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PRZEDSIĘBIORCA ROKU 2009
fot. sxc.hu

GMINY MUROWANA GOŚLINA
Zapraszamy Państwa do złożenia swojej propozycji do Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina „Przedsiębiorca
Roku 2009 Gminy Murowana Goślina” w kategoriach:
• całokształt
• mały przedsiębiorca (do 10 osób zatrudnionych)
• średni przedsiębiorca (od 11 do 30 osób zatrudnionych)
• duży przedsiębiorca (powyżej 30 osób zatrudnionych).
Złożenie nominacji to sposób na wyróżnienie przedsiębiorcy z naszej gminy, który w roku 2009 wykazał się realizacją inwestycji
w swojej firmie, ale również przyczynił się do rozwoju gospodarczego gminy, wzrostu przedsiębiorczości, a także wspierał cenne inicjatywy społeczne lub gospodarcze.
Zgłoszenie powinno zawierać:
• pełną nazwę i adres przedsiębiorcy,
• określenie kategorii, której dotyczy nominacja,
• szczegółowe uzasadnienie nominacji,
• imię i nazwisko osoby zgłaszającej.
Nominacje do nagród można przesyłać do 30 listopada br. włącznie do Urzędu Miasta i Gminy z dopiskiem „Przedsiębiorca Roku”
lub e-mailem na adres: inwestycje@murowana-goslina.pl
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 grudnia 2009 r. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie statuetek odbędzie się na tradycyjnym
spotkaniu noworocznym w styczniu 2010 r.

ZGŁOŚ SWOJĄ PROPOZYCJĘ!
Oświadczenie Redakcji
Biuletynu Samorządowego

Oświadczenie kolportera
Biuletynu Samorządowego

W związku z nieprawdziwymi twierdzeniami sformułowanymi publicznie na łamach lokalnej prasy przez panią Adriannę Borowicz
odnoszącymi się do kolportażu ulotki Spółdzielni Mieszkaniowej
oświadczam, iż wspomniana ulotka nie stanowiła dodatku do
wrześniowego numeru Biuletynu Samorządowego, i że jej kolportaż nie był finansowany ze środków pochodzących z budżetu gminy
Murowana Goślina.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Andrzej Sosnowski świadczące
usługi kurierskie na terenie gminy Murowana Goślina, w tym również dla Urzędu Miasta i Gminy oświadcza, że kolportaż ulotki
Spółdzielni Mieszkaniowej odbywał się poza Biuletynem Samorządowym, na zlecenie zainteresowanej Spółdzielni. Za usługę tę zleceniobiorca wystawił rachunek, który zleceniodawca zrealizował ze
swoich środków finansowych.

Redaktor Naczelna Biuletynu Samorządowego
Roma Dukat

Andrzej Sosnowski

Biuletyn Samorządowy
Miasta i Gminy Murowana Goślina


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.

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji 62-095 Murowana Goślina ul. Poznańska 16 tel./fax. (061) 8122-120
NIP: 777-17-90-446, Konto: Bank Spółdzielczy w Murowanej Goślinie 16 9044 0001 0020 0200 0749 0001
h t t p : / / w w w. d o m k u l t u r y. m u r o w a n a - g o s l i n a . p l ,
e-mail: domkultury@murowana-goslina.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
Tomasz Łęcki

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w obchodach

zaprasza młodych twórców do udziału w konkursie poetyckim pt.

Ś w i ę ta

R ów i e śn i c y
S p o j r z e n i a 2009

Niepodległości
10 listopada 2009 r. (wtorek)
20.00 Gośliński Bal Niepodległościowy – aula Gimnazjum nr 1

11 listopada 2009 r. (środa)
10.00 Msza św. za Ojczyznę z udziałem Orkiestry Dętej OSP
pod batutą Mateusza MJ Sibilskiego (Kościół pw. św. Jakuba)
11.00 Uroczystość pod pomnikiem:
- Hymn Narodowy,
- Hejnał Murowanej Gośliny,
- Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Tomasza
Łęckiego,
- Złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem.
12.30 Powszechne Obywatelskie Strzelanie Niepodległościowe
(strzelnica bracka)
20.15 Wieczór pieśni patriotycznych przygotowany przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (salka pod Kościołem
pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa)

Trzecia edycja konkursu SPOJRZENIA przypada równo dwadzieścia lat po wydarzeniach roku 1989, które radykalnie odmieniły sposób życia polskiego społeczeństwa. Zmiana ustrojowa, rynek,
wszechobecność mediów wpłynęły na rolę i pozycję literatury, jej
odczytywanie i znaczenie.

Jak widzą świat i swój udział w otaczającej
ich rzeczywistości młodzi poeci
		
– rówieśnicy III Rzeczypospolitej?
„Mówiąc o przełomach, wskazałabym na 89
tylko z racji najlepszego albumu the cure
lub mojego nieudanego starcia ze światem […]
mój patriotyzm kojarzy pana Tadka
jako miejscowego łachudrę;
jest szary jak kundel […]”
- tak napisała w 2007 roku laureatka drugiej edycji naszego konkursu, Maria Halber.

A Ty?
NABÓR DZIECI DO KOSZYKÓWKI!!!
Klub UKS 1 przy Szkole Podstawowej nr 1
w Murowanej Goślinie
oraz członkowie zarządu
zapraszają dziewczynki i chłopców
z klas 3 i 4 na treningi koszykówki.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z trenerem:
Przemysławem Mądrowskim pod nr. tel. 665-739-627

V MUR OFF ROCK
Gwiazda wieczoru

7 LISTOPADA 2009 r., godz. 18.00
Piwnica Pub II
ul. Wojska Polskiego 2

ACID DRINKERS

oraz zespoły
NONE i FLYING HEADS

Bilety w cenie 30zł do nabycia:
• Ośrodek Kultury ul. Poznańska 16 w godz. 8.00-20.00
• Klub Osiedlowy ul. Nowy Rynek 8 w godz. 8.00-20.00
• Piwnica Pub II ul. Wojska Polskiego 2 w godz. 17.00-22.00
Bilety przed koncertem 35 zł

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

koncert z ok a zji 28. urodzin

Chóru Dziewczęcego
„Canzona”
25 października 2009 r. (niedziela), godz. 19.00
sala Ośrodka Kultury, ul. Poznańska 16
Wystąpią:

• Chór Dziewczęcy Canzona,
• Żeński Chór Canzona-Absolwent,
• Chór Canzona Kameralna.

Dyrygują:

Elżbieta Wtorkowska
Adrianna Wtorkowska

Wstęp wolny!
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VI Kongres Kultury Polskiej
Jakie jest miejsce polskiej kultury w europejskim krajobrazie? Jaką pozycję zajmuje ona
w naszym życiu społecznym?
Między innymi na te pytania
próbowali odpowiedzieć
uczestnicy VI Kongresu Kultury
Polskiej zgromadzeni w Krakowie w dniach 23-25 września.

