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„Obok nas...
Miejsca, które mĳamy
codziennie”
Zgłoszenia prac do 28.02.2009 r. na adres
zdjęcia-murowana@tlen.pl
Więcej informacji na www.forum.murowana-goslina.pl

Wóz strażacki dla OSP Nieszawa
Przyjaźń
pomiędzy
niemiecką gminą
Hemmingen
a Murowaną
Gośliną trwa już
od lat. Tym
razem jednak
mamy tego
namacalny
dowód.

Uroczyste przekazanie wozu strażackiego na potrzeby OSP Nieszawa (stoją od lewej: Claus Dieter Schacht Gaida,
burmistrz Hemmingen oraz Tomasz Łęcki, burmistrz Murowanej Gośliny.

W

piątek 30 stycznia 2009 r. Burmistrz
Tomasz Łęcki wraz z Gminnym
Komendantem Ochotniczej Straży
Pożarnej Waldemarem Twardowskim oraz
strażakiem OSP Nieszawa Waldemarem Przybyłem uroczyście odebrali przekazany nam
w prezencie przez włodarzy miasta Hemmingen wóz strażacki.

Nie nowy już, lecz sprawny Mercedes zasili
jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszawie, która dotąd jeździła na akcje nieco
wysłużonym już Żukiem.
Propozycja takiej pomocy zrodziła się już dwa
lata temu, jednak dopiero teraz jednostka
straży w Hemmingen pozyskała nowy samochód, dzięki czemu starszy model tamtejsza

Rada Miasta postanowiła przekazać naszej
gminie.
Należałoby sobie życzyć - oby nigdy nie był
nam potrzebny.
Ewa Leitgeber
Kierownik Referatu Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich
tel. 061 892 36 50
e-mail: e.leitgeber@murowana-goslina.pl
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Goślińskie Kolędowanie.
Wszystko przez Franciszkanów!

W

XIII wieku przywędrowali z Włoch i przywieźli ze sobą
zwyczaj adorowania żłóbka. Śpiewali wtedy, a jakże.
Z tym, że po łacinie. Niemniej jednak dzięki nim możemy
dzisiaj słuchać i śpiewać kolędy. Można w takim razie napisać, że
dzięki Franciszkanom 25 stycznia br. spotkaliśmy się w auli Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie, aby wspólnie kolędować.
Spotkanie zaiste było niezwykłe. Wszystkie śpiewające zespoły
z Murowanej zjechały się, aby wspomnieć klimat minionych już
świąt. Publiczność czynnie włączała się do śpiewania przede wszystkim ulubionej kolędy naszego papieża Jana Pawła II “Oj, maluśki...”.
Między kolejnymi występami rozbrzmiewały jej zwrotki. Całość
sprawiała wrażenie rodzinnego spotkania również za sprawą specyficznego ustawienia miejsc.
Zaaranżowano, podobnie jak przy okazji koncertu “Stanisław Czarnecki In Memoriam” krąg, po środku którego działo się kolędowanie. Na koniec w kręgu wspólnie zabrzmiały dźwięki tej najbardziej
polskiej, bo w rytmie poloneza, kolędy “Bóg się rodzi!”.
Co prawda niemal zabrakło miejsc na Sali, ale nie przeszkadza to
nam, aby Państwa zachęcić do udziału w roku przyszłym. Niech nas
będzie więcej! Niech gimnazjum zatrzęsie wspólny kolęd śpiew.
Marcin Matuszewski
Klub Osiedlowy „Zielone Wzgórza”

Co w kulturze się zdarzyło?
• Niezwykły nastrój miał koncert kolęd w wykonaniu chórów
„Canzona” pod dyrekcją Elżbiety Wtorkowskiej, który odbył się
9 stycznia br. w kościele pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa
Chrystusa w Murowanej Goślinie.
• JESZCZE RAZ O WOŚP. Po ponownym przeliczeniu kwota
zebrana w naszej gminie i wpłacona na konto fundacji wynosi
20.455,72 zł. Nasz sztab dokonał całościowego rozliczenia
i przesłał je do fundacji. W poprzednim biuletynie wśród przyjaciół naszego sztabu zapomniałam wymienić: Klub Żołnierzy
Rezerwy LOK, Koło Łowieckie „Rogacz”, SP nr 1, SP nr 2, SP
Łopuchowo, SP Białężyn, SP Długa Goślina, Gimnazjum nr 1,
Gimnazjum nr 2, sklepy „Żabka”, P. Ela Pawlak i P. Ewa Nowak
(pracownice PGBS, które od lat liczą pieniądze), P. Dorota Stencel, P. Dominik Kowal i P. Dominik Radziejewski (na bieżąco
aktualizowana strona www.wosp.kdr.pl). Przepraszam za
pomięcie i serdecznie dziękuję za pomoc w zorganizowaniu
XVII Finału WOŚP w naszej gminie.
Arleta Włodarczak
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji

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

XII OTWARTE MISTRZOSTWA
GMINY W SZACHACH
które odbędą się:
1 marca 2009 r. (niedziela), godz. 10.00
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji
w Murowanej Goślinie, ul. Poznańska 16
Zapisy przyjmujemy w dniu zawodów od godz. 9.00 do 9.50
Wpisowe: seniorzy 10 zł, juniorzy zwolnieni

w w w.domk ul tur y.mur owana - goslina.pl
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Kto tylko może - ten na rower!!!
Po kilku latach systematycznej pracy posiadamy sieć 501 km certyfikowanych, wyznakowanych szlaków rowerowych. Można po nich jeździć korzystając z ustawionych i wymalowanych znaków, można posługiwać się
mapą lub przewodnikiem, a dla najbardziej zaawansowanych technologicznie oferujemy ślad GPS.

T

en bojowy okrzyk niech towarzyszy
Murowanej Goślinie. Jesteśmy gminą
o wyśmienitych warunkach do zażywania jazdy na rowerze. Myślę tu o wycieczkach
turystycznych, ale także o próbach sportowych. Wspaniałe tereny Puszczy Zielonka oraz
atrakcje terenów nadwarciańskich sprawiają,
że inni mają nam czego zazdrościć.

wybudowany niezwykle ważny odcinek od
skrzyżowania w Przebędowie aż za Trojanowo (do rozwidlenia dróg na Rogoźno i
Wągrowiec). Ponadto w kilku miejscach
zostaną obniżone dla rowerzystów krawężniki
i poprawione oznakowanie przejazdów przez
jezdnie.

Po kilku latach systematycznej pracy posiadamy sieć 501 km certyfikowanych, wyznakowanych szlaków rowerowych. Można po nich
jeździć korzystając z ustawionych i wymalowanych znaków, można posługiwać się mapą
lub przewodnikiem, a dla najbardziej zaawansowanych technologicznie oferujemy ślad
GPS.

Cykliści otwierajcie swoje kalendarze i zapisujcie!

Co nowego na szlakach?
Szlaki nasze potrzebują pielęgnacji. Trzeba
takie zabiegi wykonywać co 2-3 lata. Do końca
maja wszystkie trasy zostaną odnowione.
Ponadto nowością będzie węzeł szlaków –
miejsce, w którym będą się przecinały. Węzeł
został zaplanowany na placu Powstańców
Wielkopolskich przed ratuszem i mieszczącym
się w nim Gminnym Centrum Informacji.
Na terenie naszej gminy pojawiają się także
bezpieczne ścieżki rowerowe. Aktualnie posiadamy odcinki bezpiecznego ruch rowerzystów
wzdłuż ulic: Poznańskiej, Rogozińskiej, Mściszewskiej, Leśnej oraz w Przebędowie (500 m
w kierunku Obornik). W bieżącym roku zostanie wyznaczony przejazd przez Rynek oraz

A co będzie się działo?

Zaczynamy 6 marca Wielką Galą Rowerową. Szykujemy niesamowitą niespodziankę
(oj nie pożałuje żaden miłośnik rowerów).
13 kwietnia odbędzie się turystyczny objazd
trasy mini MTB Marathonu czyli poszukiwanie
wielkanocnego jajeczka w Puszczy Zielonka.
19 kwietnia po raz czwarty Murowaną
Gośliną zawładną rowerzyści. Tego dnia zostanie rozegrany pierwszy wyścig w ogólnopolskim cyklu MTB Marathon.
9 maja Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” organizuje VI Turystyczny rajd pieszo-rowerowy „Puszcza Wpuszcza”.
6 września na Dziewiczej Górze Związek
Międzygminny „Puszcza Zielonka” współorganizuje imprezę dla osób o żelaznych płucach
i nogach oraz stalowych nerwach – Mistrzostwa Wielkopolski w MTB.

