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

VII NAJWIĘKSZ Y W WIELKOPOLSCE

JARMARK ŚW. JAKUBA
w latach ubiegłych
2005

JARMARK ŚW. JAKUBA ,

CZ YLI „WOJENKO, WOJENKO...”
25 lipca 2009 r. (sobota)
7.00 - 13.00 Drużynowe zawody wędkarskie pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy
Murowana Goślina (Jezioro Łomno w Wojnówku)
10.30 V Światowy Zjazd Gośliniaków (sala OSP, ul. Rogozińska 15)
14.00 Ogólnopolskie Strzelanie Bractw Kurkowych o „Miecz św. Jakuba” oraz Festiwal Strzelecki dla mieszkańców i gości jarmarku (strzelnica bracka)
plac Powstańców Wielkopolskich - gospodarz jarmarku Maciej Narożny
14.00 Parada pojazdów wojskowych – uroczyste otwarcie jarmarku
14.10 Wręczenie statuetek osobowościom kulturalnym roku 2008
14.30 Koncert Orkiestry Garnizonowej Sił Powietrznych w Bytomiu – kapelmistrz
kpt. Jacek Kowalski
16.00 Koncert zespołu „GANG MARCELA”
17.30 Koncert zespołu muzycznego parafii pw. św. Jakuba pod kierunkiem Krystyny
Bajan
17.50 „Wojenko, wojenko” – koncert zespołu śpiewaczego z Długiej Gośliny pod kierunkiem Józefa Kasprzaka
18.20 Koncert „COMMERS BAND”
19.25 Wręczenie „Miecza św. Jakuba” zwycięzcy Ogólnopolskiego Strzelania Bractw
Kurkowych
19.30 Losowanie głównych nagród loterii parafialnej
20.00 Gwiazda wieczoru ZESPÓŁ „FARBA”
22.00 „DZIEJE MUROWANEJ GOŚLINY” – widowisko plenerowe w reżyserii Marcina
Matuszewskiego (plac przy kościele św. Ducha)
23.00 - 1.30 „Wojenko, wojenko” – zabawa taneczna przy muzyce zespołu BLUE VOICE
UWAGA! W GODZ. 10.30 - 17.00 AKCJA HONOROWEGO ODDAWANIA KRWI NA
RZECZ DZIECI POSZKODOWANYCH W WYPADKACH (DOM RZEMIOSŁA, PL.
POWSTAŃCÓW WLKP. 13)
Inne atrakcje: pojazdy wojskowe i obozowisko żołnierzy, pokazy walk, wystawa związana z
II wojną światową, kuchnia żołnierska, loteria parafialna na rzecz wypoczynku letniego dzieci,
kawiarenka „U Jakuba” prowadzona przez ZHP, stoiska rzemieślnicze, stoisko Poczty Polskiej
(okolicznościowa karta pocztowa z datownikiem), rękodzieło artystyczne, stoiska handlowe,
stoisko promocyjne miasta, przejażdżki rikszami, uliczni grajkowie, dmuchańce dla dzieci.

„100 lat kolei żelaznej”

2006

„Radzim was gościć”

2007

„Św. Krzysztof na imieninach
u św. Jakuba”

2008

Parkingi dla gości jarmarku: boisko szkolne przy ul. Szkolnej, ul. Mostowa (ruch jednokierunkowy), ul. Wojska Polskiego (ruch jednokierunkowy).
Parking dla handlowców: ul. Kochanowskiego.
26 lipca 2009 r. (niedziela), Kościół pw. św. Jakuba
12.00 Msza św. odpustowa
13.15 Koncert POLISH QUARTET – trasa koncertowa POLSKIE CAMINO DE SANTIAGO

„Jadą wozy kolorowe”
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Stronę Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie redagują pracownicy w składzie:
dyrektor Arleta Włodarczak, Agnieszka Szymańska-Wojtera, Marcin Matuszewski, Bartłomiej Stefański, Tomasz Mizgier.
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Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
Tomasz Łęcki
Proboszcz Parafii pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie
ks. Piotr Skoczylas
Sołtys Sołectwa Długa Goślina
Marek Strykowski
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Murowanej Goślinie
Arleta Włodarczak
mają zaszczyt zaprosić na
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MUSICA SACR A
MUSICA PROFANA
Dyrektor Festiwalu - Agnieszka Szymańska-Wojtera
Koncert Inauguracyjny
27 czerwca 2009 r. (sobota) godz. 20.30
Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie
Chór Męski Akord
pod dyrekcją Jadwigi Maćkowiak
Kwartet smyczkowy
Grupa MoCarta
(Filip Jaślar, Michał Sikorski, Paweł Kowaluk, Bolesław Błaszczyk)
*****
Koncert Finałowy
1 sierpnia 2009 r. (sobota) godz. 20.30
Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Murowanej Goślinie
Sołectwo Mściszewo
serdecznie zaprasza na imprezę plenerową:

„WIANKI W RY TMIE SERCA”
sobota 20 czerwca 2009 r.
w Mściszewie nad Wartą na przystani Binduga
W programie:
17.00 Powiatowy Przegląd Piosenki Lirycznej
18.00 Koncert pt. „Jak w przedwojennym kabarecie” w wykonaniu Kaliny Perz i Mariusza Matuszewskiego
18.40 Koncert goślińskiej kapeli „Swoja wiara”
19.40 Śmiech, humor i rozrywka – Michał Grudziński aktor Teatru Nowego w Poznaniu
20.00 Koncert Chóru Dziecięcej Szkoły Muzycznej nr 1 im. Borysa Latoszyńskiego „Gloria” z Żytomierza (Ukraina) –
dyrygent Natalia Klimenko
20.40 Śmiech, humor i rozrywka – Michał Grudziński aktor Teatru Nowego w Poznaniu
21.10 WIANKI – obrzęd w wykonaniu zespołu folklorystycznego „Goślinianie” pod kierunkiem Marzenny Karbowskiej
22.00 Losowanie głównych nagród loterii
22.10 - 2.00 „Gdy masz mi coś do powiedzenia, w tańcu mi to
mów” – zabawa przy zespole „QUATTRO BAND”
Inne atrakcje: urządzenia dmuchane dla dzieci, quady, swojskie
jadło, loteria fantowa.
Projekt zrealizowano przy pomocy finansowej
Powiatu Poznańskiego i gminy Murowana Goślina

Zespół Wokalny „La Speranza”
pod dyrekcją Marcina Matuszewskiego
gościnnie Michał Marzec (tenor)
NIEZWYKŁA GALA WOKALNA pt.
„Upiór w Operze przy Strasznym Dworze, Potajemne Małżeństwo oraz Carmen i Only You – czyli jak to w miłości
różnie bywa…”
Agnieszka Zdanikowska – sopran,
Antonina Witajewska – mezzosopran,
Bartłomiej Szczeszek – tenor,
Michał Korzeniowski – baryton,
narrator Mateusz MJ Sibilski
Projekt zrealizowany z pomocą finansową:

Miasto i Gmina
Murowana Goślina

Województwo
Wielkopolskie

Powiat
Poznański

Sponsorzy: TRUST S.A., Stajnie Łopuchowskie Ewa i Paweł
Bugajni, HYDROTECH Janusz Radel, Jarosław Dobrowolski

UWAGA!

Zmiana organizacji ruchu podczas
Jarmarku Św. Jakuba

W

związku z odbywającym się 25 lipca br. na placu Powstańców Wielkopolskich Jarmarkiem św. Jakuba nastąpi
zmiana organizacji ruchu.
W dniu 25 lipca od godziny 5.00 do dnia 26 lipca do godziny
7.00 zamknięta będzie droga wojewódzka nr 196 na odcinku
od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Polnej.
Objazd w kierunku Wągrowca ulicami: Mostową, Kolejową , Polną.
Objazd w kierunku Poznania ulicami: Polną, Kolejową, Wojska Polskiego.
Przystanki autobusowe zostaną przeniesione na ulicę Kolejową,
naprzeciwko Dworca PKP.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
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TERMINARZ NAJBLIŻSZYCH IMPREZ
KULTURALNYCH, SPORTOWYCH I TURYSTYCZNYCH
Termin

Nazwa

Miejsce

Wianki – IV Powiatowy Przegląd Piosenki
Lirycznej

Binduga
Mściszewo

25 - 27 czerwca

Ekologiczna Wioska Artystyczna

Długa Goślina

27 czerwca, godz. 20.30

VII Letni Festiwal Muzyczny „Musica sacra
musica profana”

Długa Goślina

25 lipca, godz. 11.00

V Światowy Zjazd Gośliniaków

sala OSP

25 lipca, godz. 14.00

VII Największy w Wielkopolsce Jarmark św.
Jakuba, czyli „Wojenko, wojenko...”

pl. Powstańców Wlkp.

