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Tomasz Łęcki Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
Jerzy Pędziński Starszy Cechu Rzemieślników Kupców i Przedsiębiorców
Emilia Stemplewska Prezes Komitetu Partnerskiego Ziemi Goślińskiej
Arleta Włodarczak Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
mają zaszczyt zaprosić na

VI NAJWIĘKSZY W WIELKOPOLSCE JARMARK ŚW. JAKUBA
„JADĄ WOZY KOLOROWE”

19 lipca 2008 r. (sobota)
7.00-13.00

Drużynowe zawody wędkarskie pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina (Jezioro Łomno w Wojnówku)

12.00

IV Światowy Zjazd Gośliniaków (sala OSP, ul. Rogozińska 15)

14.00

Ogólnopolskie Strzelanie Bractw Kurkowych o „Miecz św. Jakuba” oraz Festiwal Strzelecki dla mieszkańców i gości jarmarku (strzelnica bracka)

14.00

Przejazd wozów romskich – uroczyste otwarcie jarmarku

14.20

Wręczenie statuetek Osobowościom Kulturalnym roku 2007

14.40

Koncert zespołu muzycznego parafii pw. św. Jakuba pod kierunkiem Krystyny Bajan

15.10

„Międzynarodowe spotkania muzyczne”- wystąpią zespoły z zaprzyjaźnionych miejscowości:
- Zespół Muzyczny Ochotniczej Straży Pożarnej z Arnum (Niemcy)
Dyrygent Wilfried Röhricht
- Zespół Folklorystyczny „Ochotni” z Ochotnicy Górnej
Dyrygent Krzysztof Dobrzyński
- Dziecięcy Zespół Taneczny „Suzirja” z Niemirow (Ukraina)
Dyrygent Natalia Wiktorowna Romaniuk

plac Powstańców Wielkopolskich

17.50

Koncert ZESPOŁU „RH+”

19.10

Wręczenie „Miecza św. Jakuba” zwycięzcy Ogólnopolskiego Strzelania Bractw Kurkowych

19.20

Koncert romskiego zespołu „VANESSA und ZORBA”

20.30

Gwiazda wieczoru - król czardaszy Miklosz Deki Czurejra i zespół „TATRA ROMA”

21.50

Losowanie głównych nagród loterii parafialnej

22.00

„Legenda o podróży św. Jakuba do Murowanej Gośliny”- pantomima z udziałem miejscowych zespołów w reżyserii Marcina Matuszewskiego na podstawie scenariusza Marian Pflanza

22.30-1.00 „ JADĄ WOZY KOLOROWE” – zabawa przy romskich rytmach zespołu „KAROL & ROMA”
UWAGA! W GODZ. 10.00 - 17.00 AKCJA HONOROWEGO ODDAWANIA KRWI NA RZECZ DZIECI POSZKODOWANYCH W WYPADKACH
(AMBULANS NA PL. POWSTAŃCÓW WLKP.)
Inne atrakcje: stoisko Muzeum Rolnictwa w Szreniawie (wozy i obozowisko romskie, wystawa historii Romów, zielarka), kuchnia romska, barwne
romskie stroje, wróżki, romskie stoiska rzemieślnicze i artystyczne, prezentacja goślińskiego rzemiosła, loteria parafialna na rzecz wypoczynku
letniego dzieci, kawiarenka „U Jakuba” prowadzona przez ZHP, prezentacja szkół, stoisko Poczty Polskiej (okolicznościowa karta pocztowa z
datownikiem), rękodzieło artystyczne, stoiska handlowe, stoisko promocyjne miasta, przejażdżki konne, uliczni grajkowie, dmuchańce dla dzieci

W godz. 14.00 - 20.00 DRZWI OTWARTE RATUSZA
Parkingi dla gości jarmarku: plac SRH „Rolnik” przy ul. Mostowej, boisko szkolne przy ul. Szkolnej,
prawa strona ul. Poznańskiej na odcinku Wojska Polskiego – Łąkowa
Parking dla handlowców: ul. Kochanowskiego
Zachęcamy mieszkańców i gości jarmarku do przebrania się w stroje romskie.
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Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
Tomasz Łęcki
Proboszcz parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie
ks. Piotr Skoczylas
Sołtys Sołectwa Długa Goślina
Marek Strykowski
Dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Murowanej Goślinie
Arleta Włodarczak
mają zaszczyt zaprosić na

VI LETNI FESTIWAL MUZYCZNY
DŁUGA GOŚLINA 2008
„MUSICA SACRA MUSICA PROFANA”
Dyrektor Festiwalu – Agnieszka Szymańska-Wojtera
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Srebrne medale Chórów
„Canzona” w Ołomuńcu

W

dniach 4-8 czerwca 2008 r. w Ołomuńcu (Czechy) odbywał
się Międzynarodowy Festiwal Chóralny, w którym wzięło
udział 160 chórów z całego świata. Konkurs odbywał się
w 16 kategoriach. Nasze miasto reprezentowały:
- Chór Dziewczęcy „Canzona” w kategorii chórów dziecięcych do lat
16 – muzyka sakralna,
- Żeński Chór „Canzona Absolwent”w kategorii chórów dorosłych
(mieszane, żeńskie, kameralne) – muzyka sakralna.
Obydwa nasze chóry zdobyły w swoich kategoriach srebrne medale.
Szczególnie „Canzona Absolwent” miała trudne zadanie, bo rywalizowała z chórami zawodowymi. Chórzystkom i paniom dyrygentkom
Adriannie Wtorkowskiej i prof. Elżbiecie Wtorkowskiej gratulujemy sukcesu i dziękujemy, że po raz kolejny Murowana Goślina dzięki chórom
jest znana na świecie.
Arleta Włodarczak
Dyrektor MGOKiR w Murowanej Goślinie
tel. 061 812 21 20
e-mail: a.wlodarczak@murowana-goslina.pl

Koncert Inauguracyjny
28 czerwca 2008 r. (sobota) godz. 20:30
Kościół pw. Św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie
Wystąpią:
w części I
Chór Gospel JOY
pod dyrekcją Agnieszki Górskiej
w części II
Zespól wokalny
AFFABRE CONCINUI
(Robert Hylla - kontratenor, Leszek Marciniak- kontratenor,
Przemysław Czekała - tenor, Piotr Lewandowski- baryton,
Piotr Dziurla - bas, Artur Hoffmann- bas)
Koncert Finałowy
26 lipca 2008 r. (sobota) godz. 20:30
Kościół pw. Św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie

Zmiana organizacji ruchu
podczas Jarmarku św. Jakuba

W

związku z odbywającym się 19 lipca br. Jarmarkiem św. Jakuba
na pl. Powstańców Wielkopolskich, nastąpi w tym obszarze
zmiana organizacji ruchu. 19 lipca od godziny 5.00 do
20 lipca do godziny 7.00 zamknięta będzie droga wojewódzka nr 196
na odcinku od ul. Łąkowej do ul. Rogozińskiej. Zorganizowany zostanie
objazd do Wągrowca ulicami: Łąkową, Wodną, Kochanowskiego i Rogozińską. Objazd w kierunku Poznania, ulicami: Rogozińską, Kochanowskiego, Wodną i Łąkową. Przystanek autobusowy przeniesiony zostanie
w pobliże probostwa na pl. Powstańców Wielkopolskich. Za powstałe
utrudnienia przepraszamy.
Lucyna Kasprzak
specjalista ds. dodatków mieszkaniowych i usług komunalnych
tel. 0 61 892 11 93
e-mail: l.kasprzak@murowana-goslina.pl

Wystąpią:
w części I
Chór Fermata
pod dyrekcją Mateusza Sibilskiego
w części II
Niezwykły koncert muzyki żydowskiej w wykonaniu
kapeli „Szalom”
Patronat Honorowy
Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Marek Woźniak
Starosta Poznański
Jan Grabkowski
Zadanie zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego
Rozwój Inicjatyw Lokalnych ogłoszonego przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

IV Turniej Miast Partnerskich

S

erdecznie zapraszamy mieszkańców i turystów do udziału w IV
Turnieju Miast Partnerskich, jaki odbędzie się 20 lipca (niedziela)
o godz. 16.00 na boisku w Rakowni z udziałem gości z Ochotnicy
Dolnej (Polska), z Hemmingen (Niemcy) oraz z Niemirov (Ukraina).
W programie przewidujemy: występy artystyczne goszczących zespołów, ciekawe konkursy, polską kuchnię oraz zabawę przy muzyce.
Przedsięwzięcie realizowane przy pomocy finansowej Gminy Murowana Goślina,
Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej oraz Powiatu Poznańskiego.

Emilia Stemplewska
Prezes Komitetu Partnerskiego Ziemi Goślińskiej
e-mail: stemplewskae@wp.pl
tel. kom. 501 669 352

Biuletyn Samorządowy
Miasta i Gminy Murowana Goślina

3

Rewitalizacja? Już się rozpoczęła...
Rewitalizacja (ożywienie) miasta to zamierzenie wielu samorządów. Nie wszystkie
jednak są w stanie wykazać się konkretnymi dokonaniami i przedstawić program
na przyszłość. Ci, którzy nie przygotowują konkretnych projektów, którzy czekają
na „lepsze czasy” tracą szanse w konkurencji miast o środki unijne, o inwestorów,
o mieszkańców.

M

urowana Goślina posiada od kilku lat
własny Program Rewitalizacji. Realizując go została przebudowana
ul. Kochanowskiego, tzw. Dolinka Rakocego,
ul. Przelotowa, został wybudowany budynek
mieszkalny przy ul. Kochanowskiego. Prace
modernizacyjne przeprowadzono w Ośrodku
Zdrowia i w budynku mieszkalnym przy
ul. Przemysłowej. Obecnie rozpoczęły się
prace przy remoncie ul. Poznańskiej i Rogozińskiej. W miejsce budynku przy pl. Powstańców
7 zostanie wybudowany hotelik z restauracją
(zakończył się przetarg na wyłonienie inwestora). Jesteśmy przed ogłoszeniem przetargu
na budynek przy ul. Podgórnej 4. Rozważane
są różne funkcje m. in.: salon multimedialny,
winiarnia. Bardzo ważnymi są inwestycje
w prywatnych kamienicach – przykładem
może być bank WBK BZ czy odnawiane elewacje budynków. Istnieje poważna szansa na
wybudowanie czegoś ciekawego na narożniku
Rynku i ul. Kochanowskiego.

