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Gośliński maraton jest
szóstym w cyklu
11 maratonów (zakończenie
25.09 w Istebnej).
Zeszłoroczny zgromadził
ponad 900 uczestników,
z czego niemal 60 to
goślinianie. 4 lipca
spodziewamy się podobnej
frekwencji. Po raz trzeci
przy współpracy ze
Spółdzielnią Mieszkaniową
„Zielone Wzgórza” start
i meta ulokowane będą na
Nowym Rynku.
ZAPISY
Zgłoszenia do maratonu odbywają się dwutorowo:
• drogą elektroniczną na:
http://www.sportchallenge.cz/pl/vybrat_zavod/info?id_
zavod=1001,
• osobiście w biurze zawodów na Nowym Rynku w sobotę 3 lipca
od 16.00 do 21.00 lub w niedzielę 4 lipca od 7.00 do 9.30.
Aby uniknąć kolejek przy zapisach w niedzielę, lepiej skorzystać
z możliwości zapisów drogą elektroniczną lub w biurze zawodów
w sobotę.
OPŁATY
Opłaty są zróżnicowane i zależą od dystansu, terminu zgłoszenia
i terminu wniesienia opłaty. Szczegóły na stronie organizatora
www.mtbmarathon.com
ZBIOROWE ZDJĘCIE
Wzorem poprzednich lat zapraszamy wszystkich Goślinian do wspólnego zdjęcia. Prosimy o stawienie się w dniu maratonu najpóźniej
o godz. 9.15 przy scenie.
UTRUDNIENIA W RUCHU
W związku z odbywającym się maratonem zostaną wprowadzone
objazdy. Szczegóły na str. 8.
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MTB

MARATHON

2010

4 lipca już po raz piąty odbędzie się w Murowanej Goślinie
(start Nowy Rynek, os. Zielone Wzgórza) Powerade Suzuki
MTB Marathon 2010.

PROGRAM
godz. 7.00-9.30 – zapisy w Biurze Zawodów
godz. 9.15 – wspólne zdjęcie Goślinian startujących
w MTB Marathonie – zbiórka przy scenie
godz. 9.30-9.55 – ustawianie uczestników w sektorach startowych, dystans GIGA
godz. 10.00 – start Maratonu na dystansie GIGA
godz. 10.30-10.55 – ustawianie uczestników w sektorach startowych, dystanse MEGA, MINI
godz. 11.00-11.15 – starty Maratonów, dystanse MEGA, MINI
godz. 11.30-15.00 – imprezy towarzyszące dla kibiców (m.in.
Giełda Turystyczna „Wpadnĳ z sąsiedzką
wizytą”, patrol konny, pokaz szkolenia psa
obronnego, zabawy dla dzieci)
godz. 14.00-14.30 – pokaz Trialu w wykonaniu mistrza Polski
Marcina Bugajewskiego
godz. 15.00 – dekoracja dystansu MINI
godz. 15.45-16.15 – pokaz Trialu w wykonaniu mistrza Polski
Marcina Bugajewskiego
godz. 17.00 – dekoracja dystansu MEGA i GIGA
ok. godz. 17.30 – losowanie nagród (tombola)
godz. 19.00 – zamknięcie trasy Powerade Suzuki MTB
Marathon 2010 na wszystkich dystansach.

TRASA MEGA

TRASA MINI

Dystans: 37 633 m

Suma przewyższeń: 301 m

Dystans: 68 306 m

Suma przewyższeń: 562 m

TRASA GIGA

Dystans: 105 702 m

Suma przewyższeń: 800 m

szczegóły na www.mtbmarathon.com
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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

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina

Terminarz najbliższych
imprez kulturalnych

Tomasz Łęcki

Proboszcz parafii pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie
ks. Piotr Skoczylas

Sołtys Sołectwa Długa Goślina

Termin

Marek Strykowski

24 – 26
czerwca

Ekologiczna Wioska Artystyczna

Długa Goślina

26 czerwca
godz. 20.30

VIII Festiwal muzyczny „Musica
sacra musica profana”

Długa Goślina

23, 24 lipca
godz. 22.00

Widowisko „Dzieje Murowanej
Gośliny” (impreza biletowana)

plac przy kościele
pw. św. Ducha

24 lipca
godz. 11.00

VI Światowy Zjazd Gośliniaków

Sala OSP Rogozińska 15

24 lipca
godz. 14.00

VIII Największy w Wielkopolsce Jarmark św. Jakuba, czyli „Wieś tańczy,
wieś szaleje”

pl. Powstańców
Wielkopolskich

31 lipca
godz. 20.30

VIII Festiwal muzyczny „Musica
sacra musica profana”

Długa Goślina

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Murowanej Goślinie
Arleta Włodarczak

mają zaszczyt zaprosić na

VIII LETNI FESTIWAL MUZYCZNY

„MUSICA SACR A
MUSICA PR OFA NA”

Wydarzenie

Miejsce

Dyrektor Festiwalu: Agnieszka Szymańska-Wojtera
Koncert Inauguracyjny
26 czerwca 2010 r. (sobota) godz. 20.30
Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie

TWORZYMY ARCHIWUM

Chór Kameralny „Canzona”
pod dyrekcją Adrianny Wtorkowskiej

GOŚLIŃSKIEGO ZHR-U
Byłaś/byłeś lub nadal jesteś harcerką/harcerzem goślińskich drużyn
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej? Masz pamiątki, listy, zdjęcia
związane z działalnością harcerską?

Niezwykły koncert fortepianowy
Macieja Markiewicza
„Fryderyk Chopin i nie tylko ...”

W związku z przypadającą w tym roku 20. rocznicą powstania drużyn ZHR-u na ziemi goślińskiej tworzymy archiwum z tego okresu.

Projekt zrealizowany z pomocą finansową:

Miasto i Gmina
Murowana Goślina

Województwo
Wielkopolskie

Powiat
Poznański

Wszelkie pamiątki przekazywać można do Darka Paprockiego z Izby
Regionalnej Ziemi Goślińskiej, Biblioteka Publiczna, Ratusz pl. Powstańców Wlkp. 9, w godz. 8:00-16:00,
e-mail: darek@murowana-goslina.pl , tel.: 61 812 24 52.
Informacji szczegółowych udziela: Szczepowa Szczepu „Wzgórze” –
Anna Pomin, e-mail: ania.pomin@zhr.pl.

NIP Gminy Murowana Goślina
Informujemy, że Gminie Murowana Goślina nadany został drugi numer
NIP 777-31-59-427, który obowiązuje od 1 czerwca 2010 roku.
W związku z tym z dniem 31 maja 2010 roku wyrejestrowany został jako czynny podatnik
podatku od towarów i usług Urząd Miasta i Gminy, natomiast z dniem 1 czerwca 2010 zarejestrowana została jako czynny podatnik podatku od towarów i usług Gmina Murowana
Goślina.
W celu prawidłowego dokumentowania czynności podlegających ustawie o podatku od
towarów i usług prosimy w przypadku wystawiania faktur/rachunków od 1 czerwca 2010
roku o umieszczanie w miejscu nabywcy następujących danych:

fot. sxc.hu

Gmina Murowana Goślina
ul. Poznańska 18
62-095 Murowana Goślina
NIP 777-31-59-427
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Co w kulturze się zdarzyło?
Goślińskie Lofry

XV Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolnej - Czerwonak 2010
ELIMINACJE GMINNE

ELIMINACJE POWIATOWE

Eliminacje gminne odbyły się 5 maja 2010 r.
w sali Ośrodka Kultury przy ul. Poznańskiej
16. Wzięły w nich udział dzieci z „Promyka”,
„Słoneczka”, „Groszka”, Klubu Przedszkolaka,
Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej
nr 2 i „Leśnych Skrzatów” z Przebędowa.

W tym roku gościliśmy dzieci z Dopiewa,
Czerwonaka, Komornik, Kostrzyna, Tarnowa
Podgórnego, Rokietnicy, Swarzędza i oczywiście reprezentację naszej gminy.

Jury w składzie Mateusz MJ Sibilski i Agnieszka
Szymańska-Wojtera postanowiło po wysłuchaniu 26 prezentacji wyróżnić Elizę Sadik, Jana
Łęckiego, Natalię Tańską i Julię Trojanowską.
Nominowało do dalszego etapu Kacpra
Gasika, Oliwię Giersig, Nawojkę Ślusarską
i Julię Trepińską. Ta czwórka reprezentowała
naszą gminę na Eliminacjach Powiatowych.

Jury postanowiło wyróżnić: Michalinę Aniołę,
Julianę Ilnicką, Julię Trepińską i Kacpra Gasika.
Natomiast do dalszego etapu nominowano:
Martynę Kajetańczyk (reprezentantka gminy
Swarzędz), Wojciecha Murasa (reprezentant
Komornik), Ninę Pomykalską z gminy Dopiewo
i Zuzannę Zamęską ze Swarzędza. Ta czwórka
reprezentowała Powiat Poznański na Eliminacjach Rejonowych, które odbyły się 30 maja
w Obornickim Ośrodku Kultury.

„Wiosenne Przebudzenie”

Wystawy

E

liminacje Gminne XII Powiatowego
Konkursu Recytatorskiego „Wiosenne
Przebudzenie” odbyły się w Klubie Osiedlowym „Zielone Wzgórza” w dniu 20
kwietnia br.
Jury w składzie przewodnicząca Dioniza Boch,
i Agnieszka Szymańska-Wojtera po wysłuchaniu wszystkich podmiotów wykonawczych
postanowiło przyznać:
Kategoria I, kl. 0-III
I miejsce - Kacper Jankowiak SP Białężyn
II miejsce - Agata Kądzielawa SP Łopuchowo
III miejsce - Zuzanna Drgas SP nr 2
Wyróżnić: Magdalenę Frąckowiak, Klaudię
Bąkowską, Marikę Mazurek
Kategoria II, kl. IV-VI
I miejsce - Adrianna Nowicka SP nr 1
II miejsce - Monika Puk SP Białężyn
III miejsce - Tomasz Puchowicz SP nr 2
Wyróżnić: Eryka Walkowiaka, Mikołaja Pawlisiaka, Joannę Golankiewicz, Dominikę Kądzielawę.
Kategoria III, klasy gimnazjalne
I miejsce - Lynn Kucharczyk z Gimnazjum nr 2
I miejsce - Alicja Okińczyc z Gimnazjum nr 1
II miejsce - Monika Graj z Gimnazjum nr 1

W

ostatnim czasie w Galerii w Pałacu
mogliśmy obejrzeć wystawy:
• fotografii - „Istnienie Trwanie Przemĳanie”
Marka Handla
• malarstwa - obiekty Marka Szewczyka.
Natomiast w „Galerii pod Psem” w Poznaniu
po raz trzeci wystawiły swoje prace dzieci
z pracowni rzeźby i ceramiki.

