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UWAGA!!!
12 września 2007 r. (środa)
Urząd Miasta i Gminy
czynny będzie w godzinach

od 7:30 do 13:00

Za utrudnienia przepraszamy

Wręczenie kluczy do nowych mieszkań Jesteśmy w finale
dniu 24 lipca 2007 roku przy ul. mować lokatorów. Warunki bytowe są konkursu Grunt na
Kochanowskiego 16 w Murowanej naprawdę imponujące: łazienki w płytkach,
Goślinie odbyło się wręczenie kluczy prysznic, aneksy kuchenne, piwnice. Na klatce Medal!
8 rodzinom do nowo wybudowanego budynku schodowej znajduje się platforma dla osób nie-

W

komunalnego.

pełnosprawnych.

Stało się to możliwe dzięki umowie opartej na
koncepcji partnerstwa publiczno-prywatnego
zawartej pomiędzy gminą Murowana Goślina a
firmą Lider Sp. z o.o. z Poznania. Zgodnie z
umową ciężar ponoszenia kosztów budowy
został przerzucony na wykonawcę. Jest to rozwiązanie prawdopodobnie nowatorskie w skali
całego kraju. W terminie do 2012 roku
Zarządca musi wybudować 43 nowe lokale
mieszkalne (6 budynków).
Nowo oddany budynek może od zaraz przyj-

Budynek został poświęcony. Wstęgę przeciął
prezes Lider Sp. z o.o. Łukasz Szymański, burmistrz Tomasz Łęcki, wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej Alicja Kobus oraz przedstawicielka lokatorów. Po wręczeniu kluczy nowi
właściciele mogli obejrzeć swoje mieszkania.
Nie kryli łez wzruszenia.
Violetta Szałata
Kierownik Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
tel.: 061 812 21 50
e.mail: v.szalata@murowana-goslina.pl

G

mina Murowana Goślina
została jednym z 6 finalistów
konkursu GRUNT
NA MEDAL.
Celem Konkursu jest
wybór najlepszych
terenów inwestycyjnych zlokalizowanych
w poszczególnych województwach oraz promowanie ich wśród inwestorów krajowych
i zagranicznych.
Udział w Konkursie jest bezpłatny i stwarza
doskonałą szansę uczestnikom na zaprezentowanie swoich najlepszych ofert inwestycyjnych. Komisja konkursowa składająca się
z przedstawicieli Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Wielkopolski dokonała
pierwszej selekcji zgłoszonych terenów inwestycyjnych. W efekcie pracy powstała lista finalistów, na której oprócz Murowanej Gośliny
znalazły się Grodzisk Wielkopolski, Kwilcz,
Ostrów Wielkopolski, Stare Miasto oraz Śrem.
Komisja konkursowa doceniła tereny inwestycyjne położone w Białęgach oraz przy ul. Polnej w Murowanej Goślinie. Podkreśliła, że oferowane tereny były bardzo dobrze przygotowane.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do 5 listopada 2007 roku. Lista laureatów zostanie w tym dniu umieszczona na portalu PAIZ: www.paiz.gov.pl. oraz na stronach
internetowych Centrów Obsługi Inwestora.
Barbara Folrys
inspektor ds. środków pomocowych i obsługi
inwestorów
tel. 061 812 20 55 w. 202
e-mail: b.florys@murowana-goslina.pl
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IV Eliminacje do Mistrzostw Polski modeli Off-Road

W

dniach 21-22.07.2007 r. w Murowanej Goślinie odbyły się IV Eliminacje
do Mistrzostw Polski modeli OffRoad. Jej organizatorami byli: Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej
Goślinie i Wyższa Szkoła Logistyki z Poznania,
Klub Modelarski „Pirat” oraz Liga Obrony
Kraju.
Organizator zawodów zapewnił bardzo
wygodne, obszerne asfaltowe stanowisko serwisowe, oddzielny namiot sędziowski, dobre
nagłośnienie toru, a także poczęstunek w
postaci dań z grilla.
Na zawodach licznie stawili się zawodnicy z
całego kraju. Przyjechali między innymi przedstawiciele Nowego Targu, Olsztyna, Rzeszowa, Warszawy.
Zawody rozgrywane były w sześciu klasach:
- E-10Buggy2WD,
- E-10 Buggy 4WD,
- IC-8 Buggy,
- IC-8 Truggy,
- IC-8 MT Standard (Monster Truck)
- IC-8 MT Open.

Najwięcej zawodników brało udział w wyścigach klasy IC-8MT Standard, ale widać było,
że takie klasy jak IC-8 Buggy i IC-8 Truggy
zdobywają coraz większe zainteresowanie.
Pierwszego dnia zawodów rozegrano wszystkie biegi kwalifikacyjne. Niestety w niedzielę z
powodu gwałtownej burzy nie udało się rozegrać wszystkich biegów finałowych i zawody,
mimo protestów niektórych zawodników, ze
względów bezpieczeństwa zostały przerwane.
Jednak pomimo ulewnego deszczu zawodników nie opuszczał dobry humor, w oczekiwaniu na poprawę pogody zorganizowali grę w
„zbĳanego”.
Wyniki:
Klasa E-10 Buggy 2 WD
1. Łukasz POTĘPA
2. Bartosz SKUBEL (Pirat-Team)
3. Adrianna KARPIŃSKA (Piral-Team)
Klasa E-10 Buggy 4 WD
1. Mateusz STUDZIŻBA (Pirat-Team)
2. Morris INDOVINO
3. Łukasz SABAT

Starostowie Dożynek Ewa Nogaj i Piotr Budzyński
Gospodarz Dożynek Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
Tomasz Łęcki
Proboszcz Parafii św. Jakuba w Murowanej Goślinie ks. Ludwik Duda
Sołtys sołectwa Trojanowo Marian Nogaj
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji Lucyna Bełch
zapraszają na

DOŻYNKI GMINNE 2007
które odbędą się w sobotę
1 września 2007 r. w Trojanowie

Program:
14.45 - Zbiórka delegacji dożynkowych
15.00 - Poświęcenie krzyża, Msza św. dziękczynna za tegoroczne plony
16.00 - Korowód dożynkowy
16.15 - Obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu „Goślinianie”
16.45 - Koncert Orkiestry Dętej OSP Murowana Goślina
17.15 - Występ zespołu „Goślinianie”
17.30 - Koncert zespołu śpiewaczego „Goślinianka”
17.50 - Występ zespołu „Goślinianie”
18.00 - Koncert i gwara poznańska w wykonaniu kapeli podwórkowej
„Plewiszczoki” z Plewisk
19.40 - Losowanie nagród loterii fantowej
20.00 - Zabawa dożynkowa z udziałem zespołu „TAKT”
1.00 - Zakończenie
Ponadto:
Wystawa płodów rolnych, loteria fantowa, stoisko wydawnictw regionalnych, atrakcje dla dzieci, stoiska handlowe i gastronomiczne
Szczegóły na plakatach
ZAPRASZAMY!

Klasa IC-8 Buggy
1. Mateusz STUDZIŻBA (Pirat-Team)
2. Paweł LIPIŃSKI
3. Artur GROSZKOWSKI
Klasa IC-8 Truggy
1. Maciej DŹWIGAJ
2. Weronika SIKORA
3. Michał KARPIŃSKI (Pirat-Team)
Klasa IC-8 MT Standard (Monster Truck)
1. Mateusz STUDZIŻBA (Pirat-Team)
2. Adrian TUZ
3. Paweł WILCZEK
Klasa IC-8 MT Open
1. Adam DYLEWSKI
2. Jakub KACZMAREK (Pirat-Team)
3. Marek NIESTEROWICZ
To był weekend Pirat-Teamu. Udało nam się
osiągnąć dobre wyniki.
Organizator zawodów klub „Pirat” pragnie
zaprosić wszystkich chętnych na Puchar Polski,
który zostanie rozegrany w dniach
15-16 września 2007 r.
Jakub Kaczmarek
„Pirat - Team”

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Tomasz Łęcki
zaprasza do wzięcia udziału w obchodach

DNIA SOLIDARNOŚCI I WOLNOŚCI
31 sierpnia (piątek) 2007 r.

18.50 Zbiórka pocztów sztandarowych przy Kościele pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa na os. Zielone Wzgórza
19.00 Msza św. w intencji Solidarności i Wolności
20.00 Koncert na Nowym Rynku
Zagrają kapele:
SPADE (Murowana Goślina), SHORT FUSE (Poznań), FATCLICKS
(Głogów)

Biuro Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich
zaprasza na spotkanie z

Czesławem Langiem
oraz
Lechem Piaseckim
30 sierpnia 2007 r. godz. 18:00
w sali dużej Ośrodka Kultury przy ul. Poznańskiej 16
Zapraszamy do udziały w spotkaniu
ze światowej sławy kolarzami
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V Jarmark św. Jakuba za nami ...

