Inwestorzy
w Murowanej Goślinie str. 5

Szlak Kościołów Drewnianych
str. 7

Wykaz placówek poczty

str. 8

L A U R E AT
PROGRAMU

Biuletyn Samorządowy
PRZEJRZYSTA
P O L S K A

Miasta i Gminy Murowana Goślina
ISSN 1734 - 6665

Nr 10/2008 (37) Murowana Goślina, Październik 2008

Lokalna Grupa Działania „Kraina Trzech Rzek”
działa już oficjalnie
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, w skład której wchodzą gminy Oborniki, Murowana Goślina
i Ryczywół ułatwi pozyskiwanie funduszy europejskich.

W

czwartek, 18 września w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia dotyczącego współpracy
mającej na celu powołanie Lokalnej Grupy
Działania „Kraina Trzech Rzek” i opracowanie
Lokalnej Strategii Rozwoju. Przystąpienie do
LGD umożliwia korzystanie ze środków programu unĳnego Leader. Jak podkreślali podczas czwartkowej uroczystości włodarze:
Obornik, Murowanej Gośliny i Ryczywołu,
czyli trzech wchodzących w skład stowarzyszenia miejscowości, teraz czeka ich najtrudniejsza praca. Trzeba będzie znaleźć ciekawe
pomysły, a później nadać im formę dobrych
projektów.
Jerzy Gacek (wójt gminy Ryczywół), Anna Rydzewska (burmistrz Miasta i Gminy Oborniki) oraz Tomasz
Łęcki (Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina) podpisują porozumienie dotyczące współpracy

Aby proces pozyskiwania pieniędzy przez LGD
był jak najbardziej efektywny, wkrótce powołane zostanie również biuro LGD, którego siedziba mieścić będzie się w Obornikach. Biuro
stowarzyszenia ma odpowiadać za całościową
koordynację współpracy pomiędzy poszczególnymi członkami LGD oraz nadzorować proces tworzenia, a później realizacji projektów.

Przypomnĳmy, że w ramach programu Leader
członkowie LGD mogą składać do instytucji
finansujących projekty z zakresu: m.in.: szeroko pojętej turystyki i rekreacji, aktywacji
mikroprzedsiębiorczości i wielu innych.

Utrudnienia
drogowe

Informacja dla organizacji
pozarządowych

T

rwają prace związane z bieżącą konserwacją nawierzchni bitumicznej na drodze wojewódzkiej 187 Murowana
Goślina – Oborniki na terenie Sołectwa Białężyn i Uchorowo. Prace wykonywane są na zlecenie Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich na długości 4,9 km za kwotę brutto ok.1,9
mln zł powodując utrudnienia w ruchu – ruch
wahadłowy. Ponadto przebudowywane są
chodniki w Białężynie na długości 687 metrów.
Termin zakończenia prac to 14 listopada 2008
roku.
Ryszard Pomin
Kierownik Referatu Inwestycji
tel. 061 892 36 10
e-mail: r.pomin@murowana-goslina.pl

W

związku z przygotowaniem Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2009
rok informuję o możliwości przekazywania
propozycji współpracy.
Proszę o przekazywanie informacji dotyczących zadań publicznych, których realizacja w
2009 roku planowana jest we współpracy z
gminą Murowana Goślina. Informacja powinna
zawierać: nazwę organizacji, nazwę planowanego zadania, krótki opis zadania, planowany

Anita Nochowicz
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
tel. 061 893 26 00
e-mail: a.nochowicz@murowana-goslina.pl

termin realizacji, koszt całkowity zadania i proponowaną kwotę dofinansowania.
Na propozycje oczekujemy do dnia 31 października 2008 r.
Dorota Brajewska
inspektor ds. opieki zdrowotnej
i dotacji udzielanych z budżetu gminy
tel. 061 811 28 45
e-mail: d.brajewska@murowana-goslina.pl

Opłata za posiadanie psa
Uprzejmie przypominamy osobom posiadającym psy o uiszczeniu opłaty od posiadania psów
za 2008 rok (pierwotny termin płatności minął 30.09.08). Wysokość opłaty wynosi 23,00 zł.
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Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
Tomasz Łęcki

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Murowanej Goślinie

zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w obchodach

serdecznie zaprasza na

ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

KONCERT Z OKAZJI 27. URODZIN
CHÓRU DZIEWCZĘCEGO „CANZONA”

9 listopada 2008 r. (niedziela)
16.00 Powiatowy Przegląd Chórów (aula Gimnazjum nr 1)
11 listopada 2008 r. (wtorek)
10.30 Powszechne Obywatelskie Strzelanie Niepodległościowe
(strzelnica bracka)
15.00 Msza św. za Ojczyznę z udziałem Orkiestry Dętej OSP
pod batutą Mateusza Sibilskiego (kościół pw. św. Jakuba
Apostoła)
16.00 Uroczystość pod pomnikiem:
- Hymn Narodowy
- Hejnał Murowanej Gośliny
- Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Tomasza
Łęckiego
- Złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem
16.40 Koncert w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła
Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem d - moll KV 626
wykonawcy:
Ilona Krzywicka - sopran, Antonina Witajewska mezzosopran, Mikołaj Adamczak - tenor, Patryk Rymanowski - bas
Akademicka Orkiestra Kameralna
Poznański Chór Kameralny FERMATA Wyższej Szkoły
Komunikacji i Zarządzania
Mateusz MJ Sibilski - dyrygent
Po koncercie pokaz sztucznych ogni
20.15 Wieczór pieśni patriotycznych przygotowany przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (salka pod Kościołem
pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa)

24 października 2008 r. (piątek), godz. 19.00
sala Ośrodka Kultury, ul. Poznańska 16
Wystąpią: Chór Dziewczęcy Canzona
Żeński Chór Canzona–Absolwent
Canzona Kameralna
Dyrygują: Elżbieta Wtorkowska, Adrianna Wtorkowska
wstęp wolny

OTWIERAMY NOWY
WARSZTAT ROWEROWY!
Kompleksowa naprawa rowerów:
- Wymiana klaksonów
- Czyszczenie wycieraczek
- Wycieranie opon
- i wiele innych przydatnych napraw....!
OTWARCIE 22 listopada 2008
aula Gimnazjum nr 1 przy ul. Mściszewskiej 10
o godzinie 19:00
Przecinać wstęgę podczas KULTURALNEGO SZABADA będą
JULIUSZ KUBEL i JACEK HAŁASIK

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

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
Piwnica PUB II

MUR OFF ROCK

WYSTAWĘ FOTOGRAFII
HALINY K ASPRZAK
„IMPRESJE PRZYRODNICZE”

15 listopada 2008 r., start godz. 19.00
PIWNICA PUB II, ul. Wojska Polskiego 4

7-21 listopada 2008 r.
sala Ośrodka Kultury, ul. Poznańska 16

serdecznie zaprasza na koncert

Zagrają: SHORT FUSE, FLYING HEADS, PROLETARYAT
WLOT 10 PLN

Ekspozycja czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-20.00
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Woda w przekazie artystów – rzeźbiarzy

W

oda – siła, żywioł; woda – orzeźwienie, odprężenie; woda – tajemnica,
upływ czasu, czy wreszcie woda –
życie. Tak można odebrać prace artystów
uczestniczących w II Międzynarodowym Plenerze Rzeźbiarskim „PUSZCZA ZIELONKA”,
jaki odbywał się w dniach od 28 sierpnia do 13
września 2008r. w Pławnie (gmina Murowana
Goślina).

Plener jest przedsięwzięciem cyklicznym i będzie odbywał się co roku pod koniec lata.
Powstałe prace nabywane są przez sponsorów, jak również osoby odwiedzające wystawy.
Postanowiono także, że na pamiątkę każdej
jego edycji sadzone będzie jedno drzewo.
Pierwsze zasadziła inicjatorka, a drugie gospodarz gminy burmistrz Tomasz Łęcki. W przyszłości istnieje szansa na stworzenie specjalnego, poświęconego plenerowi szlaku w Puszczy Zielonce.

