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Pracowite, udane lato
Lato to okres wakacji, urlopów, wypoczynku.
Mimo to w Murowanej Goślinie latem sporo
się wydarzyło. Wiele było okazji do radości
i satysfakcji. Największym sprawdzianem
wszelkich umiejętności, hartu ducha, ogromnej determinacji, a nade wszystko prezentacją
nieprzeciętnego talentu stała się kolejna edycja
widowiska plenerowego „Dzieje Murowanej
Gośliny”.
Dokończenie - str. 5

UROCZYSTE

OTWARCIE

WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ
W MUROWANEJ GOŚLINIE

HALI

17 września br. o godz. 18:30 nastąpi uroczyste otwarcie hali widowiskowo-sportowej przy ul. Mściszewskiej 10 w Murowanej Goślinie.
W związku z tym w dniach 17-19 września na nowo wybudowanym
obiekcie odbędzie się turniej siatkówki oraz szereg imprez, na które serdecznie zapraszamy.

PROGRAM OTWARCIA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ
17-19 września 2010 r.
PIĄTEK, 17 WRZEŚNIA 2010
16.30 I mecz turnieju GCB Centrostal Bydgoszcz – LTS Legionovia Legionowo
18.30 Uroczyste otwarcie hali
19.00

Prezentacja zespołu KS Piecobiogaz Murowana Goślina

19.30

II mecz turnieju KS Piecobiogaz Murowana Goślina – Impel Gwardia Wrocław

SOBOTA, 18 WRZEŚNIA 2010
10.00
45 min po zakończeniu meczu nr III

13.30

III mecz turnieju GCB Centrostal Bydgoszcz – Impel Gwardia Wrocław
IV mecz turnieju
KS Piecobiogaz Murowana Goślina – LTS Legionovia Legionowo
mecz II rundy wstępnej Pucharu Polski Siatkówki Kobiet
UKS Zielone Wzgórza Murowana Goślina - KS Energetyk Poznań

16.00 V mecz turnieju LTS Legionovia Legionowo - Impel Gwardia Wrocław
45 min po zakończeniu meczu nr V

19.00

VI mecz turnieju
KS Piecobiogaz Murowana Goślina - GCB Centrostal Bydgoszcz
zakończenie turnieju - wręczenie pucharów

Jak wykorzystujemy
środki unijne
W ostatnich miesiącach gmina Murowana
Goślina poczyniła znaczące kroki o pozyskanie
następnych funduszy unĳnych na realizację
inwestycji. Złożyliśmy 6 wniosków, dotyczących głównie inwestycji na terenach wiejskich.
Dokończenie - str. 7

Nowy rok szkolny 2010/2011
W rozpoczętym roku szkolnym 2010/2011
pragnę złożyć Wszystkim życzenia satysfakcji
z podejmowanych działań, które pozwolą
realizować marzenia i plany.
Uczniom życzę, aby zdobywanie wiedzy
i kolejnych umiejętności niosło ze sobą radość
i pozwalało odnosić sukcesy w nauce.
Dyrektorom Szkół, Nauczycielom i Wychowawcom życzę, aby Państwa oddanie, pasja,
profesjonalizm w nauczaniu i wychowaniu
uczniów stały się źródłem satysfakcji, by
zawsze niosły ze sobą poczucie spełnienia.
Niech będzie to rok wolny od trosk i problemów, a przepełniony sukcesami, zarówno
zawodowymi, jak też osobistymi.
Rodzicom życzę, aby Państwo zawsze
znajdowali w szkole partnera wspierającego
Państwa w staraniach o zapewnienie
Waszym dzieciom jak najlepszych warunków
startu w dorosłe życie.
Życzę Wszystkim dobrej współpracy ze
szkołą, w poczuciu wspólnej
odpowiedzialności za dobro dzieci i młodzieży.

NIEDZIELA, 19 WRZEŚNIA 2010
15.00 Grad Judo - trening i pokaz walk w wykonaniu zawodników i zawodniczek
15:45 Aerobik - Agata Ćwiąkała - trening otwarty
16:30 Samolewski Team - trening Muay Thai
18.15

futsal - mecz dzieci

19.00

futsal - dorośli
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Terminarz najbliższych
imprez kulturalnych
Termin

STOP POWODZIOM
WOŚP
Po raz pierwszy WOŚP ruszyła latem,
tym razem na pomoc poszkodowanym przez powódź.
4 lipca br. 10 wolontariuszy kwestowało
na ulicach naszego miasta.

Zebraliśmy kwotę 3.317,75 zł.

