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ULICA POLNA
oficjalnie otwarta!
29 października br. o godz.
15:00 miało miejsce uroczyste
otwarcie ul. Polnej - jednej
z kluczowych inwestycji dla
gminy Murowana Goślina.

U

roczystego przecięcia wstęgi dokonali:
Starosta Poznański Jan Grabkowski,
Burmistrz Tomasz Łęcki, Kierownik
Grupy Północ Strabag Sp. z o.o. Radosław Król
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Zbyszek
Krugiełka. Zaproszeni goście mieli okazję dokonać pierwszego przejazdu autokarem po nowo
wybudowanym odcinku ul. Polnej. Następnie
firma Strabag zaprosiła na poczęstunek, który
odbył się w sali konferencyjnej Hilding Anders
Polska Sp. z o.o. Kilka słów do zgromadzonych
skierował gospodarz obiektu Prezes Paweł
Gładkowski. Toast za pomyślnie ukończoną
inwestycję wzniósł Przewodniczący Komisji
Gospodarczej Rady Miejskiej Konrad Strykowski. Na otwarciu nie zabrakło przedstawicieli
firm, które mają swoją siedzibę przy ul. Polnej,
wykonawców robót, a także mieszkańców tej
części miasta.

Oficjalne otwarcie ul. Polnej. Od lewej: Zbyszek Krugiełka - Przewodniczący Rady Miejskiej, Jan Grabkowski - Starosta Poznański, Tomasz Łęcki - Burmistrz Murowanej Gośliny, Radosław Król - Kierownik Grupy Północ Strabag Sp. z o.o.

Historia przebudowy
W 2007 roku w wyniku postępowania przetargowego firma STRABAG Sp. z o.o. została
wykonawcą robót polegających na przebudowie ulicy Polnej w Murowanej Goślinie.

nej wynosił 1,176 km i obejmował przebudowę
nawierzchni ulicy Polnej, budowę chodników
i ścieżek pieszo-rowerowych, remont przejazdu kolejowego, budowę kanalizacji deszczowej i budowę kanalizacji sanitarnej.

I etap
Zakres prac dla I etapu przebudowy ulicy Pol-
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Stawiamy na wspólną komunikację Miejsca Pamięci

S

ygnatariusze listu (Poznań, Luboń, Puszczykowo, Mosina i Murowana Goślina)
wyrażają wolę współpracy mającą na celu
doprowadzić do funkcjonowania jednego
systemu komunikacyjnego, który w przyszłości przyniesie korzyści chociażby w postaci
wspólnego biletu dla całego obszaru aglomeracji. Obecnie każda z gmin ma własnego przewoźnika, system biletowy, odmienne taryfy.
Ujednolicenie tego stanu rzeczy będzie stanowić duże uproszczenie w korzystaniu z komunikacji dla mieszkańców poszczególnych gmin,

W

Gminie Murowana Goślina zależy, by do współpracy włączyły się również gminy ościenne:
Suchy Las i Czerwonak. Póki co, zainteresowanie tematem wstępnie wyraża Wągrowiec.

październiku br. na cmentarzu
parafialnym w Białężynie wykonany został nowy nagrobek na
grobie rozstrzelanych w 1939 roku: śp. Józefa Łukowskiego i śp. Stanisława Kołacza –
patriotów z Białężyna. Wymieniony został
również krzyż i tablica pamiątkowa pod lasem
w Białężynie, gdzie zostali rozstrzelani. W ramach konserwacji wykonano prace polegające
na oczyszczeniu dwóch nagrobków śp. Jana
Chrzanowskiego na cmentarzu parafialnym
w Murowanej Goślinie i śp. Alojzego Ciećmierowskiego na cmentarzu parafialnym w Długiej
Goślinie.

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

Monika Tomaszewska
podinspektor ds. gospodarski gruntami
tel. 061 892 36 32
e-mail: m.tomaszewska@murowana-goslina.pl

26 października w Urzędzie Miasta Poznania przedstawiciele pięciu
gmin Aglomeracji Poznańskiej podpisali list intencyjny w sprawie
utworzenia Poznańskiego Związku Komunikacyjnego.
a tym samym zachęci do pozostawienia samochodów w domach i w efekcie odciąży zakorkowane drogi dojazdowe do Poznania.
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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.

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

Parafia pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa
w Murowanej Goślinie
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Murowanej Goślinie

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Zielone Wzgórza”
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Murowanej Goślinie

zapraszają na

serdecznie zapraszają wszystkie dzieci na

K O N C E R T A DW E N TOW Y

K O N C E R T M I KO Ł A J KOW Y

20 grudnia 2009 r. (niedziela), godz. 16.00
Kościół pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa
w Murowanej Goślinie

6 grudnia (niedziela), godz. 17.00
płyta Nowego Rynku (os. Zielone Wzgórza)

w wykonaniu

Chóru Dziewczęcego ,,Canzona”
Chóru „Canzona Kameralna”
Chóru „Canzona Absolwent”
Dyrygują
Elżbieta Wtorkowska, Adrianna Wtorkowska

W programie
niezwykły pokaz
TEATRU TANCERZY OGNIA „BELTAINE” z Jabłkowa
oraz konkursy i zabawy na wesoło

Canzona w Szkocji

P

ierwsze kontakty ze szkockim
Następnego dnia dyrygentka chóru
Biggar zaczęły się 5 lat temu,
Elżbieta Wtorkowska poprowadziła
wówczas to w Hemmingen Grawarsztaty chóralne dla ponad 150 uczżyna Szymała-Wołyńska z Komitetu
niów lokalnych szkół, zakończone konPartnerskiego Ziemi Goślińskiej spotcertem Canzony i wspólnym wykonakała Dawida Taylora i zaprosiła go do
niem kilku utworów. Zespół zaśpiewał
Murowanej Gośliny. Później gościła
też w Domu Seniora w Biggar. Miłym
również w Szkocji. W 2008 r. na zaproakcentem kolejnego dnia był krótki
szenie komitetu podczas Jarmarku św.
występ goślinianek podczas zwiedzaJakuba gościli u nas: Dawid Taylor i dynia nowoczesnego gmachu Parlamentu
rektor festiwalu w Biggar - Mike Chad.
Szkockiego w Edynburgu, który wzbuW wyniku nawiązanych kontaktów
dził ogólne zainteresowanie pracowniw październiku 2008 na festiwalu
ków instytucji.
w Biggar gościły: Arleta Włodarczak Chórzystki z Murowanej Gośliny w Biggar.
dyrektor Ośrodka Kultury i Adrianna
Poza koncertami chórzystki zwiedziły
New Lanark – miejscowość będącą
Wtorkowska - dyrygent chórów CanW dniach od 19 do 23 października chóswoistym skansenem XIX w. fabryki
zona. Celem tej wizyty było rozpoczęwłókienniczej Roberta Owena, cencie współpracy kulturalnej pomiędzy
rzystki z Murowanej Gośliny wystąpiły
trum Edynburga oraz baśniowy świat
naszymi miastami. Rok 2009 obfitował
podczas Biggar Little Festival w Szkocji.
teatru lalek, gdzie same dziewczyny
w wizyty: w maju na II Festiwalu Chówystąpiły na scenie w autorskim Mupralnym im. ks. E. Szymańskiego gościł
pet Show.
Mike Chad, w lipcu na Jarmarku św.
Jakuba gościliśmy Lorein i Hamischa Stewar- spotkania z gośćmi z RPA w Rotary Club. Poza
dów, we wrześniu w III Międzynarodowym chórem wystąpił znakomity, lokalny zespół Udział Chóru „Canzona” z Murowanej Gośliny
Plenerze Rzeźbiarskim wzięła udział Susheila wokalno-instrumentalny „Koda”, przy którego w IX Biggar Little Festival zapoczątkował
Jamieson, w październiku Chór „Canzona” akompaniamencie dziewczyny poznawały taj- współpracę kulturalną naszych miast. Mamy
zaprezentował się na Biggar Little Festiwal.
niki tańca szkockiego prowadzone wprawną nadzieję na udział Młodzieżowego Zespołu
„Koda” z Biggar w przyszłorocznej edycji Mięręką przez panów w kiltach.
W dniach od 19 do 23 października chórzystki
dzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. ks.
z Murowanej Gośliny wystąpiły podczas Big- Głównym akcentem udziału „Canzony” w Fe- Edmunda Szymańskiego, tak aby i goślińscy
gar Little Festival w Szkocji. W składzie 22- stiwalu był koncert w pięknym wnętrzu sta- melomani mogli posłuchać pięknej muzyki
osobowego zespołu znalazły się zarówno rego kościoła. Zespół zaprezentował dwu- szkockiej.
Absolwentki jak i Kameralistki. Przygotowany częściowy program wyłącznie polskiej muzyki
przez organizatorów program był bardzo sakralnej i ludowej. Licznie zgromadzona publiczność bardzo gorąco oklaskiwała polski
bogaty.
Elżbieta Wtorkowska
chór. Po przerwie połączone chóry Biggar SinDyrygent Chórów „Canzona”
Tuż po przylocie do Edynburga i zakwatero- gers i Canzona wykonały obszerne fragmenty
i „Canzona Absolwent”
waniu „Canzona” zaprezentowała się podczas oratorium „Mesjasz” G.F. Haendla.
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Co w kulturze się zdarzyło?
II Wielki Koncert
Stanisław Czarnecki in memoriam
„Latka moje latka gdzieście się podziały?
Czyście z wodą popłynęły,
czy z wiatrem rozwiały?”
3 października br. po raz drugi w historii miasta odbył się koncert promujący twórczość
niezwykłą, bo goślińską. Absolutnie naszą. Stanisław Czarnecki dawniej, a dzisiaj jego potomkowie śpiewają piosenki ułożone przez swojego przodka. Piosnki z jego repertuaru zaprezentowali: Kwartet Yorgi, zespół flażoletowy
z Białężyna, zespół folklorystyczny „Goślinianie”, zespół wokalny z Długiej Gośliny, zespół
śpiewaczy „Goślińskie Chabry”, Chór Dziewczęcy „Canzona”, zespół śpiewaczy PZERiI
„Goślinianka”, Chór Mieszany „Vocantes”. Na
dudach zagrał Tomasz Kiciński, a Tomasz
Mazur na trąbce. Wspólna zabawa przy naszej
rodzimej muzyce, pełna humoru konferansjerka, udany wieczór.
Ośrodek Kultury wydał kolejny śpiewnik
„77 GOŚLIŃSKICH PIOSNEK” z repertuaru
Jana Czarneckiego (do nabycia w Ośrodku,
cena 5 zł).