Do udziału w drugiej edycji tego przedsięwzięcia organizator – Komitet Partnerski Ziemi
Goślińskiej zaprosił rzeźbiarzy z: Egiptu, Niemiec, Ukrainy i Polski, a byli nimi: Jolanta
Banowska, Piotr Butkiewicz, Ashraf Gafer El
Sadek Mohammed Mahdy /Egipt, Władysław
Garnik, Natalia Leykina /Ukraina, Marian
Molenda, Leon Podsiadły, Andy Rußelmann
[Ferrorist] /Niemcy, Jan Serafin, Marek Szewczyk, Stefan Wyszkowski oraz inicjatorka pleneru Grażyna Szymała-Wołyńska.
Pierwsza wystawa, jaka odbyła się w miejscu
pleneru na terenie gospodarstwa agroturystycznego „Hotelik Rozmaitości” (Pławno 17)
przyciągnęła liczną rzeszę zainteresowanych.
Stworzone prace będzie można obejrzeć jeszcze na poznańskiej Malcie (od 16 września)
oraz w Poznańskiej Palmiarni (od 20 listopada).
Ta ostatnia wystawa zbiegnie się z terminem
Międzynarodowej Konferencji Klimatycznej
w Poznaniu. Plener jest bowiem jedną z imprez towarzyszących wydarzeniu „Rok Klimatu i Środowiska” oraz Konferencji Klimatycznej. Z tym związany jest też temat pleneru
– WODA. Poprzez realizację przedsięwzięcia
w naturalnej scenerii Puszczy Zielonki, wykorzystanie naturalnych materiałów rzeźbiarskich, jak również samo motto pleneru organi-

zatorzy pragnęli zwrócić uwagę odbiorcom na
fakt, że dbałość o naturę powinna być wyzwaniem dla wszystkich mieszkańców od najmłodszych lat ich życia począwszy. A przekazywanie tego za pomocą sztuki to niekonwencjonalny sposób na dotarcie z tematem do szerokiego grona odbiorców. Odbiorcami tego
przesłania była także młodzież, która uczestniczyła w warsztatach przeprowadzonych przez
uczestników pleneru. W trakcie warsztatów
wysłuchała również wykładu nt. “Aspekty
wody w środowisku”, który poprowadził
dr Jan Śmiełowski prezes Fundacji Biblioteka
Ekologiczna w Poznaniu.

Przedsięwzięcie realizowane jest we współpracy z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji, Fundacją Malta Poznań EU
oraz z Poznańską Palmiarnią przy wsparciu
finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie, Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz sponsorów: Daria i Tomasz Woroch, Małgorzata i
Marek Perczyńscy, Data Solutions, Tequila
Polska, Nadleśnictwo Łopuchówko, Drukarnia
Tomasz Kędziora, Fundacja Biblioteka Ekologiczna w Poznaniu, DEALER STIHL - Andrzej
Zieleniewski i Krzysztof Spiżewski, MARKDREW Violetta i Marek Kroteccy, Firma Usługowa Konrad Strykowski, Anna Schmidt, Piotr
Wołyński, Kazimierz Kwiatkowski, Marek
Rumiński, Iwona Lisiecka, Anna i Waldemar
Łużni, Firma Transportowo Handlowa Zdzisława i Tadeusz Kłos, Klub Strzelecki „Pod
Ratuszem”, Jacek Grala.
Emilia Przybysz-Stemplewska
Prezes Komitetu Partnerskiego
Ziemi Goślińskiej
tel. 501 669 352
e-mail: stemplewska@wp.pl
www.kpzg.murowana-goslina.pl

Dzień Solidarności Jest w orkiestrach dętych jakaś siła
niedzielę 14 września 2008 r. w auli kło również polskich przebojów biesiadnych.
i Wolności
Gimnazjum nr 1 w Murowanej Gośli- Niezwykły kunszt i harmonia wykonania

O

godzinie 18:30 w niedzielę 31 sierpnia
w sali Klubu Osiedlowego na Zielonych Wzgórzach zapadła przenikliwa
cisza. Nastrój skupienia ogarnął wszystkich
zgromadzonych, aby posłuchać słów, które
wynikiem wielkich emocji przekazać nam
chcieli wybitni polscy poeci...
Słowa te ustami wybitnych artystów zostały
przekazane. Recytował i uświadamiał czym
jest Polskość Jan Janusz Tycner, a wielokrotnie
ku przestrodze i otwarciu oczu odzywał się
Andrzej Ciborski śpiewając. Dźwięki gitary
pobudzały, atakowały niejednokrotnie słuchaczy, umocnione słowami wielkiej wagi, które
pan Ciborski przekazać chciał z całą ich mocą
ducha autorów. Obaj panowie dali popis niezwykłych umiejętności recytatorskich, wokalnych i instrumentalnych częstując nas, słuchaczy, wspaniałym koncertem.
Po koncercie poetyckim o godzinie 20:00
odbyła się msza św. w kościele pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa na Zielonych Wzgórzach.
Arleta Włodarczak
Dyrektor MGOKiR w Murowanej Goślinie
tel. 061 812 21 20
e-mail: dom.kultury@murowana-goslina.pl

W

nie odbył się Powiatowy Przegląd
Orkiestr, zaprezentowały się następujące
orkiestry powiatu poznańskiego:

• 4 Drużyna Orkiestra Harcerska im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Kórniku Kapelmistrz Jacek Kozłowski
• Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta
w Swarzędzu - Kapelmistrz Łukasz Gowarzewski
• Orkiestra Dęta Ośrodka ZHP im. hm.
Antoniego Jerzaka w Mosinie -Kapelmistrz
Marek Kordowski
• Orkiestra Dęta OSP w Murowanej Goślinie - Kapelmistrz Mateusz Sibilski
Przegląd został zorganizowany przez MiejskoGminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie. Głównym celem przeglądu
było pobudzenie aktywności orkiestr dętych
z terenu gmin powiatu poznańskiego poprzez
konfrontację osiągnięć artystycznych.
Każdy uczestnik otrzymał znaczek oraz folder
przeglądu, a orkiestry nagrodzono pamiątkowymi statuetkami i dyplomami. W wykonaniu
orkiestr dętych usłyszeliśmy światowe szlagiery muzyki rozrywkowej, marsze, nie zabra-

dostarczyły zebranym melomanom wiele
muzycznych wrażeń i przeżyć. Należy również wspomnieć o widowiskowych układach
choreograficznych, wykonanych przez zespoły
taneczne, które działają przy orkiestrach
w Swarzędzu i Mosinie.

Niedzielna prezentacja artystyczna sprzyjała
nawiązywaniu kontaktów i wymianie doświadczeń między uczestnikami i organizatorami
życia muzycznego.
Finałem przeglądu było wspólne wykonanie
przez wszystkich muzyków utworu „Orkiestry
Dęte”. Prezentacjom orkiestr przysłuchiwali
się Pan Lechosław Wilk i Pan Kazimierz
Pokrzywiński, którzy po zakończeniu przeglądu przeprowadzili warsztaty z kapelmistrzami.
Projekt zrealizowano przy pomocy finansowej
Powiatu Poznańskiego i Gminy Murowana
Goślina
Arleta Włodarczak
Dyrektor MGOKiR w Murowanej Goślinie
tel. 061 812 21 20
e-mail: dom.kultury@murowana-goslina.pl
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G r ażyna Szym a ł a -Woł yń ska

JEDNO
Ż Y C I E
27.10 - 14.11. 2008r.
Wernisaż 26 października 2008 r., godz. 16:30

ul. Kochanowskiego 23, Murowana Goślina, tel. 0-61 812 21 20
galeria czynna od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 - 20:00
ORGANIZATOR:

Powiatowy Przegląd Kapel Rockowych

20

września 2008 roku w Ośrodku
Kultury przy ul. Poznańskiej 16
w Murowanej Goślinie odbył się
głośny koncert w ramach projektu zrealizowanego przy pomocy finansowej Powiatu Poznańskiego i gminy Murowana Goślina - Powiatowy
Przegląd Kapel Rockowych.
Koncert został zorganizowany przy współpracy Ośrodka Kultury z Towarzystwem Przyjaciół Zielonych Wzgórz. Uczestników imprezy
powitał Radny Powiatu Poznańskiego Jarosław
Dobrowolski. W hucznej imprezie udział
wzięły kapele grające szeroko rozumianego
rocka z terenu Powiatu Poznańskiego.
Wystąpiło siedem zespołów: OUT OF ORDER
z Kostrzyna, ABYSS i SNAKY SANCHEZ
z Czerwonaka, HEAD HUNTERS z Poznania,
SPADE, SNAKE THURSDAY i FLYING HEADS
z Murowanej Gośliny. Brawurowy występ,
rozgrzewający publiczność do białości dała
kapela SNAKE THURSDAY, trzech panów jak
trzy mocarstwa rozbiorowe rozebrało publiczność z resztek zahamowań i od tego

momentu zaczęła się impreza. Potem fanów
nie zawiodły dostarczając mocnych wrażeń
FLYING kultowi i rewelacyjni HEADSI oraz na
koniec HEAD HUNTERS.
Po wielu latach do sali Ośrodka Kultury powróciło mocne rockowe brzmienie. Grała tu niegdyś legendarna goślińska grupa punkowa
ELEGIA oraz zespół LOS DESPERADOS późniejszy ACID DRINKERS o czym przypomniał
na początku koncertu prowadzący Tomasz
Klaus Przymusiński.
Tak też sala, gdzie odbywają się sesje Rady
Miejskiej na ten jeden wieczór przyjęła zupełnie inne wibracje. Było dobrze, rock and roll
w gminach żyje jak się okazało i ma się nieźle,
co świetnie można powiedzieć rockuje na
przyszłość.
Bartłomiej Stefański
Klub Osiedlowy „Zielone Wzgórza”
tel. 061 812 36 29
e-mail: klub.osiedlowy@murowana-goslina.pl

Wszystkie się pola
pozieleniały

W

sobotę (4.10.2008) w auli Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie
odbył się jeden z najbardziej niezwykłych koncertów w historii kulturalnych wydarzeń naszego miasta. Śmiałe to stwierdzenie
ale mające ścisłe poparcie w rzeczywistości
jaka zaistniała tamtego wieczoru. Koncert
“Stanisław Czarnecki In Memoriam” pozostanie na długo w pamięci widzów i wykonawców. Stanisław Czarnecki kultywując tradycje
muzyczne swojego ojca Jana przekazał kolejnym pokoleniom niezwykłe perełki z naszej
lokalnej kultury ludowej. Piosenki i przyśpiewki, które tym większą wartość dla nas
mają, że są śladami kultury naszego regionu.
To już nie folklor wielkopolski, to folklor Murowanej Gośliny.
Z przyśpiewkami wystąpiły na koncercie nasze
lokalne zespoły. Każdy wykonując je w różnych opracowaniach wokalnych i instrumentalnych przyczynił się do utworzenia niepowtarzalnej, ciepłej i rodzinnej atmosfery koncertu, na którym pojawili się także przedstawiciele wszystkich żyjących pokoleń rodziny
Czarneckich.
Zespół
“Goślinianie”
pod
kierunkiem
Marzenny Karbowskiej, Zespół wokalny z Długiej Gośliny z panem Józefem Kasprzakiem na
czele, Zespół śpiewaczy Goślinianka, Goślińskie Chabry, Chór Canzona i Canzona Absolwent, czy w końcu Chór Vocantes. Zespoły
wykonywały przyśpiewki Czarneckich z pasją
i ogniem, a gdy potrzeba z odpowiednią nutą
nostalgii i romantyzmu. Całość koncertu wspaniale skleił Maciej Rychły z grupy “Kwartet
Yorgi”, który niepowtarzalną konferansjerką
jeszcze bardziej sprawił, że poczuliśmy się jak
w domu dla wielkiej rodziny. “Kwartet Yorgi”
również, wykorzystując tradycyjne instrumenty ludowe, wykonał melodie z repertuaru
rodziny Czarneckich. Do tego wszystkiego
dołączył się wspaniały muzyk jazzowy Przemysław Mikołajczak.
Niekwestionowaną gwiazdą wieczoru stała się
pani Marzenna Karbowska, która ubrała
wokalnie hit koncertu „Wszystkie się pola
pozieleniały”. Można mieć nadzieję, że koncert
będzie organizowany co roku, gdyż ci wszyscy,
którym nie udało dotrzeć się na niego w sobotę, powinni zaplanować sobie udział w nim
następnym razem.
Wielki również ukłon w stronę Bartka Stefańskiego, który stworzył scenografię już od wejścia wprowadzającą w sielski nastrój naszego
goślińskiego folkloru.
Projekt zrealizowany przy pomocy finansowej
Powiatu Poznańskiego i Gminy Murowana
Goślina.
Marcin Matuszewski
Klub Osiedlowy „Zielone Wzgórza”
tel. 061 812 36 29
e-mail: klub.osiedlowy@murowana-goslina.pl
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Inwestorzy w Murowanej Goślinie
Inwestycje prowadzone przez gminę niosą za sobą ułatwienia dla
mieszkańców i poprawiają estetykę miasta. Jednak inwestycje infrastrukturalne (kanalizacja sanitarna, wodociągi) oraz szczególnie
budowa dróg mają dodatkowy cel. Jest nim tworzenie warunków do
inwestowania przez sektor prywatny.

Z

akończenie prac nad uzbrojeniem placu
Powstańców Wielkopolskich, pierwsze
porządkowanie Rynku i plany pełnej
modernizacji, przyczyniły się do inwestycji
w tym miejscu. W ostatnim okresie powstały
oddziały dwóch banków i przygotowywana
jest budowa hotelu z restauracją. W najbliższym czasie są szanse na kolejne dwie inwestycje w centrum Murowanej Gośliny. Przebudowana ulica Poznańska została „ubogacona”
inwestycją goślińskiego cukiernika – pana
Pawła Piętki. Wybudowanie ronda stworzyło
znakomite warunki dla powstania w tym miejscu sklepu państwa Rakowskich.

Murowana Goślina w planie zagospodarowania przestrzennego wyznaczyła także obszar
do lokowania większych inwestycji. Jest to ok.
220 ha przy ulicy Polnej. Już wcześniej zainwestował tam „Bio-Win” Sp. z o.o., a od kilku
lat systematycznie rozwĳa się „Hilding Polska”
Sp. z o.o. Powstały tam też lub modernizowały
się inne mniejsze firmy.
Sam plan zagospodarowania, choć bardzo
ważny, jednak nie wystarcza. Istniejące firmy,
a także mieszkańcy ulicy Polnej skarżyli się na
zły stan drogi. Nowe inwestycje ograniczał
dodatkowo brak drogi na dalszym odcinku
w kierunku Boduszewa. To co w tym miejscu
kilkanaście lat temu nam zafundowano, jest
składowiskiem odpadów przemysłowych i nie
sposób po tym jeździć. Poważnym problemem
był także brak odpowiedniego uzbrojenia.
Trzeba wiedzieć, że obecnie firmy mając do
wyboru wiele przygotowanych miejsc pod
inwestycje, nie są zainteresowane „szczerym
polem”.
Zatem aby sprostać rosnącej konkurencji
zapadła decyzja o budowie od podstaw ulicy
Polnej wraz z uzbrojeniem. Jak już wielokrotnie informowaliśmy, budujemy drogę z podbu-

Biblioteka na
osiedlu

A

by uspokoić czytelników Biblioteki na
Zielonych Wzgórzach, pragnę zdementować plotkę jakoby filia ta miała być
zlikwidowana. W ostatnich miesiącach wystąpiły utrudnienia z powodu przedłużającej się
choroby pracowników, za które przepraszamy.
Od dnia 6 października zapraszamy czytelników w pon., śr., pt. w godz. 9:00 – 16:00 oraz
we wt., czw. w godz. 10:00 – 17:00.
Maria Matelska-Busza
Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Murowanej Goślinie
tel. 061 812 22 41
e-mail: biblioteka@murowana-goslina.pl

dową dla ciężkiego transportu, budujemy
kanalizację deszczową, sanitarną, oświetlenie
uliczne, wodociąg i drogi pieszo-rowerowe.
Ta decyzja okazała się „strzałem w dziesiątkę”.
„Hilding Polska” przeprowadził poważną rozbudowę, która bez jasnej perspektywy przebudowy Polnej byłaby niemożliwa. Jeszcze
ważniejszym stały się nowe decyzje inwestycyjne.
Już obecnie widać zaawansowaną budowę
fabryki firmy „Inline Poland”. „Inline” jest producentem opakowań do żywności. Firma
działa siedemnaście lat i jest członkiem europejskiej grupy „Sirap-Gema”. Na ponad czterohektarowej działce powstaje hala produkcyjno-magazynowa, biurowiec oraz parkingi
i plac manewrowy. „Inline” w Murowanej
Goślinie będzie zatrudniać ok. 300 osób. Już
w tej chwili, dzięki pomocy Klubu Pracy, w firmie podjęło pracę kilku mieszkańców naszego
miasta, którzy docelowo będą pracować
w zakładzie w Murowanej Goślinie. Pierwsze
produkty w naszej Strefie Aktywizacji Gospodarczej powstaną w maju 2009 roku.
Naprzeciw budowanej fabryki przygotowuje
inwestycję firma „Gratech”. Na przełomie
2008 i 2009 roku planuje rozpoczęcie robót.
„Gratech” zajmuje się obsługą maszyn wykorzystywanych w branży papierniczej. Zostanie
tu wybudowana hala o powierzchni 960 m².
Działalność powinna ruszyć w lipcu 2009
roku.
Kolejnym inwestorem, który wybuduje się
przy ul. Polnej jest firma „Bros” (zakupiła 5 ha
gruntu). „Bros” to znany producent preparatów owadobójczych, gryzoniobójczych, nawozów oraz traw. Na nowym miejscu zostanie
wybudowana nowoczesna hala magazynowa
o powierzchni 5.000 m2. Zakupiony teren