R

ok 2009 nie przypadkowo wybrano na
organizację kolejnego kongresu. Mija
dwadzieścia lat od zapoczątkowania
przemian ustrojowych i społecznych w Europie oraz pięć lat od wejścia Polski do Unii
Europejskiej. Według inicjatorów zjazdu jest to
odpowiedni moment na powszechną dyskusję
o miejscu i roli kultury w dzisiejszym świecie
oraz wyznaczenie nowych perspektyw jej rozwoju. Odbyło się 5 sesji plenarnych i 26 sympozjów w trakcie, których ponad 1000 uczest-

Oferta zajęć Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
oraz Klubu Osiedlowego „Zielone Wzgórza”
na rok 2009/2010
Oferta jest propozycją przygotowaną z myślą o tych, którzy przeznaczając swój
wolny czas na uczestnictwo w naszych zajęciach, pragną doskonalić swoje umiejętności, rozwijać zainteresowania lub też ciekawie spędzać czas wolny.
Zapraszamy wszystkich chętnych na zajęcia, warsztaty, stałe formy działalności:
zespoły taneczne i teatry
sekcje, pracownie, kluby
• Pracownia modelarska „Pirat-Team”,
• Zespół taneczny Orkiestry Dętej OSP,
• Pracownia modelarska „Passat RC”,
• Zespół folklorystyczny „Goślinianie”,
• Warsztaty Plastyczne,
• Teatr młodzieżowy „Gang Marcina”,
• Pracownia Rzeźby i Ceramiki,
• Teatrzyk „Zielona Goś”,
• Kółko plastyczne dla dzieci,
• Teatr „Karamba”.
• Gośliński Klub Piszących „Pod Pegamuzyka
zem”,
• Żeński Chór „Canzona-Absolwent”,
•
Klub Gier Umysłowych (szachy, war• Zespół Śpiewaczy Koła Gospodyń Wiejcaby),
skich „Goślińskie Chabry”,
•
Gimnastyka dla seniorów,
• Zespół Śpiewaczy „Goślinianka”,
•
Aerobik,
• Zespół wokalny w Długiej Goślinie,
•
Nauka języka angielskiego,
• Orkiestra Dęta OSP,
•
Klub Rękodzieła Artystycznego,
• Chór Dziewczęcy „Canzona”,
•
Pracownia fotograficzna.
• Chór „Canzona Kameralna”,

ników dyskutowało na trzy wiodące tematy:
przestrzenie twórczości, instytucje dla kultury
oraz kultura w społeczeństwie. Podkreślano
konieczność wprowadzenia zmian strukturalnych, których podstawy może stworzyć jedynie nowa ustawa o działalności kulturalnej.
Więcej informacji na stronie:
www.kongreskultury.pl
Arleta Włodarczak
uczestnik kongresu

Co w kulturze się
zdarzyło?
• 27 września 2009 r. Zespół śpiewaczy
PZERiI „Goślinianka” wziął udział w Pierwszym Przeglądzie Amatorskiej Twórczości
Zespołów Śpiewaczych w Rogoźnie.
Gospodarzem przeglądu był Zespół „Przemysław” działający przy Rogozińskim Centrum Kultury. Wystąpiło dziewięć zespołów z województwa wielkopolskiego.
Atmosfera jak zawsze przy tego typu spotkaniach była wspaniała. Każdy zespół
został uhonorowany dyplomem i okolicznościową statuetką.
Marzenna Karbowska
• 16 września br. odbyło się kolejne spotkanie Rady Programowej widowiska. Przede
wszystkim analizowano wnioski na przyszłe lata. Omawiano też plan spotkania
uczestników widowiska w dniu 2 października. Dokonano podziału osób zaangażowanych w widowisko na działy i wyznaczono szefów tych działów.
Arleta Włodarczak

• Chór Mieszany „Vocantes”,
• Szkółka gry Orkiestry Dętej OSP
(instrumenty dęte drewniane i blaszane,
perkusja).
Ponadto od października zapraszamy wszystkich chętnych na kurs tańca dla dzieci
i młodzieży oraz naukę gry na gitarze i pianinie.
Szczegółowe informacje
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
tel. 812 21 20, 811 30 88, e-mail: dom.kultury@murowana-goslina.pl
w w w.d o m k u l t u r y. m u r ow a n a - g o s l i n a . p l

• 30 września br. po raz kolejny, tym razem
w mniejszym składzie obradowano, nad
przyszłorocznymi widowiskami. Przede
wszystkim dyskutowano nad kosztami
i ilością. W wyniku analizy finansowanej
postanowiono, że w przyszłym roku
odbędą się dwa widowiska „Dzieje Murowanej Gośliny” w terminach 23-24 lipca.
Bilety w cenie 30 i 20 zł (ulgowy) będzie
można nabywać od 1 grudnia br.
Arleta Włodarczak

Murowana Goślina w Aglomeracji Poznańskiej

N

a zlecenie gmin wchodzących w skład Rady Aglomeracji Poznańskiej
(wśród nich jest również gm. Murowana Goślina) Centrum Badań
Metropolitalnych, złożone z poznańskich uczelni, opracowuje strategię
dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej. W ramach tych prac odbywa się Akademia Aglomeracyjna czyli cykl wykładów poświęconych zagadnieniom istotnym
z punktu widzenia gmin.Uczestnictwo w wykładach jest bezpłatne i otwarte
dla każdego zainteresowanego.
Wszystkie wykłady odbywają się w czwartki, w godz. od 12:00 do 15:00,
w małej auli (sala nr 21) Collegium Goegraphicum przy ul. Dzięgielowej 27
Campus Morasko. W przypadku konieczności uszczegółowienia informacji proszę o kontakt.
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 061 811 88 48, e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

Terminy

Tematyka spotkań

22.10.2009

Krajobraz, procesy urbanizacji i polityka przestrzenna w aglomeracji poznańskiej

29.10.2009

Sieć drogowa i kolejowa, komunikacja publiczna w aglomeracji poznańskiej

5.11.2009

Usługi społeczne w aglomeracji poznańskiej w
kontekście zmian demograficznych (ochrona
zdrowia, edukacja, opieka społeczna)

12.11.2009

W kierunku strategii aglomeracji poznańskiej
– główne założenia i cele strategii

Biuletyn Samorządowy
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III Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski Puszcza Zielonka

W

pierwszych
dwóch
tygodniach
września w Pławnie powstawały
rzeźby z drewna i kamienia w temacie Dwie strony, wykonywane przez artystów
z siedmiu krajów Europy. Aktualnie są one
prezentowane w Muzeum Zamek Górków
w Szamotułach. Wystawa potrwa do 31 października. Kolejna prezentacja rzeźb odbędzie
się w terminie od 4 do 27 listopada na terenie
Międzynarodowych Targów Poznańskich
w pawilonie nr 10. Wystawa będzie czynna
w czasie trwania imprez targowych (wejście
po wykupieniu biletu od hallu przy ul. Głogowskiej). Wernisaż będzie miał miejsce w piątek
6 listopada o godz. 18.00 (wstęp za zaproszeniami). Przy tej okazji przewidujemy spotkanie
sympatyków Murowanej Gośliny, na które
zapraszamy również mieszkańców innych
miejscowości.
Uczestnikami pleneru - twórcami rzeźb w temacie Dwie strony są artyści: Susheila Jamieson Szkocja, Carina Kerschbaumer Austria,