„P

arada pojazdów wszelakich” otworzyła V Jarmark św. Jakuba, czyli
największy Jarmark w Wielkopolsce, który w tym roku przebiegał pod hasłem
„św. Krzysztof na imieninach św. Jakuba”.
Parada musiała zrobić na widzach nie lada wrażenie: motocykle zabytkowe i najnowsze, stare
samochody, zabytkowy wóz strażacki,
wszystko w długim korowodzie zmierzającym
z Nowego Rynku na Zielonych Wzgórzach na
plac Powstańców Wielkopolskich, gdzie miało
miejsce oficjalne otwarcie Jarmarku.
Pierwsze imprezy odbywały się już od wczesnych godzin rannych. Na jeziorze Łomno rozegrano drużynowe zawody wędkarskie, a na
strzelnicy bracia kurkowi strzelali o „Miecz św.
Jakuba”. Usytuowany przy budynku urzędu
ambulans PCK pobierał krew na rzecz dzieci
poszkodowanych w wypadkach (zebrano ok.
23 l tego cennego daru).
Ogromnym powodzeniem, jak co roku, cieszył
się Światowy Zjazd Gośliniaków czyli byłych i
obecnych mieszkańców naszej gminy urodzonych przed 1939 r. Przyjacielska atmosfera
tych spotkań, odnawiane przy tej okazji stare
kontakty i miłości, zawsze wzbudzają sentyment wśród uczestników, ale także i wśród
nas organizatorów. Przy muzyce kapeli „Eka
Wuja Jacha” i tym razem zgromadzeni oddali
się czarowi wspomnień.
Jarmark miał szczególny charakter również ze
względu na pobyt w Murowanej Goślinie burmistrza Hemmingen Clausa Dietera SchachtGaida, mera Yvetot Philippe’a Decultot oraz
mera Niemirow Wiktora Kaczura. Po oficjalnym otwarciu Jarmarku przez Burmistrza
Tomasza Łęckiego, ks. Ludwika Dudę i przekazaniu kluczy Starszemu Cechu Rzemieślników,
Kupców i Przedsiębiorców Jerzemu Pędzińskiemu, w obecności wszystkich 3 włodarzy
zaprzyjaźnionych gmin, odegrano hymny państwowe Polski, Niemiec, Francji i Ukrainy.
Po oficjalnym otwarciu odbyło się wręczenie
statuetek osobowościom życia kulturalnego. W
kategorii: za całokształt działalności kulturalnej
statuetkę Burmistrza otrzymała Teresa Zywert
- dyrektor Gimnazjum nr 2 w Murowanej Goślinie; za wybitne osiągnięcia minionego roku
natomiast wyróżniona statuetką została Emilia
Przybysz-Stemplewska – prezes Komitetu Partnerskiego Ziemi Goślińskiej.
Jarmark uświetniły swoimi występami: Orkiestra Dęta OSP w Murowanej Goślinie, zespół
flażoletowy, zespół śpiewaczy „Goślińskie Chabry”, zespół muzyczny parafii pw. św. Jakuba
oraz specjalny gość z Ukrainy – zespół taneczny
„CY3IP’A”. Ten ostatni swym barwnym pokazem przybliżył nam ukraiński folklor i tradycję.
Niewątpliwą atrakcją, która zgromadziła prawdziwe tłumy, był pokaz w wykonaniu Mariusza
Pudzianowskiego. Niestety ze względu na
odbywające się następnego dnia zawody, nie
mógł wykonać wszystkich popisowych nume-

rów, ale najmłodsi na pewno nie byli zawiedzeni.
Goście naszego jarmarku mogli skorzystać z
przejażdżek rikszą, motocyklem, wziąć udział
w konkursach, a także podziwiać ogromny
monstertruck i pokazy Klubu Motocyklowego
„Hough”
Z Francji przez Holandię, Niemcy do Murowanej Gośliny przybiegła sztafeta przyjaźni. Tym
samym francusko-holenderscy biegacze pokonali o własnych siłach ok. 2000 km. W trakcie
Jarmarku podpisana została Deklaracja Burmistrzów Murowanej Gośliny, Heminngen i Mera
Yvetot w sprawie debaty dotyczącej integracji
europejskiej. Burmistrz Hemmingen Claus Dieter Schacht-Gaida uhonorowany został medalem „Zasłużony dla miasta i gminy Murowana
Goślina”.
Wieczorem wystąpił zespół „Forte” i „Caledonia Celtic Band”. Panoramę miasta wzbogacił
najprawdziwszy balon dmuchany ciepłym
powietrzem.
Tłumy bawiły się przy recitalu Andrzeja Rybińskiego. Wszyscy śpiewali „Nie liczę godzin i
lat” potwierdzając, że muzyka łączy pokolenia.
Jednym z elementów programu była pantomima w reżyserii Marcina Matuszewskiego,
przygotowana na podstawie scenariusza

Mariana Pflanza pt. „Legenda o narodzinach
św. Jakuba”. W rolę aktorów wcielili się m.in.
sołtysi. Widowisko w przyszłości ma osiągać
co raz szerszy wymiar i skupiać jak najwięcej
mieszkańców w roli aktorów.
Na zakończenie Jarmarku wystąpił zespół
„Takt”. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych. Patrząc na ilość przybyłych tego dnia na
plac Powstańców Wielkopolski, należy nieskromnie stwierdzić, że Jarmark cieszy się niesłabnącym powodzeniem i jest atrakcyjną
ofertą na spędzenie wakacyjnego czasu, nie
tylko dla mieszkańców naszej gminy.
Tegoroczny Jarmark cieszył się ogromną frekwencją. Tym większy to sukces, że nie organizuje go profesjonalna agencja, a MiejskoGminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie, przy współudziale mieszkańców, organizacji i instytucji gminnych. Na taki
jego kształt składa się wiele godzin przygotowań i ciężkiej pracy.
W niedzielę odbyła się także msza św. odpustowa, która zakończyła goślińskie świętowanie imienin patrona parafii. Z loterii na rzecz
wypoczynku letniego, zorganizowanej przez
parafię uzyskano dochód ok. 3000 zł.
VI Jarmark już za rok. A my zapraszamy na
kolejne inicjatywy kulturalne w ramach cyklu
„Murowane Lato”: Pożegnanie lata nad Jeziorem Kamińsko – 25 sierpnia, godz. 18.00 i
Dożynki Gminne w Trojanowie – 1 września,
godz. 15.00.
Arleta Włodarczak
Dyrektor Jarmarku św. Jakuba
tel.: 061 812 21 20
e-mail: dom.kultury@murowana-goslina.pl

Biuletyn Samorządowy
Miasta i Gminy Murowana Goślina

4

Aktywne wakacje z puszczą w tle

W

torek – 10 lipca 2007 r. był niezwykle atrakcyjnym dniem dla grupy
dzieci mieszkających w obwodzie
Szkoły Podstawowej w Łopuchowie.
Choć to czas wypoczynku nikt nie zapomniał
o zaplanowanej wycieczce rowerowej do
,,Wioski indiańskiej” położonej w Łopuchówku,
która odbyła się w ramach projektu Związku
Międzygminnego
Puszcza
Zielonka
–
AKTYWNE WAKACJE Z PUSZCZĄ W TLE.
To niezwykłe miejsce oczarowało nas zrekonstruowanym domostwem Indian Ameryki Północnej wraz z jego charakterystycznym wyposażeniem. W głównej części ,,Obozowiska
Koczowników Wielkich Równin”, gdzie wśród
malowniczych tipi, w otoczeniu misternie
wykonanych przedmiotów, przebogato zdobionych strojów, egzotycznych sprzętów i prymitywnej broni można było na chwilę przenieść się w magiczny świat dawnych wojowni-

ków i łowców. Wyjątkową atrakcję stanowiło
,,tio-tipi” (namiot indiański), w którym jednorazowo może zmieścić się kilkadziesiąt osób.
U ,,progu” wioski powitał nas przepięknie
ubrany Indianin. Jak wskazywał jego strój, był
to ważny wojownik (świadczyła o tym ilość
niedźwiedzich pazurów na jego naszyjniku).
Zasłuchani w jego niezwykłe opowieści, mogliśmy zapomnieć o wszystkich troskach i szarej
codzienności.
Świat widziany w filmach i poznany z książek
znalazł się nagle w zasięgu ręki. Marzenia, by
postrzelać z łuku, rzucić włócznią, spróbować
swych sił w polowaniu z dmuchawki, czy
posiedzieć przy ognisku rozpalonym w tipi,
stały się realne.
Gospodarz zaskakiwał nas niezliczoną ilością
atrakcji i niespodzianek. Indianie przygotowali
szereg zabaw – nie były to jednak MP4, gry
komputerowe czy też rolki, lecz ,,wyścigi

żółwi”, ,,równoważnia czejeńska”, ,,traperski
tor przeszkód” oraz malowanie twarzy i nauka
indiańskich tańców.
Smutno było nam ,,białym” rozstać się z ,,Czewonoskórymi Braćmi” – Cezarym, Maślakiem,
Kamą i ich psem – Sunią. Zrobiliśmy mnóstwo
zdjęć, które będą wspaniałym wspomnieniem
z pobytu na terenie Puszczy Zielonka.
Agnieszka Lewicz
Małgorzata Lewicz
Szkoła Podstawowa w Łopuchowie

Przyjaciele z Europy w Murowanej Goślinie

W

dniach od 19 do 24 lipca br. Murowana
Goślina gościła reprezentantów czterech europejskich krajów: Francji,
Holandii, Niemiec i Ukrainy. Okazją ku temu
był Jarmark św. Jakuba. W ramach utrzymywanych stosunków międzynarodowych specjalnie
na tą uroczystość współpracujące strony: francuska – Klub Sportowy Club Athletique Cauchois z Yvetot we Francji, klub sportowy w
Apeldoorn w Holandii oraz komitety partnerskie z Hemmingen / Niemcy i z Murowanej
Gośliny zaplanowały zakończenie VII Sztafety
Przyjaźni. Jej trasa biegła z Yvetot, przez Apeldoorn, Hemmingen i Markkleeberg i wyniosła
ostatecznie ok. 2000 km, a biegaczom, wśród
których była też 8 – letnia Julie Lerouge, zajęła
prawie 10 dni. Na ostatnim odcinku towarzyszyli im zawodnicy polscy. Podczas jarmarku
odbył się symboliczny Bieg Przyjaźni będący
uwieńczeniem tej inicjatywy, a reprezentanci
wszystkich krajów otrzymali pamiątkowe
dyplomy i puchary.
Inicjatorem i głównym organizatorem sztafety
był Daniel Hebert, obecnie emerytowany
nauczyciel, niegdyś szef wspomnianego francuskiego klubu. Wśród uczestników sztafety byli
też: jego następca Olivier Duval, były szef klubu
sportowego Hemmingen-Westerfeld, członek
Komitetu Partnerskiego - Josef Wiesner. Holandię reprezentował m.in. przewodniczący klubu
sportowego w Apeldoorn - Maurice Winterman.
Tradycyjnie w docelowym miejscu sztafety
pojawia się mer Yvetot dr Philippe Decultot.