Tomasz Łęcki - Burmistrz Miasta i Gminy
w przyszłości daje możliwość dalszych inwestycji. Termin oddania do użytku to pierwsza
połowa przyszłego roku.
W pobliżu „Bio-Winu” teren zakupiła firma
„Galwano Perfekt”. Jest to firma z ponad 30letnią tradycją. Zajmuje się usługowym nakładaniem różnych powłok (cynkowanie, mosiądzowanie, niklowanie, chromowanie), stosując
jednocześnie technologie charakteryzujące się
wysoką dbałością o środowisko. Już obecnie
w swej siedzibie w Poznaniu zatrudnia mieszkańców Murowanej Gośliny i okolic. Nowa
fabryka powinna zostać oddana do użytku
w przyszłym roku.
Ponadto potencjał naszej Strefy Aktywizacji
Gospodarczej chcemy dodatkowo wzmocnić
powstaniem „Inkubatora Przedsiębiorczości”.
Gmina stara się również przyciągać potencjalnych inwestorów poprzez promocję gospodarczą, udział w prestiżowych konkursach
(Grunt na Medal), docelowe oznaczenie Strefy
Aktywizacji Gospodarczej tablicami.
Jak widać, inwestycje gminne mogą inspirować lokalny i zewnętrzny kapitał do zainwestowania. Jestem przekonany, że inwestycje w główne drogi (Poznańską, Rogozińską,
Polną) przyniosą szybki zwrot z nakładów
inwestycyjnych w postaci wzrostu dochodów
gminy z podatków od nieruchomości oraz
z udziału gminy w podatkach dochodowych.
Efekty takie pozwolą na inwestowanie
tam, gdzie dodatkowych dotacji czy
dochodów nie można się spodziewać – np.
w ulice osiedlowe.
Tomasz Łęcki
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
tel. 061 892 36 05
e-mail: burmistrz@murowana-goslina.pl

Wyjaśnienie

W

odniesieniu do artykułu zamieszczonego w Biuletynie Samorządowym
nr 09/08 informuję, że dnia
04.09.2008r. operator sieci wodociągowej dla
gminy Murowana Goślina, AQUANET S.A.
podpisał umowę z Projektantem na wykonanie projektu sieci wodociągowej na odcinku
Boduszewo – Głębocko – Trojanowo, w ramach zadania inwestycyjnego „Zaopatrzenie
w wodę wsi Głębocko”.
Powyższe zadanie obejmuje projekt wodociągu o średnicy Ø180mm o długości 2400 m
od Boduszewa do Głębocka - jako I etap.
II etap to projekt sieci wodociągowej o średnicy Ø180PE o długości 3400m od Głębocka

do istniejącej sieć wodociągowej w Trojanowie.
Zenon Tomaszewski
inspektor ds. inwestycji
tel. 061 892 36 13
e-mail: z.tomaszewski@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

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Szanowni Pracownicy Oświaty, w Dniu Edukacji Narodowej myśli i życzenia wielu
ludzi kierują się w stronę szkoły i nauczycieli.
To jeden z tych dni, gdy prawie wszyscy deklarują troskę o los edukacji.
Dzień ten uświadamia wszystkim, jak wielką rolę w życiu społecznym odgrywa oświata
i jak wiele zależy od właściwego wychowania i kształcenia młodzieży.
Serdecznie dziękuję dyrektorom, nauczycielom, pracownikom administracyjnym –
wszystkim osobom zaangażowanym w proces nauczania i kształtowania młodych ludzi
w placówkach oświatowych naszej gminy.
Gratuluję wytrwałości na niełatwej nauczycielskiej drodze i wielu, wielu
pięknych sukcesów pedagogicznych.
Wszystkim pedagogom życzę, aby nigdy nie utracili chęci pracy z drugim człowiekiem,
owej możliwości nieustannego i niezwykłego spotkania z nim.
Niech praca z młodzieżą będzie dla Państwa przyjemnością,
a postępy podopiecznych satysfakcją.
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
Tomasz Łęcki

Co słychać w Zespole Szkół w Murowanej Goślinie?

M

inął już miesiąc nauki w naszej szkole
i nowi uczniowie z powstałych czterech pierwszych klas, nowi nauczyciele, jak i nowa pani dyrektor Agnieszka Olejniczak-Gros, zdążyli się już dobrze wdrożyć
w swoje obowiązki.
Od momentu uroczystego rozpoczęcia roku
szkolnego, uświetnionego występem szkolnej
grupy artystycznej, wydarzyło się wiele
imprez, ważnych dla naszej społeczności.
• 10 września uczniowie wzięli udział w warsztatach rzeźbiarskich młodzieży w Pławnie, gdzie trwał II Międzynarodowy Plener
Rzeźbiarski „Puszcza Zielonka”. Uczniowie
mieli możliwość przebywania w świecie
sztuki, porozmawiania w języku angielskim
i posłuchania wykładu o najnowszych znaleziskach archeologicznych.
• 17 września nasi maturzyści, pod opieką
nauczycielki j. polskiego, uczestniczyli
w spotkaniach z przedstawicielami OKE
i uczelni akademickich Poznania podczas
Poznańskiego Salonu Maturzystów.
• 19 września klasy II i III Technikum Informatycznego wybrały się na wspólne Sprzątanie Świata w Przebędowie, zapełniając
odpadami całą ciężarówkę, podczas gdy
pozostałe klasy sprzątały podwórko szkolne
i przyległe do szkoły ulice.
• Jak na szkołę z profilami kucharskimi i żywieniowymi przystało, nie mogło nas również zabraknąć na Poznańskich Targach
„Polagra Food”. Byliśmy świadkami ciekawych pokazów sztuki kulinarnej, prezento-

wanych przez najlepszych kucharzy i cukierników.
• 23 września odbyło się ognisko integracyjne
klasy I Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego. W miłej atmosferze uczniowie poznawali się z sobą nawzajem
i nową wychowawczynią.
• Wrzesień zakończyliśmy Dniem Języków
Obcych. Odbyły się cztery konkursy:
z wiedzy o Unii Europejskiej, o krajach
angielskiego i niemieckiego obszaru językowego oraz konkurs na najlepszy plakat.
Zwycięzcy zostali nagrodzeni.
Ewa Wysocka
nauczycielka języka angielskiego
Zespół Szkół w Murowanej Goślinie
tel. 061 812 24 91
e-mail: murowana.goslina@zsrokietnica.edu.pl