25 lipca, godz. 22.00

„Dzieje Murowanej Gośliny” – widowisko plenerowe

plac przy
ul. Dworcowej

lipiec - sierpień

Kino Letnie

park miejski

1 sierpnia, godz. 20.30

VII Letni Festiwal Muzyczny „Musica sacra
musica profana”

Długa Goślina

29 sierpnia, godz. 15.00

Dożynki Gminne

Przebędowo

31 sierpnia

Dzień Solidarności i Wolności

Klub Osiedlowy
Kościół ZW

20 czerwca, godz. 17.00

Karamba na DZIATWIE
Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dziecięcych
DZIATWA’09 odbył się po raz 30. Spośród
wielu zgłoszeń na ten najbardziej prestiżowy
konkurs w Polsce, to z Murowanej również
zostało pozytywnie rozpatrzone i 20 maja
teatr Karamba pod kierunkiem Marcina Matuszewskiego wyruszył do Łodzi, aby poznać
wspaniały teatralny świat Dziatwy. Bez cienia
kokieterii mogę napisać, że spektakl „Jedynak”, z którym nasz rodzimy teatr pojechał się
zaprezentować, bardzo spodobał się publiczności. Spektakl adresowany jest do widza
o bliżej nieokreślonym wieku. Jak powiedział
jeden z jurorów Marian Glinkowski, każdy
mógł w jakiś sposób odnieść to, co zobaczył
do wspomnień z dzieciństwa. Aktorzy teatru
Karamba mieli również okazję do obejrzenia
spektakli przygotowanych przez swoich
rówieśników. Niezwykły poziom! Wspaniała
gra aktorska! Nowatorskie pomysły! A więc
teatr dziecięcy żyje i ma się całkiem dobrze!
Choć po wielu prezentacjach szkół podstawowych i gimnazjów z naszego kraju można by
się zastanawiać, czy warto kontynuować tę
podupadającą instruktorsko działalność. Tam
jednak kwestia ścisłej selekcji występujących
teatrów sprawdza się znakomicie. Nie ma
miejsca na tandetę i widok męczących się
dzieci nieudolnie kierowanych przez „spontanicznych” instruktorów. Tutaj wyraziłbym
swoją nadzieję, że dorośli, którzy zajmują się
trudną formą jaką jest teatr dziecięcy, choć raz
pojawią się na Dziatwie w roli obserwatora,
aby czegoś się nauczyć lub stwierdzić, że faktycznie należy dać sobie z tym spokój.
Wróćmy jednak na bardziej optymistyczne
tory... Festiwal należy chwalić za organizację!
Oprócz prezentacji konkursowych, których
było szesnaście odbywały się codziennie warsztaty dla dzieci oraz warsztaty dla instruktorów. Formy to niezwykle cenne, gdyż coraz
rzadziej można je spotkać na przeglądach

i konkursach. Tu warsztaty na medal! Rzetelne, konkretne i pouczające. Instruktorzy
mieli nawet okazję do wystąpienia w spektaklu
poprowadzonym przez mistrza Leszka
Mądzika. Dzieci bawiły się wspaniale podczas
barwnego korowodu na ul. Piotrkowskiej
z udziałem kuglarzy.
Należy pogratulować organizatorom strony
technicznej i merytorycznej, a na tę drugą
w końcu tam ktoś położył nacisk. Nie wróciliśmy ze świadomością zagranego spektaklu
i „odbębnionej” wizyty na konkursie, ale
z ogromnym bagażem nowych informacji
i umiejętności. Należy zaznaczyć tutaj jak znakomita była obsada jurorska: Jadwiga Sącińska
– teatrolog, specjalistka w zakresie Kultury
Żywego Słowa, Marian Glinkowski – instruktor teatralny, prezes Oddziału Okręgowego
TKT, Leszek Mądzik – twórca Sceny Plastycznej KUL, Lech Śliwonik – Prezes Zarządu
Głównego TKT, Dziekan Wydziału Wiedzy
o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie,
Marek Waszkiel – Dyrektor Białostockiego
Teatru Lalek.
Decyzją jury teatr Karamba wrócił do Murowanej Gośliny z wyróżnieniem. Zaiste wielkie
to osiągnięcie, mając na względzie, że dla
Karamby to zupełnie nowe doświadczenie,
gdyż nigdy wcześniej nie mieli okazji prezentować się na konkursach. Co więcej „Jedynak”
był przez grupę wystawiany tam po raz pierwszy. Tak więc prapremiera została zauważona!
Uczestnicy Karamby w drodze powrotnej
zastrzegli, że na Dziatwę wrócą w przyszłym
roku. No tak, ale żeby tam pojechać trzeba
przejść eliminacje, a to poprzeczka ustawiona
bardzo wysoko.
Marcin Matuszewski

Canzona śladami
Mozarta i Brucknera

W

długi majowy weekend dwie grupy
koncertowe chóru „Canzona” z Murowanej Gośliny – Żeński Chór
„Canzona-Absolwent”, skupiający dorosłe,
byłe chórzystki zespołu dziewczęcego oraz
„Canzona Kameralna”, w której śpiewają
uczennice liceów i studentki – wzięły udział
w IX Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Bad Ischl w Austrii. Już sama kwalifikacja, na podstawie nagrań CD do udziału w tej
prestiżowej imprezie stanowi sukces zespołu,
gdyż „Canzona” była jedynym zakwalifikowanym chórem z Polski. Ogólnie w konkursie
wzięło udział ok. 800 śpiewaków, skupiających
się w 35 zespołach, zarówno amatorskich jak
i profesjonalnych z 11 krajów świata: z Filipin,
Kazachstanu, Rosji, Ukrainy, Serbii, Słowenii,
Niemiec, Włoch, Austrii i z Polski. Poziom
konkursu był bardzo wysoki. Słuchaczy szczególnie zachwycił Chór Chłopięcy z Włodzimierza w Rosji, z nieprawdopodobnym wręcz
wykonaniem wokalnym „Lotu trzmiela” Mikołaja Rymskiego-Korsakowa, Chór Dziecięcy
z Ałma Aty, zachwycający subtelnym repertuarem opartym na folklorze kazachskim.
Potężnym brzmieniem szkolonych głosów
zaskoczył natomiast profesjonalny chór mieszany z Postojnej w Serbii. I te właśnie zespoły
zostały nagrodzone przez międzynarodowe
jury Złotym Medalem Konkursu. Prezentację
konkursową chórów „Canzona” oceniało jury,
składające się z wybitnych znawców chóralistyki ze Szwecji, Niemiec, Austrii, Chorwacji
i Holandii. Niestety regulamin konkursu
pozwalał na wyłonienie tylko grupy wspomnianych wcześniej zwycięzców konkursu.
Niewątpliwie podkreślić należy, że Chór „Canzona” z Murowanej Gośliny był jedynym reprezentantem Polski podczas Konkursu i godnie
reprezentował swoje miasto, region i Ojczyznę. Już podczas uroczystości inauguracji,
kiedy przedstawicielki zespołu pojawiły się na
scenie wraz z flagą Rzeczpospolitej owacja
licznie zgromadzonej publiczności była
podobna jak poprzedzającego nas w prezentacji chóru z egzotycznej Manili. W wolnych
chwilach zespół zwiedził historyczne centrum
Salzburga, gdzie urodził się i dorastał Wolfgang
Amadeusz Mozart oraz urokliwe Bad Ischl,
w którym znajduje się letnia rezydencja cesarza Franciszka Józefa i cesarzowej Sissy, a gdzie
też komponował i przez wiele lat grał na organach Anton Bruckner.
Na zakończenie swojego pobytu w malowniczym alpejskim regionie Austrii, Chór „Canzona” wystąpił podczas Mszy Świętej w kościele katolickim w Pfadl, spotykając się z bardzo życzliwym przyjęciem gospodarzy.
Wyjazd na Międzynarodowy Konkurs Chóralny do Austrii mógł się odbyć dzięki wsparciu
finansowemu Powiatu Poznańskiego, który
w jednej trzeciej pokrył koszty całego przedsięwzięcia. Pozostałe koszty opłaciły chórzystki – uczestniczki wyjazdu koncertowego
„Canzony”.
Elżbieta Wtorkowska
Dyrygent Chórów
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Rewitalizacja – najważniejsze
wyzwanie Murowanej Gośliny
W numerze majowym Biuletynu Samorządowego publikowana była cz. 1
tekstu Burmistrza Tomasza Łęckiego, poświęcona rewitalizacji. W numerze
czerwcowym zamieszczamy kontynuację tematu.
Najważniejszy jest Rynek i jego najbliższe
otoczenie.
Rynek jest najważniejszym miejscem w każdym
mieście. Na rynkach mają miejsce najważniejsze wydarzenia. Rafał Dutkiewicz prezydent
Wrocławia uzasadniając, dlaczego Wrocław
swój proces rewitalizacji rozpoczął od rynku,
stwierdził, że rynek musi być salonem miasta.
Oprócz funkcji reprezentacyjnych i praktycznych, użytkowych, powinien być dumą każdego
mieszkańca. Jeżeli podejmujemy gości i chcemy
im pokazać coś ciekawego, powinniśmy móc
zaprowadzić ich na Rynek. Rynek winien być
salonem miasta.
Co będzie się działo w „salonie” naszego
miasta?
1. Przebudowa pl. Powstańców Wielkopolskich. Zakończyły się konsultacje z mieszkańcami – „Partnerami Rewitalizacji”. Do
końca roku zamkniemy prace projektowe
i uzyskamy pozwolenie na budowę. Już
obecnie poszukiwane są źródła korzystnego
finansowania inwestycji. „Partnerzy Rewitalizacji” czyli ok. 30 osób – mieszkańców
miasta (głównie właściciele nieruchomości
przyrynkowych) pracowali wraz z projektantami podczas pięciu kilkugodzinnych

