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rganizatorzy Jarmarku postanowili
zaprosić do organizacji imprezy Fundację Bahtałe Roma „Szczęśliwi Cyganie”, która niedawno nabyła podupadający
pałac w Nieszawie, z zamiarem przeznaczenia
go na cele kulturalne. Wspólne przygotowanie
tak ważnego dla naszej gminy wydarzenia
miało być pierwszym sprawdzianem współpracy na tym właśnie gruncie.

Romowie w Murowanej Goślinie

Ale zanim uroczyście otwarto Jarmark, rano
odbyły się drużynowe zawody wędkarskie na
jez. Łomno pod patronatem Burmistrza oraz
IV Światowy Zjazd Gośliniaków. Zjazd stanowi
co roku niesamowite przeżycie dla jego uczestników. Zaproszeni to urodzeni przed 1939
rokiem. I tym razem spotkanie było okazją do
wspomnień, wspólnego śpiewania oraz rozmów wśród starych, dobrych przyjaciół, których z roku na rok jest niestety coraz mniej.
Pojawili się nawet Gośliniacy z Australii.

Prezes Fundacji Bahtałe Roma p. Anniy Markowskiej. Orkiestra Dęta OSP pod batutą p.
Mateusza Sibilskiego odegrała hymny zaprzyjaźnionych miast z Francji, Niemiec, Szkocji i
Ukrainy, których przedstawicieli gościliśmy
podczas Jarmarku. Nie zabrakło oczywiście
także wójta gminy partnerskiej z Ochotnicy
Dolnej. Następnie Kapituła Osobowości Kulturalnej wręczyła statuetki Burmistrza Miasta i
Gminy Murowana Goślina w kategoriach: za
całokształt działalności – pani Elżbiecie Wtorkowskiej – Prezes Oddziału Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Murowanej Goślinie oraz za wybitne dokonania roku
2007 pani Marzenie Karbowskiej – prowadzącej odnoszący coraz większe sukcesy zespół
folklorystyczny „Goślinianie”.

Przejazd wozów - stylizowanych na cygańskie
- przez rynek o godz. 14:00 oficjalnie otworzył
Jarmark św. Jakuba. W tym
samym czasie na strzelnicy
brackiej rozpoczęło się Ogólnopolskie Strzelanie Bractw
Kurkowych o „Miecz św.
Jakuba”. Na scenie Burmistrz Tomasz Łęcki
przekazał klucz do
bram miasta na ręce

19 lipca w Murowanej Goślinie już po raz VI odbył się Największy
w Wielkopolsce Jarmark św. Jakuba. W tym roku przebiegał pod hasłem
„Jadą wozy kolorowe”, a zatem prym wiodły klimaty romskie.

W ramach „Międzynarodowych spotkań
muzycznych” wystąpiły zespoły z zaprzyjaźnionych miejscowości: Zespół Muzyczny OSP
w Arnum (Niemcy), Zespół Folklorystyczny
„Ochotni” z Ochotnicy Górnej oraz Dziecięcy
Zespół Taneczny „Suzirja” z Niemirow (Ukraina).
Sporą widownię zgromadził występ coraz
popularniejszego zespołu RH+. Wieczorem
klimaty muzyczne zamienione zostały na
typowo cygańskie. Zaprezentowały się dwa
romskie zespoły: „Vanessa Und Zorba” oraz
„Tatra Roma” z królem Czardaszy
Mikloszem Deki Czureja na
czele. Zgromadzeni podrygi-

wali w rytm skocznej cygańskiej muzyki. Poza
rodowitymi cygankami można było spotkać
tego dnia przebrane goślinianki.
W ramach zaznajamiania się z romską kulturą
goście jarmarczni mogli skosztować ich kuchni
czy poznać swoją przyszłość u cygańskiej
wróżki. Były też liczne stoiska z rękodziełem
artystycznym oraz swojskim jadłem polskich
wystawców, loteria fantowa przygotowana
przez parafię św. Jakuba Apostoła oraz akcja
honorowego oddawania krwi na rzecz dzieci
poszkodowanych w wypadkach. Dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszył się nowo
wyremontowany budynek ratusza.
Ukoronowanie wieczoru stanowiła pantomima, z goślinianami w roli głównej, przedstawiająca „Legendę o podróży św. Jakuba do
Murowanej Gośliny”, a następnie zabawa przy
rytmach zespołu „Karol&Roma”.
Pogoda dopisała. Nastroje i frekwencja również. Romskie klimaty przypadły Goślinianom
do gustu, tym samym czyniąc Jarmark dobrym
początkiem sąsiedzkiej współpracy.

Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji
tel. 061 811 88 28
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl
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Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Murowanej Goślinie
Towarzystwo Przyjaciół Zielonych Wzgórz
w Murowanej Goślinie
serdecznie zapraszają na

POŻEGNANIE LATA

PRZEGLĄD KAPEL ROCKOWYCH
POWIATU POZNAŃSKIEGO
20 września (sobota) 2008 r., START godz. 16.00
Murowana Goślina, os. Zielone Wzgórza,
siedziba Towarzystwa Przyjaciół Zielonych Wzgórz
ul. Kutrzeby 9
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MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK
KULTURY I REKREACJI W MUROWANEJ
GOŚLINIE ZAPRASZA
Termin

Nazwa imprezy

Miejsce

4 października

Wielki Koncert Stanisław
Czarnecki In Memoria

aula
Gimnazjum nr 1

5 października

X Pyrkosz Gośliński, czyli
zlot zespołów flażoletowych

Długa Goślina

16 października

Obchody Dnia Papieskiego

sala MGOKiR

październik

Wystawa Grażyny
Szymały-Wołyńskiej

Galeria w pałacu

Projekt zrealizowany przy pomocy finansowej
Powiatu Poznańskiego i Gminy Murowana Goślina

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Murowanej Goślinie
Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej
w Murowanej Goślinie
serdecznie zapraszają na

POWIATOWY PRZEGLĄD
ORKIESTR DĘTYCH
14 września (niedziela) 2008 r., godz. 15.00
aula Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie,
ul. Mściszewska 10
Zaprezentują się:
* Bukowska Orkiestra Dęta
* 4 Drużyna-Orkiestra Harcerska
im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Kórniku
* Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta w Swarzędzu
* Orkiestra Dęta Związku Harcerstwa Polskiego
im. Antoniego Jerzaka w Mosinie
* Ochotnicza Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej
w Murowanej Goślinie
Projekt zrealizowany przy pomocy finansowej
Powiatu Poznańskiego i Gminy Murowana Goślina
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Podziękowania

erdecznie dziękuję za zaangażowanie, życzliwość i pomoc
przy organizacji VI Jarmarku
św. Jakuba. Są to następujące instytucje i osoby: Fundacja „Bahtałe
Roma”, Komitet Partnerski Ziemi
Goślińskiej, Cech Rzemieślników
Kupców
i
Przedsiębiorców,
Muzeum Rolnictwa w Szreniawie,
Poczta Polska, Klub HDK PCK
„Gośliniacy”, Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, Parafia pw. św.
Jakuba Apostoła, Orkiestra Dęta OSP, Ochotnicza Straż
Pożarna, Komisariat Policji, Straż Miejska, Kurkowe Bractwo
Strzeleckie, U. K. Kosakowscy, Konrad Strykowski, „Altrans”Andrzej Lenarczyk, Szkoła Podstawowa nr 1, Gimnazjum nr 2,
Jerzy Pędziński, Marlena Lis, Mirosława Wróbel, Grażyna Ladorska, Beata Krystyna Mrowińska, Bartosz Smolarek, Mirosław
Noak, Dariusz Wojcieszak, Mateusz Karasiewicz, Michał Noak,
Zespół Szkół im. J. W. Zamoyskich, Marian Pflanz; sołtysi: Magdalena Olejniczak, Iwona Wojczak, Michał Hałas, Marian Nogaj,
Piotr Michalski, Zdzisław Bromberek, zespół muzyczny parafii
św. Jakuba Apostoła, pracownicy UMiG, teatrzyk „Zielona Goś”,
teatr „Gang Marcina”, Celina Jeżewska, Elżbieta Wtorkowska,
Chór Mieszany „Vocantes”, Żeński Chór „Canzona Absolwent”,
zespół śpiewaczy „Goślińskie Chabry”, Chór Dziewczęcy „Canzona”. Na zakończenie dziękuję pracownikom naszego ośrodka
oraz licznym mieszkańcom przebranym w stroje romskie.
Arleta Włodarczak
Dyrektor Jarmarku
tel. 061 812 21 20
e-mail: arleta@murowana-goslina.pl
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Ludzie pytają – to dobrze, ale proszę
o trochę cierpliwości
Normalną sprawą jest, że mieszkańcy często zadają różnorodne pytania burmistrzowi. W moim przypadku taką okazją są liczne spotkania
z mieszkańcami (ok. 100 rocznie), forum internetowe, e-maile, dwa
razy w tygodniu dyżur czy też zwykłe spotkanie na ulicy.