Natalia Leykina Ukraina, Nino Maaskola
Niemcy, Denis Pottier Francja, Hans Reijnders
Holandia, Waldemar Rudyk Polska, Jan Serafin
Polska, Marek Szewczyk Polska, Grażyna Szymała-Wołyńska Polska, Karolina Szymanowska
Polska, Stefan Wyszkowski Polska.
Organizatorem przedsięwzięcia jest Komitet
Partnerski Ziemi Goślińskiej. Projekt organizowany jest we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie, Muzeum Zamek Górków
w Szamotułach oraz z Międzynarodowymi
Targami Poznańskimi. Współfinansują go: Fundacja J&S Pro Bono Poloniae, Gmina Murowana Goślina, Powiat Poznański i Samorząd
Województwa Wielkopolskiego.
Pomocy organizacyjnej, rzeczowej lub finansowej udzielili ponadto: DEALER STIHL - Andrzej
Zieleniewski i Krzysztof Spiżewski, Firma
Usługowa Konrad Strykowski, Gemini Studio,
KON-BUD Sp. z o.o., Tomasz Krotecki, Mar-

Jedyna projekcja filmu
„Dzieje Murowanej Gośliny”

2

października br. w auli Gimnazjum nr 1
odbyła się jedyna projekcja nagrania
z widowiska plenerowego „Dzieje Murowanej Gośliny”, które wystawione zostało na
zakończenie tegorocznego Jarmarku św.
Jakuba. Choć film nie oddawał w pełni efektów, jakie towarzyszyły widzom podczas lipcowego przedstawienia na żywo, zrobił duże
wrażenie na przybyłych, co miało swoje
odzwierciedlenie w oklaskach. Zaprezentowany został również 7-minutowy film z przygotowań do widowiska, jakie odbywa się
w Puy de Fou, a które to widowisko stanowiło
natchnienie dla naszych rodzimych poczynań.
Prowadzący spotkanie - a zarazem reżyser
widowiska - Marcin Matuszewski poprosił na
scenę wszystkie osoby związane z realizacją
tego przedsięwzięcia: od obsługi technicznej,
grupy rekonstrukcji historycznej, poprzez
chóry, zespoły taneczne do statystów. Zaprezentowani zostali także członkowie Rady Programowej widowiska, która pracuje nad organizacją przedsięwzięcia w roku przyszłym.
Każdy zaangażowany otrzymał od Burmistrza
Tomasza Łęckiego pamiątkowy 15-minutowy
skrót nagrania „Dziejów Murowanej Gośliny”.
Po części oficjalnej spotkania można było
w kuluarach pobrać deklarację uczestnictwa
w kolejnym widowisku, a właściwie widowiskach, gdyż w przyszłym roku planowane są
dwa, zarezerwować bilety na owe wydarzenia
oraz zakupić pamiątkowy kubek, koszulkę czy
płytę cd.

Szukamy chętnych do widowisk!
Wszystkich, którzy pragną wziąć udział
w przygotowaniach do widowisk, bądź służąc
pomocą przy organizacji, bądź w roli statysty
zachęcamy do wypełnienia deklaracji. Dokument do pobrania na stronie
www.dziejemurowanej.pl
lub bezpośrednio w biurze Ośrodka Kultury.
Rusza rezerwacja biletów na widowiska!
Przyszłoroczne widowiska będą biletowane.
Rusza rezerwacja biletów w cenie 20 zł (dzieci,
młodzież ucząca się do 24 roku życia oraz
emeryci i renciści) i 30 zł. Rezerwacja odbywa
się telefonicznie pod nr tel. 061 812 21 20, za
pomocą strony internetowej
www.dziejemurowanej.pl
lub bezpośrednio w biurze Ośrodka Kultury.
Widowiska odbędą się 23 i 24 lipca, godz.
22:00, plac przy kościele św. Ducha.
Szczegółowych informacji udziela:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Murowanej Goślinie
ul. Poznańska 16
tel. 061 812 21 20
e-mail: dom.kultury@murowana-goslina.pl
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 061 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

cin Leitgeber, Anna i Waldemar Łużni, MARKDREW Violetta i Marek Kroteccy, Lekan Stanisław PW, Nadleśnictwo Łopuchówko, Zygmunt Meres, Ewa Obrębowska, Małgorzata
i Marek Perczyńscy, Marek Rumiński, Błażej
Twaróg, Zbigniew i Danuta Wawrzyniak,
Borysław Wiśniewski, Piotr Wołyński, Daria
i Tomasz Woroch, Zakład Poligraficzny
Tomasz Kędziora.
Wszystkim dotacjodawcom i sponsorom,
a także podmiotom nie wymienionym, które
choćby w symboliczny sposób wsparły przedsięwzięcie, serdecznie dziękujemy.
Kolejna edycja pleneru z udziałem rzeźbiarzy
polskich i zagranicznych odbędzie się za rok.
Emilia Przybysz-Stemplewska
Prezes Komitetu Partnerskiego Ziemi Goślińskiej
tel. 501 669 352
e-mail: stemplewska@wp.pl
www.kpzg.murowana-goslina.pl

Zmiana organizacji
ruchu w mieście
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
informuje, że na terenie miasta odbywają
się prace mające na celu wprowadzenie
nowej organizacji ruchu w centrum Murowanej Gośliny oraz na os. Zielone Wzgórza.
Zmiany dotyczą głównie kierunkowości ulic
znajdujących się na terenie miasta Murowana Goślina.
Jeden kierunek ruchu zostanie wprowadzony na następujących ulicach:
• ul. Mostowa (od ul. Poznańskiej do
ul. Gnieźnieńskiej) – wprowadzony od
26.09.2009 r.
• ul. Wojska Polskiego (od ul. Gnieźnieńskiej do ul. Poznańskiej) – wprowadzony od 26.09.2009 r.
• ul. Wodna (od. ul. Łąkowej do ul. Mściszewskiej),
• ul. Krętej (od ul. Długiej do ul. Lenartowskiego),
• ul. Przesmyk (od ul. Długiej do ul. Krętej),
• ul. Cegielskiego oraz Kościelnej (od
ul. Długiej do ul. Gen. Kutrzeby),
• ul. Malinowej (od ul. Długiej do ul. Leśnej),
• ul. Źródlanej ( od ul. Leśnej do ul. Długiej).
W związku z prowadzonymi pracami prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności
i zwracanie uwagi na nowe oznakowanie
pionowe oraz poziome.
Arkadiusz Krociak
podinspektor ds. infrastruktury technicznej
i usług komunalnych
tel. 061 892 16 42
e-mail: a.krociak@murowana-goslina.pl

Biuletyn Samorządowy
Miasta i Gminy Murowana Goślina



Turyst yk a
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Kolejne fundusze UE w dziedzinie
turystyki
Rozstrzygnięty został konkurs na fundusze UE w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Działania 6.1 „Turystyka”,
Schemat I „Infrastruktura turystyczna” na lata 2007-2013”.