O Pro Sinfonice
w Sejmie RP

S

zkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza nieskromnie pragnie się pochwalić tym, że o naszych sukcesach mówi się
nie tylko szeroko, ale i wysoko, bo nawet
w Sejmie RP. Podczas 15 posiedzenia Sejmu
RP 7 maja 2008 r. pani Poseł Bożena Szydłowska wygłosiła oświadczenie poselskie dotyczące Młodzieżowego Ruchu Miłośników
Muzyki Pro Sinfonika w Poznaniu. Pani Poseł
zaszczyciła swoją obecnością przedstawienie
wystawione w ramach 40. Turnieju Pro Sinfoniki przez Koło Młodych Melomanów Klasa
Muzyczna przy Szkole Podstawowej nr 2
im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej
Goślinie. Pani Poseł była zauroczona naszym
widowiskiem, przekazała nam wiele ciepłych
słów bezpośrednio po nim. Ruch Pro Sinfoniki
wywarł na naszym gościu tak wielkie wrażenie, że pani Bożena Szydłowska postanowiła
podzielić się nim na forum Wysokiej Izby.
Spektakl słowno-muzyczny pt. „Cztery pory
roku w Pro Sinfonice” został zaprezentowany
17 kwietnia 2008 r. w auli Gimnazjum nr 1
im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie. Organizatorzy przedsięwzięcia to: władze
samorządowe, dyrekcja szkół (SP nr 2 im.
Henryka Sienkiewicza, Gimnazjum nr 2 im.
Jana Kochanowskiego, którego uczniowie też
działają w ramach naszego koła i występowali
w przedstawieniu) oraz bezpośredni autorzy
spektaklu z panią Jadwigą Maćkowiak na czele.
Pro Sinfonika powstała w latach 1967-1968,
założycielem (i prezesem do dzisiaj) jest pan
Alojzy Andrzej Łuczak. Pomysł upodobali
sobie i w pełni poparli członkowie honorowi,
aktywni do dzisiaj, dyrektorzy poznańskich
liceów pan Henryk Dalkowski i pan Antoni
Zbigniew Wójcicki. Przez 25 lat radą honorową kierował wybitny polski kompozytor,
pianista i dyrygent pan Witold Lutosławski.
Obecnie ruch ten działa na terenie Wielkopolski, zrzesza ok. 300 tys. dzieci i młodzieży,
tworzy zwyczaje i obrzędowość w obszarze
muzyki.
Pani Poseł mówiła m. in. „Wysoka Izbo! Nie
ma na świecie drugiej takiej asocjacji jak Pro
Sinfonika. Pro Sinfonika kształtuje znajomość
europejskich manier muzycznych, uczy umiejętnego przeżywania wrażeń artystycznych
w zbiorowości i odpowiedzialności w przyszłym, dorosłym życiu. To dzięki inicjatywie
pana Alojzego Łuczaka młodzież ma możliwość poznania najbardziej wartościowych
dzieł muzyki klasycznej i współczesnej…”
Jest nam niezwykle przyjemnie, że nasz spektakl bardzo podobał się znakomitemu gościowi
i tak serdecznie wspomniano o nim na najwyższym forum.
Mirosława Szudera
Dyrektor SP nr 2 w Murowanej Goślinie
tel. 061 812 29 77
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Realizacja projektu inkubatora zakończona

W

e wrześniu zakończyła się realizacja
projektu pt. „Opracowanie koncepcji
funkcjonalnej i dokumentacji Goślińskiej Strefy Przemysłowej” (Gośliński Inkubator
Przedsiębiorczości).

Realizację projektu rozpoczęto w listopadzie
ubiegłego roku. Polegała ona na opracowaniu
koncepcji funkcjonalnej i kompletnej dokumentacji (składającej się ze studium wykonalności,
biznes planu oraz raportu oddziaływania na
środowisko) dla potencjalnej inwestycji inkubatora technologicznego w Murowanej Goślinie.
Przeprowadzone analizy przewidywały również odpowiedź na pytanie czy takie przedsięwzięcie jest w ogóle w naszej gminie potrzebne
i czy ma szansę powodzenia, a jeżeli tak to
gdzie powinno zostać zlokalizowane i na jakich
warunkach. W ramach projektu przeprowadzono również 2 otwarte i jeden zamknięty
warsztat, w których udział wzięli przedstawi-

ciele beneficjenta (Komitetu Partnerskiego
Ziemi Goślińskiej) i partnera (Urzędu Miasta
i Gminy) oraz przedstawiciele stowarzyszeń,
przedsiębiorców, Rady Miejskiej, sołtysi, studenci oraz osoby zainteresowane tematyką
innowacji i inkubacji.
Dzięki opracowanej dokumentacji możemy
przystąpić do sporządzenia projektu budowlano-wykonawczego oraz starania się o środki
unĳne na realizację przedsięwzięcia.
Projekt zrealizowany został wspólnie przez
Komitet Partnerski i Gminę Murowana Goślina
w okresie od listopada 2007 r. do czerwca
2008 r. przy dofinansowaniu Agencji Rozwoju
Przemysłu S.A. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw – Działanie 1.3.

w tym dofinansowanie stanowiło 72% (68.250
zł), a wkład gminy 28% (26.910 zł).
W skład zespołu pracującego przy realizacji
projektu weszli: prof. Adam Dąbrowski, Aleksandra Henclewska, Waldemar Krankiewicz,
Andrzej Kurowski, Tomasz Łęcki, Michał
Sękowski i Konrad Strykowski. W tym miejscu
chciałabym im podziękować za pomoc. Słowa
podziękowania należą się również Zarządowi
Komitetu Partnerskiego Ziemi Goślińskiej za
zaangażowanie.
Barbara Florys-Kuchnowska
gł. spec. ds. środków pomocowych
i obsługi inwestorów
tel. 061 892 36 65
e-mail: b.florys@murowana-goslina.pl

Całkowity koszt projektu wyniósł 95.160 zł,

Wyjazd autokarowy na Szlak Kościołów Badania
Drewnianych wokół Puszczy Zielonka mammograficzne

Z

wiązek Międzygminny „Puszcza Zielonka” zaprasza na cykl dwóch bezpłatnych wyjazdów autokarowych
promujących Szlak Kościołów Drewnianych
wokół Puszczy Zielonka.
Puszcza Zielonka – kompleks leśny położony
na północny-wschód od Poznania, poza bogactwem przyrody (istniejący Park Krajobrazowy oraz 5 rezerwatów przyrody) i ponad
500 km oznakowanych ścieżek rowerowych,
kryje w sobie historię 12 drewnianych kościółków (w Sławnie, Łagiewnikach Kościelnych,
Jabłkowie, Raczkowie, Skokach, Rejowcu,
Wierzenicy, Kiszkowie, Węglewie, Uzarzewie,
Kicinie, Długiej Goślinie). Usytuowane w małych miejscowościach, przez lata służyły tylko
ich mieszkańcom. Obecnie, za sprawą projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz pracy
gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, bogactwo i klimat drewnianych kościołów są dostępne dla
turystów. Nie sposób jednak wyliczyć przymioty wszystkich dwunastu kościółków.
Trzeba je po prostu zobaczyć, poczuć
zapach zakonserwowanego drewna, pochylić
głowę. To lekcja chrześcĳaństwa, historii i szacunku dla przeszłych pokoleń.
WYJAZDY AUTOKAROWE
NA SZLAK KOŚCIOŁÓW DREWNIANYCH WOKÓŁ PUSZCZY ZIELONKA
25 października 2008 r. (sobota)
miejsce zbiórki: Poznań, parking przy Starym
ZOO, ul. Zwierzyniecka,
Godzina zbiórki: 8.00,
Godzina wyjazdu: 8.15,
Powrót ok. 16.00 – 16.30
Trasa wycieczki: Poznań – Kicin – Wierzenica
– Uzarzewo – Kiszkowo – Rejowiec – Skoki –
Długa Goślina – Poznań

22 listopada 2008 r. (sobota)
miejsce zbiórki: Poznań, parking przy Starym
ZOO, ul. Zwierzyniecka,
Godzina zbiórki 8.00,
Godzina wyjazdu 8.15,
Powrót ok. 16.00 – 16.30
Trasa wycieczki: Poznań – Wierzenica –
Węglewo – Sławno – Jabłkowo – Skoki – Długa
Goślina – Poznań
Organizatorzy zapewniają: autokar i opiekę
przewodnicką, obiad na trasie, ubezpieczenie
NNW. Uczestnictwo w wyjeździe jest całkowicie bezpłatne. Wyjazd odbędzie bez względu
na warunki atmosferyczne. Organizatorzy
zastrzegają sobie prawo do zmian w odwiedzanych kościołach z przyczyn od nich nie
zależnych (np. uroczystości kościelne).
Zgłoszenia udziału oraz wszelkie informacje
dot. organizowanych wycieczek przyjmowane
są od 13 października br. (z wyłączeniem dni
pomiędzy 16 a 18 października – targi turystyczne TOUR SALON) przez:
ABAVIA TRAVEL CENTER
ul. Kraszewskiego 19, 60-501 Poznań
tel.: 061 662 88 12, fax.: 061 662 88 13
e-mail: j.figna@abavia.pl
Wyjazd dofinansowany ze środków Powiatu
Poznańskiego w ramach projektu Związku
Międzygminnego „Puszcza Zielonka” – „Podróżuj po Powiecie Poznańskim – prezentacja
zabytków kultury duchowej”.