Stare, ale ciągle
Dobre Małżeństwo

28-lecie
chóru dziewczęcego Canzona

Ich „przebojów” próżno szukać w rozgłośniach radiowych, na MTV nie lecą ich teledyski, nie wypełniają sobą kolorowych pism
z życia gwiazd, bo i śmiesznym byłoby ich
nazywać „celebrytami”, a mimo to od ćwierć
wieku czarują słuchaczy swoją muzyką, tworząc podczas koncertów niesamowity klimat.
Zawsze mają komplet wiernych słuchaczy,
a magiczne dźwięki gitar, skrzypiec, harmonĳki pozostają w odbiorcach jeszcze długo po
zakończonym występie.

Murowana Goślina słynie z Jarmarku św.
Jakuba, siatkówki, MTB Marathonu, festiwalu
Musica Sacra Musica Profana oraz z wieloletniej tradycji chóralnej.

Nie inaczej było w auli Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie w sobotni wieczór 17 października. Sześciu panów, na czele z Krzysztofem Myszkowskim, jak zawsze zabawnie opowiadającym anegdoty z życia zespołu, zabrało
zgromadzonych w krainę – nie tylko – łagodności.
Bilety wyprzedane na kilka tygodni przed koncertem, pełna sala, udany, 2,5 godzinny koncert to na pewno sygnał, że takie wydarzenia
powinny częściej gościć w naszej gminie.
Roma Dukat

Arleta Włodarczak

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

Stypendia rozdane po raz dziewiąty!
wystąpieniu współprzewodniczącego Rady Fundacji Zbyszka Krugiełki
odbyło się uroczyste wręczenie
stypendiów.
Następnie głos zabrali:
przedstawiciel stypendystów zeszłorocznych i tegorocznych oraz Biskup
Wojciech Polak.
Stypendystki Fundacji Edukacyjnej im. Jana Pawła II.

14

października 2009 roku odbyła
się uroczystość wręczenia stypendiów Fundacji Edukacyjnej
im. Jana Pawła II w Murowanej Goślinie.

Decyzją Zarządu Fundacji w roku akademickim 2009/2010 stypendium
otrzymało 5 młodych ludzi, którzy rozpoczęli naukę na studiach
wyższych. Dodatkowo przedłużono stypendium 2 stypendystkom, które kontynuują naukę na
II roku studiów.
Uroczystość uświetnił swą obecnością Delegat ks. abpa Henryka
Muszyńskiego – Biskup Wojciech Polak.
Wśród zaproszonych gości byli: dziekan dekanatu goślińskiego ks. Karol Kaczor, członkowie
Rady Fundacji, Zarząd, Przedstawiciele Rady
Miejskiej w Murowanej Goślinie, Darczyńcy
Fundacji oraz stypendyści wraz z rodzicami. Po

Po części oficjalnej przy
poczęstunku była okazja
do rozmów ze stypendystami oraz do wpisania się w „Księgę pamiątkową” Fundacji.
W tym roku stypendium przyznano 7 osobom.
Nie byłoby to możliwe, gdyby nie pomoc ze
strony licznych Darczyńców. Kwota wpłat
z tytułu 1% za 2008 rok wyniosła
31.389,14 zł. Środki w całości zostaną
przekazane na cele statutowe Fundacji, a więc na wypłatę stypendiów
młodym, zdolnym absolwentom
szkół średnich z terenu gminy
Murowana Goślina.
W imieniu stypendystów oraz Rady
i Zarządu Fundacji Edukacyjnej im. Jana
Pawła II chcielibyśmy serdecznie podziękować za okazane wsparcie finansowe, jednocześnie polecając się Państwa uwadze w roku
następnym.
Zarząd Fundacji Edukacyjnej im. Jana Pawła II
w Murowanej Goślinie

Prawie 30-letnia działalność chóru to ogromny
dorobek i zaangażowanie przede wszystkim
dwóch pań dyrygent Elżbiety Wtorkowskiej
oraz Adrianny Wtorkowskiej. Obecnie działają
trzy chóry: dziewczęcy „Canzona”, „Canzona
Kameralna” i „Canzona Absolwent”.
Koncert urodzinowy odbył się 25.10 w Domu
Kultury przy ulicy Poznańskiej. Galę poprowadziła pani Elżbieta Wtorkowska. Wśród
wymienianych dokonań chóru, często pojawiały się refleksje, osobiste przemyślenia
dotyczące pracy dyrygenta. Pani profesor
mówiła o tendencji spadkowej, coraz mniej
osób chce wstępować do chóru, mimo to
zachęcała, by wykorzystywać instrument,
który dany jest nam „za darmo” przez naturę,
a mianowicie głos.
Słuchając nowo przybyłych debiutantek (niektóre dziewczynki są dopiero od 1,5 m-ca
w chórze) widoczne było oddanie i pasja,
a także włożony trud, by koncert wypadł
„śpiewająco”. Chóry zaprezentowały utwory
z różnorodnego repertuaru.
Marta Trębacz
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i
Rekreacji w Murowanej Goślinie
Damian Wasiuta
instruktor tańca, choreograf
Studia Tańca Adama Padły w Poznaniu
serdecznie zapraszają na

Kurs tańca MTV-Dance pop,
hip-hop, video (solo)
Klub Osiedlowy „Zielone Wzgórza”
czwartek, godz. 17.30

Kurs tańca towarzyskiego
w parach
Ośrodek Kultury, ul. Poznańska 16
czwartek, godz. 19.00

UWAGA MIESZKAŃCY!
KLIENCI URZĘDU
MIASTA I GMINY!
Dnia 3 grudnia (czwartek) br.