Miejsce

11 września

Puszcza Zielonka

11 września

Wystawa w ramach IV Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego

Pławno „Hotelik
Rozmaitości”

26 września

Maraton rowerowy

Łopuchowo

1 października
godz.19.00

Impreza biletowana
Stare Dobre Małżeństwo

Forum

3 października
godz. 14.00

Pyrkosz Gośliński – XI Zlot
Zespołów Flażoletowych

Długa Goślina

9 października

V Powiatowy Przegląd Piosenki Lirycznej

MGOKiR

16 października

Dzień Papieża Jana Pawła II

Kościół św. Jakuba

16 października

Impreza biletowana DŻEM

Forum

30 października

Gminny Konkurs Pianistyczny
z okazji Roku Chopinowskiego
Recital Natalii Sawościanik

Forum

6 listopada

Co w

Wydarzenie
Cysterski Rajd
Pieszo-Rowerowy

VI Mur Off Rock

Piwnica Pub II

11 listopada

Obchody
Święta Niepodległości

Kościół św. Jakuba
pl. Powstańców
Wlkp.

13 listopada

Impreza biletowana – Wieczór
Kabaretowy Kabaret NeoNówka, Formacja Chatelet

Forum

15 listopada

XVII Konkurs młodych recytatorów „JESIENNA ZADUMA”

MGOKiR

KULTURZE się zdarzyło?

VIII Letni Festiwal Muzyczny „Musica Sacra Musica Profana”

31

lipca około godz. 23.00 przy akompaniamencie wybuchów fajerwerków zakończył się VIII Letni Festiwal
Muzyczny w Długiej Goślinie „Musica
Sacra Musica Profana”.
Koncert Finałowy był niebanalny, a to za
sprawą wirtuozerii „The Sunday Singers” zespołu wokalnego, przez wielu rozpoznawanego dzięki udziałowi w programie telewizyjnym „Mam talent”. Ta czwórka „niedzielnych śpiewaków” (Maria Szczap –
sopran, Dorota Wróblewska – alt, Adam
Michalak – tenor i Eryk Szolc - bas) zachwyciła świeżością brzmienia i oryginalnymi
aranżacjami. Słychać i widać było, że śpiewanie stanowi sens ich życia. Zachwycili wspa-

niałym wykonaniem utworów Fryderyka
Chopina.
W części „musica profana” wystąpił, założony specjalnie na potrzeby festiwalu, kwartet smyczkowy w składzie: Anita Tubaja–
Sobków - skrzypce, Waldemar Grabarek altówka, Joanna Laskowska – wiolonczela
i Dawid Kwiatkowski – skrzypce. Cała
czwórka to absolwenci Akademii Muzycznej
im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy,
którą ukończyli z wyróżnieniem. Mistrzowskie wykonanie hitów muzyki klasycznej,
a na koniec brawurowe wykonanie utworów
A Piazzoli - publiczność przyjęła owacyjnie.
Pięknie poprowadził koncerty Mateusz MJ
Sibilski.

Serdeczne podziękowania za pomoc organizacyjną przy realizacji festiwalu należą się:
strażakom OSP w Długiej Goślinie, Marii
i Bolesławowi Niedźwiedziom.
Sponsorzy VIII Letniego Festiwalu Muzycznego w Długiej Goślinie: TRUST S.A - Paweł
Bugajny, Jarosław Dobrowolski, HYDROTECH – Janusz Radel, ADAM - Składy
budowlane VOX – Wieńczysław Rakowski,
Jacek Grala i Poczta Polska.
Projekt zrealizowany z pomocą finansową
Powiatu Poznańskiego, Urzędu Marszałkowskiego
Województwa
Wielkopolskiego
i gminy Murowana Goślina.
Agnieszka Szymańska-Wojtera, Dyrektor Festiwalu
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To oni tworzyli historię naszego miasta

T

o jedno z haseł, jakim reklamowane
było widowisko plenerowe „Dzieje
Murowanej Gośliny”, które po zeszłorocznym debiucie – w tym roku wystawiono dwukrotnie - 23 i 24 lipca.
Mając na uwadze pogodę, jaka wówczas
panowała oraz fakt, że mimo deszczu, chłodu
i wszechobecnego na placu widowiska błota
– zaryzykować można stwierdzeniem, że po
raz kolejny aktorzy i ludzie pracujący przy
tegorocznych przedstawieniach dopisali do
goślińskiej historii kilka wersów. Na widzach
niewątpliwe wrażenie zrobił pokaz fajerwerków, pirotechnika, tancerze ognia, sceny
batalistyczne, profesjonalne nagłośnienie, ale
przede wszystkim poświęcenie, z jakim
aktorzy - mieszkańcy gminy Murowana
Goślina grali w tych ciężkich warunkach
atmosferycznych.
Trudno było zwłaszcza w sobotę. Do godz.
17:00, kiedy to ulewny deszcz zalał plac
widowiska, ważyły się losy wieczornego
spektaklu. Ale zarówno ekipa techniczna,
a przede wszystkim aktorzy postanowili, że