Tomasz Łęcki - Burmistrz Miasta i Gminy

W październiku planowany jest II Rajd
rowerowy śladami cystersów.
Szczegółowy program imprez dostępny będzie
na stronach internetowych.
I jeszcze coś nowego…
Od tego roku rozpocznie oficjalnie działalność
sekcja rowerowa. W najważniejszych zawodach wystartują zawodnicy teamu z Murowanej Gośliny. Powstanie także grupa dziecięca.
Pokieruje nią doświadczony trener kolarstwa
terenowego. Ten pomysł ma na celu z jednej
strony integrację pasjonatów rowerów, z drugiej – ma być pożyteczną ofertą dla dzieci
i młodzieży, a wreszcie będzie doskonałą promocją naszej gminy w całej niemal Polsce
(a z czasem także poza granicami). Wszystkie
szczegóły są już uzgodnione. Jest także już
pierwszy sponsor goślińskiego teamu.
* * *
Zatem: „Kto tylko może, ten na rower!!!”
Już nawet w śnieżne dni tej zimy da się zauważyć najwytrwalszych cyklistów szlifujących
formę na nadchodzący sezon. Murowana
Goślina ma wszelkie szanse stawać się
rowerową stolicą Wielkopolski.

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

Także we wrześniu po raz trzeci w Murowanej Goślinie zorganizujemy Europejski
Tydzień Zrównoważonego Transportu
i Dzień Bez Samochodu.

Nagroda dla goślińskiego Ośrodka Kultury

28

stycznia br. odbyło się wręczenie
nagród w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolski
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”. Była to jego IX edycja.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Murowanej Goślinie po raz kolejny stanął
w szranki konkursu, zgłaszając 4 projekty: Jarmark św. Jakuba, I Międzynarodowy Festiwal
Chóralny im. ks. Edmunda Szymańskiego, Ekologiczną Wioskę Artystyczną w Długiej Goślinie oraz projekt „Odrodzenie i ochrona oryginalnej tradycyjnej muzyki Ziemi Goślińskiej
w oparciu o repertuar wybitnego twórcy
ludowego Stanisława Czarneckiego”. Nagrodę
– w wysokości 25 tysięcy złotych - otrzymał
właśnie ten ostatni.

Wręczenia dokonały Krystyna Poślednia –
Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Ewa Hoffmann – Wiceprezes
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Nagrodę
odebrała mocna grupa goślinian: Arleta Włodarczak – Dyrektor Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury i Rekreacji, Wojciech Wietrzyński – animator ruchu flażoletowego
w naszej gminie, Marzenna Karbowska – prowadząca zespół folklorystyczny „Goślinianie”,
Maciej Rychły – muzyk kwartetu „Yorgi” –
odkrywca muzyki Stanisława Czarneckiego
oraz Burmistrz Murowanej Gośliny Tomasz
Łęcki.
Zespół flażoletowy ze Szkoły Podstawowej
w Białężynie oraz zespół folklorystyczny
„Goślinianie” poproszony został przez organizatorów uroczystości o występ artystyczny.
Młodzież – pod okiem Wojciecha Wietrzyńskiego i przy wtórze śpiewu Marzenny Kar-

bowskiej zaprezentowała 3 utwory, w tym
jeden z choreografią, udowadniając zgromadzonym, że nagroda została przyznana w pełni
zasłużenie.
Uzyskana kwota częściowo pokryje koszty
związane z tegoroczną edycją koncertu „Stanisław Czarnecki In Memoriam”, który odbędzie się 3 października.
Wyróżnionym gratulujemy, życząc jednocześnie dalszego doskonalenia artystycznego warsztatu.

Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 061 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl
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Podsumowaliśmy miniony rok…

T

radycją stało się już organizowanie
w
Murowanej Goślinie Spotkania
Noworocznego,
będącego
formą
podziękowania za współpracę firmom, organizacjom pozarządowym oraz osobom, z którymi przychodzi nam pracować na co dzień.
21 stycznia wieczorową porą do auli Gimnazjum nr 1 przybyło ok. 270 gości, a wśród nich
Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Arkadiusz Błochowiak, ks. bp Wojciech
Polak, Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Zofia Hryhorowicz, Konsul Generalny
Federacji Rosyjskiej Władimir Kuzniecow
z małżonką, Konsul Honorowy Republiki
Francuskiej prof. Tomasz Schramm z małżonką, czy Burmistrz Obornik Anna Rydzewska. Zabrakło Marszałka Marka Woźniaka
i Starosty Poznańskiego Jana Grabkowskiego
zmożonych chorobą. Niestety nie mógł przybyć także Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek. Jednakże aula gimnazjalna tego dnia gościła wielu innych znamienitych i drogich nam
osób.
Tradycyjnie zgromadzeni wysłuchali przemówienia Burmistrza Tomasza Łęckiego, w którym dokonał podsumowania roku ubiegłego
oraz przedstawił plany na 2009 rok. Kilka słów
w imieniu Marszałka powiedział Arkadiusz
Błochowiak. Dobre słowo przekazał od
ks. abpa Henryka Muszyńskiego ks. bp Wojciech Polak.
Ważnym punktem programu były nagrody dla
„Przedsiębiorców Roku 2008 Gminy Murowana Goślina”. Statuetkę Burmistrza Miasta i
Gminy otrzymały następujące firmy:
• w kategorii „Przedsiębiorca mały” - PPHU
ADAM Wieńczysław Rakowski,
• w kategorii „Przedsiębiorca średni” –
nagroda łączona dla Przedsiębiorstwa Spedycyjno-Transportowego T. i Z. Kłos
Sp. Jawna oraz Firmy Handlowo-Usługowej Z. Kłos,
• w kategorii „Przedsiębiorca duży” - Nadleśnictwo Łopuchówko, które tego dnia

reprezentował Zastępca Nadleśniczego
Tomasz Sobalak.
Kolejnym istotnym punktem spotkania było
wręczenie nagród dla „Sportowców Roku
2008” za wybitne osiągnięcia sportowe. Kapituła złożona z goślińskich prezesów, trenerów
klubów sportowych wskazała do wyróżnienia
4 młodych ludzi. Ostatecznie Statuetkę Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina w kategorii juniorów (do 16 lat) otrzymała judoczka
Kamila Busse. W kategorii seniorów (powyżej
16 lat) Statuetką uhonorowany został piłkarz
Bartosz Salamon. W imieniu Bartka nagrodę
odebrali rodzice.
Przez całe spotkanie przewĳał się motyw
drewnianych kościółków, które od zeszłego
roku są jedną z atrakcji turystycznych promowanych przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” z siedzibą w Murowanej Goślinie. Jeden z kościółków znajduje się na terenie
naszej gminy - w Długiej Goślinie. Goście obejrzeli film promujący szlak oraz wysłuchali
6 pieśni opiewających kościoły drewniane
wokół Puszczy Zielonka, specjalnie skomponowanych przez historyka z wykształcenia
i sarmaty z zamiłowania – Jacka Kowalskiego.
Galę prowadził Kierownik Biura Komunikacji
Społecznej Arkadiusz Bednarek.
Po części oficjalnej można było nabyć gadżety
gminne na stoisku promocyjnym, wesprzeć
finansowo Fundację Edukacyjną im. Jana Pawła
II i porozmawiać z jej stypendystami. Jak zwykle wyśmienity poczęstunek przygotowali
oraz obsługę kelnerską zapewnili uczniowie
z Zespołu Szkół im. J. i Wł. Zamoyskich w Rokietnicy, Szkoła w Murowanej Goślinie pod
czujnym i wymagającym okiem Izabeli Starosty. Można było skosztować wypieków goślińskich cukierników i w kuluarach, na mniej formalnym gruncie po prostu porozmawiać.
Co roku staramy się organizować Spotkanie
własnymi siłami w oparciu o pomoc wielu
dobrych ludzi. Serdeczne podziękowania
należą się następującym osobom i instytucjom:

1. Pani Dyrektor Agnieszce OlejniczakGros oraz nauczycielom i uczniom
Zespołu Szkół im. J. i Wł. Zamoyskich,
Szkoła w Murowanej Goślinie (a zwłaszcza Paniom: Izabeli Staroście, Danucie
Borejsza-Wysockiej i Grażynie Zawal).
2. Pani Dyrektor Justynie Furman oraz pracownikom i uczniom Gimnazjum
nr 1 w Murowanej Goślinie (zwłaszcza
Pani Grażynie Krajeckiej i Panu Ryszardowi Lewandowskiemu).
3. Załodze Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
pod przewodnictwem Arlety Włodarczak, a zwłaszcza Pani Zdzisławie Trojanowskiej za opiekę księgową, Tomkowi
Mizgierowi za nagłośnienie i Bartkowi
Stefańskiemu za wystrój.
4. Państwu Grażynie i Romualdowi Sternom.
5. Pani Elżbiecie Winogrodzkiej – OSP
Boduszewo.
6. Pani Marii Grodzkiej – Bursa Zielonka.
7. Panu Janowi Gruszczyńskiemu – OSP
Mściszewo.
8. Panu Tadeuszowi Marciniakowi – OSP
Białężyn.
9. Panu Eugeniuszowi Tomickiemu – OSP
Murowana Goślina.
10. Pracownikom Urzędu Miasta i Gminy –
Paniom: Basi Florys-Kuchnowskiej, Basi
Borejsza-Ida, Asi Michałowskiej, Stażystkom: Marcelinie Prusakiewicz i Alicji
Przywarskiej; Panom: Jasiowi Andrzejakowi, Tadeuszowi Stenclowi, Wojtkowi
Hybzie, Waldkowi Twardowskiemu, Piotrowi Hildebrandtowi i Arkowi Bednarkowi oraz wszystkim, których nie sposób
tu wymienić z nazwiska, a którzy wsparli
nas swoją nieocenioną pomocą.
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel.061 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

Rzemieślnicy wyróżnieni
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stycznia br. w remizie Ochotniczej
Straży Pożarnej w Murowanej Goślinie odbyło się Spotkanie Noworoczne Cechu Rzemieślników Kupców i Przedsiębiorców. Prowadzący spotkanie Starszy
Cechu Jerzy Pędziński powitał licznie zgromadzonych gości, członków Cechu oraz chóry:
skocki i gośliński.
Następnie Burmistrzowie: Skoków – Tadeusz
Kłos oraz Murowanej Gośliny – Tomasz Łęcki
wręczyli nagrody dla najbardziej zasłużonych
rzemieślników.
Z terenu gminy Skoki wyróżniony został
p. Stanisław Hepner za wieloletnią pracę na
rzecz skockiego rzemiosła oraz za przekazywanie wiedzy i doświadczenia młodszym
pokoleniom dekarzy.