Urząd będzie czynny
do godz. 15.30.
15.30
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Jak radzić sobie z kryzysem?
„…Nawet o 1,5 mld zł mniej niż planowano miasto (Poznań) wyda
w ciągu najbliższych czterech lat na inwestycje…”
Gazeta Wyborcza, 12.10.2009

W

lipcowym
numerze
„Biuletynu
Samorządowego” opublikowałem
tekst „Czy kryzys dotyka Murowaną
Goślinę?” W tekście tym pisałem: „Murowana
Goślina nie jest samotną wyspą szczęśliwości
i oczywiście wszelkie zjawiska zewnętrzne pozytywne i negatywne w mniejszym lub większym
stopniu nas dotykają”. W dalszej części informowałem o ostrożnym planowaniu dochodów,
o comiesięcznym
monitoringu
realizacji
budżetu.

wspólne środki szczególnie w warunkach kryzysu, na 9 listopada zostały zaplanowane „warsztaty budżetowe” z udziałem przedstawicieli
różnych środowisk samorządowych (m. in.
sołectw i osiedli samorządowych) oraz organizacji społecznych (zaprosiłem ok. 200 osób).
Przyszłoroczny budżet będzie wynosił blisko
40 mln. zł. W wydatkach bieżących będą spore
ograniczenia. Nie przewiduje się większych
nakładów niż w tym roku. Wśród inwestycji

Tomasz Łęcki - Burmistrz Miasta i Gminy
Czy przygotowywać warunki do inwestowania szczególnie w budownictwo mieszkaniowe
i rewitalizację śródmieścia (plany zagospodarowania przestrzennego Murowanej Gośliny,
Rakowni, Boduszewa, specjalny fundusz rewitalizacyjny – razem 290 tys. zł.)?
Czy zwiększyć nakłady na utrzymanie dróg
(210 tys. zł.)?

Ta ciężka praca zespołu moich współpracowników pozwoliła na realizację zaplanowanych
zadań bieżących (jednak bez możliwości
zwiększania ich zakresu) oraz co niezwykle
istotne, uniknęliśmy ograniczania inwestycji
(bieżący rok jest pod tym względem rekordowym w historii gminy). Dzięki temu mamy
ulicę Polną, następne odcinki kanalizacji sanitarnej, ścieżkę pieszo-rowerową do Trojanowa, boiska ze sztuczną nawierzchnią, przygotowane do realizacji kolejne projekty unĳne,
zaawansowaną budowę hali sportowej.

...2010 rok będzie wyjątkowo trudny dla budżetu gminy. Najgorszy
chyba od 1992 (...) cięcia dotkną wszystkie dziedziny funkcjonowania
miasta (…) z pewnością trzeba będzie w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym przesunąć na kolejne lata budowę elementów III ramy komunikacyjnej, modernizację ulicy Obornickiej. Wydłużenie trasy tramwajowej z Zawad do stacji kolejowej Poznań –Wschód już teraz jest planowane na 2014... (Głos Wielkopolski, 09.10.2009)

W lipcowym artykule podałem plany – metody
działania na najbliższe lata.
1. Musimy mocno kontrolować poziom wydatków bieżących. Nie możemy dopuścić do
istotnego ich wzrostu. Dotyczy to np. utrzymania zieleni, utrzymania dróg, transportu
autobusowego, oświaty, administracji itp.

...do kwietnia tego roku dochody podatkowe i niepodatkowe wyniosły 81,3 mld zł, podczas gdy w tym samym okresie poprzedniego roku
83,5 mld zł. Mamy więc 2,6% spadek dochodów zamiast założonych
12,8% wzrostu. Jeśli ten spadkowy trend będzie kontynuowany, luka
w dochodach krajowych bez uwzględnienia środków unijnych może
sięgnąć 35 – 40 mld zł… (Rzeczpospolita, 08.06.2009)

2. Nie wolno nam rezygnować z opracowywania
planów zagospodarowania przestrzennego,
bo one umożliwiają rozwój budownictwa
mieszkaniowego.
3. Musimy wykorzystać dotacje unĳne i przeprowadzić lub uczestniczyć w przeprowadzeniu najważniejszych inwestycji, które zmieniają pozycję Murowanej Gośliny (obwodnica,
kanalizacja sanitarna ZM „Puszcza Zielonka”, rewitalizacja linii kolejowej).
4. Dla innych ważnych inwestycji poszukujemy
alternatywnych źródeł finansowania – np. inicjatywa Jessica. W tym celu przygotowywany
jest specjalny fundusz Rozwoju Miejskiego,
który pozwoli zrealizować część zadań bez
angażowania istotnych środków własnych
gminy.
5. Niezbędne jest zaangażowanie sołectw,
osiedli samorządowych i stowarzyszeń w realizację inwestycji lokalnych, ważnych dla konkretnych miejsc w naszej gminie.
6. Jeżeli to wszystko nie wystarczy należy raczej
przesuwać w czasie inwestycje niż z nich
w ogóle rezygnować.
Kiedy piszę te słowa, nadal trwają prace nad
budżetem na rok 2010 oraz projektem zmiany
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Kiedy
Państwo będą czytać te słowa, oba dokumenty
będą gotowe. Jednak już dziś jest pewne, że
nie ma możliwości utrzymania wszystkich
naszych zamiarów. Aby rozszerzyć dyskusję
nad podstawowymi pytaniami jak wydatkować

Ryszard Grobelny,
Prezydent Miasta Poznania

prof. Stanisław Gomułka,
główny ekonomista BCC
…W związku z kryzysem ekonomicznym niższe o kilka, a nawet kilkanaście procent dochody samorządów stają się faktem. Oby tylko nie
ucierpiały projekty współfinansowane ze środków unijnych, bo
pomimo spadku dochodów samorządy nadal muszą zapewnić tzw.
wkład własny… (Wspólnota nr 39, 26.09.2009)

należy się spodziewać realizacji projektów
unĳnych (budowa kanalizacji sanitarnej, system
informacji turystycznej, obwodnica Murowanej Gośliny, modernizacja linii kolejowej, rozbudowa świetlicy wiejskiej w Rakowni), zakończenie budowy hali sportowej oraz zakończenie projektowania placu Powstańców Wielkopolskich i ulic w Śródmieściu. W ciągu roku
może uda się zwiększyć budżet o 5-10%.
Musimy uzgodnić, co w pierwszej kolejności
winno trafić do budżetu.
Czy sprawy oświaty i kultury: zwiększenie
wydatków na szkoły (wg dyrektorów ok. 1 mln
zł.), bądź badania archeologiczne na Radzimiu
(20 tys. zł.)?
Czy sprawy bezpieczeństwa: wóz bojowy dla
straży pożarnej (400 tys. zł + dotacja
zewnętrzna), dodatkowe patrole policji (15 tys.
zł)?
Czy regulować należności za grunty przejęte
pod drogi (800 tys. zł.)?

Czy wspierać inicjatywy mieszkańców poprzez
tzw. fundusz sołecki i osiedlowy (230 tys. zł.)?
Czy realizować wcześniej zaplanowane inwestycje (zaprojektowanie otoczenia dworca
kolejowego – 190 tys. zł., budowa ulicy Krokusowej – 800 tys. zł, przebudowa części ul.
Szkolnej w rejonie szkół – 400 tys. zł, oświetlenie uliczne – 50 tys. zł.)?
To są aktualne pytania, które stoją przede mną
i Radą Miejską. Jestem przekonany, że wspólna
dyskusja dostarczy ciekawych wniosków, które
będą brane pod uwagę podczas uchwalania
budżetu, a następnie przy bieżącym zarządzaniu i kolejnych jego korektach. O wynikach
„warsztatów budżetowych” poinformujemy
Państwa w grudniowym „Biuletynie”.
Tomasz Łęcki
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
tel. 061 892 36 05
e-mail: burmistrz@murowana-goslina.pl
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ULICA POLNA

oficjalnie otwarta!

INWESTYCJE DROGOWE W 2008 roku ogłoszono przetarg dla II etapu
przebudowy ulicy Polnej w Murowanej Goślinie. W wyniku tego postępowania firma STRABAG podjęła prace.