Zacznĳmy od Ratusza
Architektura naszego XIX-wiecznego „magistratu” nie budziła specjalnych zachwytów.
Osoby przejeżdżające przez Murowaną
Goślinę na ogół go nie zauważały, my natomiast przyzwyczailiśmy się. Nas martwił stan
techniczny budynku.
Podczas inwestycji uwaga wielu mieszkańców
skupiła się na architekturze. Każdy dzień przynosił zmiany. Największe emocje wzbudziło
osadzenie kopuły na niskiej dotąd wieżyczce.
Musiałem wyjaśniać, tłumaczyć, odbierać gratulacje, ale i ataki. Tymczasem efekt końcowy
jest dziełem zespołu projektantów, którzy
przedstawili łącznie ok. 30 różnych wersji.
Ostatecznie znany nam uzyskał akceptację
konserwatora zabytków i mógł zostać zrealizowany. Dyskusje (w dotychczasowym tonie)
uspokoiły się po Jarmarku św. Jakuba. W jarmarkową sobotę przez przebudowany gmach
przewinęło się ok. 2000 zwiedzających. Wnętrze oglądane było po raz pierwszy (niewidoczne podczas prowadzonych prac). Pracownicy udostępniający Ratusz relacjonowali, że
zwiedzaniu towarzyszyły zachwyty, słowa
uznania, nikt nie usłyszał krytyki, czy niezadowolenia. Sam odbierałem (w imieniu wszystkich zaangażowanych) wiele gratulacji. Obiekt
przestał być znany tylko jako fasada, został
oceniony w całości i dawne emocjonalne dyskusje ucichły. Ratusz jako całość obronił się
bez większego problemu. Wszystkich, którzy
jeszcze nie byli w środku serdecznie zapraszam.
Czyż nie podobnie było z budową ronda? Tyle
uwag, tyle wątpliwości, tyle uszczypliwości
wobec projektantów i gminy, także pod moim
adresem i cóż? Dzisiaj nikt nie krytykuje ronda.
Uzyskaliśmy: spowolnienie ruchu, łatwiejsze
włączanie się z ul. Długiej i Śliwkowej, bez
porównania bezpieczniejsze przejście przez
ulicę dla mieszkańców os. „600-lecia”.
Warto jednak być cierpliwym i oceniać efekty
po zakończeniu przedsięwzięcia.
Rogozińska i Poznańska
Sądzę, że podobna historia może powtórzyć
się z ulicami.
Co zależało w tym przypadku od burmistrza?
Przede wszystkim dwie sprawy: zorganizować
finansowanie (namówić Województwo do
współpracy, zapewnić środki własne, pozyskać
wspólnie środki z Banku Światowego – 2 mln
zł) oraz ustalić standard materiałów – z uwagi

na wielowiekową przeszłość Śródmieścia dla
elementów docelowych wybrano m.in. materiały kamienne. Inne kwestie - jak chociażby
warunki techniczne - wynikają z przepisów
budowlanych, warunki szczegółowe – ze standardów drogi wojewódzkiej (ulice te są drogą
wojewódzką a nie gminną). Dotychczasowe
usytuowanie zatok autobusowych było niezgodne z obowiązującymi normami projektowymi i jedynym miejscem ich nowej lokalizacji
okazała się ul. Poznańska. W chwili, kiedy piszę
te słowa pada wiele pytań: „dlaczego takie
zmiany łuków?” – bo poprzednie jak się okazało nie były normatywne (każdy nowy projekt musi być zgodny z obecnymi przepisami),
„dlaczego miejscami tak wysokie krawężniki?”
– bo jeszcze nie wykonano nowej nakładki
asfaltowej, „dlaczego ubyło miejsc parkingowych?” - łącznie ubyło ok. 5 miejsc parkingowych, „ul. Poznańska po przebudowie wydaje
się węższa” – obecnie pasy ruchu mają 8 m
szerokości, wcześniej miały 7,5 m i tak dalej…

„

W

śród najżywszych tematów w ostatnim czasie była przebudowa Ratusza, a obecnie remont ul. Rogozińskiej i Poznańskiej wraz z przejazdem przez
Rynek (pl. Powstańców Wielkopolskich).

Wraz z Zarządem Dróg Wojewódzkich wyremontujemy śródmiejskie odcinki ulic Poznańskiej i Rogozińskiej. Ulica Poznańska uzyska
historyczną stylizację.

„

Z ostatecznymi ocenami warto poczekać do
zakończenia inwestycji. Najważniejszym celem
modernizacji jest poprawa bezpieczeństwa.
Temu służą szykana (przed stacją „Orlen”),
rondo, ścieżki pieszo-rowerowe (te wykonane, jak i przygotowana do realizacji – z Przebędowa do Trojanowa). Przeorganizowane
zostają przejścia dla pieszych, pojawią się
słupki z łańcuchami w miejscach szczególnie
niebezpiecznych. Współcześnie należy dbać
w pierwszej kolejności o bezpieczeństwo najsłabszych uczestników ruchu – pieszych, niepełnosprawnych, rodziców z dziećmi, rowerzystów. Poprawę bezpieczeństwa osiąga się
często kosztem komfortu jazdy kierowców,
przede wszystkim poprzez wymuszenie
zmniejszenia prędkości. Najtragiczniejsze
wypadki miały miejsce na prostych, zachęcających do zwiększania prędkości odcinkach
ul. Poznańskiej i Rogozińskiej, w rejonie Trojanowa czy Szlachęcina, a nie np. w rejonie
Rynku. Sprawy związane z bezpieczeństwem
były skrupulatnie sprawdzane w projekcie
przed przyznaniem dotacji, a po zakończeniu
robót nastąpi kontrola zgodności z przedłożonym projektem.
Jest jeszcze jedna kwestia. Należy wiedzieć,
że wspomniane dotacje na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego były przyznawane

Tomasz Łęcki - Burmistrz Miasta i Gminy

trzy razy (my skorzystaliśmy dwukrotnie).
Obecne rozdanie było ostatnim. Zatem uzyskane 2 mln można było pozyskać jedynie
obecnie. Po drugie - po wybudowaniu obwodnicy (są grunty, jest projekt, są przypisane
środki, Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich czeka jedynie na odblokowanie dotacji
Unii Europejskiej) Poznańska i Rogozińska
staną się drogami gminnymi, bez szans na jakąkolwiek dotację i zaangażowanie województwa. Zatem czy należało te inwestycje drogowe przeprowadzać w latach 2007-2008
o wartości 5,5 mln zł z ponad 2,5 mln zł ze
środków zewnętrznych? Czy też należało
fatalny stan ulic i stałe niebezpieczeństwo,
utrzymać przez kilka kolejnych lat a roboty
realizować np. w latach 2012-2013 (tak jak niektórzy doradzali po przebudowie ul. Polnej
i wybudowaniu obwodnicy) za np. 8-9 mln zł
(wzrost kosztów inwestycji) i to finansowanych
jedynie z budżetu gminy? Myślę, że z tą wiedzą
odpowiedź jest jedna.
Czy można było uniknąć zbiegnięcia się prac
na Poznańskiej/Rogozińskiej oraz na Polnej?
Niestety nie. O konieczności przeprowadzenia
modernizacji głównych ulic naszego miasta
w tym terminie już napisałem powyżej.
Z ul. Polną też nie można było czekać. Przesuwanie jej realizacji to przedłużanie problemów mieszkańców i zlokalizowanych tam firm,
ale także odstraszenie nowych inwestorów.
W związku z przebudową ul. Polnej obecnie
zdecydowały się zainwestować tam cztery
firmy. O tym, że w tym roku będziemy mieli
do czynienia z poważnymi inwestycjami informowałem za pośrednictwem „Biuletynu
Samorządowego” począwszy od października
ubiegłego roku. Oto kilka cytatów.
„W tej grupie znalazły się:
- budowa ronda oraz ścieżki pieszo-rowerowej od
ronda do granicy z gminą Czerwonak,
- remont nawierzchni ul. Poznańskiej i Rogozińskiej (…) wraz z chodnikami (…),
- przebudowa ul. Polnej” (BS X.2007)
Przebudowa ulicy Polnej. Właśnie rozstrzygany
jest przetarg. Wiosną ruszą roboty. Na inwestycję
tę czekają mieszkańcy ale i inwestorzy działający
lub obecnie inwestujący w naszej strefie Aktywizacji Gospodarczej.” (BS I.2008)
„W najbliższych miesiącach bardzo proszę przygotować się na utrudnienia w poruszaniu się po
Murowanej Goślinie. Rusza sezon inwestycji.
Pod koniec marca rozpoczęła się przebudowa
ponad kilometrowego odcinka ulicy Polnej. (…)
W związku z prowadzonymi robotami musimy
przyzwyczaić się do objazdów (zmienianych
w poszczególnych etapach prac). W kwietniu
rozstrzygany jest przetarg na budowę ścieżki
rowerowej i chodników wzdłuż ulicy Poznańskiej
od ulicy Łąkowej do stacji „Orlen”. (…) Również
w kwietniu rozstrzygany jest przetarg na przebudowę ulicy Poznańskiej, na odcinku od Wojska
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Polskiego, wraz z przejazdem przez Rynek i nakładką w ulicy Rogozińskiej. (…) W trakcie prac
oczywiście należy liczyć się ze zmianami organizacji ruchu w centrum miasta.” (BS IV.2008)
Na podsumowanie kwestii przejściowych
problemów z poruszaniem się przez miasto
powtórzę słowa również z kwietniowego
„Biuletynu”:
„Tak ogromny zakres inwestycji wymaga precyzyjnej koordynacji. (…) Wiem jednak, że najlepsza
koordynacja przy planowanej skali robót nie wyeliminuje przejściowych niedogodności. Jestem nade
wszystko przekonany, że warto co nieco się pomęczyć, aby osiągnąć ważny dla rozwoju naszej
gminy efekt. Nie mam wątpliwości, że szczególnie wobec realizacji takich zamierzeń warto być
cierpliwym. A co Państwo na to?”
Rewitalizacja
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VI Letni Festiwal Muzyczny
„Musica sacra Musica Profana”
Już po raz szósty mogliśmy się spotkać w zabytkowym i niezwykle pięknym
kościele pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie na dwóch koncertach
Letniego Festiwalu Muzycznego „Musica sacra, Musica profana”.