G

mina Murowana Goślina została
wybrana jako partner do realizacji
dwóch projektów tj.:
• jako partner Wielkopolskiej Organizacji
Turystycznej w projekcie na kwotę dofinansowania 1 018 888,31 zł „System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce”.
W ramach projektu na terenie naszej
gminy zostaną umiejscowione 3 infokioski
służące turystom jako multimedialne centra informacji. Turyści znajdą infokioski na
obu rynkach oraz w okolicach Ośrodka
Kultury. Poza infokioskami w ramach projektu zostaną także postawione dwujęzyczne tablice informacyjne opisujące
obiekty o istotnym znaczeniu dla regionu.
Na terenie naszej gminy tablice staną przed
kościołem św. Jakuba w Murowanej Goślinie oraz przed kościołem św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie. Planowane do
poniesienia wydatki na terenie naszej
gminy to ok. 210.000 zł, z czego wkład
własny gminy to ok. 42.000 zł, a pozostała
kwota pochodzi z środków UE.
• jako Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” w projekcie na kwotę dofinansowa-

nia 525 981,82 zł „Szlak Kajakowy Puszcza
Zielonka”. Zgodnie z przyjętą w 2007 roku
Strategią Rozwoju Turystyki Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” kolejnym
uzupełniającym się produktem turystycznym po Certyfikowanym Systemie Ścieżek
Rowerowych (501 km), rozwinięciem
Szlaku Cysterskiego oraz Szlaku Kościołów
Drewnianych wokół Puszczy Zielonka stanie się Szlak Kajakowy „Puszcza Zielonka”
mający swój przebieg od Pobiedzisk aż po
Tuczno i Czernice. Całkowita wartość
projektu oszacowana jest na ok. 800 000
zł.
Do konkursu zgłoszonych zostało 59 projektów, ocenę formalną i merytoryczną przeszło
20 wniosków, z czego 18 otrzymało dofinansowanie.
Arkadiusz Bednarek
Kierownik Biura Komunikacji Społecznej
tel.: 061 811 88 48
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl

Oznakowanie
szlaków
rowerowych

O

d kwietnia do końca sierpnia trwały
prace nad odnowieniem oznakowania
systemu szlaków rowerowych na
terenie Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka” i okolic. Szlaki znakowane były 4 lata
temu i wymagały odnowienia. W ramach zadania odnowiono na długości ponad 270 km
oznakowanie istniejącego systemu szlaków
rowerowych tj.:
• Dużego Pierścienia Rowerowego,
• Małego Pierścienia Rowerowego,
• szlaków łącznikowych od R-1 do R-9
Prace polegały na usunięciu istniejącego oznakowania, odpowiednim przygotowaniu miejsca
do wymalowania nowych znaków oraz wymalowaniu nowych znaków identyfikacyjnych,
wyznakowaniu nowych tras dojazdowych szlaków R-2, R-3, R-4, R-5, R-6, R-7 oraz Małego
Pierścienia Rowerowego do punktu zbiorczego
szlaków na placu Powstańców Wielkopolskich
w Murowanej Goślinie, naprawie i odnowieniu stojaków tzw. „witaczy” oraz map wielkoformatowych przy szlakach rowerowych.
Arkadiusz Bednarek
Kierownik Biura Komunikacji Społecznej
tel.: 061 811 88 48
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl

Ostatni rowerowy rajd za nami

W

raz z nadejściem jesieni kończy się
czas organizowanych lub współorganizowanych przez nas, jako Gminne
Centrum Informacji, przedsięwzięć mających
promować turystykę aktywną na terenie gminy
Murowana Goślina. Zauważamy coraz większe zainteresowanie - zwłaszcza turystyką
rowerową. Stała grupa miłośników dwóch
kółek pojawia się właściwie na każdym rajdzie,
a jej skład ciągle się rozrasta. Ale nie ograniczamy się tylko do rowerów. Powodzenie
organizowanego - w ramach Europejskiego
Tygodnia Zrównoważonego Transportu spływu kajakowego jest sygnałem, że mieszkańcy szukają różnych form wypoczynku i to
na terenie swojego miejsca zamieszkania.
4 października odbył się ostatni w tym sezonie
– III Rajd po cysterskim szlaku rowerowym.
Organizatorem rajdu był Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”. Uczestnicy wyruszali na szlak z czterech miast: Wągrowca,
Pobiedzisk, Poznania i Murowanej Gośliny. Być
może przez silny wiatr i nie rozpieszczającą już
jesienną aurę na starcie przed goślińskim ratuszem pojawiło się jedynie kilkanaście osób. To
jednak nie zaważyło na dobrych nastrojach

Tworzymy listę goślińskich rowerzystów
W tym roku nie planujemy już organizacji rajdów
rowerowych, natomiast zachęcamy do kontaktu
z nami, w celu stworzenia listy miłośników dwóch
kółek. Lista taka pozwoli w przyszły roku na bieżąco informować Państwa o planowanych przedsięwzięciach rowerowych: za pomocą e-maila lub
drogą sms’ową. A zatem zachęcamy do kontaktu.

i sympatycznej atmosferze podczas trasy. Tradycją rajdów stał się już krótki postój na odpoczynek w malowniczym Głęboczku, przy
pamiątkowym głazie „Kamień i Czas”. Goślińskich rowerzystów powitał sołtys Jakub Bartoszewicz, choć niestety nie dał się namówić na
uczestnictwo w rajdzie.
Meta rajdu tym razem znajdowała się na parkingu leśnym przed Dąbrówką Kościelną.
Goślińscy rowerzyści przybyli jako pierwsi.
Chwilę potem dołączyli uczestnicy rajdu z pozostałych miejscowości, tworząc łącznie ok.
100-osobową grupę. Poza grochówką i gorącą

kawą na chętnych czekały testy z wiedzy
o szlaku cysterskim. Najlepsi otrzymali
nagrody, w tym silna grupa goślinian (a tu najlepszy z najlepszych - p. Waldemar Woźniak
z punktacją 14 na 15 max. punktów). Ten
akcent kończył III Rajd cysterski. Niektórzy
udali się jeszcze zwiedzić pobliskie Sanktuarium Maryjne w Dąbrówce Kościelnej.
Roma Dukat
Gminne Centrum Informacji
tel. 061 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

Warsztaty nordic walking.

Dobry klimat

w naszej gminie

Spływ kajakowy rzeką Wartą.

Gmina Murowana Goślina już po raz trzeci włączyła się w obchody
Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu przypadającego w dniach 16-22 września, zakończonego Dniem bez Samochodu. Tegoroczne hasło brzmiało „Popraw klimat swojego miasta”.

W
Rajd rowerowy szlakami „Puszczy Zielonka”.

piątek 18 września na płycie Nowego Rynku,
os. Zielone Wzgórza odbyły się bezpłatne
warsztaty nordic walking. Wykwalifikowana trenerka pokazała prawidłowe techniki chodzenia
z kijkami, jak się rozgrzewać, a także opowiedziała
o idei powstania tego sportu. Uczestnicy po opanowaniu niezbędnej wiedzy wyruszyli na 6 km spacer. Po
zakończonych zajęciach padały prośby, by tego typu
akcje organizować częściej.
W sobotę 19 września odbył się spływ kajakowy
rzeką Wartą. Impreza już na etapie zgłaszania uczestnictwa cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że
postanowiliśmy rozszerzyć grupę. Ostatecznie z przystani KS Stomil w Poznaniu wypłynęło 126 osób. Meta
spływu znajdowała się na przystani kajakowej Binduga
w Mściszewie. Tam na uczestników czekał ciepły posiłek i ognisko.