Jego obecność, jak również obecność burmistrza Hemmingen - Clausa Dietera Schacht
Gaida, z którym to miastem Murowana Goślina
świętuje piątą rocznicę partnerstwa, były okazją do stworzenia Deklaracji Burmistrzów
Murowanej Gośliny, Heminngen i Mera Yvetot
w sprawie debaty dotyczącej integracji europejskiej. Burmistrz Hemmingen Claus Dieter
Schacht-Gaida uhonorowany został medalem
„Zasłużony dla miasta i gminy Murowana
Goślina”.
Poza merem ukraińskiego Niemirowa, z którym nasza gmina nawiązuje obecnie współpracę, miasto to reprezentował istniejący od 9
lat zespół taneczny „CY3IR’A”. Jego założycielką
i choreografką jest Natalia Romaniuk. Swoimi
wspaniałymi występami grupa ta uświetniła
zarówno jarmark, jak i odbywający się następnego dnia III Turniej Miast Partnerskich. Ostatni
taniec w Łopuchowie, gdzie - jako w kolejnej z
goślińskich wsi - odbywał się turniej, zakończony został przepięknym akcentem wręczenia
chleba burmistrzowi Tomaszowi Łęckiemu
przy łopoczących flagach Polski i Ukrainy.
Poza zabawnymi konkurencjami, w jakich
uczestniczyli przedstawiciele wszystkich krajów, niezwykle sympatycznym momentem
spotkania był występ uczestników sztafety, którzy w oryginalnych strojach z Normandii zaprezentowali przygotowane specjalnie na tą wizytę
tańce i piosenki z tego regionu. W turnieju bezkonkurencyjna okazała się reprezentacja Ukrainy. Wszystkie drużyny otrzymały puchary i

dyplomy, a wieczór zakończył się wspólną
zabawą taneczną.
Podczas pobytu nawiązały się nowe znajomości, przyjaźnie, pojawiły się pomysły na kolejne
przedsięwzięcia i zaproszenia na rewizyty,
które mamy nadzieję zaowocują szerszą współpracą pomiędzy społecznościami naszych
państw, do której wszystkich mieszkańców
gminy serdecznie zapraszam. Gościom dziękuję
za VII Sztafetę Przyjaźni, za propagowanie idei
przyjaźni między narodami, za promocję
naszych miast i naszej współpracy.
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przy
finansowym wsparciu Gminy Murowana
Goślina. Pomocy rzeczowej bądź finansowej
udzielili też: F.P.H. Drutex, Jeronimo Martins,
sołectwo Łopuchowo z sołtysem Janem Sygneckim, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i
Rekreacji, Towarzystwo Przyjaciół Zielonych
Wzgórz, Klub Radnych Rady Miejskiej, Kapela
„Eka Wuja Jacha”, Ryszard Osiadło, Marzena i
Roman Pol, Wiktoria i Stanisław Stachowiakowie, Renata Sławek, Barbara Słomińska, Jacek
Grala, Marcin Leitgeber, wspaniała goślińska
młodzież i mieszkańcy, którzy ugościli reprezentantów Ukrainy. Im wszystkim w imieniu
Komitetu Partnerskiego ZG, a przede wszystkim w imieniu gości serdecznie dziękuję. Dziękuję też członkom stowarzyszenia, zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia.
Emilia Stemplewska
prezes Komitetu Partnerskiego ZG

I Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski „Puszcza Zielonka”

P

rzedsięwzięcie to będzie realizowane
przez Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej i odbędzie się w Kamińsku – Pławnie w pierwszych tygodniach września br. Jego
inicjatorami są członkowie stowarzyszenia:
Grażyna Szymała-Wołyńska i Dariusz Pietrzak.
W plenerze udział wezmą znakomici rzeźbiarze z Niemiec, Egiptu, Ukrainy oraz z Polski.
Wśród jego uczestników znajdą się znani
twórcy: Marian Molenda, prof. Leon Podsiadły,
Jan Serafin. Podczas pleneru powstaną rzeźby,
które zostaną zaprezentowane na wystawach:
w Kamińsku, Murowanej Goślinie i w Poznaniu. Wydany zostanie katalog podsumowujący

to wydarzenie, w którym zamieszczone
zostaną materiały dotyczące twórców i ich
dzieł, informacje o gminie, regionie i reklamy
sponsorów (istnieje możliwość otrzymania
jednej z powstałych rzeźb w zamian za wsparcie finansowe). Dodatkowo podczas pleneru
odbędą się warsztaty artystyczne dla dzieci i
młodzieży.
Już dzisiaj zapraszam mieszkańców na
wystawy: pierwszą w Kamińsku – Pławnie nr
17 w dniu 15 września br. oraz następne
(szczegóły na stronach internetowych, na plakatach oraz w kolejnych wydaniach informatora).

Przedsięwzięcie realizowane będzie we
współpracy z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem
Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie przy
finansowym wsparciu FUNDACJI J&S PRO
BONO POLONIAE. Osoby, firmy i instytucje
zainteresowane projektem uprzejmie proszę o
kontakt.
Emilia Stemplewska
prezes Komitetu Partnerskiego ZG
tel.: 501 669 352
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Deklaracja Burmistrzów Murowanej Gośliny,
Hemmingen i Mera Yvetot
w sprawie debaty dotyczącej integracji europejskiej.

Uznajemy, że obecny okres refleksji nad projektem Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej
stanowi szansę ożywienia solidarności w Europie. Kryzys sprawowania rządów w Europie nie
może podważyć słuszności projektu Wspólnoty Europejskiej – podstawy pokoju, demokracji i
współpracy w Europie. Postęp integracji europejskiej uzależniony jest od uchwalenia Traktatu Konstytucyjnego zbliżającego instytucje europejskie do obywateli, ustalającego porządek prawny i
instytucjonalny Unii.
Podkreślamy, że Unia Europejska nie będzie wspólnotą losów każdego z nas, jeżeli nie będzie dbała
o przekazywanie swych wartości, które stały u podstaw założenia Wspólnoty, nowym pokoleniom, jak również dzieliła się z nimi resztą świata.
W tym celu obywatele Unii powinni mieć świadomość głównych mechanizmów dialogu i współdziałania w ramach integracji europejskiej. Konieczne jest także uzyskanie wiedzy na temat zasadniczych aspektów integracji europejskiej w wymiarze politycznym i gospodarczo –społecznym.
Dlatego najważniejszym dziś zadaniem obywateli Unii jest aktywne uczestnictwo w procesie decyzyjnym. Cel ten można uzyskać jedynie poprzez rzeczywiste włączenie miast i regionów w budowę
europejskiej solidarności w oparciu o dialog i współpracę.
Zgadzamy się z tezą, że realizacja procesu konstytucyjnego jest dziś głównym wyzwaniem dla Unii
i jej obywateli. Traktat powinien stać się podwaliną pod integrację polityczną Europy, silnej oraz
obywatelskiej.
Podczas obecnego okresu refleksji należy dążyć do wykorzystania wszystkich możliwości wzmocnienia integracji europejskiej. Zacieśniłoby to istniejące więzi między społecznościami lokalnymi i
regionalnymi oraz umożliwiło dalszy ich rozwój.
Uważamy, że czas refleksji jest okazją do wyraźnego podkreślenia, iż subsydiarność, czyli zasada
pomocniczości, jest istotnym elementem integracji europejskiej. Zasada ta nie ogranicza się do
poziomu rządów państw, ale musi dotrzeć do samych obywateli poprzez społeczności regionalne,
a przede wszystkim miasta i gminy.
Rola miast i gmin w wieloszczeblowym zarządzaniu Unią Europejską winna wyrażać się zarówno
w aspekcie instytucjonalnym, poprzez zapewnienie im odpowiedniego miejsca w traktacie i
wzmocnienie roli komitetu regionów, jak również w politykach Unii, które w znacznym stopniu są
wdrażane przez miasta i gminy. Dlatego też miasta i gminy powinny uzyskać właściwą podmiotowość, zarówno w ich stanowieniu jak i operacyjnym zarządzaniu ich realizacji. Miasta i gminy są
przyszłością i gwarancją dalszego rozwoju Unii Europejskiej.
Podpisali:
1. Tomasz Łęcki - Burmistrz Murowanej Gośliny - Polska – Wielkopolska
2. Claus Dieter Schacht Gaida - Burmistrz Hemmingen - Niemcy – Dolna Saksonia
3. Philippe Decultot - Mer Yvetot - Francja – Normandia
Murowana Goślina, 21 lipca 2007 r.

Przemówienie Burmistrza Hemmingen z okazji
podpisania deklaracji
Szanowny Panie Łęcki,
Szanowny Panie dr Decultot,
Szanowni Goście,
jest dla mnie wielkim zaszczytem i jednocześnie radością móc z okazji podpisania przez nas
Deklaracji Poznańskiej tutaj przemawiać.
Hemmingen może spoglądać wstecz na 40 lat
partnerstwa z Yvetot i 5 lat partnerstwa z
Murowaną Gośliną. Jubileusze te obchodziliśmy wspólnie przed 3 tygodniami w Hemmingen i bardzo cieszy mnie fakt, że wspólnie
pragniemy również spoglądać w przyszłość.
Okazją tej kooperacji jest Deklaracja miast
Hannover, Poznań i Rennes, która zawarta
została w dniu 26 czerwca w Poznaniu.
Deklaracja ta opowiada się za Wspólnotą
Europejską, a szczególnie za uchwaleniem
Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej.
Wielki Paul Getty powiedział:
„Jeśli można ufać mężczyźnie, to zawieranie
umowy nie jest potrzebne. Jeśli mu nie można
ufać, to zawarcie umowy jest zbyteczne”.
Mogliśmy tego doświadczyć podczas ostatnich
pertraktacji konstytucyjnych. Tylko za sprawą
wielkiego wysiłku politycznego oraz licznych
ustępstw na rzecz kilku partnerów udało się w
ogóle dojść do porozumienia.
To porozumienie jednak zdaniem wielu partnerów jest zbyt powolne, ponieważ wstrzymuje rozwój Unii Europejskiej.
Szanowne Panie, Szanowni Panowie, jeśli miasta i gminy dadzą dobry przykład, wtedy państwa pójdą ich śladem.

