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Europejski Tydzień
Zrównoważonego Transportu

M

asz dosyć spalin samochodowych?
Chcesz aby powietrze było mniej
zanieczyszczone? Masz okazję się
wykazać! Już w dniach 16-22 września odbędzie się Europejski Tydzień Zrównoważonego
Transportu, podczas którego będziemy „my”
jako mieszkańcy mogli zwrócić uwagę na
sprawę zanieczyszczenia powietrza. Zostawmy
w tym tygodniu samochody w domu. Korzystajmy z komunikacji miejskiej i rowerów. Nie
zanieczyszczajmy w tych dniach spalinami
naszego środowiska. Zabierzmy swje jednoślady do pracy na zakupy czy na spacer. W dniu
22 września będziemy także obchodzili

„Europejski Dzień bez Samochodu” wierzę
w to, że możemy przeżyć jeden dzień bez
samochodu. Pokażmy, że potrafimy przemieszczać się tylko rowerem lub komunikacją
miejską, która tego dnia częściowo będzie darmowa. Zachęcamy do włączania się w organizowane imprezy. Szczegółowy plan kampanii
znajdziesz na plakatach oraz na stronie internetowej miasta.
Mariusz Mermela
pełnomocnik burmistrza ds. ścieżek rowerowych,
koordynator ETZT i EDbS
tel. 061 811 88 48
e-mail: m.mermela@murowana-goslina.pl

O BCHODY E UROPEJSKIEGO TYGODNIA
Z RÓWNOWA ŻONEGO TR ANSPORTU

Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Murowanej Goślinie
serdecznie zaprasza na

KO N C E RT
Z B I G N I E WA
WO D E C K I E G O
25 października 2008 (sobota)
godz. 19:00,
aula Gimnazjum nr 1
przy ul. Mściszewskiej 10.
Wieczór pełen przebojów w wykonaniu
wspaniałego artysty!
Po co jeździć do Poznania?
Artyści przyjeżdżają już DO NAS!
DO MUROWANEJ!

15 września 2008 r. godz. 17.30 – Sesja Rady Miejskiej
wręczenie nagród dla sołectw najlepiej segregujących odpady

Bilety w cenie 30 PLN już do nabycia
w MGOKiR przy ul. Poznańskiej 16

16 września – 19 września 2008 r.
pogadanki w przedszkolach
- zajęcia z psem + pierwsza pomoc
- zajęcia ekologiczne – dot. świeżego powietrza
- bezpieczeństwo drogowe,

...sprawdź ile pieniędzy wydałbyś dojeżdżając na podobny koncert do Poznania...

19 września 2008 r. – SKATE PARK– impreza dla młodzieży
rozpoczęcie godz. 17:00,
pokazowa jazda na deskorolce, rowerze,
konkurs na najlepszy trick,
20 września 2008 r. – EKOLOGICZNY RAJD ROWEROWY
START godz. 10:00 Nowy Rynek
META na parkingu w Zielonce,
na parkingu w Zielonce: ognisko, grochówka, ruszt metalowy, quizy ekologiczne, zabawy,
22 września 2008 r. – EUROPEJSKI DZIEŃ bez SAMOCHODU

„ZAMIEŃ WÓZ NA WARBUS”

darmowy przejazd autobusem linii 341 i 348 po okazaniu dowodu rejestracyjnego,
akcja informacyjna na skrzyżowaniach dla zmotoryzowanych,
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Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
Tomasz Łęcki
zaprasza do udziału w obchodach

DNIA PAPIESKIEGO
16 października 2008 r. (czwartek)
Kościół pw. św. Jakuba w Murowanej Goślinie
18.00 Msza. św. w intencji Papieża Jana Pawła II
18.45 Koncert Chóru Mieszanego „Vocantes” pod dyrekcją
Leszka Bajona
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Murowanej Goślinie
Sołectwo Długa Goślina
Szkoła Podstawowa w Murowanej Goślinie
serdecznie zapraszają na

„PYRKOSZ GOŚLIŃSKI”

X

czyli
ZLOT ZESPOŁÓW FLAŻOLETOWYCH

Długa Goślina, 5 października (niedziela) 2008 r., godz. 14.00
boisko sportowe przy Szkole Podstawowej
Program
14.00 uroczyste rozpoczęcie zlotu
14.10 przemarsz uczestników przez wieś z Orkiestrą Dętą
OSP w Murowanej Goślinie pod batutą Mateusza Sibilskiego
14.30 wspólna zabawa przy melodiach ludowych z ziemi goślińskiej z repertuaru Jana Czarneckiego i folklorze szamotulskim z udziałem zespołu folklorystycznego „Goślinianie” pod kierownictwem Marzenny Karbowskiej
16.00 konkursy „Sportowa Pyra”
16.30 losowanie nagród pyrkoszowej krzyżówki, wręczenie
nagród w konkursach sportowych i zakończenie zlotu
NIE ZABRAKNIE TRADYCYJNYCH PLYNDZÓW
I PAROWANYCH PYRÓW
Projekt zrealizowany przy pomocy finansowej
Powiatu Poznańskiego,
Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu
Gminy Murowana Goślina

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Murowanej Goślinie
Stowarzyszenie na Rzecz Efektywnych
Form Umuzykalniania w Poznaniu
serdecznie zapraszają na

WIELKI KONCERT
STANISŁAW CZARNECKI IN MEMORIAN
4 października 2008 r. (sobota), godz.17.00
aula Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie, ul. Mściszewska 10
Wystąpią: Kwartet YORGI, Chór Dziewczęcy „Canzona”, Żeński Chór „Canzona Absolwent”, zespół flażoletowy, zespół folklorystyczny „Goślinianie”, zespół śpiewaczy „Goślińskie Chabry”, zespół śpiewaczy „Goślinianka”, zespół śpiewaczy z Długiej Gośliny, Chór Mieszany „Vocantes”.
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Żniwa zakończone – gospodarzom „Bóg
zapłać”
W tym roku nie było nam dane spotkać się na tradycyjnych dożynkach
gminnych. Szkoda…, ale nie wracam do tego. Korzyścią z tej szczególnej sytuacji stała się możliwość udziału w dwóch uroczystościach
dożynkowych zorganizowanych przez parafie i sołectwa w Długiej
Goślinie i Białężynie.

W

imieniu własnym oraz wszystkich
korzystających z owoców rolniczej
pracy chciałbym podziękować Gospodarzom za Wasz trud, za pracę, której efektem
jest produkcja tego, bez czego trudno przetrwać
choćby dzień. Obecnie, obok ludzkiego znoju
(mimo stosowania nowoczesnych urządzeń),
nadal związanego z pracą rolnika, należy podkreślić ryzyko ekonomiczne. Ryzyko to szczególnie związane jest z koniunkturą na rynku, ale
przecież także - z funkcjonowaniem przyrody,
szczególnie z warunkami atmosferycznymi.
„Bóg Wam zapłać dobrzy ludzie!”.
Minione miesiące po raz kolejny nie były łaskawe
dla rolnictwa. Najpierw bezśnieżna zima.
Następnie bardzo mokra wiosna. Aż wreszcie
przerażająca susza od końca kwietnia do
czerwca. Szkody wystąpiły w ok. 140 gospodarstwach o powierzchni ponad 4,5 tys. ha. Wartość strat oszacowano na ponad 2 mln. zł. Największe straty wystąpiły w uprawach warzyw
i roślin okopowych (57 - 60%). Suszą dotknięte
też zostały uprawy zbóż (48%). W najbliższym
czasie rozstrzygać się będzie możliwość uzyskania kredytów na wznowienie produkcji rolnej
oraz jednorazowego odszkodowania dla rolników.
Na terenie gminy organizowane są przedsięwzięcia wspierające rolników. Zainteresowaniem cieszyły się szkolenia: „Zasady ekologicznego prowadzenia upraw i chowu” (XII 2007),
szkolenie zawodowe dla zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie, a także dotyczące wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie (wnioski
złożyło 222 rolników). Z inicjatywy pani Elżbiety
Winogrodzkiej i pana Pawła Bukowskiego przeprowadzone zostało szkolenie oraz szereg spotkań dotyczących tworzenia grupy producenckiej. Niestety póki co grupa na terenie naszej
gminy nie powstała. Organizowane były kontrole opryskiwaczy oraz wyjazdy na targi rolne
„Ferma Bydła” (II 2008) i AGRO SHOW
(IX 2008). Kolejny rok funkcjonował punkt konsultacyjny w ramach doradztwa dla rolników
(z pomocy skorzystało 97 osób).
Urząd Miasta i Gminy publikuje informacje dla
rolników na stronie internetowej, w „Biuletynie
Samorządowym” na tablicach ogłoszeń i za
pośrednictwem Sołtysów.
Wartym odnotowania jest podjęcie współpracy
przez firmę Eko-Łopuchowo (producent biomasy i brykietu ekologicznego) z 12 gospodarstwami z terenu naszej gminy. Łącznie skupiono
1090 balotów słomy z Boduszewa, Długiej
Gośliny, Starczanowa i Łopuchowa. Współpraca
ta w następnych latach powinna się dalej rozwijać.
Nasze wsie zamieszkałe są nie tylko przez rolników. Oprócz rodzin utrzymujących się z rolni-