Kilka zdań na temat Ratusza…
Ten dziewiętnastowieczny budynek był
w opłakanym stanie technicznym. Wewnątrz
panowała ciasnota i wiele niefunkcjonalnych
rozwiązań. Za ratuszem znajdował się dobudowany budynek gminnych władz PZPR.
Całość została poddana przeprojektowaniu
i po zatwierdzeniu przez Radę Miejską i po
uzyskaniu dotacji z Unii Europejskiej gośliński
ratusz został gruntownie zmodernizowany
(warto obejrzeć nie tylko z zewnątrz, ale i od
wewnątrz np. 19 lipca podczas Jarmarku
św. Jakuba). Znajdzie w nim lepsze warunki
Biblioteka Publiczna, Izba Regionalna, Pracownia Archeologiczna, zostanie zlokalizowane
Gminne Centrum Informacji (m. in. na potrzeby
obsługi ruchu turystycznego). Inwestycja ta
wznieciła dyskusję na temat nowego wyglądu
budynku, a szczególnie w sprawie nadbudowania dotąd niskiej wieży. Rozwiązanie to jest
dziełem konkretnego architekta. Projekt był
konsultowany i podlegał uzgodnieniu z Kon-

Tomasz Łęcki - Burmistrz Miasta i Gminy
serwatorem Zabytków. Nie wdaję się w dyskusję czy kopuła powinna być w obecnym
kształcie „cebuli” czy może w innym (wypowiedzi za pozostawieniem wieży i dachu
w dotychczasowej formie trudno dosłyszeć).
Uważam, że największym sukcesem jest sprowokowanie dyskusji wśród mieszkańców
o ważnym miejscu w mieście. Osoby rzadziej
przebywające na Rynku często dopiero teraz
zauważają Ratusz. Dla wszystkich ta inwestycja jest sygnałem, że coś ważnego się
dzieje, część właścicieli zastanawia się nad
odnową swoich kamienic, inwestorzy
zaczynają zwracać uwagę na Śródmieście.
I o to przede wszystkim chodzi. Tak właśnie zaczyna rozwĳać się idea rewitalizacji.
Tomasz Łęcki
Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina
tel. 061 892 36 05 (do 14.07: 061 811 30 01)
e-mail: burmistrz@murowana-goslina.pl

Informacja Fundacji Edukacyjnej
im. Jana Pawła II o zbiórce pieniężnej

Uwaga! Absolwenci
szkół średnich!

godnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobów
przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli
nad tymi zbiórkami z dnia
6 listopada 2003 r. (Dz. U. Nr
199, poz. 1947) §12 Zarząd
Fundacji Edukacyjnej im. Jana
Pawła II w Murowanej Goślinie z siedzibą przy ul. Poznańskiej 18 informuje, że 25 maja 2008 r. w Villi
Mon Repos w Wojnowie odbył się koncert
charytatywny połączony z publiczną zbiórką
pieniędzy na rzecz Fundacji, przeprowadzoną
w formie sprzedaży cegiełek wartościowych
o nominałach 25 zł każda w ilości 300 sztuk.

o 10 września br. Fundacja przyjmuje
wnioski o przyznanie stypendium.
O pomoc finansową mogą się ubiegać
tegoroczni absolwenci szkół średnich, rozpoczynający studia wyższe, z rodzin wielodzietnych i niezamożnych, będący mieszkańcami
gminy Murowana Goślina.

Z

Zbiórka odbyła się na podstawie pozwolenia
wydanego przez Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina nr OR 5022-4/2008 z dnia 14
maja 2008 r. Sprzedano 73 cegiełki za kwotę

1.840 złotych i 2 euro (słownie: jeden tysiąc osiemset
czterdzieści złotych i 2 euro).
Zbiórka pieniężna w ramach
koncertu
charytatywnego
przeprowadzona
została
w całości dzięki pomocy
sponsorów,
darczyńców,
członków zarządu oraz osób
dobrowolnie zaangażowanych
w organizację zbiórki. Fundacja nie poniosła żadnych kosztów związanych z jej organizacją. Cały dochód
ze sprzedaży cegiełek przekazany został na
konto Fundacji Edukacyjnej im. Jana Pawła II
i posłuży wyłącznie do wypłat comiesięcznych
stypendiów, w kwocie 300 zł każde.
Zarząd Fundacji Edukacyjnej
im. Jana Pawła II w Murowanej Goślinie
tel. 061 892 36 05 (do 14.07: 061 811 30 01)
www.fundacjajanapawla.org.pl

D

Potrzebne wnioski oraz Regulamin przyznawania stypendiów dostępne są w Biurze
Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy
Murowana Goślina oraz na stronie www.fundacjajanapawla.org.pl. Dodatkowe informacje
pod nr tel. 061 811 30 01.

Zarząd Fundacji Edukacyjnej
im. Jana Pawła II w Murowanej Goślinie
tel. 061 892 36 05 (do 14.07: 061 811 30 01)
www.fundacjajanapawla.org.pl

W związku z informacją zamieszczoną w Biuletynie Samorządowym Nr 05/2008 dotyczącą wyłożenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Murowana Goślina w drugiej połowie czerwca, informuję, że pojawiły się utrudnienia uniemożliwiające podjęcie powyższych działań w zamierzonym terminie. Wyłożenie nastąpi w terminie późniejszym. Prosimy
o monitorowanie ogłoszeń w prasie regionalnej, na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.murowana-goslina.pl.
Monika Paciejewska
Biuro Planowania Przestrzennego
inspektor ds. planowania przestrzennego
e-mail: m.paciejewska@murowana-goslina.pl; tel. 061 892 36 22 (do 14.07: 061 812 20 55 wew.220)
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Młodzież ma głos!
Drodzy Młodzi Mieszkańcy gminy
Murowana Goślina!

Likwidacja eternitu
o sprawy poruszane na Forum. Termin
i program spotkania będzie publikowany
na stronie www.
3. Konkurs na uzyskanie dofinansowania na
najciekawsze projekty.

W związku z dużą aktywnością młodzieży
z terenu naszej gminy, czego przykładem są
działania na rzecz Skate Parku czy Toru Rowerowego, konsultowałem wprowadzenie możliwie najlepszej formy współpracy pomiędzy
młodzieżą a urzędem.

W tym roku już przeznaczyłem środki na dofinansowanie Skate Parku. Zaoferowałem też
20 tys. zł na Tor Rowerowy.

Po konsultacjach chcę zaproponować następujący sposób współpracy:

Na kolejny projekt istnieje możliwość przekazania jeszcze 10 tys. zł.

1. Internetowe Forum Młodzieżowe (działające w ramach Forum na stronie gminy
www.murowana-goslina.pl), na którym
młodzież może prezentować pomysły
i projekty do zrealizowania na terenie
naszej gminy.
2. Otwarte spotkania z młodzieżą raz na
kwartał. Program spotkania oparty będzie

Zapraszam do współpracy.
Tomasz Łęcki
Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina
tel. 061 892 36 05 (do 14.07: 061 811 30 01)
e-mail: sekretariat@murowana-goslina.pl

Belgĳscy dziennikarze na rowerach
w Puszczy Zielonce

8

maja br. w ramach wizyty studyjnej, zorganizowanej przez Wielkopolską Organizację Turystyczną, przebiegającej pod
hasłem „Agroturystyka w Wielkopolsce”, gościliśmy w naszej gminie pięcioro belgĳskich
dziennikarzy.
Chcieliśmy pokazać nasze ścieżki rowerowe
oraz walory krajobrazowe Puszczy Zielonki.
W tym celu spotkaliśmy się w Hoteliku Rozmaitości Państwa Małgorzaty i Marka Perczyńskich w Pławnie, leżącym na terenie Puszczy.
Państwo Perczyńscy, poza wyżywieniem
i noclegiem w urokliwym miejscu, oferują
możliwość wypożyczenia rowerów. Miejsce
bardzo zaintrygowało gości. W krótkiej prezentacji dziennikarze zapoznali się teoretycznie z Puszczą Zielonką, Cysterskim Szlakiem
Rowerowym oraz Szlakiem Kościołów Drewnianych. Następnie – praktycznie – na rowe-

rach wyruszyli na ścieżki zaznajomić się z bogactwem puszczańskiej przyrody. Przejażdżka
odbywała się z pomocą GPS-u, oznakowanym
Cysterskim Szlakiem Rowerowym.
Nasza oferta turystyczna spodobała się dziennikarzom, co mamy nadzieję, znajdzie
odzwierciedlenie w tamtejszej prasie, a następnie zachęci spragnionych takiej formy
odpoczynku Belgów do przyjazdu w nasze
strony.
Za pomoc w ugoszczeniu dziennikarzy dziękujemy Państwu Małgorzacie i Markowi Perczyńskim oraz Wojtkowi Gogolewskiemu.
Biuro Komunikacji Społecznej
tel. 061 811 88 48
e-mail: promocja@murowana-goslina.pl

Bezpłatny angielski dla seniorów

N

a naukę nigdy nie jest za późno. Wcielając tę maksymę w życie ciekawą
ofertę dla seniorów przygotował
Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowanej
Goślinie. Od 5 maja br. w siedzibie Ośrodka
przy ul. Dworcowej 10 odbywają się bezpłatne
zajęcia z języka angielskiego, skierowane właśnie do tej grupy mieszkańców. Pomysłodawczynią jest Kierownik OPS-u Monika Mleczek.
Idea zrodziła się w wyniku rozmów podczas
spotkań z seniorami. Początkowo była mowa
również o kursie komputerowym, jednak ze
względu na ograniczone możliwości sprzętowe z pomysłu tego zrezygnowano.
Zajęcia z języka angielskiego prowadzi w ramach wolontariatu pracownica Ośrodka
Pomocy Społecznej Małgorzata Łuczak-Sibilska. Na razie odbyły się 2 spotkania, w których
uczestniczyło czworo kursantów. Pani Małgorzata bardzo chwali zaangażowanie i pęd do

wiedzy swoich podopiecznych i liczy, że w ramach rozpowszechniania tej wiadomości ich
liczba będzie wzrastać. Kurs jest połączeniem
przyjemnego z pożytecznym, skierowany do
wszystkich, którzy mają ochotę się czegoś
nauczyć, a przy tym miło spędzić czas.
Bezpłatne zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek od godziny 15:00 do 16:00 w Ośrodku
Pomocy Społecznej przy ul. Dworcowej 10.
Małgorzata Łuczak-Sibilska
pracownik socjalny
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Murowanej Goślinie
tel. 061 812 22 31
e-mail: m.sibilska@murowana-goslina.pl