Wspólne projekty na szczeblu regionalnym
wspomagają wzajemne poznawanie się i przyjaźń. To one poprowadzą nas dalej drogą do
wspólnej przyszłości w zjednoczonej Europie.
Naszym zadaniem jest stworzenie prawdziwej
solidarności bez odrębnych stanowisk i wyjątków.
Poprzez naszą przyjaźń możemy znieść przesądy, strach i brak zaufania oraz wspomogać
integrację europejską.
Cieszę się, że mogę dzisiaj znowu tutaj być i
razem z Wami obchodzić uroczystości św.
Jakuba. Szczególnie dumny jestem z faktu, iż
poprzez obecność mojego kolegi, dr Philippe
Decultot, droga na zachód otworzyła się szeroko.
Potwierdźmy więc poprzez podpisanie Deklaracji Poznańskiej, że chcemy na naszym
szczeblu regionalnym przyczynić się do dalszego rozwoju myśli europejskiej i tym samym
Unii Europejskiej.
Niech szefowie państw i rządów będą otwarci
na wizje i pomysły umocnienia i rozbudowy
wzajemnej bazy dla pokoju, demokracji i
współpracy w Europie.
Łączę to z życzeniem i nadzieją na długą i przyjacielską współpracę naszych trzech miast.
Bardzo dziękuję za Państwa uwagę!
Claus Dieter Schacht Gaida
Burmistrz Hemmingen

Przemówienie
Burmistrza Murowanej
Gośliny
Panie Burmistrzu – Clausie Dieterze Schacht
Gaida oraz nasi przyjaciele z Hemmingen,
Panie Merze – Philippe Decultot oraz nasi przyjaciele z Yvetot,
Panie Merze – Wiktorze Kaczur oraz nasi nowi
znajomi z Niemirow,
Nasi drodzy goście z Holandii,
Szanowni Mieszkańcy Murowanej Gośliny i
odwiedzający nas na Jarmarku św. Jakuba przyjaciele!
Europa, choć ma wspólne korzenie, wspólną
historię, to przecież jest bardzo różnorodna. Ta
różnorodność była siłą Europy, stanowiła o jej
atrakcyjności, ale przecież niestety prowadziła
także do krwawych konfliktów. Właśnie podkreślanie wspólnego dziedzictwa, zapobieżenie
konfliktom, zahamowanie rozprzestrzeniania
się komunizmu, współpraca na rzecz rozwoju,
stały się głównymi motywami europejskiej integracji.
Dzisiaj, kiedy wspólnotę europejską tworzy nie
sześć, jak na samym początku, a dwadzieścia
siedem państw, jesteśmy świadkami debaty,
często bardzo ostrej na temat wspólnej przyszłości. Z owej europejskiej różnorodności, a
także z dramatycznego historycznego doświadczenia biorą się różnice w akcentach polityki
poszczególnych państw.
My tu zgromadzeni na goślińskim rynku reprezentujemy nie państwową dyplomację, a ludzi,
mieszkańców niewielkich miast. Pragniemy jednak, aby w politycznej debacie nasz głos był słyszalny. Nie zrażają nas najostrzejsze słowa
naszych polityków, chcemy budować Europę
przyjaciół, życzliwych ludzi, zaprzyjaźnionych
rodzin, środowisk, partnerskich miast. Oczekujemy od przedstawicieli naszych państw, że
nasz głos będzie brany pod uwagę. Dlatego
wspólnie reprezentując trzy europejskie miasta
Hemmingen, Yvetot i Murowaną Goślinę,
nawiązując do stanowiska prezydentów Poznania, Rennes i Hanoweru, tu na rynku w Murowanej Goślinie podpisujemy Deklarację Goślińską.
Podpisujemy ją w miejscu gdzie przed prawie
dziewięćdziesięciu laty nasi mieszkańcy ruszali
do powstania przeciw Niemcom, aby odzyskać
niepodległość. Na tym rynku w czasie II wojny
światowej znajdowała się miejscowa siedziba
władz okupacyjnych. W 2007 roku dzięki Bogu
żyjemy w innej Europie. Za Europę wartości i
przyjaźni czujemy się odpowiedzialni.
I jeszcze jedno. Deklarację Goślińską podpisują
przedstawiciele trzech unĳnych miast, ale podpisują w obecności mera czwartego europejskiego miasta – ukraińskiego Niemirow. My
Polacy zawsze podkreślaliśmy, że do Europy
wchodzić nie musimy, bo jesteśmy w niej od
tysiąca lat. Że naszym celem jest jedynie przystąpienie do politycznych struktur Unii Europejskiej. Dzisiaj warto podkreślać - wolna Ukraina
nie musi wchodzić do Europy, Kĳów to miasto
europejskie od X wieku. Pragniemy, aby nasi
bracia Ukraińcy możliwie jak najszybciej stali się
pełnoprawnymi uczestnikami europejskiej integracji.
Dziękuję
Tomasz Łęcki
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
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Przemówienie Mera Yvetot z okazji podpisania deklaracji
Szanowni Państwo,
Drodzy przyjaciele,
Kilka dni temu spotkałem się z Panem
SCHACHTEM pełniącym identyczne do moich
funkcje, z okazji 40 urodzin podpisania umowy
o bliźniaczej współpracy między naszymi miastami: HEMMINGEN i YVETOT.
Tego samego dnia odbyła się oficjalna ceremonia związana z obchodami pięciolecia podpisania umowy bliźniaczej współpracy między
MUROWANĄ GOŚLINĄ a HEMMINGEN.
Dzisiaj gościcie mnie Państwo w Polsce,
w MUROWANEJ GOŚLINIE, gdzie spotykamy
się aby powitać biegaczy z Klubu Lekkoatletyki
Cauchois, którzy wzięli udział w siódmym
wydaniu sztafetowego biegu Przyjaźni.
Byłem na starcie tego biegu, przed ratuszem,
w środę 11 lipca, kiedy pierwsi uczestnicy rozpoczęli bieg na dystans 1850 kilometrów.
Nawet jeżeli ten bieg, jak sama jego nazwa
wskazuje, jest przede wszystkim piękną historią przyjaźni i spotkań, i odbywa się w wypoczynkowym i wakacyjnym duchu, pozostaje
mimo wszystko wyczynem sportowym, któremu pragnę oddać hołd.
Próbowano mnie co prawda przekonać, żebym
pobiegł razem z nimi drobnymi krokami, ale
udało mi się wymigać, powołując się na rozmaite obowiązki zawodowe i sprawy dotyczące
miasta. Żeby do nich dołączyć przyleciałem
więc po prostu samolotem!
Żarty żartami, ale pragnę pogratulować Wam
za sprawę, w imię której walczycie, za czas,
który jej poświęcacie, i za przykład, który dajecie dzięki temu przedsięwzięciu. Raz jeszcze
pragnę z całego serca podziękować organizatorom, uczestnikom, oraz Waszym partnerom.
Wiele się ostatnio mówiło o cyfrze 7. Dla Was
jest to 7 bieg sztafetowy, zorganizowany w lipcu
2007 roku, jestem więc pewien, że szczęście
towarzyszyło Wam na całej trasie!
Cieszę się bardzo, mogąc po raz drugi odwiedzić POLSKĘ, odpowiadając tym samym na
Wasze zaproszenie, i wiedząc, że Wam na moim
przyjeździe zależało.
We Francji powiada się, że « przyjaciele naszych
przyjaciół są naszymi przyjaciółmi. » Prawdą

jest, że dzięki bliźniaczej współpracy z HEMMINGEN, przyszło nam się spotkać, lepiej
poznać i wzajemnie docenić. Krąg naszych
przyjaciół powiększa się i wypada tylko się z
tego cieszyć.
Należy wspierać wszystkie działania, które
mogą przybliżyć do siebie narody. Kiedy dwa
europejskie kraje dochodzą do porozumienia
wzmacnia to i wzbogaca całą Europę.
Powinniśmy więc pogratulować sobie wzajemnie naszej chęci i udziału w zbliżeniu się do siebie dwóch miejscowości: MUROWANEJ
GOŚLINY i YVETOT.
Jak zapewne wiecie, miasto YVETOT współpracuje na zasadzie bliźniaczej umowy już z
czterema miejscowościami z bardzo odmiennych krajów: z HEMMINGEN w Niemczech, z
LANARC w Szkocji, z KYJOVEM w Czechach i
z BURZANGĄ w Burkina Faso, ale to właśnie
czyni tę wymianę tak wzbogacającą.
Niektórzy powiedzą, że to dużo, inni, że za
mało, ale mnie się wydaje, że to znacząca ilość
dla miasta, takiego jak Yvetot, liczącego sobie
11 000 mieszkańców.
Jeżeli bliźniacza współpraca ma być czymś więcej niż tylko „pustą wydmuszką”, musi być
budowana stopniowo, na przestrzeni lat. A to
wymaga czasu. Zaczyna się od pierwszych kontaktów, podczas których obserwujemy się wzajemnie i lepiej się poznajemy, ucząc się wzajemnie doceniać. Następnie przychodzi czas „zaręczyn”, kiedy nadajemy oficjalny bieg związkowi,
który w naszym zamyśle ma być związkiem stałym. Potem nastaje czas ślubu, w trakcie którego składamy nasze podpisy na dole pergaminu, stanowiącego długoterminową, łączącą
nas obietnicę.
Podpisywałem taki dokument cztery razy
z HEMMINGEN, LANARC, KYJOVEM,
i BOURZANGĄ, cieszę się z tego powodu
i jestem bardzo dumny. Te bliźniacze współprace są udane ale wymagają one, jak się
zapewne domyślacie, dużego nakładu pracy i
wiele czasu. Życzyłbym sobie, żeby praca ta
była w przyszłości równie skuteczna.
Dlatego też nie wydaje mi się dzisiaj rozsądne
podpisywanie piątej umowy o bliźniaczej współ-