Z gminy Murowana Goślina wyróżnienie
otrzymał p. Bogdan Niedbała - długoletni
przedsiębiorca w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych działający na terenie kraju
oraz za granicą, znany z zaangażowania
w kształcenie zawodowe kolejnych pokoleń
oraz z wspierania życia kulturalnego i inicjatyw
społecznych. Wśród kolegów jest cenionym
fachowcem i szanowanym pracodawcą, rzemieślnikiem cieszącym się dużym autorytetem
i zaufaniem, a przy tym ogromnym optymistą.
Obaj Panowie poza listami gratulacyjnymi
i kwiatami otrzymali zegary. Życzenia powodzenia w prowadzeniu działalności mimo kryzysu złożył zgromadzonym Wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej Stanisław Marczak. Dobre słowo skierował również ks. kanonik Roman Kostecki.

Dalsze spotkanie przebiegało w sympatycznej
atmosferze z oprawą muzyczną w wykonaniu
chórów „Vocantes” pod przewodnictwem
prof. Leszka Bajona oraz Skockiego Chóru
Kameralnego pod dyrekcją Andrzeja Kaliskiego.
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 061 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl
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Tytuły „Przedsiębiorca Roku 2008” przyznane

P

odczas tradycyjnie organizowanego w styczniu Spotkania
Noworocznego
przyznano
nagrody dla „Przedsiębiorców Roku
2008 Gminy Murowana Goślina”.

- w kategorii „Przedsiębiorca
duży” - Nadleśnictwo Łopuchówko, które tego dnia reprezentował Zastępca Nadleśniczego
Tomasz Sobalak, wykonało remont
biurowca i świetlicy w Łopuchówku,
wybudowało leśniczówkę w Głęboczku, zainwestowało w monitoring przeciwpożarowy, zabezpieczało tereny turystyczne tj. Śnieżycowy Jar, jest w trakcie modernizacji zabytkowej stajni w Kątach
i stale współpracuje ze szkołami
w kwestii edukacji ekologicznej.

W minionym roku, podmioty gospodarcze działające na terenie naszej
gminy przeprowadziły szereg inwestycji, które przyczyniły się do wzbogacenia oferty gospodarczej Murowanej Gośliny, poprawiając tym
samym warunki życia naszych mieszkańców. Chcąc uhonorować najlepszych - ogłosiliśmy konkurs na
„Przedsiębiorcę Roku gminy Murowana Goślina”. W 3 kategoriach: Laureaci konkursu „Przedsiębiorca Roku 2008”
mały, średni i duży przedsiębiorca
wpłynęły następujące kandydatury:
wyróżniony został za inwestycję w wybuFirma Handlowo-Usługowa Z. Kłos, DOBdowanie nowego pawilonu handlowego,
GUM Michał Dobrowolski, Marcin Dobski
a także modernizację składu budowlanego
Serwis RTV, WEBWIZARDS Waldemar Kranoraz za zaangażowanie w działalność spokiewicz, Materiały Budowlane Insel-Met Rafał
łeczną i rozwój przedsiębiorczości w gmiROZUMEK, Przedsiębiorstwo Produkcyjnonie.
Handlowo-Usługowe „ADAM” Wieńczysław
Rakowski, Bank Zachodni WBK Oddział wMu- w kategorii „Przedsiębiorca średni” –
rowanej Goślinie, Małgorzata Perczyńska
nagroda łączona dla Przedsiębiorstwa
“Hotelik Rozmaitości”, Marek Czajkowski stoSpedycyjno-Transportowego T. i Z.
larstwo, Przedsiębiorstwo Spedycyjno-TransKłos Sp. Jawna oraz Firmy Handlowoportowe Z. i T. Kłos Sp. Jawna, Leśny Zakład
Usługowej Z. Kłos, otrzymali wspólne
Doświadczalny, Aves Sp. z o.o., Spółdzielnia
wyróżnienie za inwestycję w rozwój
Mieszkaniowa „Zielone Wzgórza”, Hilding Poltaboru samochodowego Przedsiębiorstwa
ska Sp. z o.o., Nadleśnictwo Łopuchówko.
Spedycyjno-Transportowego oraz modernizację stacji paliw, a także za wkład
Statuetkę Burmistrza Miasta i Gminy otrzyw kształcenie młodego pokolenia i zaanmały następujące firmy:
gażowanie w działalność społeczną (honorowe krwiodawstwo, pomoc charyta- w kategorii „Przedsiębiorca mały” tywna ubogim).
PPHU ADAM Wieńczysław Rakowski

Kandydatów do wyróżnień spośród
nadesłanych zgłoszeń wytypowała
Kapituła w składzie: Konrad Strykowski – Przewodniczący Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej, Jerzy Pędziński – Starszy Cechu Kupców, Rzemieślników i Przedsiębiorców oraz Barbara Florys-Kuchnowska
– główny specjalista ds. środków pomocowych
i obsługi inwestorów.
5 lutego br. odbyło się spotkanie podsumowujące konkurs „Przedsiębiorca Roku 2008
Murowana Goślina”, w którym udział wzięli
nagrodzeni i nominowani przedsiębiorcy,
członkowie Kapituły, Burmistrz Miasta i Gminy
oraz przedstawiciele Rady Miejskiej. Wszyscy
przedsiębiorcy otrzymali gratulacje oraz upominki.
Barbara Florys-Kuchnowska
gł. spec. ds. środków pomocowych
i obsługi inwestorów
tel. 061 892 36 65
e-mail: b.florys@murowana-goslina.pl

Najlepsi Sportowcy Roku 2008

- w kategorii młodzieżowej, czyli do lat 16:
• Jędrzeja Łągiewkę – piłkarza, zawodnika
KKS „Lech” Poznań,
• Mariusza Baszczyńskiego – lekkoatletę,
zawodnika UKS „Jedynka Murowana
Goślina” oraz
• Kamilę Busse - judoczkę.
- natomiast w kategorii seniorów, czyli
powyżej 16 lat:
• Bartosza Salamona – piłkarza, wychowanka UKS Concord, obecnie gracza
Brescia Calcio.
Następnie kapituła przedłożyła kandydatury
Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana
Goślina Tomaszowi Łęckiemu. Decyzją Burmistrza Statuetki za wybitne osiągnięcia sportowe otrzymali:
- w kategorii młodzieżowej: Kamila Busse
- w kategorii seniorów: Bartosz Salamon.