Z

akres prac obejmował budowę drogi
z pełną infrastrukturą. Wybudowano
jezdnię o szerokości 7 mb, chodniki
i ścieżki pieszo-rowerowe, oświetlenie uliczne,
kanalizację deszczową oraz z udziałem firmy
AQUANET kanalizację sanitarną. W 2008 roku
gmina Murowana Goślina wybudowała również
w ulicy Polnej sieć wodociągową o długości
1160 mb. Ponadto otrzymała z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” dofinansowanie w wysokości 1 498 976 zł.
Koszty
Całkowity zakres prowadzonych robót dla I i II
etapu przebudowy ulicy Polnej w Murowanej
Goślinie to prawie 1 800 mb wybudowanej
drogi z pełną infrastrukturą na koszt 13 187
191 zł.
Inwestycja została sfinansowana z następujących źródeł (wg wysokości zaangażowania):
• środki gminy Murowana Goślina – 8 774
233 zł
• środki Aquanet S.A. – 2 883 968 zł
• Program Wieloletni pod nazwą „Narodowy
Program Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011” – 1 498 990 zł
• środki Powiatu Poznańskiego – 30 000 zł
Znaczenie inwestycji dla gm. Murowana
Goślina
Inwestycja odegra kluczową rolę w zwiększeniu
atrakcyjności inwestycyjnej obszaru przyległego
do zmodernizowanej drogi (Goślińska Strefa
Przemysłowa). Powstała infrastruktura stanowi
kluczowy czynnik przyciągający potencjalnych
inwestorów. Już w chwili obecnej przy ulicy
Polnej mieści się około 20 firm, w tym m. in.:
• Wielkopolskie Zakłady Farmaceutyczne
BIO-WIN S.A. (wytwórnia spirytusu
odwodnionego dla farmacji, zatrudniająca
ok. 50 osób),
• Hilding Anders Polska Sp. z o.o. (szwedzki
producent materacy łóżkowych dla firmy
IKEA, zatrudniający ponad 700 osób),
• niedawno otwarty zakład produkcyjny firmy
Inline Poland Sp. z o.o. (producent plastikowych opakowań jednorazowych, zatrudnia obecnie już ponad 200 osób),

• hala magazynowa firmy BROS Sp. j.
(doskonale znanego w Polsce producenta
środków owadobójczych i chemicznych).
Inwestycja w wymiarze społecznym ułatwi
mieszkańcom gminy dostęp do infrastruktury
społecznej i będzie znacząco wpływać na
zwiększenie różnych form aktywności obywatelskiej, a to poprzez:
• ułatwienie dojazdu do stacji PKP, ośrodka
zdrowia i ośrodka pomocy społecznej,
które mieszczą się na przyległych ulicach:
Kolejowej i Dworcowej,
• ułatwienie dojazdu do Klubu Pracy OHP
przy ulicy Dworcowej, który świadczy
usługi doradcze dla osób bezrobotnych i
zakładających działalność gospodarczą,
• ułatwienie dojazdu do ulicy Szkolnej, przy
której znajdują się 2 szkoły: podstawowa i
zawodowa - ciesząca się popularnością
wśród uczniów z okolicznych wsi,
• umożliwienie uprawiania turystyki, w tym
szczególnie rowerowej i pieszej. Ciągi
rowerowe ulicy Polnej staną się elementem
ponad 300 km oznaczonych tras rowerowych,
• ułatwienie dojazdu do centrum miasta i
wyjazdu z niego w kierunku wschodnim do
wsi Boduszewo i dalej do kompleksu leśnego Puszczy Zielonka.

Uroczyste otwarcie ulicy Polnej.

Wioletta Wojciechowska
inspektor ds. inwestycji
e-mail: w.wojciechowska@murowana-goslina.pl
Barbara Florys-Kuchnowska
gł. specjalista ds. środków pomocowych
i obsługi inwestorów
e-mail: b.florys@murowana-goslina.pl
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

Przemówienie Burmistrza Tomasza Łęckiego z okazji uroczystego otwarcia ulicy Polnej.

WYBORY SPORTOWCA ROKU 2009
Informujemy o możliwości zgłoszenia
kandydatów do tytułu Sportowca Roku
2009, w dwóch kategoriach wiekowych:

kategorii młodzieżowej
(do 16 lat)
kategorii seniora
(powyżej 16 lat)

Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

Zgłoszenie powinno zawierać:

imię i nazwisko kandydata,
miejsce zamieszkania,
datę urodzenia,
nazwę uprawianej dyscypliny sportu,
nazwę i adres reprezentowanego klubu sportowego,

Ö osiągnięcia sportowe w 2009 r., w tym:
- nazwę, rangę, termin i miejsce zawodów sportowych,
- miejsce w klasyfikacji zawodników,
Ö imię i nazwisko osoby zgłaszającej.

Zgłoszenia należy dostarczyć do kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Murowana
Goślina (pok. nr 1), ul. Poznańska 18, do dnia 15 grudnia 2009 r. lub przesłać
e-mailem na adres: d.brajewska@murowana-goslina.pl
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Uroczyste otwarcie fabryki Inline Poland Sp. z o.o.
Firma Inline przedstawia typowo „włoskie” podejście do
społeczności lokalnej.

Inline Poland sp. z o.o. to firma zajmująca się
produkcją opakowań do żywności w technologii termoformowania. Na rynku istnieje od
1991 roku. Dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa spowodował, iż musiało ono powiększyć
swoje moce produkcyjne. Nowy zakład produkuje opakowania na rynek polski i europejski.
Rozmowy o lokalizacji inwestycji w naszej gminie rozpoczęły się w 2007 roku. Starania gminy
o inwestora zakończyły się jesienią tego roku
decyzją firmy Inline o zainwestowaniu w Murowanej Goślinie

Fabryka firmy Inline Polska Sp. z o.o. w Murowanej Goślinie.

24

nież życzył Murowanej Goślinie rozwoju
Goślińskiej Strefy Przemysłowej, przekazując
kompleksową ofertę inwestycyjną przedstawicielce Ambasady Włoskiej.

Burmistrz Tomasz Łęcki życzył firmie Inline
samych sukcesów na naszym gruncie, ale rów-

Firma Inline przedstawia typowo „włoskie”
podejście do społeczności lokalnej, dlatego też
jej życzeniem było uświetnienie gali przez
zespoły lokalne. Podczas uroczystości wystąpiły: Zespół Folklorystyczny „Goślinianie” oraz
Orkiestra Dęta OSP. Imprezę poprowadził
Mateusz MJ Sibilski. Akcentem duchowym była
msza święta odprawiona w języku polskim
i włoskim przez Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Gnieźnieńskiej ks. Wojciecha Polaka,
a także przez dwóch lokalnych księży proboszczów: Ludwika Dudę i Marka Chmarę. Jak sam
przyznał Ksiądz Biskup, była to jego pierwsza
msza święta odprawiona w zakładzie pracy.

października odbyła się gala uroczystego otwarcia fabryki Inline Poland
Sp. z o.o. w Murowanej Goślinie.
W gali wzięli udział Dyrektor Włoskiego Instytutu Handlu Zagranicznego w Polsce – Domenica Brosio, Prezydent Grupy Sirap Gema –
Bruno Isabella, Dyrektor Zarządzający Grupy
Sirap - Renzo De Marchi, Dyrektor ds. Inwestycji Grupy Sirap – dr Italo Regattieri, Burmistrz Miasta i Gminy Tomasz Łęcki, przedstawiciele Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie:
Przewodniczący Rady Zbyszek Krugiełka,
Przewodniczący Komisji Gospodarczej - Konrad Strykowski oraz Alina Wolniewicz, a także
kierownictwo firmy Inline Poland oraz jej pracownicy.

Umowa o dofinansowanie budowy
boiska w Białężynie podpisana

W

dniu 27 października 2009 r. w siedzibie Departamentu Programu
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu została podpisana
Umowa o dofinansowanie dla projektu pn.
„Budowa boiska w Białężynie” ze środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Aktu podpisania umowy ze strony gminy
Murowana Goślina dokonali Burmistrz Tomasz
Łęcki oraz Skarbnik Romana Dudek, natomiast
ze strony Urzędu Marszałkowskiego: Zastępca
Dyrektora Departamentu Jacek Wieja. W uroczystości uczestniczyli również: Kinga Pietrzak
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego oraz Barbara Florys-Kuchnowska z Urzędu Miasta i Gminy Murowana
Goślina.

Projekt „Budowa boiska w Białężynie” zakłada
budowę boiska wielofunkcyjnego wraz ze
skocznią do skoku w dal i ogrodzeniem przy
Szkole Podstawowej w Białężynie. Wartość
projektu to 503 tys. zł, zaś dotacja wyniesie
206 tys. zł. Inwestycja zostanie zrealizowana w
2011 r.
Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w
ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich.