ul. Kochanowskiego. Po wygaśnięciu obowiązujących umów zostanie rozebrany
budynek kwiaciarni i bistro. Te usługi będą
mogły zostać zlokalizowane w budynkach
otaczających plac. Szalet miejski może
zostać wprowadzony pod posadzkę rynku.
Uporządkowana będzie zieleń. Ograniczone
zostaną wszelkie różnice wysokości
(np. krawężniki). Teren kościoła najprawdopodobniej zostanie zaznaczony stylowymi
kamiennymi słupkami. Wszystko musi się
odbywać pod ścisłym nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
2. W pierzejach rynkowych powstaną nowe
inwestycje. Na miejscu rozebranego
budynku po rodzinie Laskowskich pan Paweł
Hanzewniak wybuduje hotel z restauracją.
Na narożniku Rynku i ul. Kochanowskiego
powstanie budynek z przeznaczeniem pod
usługi. Na początku ul. Podgórnej sprzedajemy budynek, który po rewitalizacji mógłby
mieścić np. salon kwiatowy, salon multimedialny czy też kawiarenkę. Być może to nie
wszystkie pomysły prywatnego kapitału.

3. Ważnymi dla wzmocnienia śródmieścia są
tereny w sąsiedztwie Rynku. Na terenie
pomiędzy ul. Poznańską, Kochanowskiego
a „Dolinką Rakocego”
zostanie
pobudowany
kwartał mieszkaniowy.
Jego ostateczny zakres
jest uzależniony od
współpracy pomiędzy
właścicielami
działek.
Obecnie prowadzone są
rozmowy. Jeszcze w tym
roku przystąpimy do
opracowania
stosownego planu zagospodarowania przestrzennego.
Kolejnym tego typu terenem jest obszar pomiędzy ul. Wojska Polskiego
a Dworcową. W tym
rejonie projektowane są
nowe ulice (w tym wspominana wcześniej przedłużona
Dworcowa).
Wizualizacja placu Powstańców Wielkopolskich w Murowanej Goślinie.
Istotą tych opracowań
jest poprawa obsługi komunikacyjnej oraz
spotkań. Ostatecznie najwięcej głosów uzywprowadzenie możliwości pobudowania
skała koncepcja nr 2 (rys. obok) i ta również
nawet 25 nowych domów. Wydzielenie
została zatwierdzona przez Radę Miejską.
i budowa dróg uporządkuje chaotyczny
Wizualizacje są także dostępne na stronie
układ ulic i umożliwi inwestowanie obecnym
internetowej
www.murowana-goslina.pl.
lub przyszłym właścicielom. Te i podobne
Pozostanie przejazd przez „środek” placu
inwestycje mogą spowodować zwiększenie
oraz uliczki po jego obwodzie. Zlikwidoliczby mieszkańców Śródmieścia nawet
wana zostanie uliczka pomiędzy kościołem
o 1000 osób. Będzie to miało także kapia kwiaciarnią. Miejsca parkingowe będą zlotalne znaczenie gospodarcze dla wzmocniekalizowane przy uliczkach wzdłuż pierzei
nia centrum (np. więcej klientów w sklerynkowych. Dodatkowe miejsca powstaną
pach). Tereny zielone w okolicy Ośrodka
częściowo za obecnym pomnikiem. Sam
Zdrowia po wytyczeniu ulicy powinny pozopomnik zostanie przeprojektowany i w nostać terenem rekreacyjnym. Tam właśnie
wej formie zostanie zlokalizowany u wylotu
w tym roku przy okazji Jarmarku św. Jakuba

Tomasz Łęcki - Burmistrz Miasta i Gminy
odbędzie się megaprzedstawienie o dziejach
Murowanej Gośliny.
Czy uda się przeprowadzić zaplanowane
przedsięwzięcia?
Dzisiaj zapewne łatwiej przekonać się do programu Rewitalizacji, ponieważ kilka poważnych
inwestycji zostało już wykonanych. Jesteśmy
w trakcie, a nie na początku.
To jednak nie wszystko. Niezbędne do spełnienia są cztery ważne warunki.
Po pierwsze - dobry zespół. Zaangażowałem
do kierowania Rewitalizacją wybitnego specjalistę pana Pawła Charzewskiego. W tworzonym
zespole są również pani Ewa Grodzka i stażysta
– pan Radosław Kulupa. Stałymi współpracownikami są pracownicy referatów: inwestycji,
gospodarki komunalnej i planowania przestrzennego. Nasz zespół wizytuje najciekawsze
przykłady i nawiązuje różnorodne kontakty.
Po drugie – pieniądze. Projekty są i będą
w części finansowane ze środków budżetu
gminy. To oczywiście nie wystarczy. Ważnym
jest zaangażowanie kapitału prywatnego. Część
projektów będzie miała charakter partnerstwa
publiczno-prywatnego. Jednocześnie staram się
przyciągnąć środki unĳne oraz z Europejskiego
Banku Inwestycyjnego. W tym celu będziemy
tworzyli samodzielnie lub wspólnie z innymi
miastami specjalny miejski fundusz inwestycyjny.
Po trzecie – zrozumienie i gotowość do współpracy ze strony mieszkańców, a szczególnie
właścicieli nieruchomości. Tu potrzeba dużo
dobrej woli i równie dużo cierpliwości. Tam
gdzie brakuje, trzeba budować wzajemne
zaufanie pomiędzy mieszkańcami a lokalną
administracją. Szukanie w nietypowy sposób
rozwiązań dla Rynku dowodzi, że jest to możliwe.
Po czwarte – tzw. „zgoda polityczna”. Są takie
dziedziny życia wspólnoty samorządowej, które
powinny być wyjęte z obszaru walki. Rewitalizacja nie jest dla nikogo osobiście. Rewitalizacja
jest dla Murowanej Gośliny i to dla obecnych
i przyszłych pokoleń. Sam program będzie realizowany zapewne przez 15-20 lat. Apeluję do
wszystkich, którzy zazwyczaj głosują w Radzie
Miejskiej lub publikują przeciw burmistrzowi:
„Nie walczcie z Rewitalizacją, szukajmy wspólnie najlepszych rozwiązań”.