U

przejmie informujemy, że Ośrodek
Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, na podstawie umowy
zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia
wykona:
bezpłatne badania mammograficzne
w dniu 25.10.2008 roku
Rejestracja pod bezpłatnym
numerem tel: 0 800 160 168
W badaniach mogą uczestniczyć kobiety
z rocznika od 1939 do 1958, które w ciągu
ostatnich dwóch lat nie korzystały z profilaktycznej mammografii opłacanej przez NFZ.
Mammobus stanie przy Ośrodku Zdrowia
w Murowanej Goślinie
ul. Dworcowa 10
Badania rozpoczną się o godzinie 10:00.
W ciągu godziny wykonanych zostanie około
10-12 mammografii.
U kobiet miesiączkujących mammografię
wykonuje się w pierwszych 10-dniach cyklu
miesiączkowego, licząc od pierwszego dnia
miesiączki.
Podstawą wykonania badania jest
dowód osobisty oraz
ważny dokument ubezpieczenia!!
Wyniki badań zostaną przesłane na adres
domowy.

Biuro Komunikacji Społecznej
tel. 061 811 88 48, 061 812 22 44
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl

Dorota Brajewska
inspektor ds. opieki zdrowotnej
i dotacji udzielanych z budżetu gminy
tel. 061 811 28 45
e-mail: d.brajewska@murowana-goslina.pl
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III Liga Siatkówki w Murowanej Goślinie

Klub Pracy zaprasza

W

dniach 27-29 października Klub przy
współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu oraz firmą
Young Business organizuje BEZPŁATNY
KURS „PIERWSZY KROK W BIZNESIE”,
przeznaczony głównie dla osób planujących
rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
Zajęcia składają się z bloku teoretycznego oraz
warsztatów obejmujących m.in. aspekty formalno-prawne prowadzenia firmy i związanej
z nią dokumentacji oraz elementy marketingu,
w tym podstawy i celowość tworzenia biznes
planu.
Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem
udziału w bezpłatnym seminarium proszę
o kontakt z:
Klubem Pracy
ul. Dworcowa 10
62-095 Murowana Goślina
tel.892-11-01
e-mail:klub.pracy@murowana-goslina.pl
Uwaga! Seminarium przeznaczone dla osób
niepracujących!
Magdalena Olejniczak
Lider Klubu Pracy
tel. 061 892 11 01
e-mail: klub.pracy@murowana-goslina.pl

Zespół UKS Zielone Wzgórza po zwycięskim meczu z MKS MOS Słupca

R

ozpoczęły się rozgrywki III ligi serii „A”
kobiet w siatkówce, w której oprócz
7 innych zespołów uczestniczy zespół
UKS „ZIELONE WZGÓRZA” MUROWANA
GOŚLINA. W pierwszych meczach nasze
zawodniczki odniosły porażkę 1:3 we Wrześni
z LUKS ORKAN oraz jako gospodynie zwycięstwo 3:0 z MKS MOS SŁUPCA.

Klub AZS AWF Poznań znając zaangażowanie,
poziom sportowy oraz popularność siatkówki
w Murowanej Goślinie poprosił o rozegranie
meczu sparingowego. Mecz odbył się
8.10.2008 roku. Był to bardzo dobry sprawdzian dla obu zespołów, ponieważ odbył się
w przededniu rozpoczęcia sezonu I-szo ligowego dla zespołu AZS AWF Poznań i dla
zespołu kadetów UKS „Zielone Wzgórza”
w Murowanej Goślinie. Obserwatorem sparingu był Marek Bykowski – prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej w Poznaniu.

W kolejnych spotkaniach pierwszej rundy
nasze siatkarki zmierzą się:
• 11 października w Poznaniu z UKS ZSMS
Poznań,
• 18 października w Murowanej Goślinie
z UKŻPS Kościan,
• 8 listopada w Trzciance z MKS MDK
Trzcinaka,
• 15 listopada w Pleszewie z PSPS LIBERO
Pleszew,
• 22 listopada w Murowanej Goślinie z MKS
CALISIA Kalisz.
Życzymy wygranych!
Biuro Komunikacji Społecznej
tel. 061 811 88 48, 061 812 22 44
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl

Wykaz placówek Poczty na terenie gminy
Murowana Goślina
Lp.

Adres placówki

1.

Urząd Pocztowy Murowana Goślina
ul. Mostowa 5

2.

Filia Urzędu Pocztowego
Nowy Rynek 16

3.

Agencja Pocztowa
pl. Kasztanowy 6

Godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek

Sobota

8:00-19:00

-

9:00 – 18:00

9:00 – 12:00

8:00-17:00

-

Jubileusz 40-lecia
Koła Gospodyń
Wiejskich

W

sobotę 27 września br. w Ośrodku
Kultury odbyło się spotkanie z okazji
jubileuszu Koła Gospodyń Wiejskich.
Były życzenia, kwiaty i prezenty, okazja do
wspomnień i podsumowania działalności.
Przewodnicząca koła p. Bożena Rydzyńska
w skrócie przybliżyła historię koła.

Na spotkaniu obecna była też p. Maria Mager,
która szefowała goślińskiemu kołu 26 lat. Ważnym elementem działalności jest zespół śpiewaczy „Goślińskie Chabry”, który często koncertuje w gminie i poza jej granicami. Spotkanie zakończyła zabawa taneczna.
Arleta Włodarczak
Dyrektor MGOKiR w Murowanej Goślinie
tel. 061 812 21 20
e-mail: dom.kultury@murowana-goslina.pl
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Maszerowali śladami Powstania
Wielkopolskiego

Wrzesień
w Gimnazjum nr 1

piątek 19 września 2008 roku na
terenie gminy Murowana Goślina
miało miejsce pierwsze z wydarzeń
lokalnych obchodów 90. rocznicy wybuchu
Powstania Wielkopolskiego – rajd pieszy „Śladami Powstania Wielkopolskiego”. Siedem
zespołów reprezentujących szkoły podstawowe oraz gimnazja z terenu gminy przeszły
blisko 20 kilometrową trasę Murowana Goślina
– Białężyn – Długa Goślina, wiążącą trzy najważniejsze lokalne ośrodki powstańcze.

rzesień w Gimnazjum nr I upłynął
pod znakiem wielu spotkań i uroczystości. Już 9. września odbyło się
w naszym gimnazjum spotkanie z panem
Dawidem Taylorem, który w bardzo ciekawy
sposób zaprezentował przeszłość i teraźniejszość Szkocji, a właściwie jednego z jej regionów, z którym jest związany. Nasi uczniowie
brali w nim aktywny udział, rozwiązując
zagadki, które zadawał nasz gość i zadawali
pytania, na które uzyskiwali wyczerpujące
odpowiedzi.

W

Podczas rywalizacji blisko stu uczniów, wykonując zadania przygotowane przez organizatorów, miało okazję zapoznać się z historią
Powstania Wielkopolskiego na terenie ziemi
goślińskiej.
Rajd rozpoczął się o godz. 9.30 na pl. Powstańców Wielkopolskich w Murowanej Goślinie,
gdzie do zgromadzonych przed pomnikiem
Powstańców Wielkopolskich i ofiar II wojny
światowej przemówili burmistrz Murowanej
Gośliny Tomasz Łęcki, przewodniczący Komitetu Obchodów 90. rocznicy Powstania Wielkopolskiego Norbert Kulse (kustosz Izby
Regionalnej Ziemi Goślińskiej) oraz kierownik
rajdu Renata Olszewska (dyrektor szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie). Następnie
zespoły rajdowe, po wybraniu sobie nazw
i pobraniu pakietów startowych, wyruszyły
na trasę rajdu. Rywalizacja obejmowała między innymi odwiedziny grobów powstańczych
na cmentarzach w Murowanej Goślinie i Białężynie, śpiewanie powstańczych piosenek,
pierwszą pomoc „rannemu powstańcowi”,
konkurs wiedzy o życiu Leona Masiakow-