ctwa i leśnictwa, sporą część stanowią mieszkańcy przeprowadzający się z Poznania innych
miejscowości, znajdując w naszych wioskach
swój „adres marzeń”. W organizowaniu lokalnych społeczności nieocenioną rolę odgrywają
sołtysi i rady sołeckie. W kilku miejscowościach
działa prężnie Ochotnicza Straż Pożarna. Ważnym dla wzmacniania więzi pomiędzy mieszkańcami są parafie w Białężynie i Długiej Goślinie
oraz szkoły podstawowe. Od pewnego czasu
społeczny krajobraz goślińskich wsi wzbogacają
nowe stowarzyszenia mieszkańców (np. w Boduszewie, Rakowni, Łopuchowie, Długiej Goślinie). Dzięki zaangażowaniu mieszkańców i przy
wsparciu z budżetu gminy w ramach tzw. „funduszu sołeckiego”, w kwotach od 2.300 zł do
10.000 zł, w tym roku zrealizowanych zostanie
15 projektów. Wszystkim angażującym się w
życie swych miejscowości przekazuję słowa
uznania i podziękowania.
Najważniejsze wyzwania istotne w najbliższym
czasie dla mieszkańców terenów wiejskich
naszej gminy przedstawię w punktach.
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach projektu realizowanego przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” (dotyczy przynajmniej części mieszkańców: Złotoryjska,
Mściszewa, Starczanowa, Uchorowa, Przebędowa, Trojanowa, Długiej Gośliny, Wojnowa, Wojnówka, Łopuchowa, Boduszewa,
Rakowni, Kamińska, dotyczy także Murowanej Gośliny). Obecnie uzyskujemy pozwolenia na budowę, choć trzeba zaznaczyć, że w
kilku miejscach trudno nam się porozumieć z
właścicielami gruntów. W przypadku braku
porozumienia będzie trzeba zmieniać zakres
projektu. Roboty budowlane powinny się
rozpocząć najpóźniej w połowie przyszłego
roku. (Koordynatorem na terenie naszej
gminy jest pan Ryszard Pomin)
2. PROW czyli Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Jest to program dofinansowujący
środkami Unii Europejskiej przedsięwzięcia
na terenach wiejskich. Należy także u nas
przygotować odpowiednie projekty (niezbędne jest zaangażowanie sołectw). Pierwszymi propozycjami są: wodociąg w Głębocku i remiza strażacka w Boduszewie. Projekty te należy dobrze przygotować. Trzeba
także myśleć o kolejnych propozycjach.
(Koordynatorem jest pani Barbara FlorysKuchnowska).
3. „LIDER” to nazwa programu oferującego
mniejsze dotacje, skierowanego również do
obszarów wiejskich. Na potrzeby pozyskania
środków z „Lidera” różne środowiska z terenu gmin Murowana Goślina, Oborniki
i Ryczywół
powołały
stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania „Kraina Trzech
Rzek”. (Koordynatorem jest pani Ewa Narankiewicz-Dzydzan)
4. „Fundusz sołecki” jest to nasz własny, spraw-

Tomasz Łęcki - Burmistrz Miasta i Gminy

dzony fundusz wspierający inwestycje
sołectw. W przyszłym roku powinien wynosić co najmniej 100 tys. zł. (Koordynatorem
jest pan Arkadiusz Bednarek)
5. Oświetlenie ulic. W tym zakresie jest jeszcze
wiele potrzeb na terenie wsi. Na podstawie
uzgodnień z sołtysami jeszcze w tym roku
zlecone zostaną projekty dla pierwszej części brakujących lamp. Na podstawie tej dokumentacji w najbliższych latach zostanie
wybudowane oświetlenie o wartości ok. 500
tys. zł. (Koordynatorem jest pan Zenon
Tomaszewski)
6. Termomodernizacja budynków szkolnych.
W ramach tych prac budynki szkolne m.in.
będą miały odnowione elewacje. (Koordynatorami są pani Teresa Dutkiewicz i pan
Ryszard Pomin)
7. Boisko przy szkole w Białężynie. Jest ono
wytypowane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym jako kolejne (po Długiej Goślinie) do
wykonania ze sztuczną nawierzchnią. (Koordynatorem jest pani Iwona Robaszkiewicz)
8. Ogniska Przedszkolne. Po zakończonej
powodzeniem próbie w Rakowni, zamierzamy wspomóc powstanie Ognisk w: Uchorowie, Mściszewie i Boduszewie oraz
wzmocnienie przedszkoli w Długiej Goślinie
i Białężynie. Obecnie rozpatrywany jest
wniosek o udzielenie stosownej dotacji.
(Koordynatorem jest pani Teresa Dutkiewicz)
9. Transport wewnątrzgminny. Po trzech nieudanych przetargach ogłaszamy kolejny, na
ponownie zmienionych zasadach. Celem na
początek jest wprowadzenie przez siedem
dni w tygodniu kilku połączeń autobusowych
(ew. busów) do i z: Kamińska, Długiej Gośliny
i Uchorowa. (Koordynatorem jest pani Violetta Szałata).
Przedstawiłem Państwu wybrane, moim zdaniem najważniejsze sprawy dotyczące goślińskiej wsi. Realizacja, powodzenie tych przedsięwzięć zależy od wielu czynników. Niezastąpione
jest jednak zaangażowanie mieszkańców i Państwa umiejętność organizowania się i zgodnego
współdziałania. Również przedsięwzięcia realizowane przez Urząd Miasta i Gminy potrzebują
społecznego wsparcia. Przy tym wszystkim
należy podkreślić, że dla rozwoju goślińskich
terenów wiejskich niezbędnym jest pomyślność
w rolnictwie. W innym przypadku tradycyjne
miejscowości będą traciły swój szczególny klimat. Zatem właśnie dla zachowania tego co na
wsi cenne oraz przez szacunek dla pracy na roli
życzę wszystkim Gospodarzom „Szczęść
Boże”.
Tomasz Łęcki
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
tel. 061 892 36 05
e-mail: burmistrz@murowana-goslina.pl
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Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
i Rekreacji w Murowanej Goślinie
zaprasza na następujące zajęcia
Dom Kultury, ul. Poznańska 16 tel. (0-61) 8812 21 20, 811 30 88,
e-mail: dom.kultury@murowana-goslina.pl, www.domkultury.murowana-goslina.pl
Dzień tygodnia
poniedziałek

Godz.

Nazwa

18.00-20.00 Gośliński Klub Piszących (każdy drugi poniedziałek m-ca)
17.00-18.00 Gimnastyka dla seniorów
18.00-20.00 Zespół Śpiewaczy KGW „Goślińskie Chabry”

wtorek

18.00-19.30 Chór Dziewczęcy „Canzona”

środa

15.00-16.30 Zespół Śpiewaczy PZERiI „Goślinianka”
18.30-20.00 Chór Mieszany „Vocantes”

piątek

18.00-19.30 Chór Dziewczęcy „Canzona”
19.30-21.00 Chór Żeński „Canzona Absolwent”

Pałac, ul. Kochanowskiego 23
Dzień tygodnia
wtorek

Godz.

Nazwa

16.00-18.00 Pracownia malarska

Klub Osiedlowy „Zielone Wzgórza”, Nowy Rynek 8, tel. 061 812 36 29
e-mail: klub.osiedlowy@murowana-goslina.pl
Dzień tygodnia

Godz.

Nazwa

Sprawozdanie ze
zbiórki publicznej
Stowarzyszenia
Przyjaciół Rakowni

S

prawozdanie dotyczy przeprowadzonej
zbiórki publicznej w dniach 29 marca do
2 czerwca 2008 zgodnie z decyzją z dnia
17 marca 2008 wydaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina nr 50223/2008.