J

ak co roku swoim honorowym patronatem
nasz festiwal objęli: Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak i Starosta Poznański Jan Grabkowski.

Na koncercie inauguracyjnym, który odbył się
28 czerwca br. wystąpił w części pierwszej
entuzjastycznie brzmiący chór GOSPEL JOY,
pod dyrekcją Agnieszki Górskiej-Toma-

W sprawie rewitalizacji wypowiadałem się
także w ostatnim numerze „Biuletynu Samorządowego”. Warto ten temat kontynuować.
Wcześniej pisałem o tym, co się dokonało lub
co się aktualnie dzieje. Ale cóż dalej?
Jednym z bardziej skomplikowanych zadań jest
zaprojektowanie całości Rynku. Podczas
otwarcia wyremontowanego ratusza przedstawiłem koncepcję prowadzenia prac nad
skomplikowaną dokumentacją. Można ją
zawrzeć w czterech punktach.
1. Wszyscy, którzy deklarują gotowość osobistego zaangażowania (liczne spotkania,
dyskusje) zostają „partnerami rewitalizacji”; obecnie jest to 16 osób – właściciele
posesji przy pl. Powstańców Wlkp. oraz
samorządowcy gminni i osiedli samorządowych; lista jest cały czas otwarta.
2. Urząd Miasta i Gminy wybiera w drodze
przetargu biuro projektowe i zleca opracowanie dokumentacji Rynku.
3. Gmina udostępnia salę konferencyjną
w Ratuszu i tam odbywają się spotkania –
konsultacje projektantów, konserwatora
zabytków i „partnerów rewitalizacji”,
zakończone ustaleniem przez wyżej
wymienionych np. 3 wariantów przebudowy Rynku.
4. Uzgodnione warianty prezentowane są
Radzie Miejskiej i burmistrzowi i ci podejmują decyzję, który z wariantów wybrać
i skierować do opracowania szczegółowego projektu budowlanego.

szewskiej. Koncert chóru Gospel Joy był
wyjątkowy, tak jak wyjątkowa jest muzyka
gospel. Swoją energią i radością chórzyści
porwali naszą publiczność do wspólnego
śpiewu. Były bisy.
W części drugiej wystąpił zespół wokalny
Affabre Concinui - sześciu niezwykle utalentowanych śpiewaków, którzy zachwycają pięknem głosów, ogromną muzykalnością i jeszcze
większym poczuciem humoru. Dzięki temu za
każdym razem udaje im się oczarować, rozbawić i całkowicie zjednać sobie każdą publiczność. Pomimo ulewy audytorium nie zawiodło,
żywiołowo reagując na popisy wokalne
zespołu, na koniec śpiewając gromkie „Sto lat”
z okazji 25-lecia działalności zespołu.
W kościele zgromadzona publiczność miała
okazję zobaczyć obraz z cyklu „Tematy anielskie w tangach argentyńskich Astora Piazzolli”
autorstwa malarki mieszkającej w Kamińsku
Urszuli Bauer-Wilczyńskiej.

Następnie możliwe jest uzyskanie pozwolenia
na budowę, zapewnienie w budżecie gminy
odpowiednich środków i przystąpienie do
ogłaszania przetargu na realizację.

Tomasz Łęcki
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
tel. 061 892 36 05
e-mail: burmistrz@murowana-goslina.pl

Bardzo trudno się śpiewa w kościele drewnianym, gdzie śpiew zamiast się nieść jest tłumiony. Bardzo się cieszę, że p. Mateusz Sibilski
przyjął i zaakceptował mój pomysł, aczkolwiek
jak sam mówił już dawno nie miał tak trudnego
zadania.
W części drugiej wystąpił zespół muzyczny
SHALOM, który wprowadził nas nie tylko
w niezwykły klimat muzycznej kultury żydowskiej, ale też dowcipu żydowskiego. Zespół
wykonuje instrumentalne melodie klezmerskie, lecz większość utworów prezentowanych w czasie koncertów to śpiewane na głosy
w języku hebrajskim dawne i nowe pieśni.
Na zakończenie w imieniu sołtysa Marka Strykowskiego, który niestety tym razem nie mógł
być na koncercie – Konrad Strykowski serdecznie zaprosił wszystkich słuchaczy na
wspólne ognisko i poczęstunek.
A wszystko to dzięki ludziom wielkiego serca,
naszym „aniołom festiwalowym”. Nie istniałby
festiwal, gdyby nie ogromne zaangażowanie
mieszkańców Długiej Gośliny, gościnność Księdza Proboszcza Piotra Skoczylasa i szczodrość
sponsorów. Za każdy gest życzliwości jeszcze
raz pięknie dziękuję.
Projekt zrealizowany z pomocą finansową
poniższych podmiotów:

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Wielkopolskiego

Powiat
Poznański

Urząd
Miasta i Gminy
Murowana Goślina

Zadanie zrealizowano w ramach Programu
Operacyjnego Rozwój Inicjatyw Lokalnych
ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Plac Powstańców nie jest jedynym obszarem
rewitalizacji. Są nimi także tereny wokół placu,
Pałac wraz z parkiem i otoczeniem, zbiornik
Raduszyński z terenami przyległymi oraz Przebędowo ze zbiornikiem wodnym, parkiem
i porządkowaniem terenów mieszkaniowych.
To wszystko jest wielką szansą dla naszego
miasta i szerzej – gminy. Takie zamierzenia
wymagają ogromnego wysiłku, gotowości do
współpracy oraz cierpliwości.

goriański. Cechą charakterystyczną chorału
gregoriańskiego jest przede wszystkim śpiew
chóru męskiego na jeden głos, ascetyczne
brzmienie, spokojny i dostojny charakter.
Pomysł aby na naszym festiwalu zabrzmiał
chorał kiełkował od trzech lat.

Podczas Koncertu Finałowego, który odbył się
26 lipca zaprosiliśmy słuchaczy na niezwykły
koncert Poznańskiego Chóru Kameralnego
Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania
Fermata pod dyrekcją Mateusza Sibilskiego,
którego tematem przewodnim był chorał gre-

Sponsorzy:
Stajnie Łopuchowskie - Ewa i Paweł Bugajni
TRUST
HYDROTECH Janusz Radel
Jarosław Dobrowolski
SPEEDER Darek Chmielewski
Poczta Polska
Agnieszka Szymańska-Wojtera
Dyrektor Festiwalu
tel. 061 812 36 29
e-mail: klub.osiedlowy@murowana-goslina.pl
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Międzynarodowe spotkania muzyczne - muzyka różnych kultur

W

projekcie o tym tytule przygotowanym przez Komitet Partnerski Ziemi
Goślińskiej we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji
w Murowanej Goślinie, Sołectwem Rakownia
i Stowarzyszeniem Przyjaciół Rakowni, Komitetem Partnerskim Hemmingen, Fundacją
Malta Poznań EU oraz Urzędem Miasta
i Gminy w Murowanej Goślinie, a także na
okoliczność Jarmarku św. Jakuba udział wzięli
przedstawiciele partnerskich i zaprzyjaźnionych z Murowaną Gośliną miast i gmin.
W szczególności gościliśmy grupy muzycznotaneczne: Zespół OSP z Arnum, gm. Hemmingen (Niemcy), Dziecięcy Zespół Taneczny
“Suzirja” z Niemirow (Ukraina) oraz Zespół
Folklorystyczny “Ochotni” z Ochotnicy Górnej (Gmina Ochotnica Dolna). Odwiedzili nas
także goście oficjalni, reprezentujący miasta
i gminy: Ochotnicę Dolną - Wójt Kazimierz
Konopka z żoną, Yvetot (Francja) - Emmanuelle Tonnerr - zastępca mera, a także przedstawiciele miast Niemirow i Biggar (Szkocja).
W Rakowni odbył się czwarty już turniej miast
partnerskich. Tam dołączyła do zespołów
kapela “Eka Wuja Jacha”, wyciągając skoczną
muzyką pierwszych tancerzy na parkiet. Sam
turniej zgromadził liczną rzeszę mieszkańców
i turystów, a że zabawa była przednia, humory
i pogoda dopisywały, organizatorzy nie mieli
problemów ze znalezieniem chętnych do
udziału w wesołych, acz czasami niebezpiecznych (chodzenie na szczudłach, rzuty surowymi jajkami) konkurencjach.
W sobotnie dopołudnie natomiast sala ośrodka
kultury wypełniła się po brzegi. Działo się to
za sprawą seminarium na temat muzyki, które