23

zagrają. I to dla nich właśnie owację na stojąco po spektaklu zgotowali widzowie.
Na widowni obecni byli również goście
z Yvetot, Hemmingen, Ochotnicy Dolnej
oraz Oszmiany i Murowanej Oszmianki,
przebywający na jarmarku, na zaproszenie
Komitetu Partnerskiego Ziemi Goślińskiej.
Do widowiska scenariusz napisał, muzykę
skomponował i całość reżyserską ręką opatrzył wyróżniony statuetką Burmistrza Marcin
Matuszewski. Bartłomiej Stefański przygotował scenografię. W nagraniu muzyki do widowiska udział wzięły goślińskie chóry, Orkiestra Dęta OSP w Murowanej Goślinie. Po
skończonym przedstawieniu długo rozbrzmiewały oklaski. Mimo, iż impreza była biletowana – cieszyła się dużym zainteresowaniem.
Podziękowania należą się:
reżyserowi Marcinowi Matuszewskiemu,
scenografowi Bartłomiejowi Stefańskiemu,
Dyrektor Ośrodka Kultury Arlecie Włodarczak, aktorom, inspicjentom, wolontariuszom, zespołom: „Hipolitki” pod dyrekcją
Beaty Patyckiej, Zespołowi Folklorystycz-

600. rocznica Bitwy pod Grunwaldem
- twórcza integracja gmin Powiatu Poznańskiego

lipca 2010 r. w Mosińskim Ośrodku
Kultury odbyła się impreza upamiętniająca wydarzenia z 1410 r. w 600.
rocznicę bitwy pod Grunwaldem zatytułowana „600. rocznica Bitwy pod Grunwaldem - twórcza integracja gmin
Powiatu Poznańskiego”.
W projekcie uczestniczyło 17 przedstawicieli
poszczególnych instytucji kultury Powiatu
Poznańskiego. Każda z 17 gmin zaproszona
została do udziału w tworzeniu wspólnego

dzieła, obrazu „Bitwa pod Grunwaldem”
Jana Matejki.
Murowaną Goślinę reprezentowało czworo
artystów: Marlena Majchrzak, Jarosław Kosakowski, Łukasz Szydłowski, Bartłomiej Stefański. Praca o wymiarach 214x110 cm została
wykonana techniką mieszaną na desce.
Weszła wraz z 16 pozostałymi pracami
w skład całości obrazu o wymiarach 428x
990 cm.
Bartłomiej Stefański

Krótka wizyta w Ochotnicy Dolnej
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lipca 2010 roku w zaprzyjaźnionej
z gminą Murowana Goślina, Ochotnicy Dolnej odbywały się uroczystości
25-lecia tamtejszej Orkiestry Dętej.
W odpowiedzi na zaproszenie udał się kapelmistrz naszych dęciaków - Mateusz MJ Sibilski. Wizyta obejmowała poranne uroczystości w parafialnym kościele z udziałem orkiestry-jubilatki oraz zaproszonej i zaprzyjaźnionej Orkiestry Dętej z Łącka, której obecnym kapelmistrzem jest dr Stanisław Strączek – założyciel Orkiestry Dętej OSP
Ochotnica Dolna.

skiego, posłów na Sejm, Wójta Gminy Ochotnica Dolna i zaproszonych gości.
Kapelmistrz Mateusz MJ Sibilski odczytał list
gratulacyjny od burmistrza Tomasza
Łęckiego. Przekazał również pamiątkową
tabliczkę od goślińskiej orkiestry.
Po części oficjalnej i jubileuszowym koncercie w gościnnych progach Wiejskiego
Ośrodka Kultury do białego rana trwały rozmowy, poczęstunek, degustacja trunków
oraz tańce przy żywej muzyce.

Po niedzielnej liturgii sprawowanej w intencji
orkiestry, nastąpił przemarsz główną drogą
Ochotnicy Dolnej na plac przed Wiejskim
Ośrodkiem Kultury i Remizą Strażacką.

Przyjazd delegacji z Murowanej Gośliny
został przyjęty bardzo ciepło. Poczyniono
pierwsze plany związane z przyszłoroczną
wizytą orkiestry w Murowanej Goślinie.
Obie strony wyraziły nadzieję na ożywienie
wzajemnych kontaktów orkiestrowych.

O godz. 12:45 rozpoczęły się oficjalne uroczystości z udziałem Wojewody Małopol-

Mateusz MJ Sibilski

nemu „Goślinianie” pod dyrekcją Marzenny
Karbowskiej, Chórowi Mieszanemu „Vocantes” pod dyrekcją prof. Leszka Bajona, Orkiestrze Dętej OSP pod dyrekcją Mateusza
Sibilskiego, Zespołowi Śpiewaczemu Koła
Gospodyń Wiejskich „Goślińskie Chabry”
pod dyrekcją Marcina Matuszewskiego, żołnierzom z grupy rekonstrukcyjnej, Teatrowi
Tancerze Ognia „Beltaine” z pobliskiego Jabłkowa, Urszuli i Kazimierzowi Kosakowskim,
Bogdanowi Andrzejewskiemu, Firmie „Webwizards” Waldemara Krankiewicza, pracownikom Ośrodka Kultury w Murowanej Goślinie, strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej
w Murowanej Goślinie z prezesem Eugeniuszem Tomickim, urzędnikom UMiG, Urzędowi Marszałkowskiemu oraz wszystkim,
którzy pomagali przy widowisku.
Osobne podziękowania dla firmy „Warbus”
za nieodpłatną reklamę na autobusach. Patronat medialny nad widowiskiem sprawowały:
„Radio Emaus”, „Radio Merkury”, „Przewodnik Katolicki”, „Głos Wielkopolski”, WTK.
Roma Dukat