Barbara Florys-Kuchnowska
gł. specjalista ds. środków pomocowych
i obsługi inwestorów
tel. 061 892 36 65
e-mal: b.florys@murowana-goslina.pl

UWAGA!
UWAG
A!
ZMIANA LEKARZA RODZINNEGO
Pacjenci objęci dotychczas opieką dr Tatiany Szlandrowicz powinni niezwłocznie złożyć
deklarację zmiany lekarza rodzinnego do pani dr Anny Szumny-Frąckowiak.
Przychodnia Lekarza Rodzinnego

Budowa fabryki rozpoczęła się na początku
sierpnia 2008 r., a zakończona została
w czerwcu 2009 r. Hala produkcyjno-magazynowa, o powierzchni prawie 10.000 m kw.,
składa się z trzech części: magazynu, części
produkcyjnej oraz zaplecza socjalno-biurowego. Układ tego budynku umożliwia w przyszłości jego rozbudowę. Inwestor rozważa
także zlokalizowanie tu zakładu produkującego
folię. W dwukondygnacyjnym budynku biurowym znajduje się część administracyjna
nowego zakładu Inline. Jego powierzchnia
wynosi ponad 1.000 m kw. Obok niego stoi
jeszcze portiernia z pomieszczeniem dla
ochrony i monitoringu.
Zakład Inline zatrudnia ponad 200 osób.
Barbara Florys-Kuchnowska
gł. spec. ds. środków pomocowych
i obsługi inwestorów
tel. 061 892 36 65
e-mail: b.florys@murowana-goslina.pl

Uwaga!
Przedsiębiorcy!
Przypominamy, że wszyscy przedsiębiorcy,
którzy w swoich wpisach do ewidencji działalności gospodarczej nie mają aktualnych
kodów PKD 2007 zobowiązani są do zgłoszenia odpowiedniej zmiany najpóźniej do
31 grudnia 2009 roku.
Szczegółowe informacje dostępne na są stronie internetowej GUS, gdzie znajduje się też
elektroniczna wyszukiwarka kodów PKD:
http://www.stat.gov.pl/Klasyfikacje/
www/com.gus.Search/
oraz pod numerami tel. 061 892 36 00, 892
36 01, 892 36 02.
Zmiana klasyfikacji jest wynikiem dostosowania statystyki europejskiej (w tym polskiej) do standardów obowiązujących na
poziomie światowym.
Podstawa prawna: rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.
U. nr 251, poz. 1885).
Anita Nochowicz-Pietz
podinspektor ds. obsługi interesanta
tel. 061 892 36 00
e-mail: a.nochowicz@murowana-goslina.pl
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Odszedł śp. Jan Twaróg…
3 listopada w wieku 94 lat zmarł Jan Twaróg - postać niezwykle zasłużona dla gm.
Murowana Goślina.Msza św. odbyła się 6
listopada w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Murowanej Goślinie.

Śp. Jan Twaróg urodził się w 1915 roku
w Chocznie pod Wadowicami. Pochodził z rodziny od pokoleń związanych ze stolarstwem.
Po szczęśliwym powrocie ojca z wojny Twarogowie zdecydowali się wyemigrować z Galicji
do bogatszej Wielkopolski, do Murowanej
Gośliny.
Młody Jan wyrastał w atmosferze ówczesnej
Wielkopolski: kult solidnej pracy, przedsiębiorczości oraz zaangażowania społecznego mieszał się tu z gorącym patriotyzmem i tradycyjną
religĳnością. Od najmłodszych lat Jan Twaróg
przygotowywany był przez ojca do pracy w zawodzie stolarza. Po ukończeniu nauki szkolnej
i terminie w rodzinnej firmie przyszło powołanie do armii. W latach 1937-1939 pełnił służbę
w szeregach Wojska Polskiego, a we wrześniu
1939 roku walczył w wojnie obronnej. Jako żołnierz Armii „Poznań” przeszedł szlak bojowy
z Wielkopolski nad Bzurę i do Warszawy, gdzie
pod koniec września trafił do niemieckiej niewoli. Osadzony w obozie dla jeńców wojennych
w Münster zdołał zbiec do Francji, tam zaciągnął się do 1 Dywizji Pancernej generała
Maczka.

Jan Twaróg.

N

astępnie w uroczystym kondukcie,
z towarzyszeniem Orkiestry Dętej
OSP pod dyrekcją Mateusza MJ Sibilskiego, rodzina, władze samorządowe, przedstawiciele licznych organizacji i poczty sztandarowe udali się na miejscowy cmentarz. Liczne
zasługi śp. Jana Twaroga nad grobem wspomniał
syn – Apoloniusz. Cześć zasłużonemu rzemieślnikowi złożyli: Stanisław Marczak – Wiceprezes
Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej oraz Jerzy
Pędziński – Starszy Cechu Rzemieślników, Kupców i Przedsiębiorców. Podziękowania za działania na rzecz budowy Szkoły Podstawowej nr
1 im. Karola Marcinkowskiego złożył obecny
Dyrektor Krzysztof Radke. Wspomnienie
o zmarłym wygłosił również Burmistrz Miasta
i Gminy Murowana Goślina Tomasz Łęcki
(treść wspomnienia poniżej).
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej

Do Polski postanowił wrócić w połowie 1946
roku, ze środkami na unowocześnienie rodzinnego interesu. W 1947 roku Jan Twaróg oficjalnie przejął od ojca zakład stolarski i zmodernizował go. Dalsza rozbudowa nastąpiła po 1956
roku. Jednocześnie Jan Twaróg nie zapomniał
o potrzebie działań społecznych. Przewodniczył Społecznemu Komitetowi Budowy Szkoły
w Murowanej Goślinie. Był jednym z inicjatorów wzniesienia w naszym mieście pomnika
poświęconego Powstańcom Wielkopolskim
oraz pomordowanym podczas II wojny światowej. Angażował się w organizowanie i wspieranie różnych przedsięwzięć kulturalnych, społecznych i charytatywnych. Angażował się
w działalność w Radzie Narodowej. Jako
aktywny kombatant był również członkiem,
prezesem Miejsko–Gminnego Zarządu Koła
ZBoWiD-u, a następnie aż do obecnego roku
Związku Kombatantów RP i byłych więźniów
politycznych. Dzięki jego uporowi idea wskrzeszenia w Murowanej Goślinie tradycji cechowych została zakończona pomyślnie. Został

NIERUCHOMOŚCI
Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Murowana
Goślina pod adresem www.murowana-goslina.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy dostępny jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej
i bezprzetargowej.
Wykaz dotyczy nieruchomości położonych w Murowanej Goślinie, Białężynie, Boduszewie, Głębocku, Długiej Goślinie oraz
Łopuchowie. Szczegółowe inf. można uzyskać w UMiG, ul. Poznańska 16, pokój nr 31.
Jadwiga Kubińska
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami
tel. 061 892 36 30
e-mail: j.kubinska@murowana-goslina.pl

1 kwietnia 1981 roku pierwszym cechmistrzem
nowo założonego zrzeszenia. Wykształcił i wychował wielu młodych rzemieślników. Niejednemu pomógł gospodarczo „stanąć na nogi”.
Śp. Jan Twaróg piastował liczne funkcje, stawał
na czele szeregu inicjatyw. Wiem dobrze, iż ta
aktywność nie była przejawem budowania
własnej kariery, nie była tym, co dzisiaj określa
się tworzeniem PR.
Wiem dobrze i przecież wie dobrze wielu
mieszkańców naszego miasta, że Jego motywacją było dobro Murowanej Gośliny. Pomimo
uczestniczenia w ówczesnym życiu publicznym
pozostał człowiekiem samodzielnie myślącym
i nie lękliwym. I wtedy, gdy wywalczył gośliński Cech, a może szczególnie wtedy, gdy
w 1966 własnym samochodem wraz z księdzem proboszczem Dylickiem, Sylwestrem Jankowiakiem i Franciszkiem Kaczmarkiem przebĳał się przez kontrole milicyjne do Częstochowy, aby tam wziąć udział w uroczystościach
Millenium Chrztu Polski.
Pan Jan to człowiek znaczący w naszej najnowszej historii, ale przy tym pełen humoru i niezwykłej życzliwości wobec ludzi. Tej życzliwości sam w ostatnich dziesięciu latach wielokrotnie doświadczałem. Jeszcze w maju spotkaliśmy
się w domu przy Nowej na tarasie, piliśmy
kawę, rozmawialiśmy. Jestem spokojny, że miałem możliwość tego ostatniego pożegnalnego
spotkania. Dziękuję za to spotkanie Rodzinie
Pana Jana.
Zwracając się do najbliższych śp. Jana Twaroga
i wielu przyjaciół, znajomych pragnę przytoczyć
słowa ks. Jana Twardowskiego ukazujące inną
perspektywę bólu po stracie kogoś bliskiego:
„Często wtedy, kiedy rozpaczamy i wydaje się
nam, że ból podchodzi do zaschniętego gardła –
od smutku do nadziei jest już tylko krok”.
Panie Janie, przeżyłeś owocnie 94 lata. Także
z perspektywy wieczności wstawiaj się za
nami, wstawiaj się za Murowaną Gośliną.
Tomasz Łęcki
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P.
Jana Twaroga
kombatanta,w latach 1981-1985 sprawującego funkcję Starszego Cechu
Rzemieślników, Kupców i Przedsiębiorców, a następnie Honorowego
Starszego Cechu, mistrza stolarskiego, wielkiego autorytetu dla mieszkańców Murowanej Gośliny, osoby niezwykle życzliwej