Statuetki wręczono podczas Spotkania Noworocznego, które miało miejsce 21 stycznia br.
w auli Gimnazjum nr 1. W imieniu Bartosza,
statuetkę odebrali rodzice: Małgorzata i Roman
Salamonowie. Chwilę przed uroczystą dekoracją na scenie - Bartek zadzwonił do rodziców, aby przekazać informację, że właśnie
strzelił kolejną bramkę. Gorąco dziękował za
wyróżnienie.
Poniżej prezentujemy
obojga nagrodzonych:

sylwetki

sportowe

Kamila jest członkinią
kadry młodziczek województwa
wielkopolskiego w judo kobiet.
Trenuje pod okiem
judoki Dariusza Kubea
w Szkole Podstawowej
nr 2 w Murowanej Goślinie. Mimo młodego
wieku odniosła już wiele
znaczących sukcesów: 2 miejsce w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Gwardyjskiego Pionu Sportowego w Bydgoszczy,
1 miejsce w Mistrzostwach Polski Szkół Gimnazjalnych w Poznaniu, 1 miejsce w 44 kg
i 1 miejsce w 48 kg w Otwartych Mistrzostwach AZS-AWF we Wrocławiu, 1 miejsce
w X Memoriale judo im. Edwarda Brzegowego w Strzegomiu czy wreszcie 2 miejsce

w Międzynarodowym Turnieju Judo w Grimmen w Niemczech to jeszcze nie wszystkie
tytuły, które już posiada ta młoda zawodniczka.

fot. www.bresciaonline.it

K

apituła Sportowca Roku, w której skład
wchodzą prezesi i trenerzy goślińskich
klubów sportowych oraz osoby związane z lokalnym sportem, pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Oświatowo-Społecznej Pawła Bukowskiego – na
posiedzeniu w dniu 15 stycznia br. wskazała do
wyróżnienia za wybitne osiągnięcia sportowe
następujących młodych mieszkańców gminy:

Bartosz jest niespełna
18-letnim ale już niezwykle utalentowanym
piłkarzem, który swoje
pierwsze
sportowe
kroki stawiał w Uczniowskim Klubie Sportowym
„Concord”
w Murowanej Goślinie.
Później był również graczem Lecha Poznań.
Obecnie gra w barwach włoskiej drużyny Brescia Calcio. I chociaż międzynarodowa kariera
chłopaka dopiero się rozpoczyna - już interesują się nim największe europejskie kluby
tj. West Ham United czy Real Madryt. Bartosz
jest wzorem dla młodzieży goślińskiej i motywacją do wytężonej pracy.
Obu sportowcom ale także wyróżnionym gratulujemy sukcesów. Życzymy powodzenia
i dalszego rozwoju kariery sportowej, jednocześnie wyrażając nadzieję, że nie zapomną,
gdzie stawiali swoje pierwsze sportowe kroki.
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel.061 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl
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„Francuskie” plany

W

iosną 2010 r. planowane jest podpisanie umowy o partnerstwie między
Murowaną Gośliną a francuskim
miastem Yvetot.

grupa rolników. Te i inne działania mają nas
wspólnie przygotować na scementowanie partnerstwa miast, które ma zostać potwierdzone
w 2010 roku.

skiej Murowanej Gośliny.
Pozostając u źródeł przyjaźni pomiędzy naszymi
gminami, mam nadzieję, że więzi te umocnią się
na przestrzeni lat.

W minionym roku w lipcu Burmistrz Murowanej Gosliny Tomasz Łęcki oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Zbyszek Krugiełka byli
gośćmi władz miasta Yvetot. W październiku
2008 r. Mer Emile Canu odwiedził natomiast
Murowaną Goślinę.

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,

Pragnę, aby relacje między Murowaną Gośliną
i miastem Yvetot rozwĳały się w jak najlepszych
warunkach, ponieważ tak wiele mamy sobie
nawzajem do zaoferowania. Bogactwo naszych
kontaktów powinno trwać ponad nieprzewidywalnymi zwrotami w życiu politycznym. Ze swej
strony zamierzam wspierać realizację celów, które
wspólnie sobie wyznaczyliśmy.

Z Nowym Rokiem spłynęły do nas życzenia
i zapewnienia o chęci współpracy, zarówno
od obecnego jak i byłego mera – Philipa Decultot, którego mięliśmy przyjemność gościć
w lipcu 2007 r.
Burmistrz Tomasz Łęcki został poproszony
również przez Mera Canu o skierowanie kilku
słów do mieszkańców Yvetot odczytanych
podczas przyjęcia noworocznego. Oto one:
Szanowny Panie Merze,
Szanowni Panie i Panowie Radni,
Drodzy Przyjaciele z miasta Yvetot!
Rozpoczął się 2009 rok. Miniony – 2008 nie był
spokojny: wojny w Afryce, na Bliskim Wschodzie,
w Gruzji, a w Ameryce i Europie kryzys finansowy.
Mam nadzieję, że pomimo takiego bilansu na
arenie międzynarodowej, osobiście dla mieszkańców Państwa pięknego miasta ubiegły rok okazał
się bardziej łaskawy i pozytywny.
Cały czas w pamięci mam nasze spotkania we
Francji i w Polsce. Bardzo dużo się dowiedziałem
i poznałem fantastycznych ludzi. Zapewniam, że
podobnego zdania są moi współpracownicy.
Rok 2009 niesie kolejne wyzwania. Mamy także
zrealizować kolejne wspólne przedsięwzięcia.
Oczekujemy przedstawicieli Waszej społeczności
na letnich warsztatach młodzieżowych oraz na
międzynarodowym plenerze rzeźbiarskim. Do
odwiedzenia Yvetot przygotowują się radni
i członkowie Komitetu Partnerskiego, a także

MIEJ W TELEFONIE
OZNAKOWANY NUMER ALARMOWY!

ICE

Ratownicy medyczni, policjanci, strażacy
i wszyscy, którzy interweniują na miejscu
wypadku często mają problem, aby skontaktować się z osobą najbliższą dla poszkodowanego. Ww. służby zaproponowały,
aby w specjalny sposób oznakować numer
telefonu do osoby bliskiej, która mogłaby
służyć pomocą w nagłych wypadkach, np.
informując o grupie krwi poszkodowanego,
przyjmowanych lekach, chorobach, alergiach itp. Numer do takiej osoby należy
wpisać pod międzynarodowym skrótem
ICE (In Case of Emergency) nadając mu
dodatkowo cyfrę (np. ICE1, ICE2) jeśli osób
do kontaktu jest więcej.
Akcja ma zasięg europejski.
Zachęcamy do wpisania tego numeru do
swojej komórki, dzięki temu możemy ocalić swoje życie.

W dniu Waszego spotkania pragnę w nowym roku
życzyć Wam i wszystkim mieszkańcom Yvetot
wszelkiej pomyślności, najpierw osobistej, rodzinnej, dalej zawodowej, aż wreszcie pomyślności dla
całego Waszego pięknego Miasta i Regionu.
Z wyrazami szacunku i przyjaźni
Tomasz Łęcki
Burmistrz Murowanej Gośliny
List ten został odczytany i uznany przez
słuchaczy, o czym świadczy fragment listu
Mera Canu:
„Panie Burmistrzu, Drogi Kolego,
Z uprzejmością zaakceptował Pan naszą prośbę
odnośnie przesłania nam listu przeznaczonego
dla mieszkańców Yvetot, który miał zostać odczytany podczas tradycyjnego spotkania noworocznego.
Pański list został bardzo doceniony przez mieszkańców Yvetot obecnych na uroczystości.
Ze swej strony podkreśliłem chęć wzmocnienia
przyjaźni pomiędzy naszymi miastami.(…)
Proszę przyjąć, Panie Burmistrzu, Drogi Kolego,
wyrazy mojej sympatii.
Emile Canu”
A oto treść listu nadesłanego przez byłego
Mera Philippa Decultot:
„Panie Burmistrzu, Drogi Przyjacielu,
z okazji nadchodzącego Nowego Roku pragnę
przesłać Panu swoje najserdeczniejsze życzenia.
Niech rok ten przyniesie Panu radość, szczęście,
zdrowie oraz umożliwi realizację Pańskich pragnień.
Życzenia te kieruję także do członków Rady Miej-

Proszę być pewnym, Panie Burmistrzu, Drogi
Przyjacielu, wyrazów mojej przyjaźni.
Philippe Decultot”
Zanim jednak nadejdzie moment podpisania
umowy, jeszcze w tym roku czeka nas kilka
przedsięwzięć. I tak na przełomie maja
i czerwca grupa radnych i członków Komitetu
Partnerskiego Ziemi Goślińskiej otrzymała
zaproszenie do odwiedzenia Yvetot.
W czerwcu francuscy biegacze otrzymają
zaproszenie do udziału w półmaratonie weteranów.
W lipcu Komitet Partnerski organizuje Międzynarodowe Warsztaty Młodzieżowe, w których młodzież z Yvetot również weźmie
udział.
Na przełomie siepania i września yvetovski
rzeźbiarz weźmie udział w III Międzynarodowym Plenerze Rzeźbiarskim w Pławnie. To
tylko najważniejsze przedsięwzięcia. Miejmy
nadzieję, że nawiążą się nowe kontakty lub
rozwiną istniejące już między rodzinami, bo to
one właśnie są najcenniejsze.
Ewa Leitgeber
Kierownik Referatu Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich
tel. 61 892 36 50
e-mail: e.leitgeber@murowana-goslina.pl

Biblioteka apeluje

D

yrektor i pracownicy biblioteki zwracają się z apelem do wszystkich Czytelników, zarówno aktywnych, jak
i tych sprzed lat, którzy kiedyś korzystali
z księgozbiorów. Prosimy o kontakt osobisty,
bądź telefoniczny w godzinach otwarcia biblioteki pod numerem telefonu (061) 812 24 52,
(061) 812 24 20, jak również i w filii na os. Zielone Wzgórza pod numerem telefonu
(061) 811 45 30 w celu sprawdzenia swego
stanu konta pod względem zalegania ze zwrotem książek. Za dzieci odpowiedzialność
ponoszą rodzice.
Taka kontrola ma na celu upewnienie się, że
każdy ma „czyste konto”. W przypadku osób,
które zalegają ze zwrotem książek i to z bardzo odległych lat (lata od 1986 do 2008 włącznie), a nie pofatygują się, by to sprawdzić do
dnia 31 marca 2009 r. będą wyciągnięte sankcje karne zgodne z regulaminem biblioteki
(0,10 zł za dobę od każdej książki) za pośrednictwem windykatora. W stosunku do osób,

które do dnia 31.03.2009 r. rozliczą się z biblioteką nie będą wyciągane dalsze konsekwencje.
Gorąco zachęcamy do rzetelnego odzewu na
nasz apel.
Maria Matelska-Busza
Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Murowanej Goślinie
tel. 061 812 22 41
e-mail: biblioteka@murowana-goslina.pl
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Podsumowanie działań Komitetu Obchodów 90. rocznicy
Powstania Wielkopolskiego