W wyniku zbiórki uzyskano kwotę łączną
8301,89 zł (słownie: osiem tysięcy trzysta
jeden złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy),
a podział na rodzaj wpłat jest następujący:
1. Wpłaty dobrowolne na konto bankowe Stowarzyszenia – 1.950 zł,
2. Wpłaty dobrowolne do kasy za potwierdzeniem drukiem KP - 5.790 zł,
3. Dobrowolne datki do puszek zg z protokołami - 561,89 zł,
Wszystkie środki uzyskane podczas zbiórki
publicznej zostały przeznaczone na zakup
wyposażenia placu zabaw w Rakowni zgodnie
z decyzją Zarządu Stowarzyszenia.
Koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej
wyniosły łącznie 18,85 zł (słownie: osiemnaście złotych i osiemdziesiąt pięć groszy) co stanowi 0,23 % zebranej kwoty i zostały pokryte
ze środków własnych Stowarzyszenia.

poniedziałek

10.15-11.00 Rytmika dla dzieci
18.00-20.00 Nauka języka angielskiego

wtorek

17.00-19.00 Kółko Szachowe
18.00-20.00 Warsztaty fotograficzne
19.30-21.00 Aerobik

środa

13.00-18.00
14.00-21.00
16.00-17.30
18.00-19.00
19.00-20.00

Pracownia rzeźby i ceramiki
Nauka języka angielskiego
Teatrzyk Dziecięcy „Zielona Goś”
Teatr Młodzieżowy „Karamba”
Teatr Młodzieżowy „Gang Marcina”

Piotr Jędrzejczak
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Przyjaciół Rakowni
tel. 0601 79 10 45
e-mail: rakownia@rakownia.com
www.rakownia.com

czwartek

15.00-16.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.30-21.00

Kółko plastyczne dla dzieci
Teatr Młodzieżowy „Karamba”
Chór „Canzona Kameralna”
Aerobik

NIERUCHOMOŚCI !!!

piątek

16.00-17.30 Teatrzyk Dziecięcy „Zielona Goś”
16.00-20.00 Zespół folklorystyczny „Goślinianie”
19.00-20.30 Teatr Młodzieżowy „Gang Marcina”

sobota

8.00-16.30 Nauka języka angielskiego
10.00-14.00 Klub Modelarski „Pirat – Team”
10.00-12.00 Klub Modelarski „Passat”

Sala Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Rogozińska 15
Dzień tygodnia

Godz.

Nazwa

poniedziałek

19.00-21.00

Orkiestra Dęta OSP

czwartek

19.00-21.00

Orkiestra Dęta OSP

Szkoła Podstawowa w Białężynie
Dzień tygodnia
wtorek

Godz.
13.15-14.45
17.30-19.00

Nazwa
Zespół folklorystyczny „Goślinianie”
Klub Muzyki Celtyckiej

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 przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika
wieczystego (zarządzenie nr 289 z dnia
03.09.2008r.)
Wykaz dotyczy nieruchomości zabudowanej, ozn. w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr:
• 781/2 o pow. 1,1151 ha;
• 784/2 o pow. 4,0400 ha; poł. w Murowanej Goślinie – sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.
Murowana Goślina, dnia 03.09.2008r.

Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie
Dzień tygodnia
wtorek

Godz.
18.00-20.30 Zespół śpiewaczy

Nazwa

Jadwiga Kubińska
Kierownik Referatu Gospodarki
Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa
tel. 061 892 36 30
e-mail: j.kubinska@murowana-goslina.pl
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Zmiana rozkładów jazdy oraz oznakowania autobusów linii 111 i 188

W

związku z decyzją Prezydenta Miasta Poznania zmianie uległo oznakowanie autobusów komunikacji realizowanej przez WARBUS SP. z o.o., od 1
września 2008 r. linia 111 zmieniła nazwę na nr
341, natomiast linia 188 na nr 348.
Z początkiem września weszły w życie także
nowe rozkłady jazdy. Nowe rozkłady przedstawiają poniższe tabele.
PR ZEBĘDOWO →
→ POZNAŃ (ŚRÓDKA)

341

DNI ROBOCZE

SOBOTY,
NIEDZIELE I ŚWIĘTA

Szczegółowe rozkłady jazdy znajdują się na
stronie internetowej UMiG Murowana Goślina
(www.murowana-goslina.pl).
Barbara Borejsza-Ida
podinspektor ds. ochrony środowiska
tel. 061 892 36 41
e-mail: srodowisko@murowana-goslina.pl
POZNAŃ (ŚRÓDKA) →
→ PRZEBĘDOWO

341

DNI ROBOCZE

SOBOTY,
NIEDZIELE I ŚWIĘTA

4:15

5:10

4:45 n

4:15

5:00

2:53 L

5:40

6:15

6:30 T

6:05

6:35

5:50

6:30

7:15

9:20

7:30

7:54

8:10 T

7:30

8:20 S

11:00 L

8:30

9:45

10:10
12:10 L

8:35

9:45

13:00

11:10

12:05

11:00

12:05

15:25 U

13:05

13:55

14:20

13:00

13:50

16:35

14:40 S

15:04

16:35 U

14:20

15:25

18:50

15:15

15:55 #

17:35

16:20

16:55 #

20:50

16:20

16:49

19:50

17:30

18:25 #

21:50 6 N

18:35

19:20 #

21:40 6N

18:50

19:45

23:45 6 L

19:50

20:50

22:45

20:20 #

21:50

21:50 #

22:50

23:45 5 #

348

PR ZEBĘDOWO →
→ POZNAŃ (PST)

DNI ROBOCZE

348

SOBOTY,
NIEDZIELE I ŚWIĘTA

POZNAŃ (PST) →

DNI ROBOCZE

→ PR ZEBĘDOWO

SOBOTY,
NIEDZIELE I ŚWIĘTA

5:54

6:20 S

6:35

6:25

7:30 S

7:35

6:35 S

7:10

9:25 6 T

8:35

10:35

10:35 6 T

9:25

11:25

11:25 L

12:20

14:00

12:20

13:05

14:55

13:10 L

15:50

17:10

14:00 L

16:50

18:05

15:00

19:05

20:55

20:00

21:45

17:30

22:50

19:45

S - kursuje w dni nauki szkolnej
# - nie kursuje 24.XII
5 - kursuje tylko w piątki
6 - kursuje tylko w soboty
n - nie kursuje 24 i 31.XII oraz w Wielką
Sobotę
N - nie kursuje 25 XII i w pierwszy dzień

15:45

Dziennikarze
w Murowanej
Goślinie

5

września br. w ramach wizyty studyjnej,
zorganizowanej przez Wielkopolską
Organizację Turystyczną przebiegającej
pod hasłem „Turystyka rowerowa i kolejowa
w Wielkopolsce” gościliśmy w naszej gminie
trzech krajowych dziennikarzy.

W ramach wizyty dziennikarze zapoznali się
z Zintegrowanym Systemem Szlaków Rowerowych na terenie Puszczy Zielonka i okolic
wraz z przygotowywanym, jednym z pierwszych w Polsce systemem map GPS dla rowerzystów. Zostali również przyjęci w Hoteliku
Rozmaitości Państwa Małgorzaty i Marka Perczyńskich w Pławnie gdzie mogli obserwować
przy pracy artystów-uczestników Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego „Puszcza
Zielonka”. Następnie – praktycznie – na rowerach wyruszyli na ścieżki zaznajomić się z bogactwem puszczańskiej przyrody. Przejażdżka
odbywała się z pomocą GPS-u, Cysterskim
Szlakiem Rowerowym z Zielonki do Owińsk.
Nasza oferta turystyczna spodobała się naszym
gościom i wydawała się być konkurencyjna do
ofert pokazywanych podczas całego wyjazdu,
a dziennikarze odwiedzili m.in.: Poznań, Wolsztyn, Racot, Śmigiel i Soplicowo.
Za pomoc w ugoszczeniu dziennikarzy dziękujemy PP. Małgorzacie i Markowi Perczyńskim
oraz Wojtkowi Gogolewskiemu. Wyjazd dziennikarzy był kolejnym przedsięwzięciem prowadzonym wspólnie przez Wielkopolską
Organizację Turystyczną oraz Gminę Murowana Goślina, która od 1 lipca została członkiem tejże Organizacji.
Arkadiusz Bednarek
Kierownik Biura Komunikacji Społecznej
tel. 061 811 88 48
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl

18:30
20:30

Świąt Wielkanocy
T - kursuje także 1.XI
L - nie kursuje 25-26.XII, 1.I i w dwa dni
Świąt Wielkanocy
U - nie kursuje 25.XII, 1.I i w pierwszy dzień
Świąt Wielkanocy

Warsztaty młodzieżowe w Yvetot

W

lipcu tego roku siedem gimnazjalistek z obu naszych gimnazjów
wzięło udział w międzynarodowych
warsztatach w zaprzyjaźnionym z Murowaną
Gośliną Yvetot we Francji.
Warsztaty odbyły sie już po raz drugi (w ubiegłym roku w Hemmingen w Niemczech).
Wzięła w nich udział młodzież z niemieckiego
Hemmingen, czeskiego Kyjova, francuskiego
Yvetot i Murowanej Gośliny. Tematem warsztatów była aktywizacja sportowa młodzieży.
W lipcu przyszłego roku warsztaty te odbędą

się w Murowanej Goślinie i będą miały
wydźwięk artystyczny. Wezmą w nich udział
młodzi ludzie z miast wymienionych wyżej,
a także z ukraińskiego Niemirov, Ochotnicy
Dolnej, szkockiego Biggar i być może litewskich Solecznik.
Z ostatnich warsztatów dziewczęta wróciły
z głowami pełnymi pomysłów i chęci do
współorganizowania warsztatów u nas. Wiedzą, co warto powtórzyć, a co zdecydowanie
zmienić lub poprawić.