poprowadził profesor Akademii Muzycznej
w Poznaniu Leszek Bajon. Na zakończenie
prowadzący przeprowadził krótką lekcję
śpiewu z podziałem na głosy, której efekt
dzięki pomocy członków kierowanego przez
niego Chóru Vocantes wypadł znakomicie,
a piosenka “Szła dzieweczka...” przypadła do
gustu wszystkim partnerom.
Zespoły artystyczne wystąpiły na
poznańskiej Malcie, podczas Jarmarku
św. Jakuba oraz na zakończenie pobytu
w Rakowni, gdzie zgodnie z tradycją
spotkań partnerskich odbył się czwarty
już turniej miast.
Goście oficjalni mieli w programie, poza udziałem w Jarmarku i Turnieju, m.in.: spotkanie
z radnymi, sołtysami, przewodniczącymi
zarządów osiedli samorządowych i przedstawicielami organizacji pozarządowych na temat
“Przeszłość i przyszłość kontaktów międzygminnych Murowanej Gośliny”, zwiedzanie
Poznania oraz objazd naszej gminy bryczką.
Projekt dobiegł końca, a wraz z nim wizyta
gości, którzy opuszczali naszą gminę zachwyceni gościnnością mieszkańców, wspaniałą
organizacją pobytu oraz z podkreślaną na każdym kroku wolą dalszej współpracy.
W realizacji przedsięwzięcia pomogło wiele
życzliwych osób i instytucji, którym składamy
serdeczne podziękowania. Bardzo dziękujemy
dotacjodawcom oraz rodzinom, które przyjęły
pod swój dach i ugościły niektórych gości.
Dziękujemy pozostałym darczyńcom, którzy

udzielili pomocy rzeczowej, organizacyjnej lub
finansowej. Są to: OSP Rakownia ,OSP Boduszewo, OSP Nieszawa, Kapela “Eka Wuja
Jacha”, gospodynie z sołectwa Rakownia,
firmy: MarkDrew Violetta i Marek Kroteccy,
PHU HANT Maria i Andrzej Kurowscy, TECPOL, EKOPAŁ, Hotel “Dwa Stawy”, Chór
Vocantes, Władysław Michalski, Stefan Wysocki, Marcin Leitgeber, Agnieszka Krotecka,
Joanna Rybińska, Katarzyna Przymusińska,
Jolanta Popiołkiewicz, Oliwia Pietraszewska,
Małgorzata Sęk, Michalina Mazurek, Michał
Janiszewski, Lucyna Wegwerth, Zbigniew Karpiński, Grzegorz Szpot, Jacek Wojciechowski,
Radni MiG Murowana Goślina w osobach: Alicja Kobus, Elżbieta Winogrodzka, Krystyna
Przygońska, Aleksandra Henclewska, Wiesław
Kaniecki, Robert Okińczyc, Konrad Strykowski, Paweł Bukowski i Zbigniew Bitner, Szkoła
Podstawowa nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zielonych Wzgórz – Ireneusz Hildebrański.
Projekt wspierany przez Fundację Współpracy
Polsko-Niemieckiej (Gefördert aus Mitteln der
Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit). Zrealizowano przy wsparciu finansowym
Powiatu Poznańskiego, Gminy Murowana
Goślina oraz ze środków Unii Europejskiej
w ramach programu “Europa dla obywateli”.
Emilia Przybysz-Stemplewska
Prezes Komitetu Partnerskiego
Ziemi Goślińskiej
tel. 501 669 352
e-mail: stemplewskae@wp.pl
www.kpzg.murowana-goslina.pl
Zdjęcia z projektu:
www.murowana2008.michal-janiszewski.com

Goślińscy bracia kurkowi na przemarszu w Hanowerze

W

niedzielę 6 lipca br. grupa goślińskich
braci kurkowych i osób towarzyszących wzięła udział w największym
na świecie międzynarodowym przemarszu
bractw kurkowych w Hanowerze. W ubiegłorocznej edycji, poza reprezentantami bractwa
z Murowanej Gośliny, udział wziął Zespół
Folklorystyczny „Goślinianie”.
Tegoroczny przemarsz był czterysta siedemdziesiątym dziewiątym z kolei, bowiem pierwszy miał miejsce w roku 1529. Impreza przyciągnęła na start 125 grup marszowych, w tym
5000 braci kurkowych. Towarzyszyło im 100
różnorodnych kapel muzycznych. Liczbę
wszystkich uczestników, którzy maszerowali
po centrum miasta w czterech pochodach

tzw. „Zugach” jeden za drugim, szacuje się na
12 000. Wśród uczestników po raz pierwszy
znaleźli się Afrykanie. Trasa przemarszu wynosiła 5 km, a długość pochodu 12 km. Pierwsi
uczestnicy wyruszyli spod hanowerskiego
ratusza o godz. 10.00, ostatni dotarli na linię
mety – wesołe miasteczko - ok. godz. 14.30,
gdzie biesiadowano do późnych godzin nocnych. Występy kapel, tańce, śpiewy, niecodzienne stroje, a dla odważnych zabawa
w wesołym miasteczku – to atrakcje, które
przyciągnęły wielu mieszkańców i turystów.
Frekwencję ocenia się na 200 000.
Przemarsz to przede wszystkim niezwykle
barwne święto bractw kurkowych, ale także
doskonała promocja Hanoweru. W tym roku

NIERUCHOMOŚCI

po raz pierwszy do programu w charakterze
imprezy towarzyszącej włączono biathlon.
Nad całością spraw organizacyjnych przemarszu czuwał tzw. Mistrz Ceremonii Jürgen Wolf,
który pomógł w zorganizowaniu udziału w pochodzie goślińskiej reprezentacji, organizując
dla niej m.in. kapelę towarzyszącą. W przygotowaniu pobytu naszych przedstawicieli
pomógł natomiast Komitet Partnerski Hemmingen. Serdecznie dziękujemy.
Emilia Przybysz-Stemplewska
Prezes Komitetu Partnerskiego
Ziemi Goślińskiej
tel. 501 669 352; e-mail: stemplewskae@wp.pl

Zgodnie z art. 35.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami 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:
• 371/20 o pow. 315m2, poł. w Kamińsku, bez prawa zabudowy – sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego,
• dz. nr 1135/1 o pow. 185m2, poł. w Murowanej Goślinie, ul. Cisowa – bez prawa zabudowy - sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego
(jednocześnie unieważnia się informację podaną w BS Nr 06/2008 o sprzedaży bezprzetargowej w/wym. nieruchomości)
• dz. nr 117/1 o pow. 400m2, poł. w Białężynie - sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
• dz. nr 101/1 o pow. 186m2, poł. w Przebędowie, obręb Trojanowo, w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania.
• dz. nr 1305/73-75; 1305/77-83 i 1305/85 o ogólnej pow.804m2, poł. w Murowanej Goślinie, w rej.ul.Gen.T.Kutrzeby, w drodze bezprzetargowej na
poprawę warunków zagospodarowania.
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Odnowiony ratusz
oficjalnie otwarty

Nowe numery
telefonów
w urzędzie

16 lipca br. miało miejsce uroczyste
otwarcie
zmodernizowanego
i rozbudowanego budynku zabytkowego ratusza w Murowanej Goślinie.

O

J

uż kilka lat temu zaczęto zastanawiać się jak
przywrócić świetność ponad 150-letniemu
ratuszowi. 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. Po kilkumiesięcznych staraniach 29 marca 2007 r. udało
się doprowadzić do podpisania 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.
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 również na uzyskanie
dodatkowej powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na nowe pomieszczenia. Zmodernizowany obiekt poprawił również warunki
funkcjonowania Izby Regionalnej Ziemi Goślińskiej. Inwestycję zakończono w terminie. Całkowity koszt projektu zamknął się kwotą
3.503.682,27 zł brutto, w tym kwota dotacji:
1.493.765,65 zł.
Uroczystość otwarcia rozpoczął hejnał z balkonu ratuszowego odegrany przez trębaczy
orkiestry dętej OSP w Murowanej Goślinie.
Przecięcia wstęgi dokonał Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak,
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
Tomasz Łęcki, przedstawiciel wykonawcy Wiceprezes firmy Posbau Danuta Sosińska
oraz gospodarz obiektu Dyrektor Biblioteki
Publicznej Maria Matelska-Busza. Obiekt
poświęcił proboszcz parafii pw. św. Jakuba
Apostoła ks. Ludwik Duda.
Ani Wróblewskiej
naszej koleżance i współpracownicy
z wyrazami głębokiego współczucia
z powodu śmierci
Matki
Burmistrz
oraz
pracownicy
Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ratusz w zabytkowej części miasta.
Burmistrz podziękował osobom zaangażowanym i wspierającym projekt. Parę słów do
zgromadzonych skierowali też: Wiceprezes
Posbau Danuta Sosińska oraz Marszałek Marek
Woźniak. Toast wzniosła dyrektor Biblioteki
Publicznej.
Burmistrz wręczył również certyfikaty „Partnera rewitalizacji” właścicielom zabytkowych
kamienic mieszczących się przy rynku. Tym
samym niejako przyjęli oni zaproszenie do
uczestnictwa w procesie rewitalizacji historycznej części miasta. Wyremontowany ratusz
jest częścią tego procesu.
Był też czas na zwiedzanie budynku oraz
poczęstunek. Obiekt zrobił na gościach duże
wrażenie. Różnica pomiędzy wersją sprzed
remontu, a obecną jest bowiem kolosalna.
Od 17 lipca ratusz pracuje, tzn. działa Biblioteka (do końca wakacji - od poniedziałku do
piątku w godz. 10:00 do 18:00). Uruchomiono
też Gminne Centrum Informacji (poniedziałki
od 10:00 do 18:00, od wtorku do piątku
w godz. 7:30 do 15:30).
Zachęcamy do odwiedzin!
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji
tel. 061 811 88 28
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl
Projekt „Modernizacja i rozbudowa budynku
zabytkowego ratusza w Murowanej Goślinie
na potrzeby działalności biblioteki publicznej”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego) i budżetu państwa w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”