RODZINIE ZMARŁEGO
wyrazy żalu i współczucia w imieniu mieszkańców
i władz samorządowych Murowanej Gośliny
składają

Burmistrz Tomasz Łęcki oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej Zbyszek Krugiełka
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Z prac Rady Miejskiej

W

dniu 26 października odbyła się
kolejna, dziesiąta w tym roku Sesja
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie. Podczas sesji, w której uczestniczyło 14
radnych podjęto 6 uchwał:
1) Uchwała Nr XXXIV/334/2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
w miejscowości Mściszewo dla części
działki o nr ewid.: 212/9.
Uchwalając plan Rada Miejska umożliwiła
wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej na
ww. działce.
2) Uchwała Nr XXXIV/335/2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
cmentarza w rejonie ulicy Raduszyńskiej.
Prace nad przygotowaniem planu rozpoczęto
niemal dokładnie rok temu, 27 października
2008 r. Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem
przyszły cmentarz powstanie na wzniesieniu
w rejonie ul. Raduszyńskiej. Będzie miał pow.
ok. 6,8 ha, w tym 4,5 ha powierzchni cmentarnej, 1 ha zieleni krajobrazowej i 1,3 ha obsługi
komunikacyjnej.

Złożenie podziękowań dla Fundacji „Familĳny Poznań”. Od lewej: Burmistrz Tomasz Łęcki, Kierownik Biura ds. Oświaty - Teresa Dutkiewicz i Wiceprezes
Fundacji - Mateusz Krajewski.

6) Uchwała Nr XXXIV/339/2009 w sprawie utworzenia spółki akcyjnej pod
firmą WIELKOPOLSKI FUNDUSZ
ROZWOJU MIAST Spółka Akcyjna.
Rada Miejska postanowiła o utworzeniu wraz
z innymi gminami Wielkopolski spółki akcyjnej
pod w/w nazwą. Celem spółki będzie zarządzanie funduszem rozwoju obszarów miejskich
w ramach inicjatywy JESSICA, co ma umożliwić pozyskiwanie środków pieniężnych i innych form wsparcia finansowego.

Z prac Komisji Rady Miejskiej
Objazdowy charakter miały obie poprzedzające sesję komisje.
Podczas posiedzenia Komisji Gospodarczej
radni zwiedzili miejsca przeprowadzonych
i realizowanych inwestycji m.in.: budowę ulicy
Polnej, ulicy Jodłowej, hali widowiskowo-sportowej oraz boiska ze sztuczną nawierzchnią
przy ul. Mściszewskiej („ORLIK”).

3) Uchwała Nr XXXIV/336/2009 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Łopuchowo, Gmina Murowana Goślina.
Plan dotyczy 20 ha terenu umiejscowionego naprzeciw stadionu po
lewej stronie drogi powiatowej nr
Rada Miejska postanowiła o utworzeniu
2398 łączącej Boduszewo z Łopuwraz
z sześcioma innymi gminami Wielkochowem. W miejscu tym zgodnie
z zamysłem inwestora ma powstać
polski spółki akcyjnej pod w/w nazwą
osiedle oferujące domy jedno i wieWIELKOPOLSKI FUNDUSZ ROZWOJU MIAST
MIAST.
lorodzinne o zróżnicowanym stanCelem
spółki
będzie
zarządzanie
fundudardzie. W związku z tym uchwaszem rozwoju obszarów miejskich w ralony plan umożliwia wprowadzenie
na tym terenie zabudowy mieszkamach inicjatywy JESSICA
JESSICA.
niowej z dopuszczeniem funkcji
usługowej.
4) Uchwała Nr XXXIV/337/2009 w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych
na 2010 rok.
Zgodnie z porozumieniem zawartym w 2003
r. z przedstawicielami transportowców oraz
biorąc pod uwagę wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalono wzrost
stawek podatku od środków transportowych
o ok. 3,5% w stosunku do roku bieżącego.
5) Uchwała Nr XXXIV/338/2009 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego MG Sport Sp. z o.o.
Radni wyrazili zgodę na podniesienie kapitału
zakładowego spółki MG Sport Sp. z o.o.
o kwotę 800.000 zł i wniesienie tej kwoty do
spółki jako wkładu pieniężnego.

Treść wszystkich uchwał podjętych na sesji
znajduje się na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej oraz w Biurze Rady Miejskiej.
Sesja była również okazją do złożenia podziękowań dla Fundacji „Familĳny Poznań” za
dotychczasową współpracę w organizowaniu
usług edukacyjny w obszarze wychowania
przedszkolnego. List z podziękowaniami na
ręce wiceprezesa Fundacji pana Mateusza Krajewskiego złożył Burmistrz, podkreślając
zasługi „Familĳnego Poznania” w uruchomieniu i prowadzeniu ogniska przedszkolnego
w Rakowni, a także przedszkoli w Białężynie
i Długiej Goślinie.

Z kolei Komisja Oświatowo-Społeczna odwiedziła Kluby Młodzieżowe w Uchorowie, Przebędowie
i na osiedlu „Zielone Wzgórza”.
Radni mogli zobaczyć jak wygląda
praca wychowawców z dziećmi
i młodzieżą przebywającą w klubach. Dzieci z Przebędowa przygotowały nagrodzony brawami program artystyczny, a w Uchorowie
radni otrzymali wykonane przez
dzieci gipsowe upominki. Radny Zbigniew Bitner zdecydował się nawet
na pojedynek z braćmi Michałem
i Szymonem Chudzińskimi. Partia
„ping-ponga” mimo zdecydowanej przewagi
„doświadczenia” radnego była bardzo zacięta.
Niestety ze względu na brak czasu nie została
rozstrzygnięta.
Kolejna sesja odbędzie się ostatniego dnia
listopada, a poprzedzające ją komisje
24.11.09 – Gospodarcza i 26.11.09 – Oświatowo-Społeczna.
Piotr Hildebrandt
Biuro Rady Miejskiej
tel. 061 892 36 54
e-mail: rada.miejska@murowana-goslina.pl
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Zabranie z mieszkańcami Osiedla
Samorządowego nr 6
Spotkania Burmistrza z mieszkańcami poszczególnych
osiedli samorządowych oraz
sołectw to okazja do dialogu,
wyjaśnienia spornych kwestii
czy przedstawienia nurtujących problemów.

29

października br. w sali gościnnej
Gimnazjum nr 2 w Murowanej
Goślinie odbyło się zebranie mieszkańców Osiedla Samorządowego nr 6 (ulice:
Bracka, Brzoskwiniowa, Chabrowa, Czereśniowa, Fiołkowa, Irysowa, Konwaliowa, Krokusowa, Morelowa, Narcyzowa, Różana, Storczykowa, Śliwkowa, Wiśniowa) z Burmistrzem
Tomaszem Łęckim i pracownikami Urzędu
Miasta i Gminy. Zarząd osiedla reprezentowali:
Aleksandra Henclewska, Kazimierz Kosakowski, Kazimierz Bocheński oraz Przewodniczący
Zarządu Leszek Rewers.