Drodzy Czytelnicy „Biuletynu Samorządowego”!
To tyle aktualnych informacji z realizacji Programu Rewitalizacji naszego miasta. Ważna jest
każda głowa i każde ręce. Proszę Was o aktywność i oczekuję wszelkich spostrzeżeń i ciekawych pomysłów.
Tomasz Łęcki
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
tel. 061 892 36 05
e-mail: burmistrz@murowana-goslina.pl
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Wakacyjne wydarzenia

W

ielkimi krokami zbliża się czas wakacyjnego wypoczynku. W Murowanej
Goślinie to jednocześnie czas dużych
przedsięwzięć kulturalnych. Cykl imprez
„Murowane Lato” jest znany już nie tylko
w naszej gminie, ale również poza nią. Cechą
charakterystyczną jest to, że imprezy te nie są
organizowane przez wyspecjalizowane agencje lecz zazwyczaj przez Ośrodek Kultury
przy wsparciu Urzędu Miasta i Gminy i zaangażowaniu stowarzyszeń, sołectw, osiedli oraz
wielu mieszkańców. Buduje to ich niepowtarzalny klimat.

„Musica sacra, musica profana”. Niepowtarzalną atmosferę letniego wieczoru przy pięknym, drewnianym kościele św. Marii Magdaleny uprzyjemnią nam m.in.: kwartet smyczkowy „Grupa MoCarta”, Zespół Wokalny „La
Speranza”. Dla miłośników arii operowych
i nie tylko – gala wokalna „Upiór w Operze
przy Strasznym Dworze, Potajemne Małżeństwo oraz Carmen i Only You – czyli jak to
w miłości różnie bywa…”. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie festiwalu: Agnieszka
Wojtera, Klub Osiedlowy „Zielone Wzgórza”,
tel. 061 812 36 29.

Wszyscy chętni gotowi zaangażować się w ich
przygotowywanie, wsparcie dobrym pomysłem, słowem czy znalezieniem mecenasa lub
sponsora są mile widziani. Poniżej podaję skrótowe informacje na temat planowanych
w okresie wakacyjnym imprez.

25 lipca – kulminacja lata. Najpierw VII Największy w Wielkopolsce Jarmark św. Jakuba,
w tym roku pod hasłem „Wojenko, wojenko
…”. Jak zwykle coś dla ciała, coś dla ducha.
Dobre jedzenie, stragany, muzyka. W tym
roku będzie można posłuchać m.in. Gangu
Marcela i zespołu „Farba”. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie imprezy: Arleta
Włodarczak, MGOKiR, tel. 061 812 21 20.

16-30 czerwca – plenerowa wystawa fotograficzna „Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski”.
Miejscem ekspozycji wystawy będzie w pierwszym tygodniu Nowy Rynek a w drugim pl.
Powstańców Wielkopolskich. Wystawa przedstawia zdjęcia od Ingresu Jana Pawła II poprzez
wszystkie papieskie pielgrzymki do Polski
wraz z cytatami z homilii Ojca Świętego.
20 czerwca – na przystani kajakowej „Binduga” w Mściszewie kolejny raz odbędą się
„Wianki”. Możemy liczyć na występy folklorystyczne, przegląd piosenki lirycznej i zabawę
taneczną. Spotkanie nad Wartą umili zespół
muzyczny Quattro Band. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie imprezy: Agnieszka
Wojtera, Klub Osiedlowy „Zielone Wzgórza”,
tel. 061 812 36 29.
27 czerwca i 1 sierpnia o godz. 20.30 Długa
Goślina zaprasza na VII Festiwal Muzyczny

A po Jarmarku kulminacja kulminacji czyli
widowisko plenerowe „Dzieje Murowanej
Gośliny”. Przez około 50 min. będziemy mogli
poznać historię miasta od XI wieku do współczesności z udziałem grup tanecznych, chórów,
grup rekonstrukcji wojennych, mieszkańców
miasta. Wszystko wsparte świetną techniką:
potężnymi prezentacjami multimedialnymi,
fajerwerkami czy muzyką nagraną przez nasze
rodzime zespoły, a skomponowaną przez reżysera spektaklu p. Marcina Matuszewskiego.
Kontakt: MGOKiR, tel. 061 812 21 20.
22 sierpnia MTB Trophy – rajd samochodów
terenowych i Fuadów. Start z Nowego Rynku
o godz. 9:00 – quady, o godz. 10:00 – samochody terenowe. Meta: przystań „Binduga”

w Mściszewie. Organizatorzy: Patryk Woźniak – 603 677 420, Jakub Janiszewski –
501 520 005; www.murowanatrophy.yoyo.pl
29 sierpnia-13 września – Trzeci Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski organizowany
przez Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej.
Artyści rzeźbiarze z Polski, Austrii, Holandii,
Francji, Szkocji i Ukrainy będą zmagać się z tematem „Dwie strony”, a twórcze efekty będzie
można obejrzeć 12 września w Pławnie przy
Hoteliku Rozmaitości oraz na wystawach
w Szamotułach i Poznaniu. Kontakt: Emilia
Przybysz-Stemplewska, tel. 501 669 352.
29 sierpnia – gminne dożynki organizowane
w największej wsi sołeckiej w Przebędowie.
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie
imprezy: Tomasz Mizgier, MGOKiR, tel. 061
812 21 20.
To oczywiście nie koniec propozycji i wydarzeń nadchodzącego lata. Będzie wiele innych
ważnych, ciekawych przedsięwzięć. O wszystkich organizatorzy informują za pośrednictwem „Biuletynu”, strony internetowej gminy
(www.murowana-goslina.pl) i Ośrodka Kultury (www.domkultury.murowana-goslina.pl).
Największe imprezy będą miały swoje banery
na rondzie przy ul. Poznańskiej. Zachęcam
Państwa do uczestnictwa w organizowanych
imprezach, a chętnych do osobistego zaangażowania się. Przekażcie informacje o nich
przyjaciołom i zaproście do wspólnego
udziału.
Marcin Buliński
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Murowana Goślina
tel. 061 89 236 06
e-mail: zastepca.burmistrza@murowana-goslina.pl

Lato z przewodnikiem w Puszczy Zielonka

Z

apraszamy do aktywnego poznawania
Puszczy Zielonki. W oba wakacyjne miesiące do Państwa dyspozycji będą przewodnicy, który oprowadzą po najciekawszych
zakątkach Puszczy. Do wyboru są zarówno
wycieczki piesze, rowerowe jak również autokarowe. Udział we wszystkich przedsięwzięciach jest bezpłatny. Wyżywienie oraz transport na start i metę – we własnym zakresie.
Harmonogram wszystkich przedsięwzięć w ramach programu przedstawia się następująco:
• 28 czerwca 2009 roku wycieczka rowerowa ze Skoków do Czerwonaka - zbiórka
na Rynku w Skokach o godz. 9.00,
• 5 lipca 2009 roku wycieczka piesza
z Wierzenicy do Swarzędza - zbiórka przed
kościołem w Wierzenicy o godz. 10.00,
• 12 lipca 2009 roku wycieczka piesza
z Pobiedzisk do Tuczna - zbiórka na Rynku
w Pobiedziskach o godz. 10.00,
• 19 lipca 2009 roku wycieczka piesza
z Kiszkowa do Dąbrówki Kościelnej –
zbiórka na Rynku w Kiszkowie o godz.
10.00,
• 26 lipca 2009 roku wycieczka rowerowa

•

•

•

•

z Dąbrówki Kościelnej do Owińsk –
zbiórka przed kościołem w Dąbrówce
Kościelnej o godz. 10.00,
1 sierpnia 2009 roku wycieczka autokarowa na Szlak Kościołów Drewnianych
wraz z uczestnictwem w Festiwalu
Muzycznym „Musica Sacra, Musica Profana” w Długiej Goślinie – wyłącznie na
podstawie zgłoszeń telefonicznych, zbiórka
przed Starym ZOO w Poznaniu, ul. Kraszewskiego o godz. 13.00, powrót ok.
24.00
9 sierpnia 2009 roku wycieczka rowerowa ze Skoków do Pobiedzisk – zbiórka
na Rynku w Skokach o godz. 10.00,
16 sierpnia 2009 roku wycieczka rowerowa z Murowanej Gośliny do Zielonki –
zbiórka na placu Powst. Wlkp. koło Gminnego Centrum Informacji w Murowanej
Goślinie o godz. 10.00,
22 sierpnia 2009 roku wycieczka autokarowa na Szlak Kościołów Drewnianych
– wyłącznie na podstawie zgłoszeń telefonicznych, zbiórka przed Starym ZOO
w Poznaniu, ul. Kraszewskiego o godz.
8.30, powrót ok. 17.00

• 30 sierpnia 2009 roku wycieczka piesza
z Owińsk na Dziewiczą Górę – zbiórka
przy klasztorze o godz. 10.00,
Wycieczki odbędą się bez względu na warunki
atmosferyczne i poza wyjazdami autokarowymi nie wymagają zgłoszeń.
Zgłoszenia indywidualne na wycieczki autokarowe prowadzone będą:
• dla mieszkańców gmin: Czerwonak, Kiszkowo, Murowana Goślina, Pobiedziska,
Skoki i Swarzędz w dniach 7 - 8 lipca br. w
godz. 10.00 – 14.00 pod numerem telefonu
061 812 22 44,
• dla pozostałych osób w dniach 9 – 10 lipca
br. w godz. 10.00 – 14.00 pod numerem
telefonu 061 812 22 44,
Telefon kontaktowy w sprawach projektu
061 812 22 44.
Arkadiusz Bednarek
Kierownik Biura Komunikacji Społecznej
tel. 061 811 88 48
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl
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ODSZEDŁEŚ:

Odszedłeś: nam
bliski, ważny w
naszym życiu,
kochany księże
Romanie. Przez
19 lat żyłeś, pracowałeś, modliłeś
się wśród nas.