pracy w imieniu miasta Yvetot. Niemniej jednak
z wielką chęcią podpiszę się wraz z Burmistrzami Hemmingen i Murowanej pod deklaracją dotyczącą debaty o integracji europejskiej,
tak jak uczynili to przede mną burmistrzowie
Hanoweru, Rennes i Poznania.
Chciałbym natomiast, aby związki między
naszymi dwoma gminami trwały, a kto wie,
może nawet rozwĳały się dzięki stowarzyszeniom, klubom sportowym oraz siódmemu sztafetowemu biegowi Przyjaźni, zorganizowanemu
przez Klub Lekkoatletyki Cauchois. Stanowi on
zresztą doskonały przykład naszej współpracy.
Głos serca wart jest nie mniej od podpisu, a
moja chęć spotkania i wzajemnej wymiany
pozostaje niezmieniona, tak samo jak pozostają
możliwe, stworzone wspólnie dzisiaj i w przyszłości projekty.
Działalność stowarzyszeń, których Yvetot liczy
ponad 120 stanowi bogactwo tego miasta, czyni
je silnym. Są to bardzo prężne i dynamiczne stowarzyszenia bądź kluby, które rozwĳają się w
rozmaitych kierunkach ; kulturalnym, sportowym, społecznym, humanitarnym, a także rozrywkowym i edukacyjnym...
Chciałbym, żeby właśnie te struktury stanowiły
podstawę naszej współpracy. Nie będzie to
trudne: pierwsze kontakty miały już przecież
miejsce, i przyniosły bardzo pozytywne efekty.
Jestem pewien, że kontakty te będą się w kolejnych miesiącach rozwĳać, i raz jeszcze podkreślam, że tego pragnę i będę wspierać wszelkie
działania idące w tym kierunku.
Przyjdzie nam więc spotkać się ponownie, i to z
największą przyjemnością, może już z okazji
święta ARMADA, organizowanego w Rouen w
dniach od 5 do 14 lipca 2008 roku. Będzie to
wspaniała okazja dla ponownego spotkania i
wspólnego przeżycia chwil które, proszę mi
wierzyć, na długo pozostaną w Państwa
pamięci.
Dziękuję Państwu serdecznie za przyjęcie mnie,
za gościnność, oraz za ciepło, które mi okazaliście, i które głęboko mnie poruszyły. Do zobaczenia wkrótce.
Philippe Decultot
Mer Yvetot

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych

P

rzypominamy, że 28 września br. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Aby wziąć udział w zbiórce
należy powiadomić o tym Referat Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska. Zgłoszenia
należy dokonać telefonicznie pod numerem
061 812 20 55 wew. 206, e-mailem: srodowisko@murowana-goslina.pl lub osobiście w siedzibie Urzędu pokój 37, do 26 września podając rodzaj odpadu, adres oraz nazwisko oddającego. Odpady zgłoszone do odebrania należy
wystawić przed posesję do godziny 8:00
W dniach od 25 do 28 września będzie miała
miejsce zbiórka odpadów niebezpiecznych.
Odpady takie jak baterie, akumulatory, świetlówki (jarzeniówki, żarówki kompaktowe),
lekarstwa i opakowania po nich oraz opony
należy dostarczyć do specjalnie oznakowanego
pojazdu w dniu i w godzinach określonych w
poniższym harmonogramie. Na terenie
sołectw pojazd parkuje przy posesji sołtysa.
Prosimy pamiętać, że pojazd stoi tylko godzinę
i następnie rusza w kolejne miejsce.
Zapraszamy do zbiórki !

Termin zbiórki 25.06.2007.

Termin zbiórki 26.06.2007

Mściszewo

8:00 - 9:00

Raduszyn

8:00 - 9:00

Starczanowo

9:30 - 10:30

Przebędowo

9:30 - 10:30

Uchorowo

11:00 - 12:00

Długa Goślina

11:00 - 12:00

Białężyn

12:30 - 13:30

Łoskoń Stary

12:30 - 13:30

Nieszawa

14:00 - 15:00

Mur. Goślina pl. Powstańców Wlkp.

14:00 - 15:00

Białęgi

15:30 - 16:30
Termin zbiórki 27.06.2007

Łopuchowo

8:00 - 9:00

Termin zbiórki 28.06.2007
Mur. Goślina - Nowy Rynek

8:00 - 9:00

Wojnowo

9:30 - 10:30

Rakownia

9:30 - 10:30

Trojanowo

11:00 - 12:00

Kamińsko

11:00 - 12:00

Głębocko

12:30 - 13:30

Boduszewo

12:30 - 13:30

Głęboczek

14:00 - 15:00

Zielonka

14:00 - 15:00

Łopuchówko

15:30 - 16:30

Mur. Goślina - Targowisko

15:30 - 16:30

Barbara Borejsza-Ida
podinspektor ds. ochrony środowiska i usług komunalnych
tel.: 061 812 20 55 w. 206; e-mail: b.ida@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

Szkolenie dla grup
producentów rolnych

I

nformujemy, iż Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu planuje przeprowadzenie szkoleń o tematyce
grupy producentów rolnych. Termin szkolenia
przewiduje się na IV kwartał br. Zainteresowanych szkoleniem rolników prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa do tut. urzędu. O
terminie i miejscu szkolenia powiadomimy
telefonicznie.
Małgorzata Krotiuk-Śliwa
podinspektor ds. leśnictwa i melioracji
tel.: 061 812 20 55 wew.104
e-mail: m.sliwa@murowana-goslina.pl

Wykaz nieruchomości
do sprzedaży

W

Biuletynie Informacji Publicznej UMiG
Murowana Goślina pod adresem www.
bip.murowana-goslina.pl oraz na tablicach
ogłoszeń UMiG dostępne jest ogłoszenie
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Wykaz
dotyczy nieruchomości zabudowanej poł.w
Głębocku 19/2 zbywanej na rzecz głównego
najemcy. Szczegółowe inf. można uzyskać w
UMiG pokój nr 31 tel. bezp. 061 812 22 44.
Jadwiga Kubińska
Kierownik Referatu Gospodarki
Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa
tel.: 061 812 22 44
e-mail: j.kubinska@murowana-goslina.pl

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.

Rehabilitacja dla
rolników

O

ddział Regionalny KRUS informuje, o
możliwości korzystania przez rolników z bezpłatnej rehabilitacji w Centrach Rehabilitacji Rolników oraz ośrodków
współpracujących. Zakres rehabilitacji dotyczy
schorzeń układu narządu ruchu.
O świadczenie rehabilitacyjne może ubiegać
się osoba, która nie ukończyła 60 lat, jeśli jest
kobietą albo 65 – jeśli jest mężczyzną, a także
spełnia jeden z warunków:
- podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,
- podlega ubezpieczeniu wypadkowemu,
chorobowemu i macierzyńskiemu na
wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie
co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem
wniosku o rehabilitację leczniczą,
- ma ustalone prawo do okresowej renty
rolniczej z tyt. niezdolności do pracy, jeśli
zachowała zdolność do samodzielnej egzystencji.
Dodatkowe informacje dostępne są pod bezpośrednim numerem telefonu 061 852 50 13
(Samodzielny Referat Prewencji, Rehabilitacji i
Orzecznictwa Lekarskiego OR KRUS w Poznaniu).
Małgorzata Krotiuk-Śliwa
podinspektor ds. leśnictwa i melioracji
tel.: 061 812 20 55 w.104
e-mail: m.sliwa@murowana-goslina.pl

Stypendia szkolne na
rok szkolny 2007/2008

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 w miesiącu
poprzedzającym złożenie wniosku nie przekracza netto 351,00 zł miesięcznie.
Sprawy związane ze stypendiami prowadzi 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 17 września 2007 r. w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy
przy ul. Poznańskiej 18.
Jednocześnie informujemy, iż przyznane stypendium musi zostać rozliczone rachunkami.
Wszelkich informacji udziela pani Lucyna
Kasprzak tel. 061 892 11 93 oraz pani Teresa
Dutkiewicz tel. 061 811 30 03.
Druki wniosków można pobierać przy ul.
Dworcowej 10 oraz w punkcie informacyjnym
Urzędu Miasta i Gminy.
Iwona Szczodrowska
inspektor ds. oświaty
tel.: 061 811 30 03
e-mail: oswiata@murowana-goslina.pl

TERMINY NAJBLIŻSZYCH POSIEDZEŃ RADY MIEJSKIEJ
27.08.07

17:30

Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

sala w MGOKiR
ul. Poznańska 16

18.09.07

14:00

Spotkanie przed sesją z Sołtysami

sala w MGOKiR
ul. Poznańska 16

18.09.07

17:30

Posiedzenie Komisji Gospodarczej

sala w MGOKiR
ul. Poznańska 16

20.09.07

15.30

Spotkanie Przewodniczących Zarządów
Osiedli

sala w MGOKiR
ul. Poznańska 16

20.09.07

17:30

Posiedzenie Komisji Oświatowo-Społecznej

sala w MGOKiR
ul. Poznańska 16

24.09.07

17:30

Sesja Rady Miejskiej

sala w MGOKiR
ul. Poznańska 16

02.10.06

17:30

Posiedzenie Komisji Gospodarczej (komisja
problemowa)

sala w MGOKiR
ul. Poznańska 16

11.10.07

17:30

Posiedzenie Komisji Oświatowo-Społecznej
(komisja problemowa- sport na terenie
gminy Murowana Goślina)

sala w MGOKiR
ul. Poznańska 16

16.10.07

14.00

Spotkanie przed sesją z Sołtysami

sala w MGOKiR
ul. Poznańska 16

16.10.07

17.30

Posiedzenie Komisji Gospodarczej

sala w MGOKiR
ul. Poznańska 16

18.10.07

15.30

Spotkanie Przewodniczących Zarządów
Osiedli

sala w MGOKiR
ul. Poznańska 16

18.10.07

17.30

Posiedzenie Komisji Oświatowo-Społecznej

sala w MGOKiR
ul. Poznańska 16

22.10.07

17.30

Sesja Rady Miejskiej

Sesja wyjazdowa
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Zmiana organizacji autobusowego transportu publicznego do Poznania