Mieszkańcy co roku organizują spotkanie integracyjne podczas, którego w pierwszej części
omawiają sprawy ważne z punktu widzenia
Osiedla Samorządowego nr 6, a następnie
w nieco innej atmosferze przy muzyce i poczęstunku zacieśniają sąsiedzkie więzi. Tym
razem zebranie miało bardziej oficjalny charakter, z udziałem pracowników urzędu odpowiedzialnych merytorycznie za tematy nurtujące mieszkańców os. 600-lecia. A są to przede
wszystkim problemy z drogami w tzw. górnej
jego części. W sporządzonym przy konsultacji
z zarządami osiedli nr 2 i 6 (te osiedla jako
jedyne mają gotową dokumentację z pozwoleniem na budowę) harmonogramie budowy
dróg jako pierwsza planowana jest budowa ul.
Krokusowej - jeśli tylko w budżecie na 2010
rok zostaną zabezpieczone środki. Burmistrz
Tomasz Łęcki poinformował o stanie budżetu

gminy, który nie oparł się kryzysowi. W celu
ustalenia priorytetów budżetowych na rok
przyszły 9 listopada zaplanowano warsztaty
dla radnych, sołtysów, rad sołeckich, zarządów
osiedli samorządowych oraz przedstawicieli
organizacji pozarządowych, na których temat
ten będzie szczegółowo omawiany. Burmistrz
nakreślił również główne inwestycje, które
mają ruszyć w 2010 roku, a wśród nich budowa
obwodnicy Murowanej Gośliny czy modernizacja linii kolejowej Poznań-Wągrowiec. Ta
ostatnia ma kluczowe znaczenie dla mieszkańców os. nr 6 ze względu na mający powstać
przy ul. Śliwkowej peron kolejowy.
Arkadiusz Krociak odpowiedzialny w urzędzie
za utrzymanie dróg poinformował o planach
związanych z profilowaniem dróg (ma się
odbyć w I połowie listopada). Obecni na spotkaniu dzielnicowi dla tego terenu: sierż.
Dariusz Sikora i strażnik miejski Mariusz
Andrzejewski poinformowali o telefonach alarmowych do obu jednostek. Zmianie uległ telefon stacjonarny na Komisariat Policji w Murowanej Goślinie. W tej chwili jest to: 061 8413200 do sekretariatu (w godz. 7:30-15:30). Po
południu interwencje zgłaszać można na telefon komórkowy: 500 135 351. W wolnych głosach i wnioskach mieszkańcy pytali również
o sytuację dot. budowy spalarni przez Miasto
Poznań.
Spotkania Burmistrza z mieszkańcami poszczególnych osiedli samorządowych oraz sołectw
to okazja do dialogu, wyjaśnienia spornych
kwestii czy przedstawienia nurtujących problemów. Dlatego zachęcamy do uczestnictwa
w tej formie kontaktu.
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 061 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

Punkt Przedszkolny „Raczek” czeka
na dzieci

S

towarzyszenie Przyjaciół Rakowni, mając
na uwadze zapotrzebowanie na kontynuowanie działalności dla dzieci w wieku
przedszkolnym i mając doświadczenia z prowadzenia wcześniejszych działań społecznych
dofinansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego stworzyło i zarejestrowało oficjalnie działalność edukacyjną jako Punkt
Przedszkolny „Raczek”.
Zajęcia odbywają się w Rakowni, cztery razy
w tygodniu po pięć godzin. Placówka posiada
miejsca dla piętnastu dzieci. Pozostały jeszcze

trzy wolne miejsca. Chętnych
prosimy o kontakt z nauczycielem przedszkolnym lub Prezesem
Zarządu Stowarzyszenia pod numerami telefonów:
605 14 66 54 lub 601 79 10 45.
Prezes Zarządu
Piotr Jędrzejczak

Wyróżnienie na
Tour Salon 2009
Podczas targów ZM „Puszcza
Zielonka” otrzymał wyróżnienie przyznane przez Wojewodę
Wielkopolskiego Piotra Florka
za publikację „Puszcza Zielonka
i okolice – ścieżki dydaktyczne”.

Z

akończyły się trwające w Poznaniu
w dniach 21-24 października targi turystyczne Tour Salon 2009, na których
wspólne stoisko wraz z innymi gminami pod
szyldem Związku Międzygminnego „Puszcza
Zielonka” miała również gmina Murowana
Goślina.

Oferty prezentowały zarówno polskie samorządy, regiony, biura podróży, jak również
podmioty zagraniczne m.in. z Brazylii, Hiszpanii, Egiptu czy Tunezji. Wystawcy starali się
przyciągnąć na stoisko i tym samym zainteresować swoją ofertą za pomocą różnych metod:
występów zespołów muzycznych, pokazów
tanecznych, poczęstunku, degustacji trunków,
czy chociażby oryginalnych przebrań obsługi
stoiska.
My zachęcaliśmy do odwiedzin dwunastu kościołów drewnianych znajdujących się wokół
Puszczy Zielonka. Na stoisku odbywała się
projekcja filmu dot. szlaku. Zainteresowani
mogli otrzymać ulotki informacyjne, a także
tzw. gadżety promujące tę atrakcję turystyczną (kalendarze, kubki, smycze, długopisy).
Zachęcaliśmy również do uprawiania turystyki
rowerowej, zapraszając na szlaki do Puszczy
Zielonki, czy do wzięcia udziału w organizowanym przez nas od 4 lat MTB Maratonie.
W tym celu prezentowaliśmy film z poprzednich maratonów.
Podczas targów ZM „Puszcza Zielonka” otrzymał wyróżnienie przyznane przez Wojewodę
Wielkopolskiego Piotra Florka za publikację
„Puszcza Zielonka i okolice – ścieżki dydaktyczne” w ramach odbywającego się XVIII
Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej.
Targi są dobrą okazją do promocji naszych
atrakcji turystycznych wśród potencjalnych
turystów z całej Polski, ale także dają możliwość wymiany doświadczeń z innymi podmiotami prowadzącymi podobne działania, w tym
z naszymi partnerami związkowymi: Skokami,
Swarzędzem, Kiszkowem, Pobiedziskami
i Czerwonakiem.
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 061 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl
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50 lat razem
madzonych Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Aleksandra Pilarczyk. Przybyli również
krewni odznaczonych, którzy ze wzruszeniem
przyglądali się uroczystości.
Po części oficjalnej przy poczęstunku i specjalnie na tę okazję zamówionym torcie jubilaci
dzielili się swoimi przemyśleniami nt. wspólnego życia, ale i trudnej sytuacji emerytów.
Były także pytania do Burmistrza, jakie nowe
inwestycje szykują się na terenie gminy oraz
o losy poznańskiej spalarni.

Burmistrz udekorował medalami Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie pary,
które w 2008 roku obchodziły
jubileusz 50-lecia zawarcia
małżeństwa.

30

października w sali konferencyjnej
ratusza odbyła się uroczysta dekoracja medalami Prezydenta RP za
długoletnie pożycie małżeńskie par, które
w 2008 roku obchodziły jubileusz 50-lecia
zawarcia małżeństwa.
Burmistrz Tomasz Łęcki wręczył przybyłym
poza medalami, listy gratulacyjne, kwiaty oraz
upominki w postaci dwóch ozdobnych filiżanek na długie zimowe i co najważniejsze
wspólne wieczory. Serdeczne życzenia jeszcze
wielu lat wspólnego życia skierowała do zgro-

Za 50 lat pożycia małżeńskiego medale otrzymały następujące pary:
1. Izabela i Bolesław Błajkowie
2. Zofia i Franciszek Chudzińscy
3. Barbara i Konrad Kasprzakowie
4. Halina i Józef Konitzowie
5. Regina i Tadeusz Krugerowie
6. Wanda i Edmund Kujawowie
7. Helena i Stanisław Kulejowie
8. Joanna i Stefan Mroczkowscy
9. Joanna i Franciszek Nowakowie
10. Leokadia i Wincenty Szwatowie
Parom życzymy kolejnych tak pięknych jubileuszy - w zdrowiu i spokoju.
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 061 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu
na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia wykona

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE
15 stycznia 2010 roku
rejestracja pod bezpłatnym numerem telefonu

0 800 160 168
w badaniach mogą uczestniczyć kobiety z rocznika:
od 1941 do 1960, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie korzystały
z profilaktycznej mammografii opłacanej przez NFZ.

Mammobus stanie przy Ośrodku Zdrowia
Murowana Goślina, ul. Dworcowa 10
Badania rozpoczną się o godzinie 9:00.
W ciągu godziny wykonanych zostanie około 10-12 mammografii.
U kobiet miesiączkujących mammografię wykonuje się w pierwszych
10-dniach cyklu miesiączkowego, licząc od pierwszego dnia miesiączki.
Podstawą wykonania badania jest dowód osobisty
oraz ważny dokument ubezpieczenia!
Wyniki badań zostaną przesłane na adres domowy.

Szczeniaczki
szukają właścicieli

Dwójka z osieroconych jedenastu szczeniaków.