skiego, powstańca, patrona szkoły w Białężynie oraz wymyślanie okrzyku powstańczego.
Ostatnią konkurencją było strzelanie z karabinku pneumatycznego na terenie Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie.
Po podliczeniu wyników okazało się, że w rajdzie zwyciężyła drużyna „Strzelcy Leona
Masiakowskiego” ze Szkoły Podstawowej
w Białężynie, drugie były „Biało-Czerwone
Orły” ze Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie, a trzeci „Ceglarze” z Gimnazjum nr 1 im.
Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie,
którzy dopiero po dogrywce (dodatkowe
strzelanie) pokonali drugą drużynę Szkoły Podstawowej z Długiej Gośliny („Pionierów”).
Rajd zakończyło ognisko zorganizowane przez
harcerzy Goślińskiego Szczepu ZHR „Wzgórze”, którzy aktywnie pomagali w przeprowadzeniu rajdu. Podczas ogniska zostały wręczone nagrody dla najlepszych drużyn, pozostałe otrzymały pamiątkowe dyplomy.
W ramach obchodów na terenie gminy ruszyły
konkursy powstańcze. Planuje się wydać broszurę poświęconą dziejom Powstania Wielkopolskiego na ziemi goślińskiej, a 27 grudnia na
pl. Powstańców Wielkopolskich ma odbyć się
przedstawienie
plenerowe
poświęcone
powstańcom.
Dariusz Paprocki
Pracownik Izby Regionalnej Ziemi Goślińskiej
tel. 061 812 24 52
e-mail: powstanie@murowana-goslina.pl

Internetowy konkurs z wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim

1

października wystartował internetowy
konkurs wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim. Na stronie gminy Murowana
Goślina
(www.murowana-goslina.pl)
co
tydzień pojawiają się pytania z zakresu wiedzy
o powstaniu: przyczynach wybuchu, przebiegu, rezultatach, a także o jego uczestnikach
i reszcie ówczesnego społeczeństwa.
Odpowiedzi można przesyłać na adres
e-mail: powstanie@murowana-goslina.pl
Dla najlepszych uczestników Komitet Obchodów 90. rocznicy Powstania Wielkopolskiego
przygotował atrakcyjne nagrody. Zapraszamy
wszystkich mieszkańców gminy Murowana
Goślina do udziału w konkursie! Prosimy zapoznać się z regulaminem konkursu zamieszczonym na stronie internetowej i spróbować swoich sił. Naprawdę warto!
Komitet Obchodów
90. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego

W

17 września ok. godziny 17.00 na rynku w naszym mieście odbyła się uroczystość z okazji
69. rocznicy napaści ZSRR na Polskę. Po złożeniu kwiatów przy pomniku, odbyło się spotkanie z księdzem Pieterkiem, świadkiem tamtych
dni.
24. września klasa 3b z Gimnazjum nr 1
im. Hipolita Cegielskiego pod opieką p. Jakuba
Niewińskiego uczestniczyła w niecodziennej
lekcji języka polskiego prowadzonej przez
profesorowa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Przemysława Czaplińskiego. Zajęcia
odbyły się w ramach projektu edukacyjnego
Spotkania z Panem Cogito z okazji Roku Zbigniewa Herberta. Warsztaty zorganizowały:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum
Animacji Kultury w Poznaniu oraz Biblioteka
Publiczna Miasta i Gminy Murowana Goślina.
25 września uczniowie klas trzecich naszego
gimnazjum z inicjatywy Koła Wielokulturowości uczestniczyli w spotkaniu z gościem z Izraela Schlomo Wolkowieczem, który skończy
wkrótce 84 lata i jest ważnym świadkiem przeszłości, ocalonym z Holokaustu. Na terenie
dzisiejszej Ukrainy cudem udało mu się uniknąć śmierci z rąk SS. Pan Schlomo odwiedził
już wiele szkół i opowiadał o swoich doświadczeniach. Były to jednak szkoły niemieckie.
Nasze gimnazjum stało się pierwszą polską
szkołą, do której przybył. Gość obiecał kolejne
spotkanie, tym razem w Izraelu. Nasza szkoła
jest bowiem na dobrej drodze nawiązania
partnerskich kontaktów ze szkołą z Izraela.
Kończąc, pragniemy z okazji zbliżającego się
Dnia Edukacji Narodowej złożyć serdeczne
życzenia wszystkim koleżankom i kolegom
nauczycielom.
Elżbieta Mistarz
Nauczycielka Gimnazjum nr 1
tel. 061 811 27 79
e-mail: g1mg@poczta.onet.pl
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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

Awantura na Smolnej

W

piątkowy wieczór (3 października)
tuż po 22:00 patrolującym os. Zielone Wzgórza strażnikom miejskim
zgłoszono interwencję dotyczącą głośno
zachowującej się kilkuosobowej grupy młodych mężczyzn, wśród których jeden sprawiał
wrażenie mocno pĳanego.
Strażnicy natychmiast udali się we wskazane
miejsce - na jedno z podwórek w rejonie
ul. Smolnej. Faktycznie młodzi ludzie byli bardzo głośno. W chwili gdy strażnicy wyszli zza
żywopłotu jeden z nich rozbĳał właśnie kopniakami kosz na śmieci. Mężczyzna został

Narozrabiały bobry
zatrzymany z zamiarem przewiezienia do Izby
Wytrzeźwień. Badanie alkotestem dało wynik
ponad 1,2 promila. W drodze do Poznania
przyznał, że ma lat 17. W trakcie czynności
strażnicy ustalili, że młody człowiek był już
wcześniej karany (między innymi za pobicie).
Tym razem odpowie przed sądem za zakłócanie ciszy nocnej oraz niszczenie mienia pod
wpływem alkoholu.
Piotr Kubczak
Komendant Straży Miejskiej
tel. 061 812 20 10, 502 514 212
e-mail: p.kubczak@murowana-goslina.pl

O włos od tragedii

W

środę (1 października) około godz.
17.00 świadkowie powiadomili przechodzącego w pobliżu strażnika
miejskiego, że przy ul. Wojska Polskiego tuż za
skrzyżowaniem z ul. Poznańską samochód
marki honda wjechał na chodnik i uderzył
w ścianę kamienicy.
Z pojazdu wyskoczył młody mężczyzna
i uciekł w kierunku pl. Powstańców Wlkp.
Przechodnie wskazali tego mężczyznę, dzięki
czemu został on ujęty i przekazany przybyłym
na miejsce Policjantom. Badanie alkotestem
dało wynik 2,2 promila alkoholu w wydycha-

nym powietrzu. Zdarzenie miało miejsce
w ruchliwym o tej godzinie miejscu i mogło
doprowadzić do tragedii.
Tym bardziej należy się wielka pochwała
mieszkańcom za to, że nie bali się wskazać
sprawcy i zgłosili gotowość poświadczenia
przed sądem, gdyby sprawca nie przyznał się
do kierowania pojazdem.
Piotr Kubczak
Komendant Straży Miejskiej
tel. 061 812 20 10, 502 514 212
e-mail: p.kubczak@murowana-goslina.pl

W

Zgodnie z posiadanym upoważnieniem - wydanym z mocy ustawy Prawo ochrony środowiska - strażnicy przystąpili do kontroli. W palenisku pieca CO stwierdzili palące się przedmioty z plastiku, a w worku obok pieca odpady
przygotowane do wrzucenia do ognia. Właściciel domu nie przyjął nałożonego na niego
mandatu karnego w związku z czym stanie

W

Rowerzysta nie zatrzymał się na polecenie
ponieważ nie był stanie sprawnie poruszać się
rowerem. W rezultacie został dogoniony przez
biegnącego za nim strażnika.

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

Ważne telefony, kontakty:
Straż Miejska
kom.: 0 500 12 49 40, tel.: 061 812 20 10
Policja kom.: 0 500 13 53 51,
tel.: 061 812 22 97

Straż Pożarna tel.: 998,

przed sądem grodzkim.
Strażnicy na mocy powyższego upoważnienia mają prawo wejść na teren każdej
nieruchomości w celach kontrolnych. Za
utrudnianie lub uniemożliwienie kontroli
właścicielowi nieruchomości grozi kara
pozbawienia wolności do lat 3 na mocy
art. 225 par. 1 Kodeksu Karnego.
Piotr Kubczak
Komendant Straży Miejskiej
tel. 061 812 20 10, 502 514 212
e-mail: p.kubczak@murowana-goslina.pl

Pĳany na rowerze
sobotę 6 września około godz. 23.15
patrol Straży Miejskiej na ul. Poznańskiej zauważył mężczyznę jadącego
rowerem, który z ledwością utrzymywał równowagę jadąc tzw. „zygzakiem”.