Od

początku września usługi autobusowego transportu publicznego dla mieszkańców Miasta i
Gminy Murowana Goślina będzie świadczyć
firma Warbus Sp. z o.o. z Warszawy. Nowy
przewoźnik został wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i
będzie świadczyć przedmiotową usługę do
końca 2014 roku. Zmiana operatora na liniach
111 i 188 wiąże się z pewnymi zmianami w
zakresie organizacji przewozów na liniach
Przebędowo – Poznań Śródka i Przebędowo Poznań os. Jana III Sobieskiego.
Nowe rozkłady jazdy dla obu linii zostały

oparte na dotychczasowych rozkładach linii RUCH-u na Pl. Powstańców Wielkopolskich
111 i 188. W wyniku konsultacji z mieszkań- oraz na przy ul. Długiej na os. Zielone Wzgócami dokonano jedynie kilku kosmetycznych rza). Sprzedaż biletów miesięcznych rozpozmian, dodany został także kurs nocny na linii cznie się 27 sierpnia br. Szczegółowe informa188. Nie zmieniła się trasa przejazdu autobu- cje dotyczące miejsc sprzedaży biletów oraz
sów. Szczegółowy rozkład jazdy oraz wykaz rozkładu jazdy można znaleźć na stronie interprzystanków zamieszczono w poniższych netowej Urzędu Miasta i Gminy Murowana
Goślina (www.murowana-goslina.pl).
tabelach (tabela 1, 2 i 3).
Z pewnością ucieszy Państwa fakt, że zmiana Miło mi także Państwa poinformować, że
przewoźnika będzie się wiązać z nieznaczną także tabor autobusowy ulegnie zmianie i już
obniżką cen biletów. Szczegółowy cennik jesienią na obu liniach będą jeździć cztery
zamieszczono poniżej (tabela 4). Bilety jedno- nowe autobusy marki Solaris Urbino 12 (roczrazowe będzie można zakupić u kierowcy nik 2007).
natomiast bilety miesięczne będą dostępne w
Bilety miesięczne w obie strony dla dwóch linii (ceny w zł) czterech punktach sprze- Życzę wszystkim miłej i bezpiecznej podróży!
daży, dwóch zlokalizowaBilety
Bilety ulgowe
nych w Poznaniu (prawBarbara Borejsza-Ida
normalne 37%
49% 50% 78% 80% dopodobnie będą to dwopodinspektor ds. ochrony środowiska
rzec autobusowy Poznań
i usług komunalnych
za przejazdy w
36,00 22,68 18,36 18,00
7,92
7,20 Sródka i dworzec PST na
tel.: 061 812 20 55 w. 206;
jednej strefie
os. Jana III Sobieskiego)
e-mail: b.ida@murowana-goslina.pl
za przejazdy w
68,00 42,84 34,68 34,00 14,96
13,60 oraz w dwóch w Murodwóch strefach
wanej Goślinie (kiosk
za przejazdy w
85,00 53,55 43,35 42,50 18,70
17,00
Bilety jednorazowe (ceny w zł)
trzech strefach
Bilety ulgowe
Bilety
za przejazdy w
czterech strefach

100,00

63,00

51,00

50,00

22,00

20,00

LINIA 188
Przebędowo –
Poznań PST

Poznań PST –
Przebędowo

Dni robocze

Dni wolne

Dni robocze

Dni wolne

6:00
7:25
12:45
15:15
16:45
18:10
20:00
21:45

3:40
7:10
19:45

5:18
6:47
11:52
14:25
16:05
17:28
19:05
20:55

3:00
6:30
19:00

37%

49%

50%

78%

80%

95%

za przejazdy
w jednej strefie

1,30

0,82

0,66

0,65

0,29

0,26

0,07

za przejazdy
w dwóch strefach

3,00

1,89

1,53

1,50

0,66

0,60

0,15

za przejazdy
w trzech strefach

4,00

2,52

2,04

2,00

0,88

0,80

0,20

za przejazdy w
czterech strefach

4,50

2,84

2,3

2,50

0,99

0,90

0,22

Lp.
1

LINIA 111
Przebędowo –
Poznań Śródka

normalne

Poznań Śródka –
Przebędowo

Dni robocze

Dni wolne

Dni robocze

Dni wolne

4:20
4:45
5:10
5:55
6:15
7:15
7:30
8:35
9:45
11:10
12:05
13:30
14:05
14:45
16:20
16:50
17:20
18:15
18:45
19:30
20:00
20:40
21:50

4:45
7:00
11:00
13:00
15:30
17:40
18:25
20:55

4:05
4:30
5:05
5:30
6:20
6:40
07:20
08:30
09:45
11:10
12:20
13:05
13:35
15:15
15:55
16:15
17:25
17:55
18:35
19:15
19:45
21:00
22:50

6:20
10:10
12:10
14:20
16:50
17:35
20:00
22:45

Linia 111

Linia 188

Przebędowo (ul. Rogozińska.)

Przebędowo (ul. Rogozińska)
Murowana Goślina (Pl. Powstańców Wlkp.)

2

Murowana Goślina (plac Powstańców Wlkp.)

3

os. Zielone Wzgórza (ul. Długa)

os. Zielone Wzgórza (ul. Długa)

4

os. Zielone Wzgórza (ul. Gen. T. Kutrzeby)

os. Zielone Wzgórza (ul. Gen. T. Kutrzeby)

5

Bolechowo II (ul. Obornicka)

Bolechowo II (ul. Obornicka)

6

Bolechowo (Fabryka autobusów ul. Obornicka)

Bolechowo (Fabryka autobusów ul. Obornicka)

7

Bolechowo (Osiedle)

Bolechowo (Osiedle)

8

Owińska ul. (ks. Piotrowskiego)

Promnice

9

Owińska II (Park)

Biedrusko (Jednostka Wojskowa)

10

Owińska I (Owiplant)

Radojewo

11

Miękowo n/ż

Lubczykowa Góra n/ż

12

Czerwonak (Elewator) n/ż

Morasko (cmentarz) n/ż

13

Czerwonak (os. 40-lecia PRL)

Poznań (ul. Deszczowa)

14

Czerwonak (Dworzec PKP)

Poznań (PST os. Sobieskiego) – przystanek
końcowy

15

Czerwonak (ul. Szkolna)

16

Koziegłowy (ul. Lipowa) n/ż

17

Koziegłowy (Centralna Oczyszczalnia Ścieków) n/ż

18

Karolin

19

Poznań (ul. Gdyńska)

20

Poznań (ul. Gdyńska/Bałtycka)

21

Poznań (ul. Gdyńska/Gnieźnieńska)

22

Poznań (Rynek Wschodni)

23

Poznań (Rondo Śródka)

24

Poznań Dworzec Śródka – przystanek końcowy
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Dożywianie dzieci
w szkołach

O

środek Pomocy Społecznej informuje,
iż rodzice dzieci uczących się mogą
zgłaszać się do naszego Ośrodka z
wnioskami o dożywianie dzieci w poszczególnych szkołach.
Należy donieść odpowiednie dokumenty, tj.
zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy, zaświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający datę
zgłoszenia, zaświadczenie z UMiG o wielkości
posiadanego gospodarstwa rolnego. Wnioski
są już przyjmowane.
Monika Mleczek
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
tel.: 061 812 22 31
e-mail: m.mleczek@murowana-goslina.pl

Kierowco zwolnĳ!

Z

dniem 24 lipca weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym,
która zwiększa uprawnienia strażników
miejskich do kontroli ruchu drogowego.
Wkrótce więc można będzie spodziewać się
na drogach naszej gminy patrolu strażników z
fotoradaradarem, a także egzekwowania od
kierowców poprawnego parkowania szczególnie w centrum miasta oraz na osiedlu „Zielone
Wzgórza”. Wobec powyższego apelujemy do
kierowców o zwrócenie uwagi na obowiązujące przepisy, znaki drogowe zarówno podczas
jazdy, jak i parkowania pojazdów, oraz
życzymy rozważnej i bezpiecznej podróży.
Pełne informacje dotyczące nowych uprawnień straży gminnych (miejskich) zostaną
umieszczone na stronie internetowej www.
straz-miejska.murowana-goslina.pl/
Krystian Ruszczyński
Strażnik Miejski

Wnioski o stypendium

Do

10 września 2007 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 Muro-

wana Goślina oraz na stronie internetowej
Fundacji www.fundacjajanapawla.org.pl.
Dodatkowe informacje pod nr tel.: 061 811 88
48 lub 061 812 20 55 wew. 203 (budynek
MGOKiR, pok. 30).
Zarząd Fundacji Edukacyjnej im. Jana Pawła II
w Murowanej Goślinie
tel.: 061 811 88 48
tel.: 061 812 20 55 w. 202
www.fundacjajanapawla.org.pl
poczta@fundacjajanapawla.org.pl

Wypoczynek dzieci i młodzieży

W

ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w 2007
roku decyzją Kierownika Ośrodka Pomoc Społecznej pozytywnie rozpatrzono wszystkie
wnioski o dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży z rodzin z
problemami alkoholowymi, łącznie przyznając
dofinansowanie w wysokości 10.101,00 zł.
Organizacja wypoczynku jest jednym z elementów całorocznych działań, wobec tej grupy
Lp.