W Yvetot nawiązały wiele nowych przyjaźni
i bardzo chcą je podtrzymywać. Bardzo nas
to cieszy, bo to właśnie te młode osoby są
podstawą naszych międzygminnych kontaktów
w przyszłości.
Ewa Leitgeber
wiceprezes Komitetu Partnerskiego
Ziemi Goślińskiej
kierownik Referatu Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich
tel. 061 892 36 50
e-mail: e.leitgeber@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

Zielony certyfikat I stopnia dla Szkoły Podstawowej nr 1

P

o wielu miesiącach wytężonej pracy na
rzecz
zrównoważonego
rozwoju
w ostatnich dniach sierpnia na ręce Pani
Dyrektor Wandy Krajnej Solman wpłynęło
pismo z Fundacji Ośrodka Edukacji Ekologicznej z decyzją Komisji Certfikacyjnej Programu
„Zielony Certfikat” o przyznaniu Szkole Podstawowej Nr 1 im. Karola Marcinkowskiego w
Murowanej Goślinie ZIELONEGO CERTYFIKATU I STOPNIA. Szkoła stała się jedną z 14
placówek oświatowych z całego kraju, które
otrzymały ten certyfikat w IX edycji programu.
ZIELONY CERTYFIKAT I STOPNIA to znak
jakości pracy placówki oświatowej, przyznawany na 2 lata, za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Celem programu jest upowszechnianie modelu placówki oświatowej
jako ośrodka zrównoważonego rozwoju
poprzez:
• opracowanie wymagań podstawowych dla

placówki działającej jako ośrodek zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnej,
• udzielanie wsparcia placówkom uczestniczącym w programie w formie szkoleń
i konsultacji,
• wspieranie współpracy placówek oświatowych z samorządem i lokalnym biznesem
w obszarze zrównoważonego rozwoju,
• certyfikację działań zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju, podejmowanych
przez placówki oświatowe.
W ramach prac certyfikacyjnych uczniowie
SP 1 wraz z opiekunami wykonali m.in.:
• ewidencję pomników przyrody na terenie
gminy,
• wnioskowali oraz uzyskali wpis do Rejestru
trzech nowych pomników przyrody,
• opisali przebieg ścieżki edukacyjnej,
• opracowali oraz wydali kalendarz i przewodnik.
W ramach zajęć w terenie uczniowie posadzili

Nowy rok szkolny 2008/2009
W rozpoczynającym się roku szkolnym 2008/2009
pragnę złożyć życzenia całej społeczności oświatowej.
Satysfakcji z podejmowanych działań, które pozwolą realizować marzenia i plany.
Uczniom życzę, aby zdobywanie nowej wiedzy i kolejnych umiejętności
niosło ze sobą radość i pozwalało odnosić sukcesy w nauce.
Dyrektorom Szkół, Nauczycielom i Wychowawcom życzę, aby Państwa oddanie,
pasja, profesjonalizm w nauczaniu i wychowaniu dzieci i młodzieży stały się źródłem
satysfakcji, by zawsze niosły ze sobą poczucie spełnienia.
Niech będzie to rok wolny od trosk i problemów,
a przepełniony sukcesami zarówno zawodowymi, jak też osobistymi.
Rodzicom życzę, abyście Państwo zawsze znajdowali w szkole
partnera wspierającego Państwa w staraniach o zapewnienie
Waszym dzieciom jak najlepszych warunków startu w dorosłe życie.
Życzę Wszystkim dobrej współpracy ze szkołą,
w poczuciu wspólnej odpowiedzialności za dobro dzieci i młodzieży.
Tomasz Łęcki
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goslina

ponad 200 drzew na ugorach w okolicy
Rakowni i Zielonki, a w ramach ogólnoszkolenj
zbiórki uzbierali ponad 5 ton makulatury. Zorganiowano także konferencję metodyczną dla
nauczycieli, której głownym tematem było:
„Jak uczyć wykorzystując najbliższe środowisko”.
Uroczysta prezentacja osiągnięć Szkoły oraz
wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się
1 października 2008 r. podczas Ogólnopolskiej Konferencji Programu „Zielony Ceryfikat” w Warszawie, natomiast wręczenie
emblematów, statuetki oraz tablicy naściennej
i gratulacji Ministra Środowiska odbędzie się
podczas Gali Lidera Polskiej Ekologii w dniu
22 października br.
Serdecznie gratulujemy.
Biuro Komunikacji Społecznej
tel.: 061 811 88 48, 061 812 22 44
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl

Gimnazjum nr 1

W

nowym roku szkolnym, w każdy
ostatni czwartek miesiąca od 18.00
do 19.00 rodzice będą mogli kontaktować się z nauczycielami ponieważ będzie to
godzina do Ich dyspozycji. W bieżącym roku
szkolnym będzie obowiązywać (jak w roku
ubiegłym) mundurek z logo szkoły. W Gimnazjum nr 1 im. H. Cegielskiego działać będą
koła przedmiotowe, koła zainteresowań,
zespół ,,Hipolitki”, zespoły wyrównywania
wiedzy, a uczniowie będą mogli odkrywać w
sobie nowe możliwości. Organizowane będą
również dyskoteki, spotkania, konkursy i uroczystości okolicznościowe, np. Dzień Patrona,
Dzień Holocaustu czy dziesięciolecie funkcjonowania naszego gimnazjum.
Elżbieta Mistarz
Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie
tel. 061 811 27 79
e-mail: g1mg@poczta.onet.pl

Szkoły na starcie

26

sierpnia br. odbył się przegląd placówek oświatowych pod kątem
przygotowania do roku szkolnego
2008/2009. W trakcie wakacji szkoły zadbały
o odświeżenie niektórych pomieszczeń: Gimnazjum nr 2 – przygotowanie pracowni informatycznej, odmalowanie korytarzy, Szkoła
Podstawowa nr 2 remont sali po zajęciach
technicznych, w Szkole Podstawowej w Białężynie również wymalowano jedną z sal, w pozostałych szkołach przeprowadzono generalne
porządki.
Jeszcze tylko Szkoła Podstawowa nr 1 czeka
na remont podłogi w sali gimnastycznej i możemy uznać, że rok szkolny 2008/2009 został
rozpoczęty.

Z nowym rokiem szkolnym nastąpiła zmiana
dyrektora w Gimnazjum nr 1 im. Hipolita
Cegielskiego. Odeszła na emeryturę pani Małgorzata Kaszyńska-Trębacz, której chcielibyśmy serdecznie podziękować za wieloletnią,
bardzo intensywną pracę na rzecz oświaty
gminy Murowana Goślina. Od 1 września
2008r. stanowisko dyrektora gimnazjum objęła
pani Justyna Furman. Również w Zespole Szkół
Zawodowych im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy – Szkoła w Murowanej Goślinie ul. Szkolna
nastąpiła zmiana wicedyrektora, którym
została pani Agnieszka Olejniczak-Gras. Obu
paniom, życzymy wiele satysfakcji z pełnienia
funkcji kierowniczej w podległych sobie placówkach.

Pragniemy również poinformować, iż w trakcie wakacji została zmieniona siedziba Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej, która się przeniosła do budynku Gimnazjum nr 1 im. H. Cegielskiego w Murowanej Goślinie, ul. Mściszewska 10.
Gmina zadbała również o budynki, w których
mieszczą się przedszkola: „Leśne Skrzaty”
mają wyremontowany plac zabaw, w „Promyku” wyremontowano kuchnię, a w „Słoneczku” szykowana jest dodatkowa sala dla
przedszkolaków.
Teresa Dutkiewicz
Kierownik Biura ds. Oświaty
tel. 061 892 36 90
e-mail: t.dutkiewicz@murowana-goslina.pl
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I N W E S T YC J E

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

INWEST YCJE - REMONT Y - DROGI

Przebudowa ulicy Polnej

P

rzypominam, że w styczniu br. został
rozstrzygnięty przetarg na przebudowę
ulicy Polnej w Murowanej Goślinie.
Wybrano konsorcjum Wykonawców: firmę
„STRABAG” Sp. z o.o. ul. B. Brechta 7 03-472
Warszawa (Lider) oraz Polski Asfalt Sp. z o. o
ul. Św. Mikołaja 7 50-125 Wrocław (Partner).
Obecnie na długości ok. 300 mb wykonano
jezdnię bez warstwy ścieralnej nawierzchni,
chodnik o szer. 1,5 mb, ciąg pieszo - rowerowy
o szer. 2,5 mb, kanalizację deszczową oraz
kanalizację sanitarną.