Międzynarodowy Dzień Tańca

W

Murowanej Goślinie 29 kwietnia br.
odbyła się impreza z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca.
Tym razem był to konkurs. Wzięli w nim udział
soliści, duety i grupy ze szkół podstawowych
i gimnazjów naszej gminy. W kategorii grupa
najlepsze okazały się Hipolitki (Gimnazjum
nr 1) i Psotki (SP Białężyn).

250

uczestników to spore wyzwanie
dla organizatorów, ale sprostali
zadaniu i grochówki starczyło dla wszystkich.
Konkursy piosenki turystycznej, hula hop, chodzenia na szczudłach oraz konkurs przyrodniczy to kolejne atrakcje dla uczestników rajdu.
Cieszyły zgłoszenia z pobliskich gmin: Pobiedzisk, Swarzędza, Czerwonaka i Skoków. Rajd
miał miejsce 15 maja br. Meta znajdowała się
nad pięknie położonym Jeziorem Kołatkowskim. Organizatorem XI Rajdu Turystycznego
po Puszczy Zielonce byli: MGOKiR i Zespół
Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Kierownikiem rajdu była pani
Danuta Śliwa.

XVI Gminny Konkurs Wiedzy
Przyrodniczo-Leśnej

O

rganizowany w kwietniu z okazji Dnia
Ziemi wspólnie z Zespołem Parków
Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.
Po wysłuchaniu odpowiedzi uczestników
komisja postanowiła przyznać następujące
miejsca:
W kat. Klas I-III
1. Filip Jarzyński - SP nr 2
2. Julia Koczorowska - SP nr 1
3. Paweł Stocki - SP nr 2
W kat. klas IV-VI
1. Jan Kolańczyk - SP nr 1
2. Michalina Szudarek - SP Dł. Goślina
3. Mateusz Turtoń - SP nr 1
W kategorii najlepsza reprezentacja szkolna
równą ilość punktów zdobyły dwie goślińskie
podstawówki.

Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
www.domkultury.murowana-goslina.pl

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA

UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI
Urząd Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie informuje o możliwości przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Użytkownicy wieczyści zainteresowani przekształceniem posiadanego prawa znajdą druk wniosku na stronie internetowej Urzędu www.bip.murowana-goslina.pl w dziale:
Wnioski Online, link: Gospodarka Nieruchomościami. Wnioski można również pobrać w pokoju nr 31 w godzinach urzędowania lub na stojaku w holu na piętrze budynku przy ul. Poznańskiej 16. Złożony wniosek wraz
z wszystkimi załącznikami stanowi podstawę do wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Jadwiga Kubińska, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami
tel. 061 892 36 30, e-mail: j.kubinska@murowana-goslina.pl
fot. sxc.hu
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UR Z ĄD, R ADA

Przygotowanie: SEKRETARZ, REFERAT ORGANIZACYJNY, BIURO RADY MIEJSKIEJ rada.miejska@murowana-goslina.pl

AK TUALNOŚCI - R ADA MIEJSK A - UR Z ĄD - AKCJE

Burmistrz po absolutorium
26 kwietnia br. miała miejsce XL Sesja Rady Miejskiej. Sesja wyjątkowa – nie tylko
ze względu na zaproszonych gości i liczne gratulacje – ale także ze względu na
absolutorium, którego co roku udziela - bądź nie - Burmistrzowi Rada Miejska, po
dokonaniu oceny wykonania budżetu z roku poprzedniego.
Siatkowej Marek Bykowski. Za wybitne osiągnięcia w siatkówce oraz za wspieranie i przyczynianie się do jej rozwoju udekorował
odznakami PZPS następujące osoby:
1. trener Ewę Miciul – srebrna Odznaka
Honorowa,
2. atakującą Paulinę Chojnacką – srebrna
Odznaka Honorowa,
3. rozgrywającą Irinę Archangielską – złota
Odznaka Honorowa,
4. kapitan zespołu, przyjmującą Beatę Strządałę – złota Odznaka Honorowa.
Złotą Odznakę Honorową otrzymał również
Burmistrz Murowanej Gośliny Tomasz Łęcki.
Głosowanie nad absolutorium dla burmistrza.

Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 61 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

O

brady rozpoczęto od wręczenia
podziękowań osobom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości
upamiętniających 70. rocznicę zbrodni katyńskiej. Zespół składał się z ponad 20-stu osób,
zarówno pracowników urzędu jak i przedstawicieli instytucji gminnych, służb porządkowych, wojska. Nad całością prac czuwa kierownik projektu Dariusz Paprocki – pracownik
Izby Regionalnej Ziemi Goślińskiej. Członkowie zespołu w podziękowaniu otrzymali kubki
z logo gminy Murowana Goślina przewiązane
biało-czerwoną wstążką.
Chwilą ciszy uczczono pamięć ofiar katastrofy
pod Smoleńskiem. Towarzyszyła temu prezentacja multimedialna opatrzona w zdjęcia
pary prezydenckiej.

Następnie gratulacje otrzymała Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Alicja Kobus, która
w plebiscycie „Wielkopolanka stulecia” ogłoszonym przez „Głos Wielkopolski” zajęła III
miejsce, pokonując tak znane Wielkopolanki
jak: Krystyna Łybacka, Ewa Wycichowska czy
Małgorzata Musierowicz.
Na scenę poproszone zostały siatkarki
z KS Piecobiogaz Murowana Goślina, które
w niedawnych rozgrywkach wywalczyły
awans do I ligi; siatkarki z zespołu młodziczek
UKS „Zielone Wzgórza” III ligi serii A siatkówki
kobiet, które walczyły o awans do II ligi. Razem
z nimi pojawili się również trenerzy: Marek
Mierzwiński i Ewa Miciul oraz Zarząd UKS
„Zielone Wzgórza” w osobach: Ryszard Pomin,
Andrzej Miciul. Siatkarki otrzymały kwiaty;
trenerzy i zarząd – listy gratulacyjne. Zaprezentowany został również krótki film z meczu
z BKS Szóstką Biłgoraj, który przesądził
o awansie siatkarek do I ligi.
Niespodziankę przygotował także obecny na
sesji Prezes Wielkopolskiego Związku Piłki

WYKONANIE
BUDŻETU GMINY
MUROWANA GOŚLINA
ZA ROK 2009
zapraszamy do zapoznania się z materiałem na stronie www.murowana-goslina.pl

Po części gratulacyjnej Rada Miejska przystąpiła do udzielenia Burmistrzowi absolutorium
za ubiegłoroczny budżet. Po zapoznaniu się
z wnioskiem Komisji Rewizyjnej, odczytaniu
opinii przez Przewodniczących Komisji, opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinii
sołtysów – przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania przy stanie obecności 14
radnych - 12 radnych opowiedziało się za
udzieleniem absolutorium, 2 było przeciwnych.
Za trudną i wymagającą pracę nad budżetem
2009 Burmistrz Tomasz Łęcki podziękował
Skarbnik Gminy Murowana Goślina Romanie
Dudek wręczając bukiet kwiatów.
Burmistrz podziękował za pracę nad budżetem również wszystkim pracownikom urzędu
oraz jednostek budżetowych gminy.
W tym punkcie sesji zarządzono przerwę, po
której radni przystąpili do głosowania nad
kolejnymi uchwałami (dostępne w BIP).
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Murowana Goślina aktywna w Metropolii Poznań
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 61 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

O

tym, by działać wspólnie, bo duży
może więcej wiadomo nie od dziś.
Idea zjednoczenia sił i podjęcia wspólnych działań w najważniejszych dziedzinach tj.
wsparcie dla inicjatyw gospodarczych, promocja, gospodarka komunalna, transport zbiorowy, edukacja, opieka zdrowotna, turystyka
i wielu jeszcze innych, które mają pomóc
w trwałym rozwoju przyświecała Prezydentowi Poznania, Staroście Poznańskiemu oraz
wójtom, burmistrzom powiatu poznańskiego,
gdy 3 lata temu w maju podpisywali Porozumienie o współpracy pomiędzy samorządami
aglomeracji poznańskiej. Szybko do tego grona
dołączyły również 3 gminy spoza powiatu
poznańskiego: Skoki, Szamotuły i Śrem.
Inicjatywa ta dała początek Radzie Aglomeracji
Poznańskiej, w której skład weszli przedstawiciele władz wszystkich ww. jednostek samorządu terytorialnego.
13 maja br. z okazji 3. rocznicy podpisania
porozumienia w poznańskim ratuszu przy
Starym Rynku odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Aglomeracji. Swój akcent miała
tam również gmina Murowana Goślina. Burmistrz Tomasz Łęcki będący członkiem Komitetu Organizacyjnego Rady Aglomeracji oraz
przedstawicielem wójtów, burmistrzów w Ra-

dzie Programowej, która czuwa nad powstawaniem strategii dla obszaru Aglomeracji –
zaprezentował formy współpracy pomiędzy
poszczególnymi podmiotami Aglomeracji
Poznańskiej.

Gmina Murowana
Goślina aktywnie
uczestniczy w działaniach Metropolii
Poznań, której chce być
mocnym ogniwem. Taki
cel wpisany zostanie
również do aktualizowanej właśnie „Strategii Rozwoju Miasta
i Gminy Murowana
Goślina na lata 20102020”.
Aby nadać Radzie Aglomeracji formę prawną,
jej członkowie pracują obecnie nad powołaniem stowarzyszenia, które będzie nosić
nazwę Metropolia Poznań. W przyszłości ma
być przekształcone w Związek Metropolitalny.
Podczas rocznicowego spotkania zaprezentowany został projekt statutu stowarzyszenia.