Organizator

dzieci. W trakcie wypoczynku realizowane są
programy profilaktyczne o charakterze informacyjno-edukacyjnym w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Tabelka
przedstawia szczegółowy wykaz organizatorów, formę wypoczynku liczbę uczestników
oraz kwotę przyznanego dofinansowania.
Magdalena Olejniczak
konsultant ds. profilaktyki i
rozwiązywania problemów uzależnień
tel.: 061 892 11 01

Forma wypoczynku
zajęcia sportowe

Liczba
Przyznane
uczestników dofiansowanie

1.

Szkoła podstawowa nr 2

120

900,00 zł

2.

Szkoła Podstawowa w Dłu- zajęcia sportowe, półkogiej Goślinie
lonie

70

578,00 zł

3.

Szkoła Podstawowa
w Białężynie

wycieczka Szlakiem Piastowskim, obóz w Lipce,
wycieczka Międzyzdroje

106

1 611,00 zł

4.

Gimnazjum nr 1

zajęcia
sportowe,
wycieczka Białystok-Hajnówka-Białowieża

97

1 626,00 zł

5.

Gimnazjum nr 2

zajęcia sportowe

110

1 650,00 zł

6.

Świetlica opiekuńczo-wychozimowisko w Poroninie
wawcza „Dom Radości”

31

2 272,00 zł

7.

kolonia w Ochotnicy DolSchola Liturgiczna, Zespół
nej Młynne, wyjazd do
„Goślinianie”
Stężycy

52

1 464,00 zł

Wsparcie osób
niepełnosprawnych
w podejmowaniu
zatrudnienia

„G

otowi do pracy” to projekt finansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach
Działania 1.4 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
Projekt zakłada objęcie uczestników warsztatami psychologiczno-doradczymi, w trakcie
których zostaną przygotowane Indywidualne
Plany Działania określające optymalną ścieżkę
zawodową. Końcowy etap projektu to staże
zawodowe w miejscu pracy.
Z kompleksowego, bezpłatnego wsparcia
mogą skorzystać osoby, które spełniają poniższe kryteria:
• posiadają orzeczenie o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
• mogą ale nie muszą być zarejestrowane w
powiatowym urzędzie pracy,
• nie są nigdzie zatrudnione,
• kobiety między 18 a 55 rokiem życia oraz
mężczyźni między 18 a 60 rokiem życia.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie
bliższe informacje znajdą na stronie internetowej www.gotowidopracy.info oraz pod numerem infolinii projektu 0 801-700-705.
Magdalena Olejniczak
Lider Klubu Pracy
tel.: 061 892 11 01
e-mail: klub.pracy@murowana-goslina.pl

Informacja

O

środek Pomocy Społecznej, Dział
Świadczeń Rodzinnych przypomina,
że z dniem 31 sierpnia 2007 roku
upływa termin kończący aktualny okres zasiłkowy.
Nowy okres zasiłkowy trwa od dnia 01-092007 do 31-08-2008 roku.
W związku z powyższym Ośrodek od dnia 1607-2007 roku rozpoczął wydawanie druków i
przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do
zasiłków rodzinnych i dodatków, świadczeń
opiekuńczych oraz zaliczek alimentacyjnych na
nowy okres zasiłkowy.
Wnioski dotyczące świadczeń rodzinnych
można pobierać i składać w poniedziałki w
godz. od 9.00 do 17.00 i od wtorku do piątku
w godz. od 7.00 do 15.00 w siedzibie Ośrodka
Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie,
ul. Dworcowa 10, pokój 308.
W okresie zasiłkowym od 01-09-2007 do 3108-2008 roku organ właściwy ustala prawo do
świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej
dla wszystkich osób uprawnionych, na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę w
roku kalendarzowym 2006 – wymagane
zaświadczenia z Urzędu Skarbowego.
Anna Ryszka
Inspektor d/s Świadczeń Rodzinnych
Dział Świadczeń Rodzinnych
tel.: 061 663 50 88

Biuletyn Samorządowy
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Farma 2007

W

dniach 28-30 września 2007 r. odbędzie się kolejna edycja Międzynarodowych Targów Hodowli, Ogrodnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich FARMA
2007 – dawniej Polagra Farm.
30 września tj. niedziela, Urząd Miasta i Gminy
organizuje dla mieszkańców gminy zbiorowy
wyjazd na tereny targowe. Wyjazd planowany
jest na godzinę 10.00 (przystanek autobusowy
na Placu Powstańców Wlkp.) a uczestnik
pokrywa jedynie koszt wstępu na Targi (7 zł).
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc
(decyduje termin zgłoszenia) wszyscy chętni
proszeni są o wcześniejsze zgłaszanie się osobiście w budynku Urzędu Miasta i Gminy pok.
nr. 37 lub o kontakt telefoniczny pod numerem
812 20 55 wew. 104 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września. Istnieje również
możliwość zgłoszenia listy osób z sołectw
poprzez Sołtysów. Dodatkowo, dla prenumeratorów Polskiego Wydawnictwa Rolniczego
oferowany jest nieodpłatny wstęp na targi na
podstawie aktualnie opłaconej prenumeraty i
ważnej karty Agrar Card oraz karty klubu TR.
Serdecznie zapraszamy.
Małgorzata Krotiuk-Śliwa
podinspektor ds. leśnictwa i melioracji
tel. 061 812 20 55 w. 104
e-mail: m.sliwa@murowana-goslina.pl
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Dewastacje oświetlenia

W

dniu 09.07.2007 r. dokonano dewastacji słupów oświetleniowych ul.
Grobla ( droga żużlowa od ul. Łąkowej do os. Zielone Wzgórza). Kilka słupów
zostało przechylonych w kierunku trzcinowiska . Odchylenie od pionu słupów z całą pewnością zostało dokonane ręką ludzką bowiem
nie było tej nocy silnego wiatru.

nymi fundamentami. Jednak jak się okazało
rozwiązanie takie nie sprostało możliwościom
wandali. Aby zapobiec przewracaniu słupów
zdecydowano o zamontowaniu na istniejących
fundamentach dodatkowych ustrojów betonowych, które utworzą fundament o kształcie
odwróconego grzyba. Rozwiązanie takie
wzmocni stabilność słupów. W dniu 22.07.2007 r

Warunki geologiczne na których były posadowione lampy są bardzo niekorzystne, bowiem
ul. Grobla stanowi teren nasypowy na gruntach organicznych (torfy) zalegające do głębokości 20 m poniżej poziomu terenu. Słupy
drewniane , na których były zamontowane
oprawy oświetlenia drogi pamiętające czas
budowy os. Zielone Wzgórza nie były wywracane, natomiast były regularnie rozbĳane
żarówki. Projektant nowego oświetlenia przewidział słupy lekkiej konstrukcji ze wzmocnio-

miała miejsce zuchwała dewastacja szafki przyłączeniowej ww. oświetlenia znajdującej się
pod napięciem, zlokalizowanej u wylotu drogi
żużlowej do ul. Łąkowej. Na interwencję Policji Posterunek Energetyczny w Murowanej
Goślinie zabezpieczył zdewastowaną szafkę i
odłączył od napięcia.
Zenon Tomaszewski
inspektor ds. inwestycji
tel .061 812 20 55 w. 211
e-mail: z.tomaszewski@murowana-goslina.pl

Budowa ronda w Murowanej Goślinie

U

waga Kierowcy! Wkrótce poważne
utrudnienia w ruchu drogowym w
związku z budową ronda w Murowanej Goślinie.
Zawiadamiamy, że rozpoczyna się realizacja
projektów drogowych, na które gmina nasza
uzyskała dofinansowanie.
Pierwsze w kolejności będzie realizowane

zadanie pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania ul. Poznańskiej z ul. Długą i Śliwkową w m.
Murowana Goślina”.
W związku z powyższym, od sierpnia do listopada bieżącego roku wystąpią utrudnienia w
ruchu drogowym. Wykonawcą robót jest
renomowana firma: Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych z Chodzieży. Realizacja zadania

nie będzie prosta. Na przebudowywanym
odcinku drogi występują liczne urządzenia
obce:
energetyczne,
telekomunikacyjne,
gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne. Prowadzenie robót wymagać będzie zmiany organizacji ruchu drogowego. Dla tranzytu i pojazdów ciężarowych przewiduje się „duży
objazd” na trasie: Poznań skrzyżowanie ulic
Gdyńska i Bałtycka – Rondo Obornickie – dr.
kraj. nr 11 – Oborniki – dr. woj. nr 187 – Przebędowo. Dla ruchu miejscowego zakłada się
różne warianty przejazdu przez rondo w
budowie i objazd placu budowy, w zależności
od stanu zaawansowania robót. Na bieżąco
informować będziemy użytkowników drogi
wojewódzkiej nr 196 o zmianach w organizacji
ruchu drogowego, zarówno na stronie internetowej gminy Murowana Goślina, jak i w
Radiu Merkury oraz prasie codziennej.
Zwracamy się do kierowców z apelem o cierpliwość i wyrozumiałość dla drogowców, o
maksimum dobrej woli, co z pewnością skutkować będzie przyspieszeniem realizacji
przedsięwzięcia.
Elżbieta Stern-Leszkowicz
Referat Inwestycji
tel. 061 812 20 55 w. 213
e-mail: e.leszkowicz@murowana-goslina.pl

Biuletyn Samorządowy
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PROFILAKTYKA
RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO - PROSTATY
I NOWOTWORU JELITA GRUBEGO
Uprzejmie informujemy, że Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, na
podstawie porozumień zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego

w dniu 30 sierpnia 2007 r. (czwartek)
o godz. 16:00
w sali Ochotniczej Straży Pożarnej
w Murowanej Goślinie przy ul. Rogozińskiej 15
przeprowadzi spotkanie edukacyjne (pogadankę) dla mieszkańców gminy, podczas której zainteresowanym uczestnikom, kobietom i mężczyznom od 45 roku życia, rozdane zostaną specjalne probówki do przygotowania materiału do badań na obecność krwi utajonej w kale (profilaktyka raka jelita grubego),

a w dniu 4 września 2007 r. (wtorek)
od godz. 9:00
w Ośrodku Zdrowia przy ul. Dworcowej 10
pobierana będzie krew na oznaczenie poziomu PSA, w ramach profilaktyki nowotworów gruczołu krokowego (prostaty).
W badaniu mogą wziąć udział mężczyźni od 40 roku życia.