Joasi Duhr
naszej koleżance i współpracownicy
z wyrazami głębokiego współczucia
z powodu śmierci
Ojca
Burmistrz
oraz
pracownicy
Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina

d 14 lipca br. funkcjonuje w urzędzie
nowa numeracja telefonów. Zmiana ta
miała na celu wprowadzenie spójnej,
uporządkowanej i powiązanej z numerami
wewnętrznymi numeracji telefonów, zapewnienie sprawnej komunikacji, a także obniżenie
kosztów oraz ułatwienie monitorowania i rozliczania rozmów telefonicznych. Aby zrealizować
te cele, uruchomione zostało cyfrowe piętnastokanałowe łącze ISDN wraz ze 100-numerową wiązką DDI. Zastosowane rozwiązanie
ma usprawnić komunikację obywateli z urzędem i obniżyć koszty, także dla dzwoniących do
urzędu.
Obecnie można kontaktować się z wybranym
pracownikiem urzędu dzwoniąc na jego bezpośredni numer. W takim przypadku koszt połączenia będzie naliczany od momentu uzyskania
połączenia z wybranym numerem. Drugim sposobem połączenia się z urzędem, mniej korzystnym dla dzwoniących, jest wybór głównego
numeru urzędu (061 892 36 00) i wybranie
„tonowo” lub przez operatora, numeru
wewnętrznego (numer wewnętrzny to ostatnie
trzy cyfry pełnego numeru). W tym przypadku
koszt rozmowy jest liczony od momentu połączenia z numerem głównym urzędu - 061 892
36 00. Może się zdarzyć, że dany pracownik
jest poza biurem i nie odbierze telefonu. Zapłacimy wówczas za czas połączenia, nie uzyskując
jednak rozmowy z żądaną osobą.
W przyszłości, być może nie tak odległej, planowana jest rozbudowa wewnętrznej centrali
urzędu o urządzenie umożliwiające realizację
połączeń telefonicznych przez Internet. Pozwoli
to na podłączenie Straży Miejskiej, Ośrodka
Pomocy Społecznej, Gminnego Centrum Informacji i Biblioteki Publicznej do centrali urzędu.
Efektem tego rozwiązania będzie dalsze obniżenie kosztów i usprawnienie komunikacji.
Wojciech Hybza
informatyk
tel. 061 89 23 653
e-mail: informatyk@murowana-goslina.pl

Zbigniewowi Bitnerowi
Radnemu Rady Miejskiej
z wyrazami głębokiego współczucia
z powodu śmierci
Matki
Burmistrz Tomasz Łęcki,
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbyszek Krugiełka
oraz Radni Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
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Remont ulicy Polnej przedłużony

U

rząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
informuje, że nastąpiło przesunięcie
terminu otwarcia ulicy Polnej dla ruchu
na odcinku od ulicy Rogozińskiej do przejazdu
kolejowego. Wyżej wymieniony odcinek zostanie udostępniony do ruchu pieszego i samochodowego około 20.09.2008 r.
Na wydłużenie terminu wykonania remontu
na ulicy Polnej złożyły się dwie przyczyny:
• opóźnienie w otrzymaniu uzgodnień oraz

podpisaniu umowy przez AQUANET i PKP
w zakresie wykonania przecisku pod torami
kolejowymi,
• uszkodzenie urządzeń kanalizacji deszczowej (kratek ściekowych i włazów), spowodowane udostępnieniem do ruchu jezdni ul.
Polnej bez warstwy ścieralnej nawierzchni.
W związku z powyższym wykonawca nie
wyraził zgody na wcześniejsze czasowe
dopuszczenie do ruchu tej części drogi.

VII Turniej Strzelecki w roku 50-lecia
Ruchu Honorowego Krwiodawstwa

Ze względu na etapowy przebieg prac po
20 września 2008 r. przewiduje się zamknięcie kolejnych odcinków ulicy Polnej. Informacje
o wyznaczonych objazdach będą na bieżąco
podawane do publicznej wiadomości.
Ewa Narankiewicz-Dzydzan
podinspektor ds. planowania rozwoju
tel. 061 892 36 15
e-mail: e.narankiewicz@murowana-goslina.pl

Ośrodek Pomocy
Społecznej informuje

O

środek Pomocy Społecznej, Dział
Świadczeń Rodzinnych przypomina, że
z dniem 31 sierpnia 2008 roku upływa
termin kończący aktualny okres zasiłkowy.

29

czerwca 2008 r. w Murowanej Goślinie miał miejsce VII Turniej Strzelecki
Starosty Poznańskiego dla drużyn
złożonych z honorowych dawców krwi. Zgłosiło się 12 ekip – w sumie 92 zawodników: HDK
PCK Lubonianka z Lubonia, HDK PCK przy SM
w Swarzędzu, HDK PCK przy parafii MBP
w Kawnicach, HDK PCK przy MPK w Poznaniu, HDK PCK przy węźle PKP Poznań, HDK
PCK przy Zakładzie Linii Kolejowych w Poznaniu, HDK PCK Pocztowe Krwinki Poznań, HDK
PCK Janowiec Wlkp., HDK PCK „Gośliniacy”,
HDK PCK przy węźle PKP Kutno, Krewniacy
Poznań, Klub HDK „Strażak” przy Z.G. OSP RP
w Rogowie.
Wyróżniono statuetką najmłodszego strzelca
Joannę Szymańską z Murowanej Gośliny i najstarszego Jerzego Wicińskiego z Janowca Wielkopolskiego. Najliczniejszą drużyną okazała się
ekipa z Kawnic spoza regionu poznańskiego.
W klasyfikacji drużynowej pierwsze miejsce
zajął klub HDK PCK z Lubonia (70 pkt.), drugie
- HDK PCK PKP Poznań (60 pkt.), trzecie HDK PCK Gośliniacy (59 pkt.).

W rywalizacji Goślińskiej :
I miejsce - Andrzej Andraszak - 23 pkt.
II miejsce - Jarosław Woźniak - 20 pkt.
III miejsce - Tadeusz Przybylak – 17 pkt.
Zarząd Honorowych Krwiodawców Krwi, serdecznie dziękuje za dotacje, wsparcie i pomoc
w organizacji turnieju:
Starostwu Poznańskiemu, Kurkowemu Bractwu
Strzeleckiemu, LOK pod Ratuszem, Zarządowi
Rejonowego PCK w Poznaniu, Jarosławowi
Dobrowolskiemu, Alicji Kobus, Ryszardowi
Pominowi, Grzegorzowi Klewenhagenowi,
Karolowi Schulzowi - PZU, Solaris Bus&Coach
Sp. z o.o., Markowi Karasiewiczowi - Dar
Natury, Ryszardowi Osiadło, Kompanii Piwowarskiej S.A. Poznań, „Podium” - Trofea Sportowe Czerwonak, Joannie Rakowskiej, Katarzynie Jaworskiej, Tadeuszowi Kłosowi, SM ,,Zielone Wzgórza”, W. i T. Gruchałom, V. i A. Skupieniom, RCKiK w Poznaniu oraz sędziom prowadzącym zawody i wolontariuszom z klubu.
Anna Woźniak
HDK PCK „Gośliniacy”
Murowana Goślina

15
Skatepark
już gotowy

lipca zamontowano wyposażenie
pierwszego na terenie gminy Murowana Goślina skateparku, zlokalizowanego na zaadoptowanym boisku szkolnym
przy Gimnazjum nr 2 na os. Zielone Wzgórza.
Obiekt wykonano ze środków Spółdzielni
Mieszkaniowej „Zielone Wzgórza” oraz Gminy
Murowana Goślina. Koszt inwestycji to 95 tys.
zł.
Urządzenia wysokiej jakości tj. rampy i banki
wykonała firma Tech-Ramps z Krakowa. Już
chwilę po montażu skatepark obległa spora
grupa młodzieży – miłośników skate’owania.