Panowie skorzystali także z sąsiedztwa obiektu czyli boiska i rozegrali
mecz w piłkę nożną.
22 września przypadał Dzień bez Samochodu. Tego dnia wszyscy
właściciele aut, którzy zrezygnowali z jazdy samochodem za okazaniem dowodu rejestracyjnego mogli za darmo skorzystać z przejazdów komunikacją autobusową firmy Warbus.
O godz. 9:00 oficjalnie otworzyliśmy ścieżkę pieszo-rowerową
z Przebędowa do Długiej Gośliny. Przecięcia symbolicznej wstęgi
dokonali Zastępca Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Krzysztof Jóźwiak, Burmistrz Murowanej Gośliny Tomasz
Łęcki oraz członek kadry Polski w Mistrzostwach Świata MTBO
w Izraelu, a zarazem mieszkaniec naszej gminy Mateusz Niedbała.
Wśród przybyłych nie zabrakło sołtysów Trojanowa, Przebędowa
i Długiej Gośliny czyli sołectw na terenie, których znajduje się ścieżka.
Z sąsiedniego Czerwonaka przybył na rowerze Ryszard Walerych –

W niedzielę 20 września sprzed ratusza na placu
Powstańców Wlkp. w Murowanej Goślinie ruszył rajd
rowerowy szlakami Puszczy Zielonki. Przygotowaliśmy dwie trasy: dla zaawansowanych (bardziej wymagająca) oraz dla rodzin z dziećmi (krótki, łatwy i przyjemny
dystans). Na start przybyło ok. 100 amatorów dwóch
kółek. Meta znajdowała się w Łopuchowie przy boisku
piłkarskim. Tam na uczestników czekała grochówka,
pączek oraz konkurencje: rzut oponami rowerowymi
do celu, slalom rowerowy a także dobrze już znane, ale
budzące wciąż wiele radości chodzenie w tzw. pijanych
okularach imitujących stan upojenia alkoholowego.
Otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej Przebędowo - Długa Goślina.

Uczestnicy rajdu rowerowego.
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Gminne Centrum Informacji
w Murowanej Goślinie
Ośrodek Kultury
w Murowanej Goślinie
Spółka MG Sport
Straż Miejska
w Murowanej Goślinie
TKKF „Pałuki”

członek zarządu oddziału PTTK Poznań Nowe Miasto, wiceprezes
Koła PTTK „Viator” w Czerwonaku. Wszyscy chętni mogli dokonać
wspólnego przejazdu na rowerach nowo otworzonym odcinkiem.
Powyższe działania miały na celu integrację mieszkańców, zachęcenie
do aktywniejszego trybu życia i pokazanie, jak wiele innych form poruszania się – poza samochodem - mamy do wyboru.
Bardzo dziękujemy p. Kazimierzowi Bocheńskiemu - zarządzającemu
przystanią Binduga - za przygotowanie ogniska po spływie kajakowym,
a p. Janowi Sygneckiemu - sołtysowi Łopuchowa i zarazem prezesowi
KS Łopuchowo - za udostępnienie obiektu na metę rajdu rowerowego.
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 061 811 88 48, e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

Biuletyn Samorządowy
Miasta i Gminy Murowana Goślina
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Przygotowanie: Sekretarz, Referat Organizacyjny, Biuro Rady Miejskiej rada.miejska@murowana-goslina.pl
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Z prac Rady Miejskiej
Komisja Gospodarcza
22 września 2009
Rekordowo długim, bo trwającym ponad
9 godzin, posiedzeniem Komisji Gospodarczej
22 września radni rozpoczęli pracę po przypadającym na sierpień miesiącu urlopowym. Co
było powodem tak długiej debaty? Ostatnia
odsłona sagi zatytułowanej: „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Murowana Goślina”. Prace
nad zmianą Studium trwały od stycznia 2007
roku. Tak długi okres nie jest jednak niczym
nadzwyczajnym, gdy mamy do czynienia z opracowaniem dokumentu, który kształtuje ład
przestrzenny w gminie i stanowi swego rodzaju
drogowskaz dla przyszłych dokumentów planistycznych. Procedura uchwalenia Studium
wymaga bowiem uzyskania szeregu uzgodnień
oraz wykonania prognozy oddziaływania na środowisko. W końcu jednak prace zostały ukończone i w czerwcu br. nastąpiło wyłożenie.
Wpłynęło 129 uwag do Studium. 46 z nich Burmistrz uwzględnił, pozostałe 83 zostały częściowo lub w całości nieuwzględnione i o ich
zasadności musiała rozstrzygnąć Rada.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej - Konrad
Strykowski umożliwił każdemu z wnioskodawców wypowiedzenie się nt. złożonej uwagi
i przekonanie Komisji o jej zasadności. Spośród
wszystkich 83 uwag Komisja postanowiła
uwzględnić trzy, w tym jedną częściowo. Taką

Dyrektorzy szkół w Murowanej Goślinie i Białężynie.

też rekomendację Przewodniczący Komisji
przedstawił na sesji Rady Miejskiej, która odbyła
się 28 września 2009 roku w sali MGOKiR
w Murowanej Goślinie.
XXXIII sesja Rady Miejskiej
28 września 2009
Obrady rozpoczęto minutą ciszy w celu uczczenia pamięci niedawno zmarłych: śp. Izydora Błachowiaka - wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w latach 1990-1994 oraz śp. Ryszarda
Osiadło – goślińskiego przedsiębiorcy, czynnie
zaangażowanego w życie społeczne, kulturalne
oraz sprawy turystyki rowerowej w gminie.
Powitano nowego sołtysa Mściszewa, którym
został - po rezygnacji dotychczasowego sołtysa
p. Jana Gruszczyńskiego - p. Zbigniew Mendlewski, a także nowych dyrektorów: Szkoły
Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie –
p. Krzysztofa Radke oraz Szkoły Podstawowej
w Białężynie – p. Piotra Bratka.
Wręczono nagrody w konkursie „Gospodarz
Roku – Bałaganiarz Roku” zorganizowanym
przez Straż Miejską. Zmagania rozstrzygnięto
tylko w kategorii: gospodarz roku. I miejsce
zajęli, puchar przechodni, tabliczkę do umieszczenia na posesji oraz wartą ponad 1 tys. zł
kosiarkę do trawy otrzymali pp. Urszula i Hieronim Kuleccy z Łopuchowa, II miejsce zajęła
i podkaszarkę do trawy otrzymała p. Barbara
Mizgier z Murowanej Gośliny, natomiast III miej-

Państwo Urszula i Hieronim Kuleccy - laureaci konkuru „Gospodarz Roku - Bałaganiarz Roku”.

sce oraz komplet sekatorów stały się własnością
właścicieli firmy Eko-Trans z Mściszewa.
Gratulacje i podziękowania otrzymali strażacy
z OSP Murowana Goślina z prezesem p. Eugeniuszem Tomickim za zajęcie II miejsca w I Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych
z Zakresu Ratownictwa Medycznego dla Jednostek PSP i OSP (szczegóły w Biuletynie). Następnie przystąpiono do podjęcia uchwał.
Rada przychyliła się do rekomendacji Komisji
Gospodarczej, w ten sam sposób opiniując
uwagi do Studium i zdecydowaną większością
uchwaliła Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Murowana Goślina kończąc tym
samym żmudną pracę nad tym dokumentem.
Oprócz Studium podczas sesji Rada uchwaliła
13 innych uchwał. Treść wszystkich uchwał
podjętych na sesji znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz
w Biurze Rady Miejskiej.
Kolejna sesja odbędzie się 26.10.09, a poprzedzające ją komisje 20.10.09 – Gospodarcza
i 22.10.09 – Oświatowo-Społeczna.
Piotr Hildebrandt
Biuro Rady Miejskiej
tel. 061 892 36 54
e-mail: rada.miejska@murowana-goslina.pl

Powitanie nowego sołtysa Mściszewa - pana Zbigniewa Mendlewskiego

Nowy szlak rowerowy do Murowanej Gośliny
12 września br. Murowana
Goślina zyskała nowe
połączenie rowerowe
z Poznaniem. W ten dzień
został otwarty nowy odcinek
Nadwarciańskiego Szlaku
Rowerowego pomiędzy
Poznaniem a Międzychodem.