N

ie ma już wśród nas ani jednego
powstańca, który mógłby powspominać czyn niepodległościowy 19181919 roku. Pamięć o Powstaniu Wielkopolskim
i jego uczestnikach pozostaje już tylko w naszym zakresie. Jesteśmy naturalnymi spadkobiercami
oddziału
niepodległościowego
naszych przodków. Tę pamięć jesteśmy im po
prostu winni. Dla upamiętnienia przypadającej
w 2008 roku 90. rocznicy Wybuchu Powstania
Wielkopolskiego, zwycięskiego czynu niepodległościowego, który w sposób zasadniczy
wpłynął na ukształtowanie zachodniej granicy
II Rzeczypospolitej i przywrócenie macierzy
ziem stanowiących kolebkę państwowości polskiej, z inicjatywy Urzędu Miasta i Gminy
Murowana Goślina w dniu 04.12.2007 r. został
powołany Komitet Obchodów 90. rocznicy Wybuchu
Powstania Wielkopolskiego.
W spotkaniu tym udział
wzięli przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń, szkół
i instytucji, kościoła i lokalnych władz. Wybrany został
zarząd Komitetu w następującym składzie: Przewodniczący Komitetu Kustosz Izby
Regionalnej Ziemi Goślińskiej
- Norbert Kulse,
Zastępca Przewodniczącego
– Zastępca Burmistrza Marcin Buliński, sekretarz –
inspektor do spraw komunikacji społecznej – Roma
Dukat. Członkami Komitetu
zostali uczestnicy spotkania.
Komitet zaplanował harmonogram obchodów, rodzaj
działań, logo komitetu, wyznaczył osoby odpowiedzialne za konkretne działania oraz ustalił
daty roboczych spotkań.
Działania podjęte w ramach obchodów 90.
rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego
na terenie gminy Murowana Goślina:
• dokonano koniecznej renowacji zachowanego sztandaru z okresu międzywojennego Stowarzyszenia Powstańców Wielkopolskich znajdującego się w Izbie Regionalnej Ziemi Goślińskiej,
• oczyszczono i odnowiono tablicę pamiątkową na ścianie budynku Ratusza,
• odnowiono grób poległego w walkach na
froncie północnym powstania Józefa Skowrońskiego, pochowanego na cmentarzu
parafialnym w Białężynie,
• ustalono możliwie pełną liczbę powstańców i członków straży ludowej, liczbę
poległych i zmarłych powstańców oraz
nazwisk i aktualnych adresów potomków
powstańców,
• zorganizowano i przeprowadzono rajd
pieszy na trasie około 20 km z zadaniami
kontrolnymi do wykonania, prelekcją
w Izbie i przy wspólnym ognisku w Długiej
Goślinie z udziałem 100 uczestników,

• nawiązano kontakt z rodziną bohatera
Szkoły Podstawowej w Białężynie Leona
Masiakowskiego, z rodzinami jego synów:
Bogumiła i Jerzego, podczas uroczystości
z okazji Święta Niepodległości w dniu
10.11.2008 w Szkole Podstawowej w Długiej Goślinie,
• ogłoszono i przeprowadzono Gminny Konkurs Recytatorski Wierszy o tematyce
patriotycznej związany z Powstaniem
Wielkopolskim dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,
• ogłoszony i przeprowadzony został konkurs wiedzy dla internautów,
• zebrano materiały i zorganizowano
wystawę tematyczną w Izbie Regionalnej

polskich z oprawą muzyczną chóru
„Vocantes” pod dyrekcją prof. Leszka
Bajona w kościele parafialnym pw. św.
Tymoteusza w Białężynie. Mszę Św. odprawił i okolicznościową homilię wygłosił
ks. bp gnieźnieński Wojciech Polak.
O godz. 16:30 odbyły się główne obchody
przed Ratuszem i Pomnikiem na pl. Powstańców
Wielkopolskich.
Program
przedstawiał się następująco:
- Przemówienie Burmistrza Miasta i Gminy.
- Odśpiewanie Hymnu Narodowego.
- Odsłonięcie tablicy poświęconej Powstańcom Wlkp. ufundowanej przez Cech Rzemieślników, Kupców i Przedsiębiorców
oraz Kurkowe Bractwo Strzeleckie.
- Widowisko
plenerowe
„Powstańcom Wielkopolskim cześć i chwała” połączone z apelem poległych
w wykonaniu uczniów
gimnazjów
w reżyserii
Anny Płonki i Karoliny
Betki oraz Anny Kasprzak.
W trakcie widowiska złożony został wieniec od
społeczeństwa
goślińskiego oraz okolicznościowe wiązanki pod nowo
odsłoniętą tablicą, tablicą
pamiątkową na ścianie
Ratusza i tablicą pamiątkową
ks.T. Orańskiego
na ścianie goślińskiej fary.

o tematyce powstańczej,
• przygotowane i przeprowadzone zostały
w szkołach podstawowych i gimnazjalnych
następujące konkursy: plastyczny, fotograficzny, poetycko-literacki i na gazetkę
powstańczą oraz wystawy wyróżnionych
prac,
• redagowane i zamieszczane były w Biuletynie Samorządowym i w Kwartalniku
z Otchłani Wieków Ziemi Goślińskiej
notatki i artykuły o pracach Komitetu
i o tematyce powstańczej, które przyczyniły się do wzbogacenia wiedzy w Powstaniu Wielkopolskim,
• zorganizowane zostało spotkanie pokoleń
ze zwycięzcami konkursów, z udziałem
sponsorów i zaproszonych gości, połączone z wystawą najlepszych prac konkursowych. Podczas spotkania zwycięzcom
wręczono nagrody,
• przygotowany został szczegółowy program uroczystości na dzień 27.12.2008 r.,
• 27.12.2008 r. odbyło się Strzelanie
Powstańcze do 3 okolicznościowych tarcz
i kura, zorganizowane przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie, o godz. 14:30 odbyła się
Msza Św. w intencji Powstańców Wielko-

Po
uroczystościach
na
pl. Powstańców Wielkopolskich odbyło się spotkanie
w Ratuszu połączone ze zwiedzaniem przygotowanych wystaw.
Przygotowana została także okolicznościowa
ulotka pt. „Ziemia Goślińska i jej mieszkańcy
podczas Powstania Wielkopolskiego”.
• w dniu 1.01.2009 r. o godz. 17:00 w auli
Gimnazjum nr 1 odbył się Koncert Noworoczny, na którym wystąpił Zespół Instrumentów Blaszanych Zamku Kórnickiego
Castle Brass z udziałem Marka Szymańskiego – tenora i solisty Teatru Wielkiego
w Poznaniu poświęcony potomkom
powstańców, mieszkańcom Ziemi Goślińskiej.
Komitet Obchodów 90. rocznicy Powstania
Wielkopolskiego starał się poprzez swoją działalność przygotować społeczeństwo Ziemi
Goślińskiej, w szczególności młodzież, do
aktywnego i godnego uczczenia tak ważnej
rocznicy, przybliżyć i wzbogacić wiadomości
i pamięć o Powstaniu Wielkopolskim i jego
uczestnikach. Niech nasz dług wdzięczności za
czyn niepodległościowy naszych ojców, dziadków i pradziadków spłacony będzie naszą
świadomą i głęboką pamięcią.
Norbert Kulse
Przewodniczący Komitetu Obchodów
90. rocznicy Powstania Wielkopolskiego
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XXV Sesja Rady Miejskiej

W
skiej.

dniu 26 stycznia 2009 roku w sali
MGOKiR w Murowanej Goślinie
odbyła się XXV Sesja Rady Miej-