Najważniejszym punktem uroczystości było
jednak przedstawienie i zatwierdzenie tzw.
„Zielonej Księgi” – dokumentu stanowiącego przyczynek do opracowywanej Strategii
Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej 2020. Zadania tego podjęło się Centrum Badań Metropolitalnych stanowiące konsorcjum 4 poznańskich
uczelni: UAM-u, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Uniwersytetu
Przyrodniczego. CBM powołany został przez
Radę Aglomeracji podczas wyjazdowego
posiedzenia mającego miejsce 28 listopada
2008 roku w Murowanej Goślinie. CBM zaprasza do debaty nad ww. dokumentem na

www. zielonaksiega.poznan.pl

Swą aktywność w aglomeracji gmina
Murowana Goślina zaznaczyła również
podczas odbywającego się w Poznaniu,
w dniach 18-19 maja III Forum Gospodarczym Aglomeracji Poznańskiej, podczas
którego do panelu dyskusyjnego pn. „W kierunku strategii rozwoju aglomeracji poznańskiej” zaproszono również Burmistrza Murowanej Gośliny. Wspólnie z hiszpańskimi koordynatorami Metropolitalnego Planu Strategii
Barcelony, Prezydentem Poznania przekonywał do tego, że warto tworzyć Związki Metropolitalne, i że tylko ścisła współpraca gmin
z ośrodkiem centralnym (w tym wypadku jest
to miasto Poznań) może przynieść wymierne
korzyści, a co za tym idzie podnosić i dbać
o poziom życia mieszkańców, bo przecież ten
właśnie cel przyświecał podpisywanemu 3 lata
temu porozumieniu.

Spotkania mieszkańców miast partnerskich
Ewa Leitgeber
Kierownik Referatu Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich
tel. 61 892 36 50
e-mail: e.leitgeber@murowana-goslina.pl

W dniach od 22 do 26 lipca
będziemy gościć reprezentantów miast i gmin współpracujących z Murowaną
Gośliną z: Ochotnicy Dolnej,
niemieckiego Hemmingen,
francuskiego Yvetot oraz
białoruskiej Oszmiany. Okazją do tej wizyty jest podpisanie umowy o współpracy
partnerskiej z Yvetot.

N

a tę okoliczność podczas Jarmarku św.
Jakuba przewidziany jest program na
scenie oraz prezentacja partnerów na
stoisku miast partnerskich. W trakcie pobytu
odbędą się również spotkania polskich i niemieckich strażaków - ochotników oraz spotkania młodzieży. Przewidziana jest także konferencja miast partnerskich pt. „XX rocznica
samorządu terytorialnego w Polsce - lokalne
wyzwania stojące przed samorządami Yvetot,
Hemmingen, Ochotnicy Dolnej i Murowanej
Gośliny”.

Poza tym gościom pokażemy okolicę i zaprosimy ich do kolejnej edycji Turnieju Miast Partnerskich, którego gospodarzem w bieżącym
roku będzie wieś Białężyn. Do udziału w tym
turnieju serdecznie zapraszamy wszystkich
mieszkańców i turystów mających ochotę na
wspólne biesiadowanie. Turniej odbędzie się
na terenie Remizy Strażackiej w Białężynie, 25
lipca, początek o godz. 15.00.

Yvetot

Hemmingen

Ochotnica Dolna

Jeśli natomiast chcieliby Państwo nawiązać ściślejsze kontakty, a tym samym dłuższą współpracę z naszymi partnerami oraz ugościć ich
w swoich rodzinach, prosimy o kontakt.
Przedsięwzięcie realizowane jest przy wsparciu finansowym Gminy Murowana Goślina
oraz we współpracy z: Urzędem Miasta
i Gminy w Murowanej Goślinie, Radą Sołecką
Białężyn, Ochotniczą Strażą Pożarną w: Białężynie, Nieszawie i Murowanej Goślinie oraz
z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji.

Biuletyn Samorządowy
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ZADŁUŻENIE GMINY
MUROWANA GOŚLINA
Inwestycje naszej gminy realizowane są z reguły w istotnej części
z użyciem dotacji, częściowo ze środków własnych i częściowo podpierając się kredytem.

W

szystkie osoby, które prowadzą
firmę, które inwestują, doskonale
wiedzą, że od wielu lat, w zasadzie
od wieków, przedsięwzięcia gospodarcze nie
byłyby możliwe, gdyby nie kredyt. W przypadku samorządu w Polsce wspieranie inwestycji komunalnych kredytem ma miejsce od II
kadencji odrodzonego samorządu gminnego.
Wówczas także w naszej gminie pojawiły się
pierwsze kredyty, wspierające budowę kanalizacji sanitarnej.
Murowana Goślina stara się przeznaczać
dostępną gotówkę na inwestycje. Aby własne
ograniczone możliwości zwiększyć, korzystamy z dotacji, także z dotacji unĳnych. W tym
zakresie jesteśmy liderem w Wielkopolsce,
zarówno wśród gmin wiejskich, miejsko-wiejskich, jak i miejskich. Jednocześnie zajmujemy
jedno z czołowych miejsc w Polsce (patrz:
„Rzeczpospolita” z dnia 8 marca 2010 r.).
Aby inwestować z użyciem środków dotacyjnych trzeba zgromadzić wkład własny. Środki
Gminy Murowana Goślina najczęściej nie
wystarczają, podobnie jak w przypadku każdej
innej gminy. W związku z tym nasze inwestycje
realizowane są z reguły w istotnej części z użyciem dotacji, częściowo ze środków własnych
i częściowo podpierając się kredytem. Dla jasności pragnę podkreślić, że gmina dysponuje
dostępem do taniego kredytu (odsetki ok. 56%) . Ustawa o finansach publicznych określa
maksymalny poziom zadłużenia gminy, którego
nie wolno przekroczyć i każdorazowo jest to
rygorystycznie kontrolowane przez Regionalną
Izbę Obrachunkową. Zatem Gmina Murowana
Goślina nie tylko wykorzystuje maksymalnie
możliwości pozyskiwania dotacji oraz aby ostatecznie z nich skorzystać podpiera się kredytem. Jednocześnie nie przekracza dopuszczalnych kwot maksymalnych. Ostatecznie w dyskusji, czy warto korzystać z kredytu należy
odpowiedzieć sobie na dwa istotne pytania:

• Po pierwsze: czy lepiej np. posiadać halę
sportową, która jest obiektem do ciekawych sportowych rozgrywek i koncertów,
ale także salą gimnastyczną dla Gimnazjum
nr 1, czy warto mieć ulicę Polną, przy której inwestują firmy, a te dają nowe miejsca
pracy i płacą podatki, czy warto mieć boisko Orlik, tak aby młodzi mieszkańcy miasta mogli korzystać z nowoczesnego boiska? Czy na rzecz inwestycji warto pozyskać dotację, ale także skorzystać z kredytu i wykorzystać nawet prawie maksymalnie zdolność kredytową?

• Po drugie: mieszkańcy pytają czy coś nam
grozi? Bo jeżeli nie, sytuacja jest pod kontrolą, to wolą mieć drogę, miejsca pracy
i boiska, a sprawa skąd się biorą pieniądze
- to sprawa burmistrza i urzędników.
Ilustracją moich słów niech będą zamieszczone
poniżej wyliczenia.
Tomasz Łęcki
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
tel. 61 892 36 05
e-mail: burmistrz@murowana-goslina.pl

Wartość

Korzyści

Zadłużenie

1 109 979,46 zł

▪ dotacje 666 000 zł;
▪ nowa nawierzchnia na 2 boiskach
na Stadionie Miejskim;
▪ nowoczesne boisko dla mieszkańców

58,2%

5 180 000,00 zł

▪ dotacja 1 200 000 zł;
▪ sala gimnastyczna dla Gimnazjum
▪ zawody sportowe, imprezy, koncerty;
▪ dodatkowe zaplecze hotelowe,
biurowe.

44,1 %

▪ środki pozabudżetowe
7 112 944 zł;
▪ nowe miejsca pracy, wzrost
dochodów gminy.

31,2 %

ORLIK

HALA

(2009 r.)

UL. POLNA

13 187 191,00 zł

Łącznie
zadłużenie

Tomasz Łęcki - Burmistrz Miasta i Gminy

19 477 190,46 zł
58,40 %

Łącznie środki zewnętrzne 8 978 944 zł

Zadłużenie gminy w latach 2006-2009 (max. 60%)
2006

2007

2008

2009

33,4%

28,3%

29,8%

58,4%

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej

W

dniach od 10 kwietnia do 18
kwietnia 2010 roku przeprowadzono zbiórkę publiczną w celu
uzyskania środków na wykonanie przyłącza energetycznego na boisku wiejskim
w Rakowni.
W wyniku zbiórki przeprowadzonej tylko na
terenie Rakowni uzyskano poprzez:
• dobrowolne wpłaty pobrane przez przedstawicieli Stowarzyszenia - 4295,20 zł,
• dobrowolne datki do puszek w punktach
handlowych w Rakowni - 258,98 zł,

• wpłaty na konto bankowe Stowarzyszenia
- 500,00 zł
Łącznie uzyskano 5054,18 zł. Całość kwoty
zostanie przeznaczona na zelektryfikowanie
boiska wiejskiego w Rakowni.
Stowarzyszenie nie poniosło żadnych kosztów
związanych z przeprowadzeniem zbiórki,
a wszystkie prace i promocja przedsięwzięcia
zostały wykonane społecznie przez członków
Stowarzyszenia i wolontariusza.

Bardzo serdecznie
dziękujemy mieszkańcom Rakowni za
ogromne wsparcie.
Piotr Jędrzejczak
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Przyjaciół Rakowni
tel. 601 791 045
faks 61 892 11 24
e-mail: rakownia@rakownia.com
www.rakownia.com
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MUROWANA
GOŚLINA

wobec tragedii
pod Smoleńskiem

10 kwietnia 2010. Zaskoczenie. Niedowierzenie. Bunt. Smutek. Pokora. Zjednoczenie. Tego
dnia żałobą okryła się Polska. Zareagował świat. W smutku pogrążyła się również Murowana
Goślina.