I

Informujemy, że 17 czerwca br. rozpoczął
się nabór wniosków o dotacje na likwidacje
wyrobów zawierających azbest. Podobnie
jak w zeszłym roku prace związane z likwidacją azbestu na terenie Powiatu Poznańskiego
będzie wykonywać będzie firma AM Trans
Progres Sp z o.o. z Poznania. Wykonawca
wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego, będzie świadczyć usługę za następujące
kwoty:
- cena za demontaż 1 kg eternitu z budynku
mieszkalnego – 0,0107 zł brutto (21,10 zł/m2),
- cena za demontaż 1 kg eternitu z budynku
gospodarczego – 0,0122 zł brutto (21,13 zł/
m2),
- cena za unieszkodliwienie 1 kg wyrobów
azbestowych – 1,2305 zł brutto.
Przypominamy również, że dofinansowanie
wynosi 70 % kosztów usuwania materiałów
zawierających azbest. Dotacja nie obejmuje
położenia nowego dachu. Decyzję o przyznaniu środków podejmuje Starostwo Powiatowe,
bez możliwości „przeniesienia” uzyskanych
pieniędzy na przyszły rok tzn. przyznana dotacja musi być wykorzystana w 2008 roku. Dotacje przyznawane będą aż do wykorzystania
puli pieniędzy przeznaczonych na naszą gminę.
W związku z tym, można się spodziewać sytuacji, że niestety nie wszyscy wnioskodawcy
otrzymają dofinansowanie. O przyznaniu dofinansowania będzie także decydować kolejność
składania wniosków.
Jednocześnie informuję, że dofinansowanie
można uzyskać na demontaż oraz utylizację
wyrobów azbestowych. W przypadku konieczność zdemontowania wyrobów azbestowych
minimum 30 dni przed rozpoczęciem prac
konieczne jest dokonanie zgłoszenia zamiaru
wykonania robót budowlanych do Wydziału
Architektoniczno - Budowlanego Starostwa
Powiatowego (ul. Jackowskiego 18, 60-509
Poznań). Formularz zgłoszenia wraz z załącznikami zamieszczony jest na stronie internetowej urzędu (www.murowana-goslina.pl).
Wnioski o przyznanie dotacji na likwidację
azbestu można odbierać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz
pobierać ze strony internetowej Urzędu.
Barbara Borejsza-Ida
podinspektor ds. ochrony środowiska
tel. 061 892 36 41 (do 14.07: 061 812 20 55)
e-mail: srodowisko@murowana-goslina.pl
PODZIĘKOWANIE
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Murowanej Goślinie
składa serdeczne podziękowania wszystkim
Osobom oraz Firmom za okazaną pomoc
rzeczową, finansową i usługową na rzecz
Państwa K.J. Brzęckich, którzy ucierpieli
w wyniku pożaru w ubiegłym roku.
Dzięki uzyskanemu wsparciu Rodzina
już na początku maja wprowadziła się
do wyremontowanego budynku.
Szczególne podziękowania składamy
Panu Konradowi Strykowskiemu
radnemu naszej Gminy za ogromne
zaangażowanie, pomoc i poświęcony czas.
Kierownik i pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Murowanej Goślinie
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Dzień Dziecka w Uchorowie

D

nia 31 maja na boisku sportowym
w Uchorowie wraz z Radą Sołecką
i Ochotniczą Strażą Pożarną organizowaliśmy imprezę z okazji Dnia Dziecka. Po
godz. 15:00 zaczęła się wspólna zabawa od
pokazów bez wody i z wodą mieszanych młodzieżowych drużyn pożarniczych naszej miejscowości. Następnie dzieci brały udział w różnych konkurencjach. Najwięcej frajdy sprawiła
dzieciom konkurencja pod nazwą: rzucanie jajkiem w parach z coraz większej odległości.
Rodzice wraz z dziećmi mogli zatańczyć
w kółku kaczuszki i pszczółkę maję. W przerwach między konkurencjami dzieci zajadały
się lodami i pączkami.
Gdy już rozegraliśmy wszystkie konkursy,
wręczyliśmy dzieciom paczki. W sumie rozdaliśmy ich aż 97 sztuk i na zakończenie zaprosiliśmy dzieci do pieczenia kiełbasek przy ognisku.
Zorganizowanie Dnia Dziecka nie byłoby możliwe, gdyby nie ofiarność osób prywatnych
i firm, którym w imieniu dzieci i swoim własnym pragnę serdecznie podziękować.

Dzień Dziecka
w Klubie
Młodzieżowym

• Państwu Beacie i Przemysławowi Ostrowskim z Uchorowa,
• Panu Sławomirowi Andersowi z Uchorowa
• Ochotniczej Straży Pożarnej z Uchorowa,
• Firmie Pana Jana Zaręby,
• Firmie Nortex Szymankowo,
• Panu Jarosławowi Dobrowolskiemu – Radnemu Powiatowemu,
• Panu Grzegorzowi Rozalczykowi z Parkowa,
• Bankowi Spółdzielczemu z Murowanej
Gośliny,
• Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury
i Rekreacji z Murowanej Gośliny,
• Panu Andrzejowi Michałkowi z Uchorowa
za nagłośnienie i oprawę muzyczną
imprezy.
Na zakończenie wyrazy wdzięczności i podziękowania kieruję do wszystkich osób, których
nie wymieniłam tu z imienia i nazwiska, ale bez
pomocy, których sama nie poradziłabym sobie
w przygotowaniu imprezy i podczas jej trwania.
Iwona Wojczak
Sołtys sołectwa Uchorowo

Dziękujemy
• Państwu Annie i Tomaszowi Sawickim
z Uchorowa,

Dzień Dziecka na Białęgach

Z

godnie z wieloletnią już tradycją Sołtys i
Rada Sołecka zorganizowali Dzień Dziecka w miejscowości Białęgi.

Impreza rozpoczęła się o godz. 16.00 na placu
zabaw „pod świerkiem”. Organizatorzy przygotowali kilka konkurencji sprawnościowych –
zwycięzcy otrzymali drobne upominki. Dla
wszystkich dzieci przygotowano paczki –
w sumie 25. Dzieci bawiły się przy muzyce
mechanicznej zajadając lody i słodycze. Okazuje się, że nawet w najmniejszym sołectwie
opłaca się zorganizować imprezę dla dzieci.
Dodatkowo – dzięki uprzejmości policjantów
z Komisariatu w Murowanej Goślinie dzieci
miały okazję obejrzeć radiowóz. Imprezę
uświetnili również motocykliści, którzy przybyli na swych ścigaczach.
Impreza zakończyła się przed godz. 19.00.
Imprezę zorganizowano zarówno z funduszy
MGOKiR (300 zł) oraz dzięki ofiarności osób
prywatnych i firm, którym w imieniu dzieci
serdecznie dziękujemy.

Dziękujemy:
• radnej pani Alinie Wolniewicz,
• EKO-TRANS Piotr Piątkowski, Jacek Wawrzyniak,
• Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury
i Rekreacji z Murowanej Gośliny,
• Pobiedzisko-Goślińskiemu Bankowi Spółdzielczemu, O/Murowana Goślina,
• Zakładowi
Piekarniczo-Cukierniczemu
z Lubasza,
• Firmie piekarniczo-cukierniczej Pobłocki
z Rogoźna,
• Sklepowi spożywczemu B.J Dolniaków
z Białężyna,
• policjantom i motocyklistom za wspaniały
pokaz.
Dziękujemy również wszystkim tym, którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania naszej imprezy.
Piotr Michalski
Sołtys sołectwa Białęgi

2

czerwca w Klubie Młodzieżowym
w Przebędowie obchodzono „Dzień
Dziecka” zorganizowany i sfinansowany
przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Dla
uczestników całorocznych programów profilaktycznych, z okazji ich święta, przygotowano
liczne atrakcje. W programie m.in. słodki
poczęstunek, konkursy z nagrodami a na
zakończenie ognisko z pieczeniem kiełbasek
przy wspólnym śpiewie. Składamy serdeczne
podziękowania Pani Marcie Wołyniec za podarowane łakocie, oraz wszystkim mamom za
przygotowanie słodkiego poczęstunku dla
dzieci. Wszystkim dzieciom życzymy tęczowego uśmiechu i radości na każdy dzień roku.
Magdalena Olejniczak
konsultant ds. profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień
tel. 061 892 11 01
klub.pracy@murowana-goslina.pl

Bezpieczne drogi

R

ealizujemy obecnie „Program Likwidacji
Miejsc Niebezpiecznych na Drogach” na
terenie gminy Murowana Goślina.
Do tej pory w ramach programu wybudowane
zostały:
• rondo na skrzyżowaniu ulic: Poznańskiej,
Długiej i Śliwkowej w Murowanej Goślinie,
• tzw. „szykana” czyli spowalniacz ruchu od
strony Poznania,
• ciąg pieszo-rowerowy na odcinku od ronda
do granicy z gminą Czerwonak.
Aktualnie realizowane jest zadanie pod nazwą
„Zlikwidowanie niebezpiecznych kolein na
odcinku drogi 196 przebiegającym przez centrum miasta Murowana Goślina na długości od
ul. Wojska Polskiego do Leśnego Zakładu
Doświadczalnego”. Planowane zakończenie
robót to sierpień 2008 r.
Na rok bieżący zaplanowano, z tego samego
Programu, wybudowanie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 196 na
odcinku:
• od ronda do ul. Łąkowej,
• od skrzyżowania dróg wojewódzkich nr
187 i 196 w Przebędowie, po stronie
zachodniej, poprzez Trojanowo, w kierunku Długiej Gośliny – długości 2,4 km.
Elżbieta Leszkowicz
Referat Inwestycji
tel. 061 892 36 13
tel. do 14.07.2008: 061 812 20 55 wew. 213
e-mail: ela.leszkowicz@murowana-goslina.pl
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O Ś W I ATA

Przygotowanie: TERESA DUTKIEWICZ, PLACÓWKI EDUKACYJNE GMINY

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

III Festyn Słoneczka „Mama, Tata i Ja”
Pod znakiem wesołej zabawy i wymarzonej
pogody 17 maja, odbył się VII Festyn „Słoneczka”. Mali ekolodzy, czyli przedszkolacy
zaprezentowali, co można wyczarować z materiałów odpadowych.
Podczas całego festynu trwała
akcja segregacji śmieci. Przebieranki gazetowe dostarczyły
wesołych wrażeń i wywołały
twórczą inwencje wśród rodziców i dzieci. Na scenie zaprezentowała się orkiestra, która zagrała
na instrumentach wykonanych
z puszek, butelek, pudełek i innych materiałów odpadowych.
Można było nabyć kompozycje
balkonowe, z roślin doniczkowych, wykonane przez całe
rodziny. Posiadającym zdolności
plastyczne
zaproponowano
wykonanie plakatu reklamującego nasze przedszkole. Można
było zobaczyć wystawę zabawek
ekologicznych oraz oddać swój
głos na hasło ekologiczne.
Wszelkie działania rodziców i dzieci zostały
nagrodzone drobnymi upominkami. Niezapomnianych wyrażeń dostarczyły dzieciom prze-

Szkoła bez
przemocy

W

tym roku szkolnym Szkoła Podstawowa nr 2 brała udział w ogólnopolskim programie „Szkoła bez przemocy”. W jego ramach uczniowie zostali zapoznani z kodeksem „Szkoły bez przemocy”.
Przeprowadzono lekcje dotyczące złości,
agresji i przemocy oraz sposobów radzenia
sobie z nimi. W maju uczniowie klas 0-2 rywalizowali o tytuły miss i mistera grzeczności.
Klasy 3 mogły wziąć udział w konkursie na plakat promujący pozytywne zachowania, a uczniowie klas 4-6 w konkursie na gazetkę prezentującą postawy pozytywne. Ostatni konkurs dotyczył projektu przeprowadzenia
atrakcyjnej przerwy dla dzieci młodszych lub
rówieśników.
Uwieńczeniem akcji był 5 czerwca-„Dzień
szkoły bez przemocy”. Tego dnia odbył się
apel, na którym zostali nagrodzeni zwycięzcy
konkursów. Na końcu spotkania, solidaryzując
się z innymi szkołami biorącymi udział w tym
programie, uczniowie wypuścili balony na znak
protestu przeciwko przemocy.
Justyna Bulińska
pedagog szkolny
Szkoła Podstawowa nr 2
w Murowanej Goślinie

jażdżki konne oraz „motylarnia”.
Mieliśmy okazje zobaczyć, jak wyszkolone psy
reagują na komendy przewodnika.