Radni na sesji podjęli 9 uchwał:
1. Uchwała Nr XXV/260/2009 w sprawie
powołania Komisji Statutowej.
2. Uchwała Nr XXV/261/2009 w sprawie
określenia przepisów porządkowych oraz
ustalenia opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności
przewozowych przy korzystaniu z usług
autobusowego transportu wewnątrzgminnego na regularnych liniach autobusowych
na trasach Murowana Goślina – Uchorowo, Murowana Goślina – Długa Goślina
oraz Murowana Goślina – Pławno.
3. Uchwała Nr XXV/262/2009 w sprawie
zmiany uchwały Nr X/86/2007 z dnia
27 sierpnia 2007 roku w sprawie określenia przepisów porządkowych, ustalenia
opłat dodatkowych w razie niedopełnienia
obowiązku zapłaty należności przewozowych oraz ustanowienia zwolnień i ulg
w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu na regularnych liniach
na trasach Poznań – Przebędowo, Przebędowo – Poznań realizowanych na zlecenie
Gminy Murowana Goślina.
4. Uchwała Nr XXV/263/2009 w sprawie
zmiany uchwały XXIII/238/2008 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Murowana
Goślina na lata 2009 – 2015.
5. Uchwała Nr XXV/264/2009 w sprawie
utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą MG Sport Sp. z o.o.
6. Uchwała Nr XXV/265/2009 w sprawie
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14

a ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz
szkół prowadzonych na terenie Gminy
Murowana Goślina przez podmioty nie
należące do sektora finansów publicznych.
7. Uchwała Nr XXV/266/2009 w sprawie
wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wekslowych z przeznaczeniem na
zabezpieczenie spłaty pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie
wykonania projektu budowlanego - dokumentacji projektowej dla inwestycji realizowanej przez Związek Międzygminny
“Puszcza Zielonka” w ramach projektu nr
2004/PL/16/C/PE/030 pn. “Kanalizacja
obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza
Zielonka i okolic” zgłoszonego do dofinansowania z Funduszu Spójności.
8. Uchwała Nr XXV/267/2009 w sprawie
zmiany budżetu gminy na 2009 rok.
9. Uchwała Nr XXV/268/2009 w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok.
Treść uchwał podjętych na XXV Sesji Rady
Miejskiej znajduje się na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej oraz w Biurze
Rady Miejskiej.
Sesja została poprzedzona posiedzeniami
Komisji Gospodarczej i Komisji OświatowoSpołecznej.
Wiodącym tematem Komisji Gospodarczej
była budowa hali widowiskowo-sportowej
przy Gimnazjum nr 1 oraz powołanie spółki
do realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej
i utrzymania gminnych obiektów użyteczności
publicznej pod nazwą MG Sport Sp. z o.o.
Pracownicy Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Murowanej Goślinie pod kierownictwem pana Ryszarda Pomina przygotowali
szczegółową prezentację projektu oraz wizualizację budowanej hali. Radni zapoznali się też

ze szczegółami procedury przetargowej na
wyłonienie wykonawcy.
Na pytania dotyczące tworzonej spółki odpowiadali zaproszeni na komisję eksperci z firmy
konsultingowej BUSINESS EXPERT Z. JERZMANOWSKI sp. j. oraz EUDECO sp. z o.o.
Wykazywali oni korzyści wynikające z prowadzenia gospodarki komunalnej w formie spółki
prawa handlowego.
Na Komisji obecny był też pan Przemysław
Jasiński, który zaprezentował planowane inwestycje AQUANET S.A. na terenie gminy Murowana Goślina w latach 2008-2017.
Głównym tematem Komisji Oświatowo-Społecznej z kolei była struktura oraz funkcjonowanie przedszkoli na terenie gminy.
Na posiedzeniu, które odbyło się w Białężynie
byli obecni przedstawiciele Fundacji „Familĳny
Poznań”, którzy podpisali z Burmistrzem
umowę na utworzenie i prowadzenie ognisk
przedszkolnych w Boduszewie, Mściszewie
i Uchorowie, a także dokonali uroczystego
otwarcia Przedszkola „Dzielny Orzeł” z siedzibą w Długiej Goślinie i oddziałem w Białężynie.
Posiedzenie Komisji zostało poprzedzone
wizytacją wybranych przedszkoli z terenu
gminy.
Kolejna sesja Rady Miejskiej odbędzie się
9 marca. Poprzedzą ją posiedzenia Komisji
Gospodarczej (3 marca) i Komisji OświatowoSpołecznej (5 marca).
Pełen terminarz prac Rady Miejskiej na 2009
rok wywieszony jest na tablicy ogłoszeń przed
Urzędem.
Piotr Hildebrandt
Biuro Rady Miejskiej
tel. 061 892 36 54
e-mail: rada.miejska@murowana-goslina.pl

Uwaga! Zmiana
Niespodzianka noworoczna dla dzieci
stycznia br. w sali Miejsko-Gmin- nia kierujemy w stronę Pana Janusza Fredyka w ustawie o świadnego Ośrodka Kultury i Rekreacji, Dyrektora Fundacji, z inicjatywy którego możodbyło się spotkanie zorganizowane liwe było zorganizowanie spotkania. Dzieciom
czeniach rodzinnych przez Fundację
,,Bread of Life” z Długiej życzymy, co najmniej tyle satysfakcji, ile mogli-

N

astępuje zmiana okresu zasiłkowego,
który od 2009 roku ma obejmować
okres od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego. Okres
zasiłkowy, który rozpoczął się w dniu 1 września 2008 roku zostaje przedłużony do dnia
31 października 2009 roku.
Decyzje przedłużające okres pobierania
świadczeń będą wydawane z urzędu i nie
wymagają zgody strony. Sposób oraz terminy
wydawania decyzji zostaną określone osobnym ogłoszeniem.
Agnieszka Statucka
starszy referent ds. świadczeń rodzinnych
i funduszu alimentacyjnego
tel. 061 663 50 88
e-mail: murowanagoslina.sr@op.pl

24

Gośliny oraz Ośrodek Pomocy Społecznej.

W spotkaniu uczestniczyło sześćdziesięcioro
dzieci wraz z rodzicami, dla których przedstawiciele Fundacji przygotowali interesujące
przedstawienie noworoczne wraz z zabawami.
Po ich zakończeniu ,,zastępca św. Mikołaja”
został ubrany przez dzieci w czerwony płaszcz
oraz pozostałe atrybuty. W zamian przekazał
dzieciom prezenty pochodzące z całego
świata, które mogły do nich trafić dzięki staraniom Fundacji.
Wszystkim osobom zaangażowanym w zorganizowanie niespodzianki noworocznej serdecznie dziękujemy. Szczególne podziękowa-

śmy obserwować na ich twarzach tamtego
dnia.

Monika Mleczek
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
tel. 061 812 22 31
e-mail: m.mleczek@murowana-goslina.pl
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Z BIÓRK A

W NAJEM

DO SPRZEDA Ż Y

Zgodnie z art. 35.1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami informuję, iż w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG na stronie internetowej www.murowana-goslina.pl znajduje się wykaz nieruchomości
przeznaczonych do oddania w najem.
Wykaz dotyczy Przedszkoli przy ul. Leśnej i ul. Poznańskiej w Murowanej Goślinie.

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 20062010 znajduje się wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży przetargowej. Wykaz dotyczy nieruchomości
zabudowanej położonej w Murowanej
Goślinie przy ul. Podgórnej 4.

Teresa Dutkiewicz
Kierownik Biura Oświaty
tel. 061 892 36 90
e-mail: t.dutkiewicz@murowana-goslina.pl

Jadwiga Kubińska
Kierownik Referatu Gospodarki
Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa
tel. 061 892 36 30
e-mail: j.kubinska@murowana-goslina.pl

SUROWCÓW
WTÓRNYCH !

W dniu 27 lutego 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 28 lutego.

Barbara Borejsza-Ida
podinspektor ds. ochrony środowiska
i usług komunalnych
tel. 061 892 36 41
e-mail: srodowisko@murowana-goslina.pl

Ewidencja materiałów zawierających azbest
w ubiegłych latach
podobne druki.

złożyły

w

urzędzie

Dane z ankiet pozwolą poznać skalę problemu
oraz określić wysokość środków finansowych,
jaką w kolejnych latach należy przeznaczyć na
pomoc w likwidacji wyrobów zwierających
azbest.
W ubiegłym roku Urząd Miasta i Gminy, Starostwo Powiatowe oraz Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
przeznaczyli kwotę ponad 80 tys. zł na pomoc
osobom fizycznym z terenu gminy Murowana
Goślina w likwidacji wyrobów zawierających
azbest.

Jednocześnie informujemy, że wypełnienie
poniższej ankiety nie jest równoznaczne ze
złożeniem wniosku o dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest. O tegorocznym naborze wniosków o dotację na ten
cel będziemy informować Państwa w wiosennych numerach Biuletynu. W przypadku problemów w wypełnieniu ankiety proszę o kontakt.
Barbara Borejsza-Ida
podinspektor ds. ochrony środowiska
i usług komunalnych
tel. 061 892 36 41
e-mail: srodowisko@murowana-goslina.pl

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
I MIEJSCU ICH WYKORZYSTANIA
Adres, gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest
(płyty eternitowe, rury, etc.)
Imię i nazwisko właściciela lub użytkownika nieruchomości
Tytuł własności
(własność prywatna, dzierżawa, najem)
Nazwa, rodzaj wyrobu
(płyta eternitowa, dachówka eternitowa, rury)
Ilość (m2, tony)
Przydatność do dalszej eksploatacji
(całe płyty czy popękane etc.)
Przewidywany termin usunięcia wyrobu:
• częściowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu
• całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji
Inne istotne informacje o wyrobach
(dach domu, budynku gospodarczego, garażu etc.)