Co słychać u naszych zespołów?
• Zespół śpiewaczy PZERiI „Goślinianka”
wziął udział w X Przeglądzie Amatorskiej
Twórczości Seniorów „Stare, ale Jare”,
który odbył się 13 lipca br. w Obornikach.
• Orkiestra Dęta OSP pod dyrekcją Mateusza MJ Sibilskiego koncertowała dla
mieszkańców Poznania 25 lipca w Parku
Wilsona.
• Trębacze Orkiestry Dętej OSP: Maciej
Przybysz, Andrzej Sikorski, Mariusz Jarnut i Benigna Winogrodzka wzięli udział
w XVII Ogólnopolskim Przeglądzie Hejnałów Miejskich, który odbył się 15 sierpnia br. w Lublinie, wykonując hejnał
Murowanej Gośliny skomponowany
przez śp. Benedykta Majchrzaka.
• Chór dziewczęcy i chłopięcy „Canzona”
przebywał pod koniec sierpnia na warsztatach chóralnych w Calelli, w Hiszpanii.
• Zespół Folklorystyczny „Goślinianie”
wraz kierownikiem Marzenną Karbowską
po raz kolejny sierpniowe warsztaty spędził u górali w zaprzyjaźnionej Ochotnicy.
• Chórzystki z „Canzony” Kameralnej
i „Canzony” Absolwent na początku
września przebywały z rewizytą w ukraińskim Żytomierzu (chór z tego miasta
gościł w Murowanej Goślinie podczas
Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. ks. E. Szymańskiego). Wzięły
też udział w XVII Międzynarodowym
Konkursie Chóralnym „Jużnaja Palmira”
im. Aleksandra Zajcewa w Odessie.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
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JARMARK INNY NIŻ WSZYSTKIE
Tegoroczny Jarmark św. Jakuba organizowany już po raz ósmy – tym razem pod
hasłem „Wieś tańczy, wieś szaleje” z pewnością przejdzie do historii jarmarków jako
wyjątkowy. Wszystko za sprawą ulewnego deszczu, który spowodował, że od wielu
tygodni misternie prowadzone przygotowania trzeba było szybko zweryfikować.
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 61 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

J

eszcze w godzinach rannych 24 lipca – rynek
gośliński szykowany był do targowania.
W godzinach południowych, przy wciąż
ulewnie padającym deszczu, zapadła decyzja, by przenieść imprezę do auli Gimnazjum
nr 1. Taka formuła wymuszała jednak rezygnację z wielu pierwotnych założeń. Nie było więc
stoisk targowych i ludowego wystroju
(zamókł). Zachowany został program artystyczny i punkt dotyczący podpisania umowy
partnerskiej pomiędzy gminą Murowana
Goślina, a francuskim Yvetot. Mimo wszystko
klimat sielski podtrzymywała gospodyni jarmarku - znawczyni gwary poznańskiej – Sylwia
Prętka-Galas.

Pogoda nie miała wpływu na VI Światowy
Zjazd Gośliniaków, który odbył się w remizie
OSP. Urodzeni w Murowanej Goślinie przed
1939 rokiem przybyli jak zawsze licznie
i w dobrych nastrojach. Były wspomnienia,
okolicznościowe wiersze, wspólny śpiew.
Wszystko przy dźwiękach Kapeli „Eka Wuja
Jacha”. Chciałoby się rzec, że dziś młodzi mają
„naszą-klasę”, starsi „Światowy Zjazd Gośliniaków”.
Zgodnie z planem odbyło się również podpisanie umowy o współpracy partnerskiej
pomiędzy Murowaną Gośliną, a francuską
gminą Yvetot. Nieoficjalne partnerskie kontakty pomiędzy obiema gminami istniały już od
kilku lat. Wszystko za sprawą wspólnego
„przyjaciela” – niemieckiej gminy Hemmingen.
Nadszedł czas, by stan ten usankcjonować,
realizując tym samym starą maksymę, że

„przyjaciele moich przyjaciół są moimi przyjaciółmi”.
Mieszkańcy, którzy przybyli do gimnazjum
mogli obejrzeć występy: Orkiestry Dętej OSP
w Murowanej Goślinie, Zespołu Śpiewaczego
KGW „Goślińskie Chabry” czy Zespołu Folklorystycznego „Goślinianie”. Zgromadzonych
rozbawił Kabaret „My z Kopydłowa”, a urzekła

„Druga M.” czyli sobowtór Maryli Rodowicz.
Wielu nie mogło uwierzyć, że pod perfekcyjną
charakteryzacją kryje się mężczyzna – uczestnik programu „Mam talent”. Na tym zakończył
się tegoroczny Jarmark św. Jakuba.
Patronat medialny nad jarmarkiem objęli:
„Radio Merkury”, „Głos Wielkopolski”, WTK.