Siedem szczęśliwych osób zabrało do domu:
3 ozdobne drzewka świerkowe, rower dziecięcy, wiklinowy fotel oraz zestawy na biurko.
VII festyn był podsumowaniem
całorocznej pracy nauczycieli
z dziećmi, o tematyce ekologicznej. Każdy przedszkolak otrzymał odznakę „Małego ekologa”.
Kolejny raz wyrażamy ogromne
uznanie dla wszystkich, którzy
włączyli się w przygotowanie
festynu. Dziękujemy sponsorom,
rodzicom i dzieciom za wkład
pracy i wsparcie finansowe już
dziś. Firmom i indywidualnym
osobom przekażemy osobiste
podziękowania.
Festyn przyniósł korzyści materialne – zarobione pieniądze
przeznaczyliśmy na dalsze doposażenie przedszkolnego placu
zabaw. Zapraszamy w przyszłym
roku.

Kawiarenka oferowała napoje, kiełbaski z grilla
i ciasto od sponsorów oraz wypieki rodziców.
Na zakończenie, w napięciu, czekano na rozlosowanie atrakcyjnych nagród specjalnych.

Małgorzata Migas
Dyrektor Przedszkola „Słoneczko”
tel. 061 812 28 04

Dzień patrona w „Dwójce”

C

hyba nikt nie wątpi, że szkoła to nie
tylko lekcje, odpytywanie, nauczyciel
przy tablicy i uczeń pochylony nad
zadaniem. Ci, którzy swoją edukację już
zakończyli z pewnością pamiętają, że to, co
wspominamy po latach, to głównie wycieczki,
uroczystości szkolne, chwile wspólnie spędzone na festynach, imprezach szkolnych, turniejach, konkursach. Ci, którzy jeszcze się
uczą, z niecierpliwością czekają na te wyjątkowe w szkolnym kalendarzu dni. Jednym
z nich jest bez wątpienia Dzień Patrona.
My, uczniowie i nauczyciele Dwójki, mamy to
szczęście, że nasze szkolne święto przypada
w maju, kiedy aura sprzyja wspólnemu świętowaniu i nastraja optymistycznie. Nic więc
dziwnego, że tak bardzo lubimy te obchody,
nasz wspólny, radosny pochód przez osiedle
i zabawy na boisku szkolnym. Jest to nie tylko
święto społeczności uczniowskiej, ale całych
rodzin, które chętnie biorą udział w konkursowych zmaganiach i towarzyszących im zabawach.
W tym roku tradycyjnie już obchody Dnia
Patrona rozpoczęły się w piątek.
Uczniowie obejrzeli przedstawienie oparte na
motywach utworów Henryka Sienkiewicza,
przygotowane przez polonistki uczące w na-

szej szkole. Odebrali również dyplomy i nagrody za laury w konkursach przedmiotowych.
Obejrzeli również wystawę poświeconą patronowi.
W sobotę rano ulice z leniwego letargu wybudził nas radosny pochód, pełen postaci z kart
książek Sienkiewicza. Następnie na boisku
szkolnym i w salach gimnastycznych rozpoczęły się liczne konkursy i zabawy. Najmłodsi
wraz z rodzicami wzięli udział w turnieju
rodzinnym i turnieju rycerskim. Starsi uczniowie budowali statki, którymi potem przemierzali morza odwiedzając różne kraje i prezentując ich kulturę. Oprócz tego odbyła się licytacja i loteria fantowa - obie cieszyły się dużym
powodzeniem. Tłoczno było również w kawiarence, w której można było posmakować
wypieków „naszych mam”.
Dzień upłynął tak szybko…za szybko. Na
szczęście w naszej szkole tych wyjątkowych,
odróżniających się od szarej rzeczywistości
dni, jest wiele…
Hanna Frelich
nauczyciel języka polskiego
Szkoła Podstawowa nr 2
w Murowanej Goślinie
tel. 061 812 29 77
e-mail: sp2@murowana-goslina.pl
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Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Z

orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu,
osoba rozwiedziona, wdowa, wdowiec, jeżeli
nie wychowuje dziecka wspólnie z drugim
z rodziców.

Osobą samotnie wychowującą dziecko jest
panna, kawaler, osoba pozostająca w separacji

Dodatek przysługuje również osobie uczącej
się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie
żyją. Osobą ucząca się jest osoba pełnoletnia
ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu
rodziców w związku z ich śmiercią lub w
związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub
ugodą sądową prawa do alimentów z ich
strony.
Wysokość świadczenia z tytułu samotnego
wychowywania dziecka wynosi:
- 170 zł miesięcznie (nie więcej niż 340 zł na
wszystkie dzieci) lub
- 250 zł miesięcznie w przypadku dziecka z
orzeczeniem o niepełnosprawności lub

godnie z art. 11a ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada
2003 roku (tekst jednolity z 2006 roku
- Dz.U. Nr 139, poz. 992 z późniejszymi zmianami) dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi
faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone
świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od
drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
1) drugi z rodziców nie żyje;
2) ojciec dziecka jest nieznany;
3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców
zostało oddalone.

o znacznym stopniu niepełnosprawności
(nie więcej niż 500 zł na wszystkie dzieci).
Osoba ubiegająca się o dodatek do zasiłku
rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka do wniosku o zasiłek rodzinny
dołącza dodatkowo:
1. kopię skróconego aktu zgonu drugiego
z rodziców dziecka lub
2. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, gdy
ojciec dziecka jest nieznany lub
3. odpis wyroku oddalającego powództwo
o ustalenie świadczenia alimentacyjnego.
Alicja Kamińska
st. referent ds. świadczeń rodzinnych
tel. 061 663 50 88
e-mail: murowanagoslina.sr@op.pl

Komunikat do mieszkańców TBS-ów

Stan jezior

prawa łapówek
za „odstępne”
w TBS-ach
w Murowanej Goślinie, Kórniku, Tulcach
i Słupcy
zatacza
coraz większe kręgi.
Śledczy zajmujący
się sprawą apelują
do wszystkich osób,
które
wręczały
korzyści majątkowe
lub składali obietnicę
jej wręczenia, aby zgłosiły się na Policję lub do
Prokuratury. Taki krok może uchronić te osoby
przed odpowiedzialnością karną.

czerwcu zostały przeprowadzone
przez Wojewódzką Stację SanitarnoEpidemiologiczną w Poznaniu badania wód powierzchniowych, pod kątem przydatności do kąpieli. Przebadano następujące
wody powierzchniowe: jeziora Łomno, Miejskie (Kamińsko), Okoniec, Worowskie i Gackie
oraz rzekę Trojankę w Przebędowie i Raduszynie.

S

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji
w Poznaniu zajmujący się zwalczaniem korupcji, pod koniec kwietnia 2008 roku w oddziale
poznańskim Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS) z siedzibą w Słupcy zatrzymali
pełnomocnika i jednocześnie prokurenta tej
firmy na gorącym uczynku przyjęcia 25.000
złotych łapówki w zamian za zgodę na odstąpienie mieszkania innej osobie, z pominięciem
listy oczekujących.
W tej sprawie śledczy przedstawiają zarzuty
łapówkarstwa coraz większej liczbie osób.
Rozpoczęły się także przesłuchania i stawianie
zarzutów osobom, które wręczały łapówki
„przedsiębiorczym biznesmenom”. W ich

przypadku, zgodnie
z obowią zując ymi
przepisami istnieje
jednak
możliwość
zdecydowanie łagodniejszej procedury,
albowiem:
Nie podlega karze
osoba, która wprawdzie
dała
już
łapówkę, albo obietnicę jej udzielenia,
ale zawiadomi o tym fakcie organ powołany do
ścigania i ujawni wszechstronnie wszystkie
istotne okoliczności tego przestępstwa zanim
organ ten o nim się dowiedział.
Innymi słowy dobrowolne zgłoszenie się takiej
osoby do Prokuratury lub Policji celem złożenia stosownych zeznań może uchronić ją przed
odpowiedzialnością karną.
Zainteresowane osoby mogą kontaktować się
bezpośrednio z Prokuraturą Okręgową w Poznaniutel 061 858 16 12 lub z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu dzwoniąc pod
numer telefonu 061 841 42 11.
nadkomisarz Romuald Piecuch
Zespół Prasowy KWP w Poznaniu
tel. kom. 609 802 476

W

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że woda jest przydatna do kąpieli we
wszystkich badanych jeziorach (Okoniec,
Kamińskie, Łomno, Worowskie oraz Gackie).
Natomiast Rzeka Trojanka w Przebędowie
i Raduszynie nie odpowiada warunkom jakim
powinna spełniać woda w kąpieliskach, ze
względu na obecność pływających przedmiotów w wodzie (rowerek, znak drogowy),
wysoką zawartość fosforu ogólnego oraz niską
zawartość tlenu rozpuszczonego. Pozostałe
parametry fizyko-chemiczne i bakteriologiczne
mieszczą się w dopuszczalnych zakresach wartości.
Kolejne badania zostaną przeprowadzone po
sezonie letnim. O szczegółach będziemy pisać
w jesiennych numerach Biuletynu.
Barbara Borejsza-Ida
podinspektor ds. ochrony środowiska
tel. 061 892 36 41 (do 14.07: 061 812 20 55)
e-mail: srodowisko@murowana-goslina.pl

NIERUCHOMOŚCI
Zgodnie z art. 35.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, iż w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG na stronie internetowej www.murowana-goslina.pl w zakładce zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina 2006-2010 znajduje się
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przetargowej i bezprzetargowej.
Wykaz dotyczy nieruchomości niezabudowanych, ozn. w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr:
• 527 o pow. 686m2,poł. w Kamińsku, na realizację budownictwa letniskowego – sprzedaż przetargowa,
• dz. nr 1135/1 o pow.185m2,poł. w Murowanej Goślinie - sprzedaż bezprzetargowa na poprawę warunków zagospodarowania,
• dz. nr 101/1 o pow. 186m2,pol. w Murowanej Goślinie - sprzedaż bezprzetargowa na poprawę warunków zagospodarowania
oraz nieruchomości zabudowanej ozn.w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr:
• 4/2 o pow. 2000m2,poł. w Wojnowie – sprzedaż bezprzetargowa lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców.

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZABYT

NA POTRZEBY DZIAŁALNOŚC

Zarys dziejów Ratusza w Murowanej Goślinie
Nieznane są początki pierwszego budynku ratuszowego w Murowanej Goślinie.