Wypełnĳ ankietę i do 28 lutego 2009 r.
dostarcz ją do Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18.
...............................................
data

...............................................
podpis



J

ak co roku, przypominamy Państwu o obowiązku wynikającym z rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub
urządzeń, w których był lub jest użytkowany
azbest. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się wyroby zawierające
azbest są zobowiązani do 28 lutego 2009
r. dostarczyć do siedziby urzędu informację o tychże wyrobach, korzystając
z druku zamieszczonego poniżej. Informację tę należy składać raz w roku, dlatego
obowiązek ten dotyczy także osób, które
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Aktywizacja obszarów wiejskich

G

mina Oborniki, Miasto i Gmina Murowana Goślina oraz Gmina Ryczywół
zapraszają wszystkich mieszkańców do
wzięcia udziału w projekcie Aktywizacja
obszarów wiejskich - opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Kraina Trzech
Rzek.

Projekt skierowany jest do mieszkańców,
przedsiębiorców, przedstawicieli klubów
sportowych, zespołów artystycznych z gmin:
Murowana Goślina, Oborniki i Ryczywół.
Obejmuje on także ochotnicze straże pożarne,
sołtysów, przedstawicieli ośrodków kultury,
ZHP oraz organizacje pozarządowe i kościelne.
Celami projektu są: aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich gmin Murowana
Goślina, Oborniki i Ryczywół i opracowanie
Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczącej obszaru
powyższych gmin.
Działania w ramach projektu:
a) opracowanie lokalnej strategii działania,
b) działanie punktów konsultacyjno-informacyjnych,
c) spotkania podsumowujące działania punktów konsultacyjno-informacyjnych,
d) spotkanie inauguracyjne dotyczące lokalnej strategii rozwoju.
Punkty konsultacyjno-informacyjne będą
otwarte w dniach od 2 do 20 marca 2009 r.
w następujących godzinach:
- poniedziałki: od 14:00 do 16:00,
- od wtorku do piątku: od 13:00 do 15:00.
Dyżury będą pełnić:
a) Pani Ewa Narankiewicz-Dzydzan
Urząd Miasta i Gminy Murowana
Goślina, pok. nr 35, tel. (061) 89 23 615
b) Pani Katarzyna Bach
Urząd Miejski w Obornikach,
pok. nr 239, tel. (061) 65 59 138

• podnoszenia jakości życia społeczności
lokalnej na obszarze LGD „Kraina Trzech
Rzek”,

c) Pani Marta Kośmicka
Urząd Gminy w Ryczywole,
pok. nr 2, tel. (067) 28 37 002
Każda osoba odwiedzająca punkt będzie mogła
porozmawiać i zapoznać się z działaniami
zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju,
a także otrzymać jej egzemplarz.

• rozwĳania aktywności społeczności lokalnej,

Spotkanie inaugurujace wdrażanie lokalnej strategii rozwoju odbędzie się w dniu
25 marca 2009 r. o godz. 17.00 w sali
restauracji „Laguna” w Obornikach.

• zachowania, odtworzenia, zabezpieczenia
lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego,

• rozwĳania turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR,

• zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Wszystkich chętnych do uczestniczenia w potkaniach prosimy o wcześniejszą rezerwację
miejsca drogą telefoniczną u osób z punktów
konsultacyjno-informacyjnych.

Stowarzyszenie LGD Kraina Trzech Rzek
www.kraina3rzek.pl

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) będzie dokumentem, dzięki któremu za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania (LGD) „Kraina
trzech rzek” mieszkańcy gmin Murowana
Goślina, Oborniki oraz Ryczywół będą
mogli skorzystać ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).
W strategii wskazane zostaną priorytetowe
kierunki rozwoju objętego nią obszaru oraz
planowane przedsięwzięcia, mające doprowadzić do osiągnięcia zakładanych celów.
Środki finansowe z PROW będą dotyczyły
następujących obszarów:
• różnicowania w kierunku działalności nierolniczej,
• tworzenia
biorstw,

i

rozwoju

mikroprzedsię-

• odnowy i rozwoju wsi,
• podnoszenia świadomości społeczności
lokalnej, w tym przez organizację szkoleń
i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów
z obszaru objętego LSR,

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(www.efs.gov.pl).

Projektodawca:
Gmina Oborniki
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76
64-600 Oborniki
www.oborniki.pl
Partnerzy:
Miasto i Gmina Murowana Goślina
ul. Poznańska 18
62-095 Murowana Goślina
www.murowana-goslina.pl
Gmina Rzyczywół
ul. Mickiewicza 10
64-630 Ryczywół
www.ryczywol.pl

Szlak Kościołów Drewnianych nagrodzony
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stycznia br. zostały ogłoszone wyniki
w ogólnopolskim konkursie „Najlepsze Projekty” organizowanym przez
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
w ramach projektu „Fundusze Europejskie dla
NGO w praktyce”. Celem konkursu jest promocja projektów wykorzystujących Fundusze
Europejskie, które w sposób modelowy i efektywny przyczyniły się do zrównoważonego
rozwoju kraju na poziomie regionalnym i lokalnym. Konkurs skierowany był do beneficjentów Funduszy Europejskich, głównie organizacji pozarządowych oraz samorządów lokalnych i biznesu. Przy wyborze „Najlepszych
Projektów” brane były pod uwagę takie kryteria jak:
• efektywność projektu,
• modelowość i innowacyjność projektu,
• współpraca i partnerstwo międzysektorowe w trakcie realizacji projektu,

• realizacja zasad zrównoważonego rozwoju
oraz celów polityk horyzontalnych w szczególności ochrona środowiska.
Wyniki konkursu ujęte były w podziale na
województwa.
Drugie miejsce dla projektów w województwie wielkopolskim oraz ósme miejsce exequo wraz z innymi 5 projektami w rankingu
ogólnopolskim w tym konkursie zajął projekt
Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”
„Szlak Kościołów Drewnianych wokół Puszczy
Zielonka” otrzymując 80 na 100 punktów.
Na szczególną uwagę zasługuje informacja, iż
projekt Związku został oceniony wyżej niż
zwycięzcy konkursu z województw: zachodniopomorskiego, świętokrzyskiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego.
Głównymi nagrodami w konkursie była promocja projektów i tak zwycięzcy wojewódzcy

zostaną zaprezentowani na ogólnopolskiej
wystawie objazdowej „Najlepsze Projekty”,
natomiast nasz projekt będzie promowany na
portalu www.ekoprojekty.pl.
Arkadiusz Bednarek
Kierownik Biura Komunikacji Społecznej
tel. 061 811 88 48
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl

Biuletyn Samorządowy
Miasta i Gminy Murowana Goślina

11

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

Mamy kolejne placówki przedszkolne

22

stycznia 2009 roku w Szkole Podstawowej w Białężynie Burmistrz
Miasta i Gminy Murowana Goślina
podpisał umowę o współpracy w projekcie
„Twoje Przedszkole” z Fundacją „Familĳny
Poznań”. W ramach tej współpracy powstaną
trzy ogniska przedszkolne w Boduszewie,
Mściszewie i Uchorowie. Ogniska będą prowadzone przez Fundację, która uzyskała na
projekt „Twoje przedszkole” dofinansowanie
z EFS. Projekt zakłada funkcjonowanie bezpłatnych ognisk przedszkolnych od 1 lutego do
31 marca 2010 roku, pięć razy w tygodniu po

cztery godziny dziennie. Również tego dnia
oficjalnie zostało otwarte nowe przedszkole
„Dzielny Orzeł” z siedzibą w Szkole Podstawowej w Długiej Goślinie i oddziałem zamiejscowym w Szkole Podstawowej w Białężynie.
Przedszkole poprowadzi Fundacja „Familĳny
Poznań”. Zapraszamy wszystkich chętnych do
skorzystania z oferty Fundacji.
Teresa Dutkiewicz
Kierownik Biura ds. Oświaty
tel. 061 892 36 90
e-mail: t.dutkiewicz@murowana-goslina.pl

Nowe Przedszkole Pierwszy semestr w Gimnazjum nr 1

F

undacja „Familĳny Poznań” zamierza
z dniem 1 września 2009 roku uruchomić w Murowanej Goślinie przedszkole
niepubliczne.
Przedszkole będzie mieściło się w budynku
Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego przy
ul. Mściszewskiej 10 w specjalnie przygotowanych w tym celu salach oraz placu zabaw.
Przedszkole będzie przyjmowało dzieci
3-5 letnie, realizujące program wychowania
przedszkolnego oraz grupę dzieci od 1,5 do
3 lat, które będą miały zapewnioną opiekę
pedagogiczno-pielęgniarską.
Przedszkole
będzie funkcjonowało w godzinach od 7.00 do
16.00. Przewidujemy możliwość regulowania
godzin pracy przedszkola, w zależności od
potrzeb rodziców.
Całkowity koszt pobytu dziecka (3-5 letniego)
w przedszkolu przez 8 godzin dziennie z pełnym wyżywieniem nie przekroczy kwoty
250,00 zł miesięcznie. Natomiast całkowity
koszt pobytu dziecka młodszego z pełnym
wyżywieniem (od 1,5 do 2,5 roku) to kwota
500,00 zł miesięcznie.