N

Znacząca grupa goślinian wzięła udział
w uroczystościach żałobnych, w Warszawie oraz w Krakowie. Pomimo trudów
wszyscy wracaliśmy w przekonaniu, że
należało tam być.
Szczególnego charakteru wobec tej trudnej
do ogarnięcia tragedii, nabrały uroczystości
70. rocznicy zbrodni katyńskiej zaplanowane w Murowanej Goślinie na dzień 24
kwietnia, tym bardziej, że patronat honorowy nad uroczystościami jeszcze za życia
przyjął Prezydent RP Lech Kaczyński. Stały
się okazją do wspólnej modlitwy i przywołania pamięci o ofiarach i ich rodzinach,
zarówno tych sprzed 70 lat, jak i tych z 10
kwietnia br. Im też poświęcony był koncert
chóru „Poznańskie Słowiki” pod dyrekcją
prof. Stefana Stuligrosza, stanowiący kulminację goślińskich uroczystości.
Wielu naszych zagranicznych przyjaciół
z miast partnerskich solidaryzowało się
z nami w tych dniach.
Kondolencje, słowa otuchy przesłali m.in.:
• Emile Canu - Mer francuskiego Yvetot,
• Claus Dieter Schacht-Gaida - Burmistrz
niemieckiego Hemmingen,
• Docteur Philippe DECULTOT – mer
honorowy Yvetot,

w Izraelu. W 2009 roku zrealizowała z Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego dwa projekty
edukacyjne dla młodzieży polskiej oraz izraelskiej pt. „Stones
of memory roots” oraz „Three
lives – common memory”,
• Ben Raz - uczeń szkoły Mekif
Chet High School w Rishon le
Zion, który uczestniczył w polsko-izraelskich projektach z Murowaną Gośliną,
• Meitar Minay - uczennica szkoły
Mekif Chet High School w Rishon le Zion, która uczestniczyła
w polsko-izraelskich projektach
z Murowaną Gośliną,
• Yair Gil z Haify - praprawnuk
Juliusza Markowicza, goślińskiego
Żyda, który przed wojną mieszkał i pracował w Murowanej
Goślinie,
• Paul Gilbert - członek zarządu
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Arnum / k. Hemmingen
(Niemcy),
• Tamar Frangishvili z Urzędu Miasta Tbilisi (Gruzja),
• Yvette i Henri Poly - mieszkańcy Yvetot (Francja), którzy odwiedzą Murowaną Goślinę podczas tegorocznego
Jarmarku św. Jakuba.

fot. prezydent.pl

a wieść o śmierci Prezydenta
Rzeczypospolitej
Polskiej
prof.
Lecha
Kaczyńskiego, jego żony Marii
Kaczyńskiej, Ryszarda Kaczorowskiego - ostatniego Prezydenta Rzeczypospolitej na Uchodźstwie oraz
pozostałych ofiar - członków delegacji, udających się na uroczystości
do Katynia należało zareagować
natychmiast. Stąd na stronie internetowej gminy apel do mieszkańców o wywieszenie flag opatrzonych żałobnym kirem. Stąd flagi
państwowe na masztach na pl. Powstańców Wlkp. oraz przy Urzędzie Miasta i Gminy zostały opuszczone do połowy. W intencji ofiar
odprawione zostały msze św. kościołach parafialnych. Pracownicy
Urzędu Miasta i Gminy minutą ciszy
oraz krótką refleksją ks. Jana Twardowskiego uczcili pamięć ofiar katastrofy. Podobnie uczyniono w goślińskich szkołach. Portret Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, przewiązany kirem w otoczeniu białoczerwonych róż został wystawiony
w holu głównym Urzędu Miasta.
• Tinatina Pareishvili - przedstawicielka samorządu gruzińskiego, która w czerwcu 2008
roku odbywała staż w Urzędzie Miasta
i Gminy Murowana Goślina,
• prof. Günter Harder - inicjator Partnerstwa
z Hemmingen,
• Dietmar Berndt - Przewodniczący Komitetu
Partnerskiego w Hemmingen z żoną Eriką,
• Ingrid i Manfred Klink - członkowie Komitetu Partnerskiego Hemmingen,
• Ilona Dworak-Cousin - Przewodnicząca
Towarzystwa
Przyjaźni
Izrael-Polska,
kuzynka Pani Alicji Kobus, która wsparła
pobyt uczniów Gimnazjum nr 1 im. Hipolita
Cegielskiego w Izraelu w ramach projektu
„Three lives – common memory”,
• Mechel Menn z żoną Cristiną - Przewodniczący Komitetu Partnerskiego Yvetot (Francja),
• Sergĳ Tatusiak - Prezes Międzynarodowego
Towarzystwa „Ukraina-Polska-Niemcy”,
• Mike Chad - Dyrektor Little Biggar Festiwal
w Biggar (Szkocja),
• włoski Zarząd INLINE Poland Sp. z o.o,
• Yossi Erez - członek izraelskiej pozarządowej organizacji „SparkPro”, z którą od tego
roku rozpoczyna współpracę Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej,
• Sigal Greenfeld - nauczycielka ze szkoły
Mekif Chet High School w Rishon le Zion

W dniach 16-23 kwietnia do Katynia, a także
na miejsce smoleńskiej tragedii w okolice
lotniska Sewiernyj udali się uczniowie
z Gimnazjum nr 1 pod kierunkiem p. Moniki
Kozłowskiej, gdzie wzięli udział w „Marszu
pamięci”.
Oby ze zbrodni katyńskiej i tragedii smoleńskiej narodziło się Dobro. Dobro można
budować jedynie na Prawdzie.
Dziękuję wszystkim, którzy przygotowali
uroczystości katyńskie z panem Dariuszem
Paprockim – Kierownikiem Projektu „Przywrócić pamięć o bohaterach”. Dziękuję
tym, którzy oddali cześć Parze Prezydenckiej i wszystkim tragicznie zmarłym, szczególnie zaś dziękuję panu Ryszardowi Pominowi, który organizował wyjazd do Warszawy i Krakowa.
Tomasz Łęcki
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
tel. 61 892 36 05
e-mail: burmistrz@murowana-goslina.pl

KATYŃ
1940-2010
Uroczyste odsłonięcie wystawy „Ofiary zbrodni katyńskiej związane z ziemią goślińską”.

Murowana Goślina pamięci ofiar katyńskich
24 kwietnia 2010 roku na placu Powstańców Wielkopolskich odbyły się uroczystości upamiętniające obywateli polskich pomordowanych przed siedemdziesięciu laty w trakcie zbrodni katyńskiej.
Ziemia goślińska w szczególny sposób oddawała hołd dziewięciu osobom, które urodziły się, lub
działały zawodowo na jej terenach w okresie przed wybuchem II wojny światowej.

B

yli wśród nich ostatni przedwojenny burmistrz – Stefan Motylewski i ostatni przedwojenny wójt – Józef Milewski, sekretarz
urzędu gminnego Bernard Kłos, lekarz weterynarii Sylwester
Radomski oraz pięciu policjantów: Jan Adamski, Marcin Bialik, Wincenty Dutkiewicz, Józef Gawroński i Leon Lewandowski. Tegoroczne
obchody przeprowadzane są w ramach projektu „Przywrócić pamięć
o bohaterach”. Patronat honorowy nad uroczystościami objęli Prezydent Lech Kaczyński i Prymas Polski ks. arcybiskup Henryk Muszyński.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 15:00 mszą św. w kościele pod
wezwaniem św. Jakuba Apostoła. Początkowo liturgia miała być sprawowana w intencji ofiar mordu katyńskiego, ale po niedawnym tragicznym wypadku lotniczym pod Smoleńskiem, intencją objęto także
zabitych w tej katastrofie, na czele z Prezydentem Rzeczypospolitej
śp. Lechem Kaczyńskim. Mszę św. celebrował ks. Marek Chmara,
proboszcz parafii Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa, którego dziadek także zginął w Katyniu. W swym kazaniu ks. Chmara,
odnosząc się do wydarzeń takich jak „Golgota wschodu” nawiązał do
potrzeby bronienia prawdy o nich. W liturgii słowa uczestniczyła
także reprezentantka rodzin pomordowanych – Małgorzata Wilińska.
Pod koniec mszy głos zabrał szczególny gość obchodów – ks. radca
Edmund Radomski, brat zamordowanego w Katyniu weterynarza
Sylwestra Radomskiego, który wspomniał swojego starszego brata
i jego związki z Murowaną Gośliną. Uczestnicy mszy św. podziękowali dostojnemu seniorowi (ks. Radomski ma 98 lat!) rzęsistymi oklaskami.
Po zakończeniu mszy św. zgromadzeni przemaszerowali pod pomnik
Powstańców Wielkopolskich i ofiar II wojny światowej. Pochód pro-

wadziła orkiestra strażacka pod kierownictwem Macieja Sibilskiego,
a uczestniczyła też w nim kompania honorowa wystawiona przez
poznańskie dywizjony rakietowe obrony powietrznej. Na placu
Powstańców Wielkopolskich zgromadziło się łącznie około 300 osób.
Obchody pod pomnikiem rozpoczęto od odegrania hymnu narodowego
i wciągnięcia na maszt flagi państwowej. Minutą ciszy upamiętniono tragicznie zmarłego patrona honorowego goślińskich obchodów - Prezydenta Rzeczypospolitej śp. Lecha Kaczyńskiego oraz wszystkich, którzy
wraz z nim zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Na płycie
pomnika płonęły już 94 białe i czerwone znicze, a dwa dalsze dołożyli
burmistrz Murowanej Gośliny Tomasz Łęcki i przedstawiciel rodzin
pomordowanych w Katyniu Władysław Lepczak. Następnie odbył się
prowadzony według ceremoniału wojskowego apel pamięci ku czci ofiar
mordu katyńskiego, zakończony trzema salwami honorowymi. Z kolei
głos zabrał burmistrz Tomasz Łęcki, który wspomniał o okolicznościach
zbrodni z 1940 roku, oraz o potrzebie pojednania polsko-rosyjskiego.
Pomordowanych uczczono następnie wiązankami kwiatów, złożonymi
pod pomnikiem, tym razem wyjątkowo pod boczną jego ścianą, poświęconą bezpośrednio ofiarom zbrodni katyńskiej. Końcowym akcentem
uroczystości było wspólne odśpiewanie „Roty”. Po zakończeniu części
oficjalnej nastąpiło otwarcie wystawy plenerowej „Ofiary zbrodni
katyńskiej związane z ziemią goślińską”. Otwarcia dokonali: przedstawiciel rodzin pomordowanych w Katyniu Piotr Radomski, prezes Stowarzyszenia „Katyń” w Poznaniu Tadeusz Patecki, oraz burmistrz Tomasz
Łęcki. Wydarzenie to było także okazją do odznaczenia przez prezesa
Tadeusza Pateckiego medalem „Za utrwalanie pamięci o zbrodni katyńskiej” sekretarza miasta i gminy Murowana Goślina Macieja Kaczmarka,
który od wielu lat upowszechniał wiedzę o sowieckiej zbrodni z 1940
roku.