W

iadomo, że w XVIII wieku taki budynek istniał gdzieś na goślińskim Rynku (obecnie - plac Powstańców Wielkopolskich),
prawdopodobnie była to budowla drewniana. Budynek ratusza zgorzał zapewne podczas wielkiego pożaru Murowanej
Gośliny 6 maja 1847 roku. Około 1850 roku miasto odbudowało ratusz w obecnym miejscu.

Ratusz był budynkiem klasycystycznym, piętrowym, z wystawką wieży zegarowej umieszczoną pośrodku pięcioosiowej fasady
(Z. Pałat). W nowym budynku mieściły się pomieszczenia urzędu – magistrat (na parterze), jak również służbowe mieszkanie burmistrza (na pierwszym piętrze). Za budynkiem ratusza mieścił się ogród. Podwójne funkcje urzędowo-mieszkaniowe ratusz pełnił
także w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Przystosowano do celów mieszkaniowych część poddasza ratuszowego – stworzono tam dwa małe pokoiki. Parter ratusza mieścił Zarząd Miejski, znajdowały się tam Miejski Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
oraz Kasa Miejska. W latach II wojny światowej Niemcy uznając, iż dotychczasowy budynek ratusza jest za mały jak na potrzeby
administracyjne miasta, przenieśli większość urzędów miejskich (oraz urzędów gminnych, które w okresie dwudziestolecia międzywojennego mieściły się w goślińskim zamku!) do będącego prywatną własnością budynku leżącego na realności Rynek 3 (dziś plac
Powstańców Wielkopolskich 3).
W roku 1945 opuszczając Murowaną Goślinę Niemcy podpalili główną siedzibę swej administracji
miejskiej, niszcząc znajdujące się tam między innymi archiwa. Będący jedynie pomocniczą siedzibą administracji niemieckiej ratusz nie został podpalony, znajdujące się w nim akta
Urzędu Stanu Cywilnego w komplecie ocalały. Odradzające się polskie władze lokalne
znów zaadoptowały ratusz na swą główną siedzibę. W tym okresie budynek był
przepełniony – dwa pomieszczenia na piętrze przypadły także Milicji Obywatelskiej, część pomieszczeń użytkowała także lokalna organizacja partyjna.
Pod koniec XX wieku zapadła decyzja o ostatecznym opuszczeniu ratusza
przez władze miejskie – Urząd Stanu Cywilnego został przeniesiony do
budynku przy ul. Poznańskiej.
Ratusz miał się odtąd stać siedzibą Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Murowanej Goślinie, która zaadaptowała dla swych potrzeb parter
(Dział Gromadzenia, Izba Regionalna Ziemi Goślińskiej) oraz oba piętra
oficyny. Na pierwsze piętro wprowadziły się: punkt doradztwa rolniczego, oraz kancelarie adwokacka i notarialna. Pomieszczenia na poddaszu uzyskała Pracownia Archeologiczna podporządkowana Muzeum
Pierwszych Piastów na Lednicy.
Właśnie dobiegła końca rozpoczęta jeszcze w 2007 roku modernizacja
i rozbudowa budynku ratusza. Obiekt odzyskał dawną świetność.
Otrzymał nowy element w postaci kopuły. Poza wymienionymi powyżej pomieszczeniami w budynku ratusza pojawi się Gminne Centrum
Informacji, punkt, w którym turyści – i nie tylko będą mogli zasięgnąć
informacji nt. gminy.
Oficjalne otwarcie obiektu odbędzie się 16 lipca br. (tj. środa)
o godz. 17:00.
Dariusz Paprocki

KOWEGO RATUSZA W MUROWANEJ
CI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W

GOŚLINIE

Ratusz czyli historia walki o fundusze europejskie

szystko zaczęło się kilka lat temu. Zaczęto myśleć, jak by tu przywrócić świetność ratuszowi historycznej części miasta
w Murowanej Goślinie. Opracowano dokumentację techniczną i studium wykonalności. W 2004 po raz pierwszy starano
się o dofinansowanie jego modernizacji.

Projekt „Modernizacja i rozbudowa budynku zabytkowego ratusza w Murowanej Goślinie na potrzeby działalności biblioteki publicznej” został złożony w marcu 2006 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Regionalny Komitet Sterujący zadecydował, po burzliwych obradach w dniu 5 października 2006 r., że projekt otrzyma dotację na poziomie 75%
kosztów kwalifikowanych (jako jeden z najwyżej ocenionych w całym województwie). Po kilkumiesięcznych staraniach udało się
doprowadzić do podpisania 29 marca 2007 r. przez Wojewodę Wielkopolskiego, umowy o dofinansowanie projektu ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. W wyniku ogłoszonego przetargu wyłoniono generalnego wykonawcę firmę Posbau S.A. Budownictwo Uprzemysłowione. 24 września 2007 r. nastąpiło przekazanie placu budowy
inwestycji..
Przeprowadzone prace budowlane (m.in. nadbudowa jednej kondygnacji oficyny, adaptacja poddasza ratusza na pomieszczenia biurowe, modernizacja pomieszczeń na I piętrze, budowa łącznika wraz z windą)
wpłynęły na poprawę warunków lokalowych w obecnych pomieszczeniach, jak
Projekt „Modernizacja i rozbudowa
również na uzyskanie dodatkowej powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na
budynku zabytkowego ratusza w Muronowe pomieszczenia, zagospodarowane m.in. na czytelnie, sale do prezentacji
wanej Goślinie na potrzeby działalności
i spotkań z twórcami, pomieszczenia biurowe, informację turystyczną itp.
biblioteki publicznej” jest współfinanNowe warunki służą prowadzeniu działań, które w dłuższym horyzoncie czasowym przyczynią się do poprawy jakości edukacji i poziomu wiedzy lokalnego
społeczeństwa oraz stworzą warunki do umocnienia ludzkiego czynnika rozwoju lokalnego. Dodatkowo działania te wpłyną na długofalową poprawę
poziomu edukacji kulturalnej społeczeństwa gminy.
Zmodernizowany obiekt poprawił również warunki funkcjonowania
Izby Regionalnej Ziemi Goślińskiej, której działalność ukierunkowana
jest na integrację społeczności gminy oraz poprawę poziomu jej edukacji kulturalnej, poprzez przybliżanie społeczeństwu dziejów i historii regionu.
Już przed rozpoczęciem działań zwracano uwagę, iż jest to inwestycja bardzo trudna w realizacji, ze względu na dwa czynniki:
złożoność elementów przebudowy obiektu zabytkowego oraz niezwykle krótki termin realizacji.
Inwestycję zakończono w terminie. A użytkownicy tego obiektu i odwiedzający go
goście sami mogą ocenić czy warto było
podejmować to wyzwanie.
Całkowity
koszt
projektu
zamyka się kwotą 3.503.682,27
zł brutto, w tym kwota dotacji: 1.493.765,65 zł.

sowany ze środków Unii Europejskiej
(Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego)
i budżetu
państwa
w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”
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Apel o pomoc w przygotowaniu raportu
o stratach ludnościowych i materialnych ziemi goślińskiej
Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy
Murowana Goślina!

N

a zlecenie Urzędu Miasta i Gminy
w Murowanej Goślinie mamy przygotować raport o stratach ludnościowych i materialnych ziemi goślińskiej w czasach II wojny światowej. Raport ten składać się
ma z dwóch głównych części: możliwie najdokładniejszej listy gośliniaków zabitych lub
zamęczonych w latach 1939-1945, oraz zestawienia strat materialnych ziemi goślińskiej
z tego okresu.
Postawione przed nami zadanie wymaga konsultacji z osobami, które dysponują wiedzą
o wydarzeniach z tych strasznych lat. Dlatego
też zwracamy się do Państwa o pomoc.

Poszukujemy dokładnych informacji o poszczególnych gośliniakach, którzy w okresie II wojny światowej stali się ofiarami
działań bojowych, lub też zostali zabici lub
zamęczeni w trakcie okupacji. Cenne będą
dla nas wszelkie wiadomości o tych osobach –
aby ułatwić pozyskiwanie danych przygotowaliśmy ankietę, w której zawarliśmy wszelkie
interesujące nas sprawy. Będzie ona możliwa
do pobrania ze strony internetowej Urzędu
Miasta i Gminy oraz w Izbie Regionalnej Ziemi
Goślińskiej.
Udostępnienie nam jakichkolwiek informacji o
zabitych podczas wojny mieszkańcach ziemi
goślińskiej będzie dla nas niezwykle pomocne.
Poszukujemy także świadectw o niszczeniu
lub zagrabieniu majątku naszej gminy oraz jej

mieszkańców w trakcie lat 1939-1945.
W najbliższych miesiącach będziemy starali się
w różny sposób dotrzeć do tych z Państwa,
którzy mogą posiadać poszukiwane przez nas
informacje. Zapraszamy też jednak do samorzutnego zgłaszania się.

Norbert Kulse
tel. 061 811 27 58
Dariusz Paprocki
tel. kom. 698 050 598
e-mail: darek@murowana-goslina.pl

Udział mieszkańców Murowanej Gośliny i ziemi goślińskiej
w Powstaniu Wielkopolskim cz. 2

Ś

rodowisko polskie Murowanej Gośliny
uzyskało wpływ na lokalne władze państwowe jeszcze przed wybuchem
Powstania Wielkopolskiego. W okresie po
wybuchu w Niemczech rewolucji listopadowej
w Murowanej Goślinie doszło do uformowania
się miejscowej Rady Ludowej na czele której
stał najprawdopodobniej od samego początku
proboszcz gośliński ks. Tytus Orański. W bliżej
nieznanym momencie pomiędzy wybuchem
rewolucji listopadowej a połową grudnia 1918
roku ks. Orański przejął obowiązki burmistrza
tymczasowego Murowanej Gośliny. Wówczas
to zapewne na stanowisko prezesa Rady Ludowej wybrano mistrza malarskiego Stanisława
Rakocego. W rękach niemieckich pozostały
natomiast siły policyjne oraz prawdopodobnie
zwierzchność nad Dystryktem Policyjnym
(niemiecki odpowiednik zarządu gminnego)
mieszczącym się w leżącym na terenie miasta
pałacu, wchodzącym dawniej w skład majątku
Piła. Reprezentantami ziemi goślińskiej na Sejmie Dzielnicowym (zaboru pruskiego), obradującym w Poznaniu w dniach od 3 do 5 grudnia 1918 roku byli: proboszcz parafii białężyńskiej ks. Norbert Szwaba oraz przedstawiciel
Murowanej Gośliny - Marcin Klaszczyński.