Dodatkowa oferta Fundacji „Familĳny
Poznań” dla dzieci uczęszczających do
przedszkola to:
• bezpłatna opieka logopedy i psychologa dla
wszystkich dzieci,
• bezpłatna nauka języka angielskiego w ramach zajęć przedszkolnych dla dzieci 3-5
letnich,
• bezpłatna opieka lekarsko-okulistyczna dla
wszystkich dzieci.

Z

bliża się koniec pierwszego semestru
i czas, w tym roku szkolnym, długo
oczekiwanych ferii. W minionym okresie w Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego
wiele się działo, a nasi uczniowie mieli możliwość wykazania się dużą aktywnością.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej koło teatralne, działające w naszej szkole, prowadzone
przez p. Elżbietę Mistarz, zaprezentowało
scenariusz zatytułowany „Awantura”, a przed
Świętami Bożego Narodzenia nauczyciele
i uczniowie mogli obejrzeć przedstawienie
pt. „Jasełka na wesoło”. Występy młodych
aktorów zostały nagrodzone gromkimi brawami.
W konkursie recytatorskim poświęconym
90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego nasza uczennica Beata Witczak zajęła
pierwsze miejsce, a Paula Okińczyc, w corocznie organizowanym konkursie „Jesienna
zaduma”, zdobyła wyróżnienie. Sportowcom
również dopisało szczęście. W Gminnych biegach przełajowych w Długiej Goślinie i nasze
dziewczęta i chłopcy zdobyli pierwsze miejsca,
a w Powiatowych sztafetowych biegach przełajowych w Kórniku dziewczęta zajęły trzecie
miejsce, a chłopcy piąte. W Dopiewie odbył
się natomiast półfinał powiatu poznańskiego
w piłce ręcznej, w którym i dziewczęta
i chłopcy zajęli trzecie miejsce.

Zapisy dzieci do Przedszkola będą przyjmowane od dnia 10 marca w sekretariacie
Gimnazjum nr 1 przy ul. Mściszewskiej
10.

27. grudnia odbyło się natomiast widowisko
plenerowe poświęcone 90. rocznicy wybuchu
Powstania Wielkopolskiego, przygotowane
przez młodzież z Gimnazjum nr 1 i nr 2.
Naszych uczniów przygotowały panie Anna
Płonka i Karolina Betka. W auli gimnazjum
miała miejsce również wieczornica poświęcona temu wydarzeniu w czasie, której odbyło
się podsumowanie konkursu internetowego,
plastycznego, fotograficznego i literackiego.
Okazało się, że nasi uczniowie odnieśli w nich
wiele sukcesów.

Mateusz Krajewski
Wiceprezes Fundacji „Familĳny Poznań”

W grudniu zakończyliśmy w naszej szkole projekt z edukacji międzykulturowej „Wartości,

Informacje na temat Przedszkola można uzyskać pod numerem telefonu: 0 502-070-155

które łączą przeszłość z teraźniejszością”
finansowany przez Fundację im. Stefana Batorego z Warszawy. Koło Wielokulturowości,
działające przy naszej szkole, realizujące ten
projekt opracowało i wydało specjalny folder
ze zdjęciami oraz streszczeniem najważniejszych działań w ramach projektu. Zainteresowane osoby mogą otrzymać ten folder od
koordynatora projektu - p. Jakuba Niewińskiego. 27 stycznia Koło Wielokulturowości
włączyło się w przeżywanie Międzynarodowego Dnia Pamięci o Holocauście. Z tej właśnie okazji odbyło się spotkanie, w trakcie którego młodzi ludzie zastanawiali się, w jaki sposób pamięć o tragedii Holocaustu można przenieść do współczesnych czasów i budować na
niej i razem z nią dialog i pojednanie między
narodami. Spotkaniu towarzyszyła lektura
fragmentów
wzruszającego
pamiętnika
Dawida Rubinowicza, 15-letniego Żyda, który
wraz z rodziną zginął w Treblince. Aktualnie
jesteśmy w fazie formalizowania partnerskich
kontaktów ze szkołą Makifchet Rishon Le Zion
z Izraela i przygotowujemy wspólny projekt
„Stones of memory roots”.
Na zakończenie pragniemy się pochwalić sukcesem ucznia naszego gimnazjum Adama
Rakowskiego z klasy III b prowadzonego przez
p. Jakuba Niewińskiego, który został finalistą
wojewódzkiego konkursu języka polskiego dla
młodzieży gimnazjalnej i życzyć wszystkim
udanych ferii.
Elżbieta Mistarz
Nauczyciel Gimnazjum nr 1
tel. 061 811 27 79
e-mail: g1mg@poczta.onet.pl
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Dzikie wysypiska odpadów usunięte

W

2008 roku strażnicy spowodowali
usunięcie 28 „dzikich wysypisk”,
z których na wysypisko trafiło nie
mniej niż 38 000 kg odpadów (w tym 960 kg
odpadów azbestowych).
Z terenów gminy Murowana Goślina:
1. Złotoryjsko – 500 kg,
2. Pławno – 12 500 kg,
3. ul. Leśna (Lasek Laskowskiego) - 500 kg,
4. Droga Trojanowo – Głębocko 3 wysypiska
1500 kg + 960 kg płyt azbestowych,
5. Aleja Lipowa z Przebędowa do Mściszewa
- 5 wysypisk, Trojanowo – 2 wysypiska,
Starczanowo – 1 wysypisko (razem
3100 kg),
6. Murowana Goślina ul. Kupiecka – 1000 kg,
7. Murowana Goślina ul. Rogu Renifera
(koczowisko bezdomnych) - 3000 kg,
Razem : 16 dzikich wysypisk – 23 060 kg

odpadów (w tym 960 kg azbestu).
Tereny stanowiące własność instytucji:
1. Lasów Państwowych - 3 wysypiska (Gać,
Złotoryjsko, Długa Goślina) – nie mniej niż
5000 kg odpadów.
2. Agencja Nieruchomości Rolnych - 2 wysypiska (Mściszewo, Złotoryjsko) – 3000 kg,
3. SM „Zielone Wzgórza” (części Lasku
Laskowskiego) – 1000 kg.
Tereny Prywatne:
1. Złotoryjsko – 3 wysypiska (3500 kg),
2. Białężyn – 1 wysypisko (1000 kg),
3. Murowana Goślina ul. Długa/Widok
(1000 kg),
4. Lasek Laskowskiego (1000 kg).
Razem: 12 dzikich wysypisk – 15 500 kg.
Piotr Kubczak
Komendant Straży Miejskiej

Rolnik „bałaganiarz” w Białężynie

W

grudniu 2008 r. Strażnicy Miejscy
wraz z lekarzem z Powiatowego
Inspektoratu Weterynarii przeprowadzili kontrolę jednego z gospodarstw rolnych w Białężynie. W wyniku kontroli stwierdzono szereg zaniedbań dotyczących hodowanych przez rolnika zwierząt oraz przestrzegania przepisów sanitarnych i porządkowych.
Samotnie prowadzący gospodarstwo mężczyzna otrzymał termin na usunięcie stwierdzo-

nych zaniedbań, w przeciwnym razie zwierzęta zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt
zostaną mu odebrane w drodze decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina, a sam
stanie przed sądem, także za lekceważenie
przepisów ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
Piotr Kubczak
Komendant Straży Miejskiej

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

WAŻNE TELEFONY, KONTAKTY:
Straż Miejska
kom.: 0 500 12 49 40, tel.: 061 812 20 10
Policja kom.: 0 500 13 53 51,
tel.: 061 812 22 97
Pogotowie Ratunkowe tel.: 999
Straż Pożarna tel.: 998,
OSP Murowana Goślina
tel.: 061 812 23 98;
Tadeusz Stencel pełnomocnik ds. bezpieczeństwa tel. kom: 502 51 42 27
Dzielnicowi
Rejon I: Starsza część Murowanej Gośliny
(Osiedle Samorządowe nr 1, 2, 3, 4, 5, 6.)
Policjant st. post. Dariusz Sikora
kom. 0 500 135 351
Strażnik Miejski - 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

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
Rolnictwo, leśnictwo i melioracje, Małgorzata Śliwa....................061 892 36 33
Dodatki mieszkaniowe, Lucyna Kasprzak................................061 892 11 93
Referat Gospodarki Nieruchomościami,
kierownik Jadwiga Kubińska.....................................................061 892 36 30
Referat Podatków i Opłat Lokalnych, kierownik Bożena Patan...061 892 36 75
Urząd Stanu Cywilnego, Dowody Osobiste, Ewidencja Ludności,
kierownik Aleksandra Pilarczyk.................................................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, Osiedla Samorządowe, 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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