NAM BLISKI

Ks. Michał Kostecki żegna swojego brata.

Przemówienie Burmistrza
Tomasza Łęckiego
nad grobem ks. kan.
Romana Kosteckiego

R

onimy łzy, kiedy żegnamy szczególne osoby, które gościły
w naszych domach, kiedy ktoś z rodziny wyjeżdża na dłużej
za granicę, kiedy po pełnych sympatycznych wrażeń chwilach stajemy na dworcu, lotnisku, w porcie i zdajemy sobie
sprawę, że za moment koniec naszego spotkania, odwiedzin lub
dłuższa rozłąka. Dlaczego zatem dziwić się, że łzy towarzyszą
doświadczeniu przejścia przez próg śmierci. I chociaż wierzymy,
że „życie zmienia się, ale się nie kończy”, to ludzkie poczucie
straty jest tak mocne, że nie sposób ukryć bólu. Intensywność
naszych przeżyć jest największa, kiedy odchodzi ktoś bliski, ktoś
ważny w naszym życiu, ktoś bardzo kochany.

W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyło niemal 150 księży.

Odszedłeś: nam bliski, ważny w naszym życiu, kochany księże
Romanie. Przez 19 lat żyłeś, pracowałeś, modliłeś się wśród nas.
Pamiętamy kiedy plebanią stało się blokowe mieszkanie. Zawsze
otwarte, zawsze pełne ludzi, młodzieży, do późnych godzin wieczornych. Później nie zamykałeś także drzwi tej prawdziwej plebanii. Ołtarz polowy i płyty betonowe jako posadzka naszej prowizorycznej świątyni. Pasterka… To nic, że mróz, że trudne
warunki. Odwiedziny duszpasterskie… Postanowiłeś, że odwie-
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kapłańskich: “Wszystko mogę w Tym, który
mnie umacnia.”
Odszedłeś z tego świata nie podczas choroby
w dzieciństwie, nie po wypadku samochodowym pod Wągrowcem, nie po nieuleczalnej
chorobie w czasie szczególnego adwentu
w roku 2005. Odszedłeś teraz, kiedy już
„wszystko szło ku dobremu”. Kiedy z wieloma
rozmawiałeś o dalszych planach. Mówiłeś:
„w pierwszą niedzielę po opuszczeniu szpitala
chcę podziękować moim kochanym parafianom”.

Parafianie asystują podczas ostatniej drogi ks. Romana.

dzisz nas wszystkich. Ta kolęda trwała od
początku Adwentu do Wielkiego Postu. Kiedy
przed czterema laty wróciłeś po operacji do
parafii i brakowało sił, zaprosiłeś parafian na
probostwo. I przyszli do swego proboszcza,
aby nie zrezygnować z wizyty duszpasterskiej.
W czasie spotkań z nami mało mówiłeś. Słuchałeś. Słowa, które oszczędnie padały, były
zawsze bardzo istotne, czasem trudne, nigdy
nie obliczane na łatwy poklask.
Nie zawsze było łatwo. Spotykały Cię trudne
chwile, jak choćby wtedy, gdy do nowej szkoły
ofiarowałeś krzyże. Pojawił się nieliczny, ale
bardzo ostry i bolesny sprzeciw. Najtrudniejsze dla Ciebie było to, że przeciw krzyżowi
stanęli ludzie wierzący.
Budowałeś naszą świątynię. Ołtarz polowy,
kaplica… W końcu decyzja o przeprojektowaniu prostej bryły w kościół. Nawa boczna,
baptysterium, wieża, prezbiterium, zakrystia
– ta zakrystia tak rozbrzmiewająca gwarem
parafian, kruchta, kaplica w piwnicy. Z roku
na rok zmieniało się otoczenie świątyni. Modliłeś się w tym tworzonym kościele i dbałeś
o każdy szczegół. Nasz Arcykapłan na krzyżu,
ołtarz, witraże… Wznosiłeś nie tylko świątynię z cegieł, ale przede wszystkim świątynię
duchową. Wzmocniłeś naszą wspólnotę sprowadzeniem relikwii św. Faustyny, św. Ojca Pio
i bł. ks. Mariana Skrzypczaka. Z Fatimy osobiście sprowadziłeś figurę Matki Bożej, która
stanęła w kapliczce – miejscu powierzania
naszych szczególnych spraw.
Uczestnicząc w sprawowanych przez Ciebie
Mszach Świętych odkrywaliśmy głębię i godność liturgii. Byłeś skupiony na istocie Eucharystii. Nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że
jesteś autentycznym szafarzem Najświętszego
Sakramentu.

Kondukt żałobny w drodze na cmentarz.

Głosiłeś homilie nieco przytłumionym głosem
z charakterystycznym przymrużeniem oczu.
Być może wybrałeś spoglądanie bardziej
w głąb niż w dal. Nigdy nie słyszeliśmy, że
trudno Tobie zasiąść do konfesjonału. Niestrudzenie trwałeś na adoracji, niejednokrotnie,
gdzieś z tyłu, w ławce.
Bliscy zwracali się do Ciebie imieniem Mikołaj.
To temu świętemu co roku 6 grudnia dziękowaliśmy za naszego proboszcza. Według
aniołka z opowieści księdza Malińskiego to
właśnie św. Mikołaj jest najważniejszy, bo roznosi prezenty i jest dobry. A Ty – pomoc ubogim rodzinom, wakacyjne wyjazdy dla dzieci
i młodzieży, Dębki seniorów, przepiękne
dzieło w Kozielsku. Połączeniem wielu form
stały się nasze Dni Parafii.
Byłeś Polakiem zatroskanym o sprawy narodowe. Bez ważnej przyczyny nie opuszczałeś
patriotycznych rocznic. Nigdy nie zabiegałeś
o godności. Byłeś z nami bez względu na to
czy gospodarze docenili Cię stosownym dla
kapłańskiego powołania miejscem.
Księże, jakkolwiek by to nie zabrzmiało,
cechowała Cię odwaga. I wtedy, gdy poddany
zostałeś presji w specjalnej jednostce wojskowej dla kleryków, i wtedy gdy stanąłeś w bronie dziekańskiego honoru.
Ogromnym świadectwem stała się dla nas
Twoja rodzina. Serdeczne więzi, wspieranie
się, spotkania. Wśród Twoich najbliższych
szczególną rolę odgrywała siostra - Maria.
Pani Mario jesteśmy ogromnie wdzięczni, za
stałą troskę o naszego księdza Proboszcza.
Dzisiaj patrząc na doświadczenie Twojego
życia, coraz dokładniej rozumiem słowa z Listu
św. Pawła do Filipian, obrane podczas święceń

Kochany Księże Proboszczu, Księże Dziekanie, jest nam trudno. Tak jest zawsze, kiedy
odchodzi przyjaciel, bardzo bliski przyjaciel.
Dobremu Bogu dziękujemy za dar Twojego
życia, za dar Twojego kapłaństwa. Byłeś nam
przewodnikiem na ziemi. Teraz stałeś się
naszym orędownikiem w Domu Ojca.
Szanowni Zebrani,
niech obecny, naturalny smutek zacznie być
przezwyciężany wezwaniem św. Pawła z Listu
do Kolosan, powtarzanym kilkakrotnie w Testamencie przez Księdza Romana Kosteckiego:
„I bądźcie wdzięczni”.
Drodzy Przyjaciele naszego Księdza Proboszcza
Bądźmy wdzięczni!
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I I POW I ATOW Y
KO N KU R S
LITE R AC K I
17 kwietnia br. w sali Gminnego Ośrodka
Kultury „Sokół” w Czerwonaku odbyła
się gala finałowa II Powiatowego Konkursu Literackiego „Młyńskie Koło”.
Grand Prix w kategorii prozy zdobyła
Anita Karolczak z klasy trzeciej Liceum
Ogólnokształcącego w Bolechowie. Rok
temu Anita również była laureatką tego
konkursu.
Lidia Szymczak
Dyrektor Zespołu Szkół
im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie
tel. 061 812 60 40
e-mail: zsbolechowo@powiat.poznan.pl

Umowa o współpracy pomiędzy Solaris
Bus&Coach i ZS w Bolechowie

D

zień 20 kwietnia 2009 roku przejdzie
do historii Technikum Logistycznego
w Zespole Szkół w Bolechowie.