Ponadto informuję, że został rozstrzygnięty
przetarg na budowę sieci wodociągowej
w ulicy Polnej w wyniku, którego firma DANKAR Usługi Budowlane Wod.- Kan. i C.O.Kosztorysowanie Danuta Pyssa z siedzibą
w Rogoźnie podpisała umowę na realizację tej
inwestycji.
Zakres prac obejmuje wykonanie sieci wodociągowej o średnicy 180 PE od skrzyżowania
z ulicą Zagłoby na długości 1159 mb. Planowane zakończenie robót ustalono na 15 grudnia 2008 roku.

W terminie do 20 września br. planuje się całkowite zakończenie prac na odcinku ok. 340
mb od ul. Rogozińskiej do skrzyżowania z torami kolejowymi (łącznie z przejazdem kolejowym). Jednocześnie realizowane są roboty
w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na odcinku za torami
kolejowymi w kierunku Boduszewa.

Podczas realizacji robót organizacja ruchu
dostosowana będzie każdorazowo do frontu
prowadzonych robót.
Ryszard Pomin
Kierownik Referatu Inwestycji
tel. 061 892 36 10
e-mail: r.pomin@murowana-goslina.pl

Wodociąg w Głębocku

O

d chwili ukazania się ostatniego Biuletynu ruszyła sprawa zwodociągowania kolejnych fragmentów gminy. Rozstrzygnięto przetarg na budowę wodociągu
w ulicy Polnej. Trwają prace przygotowawcze
do rozpoczęcia robót.
Równolegle prowadzone było postępowanie
przetargowe na wykonanie wodociągu w Głębocku. Złożone zostały trzy oferty na wykonanie robót:
1) 99 417 zł
2) 134 200 zł
3) 292 800 zł

Dwie pierwsze z ofert mieszczą się w pułapie
środków przeznaczonych na tę inwestycję
w budżecie gminy. Obecnie trwa weryfikacja
złożonych ofert od strony formalnej, która
pozwoli na ostateczny wybór wykonawcy.
Pytania związane z pracami budowlanymi dla
obu wodociągów prosimy zgłaszać do p. Zenona Tomaszewskiego (tel 061 892 36 15,
e-mail z.tomaszewski@murowana-goslina.pl).
Ewa Narankiewicz – Dzydzan
podinspektor ds. planowania rozwoju
tel. 061 892 36 15
e-mail: e.narankiewicz@murowana-goslina.pl

AQUANET S.A. realizuje kolejną inwestycję w Murowanej Goślinie

1

września 2008 roku Aquanet rozpoczął
budowę kanalizacji sanitarnej w Murowanej Goślinie w ulicach: Jodłowej, Na
Stoku, Starczanowskiej i Cichej oraz przepompowni ścieków w rejonie ulic Jodłowa - Na
Stoku. Prace te na zlecenie Aquanet realizuje
konsorcjum firm WUPRINŻ S.A. i LITZ z Poznania.
Całość inwestycji ma być zrealizowana w ciągu
9 miesięcy a koszt tego przedsięwzięcia wyniesie ok. 11 mln zł. Budowany odcinek sieci
docelowo przejmie ścieki z północnej części
miasta i gminy Murowana Goślina oraz z gminy
Skoki.
Plan na najbliższe dwa miesiące zakłada wybudowanie kolektora sanitarnego fi 600 mm

w ul. Jodłowej na odcinku od ul. Młyńskiej do
ul. Rogozińskiej oraz rozpoczęcie prac związanych z wybudowaniem sieci wodociągowej,
kanalizacji sanitarnej i rurociągów tłocznych
w ulicy Na Stoku. Zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu wykonawca zobowiązany jest na bieżąco do dostosowania organizacji ruchu do frontu robót, a w związku
z tym odpowiedniego oznakowania objazdów
i dojazdów. Prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia w ruchu.
Ryszard Pomin
Kierownik referatu inwestycji
tel. 061 892 36 10
e-mail: r.pomin@murowana-goslina.pl

Prace drogowe
w centrum miasta

N

a jezdni ulicy Rogozińskiej i Poznańskiej ułożono nową nawierzchnię
asfaltową wzmacniając w ten sposób
konstrukcję drogi oraz zlikwidowano występujące na nich znaczne nierówności - koleiny.
W ulicy Poznańskiej ułożono nowy granitowy
krawężnik oraz zamontowano nowe słupy
oświetleniowe, docelowo zostały dostosowane do oświetlenia strefy staromiejskiej. Po
przekwalifikowaniu ulicy Poznańskiej w drogę
gminną wysięgniki na słupach, dzisiaj skierowane na chodnik, będą wykorzystane do
oświetlenia jezdni. W obszarze tych ulic ustawiono nowe docelowe oznakowanie drogowe. Obecnie trwają prace związane z układaniem nawierzchni chodników. Burmistrz
zgłosił uwagi dotyczące jakości tego wykonawstwa. Zostały one zaakceptowane przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu i najprawdopodobniej zakończy się to
nowym montażem płyt oraz kostki granitowej
na chodniku.
Jednocześnie Urząd Miasta i Gminy zlecił przełożenie zniszczonego chodnika wzdłuż pierzei
wschodniej (ratuszowej). Zakończenie tych
prac planowane jest do końca listopada 2008
roku.
We wrześniu br. zostanie ogłoszony kolejny
przetarg na przebudowę oraz rewitalizację
placu Powstańców Wielkopolskich. Dokumentacja na zagospodarowanie placu Powstańców Wielkopolskich będzie opracowana przez
wybrane biuro projektów we współpracy
z konserwatorem zabytków oraz z udziałem
mieszkańców, którzy przyjęli (lub przyjmą)
zaproszenie do udziału we wspólnych pracach
jako „partnerzy rewitalizacji”. Etapy prac będą
przedstawione Radzie Miejskiej i Burmistrzowi.
Dla obszaru ulic strefy staromiejskiej w bieżącym roku przeanalizowana zostanie obecna
organizacja ruchu oraz opracowana zostanie
nowa, mająca na celu uwzględnienie możliwości wygospodarowania dodatkowych miejsc do
parkowania. Dokumentacja zawierać będzie
nowe oznakowanie znakami drogowymi.
Ryszard Pomin
Kierownik Referatu Inwestycji
tel. 061 892 36 10
e-mail: r.pomin@murowana-goslina.pl
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Obwodnica Murowanej Gośliny

W

związku z opóźniającym się terminem rozpoczęcia budowy obwodnicy Murowanej Gośliny planowanym wcześniej na rok 2008, Burmistrz Tomasz
Łęcki wystąpił do Wielkopolskiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Poznaniu z zapytaniem
o realny termin rozpoczęcia tej inwestycji.

Ważne telefony, kontakty:

Poniżej zamieszczam pismo Z-cy Dyrektora
WZDW Pana Krzysztofa Jóźwiaka w tej sprawie.
Ryszard Pomin
Kierownik Referatu Inwestycji
tel. 061 892 36 10
e-mail: r.pomin@murowana-goslina.pl

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
wakat
Rejon III: Tereny wiejskie gminy
Policjant sierż. Damian Futro
kom. 0 500 135 351
Strażnik Miejski Mariusz MERMELA
(do 30 września 2008)
m.mermela@murowana-goslina.pl
Szczegółowy wykaz znajduje się na stronie
internetowej www.murowana-goslina.pl.

Zbiórka odpadów surowców wtórnych,
wielkogabarytowych i niebezpiecznych

P

rzypominamy, że pod koniec września
br. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych.

Właściciel nieruchomości, z której mają być
usunięte odpady wielkogabarytowe (łóżka,
szafy, lodówki, pralki, telewizory, komputery,
monitory) musi zgłosić taki zamiar telefonicznie 061 892 36 41, e-mailem: srodowisko@
murowana-goslina.pl lub osobiście w siedzibie
Urzędu pokój 37. Zgłoszenia należy dokonać
do 24 września podając rodzaj odpadu, adres
oraz nazwisko oddającego. Odpady zgłoszone
do odebrania należy wystawić w dniu zbiórki
(26.09) przed posesję do godziny 8:00.
Odpady niebezpieczne czyli baterie, akumulatory, świetlówki (jarzeniówki, żarówki kompaktowe), lekarstwa i opakowania po nich oraz
opony należy dostarczyć do specjalnie oznakowanego pojazdu w dniu i w godzinach określonych w poniższym harmonogramie. Na terenie
sołectw pojazd parkuje przy posesji sołtysa, za
wyjątkiem m. Rakownia, gdzie zbiórka odbywa
się przy budynku Remizy Strażackiej. Prosimy
pamiętać, że pojazd stoi tylko godzinę i następnie rusza w kolejne miejsce.