P

onad 300 osób, a wśród nich przedstawiciele Murowanej Gośliny z Burmistrzem Tomaszem Łęckim przemierzyli
po raz pierwszy ponad 30 km drogę prowadzącą znad jez. Maltańskiego przez Stary

Rynek, Naramowice, Radojewo, Biedrusko,
Promnice, Złotoryjsko, Mściszewo, Starczanowo do rezerwatu Śnieżycowy Jar. W okolicach rezerwatu otwarto także tego dnia nowe
miejsce postojowe dla turystów rowerowych.
Szlak jest m.in. bezpieczną alternatywą
dojazdu do Murowanej Gośliny od strony
Radojewa z pominięciem drogi powiatowej do
Biedruska. Do tej pory jedynymi rowerowymi
połączeniami Murowanej Gośliny z Poznaniem
były szlaki przebiegające przez Puszczę Zielonka tj: Cysterski Szlak Rowerowy oraz połączenie Dużego Pierścienia Rowerowego wraz
z szlakami łącznikowymi R-1, R-2, R-3 lub R-4.
Odcinek zachodni Nadwarciańskiego Szlaku
Rowerowego to kolejny etap prac nad projek-

Biuletyn Samorządowy
Miasta i Gminy Murowana Goślina



tem Wielkopolskiego Systemu Szlaków Rowerowych, który oprócz gmin, przez które przebiega szlak, tworzą Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego oraz fundacja
All For Planet.
Arkadiusz Bednarek
Kierownik Biura Komunikacji Społecznej
tel.: 061 811 88 48
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl

Inwestycje

w gminie Murowana Goślina

1. Pod koniec maja br. firma „SIEDLECKI PLUS” zakończyła budowę nasypu ul. Cichej,
który był niezbędny dla wybudowania kanalizacji sanitarnej w tej ulicy.

2. Zakończone zostały również prace w zakresie opracowania koncepcji zagospodarowania pasa drogowego ulicy Młyńskiej, Starczanowskiej, Jodłowej
i Spokojnej.
3. Biuro projektowe „PROSYSTEM” zakończyło prace projektowe w zakresie
budowy i przebudowy ul. Raduszyńskiej wraz ze ścieżką pieszo-rowerową
oraz mostem w Murowanej Goślinie. Obecnie trwa procedura w sprawie
wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla ww.
zakresu.
4. Nadal trwają prace projektowe przy opracowaniu dokumentacji budowlano-wyko-

nawczej dla przebudowy placu Powstańców Wlkp. oraz ulic staromiejskich. Ze
względu na trudne i skomplikowane uzgodnienia termin zakończenia tych prac zostanie przesunięty na 2010 rok.

5. Pracownia Inżynieryjna „SZUBERT” przygotowuje projekt budowlano-wykonawczy dla budowy ulic Adama Mickiewicza, Stefana Żeromskiego, Juliusza
Słowackiego, Marii Konopnickiej i Bolesława Prusa. W miesiącu lipcu br. na
etapie wstępnego opracowania projektu budowy ulic odbyło się spotkanie
z przedstawicielami Zarządu Osiedla Samorządowego nr 2 oraz uzgodniono
z mieszkańcami lokalizację wjazdów na ich posesję.
Wioletta Wojciechowska
inspektor ds. inwestycji
tel. 061 892 36 14
e-mail: w.wojciechowska@murowana-goslina.pl

Remont wiaduktu przy
ul. Gnieźnieńskiej
Gmina zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami dokonanymi z właścicielem obiektu – Powiatem Poznańskim, zleciła opracowanie
ekspertyzy wiaduktu.

N

a podstawie tego opracowania możliwe było wykonanie dokumentacji
robót utrzymaniowych – stanowiące
niezbędny dokument do opracowania założeń
przetargowych. Termin składania ofert upłynął
28 września br. Niestety żadna z firm nie złożyła oferty, w związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione.

na obiekcie będzie możliwe z początkiem
listopada br. Przy sprzyjających warunkach
pogodowych remont zostanie wykonany do
30 listopada. Po zakończeniu remontu - prawdopodobnie w grudniu - zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu (ruch
wahadłowy z wykorzystaniem mobilnej sygnalizacji świetlnej).

Gmina planuje ogłoszenie kolejnego postępowania przetargowego. Rozstrzygnięcie powtórzonego przetargu nastąpi pod koniec października i dopiero wówczas będzie znany rzeczywisty koszt prac na wiadukcie. W związku
z powyższym rozpoczęcie prac remontowych

Arkadiusz Krociak
podinspektor ds. infrastruktury technicznej
i usług komunalnych
tel. 061 892 16 42
e-mail: a.krociak@murowana-goslina.pl

Zakończenie prac
przy ul. Polnej

W

ostatnim tygodniu października 2009
roku planujemy zakończyć prace
w zakresie przebudowy ulicy Polnej
w Murowanej Goślinie. Prace budowlane na II
odcinku tj. od firmy INLINE do granicy miasta
postępują znacznie szybciej niż zakładał harmonogram robót. Związane jest to z dobrymi
warunkami gruntowymi oraz sprzyjającą
pogodą.
Przypominam, że całkowity zakres prowadzonych robót to prawie 1 800 mb wybudowanej
drogi w zakres, której wchodzi:
- przebudowa jezdni,
- budowa chodników wraz ze ścieżką rowerową,
- budowa kanalizacji deszczowej,
- dobudowa oświetlenia ulicznego,
- remont przejazdu kolejowego,
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.
Należy tu wspomnieć, że kanalizację sanitarną
w ul. Polnej realizujemy z udziałem finansowym firmy AQUANET S.A., natomiast na realizację II etapu prac drogowych w ul. Polnej
otrzymaliśmy dofinansowanie z „Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008
– 2011” w wysokości 1 498 990 zł.
Wioletta Wojciechowska
inspektor ds. inwestycji
tel. 061 892 36 14
e-mail: w.wojciechowska@murowana-goslina.pl

UWAGA!
Mieszkańcy
Mściszewa!

Ze względu na zmianę sołtysa prosimy
mieszkańców sołectwa Mściszewo
o indywidualne wpłacanie IV raty
podatku (płatna do 15 listopada br.) na
konto Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina:
59904400010020020001560005.
Bożena Patan
Kierownik Referatu Podatków
i Opłat Lokalnych
tel. 061 892 36 75
e-mail: b.patan@murowana-goslina.pl
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II miejsce goślińskich strażaków

W

dniu 5 września 2009 roku na terenie Szkoły Podstawowej przy ul. Poznańskiej 50 w Kobylnicy oraz na
terenie gminy Swarzędz odbyły się I Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze z Zakresu
Ratownictwa Medycznego dla Jednostek PSP
i OSP, które miały na celu praktyczne sprawdzenie przygotowania strażaków do działań
z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
oraz przybliżenie lokalnej społeczności idei
„pierwszej pomocy”.
W zmaganiach sportowych uczestniczyło 90
zawodników z wszystkich Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu, Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu
oraz siedmiu Jednostek OSP z gminy Czerwonak, Dopiewo, Mosina, Luboń, Murowana
Goślina, Buk oraz Suchy Las. Rywalizacja składała się z części teoretycznej – testu wiedzy
oraz części praktycznej – specjalnie przygotowanej pozoracji zdarzeń (wypadek dwóch
samochodów osobowych, kolizja samochodu
osobowego z motocyklem, przygniecenie
mężczyzny pracującego na rampie załadunkowej, upadek mężczyzny z rusztowania podczas
wykonywania prac remontowo-budowlanych).
Ostatecznie jednostki OSP uplasowały się
następująco:
I miejsce OSP Suchy Las/Golęczewo – 70
punktów,
II miejsce OSP Murowana Goślina – 67
punktów,
III miejsce OSP Luboń – 63 punkty,

Podziękowania dla strażaków OSP Murowana Goślina.