Po wielomiesięcznych negocjacjach i uzgodnieniach podpisano ramową umowę o współpracy pomiędzy firmą Solaris Bus&Coach
a Zespołem Szkół w Bolechowie.
Uroczystość ta odbyła się w siedzibie zarządu
firmy. Aktu parafowania i podpisania umowy
dokonały: Prezes Zarządu Solaris Bus&Coach
- Solange Olszewska oraz Dyrektor Zespołu
Szkół - Lidia Szymczak.
Zawarta umowa wzbogaca ofertę edukacyjną
ZS w Bolechowie dla absolwentów gimnazjów
z pobliskich gmin (Czerwonak, Murowana
Goślina, Skoki, Suchy Las). Ma to szczególne
znaczenie dla naszego Technikum Logistycznego.

Przygotowanie kadr dla tak popularnego obecnie zawodu - technik logistyk wymaga konieczności dostępu do nowych technologii, rozwiązań informatycznych, które wzbogacają
metody i treści kształcenia. „Solaris” jako lider
rynku środków komunikacji publicznej, umożliwi naszym uczniom poznanie w praktyce
zasad funkcjonowania procesów zabezpieczających potrzeby materiałowe logistyki produkcji, funkcjonowanie systemów informatycznych, wspomagających zarządzanie wewnętrznym łańcuchem dostaw w trakcie realizacji
procesów wytwarzania. Realizacja tak obszernych celów i zadań zagwarantowana będzie
m.in.: poprzez możliwość odbywania praktyk
w zakładach „Solaris”.
Adam Łachacz
Solaris Bus&Coach Sp. z o.o.

Funkcjonowanie przychodni lekarza rodzinnego
szonej zachorowalności liczba pacjentów oraz
czas ich przyjmowania zwiększają się. W celu
zapobiegania powstawaniu kolejek, rejestratorki informują o przypuszczalnym czasie
przyjęcia przez lekarza.

Nawiązując do pytań mieszkańców dotyczących funkcjonowania Przychodni Lekarza Rodzinnego w Murowanej
Goślinie, przekazujemy niezbędne informacje.
Ilu lekarzy pracuje obecnie w Przychodni
Lekarza Rodzinnego?

Ilu maksymalnie pacjentów dziennie przyjmują lekarze?

W PLR pracuje 7 lekarzy:
- przy ul. Dworcowej 10: dr Sławek, dr
Szlandrowicz, dr Zawadzka i dr Żmuda,
- przy ul. Krętej 58: dr Czaińska, dr Czerniawska, dr Walkowiak i dr Zawadzka.

Czas pracy lekarza w przychodni wynosi
7,5 godz. (w tym wizyty domowe). Zgodnie
z założeniami NFZ na jednego pacjenta należy
przeznaczyć 15 min., co pozwala na przyjęcie
30 pacjentów dziennie. W sytuacjach zwięk-

Program profilaktyki
raka jelita grubego

Termin

Przedmiot

spotkanie edukacyjne, podczas którego
zainteresowanym uczestnikom zostaną
14.09.2009
rozdane probówki do przygotowania
materiału do badań

Dotyczy
kobiety
i mężczyźni
od 50 r. ż.

23.09.2009 badanie na obecność krwi utajonej
Program profilaktyki
raka gruczołu kroko- 23.09.2009 badanie PSA
wego

mężczyźni
od 50 r. ż.

Program profilaktyki
schorzeń układu
oddechowego

06.10.2009

kobiety
i mężczyźni

Program profilaktyki
raka piersi

10.10.2009 badanie mammograficzne

badanie RTG,
badanie spirometryczne

W okresach nasilenia występowania chorób,
podobnie jak w innych przychodniach, nie są
to liczby wystarczające. Pozyskanie lekarzy do
pomocy lub na zastępstwo jest utrudnione
z powodu braku lekarzy chętnych do pracy
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
Czy przy ul. Dworcowej lekarze interniści
przyjmują codziennie od 8:00 do 18:00?

BEZPŁATNE BADANIA PROFILAKTYCZNE
Nazwa programu

Czy są to liczby wystarczające w okresach
nasilenia występowania chorób na terenie
gminy Murowana Goślina?

kobiety
z roczników
1958-1939

Lekarze interniści przyjmują zamiennie w przychodniach przy ul. Dworcowej 10 i przy ul.
Krętej 58, w ten sposób, aby zapewnić pomoc
codziennie w godz. od 8:00 do 18:00.
Czy w przypadku nieobecności „swojego”
lekarza rodzinnego, pacjent może skorzystać z porady innego lekarza i na jakich
zasadach?
Zgodnie z informacją umieszczoną na tablicach
ogłoszeń w Przychodni Lekarza Rodzinnego
przy ul. Długiej 10 i przy ul. Krętej 58, w razie
nieobecności „swojego” lekarza pacjent,
w przypadku nagłego pogorszenia zdrowia,
może skorzystać z porady innego lekarza po
uzyskaniu zgody na przyjęcie bezpośrednio
u lekarza.

Szczegółowe informacje dotyczące miejsc i godzin wykonywania badań zostaną przekazane w późniejszym terminie.

Opracowano na podstawie informacji Przychodni Lekarza Rodzinnego.

Dorota Brajewska
inspektor ds. opieki zdrowotnej i dotacji udzielanych z budżetu gminy
tel. 061 811 28 45
e-mail: d.brajewska@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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XXX Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej

Uwaga na łabędzie!

maja 2009 roku w sali MiejskoGminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie odbyła
się XXX Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej.
W sesji, której przewodniczył Zbyszek Krugiełka uczestniczyło 15 radnych, liczne grono
sołtysów i przedstawiciele Urzędu.

maja br. patrol straży miejskiej został
poinformowany, że na terenie jednej
z nieruchomości w Kątach znajduje
się łabędź. Po przybyciu na miejsce strażnicy
stwierdzili, że w przydomowym ogrodzie znajduje się młody ptak, który ma uszkodzone
skrzydło. Wspólnie z właścicielem nieruchomości schwytali go i przewieźli do „ptasiego
azylu” funkcjonującego przy poznańskim ZOO.
Po wyleczeniu, jeśli łabędź odzyska pełną
sprawność zostanie wypuszczony na wolność,
jeśli nie to zasili stado łabędzi mieszkających
w ogrodzie zoologicznym.