Ostatnim punktem obchodów uroczystości katyńskich był koncert
Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej „Poznańskie słowiki” pod kierownictwem prof. Stefana Stuligrosza. Koncert odbył się
w kościele pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła o godz. 19.30 i zgromadził ok. 250 osób spragnionych uczty muzycznej, a jednocześnie pragnących poprzez swą obecność oddać hołd pomordowanym. Przed koncertem zarówno burmistrz Tomasz Łęcki, jak i profesor Stuligrosz podkreślili, że koncert będzie także odśpiewany ku czci ofiar smoleńskiej katastrofy lotniczej. „Poznańskie Słowiki” przez ponad godzinę, przy akompaniamencie organowym Roberta Hauptmanna, organisty kościoła
Ojców Karmelitów Bosych z Poznania, raczyły zgromadzonych występem wokalnym, będącym połączeniem zarówno staropolskiej jak i XXwiecznej muzyki religĳnej. Na zakończenie chór wraz ze zgromadzonymi
wspólnie odśpiewał pieśń „Dobry Jezu a nasz Panie” ku czci zarówno
zabitych 70 lat temu, jak i tragiczne zmarłych 10 kwietnia br.
Dariusz Paprocki
Kierownik Projektu „Przywrócić pamięć o bohaterach”
Izba Regionalna Ziemi Goślińskiej
tel. 61 812 24 52
e-mail: izbaregionalna@murowana-goslina.pl
Prof. Stefan Stuligrosz podczas koncertu Poznańskich Słowików w goślińskiej farze.

Poczty sztandarowe podczas uroczystości.

Kompania reprezentacyjna poznańskich dywizjonów rakietowych obrony powietrznej.

Posadzono dęby
na cześć ofiar katyńskich

W

ramach projektu „Przywrócić pamięć o bohaterach” realizowanego w związku z obchodami 70. rocznicy zbrodni katyńskiej w Murowanej Goślinie 20 maja br. posadzono 9 dębów
kolumnowych symbolizujących 9 Goślinian zgładzonych w Katyniu.
Symbolicznego wkopania drzewek dokonało 9 delegacji złożonych
z dyrektorów wszystkich placówek oświatowych z terenu gminy,
uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 i 2 oraz Gimnazjum nr 1 i 2 w Murowanej Goślinie, władz miasta w osobach Burmistrza Tomasza
Łęckiego i Sekretarza Macieja Kaczmarka, Kierownika Projektu
Dariusza Paprockiego oraz rodzin ofiar: Władysława Lepczaka
(rodzina Jana Adamskiego), Norberta Kulse (spokrewnionego z Sylwestrem Radomskim) i Małgorzaty Wilińskiej (wnuczki Józefa
Gawrońskiego).
Dziewięć dębów posadzonych na cześć: Stefana Motylewskiego,
Józefa Milewskiego, Bernarda Kłosa, Sylwestra Radomskiego, Jana
Adamskiego, Wincentego Dutkiewicza, Józefa Gawrońskiego, Leona
Lewandowskiego i Marcina Bialika znajduje się przy Gimnazjum nr 1
w Murowanej Goślinie.
W ramach projektu w poniedziałek 24 maja w auli Gimnazjum nr 1
przy ul. Mściszewskiej odbył się wykład popularnonaukowy pod tytułem “Katyń w polityce mocarstw”. Wykład wygłosił gość z poznańskiego Instytutu Pamięci Narodowej pan Bartosz Kuświk, Kierownik
Referatu Edukacji Historycznej Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej w Poznaniu.
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DZIEJE

Murowanej
Gośliny

Marcin Matuszewski
Reżyser Widowiska „Dzieje Murowanej Gośliny”
tel. 61 811 30 88
www.dziejemurowanej.pl

“Dzieje Murowanej Gośliny” - to być może jeden z największych spektakli historycznych na terenie
kraju. Jest szansa, aby przerodził się w stałą imprezę rozbudowywaną o kolejne elementy, które
miałyby niczym wehikuł czasu przenosić widzów w minione epoki.

W

zeszłym roku uderzyliśmy bardzo mocno. Pięćdziesiąt
minut wypełnione było spektakularnymi scenami z dziejów
naszego miasta. Pomagały w tym specjalne środki techniczne np. przestrzenne nagłośnienie, projektory multimedialne
o dużej mocy, stosy fajerwerków wtopionych w akcję spektaklu,
pirotechnika wojenna i inne.
Teraz, choć rdzeń pozostaje, spektakl będzie rozbudowany o kilka
znaczących elementów. Nie będziemy zdradzać wszystkiego.
Możemy napisać, że ilość aktorów w porównaniu do roku ubiegłego
jest zdecydowanie większa, pożar miasta widzowie odczują na włas-

nej skórze, a taniec ogników będzie zdecydowanie bardziej płomienny.
Wykorzystamy również więcej efektów świetlnych i pirotechnicznych.
To cały czas część nowości. Wszystkie będzie można zobaczyć 23
i 24 lipca 2010 roku w Murowanej Goślinie podczas spektakli, na
które serdecznie zapraszamy.

BILETY DO NABYCIA W OŚRODKU KULTURY PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 16, W K LUBIE OSIEDLOWYM OS. ZIELONE WZGÓRZA LUB NA
STRONIE www.dziejemurowanej.pl

Najwyższa nagroda PRO SINFONIKI
dla Koła Młodych Melomanów
7 czerwca 2010 roku w Sali Kominkowej CK Zamek w Poznaniu
odbyło się uroczyste zakończenie 42. sezonu Młodzieżowego
Ruchu Miłośników Muzyki Pro Sinfonika.

P

odczas gali ogłoszono rezultaty 42.
Wojewódzkiego Turnieju Muzycznego
Pro Sinfoniki, który w tym roku przebiegał pod tytułem „Panie Fryderyku, jak pan
pięknie gra” i wiązał się z 200. rocznicą urodzin Fryderyka Chopina. W związku z tą rocznicą oprócz tradycyjnych nagród dla turniejowych laureatów przyznano dwie najwyższe
nagrody (równorzędne) za wieloletnie dokonania. Były nimi pianina ufundowane przez
Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Marka Woźniaka i Filharmonię Poznańską.

Miło nam poinformować, że jedną z nich otrzymało Koło Młodych Melomanów „Klasa
Muzyczna” przy Szkole Podstawowej nr 2 im.
Henryka Sienkiewicza i Gimnazjum nr 2 im.

Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie.
Główną nagrodę, pianino marki Bohemia Exclusive i autograf Krystiana Zimermana młodzi
goślińscy artyści otrzymali za wybitne osiągnięcia artystyczne, społeczne i organizacyjne.
Raduje i napawa dumą takie uznanie dla uczniów, nauczycieli i rodziców z Murowanej
Gośliny. Serdeczne gratulacje i gorące podziękowania dla Pani Jadwigi Maćkowiak oraz jej
fantastycznego muzycznego zespołu.

KURS KOSMETYCZNY
Szanowni Państwo!
zapraszam chętnych na profesjonalny, bezpłatny prowadzony pod okiem specjalistów

KURS KOSMETYCZNY
organizowany jest przez firmę Profi Kurs
sp. z o.o. we współpracy z Klubem Pracy.
Wymogi:
- rejestracja w urzędzie pracy,
- zameldowanie w wielkopolsce,
- dochodny nie przekraczające min. socjalnego (np. dla 1 osoby 900 zł brutto).
Zapisy oraz więcej informacji w klubie
pracy. Liczba miejsc ograniczona.
Hanna Mazurkiewicz
Lider Klubu Pracy OHP
ul. Dworcowa 10
62-095 Murowana Goślina
tel/fax 61 812 22 31 w. 23
e-mail: klub.pracy@murowana-goslina.pl

Mirosława Szudera
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
im. Henryka Sienkiewicza
w Murowanej Goślinie
fot. sxc.hu
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Kolejne warsztaty
strategiczne za nami
W dniu 11 maja 2010 r. w Gimnazjum nr 1 im. Hipolita
Cegielskiego odbyły się drugie warsztaty związane z planowaną na czerwiec aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Murowana Goślina.
W pierwszej części omówiono
zapisy wizji, która ma za zadanie opisać stan rozwoju pożądany do osiągnięcia w 2020 r. Prezentowane przez
Burmistrza Tomasza Łęckiego zapisy
zostały przedyskutowane w grupach
warsztatowych. W wyniku tych dyskusji zostały zgłoszone sugestie
i uwagi.

Uczestnicy warsztatów strategicznych dla mieszkańców.

Ewa Narankiewicz-Dzydzan
podinspektor ds. planowania rozwoju
tel. 61 89 23 615
e-mail: e.narankiewicz@murowana-goslina.pl

P

onownie zaproszenie do udziału zostało
wystosowane do mieszkańców gminy
Murowana Goślina lub osób z nią związanych. W efekcie w spotkaniu uczestniczyli
m.in. przedstawiciele radnych, sołtysów i rad
sołeckich, szkół, przedsiębiorców i organizacji
pozarządowych oraz pracownicy urzędu i jednostek pomocniczych.
Warsztaty podzielone były na trzy części
poświęcone omówieniu elementów planowania strategicznego, jakimi są wizja, cele strategiczne oraz programy i projekty służące ich
realizacji.

Kolejną część spotkania poświęcono
na umówienie celów rozwoju. Prezentujący tę część materiału
Zastępca Burmistrza Marcin Buliński
przypomniał zapisy nadal obowiązującej strategii z 2007 r. Następnie zaprezentował przygotowane propozycje zmian, przedstawiając
jednocześnie osoby odpowiedzialne za
poszczególne części strategii. Również i w tym
wypadku materiał poddano pod dyskusję,
a następnie zaprezentowano jej wyniki.
Po przerwie przystąpiono do pracy nad projektami przewidzianymi do realizacji. Kierownicy celów prezentowali poszczególne projekty wraz z osobami, które miałyby się nimi
zajmować. Również i tę cześć poddano pod
dyskusję. Uczestnicy zgłosili swoje uwagi,
podając dodatkowe propozycje zadań do realizacji. Aktualnie trwają końcowe prace nad
przygotowaniem projektu strategii. Ostatnim
etapem będzie jej przyjęcie przez Radę Miejską, co planowane jest we wrześniu br.