IV miejsce OSP Czerwonak – 61 punktów,
V miejsce OSP Mosina – 58 punktów,
VI miejsce OSP Dopiewo – 48 punktów,
VII miejsce OSP Buk – 42 punkty.
Drugie miejsce w kategorii OSP i piąte miejsce
w klasyfikacji generalnej (na 16 startujących
drużyn) jest sporym sukcesem goślińskich
strażaków, potwierdzającym wysoki poziom
wyszkolenia i profesjonalizm działania. Zastęp
ratowników OSP Murowana Goślina stanowili:
• Adam Iskrzak – dowódca,
• Roman Sommerfeld – kierowca ratownik,
• Łukasz Zięba– ratownik,
• Marcin Kosmowski – ratownik,
• Milena Tanas – ratownik,
• Gustaw Sielicki– ratownik.
Gratulujemy!
Przemysław Jankowski
Komendant Gminny
Ochrony Przeciwpożarowej
tel.: 061 892 36 52
e-mail: p.jankowski@murowana-goslina.pl

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2
pomagają Ziemi codziennie

A

kcja „SPRZĄTANIE ŚWIATA” jest już
znana doskonale na całym świecie,
a także i w Polsce.

Warto przypomnieć, iż rozpoczął ją australijski
żeglarz Ian Kiernan w 1989 roku. Wtedy - 10
lat temu posprzątano Zatokę Sydney i pomysł
sprzątania od samego początku zyskał wielu
zwolenników. Wkrótce po czterech latach
pracy i współpracy Programu Ochrony Środowiska ONZ, akcja „Sprzątania Australii” przekształciła się w akcję „Sprzątania Świata”.
Obecnie ponad czterdzieści milionów ludzi
z około 130 państw całego świata bierze udział
w zainicjowanej przez Iana Kiernana akcji na
rzecz ochrony środowiska naturalnego.
„Sprzątanie świata – Polska 2009” rozpoczyna
prowadzoną pod patronatem Fundacji Nasza
Ziemia wieloletnią kampanię edukacyjną związaną z mądrym gospodarowaniem zasobami
naturalnymi, przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym, działaniami pozwalającymi chronić środowisko przyrodnicze, a także selektywną zbiórką odpadów i używaniem produktów z recyklingu. Tegoroczna akcja przypadała
na 18 do 20 września i przebiegała pod hasłem
„Pomagajmy Ziemi - codziennie”.
Około 100 uczniów klas VI Szkoły Podstawowej nr 2 wzięło udział w tegorocznej

akcji realizowanej 18.09 na terenie Parku
Krajobrazowego „Puszcza Zielonka”.
Akcja ta jednak może odbywać się w naszej szkole dzięki pomocy i wsparciu:
Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego we współpracy
z Leśnym Zakładem Doświadczalnym
w Murowanej Goślinie i Urzędu Miasta
i Gminy Murowana Goślina.
Organizując ten dzień pragniemy ukazać
naszym uczniom piękno naszej gminy. Propagujemy wypoczynek i rekreację na terenie
puszczy, dlatego zawsze po sprzątaniu jest
czas na zabawę, gry i miłą konwersację w gronie koleżanek i kolegów. Ucząc młode pokolenie szacunku do przyrody i mądrej harmonii
z naturą będziemy mniej wydawać na przeciwdziałanie skutkom zniszczeń. Warto pamiętać: wszystkie decyzje, jakie podejmuje każdy
z nas mają wpływ na środowisko.
W miarę możliwości uczniowie z pomocą
szkoły i rodziców podejmują różne działania na
rzecz środowiska: zbiórkę makulatury, baterii,
sortują surowce, oszczędzają wodę.Warto na
śmieci spojrzeć inaczej – to wcale nie śmieci,
a może cenne surowce wtórne.
Żywila Świerc-Czarnecka
Szkoła Podstawowa nr 2, Murowana Goślina

Przemoc

Warto pamiętać:
• przemoc nie skończy się sama. Pierwszym krokiem do jej przerwania jest
przełamanie izolacji i milczenia,
• nikt nie ma prawa bić i poniżać kogokolwiek bez względu na to, co zrobił
czy powiedział,
• nie trzeba mieć siniaków i złamanych
kości, aby być ofiarą przemocy domowej,
• poniżanie i obelgi bolą tak samo jak
bicie,
• nawet po wielu latach można przerwać
przemoc,
• nigdy nie jest za późno aby powiedzieć
NIE!
• uzależnienie od alkoholu nie zwalnia od
odpowiedzialności za czyny,
• należy karać sprawcę przemocy i
leczyć jego chorobę,
• przemoc domowa zdarza się we
wszystkich grupach społecznych, niezależnie od poziomu wykształcenia i sytuacji ekonomicznej.
Nic nie usprawiedliwia przemocy!
Dnia 4 listopada 2009 r. w godzinach 13.0015.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej pełnią dyżur specjaliści, którzy mogą
Ci pomóc, tel. 061 811 40 20 (czynny w godzinach dyżuru).
Interdyscyplinarny Zespół
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

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
Policjant st. post. Dariusz SIKORA
Strażnik Miejski st. strażnik Mariusz ANDRZEJEWSKI
Rejon II: os. Zielone Wzgórza
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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OG ŁOSZENIA O WOLN YC H LOK ALAC H
Gmina Murowana Goślina reprezentowana przez Zarządcę nieruchomości komunalnych w Murowanej Goślinie Lider Spółka z o.o. mająca
swoją siedzibę w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzkiej 19 poszukuje
zainteresowanych:
I. Wynajmem obiektu dawnej masarni w Boduszewie 10,
gmina Murowana Goślina.
Krótka charakterystyka budynku:
• budynek gospodarczy połączony ścianą szczytową z budynkiem
mieszkalnym. Konstrukcja budynku murowana, jednokondygnacyjna, strych nieużytkowy, dach dwuspadowy kryty płytami
z eternitu, strop nad parterem stalowo ceramiczny. W rzucie
poziomym budynek ma kształt prostokąta.
Konstrukcja i stan techniczny:
• elewacja frontowa z cegły klinkierowej,
• ściany fundamentowe murowane z cegły ceramicznej i kamienia,
• ściany konstrukcyjne murowane z cegły ceramicznej,
• konstrukcja dachu – więźba drewniana,
• posadzki betonowe,
• stolarka okienna drewniana, naświetla stalowe,
• ogrzewania brak,
• instalacja zimnej wody stalowa.
Powierzchnia budynku 294,75 m2
Projekty ewentualnej adaptacji lub zakres remontu obiektu musi być
uzgodniony z nadzorem budowlanym zarządcy .
II.	Adaptacją poddasza w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w Murowanej Goślinie przy ul. Poznańskiej 41
Dane ogólne i konstrukcja budynku:
Budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym pokrytym dachówką ceramiczną karpiówką, zbudowany
w technologii tradycyjnej, ściany murowane z cegły ceramicznej, dach
konstrukcji drewnianej, strop drewniany belkowy docieplony polepą
z gliny. Ogólny stan techniczny budynku jest średni.
Budynek podlega ochronie konserwatorskiej.
Przebudowa przestrzeni strychowej na lokal mieszkalny wymaga prac
ogólnobudowlanych i instalacyjnych w zakresie jak niżej.
Remont stropu:
• rozebranie podłóg,
• usunięcie polepy z gliny,