Nowy okres zasiłkowy trwa od dnia 01.09.2008
do 31.08.2009 r. W związku z powyższym
Ośrodek z dniem 15.07.2008 r. rozpoczął wydawanie druków i przyjmowanie wniosków
o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych i dodatków oraz świadczeń opiekuńczych na nowy
okres zasiłkowy. Wnioski dotyczące świadczeń
rodzinnych można pobierać i składać:
– w poniedziałki - w godz. od 11.00 do 17.00,
– od wtorku do piątku - w godz. od 11.00 do
15.00
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Murowanej Goślinie, ul. Dworcowa 10,
pokój 308.
W okresie zasiłkowym od 01.09.2008 do
31.08.2009 roku organ właściwy ustala prawo
do świadczeń rodzinnych dla wszystkich osób
uprawnionych, na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę w roku kalendarzowym
2007 – wymagane zaświadczenia z Urzędu
Skarbowego wszystkich dorosłych członków
rodziny.
Anna Ryszka
inspektor ds. świadczeń rodzinnych
Ośrodek Pomocy Społecznej
tel/fax: 061 66 35 088
e-mail: murowanagoslina.sr@op.pl
www.ops.murowana-goslina.to.pl
Należy dodać, że młodzież aktywnie uczestniczyła w pracach przygotowawczych.
Oficjalne otwarcie obiektu wraz z poświęceniem odbyło się 1 sierpnia br.

Iwona Gryska-Robaszkiewicz
inspektor ds. inwestycji
tel. 061 892 36 12
e-mail: i.robaszkiewicz@murowana-goslina.pl
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Planowane zmiany rozkładów jazdy na
linii 111 i 188

Dofinansowanie
likwidacji eternitu

ak już informowaliśmy wcześniej z dniem
1 lipca br. firma Transregion zaprzestała
przewozów pasażerskich, a tym samym
zawiesiła wszystkie kursy autobusowe. Dnia
21 lipca firma Warbus kupiła od Transregionu
część taboru autobusowego oraz rozpoczęła
starania o przejęcie kursów Transregionu.
W związku z powyższym od początku września wejdą w życie nowe rozkłady jazdy autobusów na liniach 111 i 188. Zasadnicze zmiany
będą polegać na dodaniu części kursów (głównie w godzinach szczytu komunikacyjnego)
dotychczas realizowanych przez Transregion.
Pozostała ich część nie zostanie uwzględniona
w nowym rozkładzie jazdy. Zarówno na
dotychczasowych jak i nowych kursach realizowanych od września przez Spółkę Warbus
będzie obowiązywać dotychczasowy przebieg
tras, cennik biletów oraz wykaz ulg stosowany
na liniach 111 i 188.

nformujemy, że nie została jeszcze wykorzystana całość środków przeznaczonych
na dofinansowanie likwidacji wyrobów
zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Murowana Goślina.
W związku z powyższym Urząd Miasta
i Gminy Murowana Goślina będzie kontynuować przyjmowanie wniosków o dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest
oraz systematycznie przekazywać je do realizacji, aż do chwili wyczerpania limitów przyznanych środków finansowych. Wnioski są
dostępne w Referacie Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska oraz na stronie internetowej www.murowana-goslina.pl.

J

O szczegółach w tej sprawie będziemy Państwa informować w kolejnym numerze Biuletynu, za pośrednictwem strony internetowej
oraz poprzez plakaty zamieszczone w autobusach i na przystankach autobusowych.

Barbara Borejsza-Ida
podinspektor ds. ochrony środowiska
i usług komunalnych.
tel. 061 89 23 641
e-mail: srodowisko@murowana-goslina.pl

Susza na terenie gminy

W

związku z wystąpieniem niekorzyst- strat, to ca 4264,78 ha. Na prośbę Wojewody
nych warunków atmosferycznych Wielkopolskiego składany jest przez gminę
sprzyjających powstawaniu suszy, cotygodniowy raport o wysokości strat
z dniem 27 czerwca
w uprawach rolnych.
2008r. podjął pracę
Na obszarze Wielkopolski dotychczas
Skomplikowana proZespół Komisji powo107 gmin zgłosiło wystąpienie klęski
cedura obliczeniowa
łanej zarządzeniem
suszy.
faktycznych
kwot
Wojewody Wielkoobniżenia dochodu
polskiego Nr 88/07
w wyniku wystąpiez dnia
1 czerwca
2007 r. do szacowania zakresu wysokości nia klęski oraz proponowana pomoc w formie
szkód w gospodarstwach rolnych i działach kredytów preferencyjnych powoduje liczne
specjalnych produkcji rolnej znajdujących się działania, zarówno gmin jak i Wojewody Wielna obszarach dotkniętych klęską suszy. kopolskiego oraz Wielkopolskiej Izby Rolniczej, monitujące do Ministra Środowiska
W skład komisji wchodzą:
• Małgorzata Krotiuk-Śliwa – Urząd Miasta o ułatwienie szacowania rzeczywistych strat
w gospodarstwach.
i Gminy Murowana Goślina,
• Paweł Bukowski – Radny Rady Miejskiej
Wyniki szacowania szkód można uzyskać osow Murowanej Goślinie,
• Romuald Stańko – Wielkopolski Ośrodek biście dzwoniąc pod nr 061 892 36 33. Natomiast wszystkie informacje dotyczące klęski
Doradztwa Rolniczego,
• Marek Strykowski – delegat Wielkopolskiej suszy są publikowane na bieżąco na stronie
www.poznan.uw.gov.pl
Izby Rolniczej,
• Janusz Szóstak – delegat Wielkopolskiej
Małgorzata Krotiuk-Śliwa
Izby Rolniczej.
inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i melioracji
tel. 061 892 36 33
Informację o strukturze zasiewów i skutkach
e-mail: m.sliwa@murowana-goslina.pl
spowodowanych suszą złożyło już 138 gospodarstw. Natomiast szacowana powierzchnia

OŚWIADCZENIE BURMISTRZA W SPRAWIE DOŻYNEK

W związku z brakiem możliwości porozumienia się z Panem Sołtysem Białęg
w sprawie miejsca organizacji tegorocznych dożynek, po konsultacjach z sołtysami oraz radnymi Rady Miejskiej, w dniu 29 lipca 2008 roku podjąłem decyzję
o nieorganizowaniu dożynek gminnych w roku 2008.
Decyzja moja ma na celu uniknięcie podziałów i niepotrzebnych napięć wśród
mieszkańców naszej gminy, a w szczególności pomiędzy sołectwami.
Burmistrz Tomasz Łęcki

I

Barbara Borejsza-Ida
podinspektor ds. ochrony środowiska
i usług komunalnych.
tel. 061 89 23 641
e-mail: srodowisko@murowana-goslina.pl

Zbiórka surowców
wtórnych

P

rzypominamy,
że w dniu 29
sierpnia
na
terenie
miasta
i gminy odbędzie
się zbiórka surowców
wtórnych.
Podany termin nie
dotyczy
jednak
osób, które podpisały umowę na odbiór odpadów z firmą
Remondis Sanitech Sp. z o.o., dla nich zbiórka
zostanie zorganizowana 30 sierpnia.
W ramach zbiórki odbierane będą:
• makulatura - gazety, kartony, zeszyty, tektura,
• szkło – butelki, słoiki,
• plastik - butelki po napojach, worki foliowe,
opakowania po chemii gospodarczej.
Jeszcze raz przypominamy, że do worków na
surowce wtórne nie wrzucamy: opakowań po
olejach samochodowych, naczyń jednorazowych, styropianu, opakowań po chipsach,
szyb, luster, szkła zbrojonego, porcelany,
świetlówek, opakowań po lekach, zatłuszczonego papieru, opakowań po sokach czy
mleku.
Worki zawierające poza surowcami wtórnymi
inne odpady nie będą odbierane!
Zapraszamy do zbiórki !
Barbara Borejsza-Ida
podinspektor ds. ochrony środowiska
i usług komunalnych.
tel. 061 89 23 641
e-mail: srodowisko@murowana-goslina.pl
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Inscenizacja Powstanie Wielkopolskiego przygotowana przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej ,,3 Bastion Grolman” (28 grudnia 2007).