25

Sesję rozpoczęła minuta ciszy poświęcona
pamięci ks. kanonika Romana Kosteckiego.
Korzystając z okazji Burmistrz przekazał radnym słowa podziękowania od ks. abpa Henryka Muszyńskiego za zaangażowanie w uroczystości pogrzebowe i godne pożegnanie
twórcy parafii pw. Najwyższego Arcykapłana
Jezusa Chrystusa.
Podczas sesji odbyło się również uroczyste
pożegnanie jednego z sołtysów. Rezygnację
z funkcji złożył Jan Gruszczyński, dotychczasowy sołtys sołectwa Mściszewo, a zebranie
wiejskie tą rezygnację przyjęło. Burmistrz
dziękując sołtysowi za sześcioletnią pracę na
rzecz lokalnej społeczności wyraził nadzieję,
że współpraca będzie kontynuowana również
poza dotychczasowymi strukturami. Podziękowania oraz słowa wsparcia wyrazili także
licznie zebrani podczas sesji sołtysi.
Radni podjęli na sesji 4 uchwały:
1) Uchwała Nr XXX/295/2009 w sprawie
przekazania w drodze darowizny na
rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości niezabudowanych,
położonych w miejscowości Przebędowo obręb Trojanowo, przeznaczonych pod realizację inwestycji celu
publicznego „Zbiornik małej retencji
Przebędowo”.
Rada Miejska przekazała na rzecz Skarbu Państwa prawo własności dwóch niezabudowanych działek w obrębie Trojanowa.
Przekazanie tych nieruchomości jest konieczne
do realizacji przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych inwestycji
pn. „Zbiornik małej retencji Przebędowo”.
2) Uchwała Nr XXX/296/2009 w sprawie
przyjęcia regulaminu określającego
wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania dodatków: za wysługę
lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za
warunki pracy oraz niektóre inne
składniki wynagrodzenia, a także
wysokość oraz szczegółowe zasady

przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego
dla
nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Murowana Goślina.
Podjęta uchwała dostosowuje przyjęty
w grudniu 2008 roku regulamin wynagradzania nauczycieli do zmian wynikających ze
zmiany ustawy Karta Nauczyciela. Zmiany
w regulaminie dotyczą usunięcia paragrafu
dot. dodatku wyrównawczego oraz dodania
podpunktu dot. bezpieczeństwa uczniów
i wychowania patriotycznego.
3) Uchwała Nr XXX/297/2009 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie Osiedla 600lecia.
Zgodnie z uchwałą przystępuje się do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie os. 600-lecia między ul. Chabrową i ul. Morelową. Z wnioskiem
o sporządzenie tego planu zwrócił się pan
Robert Rakowski, który na przedmiotowym
terenie zamierza wybudować osiedle domów
bliźniaczych i wolnostojących wraz z niezbędną infrastrukturą.
4) Uchwała Nr XXX/298/2009w sprawie
zmiany Uchwały nr XIII/166/2004 Rady
Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia
23 lutego 2004 roku, zmienionej
Uchwałą nr XXII/210/2008 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia
27 października 2008 roku.
Przedmiotowa uchwała dotyczy zmiany granic
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Murowana Goślina. Uchwała łączy się
z poprzednią w ten sposób, że wyłączeniu
z planu podlegają tereny w rejonie os. 600lecia, dla których zostanie sporządzony osobny
plan w trybie pilnym.
Treść uchwał podjętych na sesji znajduje się na
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz w Biurze Rady Miejskiej.
Kolejna sesja odbędzie się 29 czerwca i zostanie poprzedzona posiedzeniami Komisji
Gospodarczej (23 czerwca) i Komisji Oświatowo-Społecznej (25 czerwca).
Piotr Hildebrandt
Biuro Rady Miejskiej
tel.: 061 892 36 54
e-mail: rada.miejska@murowana-goslina.pl

Nowe podłączania do sieci gazowej

G

azownia Poznańska zaprasza do skorzystania z oferty podłączenia nowych
posesji do gazu sieciowego. Gazownia
proponuje pomoc doradców handlowych
w celu ułatwienia przejścia przez procedury
administracyjne związane z tym tematem.
Wszelkich informacji w związku z możliwością
przyłączenia się do sieci gazowej, jak i sposobu
korzystania z gazu ziemnego udziela Biuro
w Poznaniu przy ul. Grobla 14.

Mieszkańców gminy zainteresowanych sprawą
prosimy o kontakt z osobami wyznaczonymi
do udzielania informacji.
Stanisława Rybicka-Cyna
Kierownik Biura
tel.: 061 885 43 01, kom. 601 978 862
fax.: 061 885 43 06
e-mail: stanislawa.rybicka-cyna@pgnig.pl
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29 maja br. podobną informację otrzymali
strażnicy od mieszkańców Długiej Gośliny.
Dorosły łabędź najprawdopodobniej pomylił
lśniącą od deszczu jezdnię ze stawem i wylądował na asfalcie. Ponieważ nic mu się nie
stało, był w pełni sprawny i nie chciał dać się
złapać strażnikom. W związku z tym odeskortowali zdenerwowane ptaszysko do najbliższego akwenu wodnego. Jak się okazało na
samca czekała zniecierpliwiona wybranka
wysiadująca w gnieździe jaja.
Przy okazji ostrzegamy śmiałków przed podchodzeniem zbyt blisko do łabędzi. Ptaki
posiadają bardzo silne skrzydła i potrafią zrobić nimi krzywdę.
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
tel.: 061 812 20 10; kom.: 0 500 12 49 40
Policja
tel.: 061 812 22 97; kom.: 0 500 13 53 51
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
Strażnik Miejski st. strażnik Mariusz ANDRZEJEWSKI
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 mł. insp. strażnik Przemysław ESZNER
Rejon III: Tereny wiejskie gminy
Policjant sierż. Damian FUTRO
kom. 0 500 135 351
Strażnik Miejski st. strażnik Jakub BANASZKIEWICZ
Szczegółowy wykaz na stronie
www.murowana-goslina.pl
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Doradztwo zawodowe dla bezrobotnych

O

d 12 maja br. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zajęcia z doradztwa
zawodowego w ramach Projektu Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w gminie Murowana Goślina „Lepsze Jutro” współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
W trakcie warsztatów uczestniczki poznają
metody poszukiwania pracy, przygotowują
dokumenty aplikacyjne, a także ćwiczą rozmowy kwalifikacyjne. Ponadto, w uczestniczkach wzbudza się motywację do pracy i kształtuje umiejętności pracy w grupie poprzez
wykonywanie prac manualnych. Panie dekorują odlewy gipsowe, wykonują ozdoby z pa-

STOP
PRZEMOCY!

pieru i zdobią przedmioty techniką decoupage.

Jeżeli czujesz, że jesteś ofiarą przemocy
fizycznej, psychicznej, seksualnej lub byłeś
ofiarą przemocy, bez względu na to, czy
jesteś dzieckiem, czy osobą dorosłą przyjdź lub zadzwoń.

Wszystkie wykonane przez panie prace można
oglądać w Ośrodku Pomocy Społecznej. Połączenie dwóch czynników, wiedzy teoretycznej
na temat rynku pracy oraz pracy wytwórczej
wykonywanej w grupie, przywraca wiarę we
własne możliwości zwiększając tym samym
szanse powrotu na rynek pracy. Wszystkim
paniom biorącym udział w Projekcie życzymy
wytrwałości. Przed nimi zajęcia zaplanowane
do końca października.

23 czerwca 2009 r. w godz. od 13.00
do 15.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy
Społecznej pełnią dyżur specjaliści, którzy
mogą Ci pomóc, tel. 061 811 40 20 (czynny
w godzinach dyżuru).

Magdalena Olejniczak
specjalista pracy socjalnej, tel. 061 812 22 31
e-mail: m.olejniczak@murowana-goslina.pl

Interdyscyplinarny Zespół
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

„Gośliński Mundial 2009”

W

maju odbyły się dwa pierwsze turnieje piłkarskie drużyn niezrzeszonych w ramach „Goślińskiego Mundialu 2009”. W rozgrywkach uczestniczyli
zawodnicy w dwóch kategoriach wiekowych:
grupa młodsza (rocznik 1996 i młodsi) oraz
grupa starsza (rocznik 1993-1995). Do zawodów zgłosiło się 12 zespołów. Zgodnie z regulaminem jeden zespół może liczyć 6-10 osób.
Łącznie w każdym turnieju udział wzięło ponad
100 zawodników.

„Jankowski Team”, „Kasta Białężyn”, „Menchester Goślina”, „Orły Łopuchowo” i „Smocze Kule”. Do rozgrywek grupy starszej zgłosili
się: „Biowin Murowana”, „Dream Team”,
„FC Futball”, „Junaki” i „Szefowie”.

W rozgrywkach grupy młodszej uczestniczyły
zespoły: „FC Amatorzy”, „FC Przebędowo”,

Drugi turniej odbył się w dniach: 23 maja
w Łopuchowie (grupa młodsza) i 24 maja na

stadionie sportowym w Murowanej Goślinie
(grupa starsza). Tym razem pierwsze trzy
miejsca w grupie młodszej zajęły zespoły:
„Orły Łopuchowo”, „Jankowski Team” i „FC
Amatorzy”, a w grupie starszej: „Dream
Team”, „Junaki” i „Szefowie”.