Po dojechaniu na miejsce strażnicy stwierdzili,
że sprawcami tego zamieszania są… bobry.
Zwierzęta podcinały drzewo tak niefortunnie,
że groziło upadkiem w stronę drogi, zamiast
jeziora. Prawdopodobnie dlatego zrezygnowały z dalszego jego obgryzania. Bobrzą
„fuszerkę” dokończyli wezwani na miejsce
strażacy, którzy ścięli drzewo i usunęli je
z jezdni.

Pogotowie Ratunkowe tel.: 999

Spalał odpady w piecu
środę 17 września w godzinach
popołudniowych patrol Straży Miejskiej jadący ul. Rogozińską zauważył,
że z komina jednej z nieruchomości wydobywa
się gęsty, czarny i duszący dym zasnuwający
okolicę.

W

piątek 12 września w godzinach
popołudniowych mieszkaniec Wojnowa zgłosił interwencję dotyczącą
drzewa rosnącego między brzegiem jez. Wojnowskiego a drogą nr 326. Drzewo groziło
przewróceniem się na jezdnię.

Badanie alkotestem wykazało u rowerzysty
2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
Piotr Kubczak
Komendant Straży Miejskiej
tel. 061 812 20 10, 502 514 212
e-mail: p.kubczak@murowana-goslina.pl

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
wakat
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
wakat
Szczegółowy wykaz znajduje się na stronie
internetowej www.murowana-goslina.pl.

Biuletyn Samorządowy
Miasta i Gminy Murowana Goślina

11

B E Z PI E C Z E Ń S T WO
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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

Interwencja
w sąsiedniej
gminie

Mandaty za wjazd
samochodem do
lasu

piątkowy wieczór 5 września na
prośbę dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu patrol Straży
Miejskiej udał się służbowo na teren gminy
Czerwonak - w pobliże osiedla domków jednorodzinnych przy drodze Kicin - Kliny. Interwencja dotyczyła psa, który atakował przechodniów. Pies rzucał się wszystkich bez
wyjątku - także na przybyłą na miejsce przedstawicielkę Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami i lekarza weterynarii. Ze względu na fakt,
że pies był bardzo agresywny i nie rokował
nadziei na poprawę, weterynarz musiał uśpić
zwierzę.

piątkowy wieczór 5 września na
prośbę dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu patrol Straży
Miejskiej udał się służbowo na teren gminy
Czerwonak - w pobliże osiedla domków jednorodzinnych przy drodze Kicin - Kliny. Interwencja dotyczyła psa, który atakował przechodniów. Pies rzucał się wszystkich bez
wyjątku - także na przybyłą na miejsce przedstawicielkę Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami i lekarza weterynarii. Ze względu na fakt,
że pies był bardzo agresywny i nie rokował
nadziei na poprawę, weterynarz musiał uśpić
zwierzę.

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

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

W

W

Nietypowa
interwencja

W

czwartek 25 września tuż po 6:00
rano do Straży Miejskiej została
zgłoszona interwencja dotycząca
martwej sarny leżącej na ławce (obok figury)
na pl. Powstańców Wlkp.

Strażnicy podeszli do interwencji dość sceptycznie myśląc, że to dowcip. Mimo wszystko
udali się we wskazane miejsce - gdzie ze zdziwieniem stwierdzili, że na ławce faktycznie
leży martwy daniel „roczniak”. Ponieważ
trudno było uwierzyć, że zwierzę dokonało
w tym miejscu żywota - strażnicy dokładnie je
obejrzeli. W wyniku oględzin stwierdzili, że
daniel nosi ślady zderzenia z samochodem.
Najprawdopodobniej potrącone zwierzę ktoś
zabrał z drogi a następnie spłoszony porzucił.
Piotr Kubczak
Komendant Straży Miejskiej
tel. 061 812 20 10, 502 514 212
e-mail: p.kubczak@murowana-goslina.pl

Potrzebujesz pomocy?
Dzieje się coś złego?
ZADZWOŃ!
TELEFONY

KONTAKTOWE :

Komenda Miejska Policji w Poznaniu - oficer dyżurny:
yżurny:
- 997 - służba całodobowa;
Policja w Murowanej Goślinie:
- 0 61 8122 297 - Komisariat Policji w Murowanej
nej Goślinie, ul. Mostowa 6
(w czasie obecności funkcjonariuszy);
onariuszy);
rolowej).
- 0 500 135 351 - patrol (w czasie służby patrolowej).
Straży Miejskiej w Murowanej Goślinie::
Goślinie, ul.
u Mostowa 3
- 0 61 122 010 - siedziba Straży Miejskiej w Murowanej Goślinie,
(w czasie obecności funkcjonariuszy);
czasie
ie służby pa
patrolo
trolowej);
- 0 500 124 940 - patrol Straży Miejskiej (w czas
Zarządzanie Kryzysowe
- 0 722 323 318
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BU R MISTR Z MI A STA I G MI N Y M U ROWA N A GOŚ LIN A
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W:
KAMIŃSKO, ozn.w ewid. gruntów i budynków jako dz. nr 527
o pow. 0,0686 ha, obr. Kamińsko, ark. mapy 1, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr PO1P/00104461/2.
Cena wywoławcza 80 000,00 zł
słownie: osiemdziesiąt-tysięcy zł,
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 22% podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 04.11.2008 r. o godz. 10.00 w Sali
Konferencyjnej UMiG Murowana Goślina, ul.Poznańska 16.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium
w pieniądzu w wys. 16.000,00 zł słownie: szesnaście-tysięcy
zł, najpóźniej w dn. 29.10.2008 r. na rachunek bankowy UMiG
w Pobiedzisko–Goślińskim Banku Spółdzielczym O/Murowana
Goślina nr: 05 90440001 0020 0200 0156 0007.
Planu brak.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy tereny zainwestowane.
Uzbrojenie: energia elektryczna.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wym. w pkt. 1 i 2, na podst. art.
34 ust. 1, pkt. 1 i 2 uogn, minął 30.06.2008 r.

ogłasza przetarg ustny nieograniczony
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W:
MUROWANA GOŚLINA, ozn. w ewid. gruntów i budynków jako
dz. nr 1135/1 o pow. 0,0185 ha, obr. Murowana Goślina, ark. mapy
17, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, V
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr PO1P/00103611/2.
Cena wywoławcza: 17 000,00 zł
słownie: siedemnaście-tysięcy zł
Przyczyną ograniczenia przetargu jest fakt iż nieruchomość nie może
funkcjonować samodzielnie jako działka budowlana. Przetarg jest
ograniczony dla osób będących właścicielami działek bezpośrednio
przylegających do zbywanej nieruchomości. Lista osób zakwalifi
kowanych zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
Murowana Goślina, nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 04.11.2008 r. o godz. 10.30 w Sali
Konferencyjnej UMiG Murowana Goślina,
ul.Poznańska 16.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zgłoszenie uczestnictwa do dnia 29.10.2008 r. oraz wpłata wadium w pieniądzu
w wys. 3.400,00 zł słownie: trzy-tysiące-czterysta zł, najpóź-

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 (poza godzinami pracy urzędu):
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

niej w dn. 29.10.2008 r. na rachunek bankowy UMiG w Pobiedzisko–Goślińskim Banku Spółdzielczym O/Murowana Goślina nr: 05
90440001 0020 0200 0156 0007.
Planu brak. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy tereny przeznaczone do zainwestowania
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, bez
prawa zabudowy.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wym. w pkt.1 i 2, na podst.art.34
ust. 1, pkt. 1 i 2 uogn, minął 12.09.2008r. Uzbrojenie: energia elektryczna, wodociągowa, gazowa i kanalizacyjna. Wadium wniesione
przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na
poczet nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się tej osoby
od zawarcia umowy bez usprawiedliwienia, wadium przepada na
rzecz sprzedającego. Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego
przetargu z zachowaniem zasad określonych art.38. ust. 4 uogn.
Szczegółowych informacji udziela Kierownik Referatu Gospodarki
Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa Jadwiga Kubińska, p. 31,
tel. 061 892 36 30.
Murowana Goślina, dnia 30.09.2008 r.

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 von Dulak........................................................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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