Krew można pobierać po zjedzeniu posiłku!

Laborantka pobierająca krew na PSA będzie również pobierała probówki z kałem.
Na wszystkie badania proszę zabrać dowód osobisty!
Zapisy na badania przyjmowane będą w sekretariacie Urzędu – tel. 061 811 30 01.
Informacji udziela Dorota Brajewska – tel. 061 811 28 45. Wyniki badań zostaną przesłane na
adres domowy. Badania finansowane są z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Przyjmowanie wniosków o dotację na
likwidację wyrobów
zawierających azbest
wznowione!

I

nformujemy, że na początku sierpnia Gmina
przekazała do Starostwa Powiatowego w
Poznaniu wszystkie kompletne wnioski o
dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest. Od tej chwili weryfikacją wniosków oraz poinformowaniem osób, których
wnioski zostały przeznaczone do realizacji zajmuje się Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego.
Łączna kwota dotacji dla wszystkich złożonych
wniosków nie wyczerpała limitu dofinansowania przeznaczonego z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację
zadania. W związku z powyższym wydłużony
zostaje termin składania wniosków o dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających
azbest do końca września br.
Jednocześnie przypominamy o konieczności
zgłoszenia administracji budowlanej zamiaru
wykonania robót budowlanych polegających
na demontażu wyrobów zawierających azbest
z obiektów budowlanych przynajmniej 30 dni
przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.
Formularz zgłoszenia zamiaru wykonania
robót dostępny jest w Biuletynie Informacji
Publicznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu na stronie www.bip.powiat.poznan.pl.
Barbara Borejsza-Ida
podinspektor ds. ochrony środowiska
i usług komunalnych
tel.: 061 812 20 55 w. 206
e-mail: b.ida@murowana-goslina.pl

Tour de Pologne
w Murowanej Goślinie

J
Zawody rowerowe dla dzieci
Pokazy rowerowego Trialu
Transmisja z trasy
Atrakcyjne nagrody
nagrod

Spotkajmy się na trasie wyścigu

uż drugi raz w Murowanej Goślinie gościć
będziemy największy wyścig kolarski odbywający się w Polsce. Podobnie jak w roku ubiegłym na pl. Powstańców Wlkp. rozegrana
zostanie Premia Specjalna.
Z okazji przejazdu kolarzy organizujemy
wyjątkowe zawody rowerowe dla dzieci i młodzieży z naszej gminy.
Program imprezy:
10.00
otwarcie biura zawodów rejestracja
uczestników zawodów dla dzieci i młodzieży
11.00 - trial rowerowy, pokazy i zawody
12.00 - pierwszy wyścig dla dziewcząt w
kategorii Szkół Podstawowych
12.20 - wyścig dla chłopców w kategorii
Szkół Podstawowych
12.40 - wyścig dla dziewcząt w kategorii
Gimnazjum
13.00 - wyścig dla chłopców w kategorii
Gimnazjum
13.40 - wręczenie nagród
14.30 – 14.50 przejazd kolumny reklamowej
14.30 - przyjazd Czesława Langa
14.50 – 15.30 przejazd kolarzy
Biuro Komunikacji Społecznej
i Funduszy Europejskich
tel. 061 811 84 88

Biuletyn Samorządowy
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WYNIKI KONKURSU OFERT

Zakończono, ogłoszone na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina Nr 62/2007 z dnia 16
maja 2007 roku, postępowanie konkursowe na realizacje zadań publicznych w 2007 roku.
Konkurs ofert dotyczył realizacji zadań publicznych z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury i sztuki,
pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, działań na rzecz integracji europejskiej oraz organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Na realizację zadań zaplanowano kwotę w wysokości 39.700 zł. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 13 ofert. Poniżej przedstawiono podział środków na poszczególne zadania wraz z nazwą organizacji i terminem realizacji zadania.
Nr.

Nazwa zadania

Podmiot

28.

Organizacja
Międzygminnego
Sztafetowego Biegu Przełajowego

UKS „Jedynka Murowana
Goślina”

Siedziba

Termin

Dotacja

ul. Szkolna 1 62-095
Murowana Goślina

IX 2007

1.500,00

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

KULTURA I SZTUKA
29.

Organizacja festiwalu piosenki
turystycznej

ZHP Chorągiew Wielkopolska

ul. Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań

X 2007

400,00

30.

Organizacja koncertu muzyki
chrześcĳańskiej z okazji „Dni
Młodych”

Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa

ul. Kościelna 16 62-095
Murowana Goślina

IX 2007

3.500,00

32.

Opracowanie i wydanie tomiku
poetyckiego Gośliniaków

Stowarzyszenie Inicjatyw
Lokalnych „OBYWATEL”

ul. Poznańska 16 62095 Murowana Goślina

VII - XI
2007

3.000,00

Razem

6.900,00

Wyniki egzaminów
w klasach VI

W

poprzednim numerze Biuletynu
Samorządowego zostały błędnie
podane wyniki egzaminów klas VI
szkół podstawowych naszej gminy. Bardzo
przepraszamy za zaistniałą sytuacje i
podajemy prawidłową liczbę punktów, jaką
uzyskały poszczególne szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 1 – 25,46 pkt.
Szkoła Podstawowa nr 2 – 26,50 pkt.
Szkoła Podstawowa w Białężynie – 20,00 pkt.
Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie – 26,30 pkt.
Szkoła Podstawowa w Łopuchowie – 19,42 pkt.
Iwona Szczodrowska
insp. ds. oświaty
tel. 061 812 20 55 w. 111
e-mail: oswiata@murowana-goslina.pl

POMOC SPOŁECZNA

33.

Pomoc samotnym rodzicom
poprzez wsparcie, doradztwo i
pośrednictwo w zakresie rozwiązywania
indywidualnych
problemów socjalnych

35.

Organizacja imprezy integracyjnej pn. „Zbliżamy narody - Sztafeta Przyjaźni”

Fundacja Pomocy Samotnej Matce „PRO-VITA”

ul. Św. Marii Magdaleny
12 61-861 Poznań

VII - XI
2007

3.000,00

VII 2007

3.500,00

DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
Komitet Partnerski Ziemi
Goślińskiej

ul. Poznańska 16 62095 Murowana Goślina

ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

36.

Organizacja wypoczynku
letniego dzieci i młodzieży

Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa

ul. Kościelna 16 62-095
Murowana Goślina

VI - VIII
2007

5.260,00

ZHR Okręg Wielkopolski

ul. Św. Marcin 30 61805 Poznań

VI - VII
2007

5.006,00

UKS „Zielone Wzgórza”

ul. Gen. T. Kutrzeby 3 62095 Murowana Goślina

VI - VII
2007

420,00

Goślińskie Stowarzyszenie
Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych

ul. Mściszewska 10 62095 Murowana Goślina

VII - VIII
2007

960,00

UKS „Jedynka Murowana
Goślina”

ul. Szkolna 1 62-095
Murowana Goślina

VIII 2007

1 105,00

ZHP Chorągiew Wielkopolska

ul. Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań

VIII 2007

825,00

UKS „Zielone Wzgórza”

ul. Gen. T. Kutrzeby 3 62095 Murowana Goślina

VIII 2007

825,00

Razem

14.401,00

SUMA KOŃCOWA

29.301,00

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, kierownik Ryszard Pomin: ..................061 812 24 20
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
kierownik Violetta Szałata: ..................................................061 812 21 50
Utrzymanie dróg i infrastruktura drogowa,
Arkadiusz Krociak ....................................................061 812 20 55 w. 206
Tel. alarmowy - Kanalizacja deszczowa, drogi i oświetlenie 0 510 25 13 79
Dodatki mieszkaniowe, Lucyna Kasprzak .........................061 892 11 93

Roboty publiczne
2007

W

dniu 31 lipca 2007r. Urząd Miasta i
Gminy w Murowanej Goślinie przystąpił do organizacji robót publicznych na terenie miasta i gminy, w ramach
porozumienia trójstronnego z Powiatowym
Urzędem Pracy w Poznaniu oraz Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. Zapewniliśmy możliwość
zatrudnienia 6 osób – mieszkańców naszej
gminy, do wykonywania prac związanych z
melioracją urządzeń wodnych. Przewidziany
jest trzymiesięczny okres zatrudnienia tj. od 1
września do 30 listopada 2007 r. na podstawie
umowy o pracę. Zainteresowane osoby chcące
podjąć pracę powinni zgłaszać się do urzędu
wraz z aktualnym skierowaniem z Powiatowego Urzędu Pracy.
Małgorzata Krotiuk-Śliwa
podinspektor ds. leśnictwa i melioracji
tel.061 812 20 55 w. 104
e-mail: m.sliwa@murowana-goslina.pl

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa,
kierownik Jadwiga Kubińska: ...............................................061 812 22 44
Rolnictwo, leśnictwo i melioracje, Małgorzata Śliwa..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 Energetyczne ..................................................... 061 423 91 11
Wodociągi i kanalizacja sanitarna (całą dobę) ...... 061 812 20 40 lub 994
Wodociągi i kanalizacja sanitarna (700 - 2200) ..............061 835 90 66
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