Warsztaty dla bezrobotnych

O

d 5 maja Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zajęcia z doradztwa zawodowego w związku z realizowanym Projektem Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych
w Gminie Murowana Goślina „Lepsze
Jutro” współfinansowanym przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W trakcie warsztatów Uczestniczki poznają
metody poszukiwania pracy, przygotowują
dokumenty aplikacyjne, a także ćwiczą rozmowy kwalifikacyjne. Ponadto, w uczestniczkach wzbudza się motywację do pracy i kształtuje umiejętności pracy w grupie poprzez
wykonywanie prac manualnych. I tak Panie
dekorują odlewy gipsowe, wykonują ozdoby
z papieru i zdobią przedmioty techniką
decoupage’u.
Połączenie dwóch czynników, wiedzy teore-

tycznej na temat rynku pracy oraz pracy
wytwórczej wykonywanej w grupie, przywraca
wiarę we własne możliwości zwiększając tym
samym szanse powrotu na rynek pracy.
Wszystkie wykonane przez Panie prace będzie
można oglądać na zorganizowanej po zakończeniu Projektu wystawie.
Paniom biorącym udział w Projekcie życzymy
wytrwałości. Przed Nimi zajęcia zaplanowane
do końca września.

Magdalena Olejniczak
specjalista pracy socjalnej
Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. 61 812 22 31
e-mail: m.olejniczak@murowana-goslina.pl

Droga
BiedruskoBolechowo
Ryszard Pomin
kierownik referatu inwestycji
tel. 61 892 36 10
e-mail: r.pomin@murowana-goslina.pl

P

owiat Poznański 28 maja 2010 roku
przekazał wykonawcy plac budowy
pod przebudowę drogi powiatowej
z Biedruska do Bolechowa na odcinku od
mostu na rzece Warcie do skrzyżowania
ze światłami w Bolechowie.
Planowany koszt inwestycji to ok. 9 mln zł.
W ramach przebudowy zostanie wyremontowany most i nawierzchnia drogi. Zostanie
wybudowana ścieżka rowerowa i chodnik.
Termin zakończenia robót 15 października
2010 roku.

Nowe
inwestycje
Ryszard Pomin
kierownik referatu inwestycji
tel. 61 892 36 10
e-mail: r.pomin@murowana-goslina.pl

A

quanet rozpoczął 1 czerwca br.
budowę sieci wodociągowej ø 180
mm pomiędzy miejscowościami
Białężyn – Kąty oraz Przebędowo – Białęgi.
Łączna długość budowanej sieci wynosi ok. 4,5
km a koszt tej inwestycji to ok. 800.000 zł. Planowany termin zakończenia przekazania do
eksploatacji 30.11.2010 rok. Budowa odcinka
sieci wodociągowej Przebędowo – Białęgi
rozpocznie się po skoszeniu zboża. Wybudowana sieć pozwoli zapewnić odpowiednie
parametry dostawy wody a przede wszystkim
ciągłość dostawy wody w przypadku awarii
jednego z ujęć wodociągowych na terenie
gminy.

UWAGA PRACODAWCY!
Klub Pracy w Murowanej Goślinie zbiera
informacje na temat miejsc pracy sezonowej dla młodzieży uczącej się
i osób bezrobotnych.
Zapraszam od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00, ul. Dworcowa 10, II p.,
pok. 305, tel. 61 812 22 31 wew. 23,
e-mail: klub.pracy@murowana-goslina.pl.
Hanna Mazurkiewicz
Lider Klubu Pracy
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Nagroda w konkursie „Moje Wirtualne Miasto”

C

o prawda nie zajęliśmy I miejsca, ale
patrząc na tak dużą konkurencję i stając w szranki z największymi miastami
w Polsce – niezmiernie ucieszył nas fakt, że
uzyskaliśmy III miejsce w kategorii miast
poniżej 50 tysięcy mieszkańców. Tym
samym w ramach nagrody otrzymamy darmowe wykonanie 100 panoram sferycznych.
Wartym podkreślenia jest fakt, że w tej kategorii znaleźliśmy się w doborowym towarzystwie znacznie większych miast: Kutna (I miejsce) i Kołobrzegu (II miejsce).
Nagroda jest zasługą wielu osób, które co
tydzień oddawały głosy na Murowaną Goślinę.
Można to było uczynić głosując poprzez stronę
organizatora, drogą sms-ową oraz otrzymać
każdorazowo dodatkowe 50 pkt. umieszczając
banerki na stronach internetowych.

W ten sposób wsparli nas (kolejność przypadkowa): Biblioteka Publiczna, Ośrodek Kultury,
Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”,
Straż Miejska, Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna, KS Piecobiogaz, MG Sport Sp. z o.o.,
Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej, Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni, Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej,
„Goślińskie Chabry”, Zespół Szkół w Rokietnicy – Szkoła w Murowanej Goślinie, Szkoła
Podstawowa nr 2 w MG, Parafia pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa, Webwizards – Waldemar Krankiewicz, HANT, Radek
Kulupa, FBU90.

fot. sxc.hu

Przez ostatnie 3 miesiące, co tydzień, poprzez stronę internetową, Biuletyn Samorządowy czy drogą e-mail prosiliśmy mieszkańców o głosowanie na miasto Murowana Goślina w konkursie „Moje Wirtualne Miasto”. Do walki o główną nagrodę –
wykonanie wirtualnego spaceru – stanęło ponad 200 miast z całej Polski.
Ale nie tylko. Sympatyków naszego miasta
jest znacznie więcej. Za
owo zaangażowanie pragniemy bardzo serdecznie podziękować. Jesteśmy dumni z wygranej. Odzwierciedla ona
starą prawdę, że razem można zdziałać więcej, co potwierdzili mieszkańcy naszej gminy
żywo uczestnicząc w konkursie.

Biuro Komunikacji Społecznej
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
tel. 61 811 88 48
e-mail: promocja@murowana-goslina.pl

Nagroda ta to przejaw ogromnego zaangażowania mieszkańców gminy Murowana Goślina.

Polska pięknieje za przyczyną
Szlaku Kościołów Drewnianych
W wyniku zakończenia obrad Kapituły konkursu „Polska pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”
„Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka” otrzymał nominację do nagrody głównej.

U

roczystość wręczenia nominacji miała
miejsce w „unikatowym na skalę
świata” Muzeum F. Chopina w Warszawie, 24 maja 2010 r.
Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych
projektów zrealizowanych przy współfinansowaniu z Funduszy Europejskich, które przyczyniają się do podniesienia atrakcyjności turystycznej i kulturalnej Polski. Konkurs jest organizowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego już po raz trzeci i z roku na rok cieszy
się rosnącą popularnością wśród beneficjentów i mediów.
„Szlak kościołów drewnianych…” znalazł się
wśród 21 nominowanych projektów, które
wyłoniono spośród 138 zgłoszeń. W finale,
nagrody będą przyznawane w 7 kategoriach:
- rewitalizacja,
- zabytek,
- produkt promocyjny,
- obiekt turystyczny,
- turystyka aktywna,
- turystyka trans graniczna i międzynarodowa,
- obszary wiejskie.

Kościół drewniany w Sławnie.

„Szlak kościołów drewnianych…” został
zakwalifikowany do kategorii „obszary wiejskie” wraz z projektami: „Garncarska wioska”

w Kamionce oraz „Utworzenie Centrum Edukacji Regionalnej na bazie odrestaurowanej
wozowni w Warcinie”.
Warto podkreślić, że nasz Szlak został przedstawiony do nominacji jako JEDYNY projekt
z Wielkopolski. Nominacje wręczali: Minister
Rozwoju Regionalnego – Elżbieta Bieńkowska
oraz Adam Zdziebło – Sekretarz Stanu
w MRR. Pani Minister przekazując nominację
i dyskutując żywo z przedstawicielami instytucji realizującymi projekty, skomentowała
wypowiedź ze strony Związku, że szlaki architektury drewnianej choć były już w Polsce realizowane, to z pewnością nie w takim wymiarze. Związek bowiem podkreśla każdorazowo,
że projekt „Szlaku…” ma wymiar ponadczasowy: nie skupia się na jego sferze materialnej,
ale przede wszystkim na stale ulepszanej
współpracy samorządu, Kościoła i społeczności lokalnych. To właśnie zdanie zostało zapamiętane przez uczestników uroczystości.
Ogłoszenie zwycięzców Konkursu nastąpi na
początku października 2010 r.
Patrycja Owczarzak
specjalista ds. turystyki
Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”
tel. 61 811 41 42 w. 111
e-mail: p.owczarzak@puszcza-zielonka.pl
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fot. Milena Kuleczka

Relacja z VII Rajdu „ekoPuszcza Wpuszcza” 2010

Uczesnicy rajdu przed wyruszeniem na trasę.

Trzy trasy rowerowe, dwie piesze oraz Ci, którzy dojechali z Poznania na metę specjalną linią „Eko”
firmy Transkom, stworzyli pokaźną grupę ok. 200 osób. Każda grupa prowadzona była przez przewodników, którzy odpowiadali zainteresowanym na pytania dotyczące terenu Puszczy Zielonka.

W

e wszystkich uczestnikach pozostanie z pewnością na długo pozytywne
wspomnienie o VII Rajdzie „ekoPuszcza Wpuszcza”, który miał miejsce 23
maja 2010 r. Co roku znajduje on wielu fanów,
a tym razem impreza dedykowana była pasjonatom turystyki przyrodniczej, ze szczególnym
uwzględnieniem promowania postaw proekologicznych. Na okoliczność Rajdu zrewitalizowane zostało oznakowanie trzech ścieżek
dydaktycznych na terenie Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka” – w tym na trasie
„Dziewiczej Góry”, którą podążali w podchodach turyści piesi („tradycyjni” i promujący
sport nordic walking). Dwie grupy: „zbiegów
zmyślnych” i „ścigaczy dociekliwych” z zapałem odkrywały tajniki ścieżki przyrodniczej,
bawiąc się setnie bez względu na wiek. Ta
forma leśnego spaceru będzie jeszcze niejednokrotnie przez nas propagowana.
Trzy trasy rowerowe, dwie piesze oraz Ci,
którzy dojechali z Poznania na metę specjalną
linią „Eko” firmy Transkom, stworzyli pokaźną
grupę ok. 200 osób. Każda grupa prowadzona

była przez przewodników lub regionalistów,
którzy odpowiadali zainteresowanym na pytania dotyczące terenu Puszczy Zielonka. Na
zgłodniałych czekał poczęstunek, na spragnionych słońca – na szczęście piękna pogoda. Po
krótkim odpoczynku można było potrenować
swój kręgosłup pod czujnym i wymagającym
okiem instruktorki, Ewy Maruszewskiej. Nie
zabrakło tematyki rowerowej – pokaz „składaka” (zaproponowany przez sieć sklepów
„Dobre Sklepy Rowerowe” z Murowanej
Gośliny) – alternatywy dla kierowców stojących w korkach – wzbudził duże zaciekawienie, zwłaszcza, że można było go osobiście
dosiąść. Wszyscy byli też usatysfakcjonowani
nagrodami – zarówno w konkurencjach o profilu „rowerowym”, jak i w konkursie „Zielone
oczko, czyli 21 pytań o sekrety Puszczy Zielonka” (udział w konkursie wzięło 60 osób,
z czego uhonorowanych zostało 18 finalistów).
Na zakończenie można było podziwiać rozległe widoki Puszczy z platformy wieży przeciwpożarowej na Dziewiczej Górze (obie nazwy:
Dziewcza i Dziewicza Góra są poprawne
i funkcjonują zamiennie).