S

traż Miejska przyjęła zgłoszenie o znalezieniu w Gozdowcu zastrzelonego (prawdopodobnie przez kłusownika) psa. Jak
się okazało była to karmiąca suczka, która tym
samym osierociła jedenaścioro szczeniąt.
Właścicielka psów nie jest w stanie zaopiekować się całą gromadą. Maluchy ze względu na
swój wiek nie nadają się jeszcze do schroniska,
dlatego każdy kto chciałby przygarnąć pieska
– oczywiście nieodpłatnie – proszony jest
o kontakt ze Strażą Miejską pod nr tel. 061
812 20 10 lub 500 124 940 (radiowóz).
Matka szczeniąt to amstaff z rodowodem,
ojciec szczeniąt nieznany.
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 061 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

WAŻNE TELEFONY, KONTAKTY:
Straż Miejska
tel.: 061 812 20 10; kom.: 0 500 12 49 40
Policja
sekretariat 061 841 32 00 (w godz. 7:30-15:30)
Komendant 061 841 32 01 (w godz. 7:30-15:30)
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 strażnik Anna PACHOLSKA
Szczegółowy wykaz na stronie
www.murowana-goslina.pl
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Stypendia dla
uczennic z ZS
w Bolechowie

Goślińska oświata w projekcie
Projekt „Bądźmy zdrowi –
wiemy, więc działamy” ma
upowszechnić i wdrożyć wiedzę z zakresu planowania prawidłowego
żywienia oraz wiedzę
propagującą zwiększenie aktywności fizycznej
wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

P

aństwowa Inspekcja Sanitarna województwa wielkopolskiego realizuje Projekt „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc
działamy”.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Poznaniu rozpoczęła realizację projektu
informacyjno-edukacyjnego „Bądźmy zdrowi
– wiemy, więc działamy”, którego celem ogólnym jest poprawa stanu zdrowia populacji
dzieci i młodzieży. Projekt ma upowszechnić
i wdrożyć wiedzę z zakresu planowania prawidłowego żywienia oraz wiedzę propagującą
zwiększenie aktywności fizycznej wśród dzieci
i młodzieży szkolnej. W ramach projektu PSSE
w Poznaniu prowadzi szkolenia dla edukatorów: kadry pedagogicznej przedszkoli, szkół,
pielęgniarek środowiska szkolnego, którzy
edukacją obejmą dzieci sześcioletnie oraz młodzież ze szkół gimnazjalnych i ich rodziców.
Tematyka szkoleń to: najważniejsze problemy
zdrowotne występujące w populacji dzieci

W
fot. sxc.hu

dniu 14 października 2009 r.
Zarząd Powiatu Poznańskiego
przyznał stypendia Rady Powiatu
17 najlepszym uczniom ze szkół prowadzonych przez Powiat Poznański.

i młodzieży, żywienie dzieci i młodzieży,
aktywność fizyczna i jej wpływ na prawidłowy
rozwój, realizacja projektu w środowisku
przedszkolnym i szkolnym. Prowadzone są
również zajęcia warsztatowe. Pomocą w realizacji projektu są poradniki dla edukatorów,
broszury dla rodziców, ulotki na temat prawidłowego odczytywania etykiet, broszury dla
gimnazjalistów, kolorowanki, płyty CD z prezentacjami i materiałami informacyjnymi oraz
materiały reklamowe (odblaski i smycze). Więcej informacji o Projekcie na stronie internetowej www.badzmyzdrowi.pl
Do realizacji Projektu zaproszone zostały również przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja z gminy Murowana Goślina.

Wśród nich znalazły się dwie uczennice z naszej szkoły: Sandra Misterska z Technikum
Logistycznego i Weronika Nowicka - uczennica klasy humanistycznej Liceum Ogólnokształcącego. Stypendium przyznano im na
okres dziesięciu miesięcy roku szkolnego.
Zapewne przyda się ono tym młodym i ambitnym dziewczętom. Uroczyste wręczenie
wyróżnień nastąpiło podczas sesji Rady
Powiatu w dniu 28 października, w obecności
radnych powiatowych, rodziców i dyrektorów
szkół.
Zespół Szkół
im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego
tel. 061 812 60 40
e-mail: zsbolechowo@powiat.poznan.pl

Pluszaki górą!

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

II Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna to dla przyszłych adeptów zawodu technik logistyk ich
święto.

T

echnikum Logistyczne w Bolechowie ma
już „roczek”. Ku ogólnemu zaskoczeniu
nasz TeLek (taką ma sympatyczną
ksywkę) rośnie nam w oczach. Mamy już trzy
oddziały. Jak odnotujemy taką dynamikę w kolejnym naborze to dopiero będzie się działo od
września 2010 roku. Ale to przyszłość.

15 października 2009 roku, po wielu długich
przemyśleniach, czy to jest już właściwy
moment w naszej edukacji, w czterech salach
odbył się pierwszy etap II Ogólnopolskiej
Olimpiady Logistycznej. Olimpiada ta ma
podobną rangę jak inne olimpiady przedmiotowe zarejestrowane przez MEN. Dla przy-

szłych adeptów zawodu technik logistyk to ich
święto. Pomimo bardzo krótkiego czasu, jaki
pozostał zawodnikom na przygotowanie się do
próby swoich „sił”, od momentu zgłoszenia
szkoły do Olimpiady, wszyscy uczniowie TeLka
postanowili podjąć się tego wyzwania.
Stres był bardzo widoczny, bo po raz pierwszy
doświadczyli takich emocji, gdy min. zostali
poinformowani, że nie można tak sobie odpowiadać, gdyż za złe odpowiedzi są ujemne
punkty.
Mimo tego wszyscy starali się jak mogli. Sukcesem będzie, gdy poziom wyników, bez względu
na to czy nasz TeLek będzie miał reprezentanta na etapie okręgowym czy nie, zbliży się
do ogólnej średniej uzyskanej przez reprezentantów podobnych szkół z naszego Powiatu
i Poznania.
Adam Łachacz
Technikum Logistyczne w Bolechowie

fot. sxc.hu

II Ogólnopolska Olimpiada
Logistyczna

W

ramach obchodów Światowego
Dnia Pluszowego Misia (25 listopada) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy zaprasza dzieci przedszkolne
na spotkanie (po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym 061 812 24 52).
Prosimy o narysowanie lub sfotografowanie
swojego ulubionego Misia wraz z podpisem.
Pragniemy stworzyć niezwykłą wystawę
Misiów.
W programie: piosenki, pląsy i in.
Zdzisława Godawa
Biblioteka Publiczna w Murowanej Goślinie
tel. 061 812 24 52
e-mail: biblioteka.dzieci@murowana-goslina.pl

Biuletyn Samorządowy
Miasta i Gminy Murowana Goślina
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Liceum w Bolechowie z certyfikatem
spole Szkół Handlowych przy ul. Śniadeckich
w Poznaniu.
Otrzymanie przez Liceum w Bolechowie tego
certyfikatu stanowi ukoronowanie wielokierunkowych działań podejmowanych w naszej
szkole w ostatnim półroczu. W tym czasie
uporządkowano istniejącą dokumentację,
opracowano i wdrożono szereg nowych procedur, wprowadzono nowoczesne, innowacyjne rozwiązania. Wszystkie te działania miały
na celu podniesienie jakości świadczonych
przez naszą szkołę usług edukacyjnych.

Wrczenie certyfikatu ISO 9000:2008 Liceum w Bolechowie.

Otrzymanie przez Liceum w Bolechowie certyfikatu ISO 9001:2008
stanowi ukoronowanie wielokierunkowych działań podejmowanych w szkole w ostatnim półroczu.

30

września 2009 r. uroczyście wręczono nam certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania jakością, zgodnego z normą ISO 9001:2008.
Odbyło się to podczas konferencji „ISO
w szkole, placówce oświatowej gwarancją
wysokiej jakości”, która miała miejsce w Ze-

Szkoła otrzymała certyfikat, ale mamy
nadzieję, że korzyści z tego odczują uczniowie,
rodzice, środowisko lokalne. Wiemy też, że
oznacza to nasze zobowiązanie. Wyznaczyliśmy sobie standardy i na dalszej drodze rozwoju szkoły zamierzamy się nimi kierować, co
zapewne potwierdzi audyt w 2010 roku.
Lidia Szymczak
Dyrektor Zespołu Szkół
im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego
tel. 061 812 60 40
e-mail: zsbolechowo@powiat.poznan.pl

K L U B S I AT K A R S K I
M U R O WA N A G O Ś L I N A
OFICJALNA STRONA KLUBU

aktualności, informacje, wywiady, komentarze

www.ks.murowana-goslina.net
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

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.: 061 841 32 00
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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