Pierwszy turniej odbył się 1 maja w Łopuchowie. W grupie młodszej pierwsze trzy miejsca
zajęły zespoły: „Orły Łopuchowo”, „Menchester Goślina” i „Kasta Białężyn”, a w grupie
starszej: „Junaki”, „Dream Team” i „Biowin
Murowana”.

Kolejne turnieje odbędą się w czerwcu i po
wakacjach. Zawodnikom życzymy wytrwałości i dobrej zabawy.
Krzysztof Krysztofiak
koordynator sportu międzyszkolnego

Zakończenie sezonu Ligi Gminnej

K

rólem strzelców z dorobkiem 10 bramek został pan Barwiński Mirosław grający w zespole Mściszewa.

Tytuł drużyny fair play zostaje przyznany drużynie z Raduszyna. W całej rundzie zdobyła
ona tylko 2 żółte oraz 1 czerwoną kartkę.
W czerwcu został rozegrany Puchar Ligi,
w którym zagrały zespoły z Boduszewa,
Raduszyna, Rakowni, Czerwonaka, Głęboczka, Mściszewa, Bolechowa oraz Zielonych Wzgórz.
Wyniki zamieścimy
w następnym numerze biuletynu.

Nazwa

M

Pkt

Z

R

P

Bramki

1.

Mściszewo

17

47

15

2

0

67-26

2.

Boduszewo

17

34

11

1

5

67-27

3.

Krokodyle Bolechowo

17

32

10

2

5

43-42
58-45

4.

Raf-Mont Czerwonak

17

30

9

3

5

5.

Rakownia

17

25

8

1

8

53-38

6.

Raduszyn

17

20

6

2

9

40-43

7.

Eurobook Zielone Wzgórza

17

19

6

1

10

43-51

8.

Zielone Wzgórza

17

17

5

2

10

39-63

9.

Przebędowo

9

6

2

0

7

9-33

10.

Klima Nord Głęboczek

17

5

1

2

14

22-73

NIERUCHOMOŚCI
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, informuję o wywieszeniu na tablicach ogłoszeń UMiG wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w drodze przetargowej. Wykazy dotyczą:
• 2 niezabudowanych działek poł. w Kamińsku (teren zabudowy letniskowej),
• nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym poł. w Boduszewie,
• nieruchomości rolnej poł. w Wojnówku.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy ogn informuję o wywieszeniu na tablicach ogłoszeń UMiG
ogłoszeń o przetargach:
• ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
poł. w Trojanowie, dz. ozn. geodezyjnie nr 89/9 o pow. 0,6678 ha,
• ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej poł. w Murowanej Goślinie, dz. ozn. geodezyjnie nr 1135/5 o pow. 0,0201 ha.
Jadwiga Kubińska
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa
tel. 061 892 36 30, e-mail: j.kubinska@murowana-goslina.pl

UWAGA
PRACODAWCY!
Klub Pracy zwraca się z prośbą do wszystkich pracodawców zatrudniających pracowników sezonowych o zgłaszanie wolnych miejsc pracy. Zapraszam od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do
15:00, ul. Dworcowa 10 (budynek
Ośrodka Zdrowia), II p., pok. 305.
Hanna Mazurkiewicz
Lider Klubu Pracy
tel. 061 812 22 31 wew. 23
e-mail: klub.pracy@murowana-goslina.pl
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OG ŁOSZE NI A BU R MISTR Z A MI A STA I G MIN Y M U ROWA N A GOŚ LIN A
O wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowości Mściszewo na obszarze działki o nr ewid. 239/5 w miejscowości Mściszewo, gmina Murowana Goślina
Na podstawie art. 17 pkt 10 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w związku
z uchwałą Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie Nr XXVII/296/2005
z dnia 27 czerwca 2005 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego
wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowości Mściszewo na obszarze działki o nr ewid. 239/5
w miejscowości Mściszewo, gmina Murowana Goślina, którego
granicę określono na załączniku graficznym, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 2 czerwca do 3 lipca 2009 r.
w godz. od 10.00 do 14.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina, pokój 34.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego
rozwiązaniami odbyła się w dniu 16 czerwca 2009 r. o godz. 15.00

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina, w sali nr 10.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani
mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, p. 34 oraz składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina na adres Urzędu Miasta i Gminy ul. Poznańska 18, 62-095
Murowana Goślina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lipca 2009 r.
Murowana Goślina, dnia 26 maja 2009 r.

O wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowości Mściszewo dla części działki o nr ewid. 212/9, gmina Murowana Goślina
Na podstawie art. 17 pkt 10 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w związku
z uchwałą Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie Nr XIX/175/2008
z dnia 23 czerwca 2008 r zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego
wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowości Mściszewo dla części działki o nr ewid. 212/9,
którego granicę określono na załączniku graficznym, wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko w dniach od 2 czerwca do 3 lipca
2009 r. w godz. od 10.00 do 14.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy,
ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina, pokój 34.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego
rozwiązaniami odbyła się w dniu 16 czerwca 2009 r. o godz. 14.30
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy ul. Poznańska 18, 62-095 Muro-

wana Goślina, w sali nr 10.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani
mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, p. 34 oraz składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina na adres Urzędu Miasta i Gminy ul. Poznańska 18, 62-095
Murowana Goślina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lipca 2009 r.
Murowana Goślina, dnia 26 maja 2009 r.

O wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina
Na podstawie art. 11 pkt 10 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
Nr IV/30/2007 z dnia 8 stycznia 2007 r. zawiadamiam o wyłożeniu do
publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 18 czerwca do 31
lipca 2009 r. w godz. od 10.00 do 14.00 w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina, pokój 34.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbedzie się w dniu 7 lipca 2009 r. o godz. 17 w Gimnazjum nr 1 przy ul. Mściszewskiej 10, 62-095 Murowana Goślina.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić
uwagi do projektu studium.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani
mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, p. 34 oraz składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina na adres Urzędu Miasta i Gminy ul. Poznańska 18, 62-095
Murowana Goślina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 2009 r.
Murowana Goślina, dnia 4 czerwca 2009 r.
Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina
Tomasz Łęcki
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OG ŁOSZE NI A BU R MISTR Z A MI A STA I G MIN Y M U ROWA N A GOŚ LIN A
O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla 600-lecia
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.
1227., z późniejsz. zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Murowanej Goślinie
uchwały nr XXX/297/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o przystąpieniu do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla 600-lecia w Murowanej Goślinie, którego
granice określono na załączniku graficznym.

Goślina w terminie do dnia 26 czerwca 2009 roku. Jednocześnie,
w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą składać
wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko do wyżej przedstawionego planu.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której
dotyczy.
Murowana Goślina, dnia 2 czerwca 2009 r.
Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina
Tomasz Łęcki

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu
miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta
i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana

,,Co wiem o CK, PCK i HDK?”

27

maja 2009 r. w Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego
w Murowanej Goślinie odbyła się VIII edycja konkursu: „Co
wiem o Czerwonym Krzyżu, Polskim Czerwonym Krzyżu
i o Honorowym dawstwie krwi?”. Do konkursu zgłosiło się 40 uczniów z klas I-III z Gimnazjum nr 1 i nr 2 w Murowanej Goślinie. Po
uroczystym rozpoczęciu przez prezesa klubu Stanisława Woźniaka,
pomysłodawcę i organizatora konkursu, uczniowie przystąpili do rozwiązywania zadań przygotowanych przez Wielkopolski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu.
Konkurs dotowany był przez Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina,
Polski Czerwony Krzyż z Poznania, reprezentowany przez panią Katarzynę Starzyk, która przekazała drobne gadżety i upominki dla uczestników konkursu, oraz Zarząd Klubu HDK PCK „Gośliniacy” w Murowanej Goślinie.
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, Urząd Stanu Cywilnego oraz zgłaszanie
zgonów:
poniedziałek 10.00 – 18.00, wtorek-piątek 10.00 – 17.00
przedłużone weekendy pod numerem: 504 285 650
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

Zwycięzcami konkursu zostali:
Uczniowie z Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie
I miejsce - Joanna DUHR
II miejsce - Anna SKOŁUDA
III miejsce - Karolina MIKUŁA
Uczniowie z Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie
I miejsce - Marta MILEWSKA
II miejsce - Jarosław BRAJEWSKI
III miejsce - Joanna BUKOWSKA
Klub HDK PCK „Gośliniacy”
www.gosliniacy.kujonek.com
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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