Cieszymy się, że wszyscy odjechali do domów
zadowoleni i wypoczęci. Zapraszamy do dalszego eksplorowania Puszczy Zielonka na trasach pieszych i rowerowych ścieżek dydaktycznych. Zainteresowanych tą formą wypoczynku zapraszamy do zapoznania się z naszą
publikacją w tym temacie „Puszcza Zielonka
i okolice – ścieżki dydaktyczne”, która znajduje się na stronie www.puszcza-zielonka.pl
w zakładce turystyka/ścieżki dydaktyczne
(z możliwością pobrania pliku).
Zapraszamy serdecznie na nasze kolejne
imprezy turystyczne, w tym na cykl bezpłatnych wycieczek w ramach „II Lata z przewodnikiem w Puszczy Zielonka”. Szczegóły
wkrótce na stronie.
Patrycja Owczarzak
specjalista ds. turystyki
Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”
tel. 61 811 41 42 w. 111
e-mail: p.owczarzak@puszcza-zielonka.pl

Mieszkańcy rozmawiali o problemach
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 61 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl
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czerwca br. w remizie OSP w Murowanej Goślinie odbyło się zebranie
Burmistrza z mieszkańcami tzw.
historycznej części miasta, na której terenie znajdują się Osiedla Samorządowe
nr 1, 2, 3, 4 i 5. Poza Burmistrzem Tomaszem
Łęckim na zebraniu obecni byli pracownicy
Urzędu Miasta i Gminy, dzielnicowi tego
rejonu: Policjant Dariusz Sikora i Strażnik Miejski Mariusz Andrzejewski oraz Przewodniczący

Zarządów Osiedli nr 2 – Alicja Kobus, nr 3 –
Karol Schulz, nr 4 – Bogdan Andrzejewski.
Po prezentacji Burmistrza dotyczącej aktualnej
sytuacji w gminie Murowana Goślina (inwestycje, budżet gminy, plany) mieszkańcy mogli
zgłaszać uwagi do Dzielnicowych. Krótko
o działaniach podjętych w związku z alarmem
powodziowym powiedział koordynujący działania z ramienia urzędu Tadeusz Stencel. Przy
tej okazji Burmistrz podziękował za zaangażowanie p. Stenclowi oraz strażakom OSP.

tarnej gmin ZM „Puszcza Zielonka” oraz
modernizacji linii kolejowej. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Violetta Szałata
odpowiadała na pytania mieszkańców dot.
utrzymania dróg gminnych. Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej Monika Mleczek przedstawiła sytuację socjalną w gminie, a Dyrektor
Ośrodka Kultury Arleta Włodarczak zachęciła
do przybycia 23 i 24 lipca na widowisko
o Dziejach Murowanej Gośliny. Temat rewitalizacji przybliżyła Kierownik Biura Rewitalizacji
Ewa Grodzka.

Kierownik Referatu Inwestycji Ryszard Pomin
poinformował o aktualnym stanie przygotowań do budowy obwodnicy, kanalizacji sani-

Następnie Burmistrz oraz pracownicy odpowiadali na pytania przybyłych na spotkanie
mieszkańców.
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Samorządowcy Poznania i Murowanej Gośliny
zagrali w siatkówkę

Drużyna KS Piecobiogaz Murowana Goślina wraz z zespołami samorządowców z Poznania i Murowanej Gośliny.

K

atastrofa z 10 kwietnia
Mecze – chociaż rozegrane
pod Smoleńskiem spoprzez amatorów – dostarczyły
25 kwietnia Murowana Goślina stała się
wodowała, że odbywapubliczności nie mało emocji –
ponownie centrum siatkówki Aglomeracji
jący się wówczas w Murowanej
i stały na naprawdę ciekawym
Goślinie
Turniej
Finałowy
poziomie. W ten sposób zakońPoznańskiej. Wszystko za sprawą Gali Siato awans do I Ligi Piłki Siatkowej
czono święto goślińskiej siatkówki, która odbyła się w sali gimnastycznej
Kobiet został dokończony bez
kówki.
Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego.
widzów, a sama uroczystość
Rozstrzygnięto również konwręczenia pucharów i radość
kurs fotograficzny na najciez wansu naszej drużyny KS
Piecobiogaz miała bardzo skromny, cichy cha- W pierwszym meczu samorządowcy Miasta kawsze zdjęcie z udziałem zawodniczek i zarakter. Dlatego zorganizowana została Gala Poznania w składzie: kapitan Ryszard Grobelny wodników UKS „Zielone Wzgórza”. Miejsca
Siatkówki, podczas, której świętowaliśmy oraz Franciszek Bzdręga (pracownik Gabinetu zajęli kolejno:
zwycięstwo goślińskich zawodniczek, ale także Prezydenta), Dariusz Łapawa (Wydział Kultury
miały miejsce bardzo ważne wydarzenia Fizycznej UM Poznań), Norbert Napieraj I – Mirosław Grobelski, II – Dominik Kowal, III
z punktu widzenia całej Aglomeracji Poznań- (radny Miasta Poznania), Bartosz Sobański – M. Grobelski, IV – D. Kowal, V – Robert Braskiej.
(Wydział Urbanistyki i Architektury UM jewski, VI – D. Kowal. Przyznano również dwa
Poznań) oraz Ryszard Śliwa (Przewodniczący wyróżnienia dla: Krzysztofa Dembińskiego
Galę rozpoczął mecz kadetek UKS „Zielone Komisji Kultury Fizycznej Rady Miasta Pozna- i Macieja Turka.
Wzgórza” z III Ligą „A” UKS „Zielone Wzgó- nia) zmierzyli się z siatkarkami KS Piecobiogaz
Wygranym – gratulujemy!
rza”. Następnie grali kadeci UKS „Zielone Murowana Goślina. Panowie, co prawda z siatWzgórza” z III Ligą „B” UKS „Zielone Wzgó- karkami nie mieli szans na wygraną, ale walrza”. W ramach zamiany ról piłki podczas czyli bardzo dzielnie, zdobywając 12 punktów.
meczów podawały siatkarki z KS Piecobiogaz. Nagrodę dla najlepszego zawodnika tego
meczu otrzymała Irina Archangielskaja.
O godz. 14:00 rozpoczęła się uroczysta część
Gali. Zaprezentowane zostały siatkarki KS Pie- W drugim meczu Poznań stanął przeciwko
cobiogaz, trenerzy, zarząd Klubu oraz sponso- Murowanej Goślinie. Skład naszej drużyny VIPrzy. W takim otoczeniu miało miejsce podpisa- ów stanowili: kapitan Tomasz Łęcki, Roman
nie listu intencyjnego w sprawie rozwoju siat- Broński (reprezentujący sponsora SM „Zielone
kówki w Aglomeracji Poznańskiej pomiędzy Wzgórza”), Waldemar Krankiewicz (sponsor,
Prezydentem Poznania Ryszardem Grobelnym „Webwizards”), Dario Pertot (przedstawiciel
a Burmistrzem Murowanej Gośliny Tomaszem sponsora, Dyrektor Generalny Inline Poland
Łęckim, w obecności Dyrektor Wydziału Kul- Sp. z o.o.), Wieńczysław Rakowski (sponsor,
tury Fizycznej Miasta Poznania Ewy Bąk i Wi- Firma „Adam”) oraz Michał Rogowski (środcestarosty Poznańskiego Tomasza Łubińskiego. kowy drużyny III Ligi „B” UKS „Zielone WzgóMurowana Goślina wzięła tym samym trwałą rza”). Na czas meczu trenerem drużyny
współodpowiedzialność za poznańską siat- goślińskiej została Ewa Miciul (trener siatkarkówkę w ramach współpracy metropolitalnej.
ski, nauczyciel WF-u), drużyny poznańskiej
Dyrektor Wydziału Kultury Fizycznej Ewa Bąk.
Prezydent Ryszard Grobelny wręczył siatkar- Tym razem poziom gry był bardziej wyrówkom Puchar Prezydenta Miasta Poznania za nany. Jednak samorządowcy poznańscy ostazajęcie I miejsca w Turnieju Finałowym tecznie ulegli naszym. Najlepszym zawodniPrezydent Poznania Ryszard Grobelny oraz Burmistrz Murowanej Gośliny
o awans do I ligi, który pierwotnie miał prze- kiem meczu został Dario Pertot.
przed i po meczu.
kazać 11 kwietnia.
Poznań poprosił o rewanż. Grano do 15 punkRoma Dukat
Następnie samorządowcy udali się do szatni, tów. I tym razem goślińskie „VIP-y” były bezliinspektor ds. komunikacji społecznej
aby przywdziać stroje sportowe i rozegrać tosne, wygrywając 15:10. Najlepszym zawodtel. 61 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl
mecz tzw. VIP-ów. Rozegrano 3 mecze, po nikiem meczu został Wieńczysław Rakowski.
jednym secie: do 25, do 25, do 15 punktów.
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KS „Warta” Poznań i MKS „Concordia”
Murowana Goślina będą współpracować

14

maja o godz. 15:00 w sali konferencyjnej
Ratusza
na
pl.
Powstańców Wlkp. w Murowanej Goślinie podpisana została umowa
partnerska o współpracy pomiędzy KS
„Warta” Poznań, a MKS „Concordia”
Murowana Goślina.
Sygnatariuszami umowy byli:
• ze strony KS Warta są: Prezes Marek Łbik
– medalista olimpĳski, kajakarz.
• MKS „Concordię” reprezentowali Prezes
Eugeniusz Dziabas oraz Wiceprezes Piotr
Musiał.