Jednocześnie przypominamy, że w dniu
26 września 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 dnia 27 września.
Termin zbiórki 23.09.2008

Zapraszamy do zbiórki !
Barbara Borejsza-Ida
podinspektor ds. ochrony środowiska
tel. 061 892 36 41
e-mail: srodowisko@murowana-goslina.pl
Termin zbiórki 24.09.2008

Mściszewo

8:00 - 9:00

Raduszyn

8:00 - 9:00

Starczanowo

9:30 - 10:30

Przebędowo

9:30 - 10:30

Uchorowo

11:00 - 12:00

Długa Goślina

11:00 - 12:00

Białężyn

12:30 - 13:30

Łoskoń Stary

12:30 - 13:30

Nieszawa

14:00 - 15:00

Białęgi

15:30 - 16:30

Mur. Goślina
pl. Powstańców Wlkp.

14:00 - 15:00

Termin zbiórki 25.09.2008
Łopuchowo

8:00 - 9:00

Termin zbiórki 26.09.2008
Mur. Goślina Nowy Rynek

8:00 - 9:00

Wojnowo

9:30 - 10:30

Rakownia

9:30 - 10:30

Trojanowo

11:00 - 12:00

Kamińsko

11:00 - 12:00

Głębocko

12:30 - 13:30

Boduszewo

12:30 - 13:30

Głęboczek

14:00 - 15:00

Zielonka

14:00 - 15:00

15:30 - 16:30

Mur. Goślina
Targowisko

15:30 - 16:30

Łopuchówko
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Solidarni z Gruzją

Z

dużym niepokojem i smutkiem przyjmujemy
wiadomości
napływające
z Gruzji. Jeszcze niedawno, bo na przełomie czerwca i lipca gościliśmy w naszej gminie Gruzinów, pragnących poznać pracę polskiego samorządu. W październiku mieliśmy
gościć kolejnych przedstawicieli Gruzji realizujących projekt dotyczący rozwoju gospodarczego gmin i regionów. Niestety wojna zniweczyła te plany. Poza mediami, docierają do nas
informacje bezpośrednio od naszych przyjaciół, pokazujące strach, panikę ludności cywilnej, osamotnione dzieci i kobiety.
Koordynator współpracy gmin Polski i Gruzji
Nino Lomidze, którą gościliśmy w Murowanej
Goślinie w październiku ub. roku pisała: „Rosja
bombarduje całą Gruzję, wielu Gruzinów ginie
każdego dnia (…). Nasze miasta są bombardowane, straciliśmy wielu ludzi, ulice miast są
puste. Mężczyźni poszli na wojnę (…). Jesteśmy naprawdę przerażeni, w każdej minucie
wypatrujemy rosyjskiego bombardowania. (…)
Mamy nadzieję, że Bóg nas nie opuści i nam
pomoże”.
Tika Pareishvili, która odbywała staż w naszym
urzędzie na przełomie czerwca i lipca br.:
„Bardzo się boimy, nie możemy spać, obawiamy się rosyjskich bomb. Dzisiaj rano słyszeliśmy, że miejsce, w którym są rezerwiści
z naszego regionu, przez 3 dni było bombardowane. Sytuacja jest naprawdę straszna.
Wielu cywili z Gori zostało zabitych. Jestem
przeciwna wojnie. Bardzo się martwię o żołnierzy i codziennie płaczę. W tym momencie
sytuacja nie jest jasna, ale mamy nadzieję, że
Ameryka i inne kraje pomogą nam w tym kryzysie. Dziękujemy za troskę, naprawdę to
doceniamy”.
Wobec tych słów nie sposób przejść obojętnie. Dzisiaj, działania wojenne zakończyły się,
ale pozostała tragedia tych, którzy stracili swoich bliskich, którym zniszczono domy i dorobek całego życia. Szacuje się, że około 200 tys.
osób mieszka w namiotach, nie mając prak-

tycznie nic. W skali Gruzji liczącej około 5 mln.
mieszkańców jest to olbrzymi problem, z którym nie jest w stanie sama sobie poradzić.
Gruzja czeka również na naszą pomoc. Dlatego poza gestami jedności i solidarności,
takimi jak wywieszona na placu Powstańców
Wielkopolskich gruzińska flaga z krzyżem
świętego Jerzego-patrona Gruzji, chcemy
wraz z innymi polskimi gminami włączyć się w
pomoc humanitarną dla tych, którzy stracili
swoich bliskich, którym zniszczono domy
i dorobek całego życia. Obecnie konsultujemy
możliwość pomocy instytucjonalnej. Wszystkich z Państwa chcących włączyć się w pomoc
indywidualną zachęcamy do dokonywania
wpłat na podane niżej konta wybranych organizacji pozarządowych, prowadzących pomoc
humanitarną dla Gruzji.

Radni Rady
Powiatu
Poznańskiego
w naszej gminie

4

września br. na terenie Murowanej
Gośliny gościliśmy w ramach wspólnego
posiedzenia wyjazdowego Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Komisji
Komunikacji, Budownictwa i Infrastruktury
Radnych Rady Powiatu Poznańskiego.

CARITAS POLSKA
ul. Skwer Kard. Wyszyńskiego 9,
01-015 Warszawa
Bank PKO BP S.A.
70 1020 1013 0000 0102 0002 6526
Bank Millenium S.A.
77 1160 2202 0000 0000 3436 4384
z dopiskiem: GRUZJA
WYŚLĲ SMS O TREŚCI POMAGAM NA
NUMER 72902 - koszt 2,44 zł z VAT
Polska Akcja Humanitarna
ul. Szpitalna 5 lok. 3, 00-031 Warszawa
Prosimy o wpłaty na numer konta:
04 1060 0076 0000 3310 0016 0600
z dopiskiem “Gruzja”.
Polski Czerwony Krzyż
ul. Mokotowska 14, 00-950 Warszawa,
Bank Millennium SA
75 1160 2202 0000 0001 1608 5562
z dopiskiem “ KAUKAZ “
Marcin Buliński
zastępca burmistrza
tel. 061 892 36 06
e-mail: zastepca.burmistrza@murowana-goslina.pl

Najbliższe posiedzenia Rady Miejskiej,
Sołtysów i Przewodniczących Osiedli
Lp.

Data

Godz.

1.

15.09.08

17:30

Sesja Rady Miejskiej

Rodzaj posiedzień

sala w MGOKiR ul. Poznańska 16

2.

02.10.08

17:30

Posiedzenie Komisji
Oświatowo-Społecznej
(komisja problemowa)

sala w MGOKiR ul. Poznańska 16

3.

20.10.08

17:30

Posiedzenie Klubu Radnych

sala w MGOKiR ul. Poznańska 16
sala w MGOKiR ul. Poznańska 16

Radni podczas objazdu atrakcji turystycznych
zapoznali się m.in. z nowo otwartym Szlakiem
Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka, zdobyli Dziewiczą Górę gdzie podziwiali
panoramę Poznania i okolic z wieży widokowej, zwiedzili nowo odrestaurowany Ratusz
wraz z Gminnym Centrum Informacji w Murowanej Goślinie.
Natomiast podczas posiedzenia połączonych
Komisji w Zielonce zapoznali się z zasadami
działania oraz finansowaniem Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, działaniami
turystycznymi oraz losami projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza
Zielonka i okolic”.
Duże zainteresowanie wzbudził także temat
Zintegrowanego Systemu Szlaków Rowerowych na terenie Puszczy Zielonka i okolic wraz
z przygotowywanym jednym z pierwszych
w Polsce systemem map GPS dla rowerzystów.

Miejsce posiedzeń-spotkań

4.

21.10.08

14:00

Spotkanie przed sesją
z Sołtysami

5.

21.10.08

17:30

Posiedzenie
Komisji Gospodarczej

sala w MGOKiR ul. Poznańska 16

6.

23.10.08

16.00

Spotkanie Przewodniczących
Zarządów Osiedli

sala w MGOKiR ul. Poznańska 16

7.

23.10.08

17:30

Posiedzenie Komisji
Oświatowo-Społecznej

sala w MGOKiR ul. Poznańska 16

8.