Udział mieszkańców Murowanej
Gośliny i ziemi goślińskiej w Powstaniu
Wielkopolskim cz. 3

W

okresie po wybuchu w Niemczech dotąd niemieckich władz, zastępując je włarewolucji listopadowej w Murowa- dzami polskimi. Zajęto także szereg niemienej Goślinie doszło do uformowania ckich budynków koszarowych, w których
się miejscowej Rady Ludowej na czele której przystąpiono do formowania własnych oddziastał najprawdopodobniej od samego początku łów zbrojnych. W opanowaniu jednej z takich
proboszcz gośliński ks. Tytus Orański. W bliżej placówek – w Biedrusku – wzięli udział miesznieznanym momencie pomiędzy wybuchem kańcy ziemi goślińskiej. Sama Murowana
rewolucji listopadowej a połową grudnia 1918 Goślina została ostatecznie przejęta przez
roku ks. Orański przejął obowiązki burmistrza miejscową ludność polską, prowadzoną przez
tymczasowego Murowanej Gośliny. Wówczas ks. Orańskiego, w dniu 1 stycznia 1919 roku.
to zapewne na stanoOdebranie Niemcom
wisko prezesa Rady
władzy odbyło się na
Środowisko polskie Murowanej Gośliny
Ludowej
wybrano
drodze pokojowej,
uzyskało wpływ na lokalne władze pańmistrza malarskiego
bez jakiegokolwiek
stwowe jeszcze przed wybuchem
Stanisława Rakocego.
użycia siły. Tym
Powstania Wielkopolskiego.
W rękach niemiesamym zarząd nad
ckich pozostały natomiastem i obszarami
miast siły policyjne
wiejskimi
przejęła
oraz prawdopodobnie zwierzchność nad Dys- goślińska Rada Ludowa na czele ze Stanisłatryktem Policyjnym (niemiecki odpowiednik wem Rakocym, z którą współpracował burzarządu gminnego) mieszczącym się w leżą- mistrz tymczasowy ks. Orański. Urzędnikami
cym na terenie miasta pałacu, wchodzącym magistratu dalej jednak pozostawali Niemcy,
dawniej w skład majątku Piła. Reprezentantami a jego działalność opierała się na niemieckiej
ziemi goślińskiej na Sejmie Dzielnicowym praktyce administracyjnej, z wykorzystaniem
(zaboru pruskiego), obradującym w Poznaniu języka niemieckiego jako urzędowego. Poloniw dniach od 3 do 5 grudnia 1918 roku byli: pro- zacja administracji miejskiej miała następować
boszcz parafii białężyńskiej ks. Norbert stopniowo aż do 1920 roku.
CDN
Szwaba oraz przedstawiciel Murowanej
Gośliny - Marcin Klaszczyński.

Koniec powstania - eskorta pokonanych
Niemców.

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

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

Wakacyjne „pieskie” życie…

C

o zrobić z czworonogiem, gdy wyjeżdżamy na wakacje? Jest to co roku
wielki problem – nie tylko dla ich właścicieli, ale i dla nas – Strażników Miejskich.
Z początkiem wakacji znacznie wzrasta ilość
wyłapywanych przez strażników bezdomnych
psów.
Nie inaczej jest i w tym roku. Tylko w pierwszym tygodniu lipca strażnicy złapali na terenie
gminy i przewieźli do schroniska 6 zwierzaków, spośród których jednego trzeba było
uśpić do transportu - gdyż był duży i agresywny.

Dotychczasowi właściciele pozbywają się swoich czworonogów, które stanowią przeszkodę
w realizacji urlopowych planów.
Apelujemy o pozostawianie zwierząt u przyjaciół, rodziny lub w znajdującym się w Pławnie
„Hotelu dla zwierząt” (www.hoteldlapsa.pl,
kontakt telefoniczny – 0 694 035 830).
Piotr Kubczak
Komendant Straży Miejskiej
tel. 061 81 22 010
502 514 212
e-mail: p.kubczak@murowana-goslina.pl

Interwencje Straży Miejskiej
Truciciel środowiska przyłapany!

O

d dłuższego czasu do Straży Miejskiej
docierały informacje, że w weekendowe wieczory w rejonie Przebędowa unosi się uciążliwy „kwaśny” odór.

Strażnikom udało się zlokalizować źródło
zapachu w cieku wodnym płynącym wzdłuż
ul. Polnej i wpływającym do Trojanki w rejonie ul. Rogozińskiej. Wytypowano także podejrzanego - znajdujące się przy ul. Polnej zakłady
„Bio-Win”. Nie było jednak dowodów - aż do
niedzieli 20 lipca. Tego wieczoru anonimowy
rozmówca poinformował strażników, że do
rowu za ww. zakładem wylewana jest jakaś
ciecz. Patrol udał się natychmiast we wskazane
miejsce i stwierdził, że z budynku firmy „BioWin” do rowu prowadzi wąż strażacki, a wokół unosi się specyficzny zapach. Strażnicy
pobrali próbkę wylewanej cieczy, sporządzili
dokumentację fotograficzną - po czym nakazali
zaprzestać wylewania cieczy. Postępowanie

w tej sprawie zostało przekazane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Poznaniu.

Kradzież „malucha”

W

poniedziałek 21 lipca w godzinach
przedpołudniowych na ul. Kochanowskiego patrol Straży Miejskiej
zainteresował się młodym człowiekiem, który
majstrował przy Fiacie 126 p. Jak się później
okazało przedsiębiorczy 16-latek skradł auto
z parkingu z zamiarem przetransportowania
do punktu skupu złomu. Nie jest to jego pierwsze przewinienie.
Piotr Kubczak
Komendant Straży Miejskiej
tel. 061 81 22 010
502 514 212
e-mail: p.kubczak@murowana-goslina.pl

Potrzebujesz pomocy?
Dzieje się coś złego?
ZADZWOŃ!
TELEFONY

KONTAKTOWE :

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

Zakaz wjazdu do
lasu!

I

nformujemy, że zabrania się wjazdu pojazdem silnikowym (samochodem, ciągnikiem,
motocyklem, motorowerem czy też popularnym quadem), a także pojazdem zaprzęgowym do lasu. Zakaz nie dotyczy jazdy drogą
publiczną prowadzącą przez las lub drogą,
duktem leśnym, który jest oznakowany drogowskazem jako dojazd do miejscowości lub
obiektu usytuowanego przy tej drodze/dukcie
leśnym. Zakaz powyższy wynika z zapisu
art. 161 Kodeksu Wykroczeń i jest zagrożony
mandatem do 500 zł lub karą grzywny do
5000 zł wymierzonej przez sąd grodzki. Mandat za to wykroczenie mają prawo nałożyć
Strażnicy Miejscy, ale także funkcjonariusze
Straży Leśnej i Policji.
Zakaz mimo, że obowiązuje cały rok, nabiera
szczególnego znaczenia teraz - podczas fali
upałów, gdy zagrożenie pożarowe w lasach
wzrasta do ekstremalnie dużego.
Piotr Kubczak
Komendant Straży Miejskiej
tel. 061 81 22 010; kom. 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
brak
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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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

Sukcesy Sienkiewiczątek
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czerwca 2008 r. zakończył się
kolejny rok szkolny dla uczniów
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie. Czy
ten rok był dla „Dwójki” udany?

grafii – Anna-Maria Prymas 6b,
• II miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym klas III – Bartosz Meller 3c,
• III miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym – Karolina Bitner 6c

Nieźle wypadli uczniowie klas VI uzyskując
dobre wyniki na sprawdzianie umiejętności –
średni wynik 26,5 punktu na 40 możliwych
(66%). Cieszy ten wynik, gdyż oznacza osiągnięcie wyższego niż rok wcześniej stanu,
a ponadto niepokojąco niskich wyników było
niewiele, a wielu uczniów uzyskało wysokie
wyniki, wśród nich jeden uczeń uzyskał maksymalny wynik.

KONKURSY MATEMATYCZNE:
• tytuł laureata w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur 2008 Emma Catlow 4b,
• tytuł finalisty z wyróżnieniem Konkursu
Matematycznego dla uczniów klas III Miasta
Poznania - Mikołaj Błachowiak 3c,
• bardzo dobry wynik w Międzynarodowym
Konkursie Matematycznym Kangur 2008 Bartosz Meller 3c,
• bardzo dobry wynik w Międzynarodowym
Konkursie Matematycznym Kangurek 2008
- Krzesimir Małecki 2c, Ilona Rotter 2c,
• I miejsce i tytuł Gminnego Mistrza Rachunku
– Bartosz Meller 3c,
• I miejsce i tytuł Gminnego Mistrza Rachunku
- Danuta Śmigielska 5b,
• II miejsce w Gminnym Konkursie Matematycznym „Mistrz Rachunku 2008” - Patryk
Grygielski 4a,
• II miejsce w Gminnym Konkursie Matematycznym „Mistrz Rachunku 2008” - Magdalena Bartczak 5c,
• III miejsce w Gminnym Konkursie Matematycznym „Mistrz Rachunku 2008”- Robert
Szymkowiak 3a,
• III miejsce w Gminnym Konkursie Matematycznym „Mistrz Rachunku 2008” - Marcin
Hutek 4b.