Tradycyjnie zostały wręczone Statuetki Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
osobowościom kulturalnym roku 2009. Otrzymało je dwoje wybitnych goślinian
zasłużonych dla życia kulturalnego i społecznego miasta.
OSOBOWOŚĆ KULTURALNA
MINIONEGO ROKU

CAŁOKSZTAŁT
DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

Marcin Matuszewski - osobowość kulturalna minionego roku.

Bożena Rydzyńska odbiera nagrodę za całokształt działalności kulturalnej.

W kategorii: osobowość kulturalna minionego roku uhonorowany został Marcin
Matuszewski – reżyser, scenarzysta i kompozytor muzyki do widowiska plenerowego
„Dzieje Murowanej Gośliny”, które od
zeszłego roku stanowi kulminację obchodów
jakubowego święta. Widowisko jest największym tego typu przedsięwzięciem realizowanym w Wielkopolsce. Obdarzonego
licznymi talentami Marcina określa się lokalnie mianem „człowiek-orkiestra”, dlatego
tak dobrze łączy wszystkie wyżej wymienione funkcje w pracy przy widowisku.

W kategorii: za całokształt działalności kulturalnej wyróżniona została Pani Bożena
Rydzyńska - od 15 lat Kierownik Zespołu
Śpiewaczego Koła Gospodyń Wiejskich
„Goślińskie Chabry”, który w tym roku
obchodzi jubileusz 40-lecia istnienia, jednocześnie pełniąca funkcję Przewodniczącej
Koła Gospodyń Wiejskich, mimo wieku
osoba niezwykle aktywna i zaangażowana
w lokalne działania.

4x4 w Murowanej Goślinie
21 sierpnia br. Murowaną Goślinę i okolice opanowali miłośnicy tzw. off-roadu, a wszystko za
sprawą II Goślińskiego Zlotu Samochodów Terenowych i Quadów „Murowana Trophy 2010”.
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 61 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

N

a Nowy Rynek, gdzie miał miejsce
start imprezy, przybyło ok. 110 załóg,
by spróbować swoich sił w klasie turystycznej, ekstremalnej lub quad. Od godz. 9:00
co parę minut wypuszczane były quady, od
godz. 10:00 – samochody terenowe. Trasa
wiodła wokół Murowanej Gośliny i przewi-

dziana była tak, by z jednej strony jak najmniej
szkodzić przyrodzie (wyeliminowano dyskusyjne punkty z zeszłego roku, wyłączono wjazd
na tereny leśne, w tym oczywiście na obszar
Puszczy Zielonka), z drugiej strony dać pasjonatom tego hobby możliwość sprawdzenia się
w każdych warunkach. Było więc błoto, woda,
piachy, ostre podjazdy. Po zakończeniu zlotu na mecie (przystań Binduga) wręczono
puchary oraz rozlosowano nagrody. Biesiadowanie trwało do późnego wieczoru. Organizatorami zlotu byli: Patryk Woźniak i Grzegorz

Tomaszkiewicz. Burmistrz Murowanej Gośliny
objął imprezę swoim patronatem.
Szczegóły na www.murowanatrophy.yoyo.pl

Rajd „Murowana Trophy 2010”.
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PRACOWITE,
UDANE LATO
Lato to okres wakacji, urlopów, wypoczynku. Mimo to w Murowanej Goślinie latem sporo się wydarzyło. Wiele było okazji do radości
i satysfakcji.
Największa próba
Największym sprawdzianem wszelkich umiejętności, hartu ducha, ogromnej determinacji,
a nade wszystko prezentacją nieprzeciętnego
talentu stała się kolejna edycja widowiska plenerowego „Dzieje Murowanej Gośliny”. Widowisko nasze jest pod wieloma względami fenomenem. Fenomenem są ludzie. Ponad 300
osób na scenie, za kulisami i wokół terenu
przedstawienia nie dało się pokonać bardzo
niekorzystnym warunkom atmosferycznym.
Nie zawiedli widzowie. Pomimo nieprzyjemnej pogody oraz konieczności zakupienia biletu
widowisko obejrzało niemal tyle samo osób,
co w roku ubiegłym. Fenomenem jest także
fakt, że potrafimy prezentować w niezwykle
atrakcyjny sposób nasze miasto, naszą tradycję, że tworzymy, że nie nastawiamy się jedynie na korzystanie z popkultury. Wydarzenie
to staje się unikatową atrakcją rozpoznawalną
w aglomeracji poznańskiej.
Jeżeli do tego dodać, że w dwie godziny zorganizowano bardzo udany „zastępczy” Jarmark
św. Jakuba w Gimnazjum nr 1, to trzeba jasno
powiedzieć - takie sprawy możliwe są tylko
u nas.
Wobec tego wszystkiego mam potrzebę, aby
dobitnie powiedzieć: jestem dumny z mieszkańców naszej gminy, jestem pod wrażeniem
zdolności tak wielu ludzi, jestem wdzięczny za
niewyobrażalną ofiarność. Bardzo Wam dziękuję i wyrażam ogromny szacunek.
To wszystko warto kontynuować. Marzeniem
naszym jest park atrakcji historycznych i przyrodniczych, a w nim kilka atrakcyjnych widowisk i prezentacji. To jest możliwe, a my wiemy
jak to zrobić.
Wydarzenia
Od lipca mamy oficjalnie trzecią gminę partnerską. Po starannych przygotowaniach została
podpisana umowa z francuskim miastem Yvetot. Nawiązaliśmy niezwykle ciekawy kontakt
z mieszkańcami (głównie Polakami) z Oszmiany i Murowanej Oszmianki na Białorusi.
Ogromne zaangażowanie wykazały: Komitet
Partnerski Ziemi Goślińskiej, szkoły, Gośliński