27 grudnia 1918 roku w Poznaniu wybuchło
Powstanie Wielkopolskie. Ów spontaniczny
zryw, w żaden sposób nie planowany przez
naczelną Radę Ludową, w ciągu kilku dni

doprowadził do wyzwolenia z rąk niemieckich
większości Wielkopolski. W opanowanych
miastach likwidowano resztki istniejących
dotąd niemieckich władz, zastępując je władzami polskimi. Zajęto także szereg niemieckich budynków koszarowych, w których
przystąpiono do formowania własnych oddziałów zbrojnych. W opanowaniu jednej z takich
placówek – w Biedrusku – wzięli udział mieszkańcy ziemi goślińskiej. Sama Murowana
Goślina została ostatecznie przejęta przez
miejscową ludność polską, prowadzoną przez
ks. Orańskiego, w dniu 1 stycznia 1919 roku.
Odebranie Niemcom władzy odbyło się na
drodze pokojowej, bez jakiegokolwiek użycia
siły. Tym samym zarząd nad miastem i obszarami wiejskimi przejęła goślińska Rada Ludowa
na czele ze Stanisławem Rakocym, z którą
współpracował
burmistrz
tymczasowy
ks. Orański. Urzędnikami magistratu dalej
jednak pozostawali Niemcy, a jego działalność
opierała się na niemieckiej praktyce administracyjnej, z wykorzystaniem języka niemieckiego jako urzędowego. Polonizacja administracji miejskiej miała następować stopniowo
aż do 1920 roku.
Z ochotników z Murowanej
Gośliny i z ziemi goślińskiej na
początku stycznia utworzono
oddział powstańczy, który został
włączony do większej jednostki
formowanej
w
Obornikach.
Dowódcą oddziału obornickiego
(rozwiniętego ostatecznie do siły
kompanii) został mieszkaniec
gminy Murowana Goślina – por
Stefan Twardowski, właściciel
majątku w Wojnowie. Zgrupowanie to najpierw wzięło udział
w opanowaniu Chodzieży, a następnie zostało skierowane w rejon Czarnkowa, gdzie w składzie Frontu Północnego walczyło z oddziałami niemieckimi.
Przez wiele lat uważano, iż w walkach tych
poległo trzech powstańców z obszaru ziemi

goślinskiej: Władysław Adamski, Józef Skowroński i Antoni Maluśki – wszyscy trzej z Białężyna. Ostatnie badania naukowe częściowo
zweryfikowały te przypuszczenia: w trakcie
działań bojowych poległ tylko jeden żołnierz
oddziału „obornickiego” wywodzący się
z ziemi goślińskiej – Józef Skowroński (oddał
życie za ojczyznę 13 lutego 1919 roku w walkach o Romanowo), inny powstaniec – Antoni
Maluśki zmarł 18 marca 1919 roku w szpitalu
wojskowym w Poznaniu, a Władysław Adamski zginął najprawdopodobniej w trakcie walk
polsko-bolszewickich w roku 1920. Udało się
natomiast ustalić, iż w trakcie powstania wielkopolskiego zginął także inny żołnierz wywodzący się z ziemi goślińskiej – Wiktor Ciężki,
urodzony w Łopuchowie – który poległ
12 stycznia 1919 roku w walkach o Żnin. Po
podpisaniu rozejmu w Trewirze (16 lutego
1919 roku), który de facto kończył powstanie,
oddział z Obornik stacjonował nad Notecią,
stanowiąc osłonę północnej granicy zdobyczy
powstańczych. W sierpniu 1919 roku kompania obornicka (kolejnymi jej dowódcami byli
por Maksymilian Soldenhoff i por Roman
Hawranke) została wykorzystana jako jednostka bazowa do sformowania grudziądzkiego pułku strzelców, który w 1920 roku stał
się ostatecznie 64 Grudziądzkim Pułkiem Piechoty, wchodzącym w skład pomorskiej
16 Dywizji Piechoty.
CDN
Dariusz Paprocki
Komitet Obchodów 90. rocznicy
Powstania Wielkopolskiego
tel. 061 812 24 52
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B E Z PI E C Z E Ń S T WO

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

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

Spalał papę – został Dzikie wysypisko
ukarany
na Kupieckiej
usunięte

27

maja strażnicy zostali zaalarmowani
przez Straż Leśną o spalaniu dużej
ilości odpadów na polu za Białężynem. Jadąc na interwencję strażnicy kierowali
się widocznym z daleka słupem czarnego
dymu. Po dojechaniu na miejsce stwierdzili, że
na polu jest spalana duża ilość zdjętej z dachu
papy. Zadymienie było tak duże, że zostało
zidentyfikowane przez pracowników wież
obserwacyjnych Nadleśnictwa Łopuchówko
i Oborniki jako pożar lasu - w związku z powyższym została uruchomiona akcja lokalizacji
i gaszenie pożaru.
Sprawca spalania odpadów został przez Strażników Miejskich ukarany mandatem.
Piotr Kubczak
Komendant Straży Miejskiej
tel. 061 812 20 10, 502 514 212
e-mail: p.kubczak@murowana-goslina.pl

W

ostatnich dniach maja zostało zlikwidowane kolejne dzikie wysypisko tym razem w Przebędowie przy
ulicy Kupieckiej.

Z tego miejsca wywieziono pół tony odpadów
komunalnych pochodzących najprawdopodobniej od okolicznych mieszkańców, gdyż przylegało ono bezpośrednio do zabudowań. Wstyd!
Ponadto skarpa gdzie znajdowały się odpady
została „zrekultywowana” i przygotowana do
obsiania trawą. Koszty poniesione przez gminę
to 550 zł.

Piotr Kubczak
Komendant Straży Miejskiej
tel. 061 812 20 10, 502 514 212
e-mail: p.kubczak@murowana-goslina.pl

Potrzebujesz pomocy?
Dzieje się coś złego?

ZADZWOŃ!

TELEFONY

KONTAKTOWE :

Komenda Miejska Policji w Poznaniu - oficer dyżurny:
yżurny:
- 997 - służba całodobowa;
Policja w Murowanej Goślinie:
- 0 61 8122 297 - Komisariat Policji w Murowanej
nej Goślinie, ul. Mostowa
Mos
6
(w czasie obecności funkcjonariuszy);
onariuszy);
rolowej).
- 0 500 135 351 - patrol (w czasie służby patrolowej).
Straży Miejskiej w Murowanej Goślinie::
- 0 61 122 010 - siedziba Straży Miejskiej w Murowanej Goślinie,
Gośli
ul. Mostowa 3 (w czasie obecności funkcjonariuszy);
ie służby pa
patrolowej);
- 0 500 124 940 - patrol Straży Miejskiej (w czasie
- 0 722 323 318 - zarządzanie kryzysowe.

Zmiany kadrowe
w Straży Miejskiej

N

a przełomie wiosny i lata w Straży
Miejskiej zajdą poważne zmiany
kadrowe. Obecnie rozpoczęły pracę
osoby wyłonione w ostatnim konkursie: Przemysław Eszner – mieszkaniec Poznania, funkcjonariusz z 7-letnim stażem pracy w poznańskiej Straży Miejskiej oraz Bartłomiej Kucharski ze Skoków, który od 16 czerwca rozpocznie szkolenie podstawowe w Ośrodku Szkolenia Policji w Gdańsku.
Niestety z naszej jednostki z dniem 30 czerwca
br. odchodzi doświadczony funkcjonariusz
Krystian Ruszczyński, który przyjął ofertę
pracy w wyuczonym zawodzie (obecnie kończy studia na kierunku cybernetyki i robotyki
Politechniki Poznańskiej). Na jego miejsce oraz
na brakujący siódmy etat został właśnie ogłoszony konkurs.
Piotr Kubczak
Komendant Straży Miejskiej
tel. 061 812 20 10, 502 514 212
e-mail: p.kubczak@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 Goślina
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. Dariusz Sikora
kom. 0 500 135 351
Strażnik Miejski 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 (do 30 czerwca)
mł. insp. Krystian RUSZCZYŃSKI
k.ruszczyński@murowana-goslina.pl
Rejon III: Tereny wiejskie gminy
Policjant sierż. Damian Futro
kom. 0 500 135 351
Strażnik Miejski Mariusz MERMELA
m.mermela@murowana-goslina.pl
Szczegółowy wykaz znajduje się na stronie
internetowej www.murowana-goslina.pl.
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XII Mistrzostwa Polski Weteranów
w Półmaratonie

P

o raz dwudziesty siódmy gościliśmy
w Murowanej Goślinie biegaczy weteranów. Polski Związek Weteranów Lekkiej
Atletyki w Toruniu znowu powierzył naszemu
miastu organizację Mistrzostw Polski. Honorowy patronat nad biegiem objął Burmistrz
Tomasz Łęcki, on też dokonał oficjalnego
otwarcia mistrzostw. Zawodnicy walczyli
o tytułu mistrzów Polski w 18 kategoriach
wiekowych (mężczyźni w 10, kobiety w 8).
W upalną, słoneczną pogodę 1 czerwca 2008
r. wystartowało 223 zawodników. Mieli do
pokonania dystans 21,975 km, a trasę stanowiły dwie pętle z pl. Powstańców Wlkp. do
Kamińska. Po raz kolejny komentatorem
imprezy był doskonały znawca środowiska
weteranów Rafał Wilczyński. Upalna pogoda
sprawiła, że 5 zawodników nie ukończyło
biegu. Zwyciężył Klaudiusz Kozłowski reprezentujący Klub Altom Gniezno, który osiągnął
czas 1:14:04. Wśród pań najlepsza była Danuta
Pietruszyńska z Międzychodu z wynikiem
1:26:55.
Najstarszymi uczestnikami biegu byli: Janina
Rosińska (ur.1936) z Łodzi i Marian Parusiński
(ur.1922) z Sopotu. Otrzymali statuetki Burmistrza Miasta i Gminy, pan Marian otrzymał już
piątą statuetkę dla najstarszego uczestnika
mistrzostw. Z naszej gminy wystartowało
11 zawodników: Wojciech Krzysztoń, Maciej
Matecki, Mirosława Bromberek, Marek Żabicki, Wiesław Grzywczak, Ryszard Dzikowski,
Roman Janowiak, Roman Bromberek, Roman
Pietrzak; po raz pierwszy w mistrzostwach
wystartowali: Danuta Skibińska i Andrzej

Ludzkowski. Najlepsi z nich okazali się: Wojciech Krzysztoń (1:26:07) i Mirosława Bromberek (1:57:00). Mistrzostwom towarzyszyły
biegi młodzieży szkolnej, a także koncert
goślińskiej kapeli „Eka Wuja Jacha”. Uroczysty
charakter miała dekoracja zwycięzców.
MGOKiR w Murowanej Goślinie i Społeczny
Komitet Organizacyjny serdecznie dziękują za
wsparcie finansowe i pomoc organizacyjną.
SPONSORZY:
• Gmina Murowana Goślina
• PZU S.A.
• Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy
• OPEL SZPOT
• Agencja Grupy PZU Karol Schulz
• Jarosław Dobrowolski
• Zofia i Henryk Braun
• Elżbieta i Bogdan Andrzejewscy
POMOC ORGANIZACYJNA
• Komisariat Policji w Murowanej Goślinie
• Komenda Miejska Policji w Poznaniu
• Straż Miejska w Murowanej Goślinie
• OSP Rakownia
• II Drużyna Harcerzy Starszych i Wędrowników
• XXII Goślińska Drużyna Harcerzy Starszych „Desant”
• OSP Murowana Goślina
Wyniki na stronie: www.maratonypolskie.pl
Arleta Włodarczak
Dyrektor MGOKiR w Murowanej Goślinie
tel. 061 812 21 20
e-mail: a.wlodarczak@murowana-goslina.pl

II miejsce CONCORDU na turnieju
w Wilkenburg

W

dniach 10 i 11 maja br. w partnerskiej
gminie Hemmingen w miejscowości
Wilkenburg odbywał się Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej. Motto turnieju
zorganizowanego przez Klub Sportowy Wilkenburg brzmiało: “Przeciw przemocy, przeciw rasizmowi, przeciw narkotykom”. Uczestniczyło w nim 10 drużyn, w tym reprezentacja
goślińskiego klubu sportowego CONCORD
w roczniku 1992. Ich pobyt był możliwy dzięki
wsparciu uzyskanemu przez Urząd Miasta
Hemmingen, a jedną z osób wręczających
puchary był burmistrz Claus Dieter Schacht
Gaida.