27.10.08

17:30

Sesja Rady Miejskiej

sala w MGOKiR ul. Poznańska 16

Arkadiusz Bednarek
Kierownik Biura Komunikacji Społecznej
tel. 061 811 88 48
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl
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Prace nad wdrożeniem Leadera

T

rwają przygotowania Gminy Murowana
Goślina do wdrożenia inicjatywy Wspólnotowej Leader. Obecnie prace prowadzone są na kilku polach. Oczekujemy na zarejestrowanie Lokalnej Grupy Działania w Krajowym Rejestrze Sądowym, co umożliwi uzyskanie osobowości prawnej dla podjętej
wcześniej współpracy pomiędzy gminami.
Równolegle prowadzone są prace nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR),
która zdefiniuje potrzeby społeczeństwa oraz
wytyczy kierunki działań. Dotychczas przeprowadzono ankietyzację, dotyczącą rodzaju
projektów jakie przedstawiciele mieszkańców
chcieliby zrealizować. Zestawienie ankiet
wskazuje, że osoby zamieszkujące miasto i
gminę zainteresowani byliby:
• szeroko pojętymi szkoleniami dotyczącymi
m.in: języków obcych, komputerowych,
wolontariatu, księgowości; spotkaniami
z cyklu „Porozmawiajmy o tym” dotyczącymi: przygotowania do małżeństwa oraz
zebrań osób zajmujących się problematyką
osób niepełnosprawnych;
• udostępnianiem na potrzeby społeczności
urządzeń i sprzętu komputerowego z dostępem do internetu;
• organizacją imprez kulturalnych takich jak:
Jasełka, warsztaty tematyczne, koncerty
cykliczne, kolejnych edycji Jarmarku św.
Jakuba, Wianków w Mściszewie, czy Dożynek;
• organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych w tym zajęcia dla osób niepełnosprawnych, rajdów, turniejów sportowych,
wyjazdów dla dzieci i młodzieży oraz osób
starszych;
• promocją twórczości oraz dziedzictwa
lokalnego z naciskiem na tradycje
muzyczne;
• kultywowaniem miejscowych tradycji,
obrzędów i zwyczajów w tym darcie pie-

rza, produkcja wina i bimbru;
• kultywowaniem tradycyjnych zawodów
i rzemiosła w tym gorzelni, cegelni, kuźni;
• utworzeniem portali internetowych promujących walory gminy;
• budową lub odbudową małej infrastruktury
turystycznej: głównie miejsc noclegowych
i szlaków turystycznych;
• zachowaniem cennego dziedzictwa przyrodniczego poprzez odtwarzanie starych
alei, oznakowanie rezerwatów przyrody,
pomników przyrody;
• prowadzeniem badań i gromadzeniem
danych dotyczących dziedzictwa kulturowego i historycznego;
• odnawianiem, uporządkowaniem i oznakowaniem prywatnych budynków i obiektów
charakterystycznych dla budownictwa
i krajobrazu danego regionu;
• remontem świelic wiejskich i ich wyposażeniem
• rozwojem lokalnej aktywności i współpracy
gospodarczej poprzez organizację giełd
kooperacji dla firm z terenu LGD.

W momencie składania niniejszego Biuletynu
trwa kolejna ankietyzacja dotycząca analizy
SWOT, będącej jednym ze sposobów porządkowania informacji w planowaniu strategicznym. Sama nazwa SWOT jest skrótem od
angielskich słów: Strengths (mocne strony),
Weaknesses (słabe strony) Opportunities
(szanse), Threats (zagrożenia). Przyjmuje się,
że słabe i mocne strony opisują uwarunkowania wewnętrzne wpływające korzystnie lub
negatywnie na sytuację społeczno - gospodarczą na analizowanym obszarze. Z kolei szanse
i zagrożenia dotyczą wpływu wpływu otoczenia na sytuację wewnątrz gminy, do których
zazwyczaj zalicza się takie czynniki jak: prawo,
możliwość skorzystania z finansowania z zewnętrz czy trendy zmian w gospodarce na
poziomie np. Polski, UE lub świata. Wyniki
analizy SWOT w trzech gminach należących
do Lokalnej Grupy Działania pozwolą na określenie uwarunkowań rozwoju na tym terenie.
Jak z powyższego wynika tworzenie i wdrażanie strategii jest procesem wieloetapowym
przez co długotwałym i wymagającym nakładu
pracy oraz poniesienia kosztów finansowych.
Ze względu na powyższe Urząd Miasta Oborniki w imieniu Lokalnej Grupy Działania złożył
18.08.2008 r. wniosek o dofinansowanie opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej
Grupy Działania „Kraina Trzech Rzek”. Wsparcie finansowe ma obejmować pokrycie kosztów stworzenia dokumentu, wykonanie i
wydruk materiałów promocyjnych oraz pokrycie kosztów funkcjonowania punktów konsultacyjno – informacyjnych w okresie powstawania LSR.
Ewa Narankiewicz – Dzydzan
podinspektor ds. planowania rozwoju
tel. 061 892 36 15
e-mail: e.narankiewicz@murowana-goslina.pl

Bezpłatne szkolenia dla niepracujących kobiet

G

mina Murowana Goślina we współpracy z gminami: Pobiedziska, Kiszkowo, Kostrzyn, Łubowo, Czerniejewo
oraz firmą Competir Polska Sp. z o. o z Poznania rozpoczynają realizację projektu pt. „Program Aktywizacji Zawodowej”, finansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W związku z tym, serdecznie zapraszamy niepracujące kobiety na bezpłatne szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe. Oferujemy
6 profili do wyboru:
• florystyka
• pracownik administracyjno – biurowy
• przedstawiciel handlowy
• opiekunka dziecięca
• informatyka
• wizaż i kosmetyka
Zajęcia w każdym profilu uzupełnione są
o warsztaty motywacyjne, doradztwo zawodowe grupowe i indywidualne, a także dla najbardziej aktywnych uczestniczek – płatny staż
zawodowy u lokalnych pracodawców. Ponadto
organizatorzy zapewniają:

• wykwalifikowaną kadrę szkoleniową
• certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia
• materiały szkoleniowe
• dowóz na miejsce szkolenia
• wyżywienie podczas zajęć
• stypendium szkoleniowe w wysokości
ok. 200 zł miesięcznie
• zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub
osobą zależną
W okresie od października do grudnia
2008 będzie realizowany profil florystyka
i pracownik administracyjno – biurowy.
Zapisy będą prowadzona podczas spotkania
informacyjnego, które odbędzie się w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji,
ul. Poznańska 16 w Murowanej Goślinie,
w dniu 29 września 2008 (poniedziałek)
o godzinie 10:00. Zgłoszenia przyjmowane
są również (osobiście):

Biuro Projektu:
Competir Polska Sp. z o.o.
ul. 27 Grudnia 7/13, Poznań
tel. 061 856 04 35
fax 061 855 02 76
email: biuro@competirpolska.com.pl
www.competirpolska.com.pl
Osoba ds. projektu
Magdalena Olejniczak
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Dworcowa 10, Murowana Goślina
tel. 061 892 11 01
pokój nr 305

„Program Aktywizacji Zawodowej”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu Państwa
POKL.06.01.01-30-058/08
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Informacja o świadczeniach z funduszu alimentacyjnego

O

środek Pomocy Społecznej informuje,
iż z dniem 1.10.2008 r. tracą moc
przepisy o zaliczce alimentacyjnej
i wchodzi w życie nowa ustawa o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów. Prawo
do świadczeń ustalane będzie na okres świadczeniowy od 1 października do 30 września
następnego roku.
Wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu
alimentacyjnego na nowy okres składa się od
1 sierpnia w siedzibie Ośrodka, w Dziale
Świadczeń Rodzinnych ( pokój 308).
W przypadku gdy osoba ubiegająca się złoży
wniosek wraz z wymaganymi dokumentami
do 31 sierpnia, ustalenie prawa oraz wypłata
świadczeń za październik następuje do 31 października. W przypadku gdy osoba ubiegająca
się złoży wniosek wraz z dokumentami
w okresie od 1 września do 31 października,
ustalenie prawa oraz wypłata świadczeń za
październik następuje do 30 listopada.
Świadczenia z funduszu przysługiwać będą
osobom uprawnionym do alimentów od
rodzica na podstawie tytułu wykonawczego,
jeżeli:
• egzekucja komornicza okazała się bezskuteczna,
• osoba uprawniona nie ukończyła 18 roku
życia albo w przypadku nauki – 25 roku
życia (w przypadku posiadania orzeczenia
o znacznym stopniu niepełnosprawności
świadczenie może przysługiwać bezterminowo),
• dochód rodziny w przeliczeniu na osobę
nie przekracza 725 zł,
• osoba uprawniona nie została umieszczona
w instytucji zapewniającej całodobowe
utrzymanie albo w rodzinie zastępczej,
• pełnoletnia osoba uprawniona nie posiada
własnego dziecka,
• osoba uprawniona do alimentów (dziecko)
nie zawarła związku małżeńskiego.
W przypadku ubiegania się o świadczenia
z funduszu alimentacyjnego do wniosku należy
dołączyć:

• uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego
tożsamość
wnioskodawcy
(w przypadku cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub zezwolenie na
osiedlenie się w Rzeczpospolitej Polskiej –
kopię karty pobytu),
• skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub
inny dokument urzędowy potwierdzający
wiek dziecka,
• w przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 lat, zaświadczenie ze szkoły/szkoły
wyższej, że jest uczniem/studentem w roku
szkolnym/akademickim 2008/2009,
• orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
• orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu
opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
• oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu
komornikowi sądowemu wszystkich znanych mu istotnych informacji niezbędnych
do prowadzenia postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika alimentacyjnego,
• oświadczenie wnioskodawcy o miejscu
zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji
ekonomicznej dłużnika alimentacyjnego
oraz osób zobowiązanych do alimentacji
w dalszej kolejności względem osoby
uprawnionej (na podstawie przepisów
ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks
rodzinny i opiekuńczy),
• zaświadczenie
organu
prowadzącego
postępowanie egzekucyjne stwierdzające
bezskuteczność egzekucji,
• zaświadczenie komornika o wysokości alimentów
przekazanych
wierzycielowi
w 2007 roku,
• w przypadku, gdy świadczenia alimentacyjne dochodzone są od dłużnika alimentacyjnego zamieszkałego za granicą Rzeczpospolitej Polskiej – informację właściwego
sądu lub właściwej instytucji o podjęciu
przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego
za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem
podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę
uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika
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alimentacyjnego za granicą,
• zaświadczenia i oświadczenie stwierdzające
wysokość dochodu rodziny osiągniętego
w roku 2007:
- w przypadku dochodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób
fizycznych na zasadach ogólnych –
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego
uwzględniające wysokość dochodu
brutto, wysokość składek na ubezpieczenie społeczne odliczanych od
dochodu, wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczanych od
podatku, wysokość należnego podatku,
- oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku
kalendarzowym poprzedzającym okres
zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny
rozliczają się na podstawie przepisów
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne bądź rozliczają się na podstawie karty podatkowej
oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania,
- zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości uzyskanych innych dochodów niepodlegających opodatkowaniu,
- zaświadczenie właściwego organu gminy
o wielkości gospodarstwa rolnego
w hektarach przeliczeniowych w roku
poprzedzającym okres zasiłkowy albo
nakaz płatniczy za ten rok,
- kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie
lub kopie odpisu protokołu posiedzenia
zawierającego treść ugody sądowej lub
kopie odpisu zatwierdzonej przez sąd
ugody zawartej przed mediatorem.
Więcej informacji mogą Państwo uzyskać
w Dziale Świadczeń Rodzinnych (pokój 308)
lub pod numerem telefonu 061 663 50 88.
Anna Ryszka
inspektor ds. świadczeń rodzinnych
Ośrodek Pomocy Społecznej
tel/fax. 061 663 50 88
e-mail: murowanagoslina.sr@op.pl
www.ops.murowana-goslina.to.pl

Pĳany kierowca

W

piątek (29 sierpnia) mieszkaniec historycznej części miasta powiadomił
strażników miejskich, że przed
chwilą widział jadącego ulicą zielonego Fiata
126p, którego kierowca najprawdopodobniej
jest pĳany. Po kilku minutach patrolowania
strażnicy zlokalizowali i zatrzymali na ulicy
Wojska Polskiego wskazany pojazd. Kierowca
pojazdu, 55 - letni mieszkaniec Murowanej
Gośliny, był faktycznie kompletnie pĳany,
ponadto nie miał prawa jazdy, a pojazd, którym
kierował nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia “OC”.
Badanie przeprowadzone alkotestem dało
wynik prawie 1,9 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Samochód został zabezpieczony, a kierowca za swój czyn odpowie przed
sądem.
Piotr Kubczak
Komendant Straży Miejskiej
tel. 061 812 20 10, 502 514 212
e-mail: p.kubczak@murowana-goslina.pl
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Szósty sezon badań archeologicznych na średniowiecznym
gródku stożkowatym w Radzimiu zakończony

W

miesiącach wakacyjnych odbyły
się po raz kolejny badania
archeologiczne na ostrowie
radzimskim. W pracach brali udział pracownicy Muzeum Pierwszych Piastów na
Lednicy i studenci archeologii UAM
w Poznaniu, a badania były dofinansowane ze środków Miasta i Gminy Murowana Goślina.
Ostrów radzimski to wyspa, ograniczona
z jednej strony korytem rzeki Warty,
z drugiej bagnistym (częściowo zasypanym w końcu XIX w.) starorzeczem,
oddalona o 1,5 km od wsi Starczanowo.
Ze względu na swe walory obronne
szybko została zasiedlona przez człowieka,
który stale zmuszony był podnosić poziom
wyspy w obawie przed powodziami. Na niej
to, jak donoszą źródła pisane, w XIII w. miejscowa ludność usypała wysoki kopiec i pobudowała wieżę mieszkalno-obronną dla kasztelana. W celach obronnych i ochronnych (przed
wodą) wzniesiono wał ziemny.
Do dzisiejszych czasów po gródku stożkowatym zachowały się jedynie pagórki, wewnątrz
których, w poszczególnych warstwach ziemi
i piachu, odnaleźć można przedmioty świadczące o historii tego miejsca.
Od 2002 roku, na wyspie odbywają się badania archeologiczne prowadzone przez Muzeum
Pierwszych Piastów na Lednicy. Kolejne sezony
badawcze dostarczają nowych, cennych informacji na temat życia w średniowieczu.
Tegoroczny sezon badawczy, w jakimś sensie,
przyniósł odpowiedź, czy na terenie dawnej
wyspy istniało wcześniejsze, niż XIII-wieczne

zne do łowienia ryb – datowane na X –
XIII w., igła kościana, przekłuwacz
rogowy, datowany na XII-XIII w.

osadnictwo, o którym wzmiankuje się w źródłach pisanych. Odkopane, na głębokości 4 m,
obiekty (najprawdopodobniej pozostałości po
domostwach), świadczą, iż wyspa radzimska
zamieszkiwana była już w VIII-IX w. Ponadto
udało się uchwycić w piasku, z którego usypano stożek, pozostałości konstrukcji drewnianych, wzmacniających kopiec przed osuwaniem się w okresie budowy i funkcjonowania
kasztelanii. Odkopano bogaty materiał
masowy (fragmenty ceramiki i kości), w tym
wiele zabytków wydzielonych świadczących o
zajęciach gospodarczych i ubiorze zamieszkujących wyspę (przekłuwacze, osełki, koser,
noże, gwoździe, kabłączki skroniowe,
monety).
W trakcie badań odnaleziono 132 zabytki
wydzielone. Do najciekawszych należą:
moneta srebrna - denar krzyżowy, datowany
na IX w., moneta srebrna – brakteat guziczkowaty, datowany na XIII w., misa żelazna typu
śląskiego, datowana na XII w. (misa ta spełniała
funkcje kuchenne), groty bełtów, haczyki żela-

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

Ponadto należy wspomnieć, iż odkopano
liczne fragmenty noży, osełek, fragment
pierścionka szklanego, okucia brązowe,
ucho żelazne od wiadra, koser, części
wędzidła końskiego i wiele innych zabytków, o których będzie można więcej
powiedzieć po ich oczyszczeniu i konserwacji. Wśród ceramiki dominuje stłuczka
naczyń całkowicie obtaczanych na kole
garncarskim. W trakcie prac odnaleziono
skupisko ceramiki, z którego udało się
wykleić prawie cały, baniasty garnek
o profilu esowatym, datowany na 2 poł. XII –
XIII w.
Niestety, nie udało się odnaleźć miejsca siedziby kasztelana radzimskiego (tzn. fundamentów wieży mieszkalnej lub innych obiektów
z tego okresu). Nie pozyskano też odpowiedniej próbki dendrologicznej (niezbędnej dla
datowania). Najbliższe badania z pewnością
skupią się na dokopaniu wykopu III i określeniu
miejsca, w którym stała kasztelania.
Tegoroczny sezon, pozwolił na zakończenie
i uporządkowanie terenu po wcześniejszym
wykopie, kopanym przez 4 sezony badawcze.
Podsumowaniem tegorocznych badań będzie
cząstkowe opracowanie naukowe.
Andrzej Kowalczyk
Archeolog
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
tel. 604 605 580
e-mail: akow@interia.eu

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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