Podpisanie umowy odbyło się przy udziale
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
Tomasza Łęckiego.
Umowa obejmuje szeroki zakres współpracy
m.in. organizację wspólnych ugrupowań,
wymianę zawodników, wspólne mecze czy
wzajemne umieszczenie banerów na stadionach współpracujących klubów.
Poza sygnatariuszami w spotkaniu udział wzięli
ze strony poznańskiego Klubu: Zbigniew Śmiglak – dyrektor sportowy, Andrzej Żurawski –
trener koordynator, ojciec Macieja Żuraw-

Klub młodzieżowy zaprasza
Oferta Klubu skierowana
jest przede wszystkim do
młodzieży gimnazjalnej
i ponadgimnazjalnej. W
tym okresie bowiem szczególnie ważną grupą odniesienia staje się grupa
rówieśnicza.

22

kwietnia 2010 roku, dzięki współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej
oraz Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie zostało
przeprowadzone spotkanie wychowawców
Klubu Młodzieżowego „Holiday In” z gimnazjalistami, którego celem było zachęcenie młodych ludzi do wzięcia udziału w prowadzonych
w Klubie Młodzieżowym zajęciach.
Oferta Klubu skierowana jest przede wszystkim do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, czyli do osób młodych w wieku od 14
do 19 lat. W tym okresie szczególnie ważną
grupą odniesienia staje się grupa rówieśnicza.
Wzrasta wówczas aktywność w zakresie
budowania relacji z innymi ludźmi i potrzeba
aprobaty z ich strony. Klub jest miejscem,
gdzie młodzież może się spotkać, rozwĳać

swoje umiejętności i zainteresowania, a także
kreatywnie spędzać czas i przede wszystkim
czuć się bezpiecznie.
W Klubie Młodzieżowym organizowane są
zajęcia plastyczne, pokazy filmowe – DKF-y
oraz zajęcia sportowe. Oferta klubu umożliwia
także pomoc w odrabianiu prac domowych
oraz zajęcia edukacyjne, by wyrównywać
szanse dzieci w nauce. Oprócz kół zainteresowań i warsztatów organizowane są również
jednodniowe wycieczki do kina, teatru, na
lodowisko, quady czy do ogrodu zoologicznego. Udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny. Te wszystkie założenie zostały gimnazjalistom zaprezentowana w formie prezentacji multimedialnej. Ponadto uczniowie wypełnili krótką ankietę na temat oczekiwań wobec
zajęć w Klubie. Całe spotkanie przebiegło w
miłej atmosferze.
Serdeczne podziękowania składamy Pani
Dyrektor Barbarze Celichowskiej, Pani Psycholog Małgorzacie Ostrowskiej oraz Pani
Pedagog Annie Krugiełce.
Wychowawczynie Klubu Młodzieżowego
Hanna Mazurkiewicz
Agnieszka Statucka

PODZIĘKOWANIA
Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie od 2009 roku współpracuje
z Fundacją „Bread of Life”, która mieści się w Długiej Goślinie.
We wspomnianym okresie dzięki współpracy potrzebujący mieszkańcy naszego
miasta i gminy otrzymali żywność, odzież oraz paczki dla najmłodszych dzieci
z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
Fundacja przekazała również soki dla dzieci z Klubów Młodzieżowych oraz planuje
przeprowadzić remont Klubu Młodzieżowego w Przebędowie.
Szczególne podziękowania składamy na ręce Pana Janusza Fredyka, na którego
pomoc i zaangażowanie zawsze możemy liczyć.
Hanna Mazurkiewicz
Wychowawca w Klubie Młodzieżowym

skiego oraz Marek Czerniawski – trener I-ligowego zespołu „Warta” Poznań.
MKS „Concordię” ponadto reprezentowali:
Ryszard Włodarczak – Członek Zarządu, trener zespołu juniorów oraz Anna Wysocka –
Członek Zarządu Klubu.

WAŻNE TELEFONY, KONTAKTY:
Straż Miejska
tel.: 61 812 20 10; kom.: 519 321 676
Policja
sekretariat 61 841 32 00 (w godz. 7:30-15:30)
Komendant 61 841 32 01 (w godz. 7:30-15:30)
Pogotowie Ratunkowe tel.: 999
Straż Pożarna tel.: 998,
OSP Murowana Goślina
tel.: 61 812 23 98;
Tadeusz Stencel pełnomocnik ds. bezpieczeństwa tel. kom: 502 514 227
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. 519 064 536
Strażnik Miejski mł. insp. strażnik Przemysław ESZNER
Rejon III: Tereny wiejskie gminy
Policjant sierż. Damian FUTRO
kom. 500 135 351
Strażnik Miejski strażnik Anna PACHOLSKA
Szczegółowy wykaz na stronie
www.murowana-goslina.pl

Biuletyn Samorządowy
Miasta i Gminy Murowana Goślina

16

UTRUDNIENIA W RUCHU
W ZWIĄZKU Z MTB MARATHONEM, 4 LIPCA 2010
3 lipca (tj. sobota) zamknięty zostanie Nowy Rynek
Objazd dla ruchu wewnętrznego os. Zielone Wzgórza odbywał się
będzie jednokierunkowo ulicami Krętą, Długą, Cegielskiego, Kościelną,
Leśną, Źródlaną, Długą do ul Krętej.

4 lipca (tj. niedziela) zostaną zamknięte:
Nowy Rynek wraz z ul. Kutrzeby
Główny objazd w kierunku Poznania i Skoków zostanie poprowadzony
ul. Mściszewską i Raduszyńską. Dla ruchu wewnętrznego na os. Zielone Wzgórza jednokierunkowy objazd będzie prowadził ulicami Krętą,
Długą, Cegielskiego, Kościelną, Leśną, Źródlaną, Długą do ul. Krętej.
Droga wojewódzka nr 196 od ul. Mściszewskiej do skrzyżowania
Poznań-Bolechowo-Trzaskowo.
Objazd dla samochodów poniżej 3,5 t zostanie poprowadzony przez
Bolechowo (do ronda), ul. Obornicką (przy Solarisie), ul. Raduszyńską,
ul. Mściszewską. Lokalny ruch dla mieszkańców wschodniej części
os. Zielone Wzgórza i os. 600-lecia w kierunku Poznania będzie odbywać się ul. Poznańską, rondem, do ul. Mściszewskiej i dalej objazdem
(UWAGA: postawiona zostanie stała zapora w okolicach ORLENU).
Objazd samochodów ciężarowych pow. 3,5 t odbywał się będzie w kierunku Poznania przez Przebędowo, Oborniki, Rondo Obornickie,
ul. Lechicką. W stronę Wągrowca - w odwrotnym kierunku.
4 lipca (tj. niedziela) nastąpi również zmiana trasy jazdy autobusów, która przebiegać będzie ul. Mściszewską, Raduszyńską w kierunku Bolechowa. Przystanki umiejscowione będą:
▪ w Raduszynie (na żądanie),

Informacja o objazdach dostępna będzie również w autobusach Warbus
oraz na przystankach autobusowych, w Urzędzie Miasta i Gminy
Murowana Goślina, Gminnym Centrum Informacji, w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielone Wzgórza”, na stronach www.murowana-goslina.pl,
www.zielone-wzgorza.pl.

▪ przy ul. Raduszyńskiej (naprzeciwko wyjazdu z os. Zielone Wzgórza ul. Długą),

Osoby parkujące na Nowym Rynku prosimy w tych dniach (piątek 02.07 wieczór – niedziela 04.07 wieczór) o przeparkowanie
samochodów!

▪ w tym dniu wyłączone z użytku będą przystanki przy ul. Długiej
i przy ul. Kutrzeby, a dla autobusów PKS i KSK przy ul. Poznańskiej (przy Orlenie).

Zdajemy sobie sprawę, że organizacja takiej imprezy, to nie tylko promocja dla gminy, ale także utrudnienia dla mieszkańców, za które przepraszamy - licząc na Państwa wyrozumiałość.

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
Godziny otwarcia Urzędu:
Punkt Obsługi Interesanta, Kancelaria i Ewidencja Działalności
Gospodarczej:
poniedziałek - piątek 7.00 – 18.00

Referat Inwestycji, kierownik Ryszard Pomin............................61 892 36 10
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
kierownik Violetta Szałata...........................................................61 892 36 40
Utrzymanie dróg i infrastruktura drogowa, Arkadiusz Krociak.....61 892 36 42
Tel. alarmowy - Kanalizacja deszczowa, drogi i oświetlenie............519 32 16 70
Rolnictwo, leśnictwo i melioracje, Małgorzata Śliwa......................61 892 36 33
Dodatki mieszkaniowe, Lucyna Kasprzak..................................61 892 11 93
Referat Gospodarki Nieruchomościami,
kierownik Jadwiga Kubińska........................................................61 892 36 30
Referat Podatków i Opłat Lokalnych, kierownik Bożena Patan......61 892 36 75
Urząd Stanu Cywilnego, Dowody Osobiste, Ewidencja Ludności,
kierownik Aleksandra Pilarczyk...................................................61 892 36 55
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,
kierownik Ewa Leitgeber.............................................................61 892 36 50
Biuro Planowania Przestrzennego, Magdalena Głowacka........61 892 36 20
Biuro Rady Miejskiej, Piotr Hildebrandt.....................................61 892 36 54
Obsługa inwestorów, Barbara Florys - Kuchnowska....................61 892 36 65
Zarządzanie Kryzysowe................................................................722 323 318
Turystyka, promocja, obszary wiejskie, Arkadiusz Bednarek..........61 811 88 48
Komunikacja Społeczna, Osiedla Samorządowe, Roma Dukat.........61 811 88 48
Straż Miejska........................................kom.: 500 12 49 40, tel.: 61 812 20 10
Policja....................................................kom.: 500 13 53 51, tel.: 61 841 32 00
Pogotowie Ratunkowe..........999 Pogotowie Energetyczne.............61 423 91 11
Wodociągi i kanalizacja sanitarna (całą dobę)................61 812 20 40 lub 994
Wodociągi i kanalizacja sanitarna (700 - 2200)..............................61 835 90 66

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-czwartek 10.00 – 15.30
piątek 10.00 – 13.00
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: 61 892 36 00,
fax: 61 812 21 40
Burmistrz Tomasz Łęcki..............................................................61 892 36 05
Zastępca Burmistrza Marcin Buliński.........................................61 892 36 06
Skarbnik Romana Dudek..............................................................61 892 36 07
Sekretarz Maciej Kaczmarek.......................................................61 892 36 08
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