Szkoła prowadziła tradycyjnie bogatą działalność w wielu dziedzinach, szczególnie w muzyce, sporcie i ekologii. Na tych polach udało
się odnieść sukcesy, tj.
• I miejsce z wyróżnieniem w 40. Turnieju
Muzycznym Pro Sinfoniki za przygotowanie
i realizację programu pt. „Czterdzieści lat
minęło – cztery pory roku w Pro Sinfonice”,
• III miejsce w Polsce w polskiej edycji Międzynarodowego Konkursu „Miasta świata”
organizowanego przez Dalię S.A. pod
patronatem UNESCO – klasa II b, natomiast wyróżnienia: Milena Trepińska 2b,
Jowita Hencel 4d, Donata Chruścicka 4d,
Patrycja Szary 4d,
• tytuł laureata VIII Ogólnopolskiego Ekologicznego Konkursu Plastycznego „Ekoimpresje 2008” uzyskali: Elżbieta Chudzińska
4c Kyle Sadik 4c, Malwina Baturo 5c,
Sportowe sukcesy dziewcząt:
• III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Szkół
Podstawowych w Piłce Siatkowej Dziewcząt,
• I miejsce w indywidualnych Mistrzostwach
Wielkopolski w Judo – Patrycja Szary 4d,
Alicja Hyska 5a,
• III miejsce w indywidualnych Mistrzostwach
Wielkopolski w Judo – Marta Ogrodnik 4b.
Sportowe sukcesy chłopców:
• III miejsce w finale Powiatu w Unihokeju
Chłopców,
• II miejsce w półfinale Powiatu w Piłce Nożnej Chłopców,
• Wojewódzki Finał Coca Cola Cup w piłce
nożnej chłopców – XVI miejsce.
Uczniowie „Dwójki” mogą pochwalić się sukcesami również w innych dziedzinach, np.:
KONKURSY POLONISTYCZNE:
• I miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim
„Jesienna Zaduma” - Lynn
Kucharczyk 5c,
• I miejsce i tytuł Gminnego Mistrza Ortografii – Antonina Bulińska 3c,
• I miejsce i tytuł Gminnego Mistrza Ortografii – Malwina Baturo 5c,
• I miejsce i tytuł Gminnego Mistrza Orto-

KONKURS HISTORYCZNY
• finalistka rejonowego etapu konkursu Wiedzy o Wielkopolsce – Magdalena Bartczak
5c
KONKURSY PRZYRODNICZE:
• I miejsce w rywalizacji drużynowej w Gminnym Konkursie Wiedzy Przyrodniczo-Leśnej – Mikołaj Błachowiak 3c, Roman Turaj
3c, Kaja Maciejewska 6a, Wojciech Pająkowski 6b,
• I miejsce w rywalizacji indywidualnej w
Gminnym Konkursie Wiedzy PrzyrodniczoLeśnej - Mikołaj Błachowiak 3c,
• I miejsce w Gminnym Konkursie klas III
„Przyroda wokół nas” – Mikołaj Błachowiak
3c,
• III miejsce w Gminnym Konkursie klas III
„Przyroda wokół nas” – Roman Turaj 3c
KONKURSY JĘZYKOWE:
• I miejsce w Ponadgminnym Konkursie
Języka Angielskiego „Take on six” - Patryk
Catlow 6c
KONKURSY ARTYSTYCZNE:
• srebrny medal na 36.Konkursie Chóralnym
Muzyki Sakralnej w Ołomuńcu w Czechach
– chór „Canzona” z naszej szkoły reprezentowały: Blanka Przymusińska 2c, Emma
Catlow 4b, Anna Dębińska 5c, Anna Wag-

ner 5c, Małgorzata Dolińska 5c, Aleksandra
Mikołajewicz 5c, Alicja Kozikowska 5c,
Katarzyna Maczan 6c, Maria Motyl 6b,
Aleksandra Plucińska 6c, Karolina Bitner
6c,
• III miejsce w Gminnym Konkursie Pieśni
Patriotycznych i Żołnierskich „Szansa na
sukces” - Anna Wagner 5a
Utalentowani uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 2 odnosili sukcesy nie tylko poza szkołą.
Wielu z nich brało udział w konkursach organizowanych w szkole, przykładowo w Szkolnym
Konkursie Recytatorskim Poezji Lubianej, Konkursie Pięknego Czytania, Konkursie Ortograficznym, Konkursie Matematycznym „Łamacz
głowy”, Konkursie „Mistrz komputera”, Konkursie „Murowana Goślina - wczoraj, dziś,
jutro”, Konkursie Kaligraficznym, Konkursie
Języka Angielskiego „Take on six junior”. Przeprowadzenie konkursów i przygotowanie do
nich uczniów były możliwe dzięki aktywności
nauczycieli różnych przedmiotów. Nauczyciele
zresztą stwarzali uczniom różnorodne możliwości rozwĳania zainteresowań, chociażby
poprzez prowadzenie licznych kół zainteresowań, organizowanie wycieczek, spotkań, koncertów, wystaw, apeli, zawodów. Tradycyjnie
przeprowadzono zajęcia całodniowe metodą
projektów, takie jak: Sprzątanie Świata, Dzień
Ziemi, Dzień Patrona, Dzień Teatru. Były one
atrakcją dla wszystkich uczniów, ale i wielu
rodziców. Dla mniej zdolnych uczniów szkoła
organizowała liczne zajęcia wspomagające:
logopedyczne, korekcyjno kompensacyjne,
wyrównawcze, terapii psychologicznej, gimnastyki korekcyjnej.
Szkoła realizowała kilka projektów, np.:
• program „Przyrodnicze wędrówki”,
• projekt „Kuźnia talentów – rozwĳamy
uzdolnienia, zainteresowania i zamiłowania
uczniów” (zajęcia pozalekcyjne),
• projekt „Bliżej kultury” (wyjazdy do teatru
i na koncerty),
• projekt „Skarby polskiej ziemi – blisko, bliżej, najbliżej”,
• program Plusk,
• program „Szkoła bez przemocy”,
• program „Odblaskowe pierwszaki”,,
• wyjazdy na comiesięczne koncerty do
Poznania,
organizowanie
koncertów
w szkole i udział w różnych przeglądach,
• zbiórka pieniędzy w SKO, darów dla zwierząt ze schroniska oraz konkurs zbierania
makulatury i kasztanów,
• program „Zachowaj trzeźwy umysł”.
Ponadto:
• co miesiąc uczniowie przede wszystkim
klas II i V uczestniczyli w szkole w tematycznych koncertach muzycznych,
• na terenie szkoły działa Gminne Miasteczko
Ruchu Drogowego (sponsorowane przez
WORD i Urząd Marszałkowski),
• szkoła uzyskała CERTYFIKAT: „ORTO-
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GRAFITTI” przyznany przez Polskie Towarzystwo Dyslektyczne,
działało w czytelni Internetowe Centrum
Informacji Multimedialnej,
szkoła uczestniczyła w programie „Doskonałe mleko” – prawie 500 uczniów piło
w szkole mleko,
na terenie szkoły odbył się etap powiatowy
XII Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce,
uczniowie wielu klas uczestniczyli w wycieczkach dydaktycznych, kulturalnych
(teatr, muzeum) oraz tzw. „zielonych szkołach”.

Najważniejszą imprezą organizowaną w szkole
był XI Mikołajkowy Ogólnopolski Turniej Minisiatkówki Dziewcząt i Chłopców im. Tomasza
Zajączkowskiego. Jako największy sukces, cieszący się wielkim uznaniem uczniów, nauczycieli i rodziców, uznajemy obchody Dnia
Patrona.
Zatem w roku szkolnym 2007/2008 działo się
wiele w szkole - były i sukcesy i codzienna
praca, i działalność pozalekcyjna. Było to możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu nauczycieli,
za co składam im gorące podziękowania.
Jednocześnie dyrekcja, nauczyciele i uczniowie
składają serdeczne podziękowania rodzicom
za współpracę, za coraz częstsze uczestnictwo
w życiu szkoły, za pomoc w organizowaniu
imprez klasowych i szkolnych, za inwestowanie w bazę szkoły, szczególnie malowanie
szatni klasowych.
Mirosława Szudera
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
tel. 061 812 29 77
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Gimnazjum nr 1 im. H. Cegielskiego
informuje:
1. Sekretariat szkoły czynny codziennie od
godz. 8.00-13.00,
2. W roku szkolnym 2008/2009 obowiązuje
jednolity strój szkolny, który można zakupić w sklepiku szkolnym w dniach: 2829.08.2008 r. - godz. 11.00 - 13.00, oraz od
01.09.2008 r.,
3. Wykaz podręczników do klas I - III
dostępny w sekretariacie szkoły, na stronie
internetowej szkoły oraz w księgarniach
w Murowanej Goślinie,

4. Rozpoczęcie roku szkolnego 2008/2009
odbędzie się 01.09.2008 r. o godz. 8.15
w auli budynku szkoły,
5. Przyjazd autobusów: jak w każdy dzień
nauki szkolnej, odjazd o godz.9.30 (około).
Justyna Furman
Gimnazjum nr 1
tel. 061 8112-779
g1mg@poczta.onet.pl

Stypendia szkolne

O

d 18.08.08r. – do 15 września
2008 r. można składać wnioski
o udzielenie pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Murowana Goślina.
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego
składa się osobiście i za potwierdzeniem na
odpowiednim druku w Urzędzie Miasta
i Gminy Murowana Goślina.

sta i Gminy oraz na stronie internetowej
www.murowana-goslina.pl
Teresa Dutkiewicz
Kierownik Biura ds. oświaty
tel. 061 89 23 690
e-mail: t.dutkiewicz@murowana-goslina.pl

Wnioski można przesłać również pocztą na
adres: Urząd Miasta i Gminy, ul. Poznańska 18,
62-095 Murowana Goślina.
Druk wniosku jest dostępny w Urzędzie Mia-

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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