Co z azbestem?
Informujemy, że rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę prac związanych
z usuwaniem wyrobów
azbestowych z terenu
Powiatu Poznańskiego.

Szczep ZHR „Wzgórze”, wielu mieszkańców,
radni Rady Miejskiej i pracownicy urzędu.
Dobrze mieć „Murowane Lato”. Po raz kolejny
przekonaliśmy się o tym w Boduszewie na
„Targu Wiejskim”, podczas koncertów dwóch
festiwali „Musica Sacra Musica Profana”
w Długiej Goślinie oraz w Głęboczku na gminnych dożynkach. Ogromne podziękowania, ale
i słowa uznania dla sołectw – organizatorów
imprez i doskonale współpracującego z nimi
Ośrodka Kultury.
Na początku lipca żyliśmy maratonem rowerowym. To ogromna impreza, o której usłyszeć można w całej Polsce. Co szczególnie
ważne – wzięło w niej udział ponad czterdziestu naszych mieszkańców. Zainteresowani
motoryzacją mogli obserwować jazdy off-road
podczas II Goślińskiego Zlotu Samochodów
Terenowych i Quadów „Murowana Trophy
2010”, a także pojazdy zabytkowe w ramach
XXXVII Poznańskiego Międzynarodowego
Rajdu Pojazdów Zabytkowych.
Inwestycje
Ruszyły prace przy obwodnicy. Goślinianie
codziennie spacerując, jeżdżąc na rowerach,
odwiedzają imponujący plac budowy. Warto
było przed paru laty przygotować koncepcję,
następnie opracować wymagane dokumenty
i wykupić grunty, aby samorząd województwa
korzystając ze wsparcia UE, wybudował
obwodnicę. Jesienią 2011 roku będziemy mogli
przejechać nową drogą. Wówczas nastąpi
odciążenie przepełnionych ulic Poznańskiej
i Rogozińskiej.
Na drodze pomiędzy Trojanowem i Łopuchowem układana jest nowa nawierzchnia.
Dobiegają końca prace przy budowie hali
sportowej. Już wkrótce uroczyste otwarcie.
Uczniowie gimnazjum zyskają salę gimnastyczną, a kluby i mieszkańcy – nowoczesny
obiekt sportowy. Wśród wielu wydarzeń
w nowej hali będziemy dopingować siatkarki
walczące o punkty w I lidze.
Został wyremontowany kolejny budynek
komunalny przy ul. Kochanowskiego. W Prze-

W

wyniku przetargu na wykonawcę
prac wybrano Zakład Gospodarki
Komunalnej „GRONEKO” z siedzibą
w Mikorzynie nr tel. 54 414 88 98. Umowa
pomiędzy Powiatem Poznańskim, a firmą podpisana została 25 czerwca br. Od tego dnia
przyjmuje wnioski.
Wykonawca przeprowadzi prace będące
przedmiotem przetargu za cenę:
- 0,71 zł brutto/kg (demontaż, transport
i unieszkodliwienie),

Tomasz Łęcki - Burmistrz Miasta i Gminy

będowie trwają prace przy budowie nowego.
Modernizowany jest obiekt przy stadionie
miejskim.
Właściciele przedszkoli „Klub Przedszkolaka”
i „Smocze Wzgórze” dla swoich placówek
przygotowali nowe siedziby.
Przetargi
Minionego lata wybrany został wykonawca
remontu ul. Wojska Polskiego. Kończyliśmy
kilka postępowań na budowę kanalizacji w ramach projektu Związku Międzygminnego
„Puszcza Zielonka”. Stowarzyszenie Przyjaciół
Rakowni wybierało wykonawcę - firmę, która
wybuduje świetlicę w tej miejscowości. „Lider”
– zarządca budynków komunalnych przygotował remont kapitalny kolejnego obiektu, tym
razem przy ul. Rogozińskiej.
Następny sukces
Po sklasyfikowaniu Murowanej Gośliny
w dwóch rankingach („Rzeczpospolitej”
i „Gazety Prawnej”) jako liderów w Wielkopolsce w pozyskiwaniu środków unĳnych,
w lipcu znaleźliśmy się w „Złotej setce samorządów w Polsce”. W tym prestiżowym rankingu zajęliśmy wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich 32. miejsce, natomiast pod
względem jakości zarządzania – 9. Wśród
samorządów wielkopolskich zajęliśmy 3 miejsce.
***
Tak... to było pracowite, ale jakże udane lato.
Poza obowiązkami służbowymi miałem również okazję spędzić trochę czasu z moją
rodziną w polskich lasach, nad jeziorem i nad
Bałtykiem. Tym bardziej uważam to lato za
niezwykle udane.