• impregnacja belek stropowych,
• wykonanie docieplenia z wełny mineralnej,
• ułożenie nowej podłogi.
W celu sprawdzenia stanu technicznego konstrukcji stropu należy
wykonać odkrywki.
Prace instalacyjne sanitarne i CO:
• wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej,
• wykonanie ogrzewania.
Prace elektryczne:
• wykonanie instalacji elektrycznej.
Prace dekarskie:
• impregnacja konstrukcji drewnianej dachu,
• przełożenie dachówki.
Prace ogólnobudowlane:
• zamontowanie okien połaciowych i wymiana okien w ścianie
szczytowej,
• wykonanie lekkich ścianek z płyt kartonowo-gipsowych na ruszcie stalowym,
• montaż stolarki drzwiowej.
Przed rozpoczęciem robót adaptacyjnych należy sporządzić
dokumentację techniczną, uzyskać decyzję pozwolenia na
budowę oraz zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Zainteresowani winni skontaktować się z przedstawicielem zarządcy
w Murowanej Goślinie p. Tadeuszem Kosickim, tel. 061 812 23 10
względnie z działem technicznym Lider spółka z o. o. w Poznaniu
tel. 061 661 76 29.
Wnioski należy składać na adres zarządcy w terminie do
16 listopada 2009 r.
Pierwszeństwo przydziału:
1. Rodziny z listy oczekujących na przydział lokalu w zasobach komunalnych.
2. Mieszkańcy gminy.
3. Osoby spoza terenu gminy.
Violetta Szałata
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
tel. 061 892 36 40
e-mail: v.szalata@murowana-goslina.pl

OBJAZDY
1 listopada

W związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych Urząd Miasta i Gminy informuje o ograniczeniu ruchu na odcinku drogi nr 196 - ul. Poznańska w Murowanej Goślinie w pobliżu cmentarza.
Dbając o bezpieczeństwo proponujemy ruch jednokierunkowy z Wągrowca do Poznania na w/w odcinku
drogi, natomiast z kierunku Poznań-Wągrowiec ulicami: Poznańską, Łąkową, Wodną, Mściszewską i Poznańską.
Na czas objazdu wzdłuż ulicy Poznańskiej (od ul. Przemysłowej do ul. Brackiej) zostanie wyznaczony
parking.
Nad bezpieczeństwem ruchu drogowego w dniu 1 listopada od godziny 6.00 do godziny 22.00 czuwać
będzie miejscowa Policja i Straż Miejska.

11 listopada

W związku z obchodami Święta Niepodległości organizowanymi na placu Powstańców Wielkopolskich,
nastąpi w tym obszarze zmiana organizacji ruchu.
W godz. od 10.30 do 12.00 zamknięta będzie droga wojewódzka nr 196.Zorganizowany zostanie objazd
do Wągrowca ulicami: Poznańską, Mostową, Kolejową, Polną i Rogozińską.
Objazd w kierunku Poznania przebiegać będzie ulicami: Rogozińską, Polną, Kolejową, Wojska Polskiego,
Poznańską. Przystanki autobusowe przeniesione zostaną na ul. Kolejową (przy budynku dworca PKP).
Lucyna Kasprzak
specjalista ds. dodatków mieszkaniowych i usług komunalnych
tel. 061 892 11 93, e-mail: l.kasprzak@murowana-goslina.pl

Podziękowania
Serdecznie dziękuję sponsorom za pomoc
w organizacji Dożynek Sołectwa Białęgi,
które odbyły się w dniu 5 września br.
Sołtys wsi Białęgi
Piotr Michalski
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OG ŁOSZENIA BUR MI STR Z A MIA STA I G MIN Y M U ROWANA GOŚ LINA
o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż
NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ:
WOJNÓWKO (sady, rola), ozn.w ewidencji gruntów i budynków nr
303/5 o pow. 4,5246 ha, obr. Wojnowo, ark. mapy 1, dla której Sąd
Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr PO1P/00189429/5.
Cena wywoławcza 250.000,00 zł
słownie: dwieściepięćdziesiąttysięcyzłotych
Przetarg odbędzie się w dniu 27.10.2009r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej UMiG Murowana Goślina, ul. Poznańska 16.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium
w wys. 50.000,00 zł słownie: pięćdziesiąttysięcyzłotych, najpóźniej w dniu 20.10.2009r. na rachunek bankowy UMiG w Pobiedzisko–Goślińskim BS O/Murowana Goślina nr: 05 90440001 0020
0200 0156 0007.
Planu brak. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania miasta i gminy - tereny rolne. Termin do złożenia wniosku przez
osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
wym. w pkt. 1 i 2, na podst. art.34 ust.1, pkt. 1 i 2 uogn, minął
17.07.2009r.
NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ:
BODUSZEWO (mieszkaniówka), ozn. w ewidencji gruntów i budynków nr 154/8 o pow. 0,1613 ha, obr. Boduszewo, ark. mapy 1, dla
której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr PO1P/00105084/2. Teren zabudowany budynkiem mieszkalnym i dobudowanym budynkiem gospodarczym oraz garażem w zabudowie wolnostojącej.
Cena wywoławcza 200.000,00 zł
słownie: dwieścietysięcyzłotych
Przetarg odbędzie się w dniu 27.10.2009r. o godz. 10.30 w Sali Konferencyjnej UMiG Murowana Goślina, ul. Poznańska 16.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium
w wys. 40.000,00 zł słownie: czterdzieścitysięcyzłotych, naj-

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 – 16.00
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

później w dniu 20.10.2009r. na rachunek bankowy UMiG w Pobiedzisko–Goślińskim BS O/Murowana Goślina nr: 05 90440001 0020
0200 0156 0007.
Planu brak. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania miasta i gminy - tereny rozwoju mieszkalnictwa indywidualnego
”dom na wsi”. Uzbrojenie: energia elektryczna, woda. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wym. w pkt.1 i 2, na podst. art.34 ust.1, pkt. 1 i 2
uogn, minął 17.07.2009r.
Uwaga! Przy zawarciu umowy sprzedaży zostanie ustanowiona na
nieruchomości służebność drogowa do działki nr 154/9 do czasu
uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego.
Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu
Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do
obrotu publicznego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał,
zalicza się na poczet nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia
się tej osoby od zawarcia umowy bez usprawiedliwienia, wadium
przepada na rzecz sprzedającego. Zastrzega się prawo odwołania
ogłoszonego przetargu z zachowaniem zasad określonych art. 38 ust.
4 uogn.
Szczegółowych informacji udziela
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami
Jadwiga Kubińska p.31, tel.0618-923-630.
Murowana Goślina, dnia 22.09.2009r.

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
Murowana Goślina
Marcin Buliński

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.......0 519 32 16 70
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 Planowania Przestrzennego, Magdalena Głowacka......061 892 36 20
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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