Satysfakcja z osiągniętego wyniku byłaby większa, gdyby nie wypadek, jaki przydarzył się już
w pierwszym dniu turnieju jednemu z zawodników CONCORDU Jakubowi Kortyle. Doznał
on skomplikowanego złamania ręki i musiał
zostać poddany operacji w szpitalu w Hanowerze, gdzie przebywał przez kilka dni. Przez
sędziów Jakub został uznany najlepszym
zawodnikiem turnieju. Gośliński zespół od
momentu wypadku zmuszony był grać w osłabionym 10 - osobowym składzie, toteż, aby
wyrównać szanse, taką samą liczbą graczy
postanowiły kontynuować rozgrywki pozostałe drużyny.

Podczas turnieju rozegranych zostało 45
meczy, a kibice mogli oglądać aż 64 bramki.
Nasza reprezentacja spisała się na medal i to
zarówno, jeśli chodzi o rozgrywki, jak i o dyscyplinę podczas pobytu. Goślińska drużyna
zdobyła tyle samo punktów, co najlepsza drużyna turnieju - Basche United. Ostatecznie
zajęła drugie miejsce, a zdecydował o tym stosunek bramek.

Gratulujemy dzielnym piłkarzom CONCORDU oraz ich trenerowi Radkowi Wrzesińskiemu, a Jakubowi życzymy szybkiego
powrotu do zdrowia i pełnej sprawności.
Emilia Stemplewska
Prezes Komitetu Partnerskiego
Ziemi Goślińskiej
tel. kom. 501 669 352
e-mail: stemplewskae@wp.pl

Do Francji po
puchary

W

zorem roku ubiegłego, w ślad za
zaproszeniem Daniela Heberta –
reprezentanta Klubu Sportowego
Club Athlétique Cauchois z Yvetot we Francji
grupa 11 biegaczy reprezentujących Wielkopolskę wzięła udział w organizowanej od
ponad czterdziestu lat imprezie biegowej
“Tour du Pays de Caux”. W biegach tych
uczestniczy każdorazowo kilkaset uczestników z różnych krajów. Tym razem byli to: Belgowie, Rumuni, Słowacy, Anglicy, Japończycy,
Holendrzy, Niemcy, Meksykanie, Algierczycy,
biegacze z Madagaskaru i nasi reprezentanci.
Zawody odbywały się przez cztery dni na
dystansach: 14,5 km, 11,2 km, 21 km, 8,4 km,
14 km, 21 km, a zawodnicy mogli uczestniczyć
w nich albo jako ekipa składająca się z sześciu
osób (każdy jej członek biegnie jeden dystans),
albo indywidualnie, co oznacza, że jeden biegacz przebiega wszystkie etapy. Pięcioro spośród naszych reprezentantów wybrało ten
drugi wariant. Pozostali stworzyli jedną drużynę, która wspólnie pokonała zaplanowane
etapy. Mimo niesprzyjającej pogody nasi reprezentanci ukończyli biegi z dobrymi wynikami,
a dwojgu z nich: Beacie Talar i Bogdanowi
Fabiańskiemu udało się wrócić do Polski z pucharami. Serdeczne gratulacje!
Niestety najbardziej zaangażowany w przygotowanie wyjazdu strony polskiej biegacz Janusz Andrzejewski uległ kontuzji na krótko
przed terminem biegów, nie mógł więc wziąć
w nich udziału. Nad sprawami organizacyjnymi
wyjazdu pieczę sprawowały osoby z Komitetu
Partnerskiego ZG oraz ze Stowarzyszenia Biegaczy “mens sana in corpore sano”. Biegaczom
towarzyszyła Katarzyna Przymusińska – członek Komitetu Partnerskiego ZG i tłumacz
zarazem. Ich wyniki kształtowały się następująco (miejsce w klasyfikacji generalnej i w kategorii wiekowej): Bogdan Fabiański (8, 6), Piotr
Karolczak (22, 13), Beata Talar (86, 2), Piotr
Kominowski (116, 19), Bogdan Szajek (123, 20).
Sztafeta w składzie: Bogdan Czajka, Stanisław
Przybylak, Paweł Gałązka, Patrycja Talar,
Agnieszka Golak i Jan Piduch zajęła ostatecznie
23 miejsce na 33 startujących ekip.
Koszty pobytu biegaczy pokryła strona francuska, za co w imieniu uczestników serdecznie
dziękujemy. Poza bieganiem organizatorzy
przygotowali program dodatkowy, w tym
zwiedzanie Normandii. Sprzyjało to integracji
środowiska biegaczy i nawiązaniu nowych znajomości, które – mamy nadzieję – zaowocują
kolejnymi przedsięwzięciami. Już dziś zapraszamy chętnych do spróbowania swoich sił na
trasach biegów przyszłorocznych.
Emilia Stemplewska
Prezes Komitetu Partnerskiego
Ziemi Goślińskiej
tel. kom. 501 669 352
e-mail: stemplewskae@wp.pl

LISTA KONTAKÓW DO PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA
WAŻNE OD 14 LIPCA 2008R.
URZĄD MIASTA I GMINY
MUROWANA GOŚLINA

TELEFON DO
PUNKTU OBSŁUGI INTERESANTA

8923600

FAX

8122140

TELEFONY BEZPOŚREDNIE ORAZ ADRESY E-MAIL DO PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY
Komórka
organizacyjna

Imię i nazwisko

e-mail

Telefon

Burmistrz

Tomasz Łęcki

burmistrz@murowana-goslina.pl

8923605

Zastępca Burmistrza

Marcin Buliński

zastepca.burmistrza@murowana-goslina.pl

8923606

Skarbnik

Romana Dudek

skarbnik@murowana-goslina.pl

8923607

Sekretarz

Maciej Kaczmarek

sekretarz@murowana-goslina.pl

8923608

Sekretariat Burmistrza

Joanna Michałowska
asystentka burmistrza

sekretariat@murowana-goslina.pl

8923605

Anita Nochowicz
obsługa interesanta

a.nochowicz@murowana-goslina.pl

8923600

Lidia Nowak
kancelaria

kancelaria@murowana-goslina.pl

8923601

Zbysław Pietek
ewidencja działalności gospodarczej

z.pietek@murowana-goslina.pl

8923602

Ryszard Pomin
kierownik

r.pomin@murowana-goslina.pl

8923610

Urszula Bartkowska
inwestycje

u.bartkowska@murowana-goslina.pl

8923611

Iwona Gryska-Robaszkiewicz
inwestycje

i.robaszkiewicz@murowana-goslina.pl

8923612

Zenon Tomaszewski
inwestycje

z.tomaszewski@murowana-goslina.pl

8923613

Wioletta Wojciechowska
inwestycje

w.wojciechowska@murowana-goslina.pl

8923614

Punkt Obsługi Interesanta

Referat Inwestycji

WAKAT
kierownik
Biuro
Planowania Przestrzennego

Referat Gospodarki
Nieruchomościami, Rolnictwa
i Leśnictwa

Referat
Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

Referat
Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich

8923620

Ewa Grodzka
planowanie przestrzenne

e.grodzka@murowana-goslina.pl

8923621

Monika Paciejewska
planowanie przestrzenne

m.paciejewska@murowana-goslina.pl

8923622

Jadwiga Kubińska
kierownik

j.kubinska@murowana-goslina.pl

8923630

Paweł Zgoła
geodeta

p.zgola@murowana-goslina.pl

8923631

Monika Tomaszewska
dzierżawa gruntów

m.tomaszewska@murowana-goslina.pl

8923632

Małgorzata Krotiuk – Śliwa
leśnictwo, rolnictwo

m.sliwa@murowana-goslina.pl

8923633

Violetta Szałata
kierownik

v.szalata@murowana-goslina.pl

8923640

Barbara Borejsza-Ida
ochrona środowiska

b.ida@murowana-goslina.pl

8923641

Arkadiusz Krociak
drogi, chodniki

a.krociak@murowana-goslina.pl

8923642

Lucyna Kasprzak
dodatki mieszkaniowe

l.kasprzak@murowana-goslina.pl

8921193

Ewa Leitgeber
kierownik

e.leitgeber@murowana-goslina.pl

8923650

Halina Turaj
kadry i płace

h.turaj@murowana-goslina.pl

8923651

Waldemar Twardowski
bhp, ppoż.