Tomasz Łęcki
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
tel. 61 892 36 05
e-mail: burmistrz@murowana-goslina.pl

- 0,28 zł brutto/kg (odbiór, transport i unieszkodliwienie).
Jednocześnie informujemy Państwa o konieczności zgłaszania administracji budowlanej
zamiaru wykonania robót budowlanych, minimum na 30 dni przed planowanym terminem
ich rozpoczęcia.
Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

Biuletyn Samorządowy
Miasta i Gminy Murowana Goślina

6

Jak wykorzystujemy środki unijne?
W ostatnich miesiącach gmina Murowana Goślina
poczyniła znaczące kroki o pozyskanie następnych
funduszy unijnych na realizację inwestycji.

Z

łożyliśmy 6 wniosków, dotyczących
głównie inwestycji na terenach wiejskich:

1. Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia
potrzeb mieszkańców - budowa
oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Długa Goślina, Głęboczek, Mściszewo i Rakownia w gminie
Murowana Goślina
Celem projektu jest poprawa standardu życia
na terenie 5 wsi w gminie poprzez instalację 19
lamp oświetlenia ulicznego. Lampy zostaną
zainstalowane w najważniejszych miejscach
w miejscowościach - przy głównych ciągach
komunikacyjnych, prowadzących do sklepów,
kościołów, przedszkoli, świetlic wiejskich,
zakładów pracy, a także miejsc wypoczynku
i rekreacji. Realizacja projektu zwiększy zatem
bezpieczeństwo w miejscach publicznych,
poprawi warunki życia, zwiększy atrakcyjność
turystyczną miejscowości.

Całkowity koszt projektu to 1.089.118 zł, zaś
planowane dofinansowanie z działania Odnowa
i rozwój wsi w ramach PROW to 500.000 zł.

2. Przebudowa i wyposażenie świetlicy
wiejskiej w Boduszewie
Poprawa infrastruktury kultury w miejscowości, zapewnienie warunków do spędzania wolnego czasu, organizacja miejsc noclegowych
dla gości. Realizacja projektu pozwoli na pełne
wykorzystanie budynku OSP – będzie on nie
tylko w większym stopniu pełnił funkcję
ośrodka kultury i sportu dla mieszkańców
Boduszewa, ale stanie się gminnym Centrum
konferencyjno-szkoleniowym, co z pewnością
podniesie atrakcyjność miejscowości w gminie
i poza nią.

Świetlica wiejska (remiza OSP) w Boduszewie.

szkolnych dzięki zmniejszeniu strat ciepła
przez przegrody budowlane.

Powyższe dwa projekty znalazły się na
dwóch pierwszych miejscach listy rankingowej ocenionych operacji w zakresie
zgodności z kryteriami LSR, co w efekcie
oznacza, iż posiadają zapewnione dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
3. Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz
z mostem
Odcinek drogi objęty projektem rozpoczyna
się 80 m przed skrzyżowaniem z dojazdem do
przepompowni ścieków, prowadzi poprzez
istniejący mostek na rzece „Trojanka” i kończy
się na skrzyżowaniu z ul. Mściszewską. Na
odcinku od przepompowni ścieków do istniejącego mostku droga ma nawierzchnię asfaltową. Od mostku do skrzyżowania z ul. Mściszewską nawierzchnia drogi jest gruntowa
z zawartością żużla o nieregularnej szerokości. Istniejąca szerokość drogi o nawierzchni
asfaltowej wynosi 6 m. Ulica Raduszyńska nie
posiada chodników.

Droga przy kościele w Długiej Goślinie.

Całkowity koszt projektu to 212.918 zł, zaś
planowane dofinansowanie z działania Odnowa
i rozwój wsi w ramach PROW (inicjatywa Leader) to 130.892 zł.

Barbara Florys-Kuchnowska
główny specjalista ds. środków pomocowych
i obsługi inwestorów
tel. 61 892 36 65
e-mail: b.florys@murowana-goslina.pl

Ulica Raduszyńska w Murowanej Goślinie.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: przebudowę mostu, przebudową nawierzchni
jezdni na długości 452,80 mb, remont istniejącej nawierzchni (wykonanie nakładki) na długości 80 mb, budowę ścieżki pieszo-rowerowej na długości 452,80 mb, budowę kanalizacji
deszczowej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego (również przejścia dla pieszych), oświetlenie uliczne - postawionych
zostanie 18 słupów oświetleniowych.