w.twardowski@murowana-goslina.pl

8923652

Wojciech Hybza
informatyk

w.hybza@murowana-goslina.pl

8923653

Piotr Hildebrandt
Biuro Rady Miejskiej

p.hildebrandt@murowana-goslina.pl

8923654

Urząd Stanu Cywilnego

Biuro Zamówień Publicznych

Samodzielne Stanowiska

Referat
Gospodarki Finansowej

Biuro Planowania Analiz
i Kontroli Budżetu

Biuro ds. Oświaty

Biuro Komunikacji Społecznej

Straż Miejska

Daria Tomczak
Kierownik USC

d.tomczak@murowana-goslina.pl

WAKAT
ewidencja ludności

8923655
8923656

Marlena Zaleśna-Tytyk
zamówienia publiczne

m.tytyk@murowana-goslina.pl

8923660

Kamila Matuszak
zamówienia publiczne

k.matuszak@murowana-goslina.pl

8923661

Barbara Florys – Kuchnowska
obsługa inwestorów, środki pomocowe

b.florys@murowana-goslina.pl

8923665

Tadeusz Stencel
bezpieczeństwo publiczne

t.stencel@murowana-goslina.pl

8923666

Dorota Brajewska
opieka zdrowotna

d.brajewska@murowana-goslina.pl

8112845

Bogumiła Pochylska
kierownik

b.pochylska@murowana-goslina.pl

8923670

Alicja Imburska
księgowość budżetowa

a.imburska@murowana-goslina.pl

8923671

Marta Malec
przelewy, użytkowanie wieczyste

m.malec@murowana-goslina.pl

8923672

Anna Wróblewska
księgowość

a.wroblewska@murowana-goslina.pl

8923673

Bożena Patan
z-ca kierownika
podatki

b.patan@murowana-goslina.pl

8923675

Joanna Duhr
wymiar podatków

j.duhr@murowana-goslina.pl

8923676

Katarzyna Polcyn-Borysowska
księgowość podatkowa
(urlop wychowawczy)

k.polcyn@murowana-goslina.pl

8923676

Honorata Dziel
księgowość podatkowa

h.dziel@murowana-goslina.pl

8923677

Anna Kubiak
windykacja należności

a.kubiak@murowana-goslina.pl

8923678

Monika Ledwożyw
planowanie, analiza i kontrola budżetu

m.ledwozyw@murowana-goslina.pl

8923680

Żaneta Piasecka
planowanie i kontrola budżetu

z.piasecka@murowana-goslina.pl

8923681

Teresa Dutkiewicz
kierownik

t.dutkiewicz@murowana-goslina.pl

8923690

WAKAT
oświata

8923691

Arkadiusz Bednarek
kierownik
turystyka, promocja, obszary wiejskie

a.bednarek@murowana-goslina.pl

8118848

Roma Dukat
komunikacja społeczna,
osiedla samorządowe

r.dukat@murowana-goslina.pl

8118828

Piotr Kubczak
komendant SM

p.kubczak@murowana-goslina.pl

8122010

Sławomir Malec

s.malec@murowana-goslina.pl

Mariusz Mermela

m.mermela@murowana-goslina.pl

Przemysław Eszner

p.eszner@murowana-goslina.pl

Bartłomiej Kucharski

b.kucharski@murowana-goslina.pl

MGOKiR

Arleta Włodarczak
dyrektor

a.wlodarczak@murowana-goslina.pl

8122120

Biblioteka Publiczna

Maria Matelska-Busza
dyrektor

biblioteka@murowana-goslina.pl

8122452

OPS

Monika Mleczek
kierownik

ops@murowana-goslina.pl

8122231

Klub Pracy

Magdalena Olejniczak

klub.pracy@murowana-goslina.pl

8921101

Filia Wydziału Komunikacji
Starostwa Powiatowego

Joanna Walaszczyk

8122010
500124940

8122352
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U R Z Ą D MI A STA I G MIN Y M U ROWA N A GOŚ LIN A
ogłasza konkurs na stanowisko
DYREKTORA GIMNAZJUM NR 1 IM. H. CEGIELSKIEGO W MUROWANEJ GOŚLINIE
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu MENiS z dnia 6 maja 2003 r.
(Dz. U. Nr 89, poz. 826 ze zm.) w sprawie wymagań, jakim
powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora
oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach
szkół i placówek:
- jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym,
- ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie
pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska
nauczyciela w danej szkole,
- posiada ukończone studia wyższe lub studia podyplomowe z
zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
- posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na
stanowisku nauczyciela akademickiego,
- uzyskała w okresie 5 lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, albo w okresie roku bezpośrednio
przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora
pozytywną ocenę dorobku zawodowego, bądź pozytywną
ocenę pracy w okresie ostatnich 4 lat pracy w szkole wyższej,
jeżeli stanowisko dyrektora miałaby objąć bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej,
- posiada aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
- nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.
1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z
2006 r. Nr 97, poz. 674), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,
- nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie
toczy się przeciwko niej postępowanie karne,
- nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa
w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, ze zmianami);
Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju przedszkola, szkoły, zespołu, placówki;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w
szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w
przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowa-

nego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego
wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem;
4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty
potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca
stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w
poszczególnych typach szkół i placówek;
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o
której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
– Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674), oraz nie
toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo
popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia
funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami
publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z
dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz.
114, ze zmianami);
11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 ze zmianami) w celach przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora.
Kandydaci składają oryginały dokumentów, o których mowa w pkt
3 – 7 lub urzędowo poświadczone kopie tych dokumentów.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora
Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie” na adres: Urząd Miasta i Gminy, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina w terminie do 4 lipca 2008 r.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowań konkursowych
kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

KOMUNIKAT DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH
ZALICZKĘ ALIMENTACYJNĄ

OGŁOSZENIA O NABORACH
W URZĘDZIE

W związku z tym, że od dnia 1 października 2008 roku obowiązywać będzie nowa ustawa, tj. Ustawa o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów (opublikowana w Dz. U. Nr 192
poz. 1378), zgodnie z art. 45 tejże ustawy okres zasiłkowy dotyczący zaliczki alimentacyjnej, rozpoczynający się 1 września
2007 roku przedłuża się do 30 września 2008 roku.

Jeśli jest Pani/Pan zainteresowana/y pracą
w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina
to proszę systematycznie sprawdzać Biuletyn Informacji Publicznej
na stronie internetowej www.murowana-goslina.pl.

W związku z powyższym wszystkim osobom uprawnionym do
zaliczki alimentacyjnej zmienia się decyzje w zakresie terminu
przyznania świadczenia. Zmiana nie wpływa na wysokość
zaliczki alimentacyjnej.

Dostępne są tam szczegółowe informacje na temat aktualnych
ofert pracy.
Ewa Leitgeber
Kierownik Referatu Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich
tel. 061 892 36 50 (do 14.07.2008: 061 811 88 28)
email: e.leitgeber@murowana-goslina.pl
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BU R MI STR Z MI A STA I G MIN Y M U ROWA N A GOŚ LIN A
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH
1. Białężyn, ozn. w ewid. gruntów i budynków jako dz. nr 172/1
o pow. 0,0940 ha, obr. Białężyn, ark. mapy 1, dla której Sąd
Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi KW nr PO1P/00182158/5.
Cena wywoławcza 65 000, zł
słownie: sześćdziesiąt-pięć-tysięcy zł,
Przetarg odbędzie się w dniu 01.07.2008 r. o godz. 10.00 w Sali
Konferencyjnej UMiG Murowana Goślina, ul. Poznańska 16.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium
w pieniądzu w wys. 13 000,00 zł słownie: trzynaście-tysięcy
zł, najpóźniej w dn. 25.06.2008 r. na rachunek bankowy UMiG w
Pobiedzisko–Goślińskim Banku Spółdzielczym O/Murowana Goślina
nr: 05 90440001 0020 0200 0156 0007.
Planu brak. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy tereny rozwoju mieszkalnictwa indywidualnego „dom na wsi” tereny inicjatyw indywidualnych.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wym. w pkt.1 i 2, na podst.art.34
ust.1, pkt. 1 i 2 uogn, minął 05.05.2008 r. Uzbrojenie: energia elektryczna, sieć wodociągowa.
2. Łopuchowo, ozn.w ewid.gruntów i budynków jako dz. nr 14/16
o pow. 0,0900 ha, obr.Łopuchowo, ark.mapy 1, dla której
Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi KW nr PO1P/00104661/4.
Cena wywoławcza: 100 000,00 zł
słownie: sto-tysięcy zł
Przetarg odbędzie się w dniu 01.07.2008 r. o godz. 11.00 w Sali

Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina,ul. Poznańska 16.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium
w pieniądzu w wys. 20 000,00 zł słownie: dwadzieścia-tysięcy
zł, najpóźniej w dn. 25.06.2008 r. na rachunek bankowy UMiG w
Pobiedzisko–Goślińskim Banku Spółdzielczym O/Murowana Goślina
nr: 05 90440001 0020 0200 0156 0007.
Planu brak. W SUiKZPG tereny rozwoju mieszkalnictwa indywidualnego „dom na wsi” tereny inicjatyw indywidualnych.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wym. w pkt.1 i 2, na podst.art.34
ust.1, pkt. 1 i 2 uogn, minął 20.05.2008 r. Uzbrojenie: energia elektryczna, wodociąg.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg
wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości, a w przypadku
uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy bez usprawiedliwienia,
wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu z zachowaniem zasad określonych art.38. ust.4 uogn.
Szczegółowych inf. udziela Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa Jadwiga Kubińska p.31, tel.
061 812 22 44 w godz. urzędowania.
Marcin Buliński
Zastepca Burmistrza Miasta i Gminy
Murowana Goślina
Murowana Goślina, dnia 27.05.2008 r.

UWAGA! ZMIANA NUMERÓW AKTUALNA OD 14 LIPCA 2008 r.
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
Godziny otwarcia Urzędu:
Punkt Obsługi Interesanta, Kancelaria i Ewidencja Działalności
Gospodarczej:
poniedziałek - piątek 7.00 – 18.00
Ewidencja Ludności oraz Urząd Stanu Cywilnego:
poniedziałek 10.00 – 18.00, wtorek-piątek 10.00 – 17.00
Zgłoszenie zgonów:
dni robocze w godz. 7.00-9.00 i 17.00-18.00 w Punkcie Obsługi Interesanta
przedłużone weekendy pod numerem: 503 193 562
Pozostałe Referaty i Biura:
poniedziałek 10.00 – 18.00
wtorek-piątek 10.00 – 15.30
Dyżur Burmistrza oraz Zastępcy Burmistrza:
poniedziałek 14.00 – 17.00
czwartek 10.00 - 11.00
Adres: ul. Poznańska 18, 62 – 095 Murowana Goślina
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl; www.murowana-goslina.pl
Telefony
Centrala: 061 892 36 00,
fax: 061 812 21 40
Burmistrz Tomasz Łęcki............................................................061 892 36 05
Zastępca Burmistrza Marcin Buliński.......................................061 892 36 06
Skarbnik Romana Dudek...........................................................061 892 36 07
Sekretarz Maciej Kaczmarek.....................................................061 892 36 08

Referat Inwestycji, kierownik Ryszard Pomin..........................061 892 36 10
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
kierownik Violetta Szałata.........................................................061 892 36 40
Utrzymanie dróg i infrastruktura drogowa,
Arkadiusz Krociak......................................................................061 892 36 42
Tel. alarmowy - Kanalizacja deszczowa, drogi i oświetlenie.......0 510 25 13 79
Dodatki mieszkaniowe, Lucyna Kasprzak................................061 892 11 93
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa,
kierownik Jadwiga Kubińska......................................................061 892 36 30
Rolnictwo, leśnictwo i melioracje, Małgorzata Śliwa....................061 892 36 33
Urząd Stanu Cywilnego, Dowody Osobiste, Ewidencja Ludności,
kierownik Daria Tomczak..........................................................061 892 36 55
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,
kierownik Ewa Leitgeber...........................................................061 892 36 50
Biuro Rady Miejskiej, Piotr Hildebrandt...................................061 892 36 54
Obsługa inwestorów, Barbara Florys - Kuchnowska..................061 892 36 65
Zarządzanie Kryzysowe.............................................................0 722 323 318
Turystyka, promocja, obszary wiejskie, Arkadiusz Bednarek........061 811 88 48
Komunikacja Społeczna Roma Dukat........................................061 811 88 48
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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