Szkoła Podstwowa nr 1 im. Karola Marcinkowskiego w Murowanej Goślinie.

Realizacja projektu umożliwi poprawę wyglądu
zewnętrznego poprzez walory estetyczne
dzięki wykonaniu nowej kolorystyki ścian
zewnętrznych elewacji budynków. Natomiast
naprawa i renowacja tynków zewnętrznych
oraz wymiana opierzeń, obróbek blacharskich,
rynien i rur spustowych, wymiana okien przed
wykonaniem dociepleń ścian zewnętrznych
zlikwiduje zagrożenia związane z bezpieczeństwem użytkowników.
Ponadto celem inwestycji jest również redukcja wysokich kosztów eksploatacji i ogrzewania obiektów, która spowodowana była dotąd
nadmierną stratą ciepła i ogólnym niedostosowaniem cieplnym budynków do współczesnych standardów użytkowych. Zakładanym
celem jest obniżenie kosztów związanych
z wytworzeniem ciepłej wody użytkowej.
W ramach projektu przewiduje się regulację
i modernizację systemów c.o. i c.w.u.
Całkowity koszt projektu to 1.507.577 zł, zaś
planowane dofinansowanie z działania 3.2
WPRO to 1.268.996 zł.
5. Przebudowa i wyposażenie świetlicy
wiejskiej w Głęboczku
Celem projektu jest stworzenie warunków do
spędzania wolnego czasu przez mieszkańców
miejscowości oraz ich integracji poprzez przebudowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej.
Całkowity koszt projektu to 352.182 zł, zaś
planowane dofinansowanie z działania Odnowa
i rozwój wsi w ramach PROW to 144.337 zł.

Całkowity koszt projektu to 8.566.421 zł,
w tym planowane dofinansowanie z działania
2.2 WPRO to 4.127.113 zł.
4. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej
Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie
Głównym celem realizacji projektu jest
poprawa jakości środowiska przyrodniczego,
co osiągnięte zostanie poprzez rozwiązanie
problemów związanych z emisją substancji do
atmosfery w związku z efektami ubocznymi
procesu spalania węgla, oraz poprzez polepszenie warunków energetycznych budynków

Świetlica wiejska w Głęboczku.

6. Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia
potrzeb mieszkańców - budowa
oświetlenia ulicznego w miejscowoś-
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promocyjnych. Oznakowanie szlaku wykonane zostanie jesienią tego roku.

ciach Białęgi, Białężyn, Boduszewo,
Huciska, Łopuchówko, Łoskoń Stary,
Przebędowo, Uchorowo i Worowo
Celem projektu jest poprawa standardu życia
na terenie 9 wsi poprzez instalację 35 lamp
oświetlenia ulicznego. Lampy zostaną zainstalowane w najważniejszych miejscach w miejscowościach - przy głównych ciągach komunikacyjnych, prowadzących do sklepów, kościołów, przedszkoli, świetlic wiejskich, zakładów
pracy, a także miejsc wypoczynku i rekreacji.
Realizacja projektu zwiększy zatem bezpieczeństwo w miejscach publicznych, poprawi
warunki życia, zwiększy atrakcyjność turystyczną miejscowości.
Całkowity koszt projektu to 486.647 zł, zaś
planowane dofinansowanie z działania Odnowa
i rozwój wsi w ramach PROW to 199.440 zł.

Skrzyżowanie drogi nr 187 z drogą powiatową w Białężynie.

T

rwa realizacja trzech projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej:
7. Trwa ostateczne rozliczanie Modernizacja drogi gminnej w ciągu ulicy Polnej
w Murowanej Goślinie. W lipcu br. odbyła
się kontrola w miejscu realizacji inwestycji,
zaś w sierpniu br. został złożony wniosek o
płatność końcową. Ostateczna kwota dotacji w wysokości 2.635.201,40 zł powinna
zostać wypłacona w październiku br.

Ulica Polna w Murowanej Goślinie.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

8. Rozpoczęły się roboty związane z realizacją projektu Budowa sieci wodociągowej
rozdzielczej w Głębocku (etap I i II)
oraz budowa kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej wraz z przyłączami
w Złotoryjsku. Realizowany w tym roku
zakres prac budowlanych dotyczy budowy
kanalizacji w Złotoryjsku. W latach 20112012 realizowany będzie drugi etap projektu dotyczący budowy sieci wodociągowej w Głębocku.

Rezerwat Śnieżycowy Jar.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach Osi IV Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013.

10. Rozstrzygnięto również przetarg ogłoszony przez Stowarzyszenie Przyjaciół
Rakowni na realizację projektu Budowa
i wyposażenie świetlicy wiejskiej
w Rakowni. Prace potrwają do końca
przyszłego roku.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Osi III Działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013.

9. Rozpoczęła się również realizacja projektu
Zachowanie dziedzictwa kulturowego
i walorów krajobrazowo-przyrodniczych poprzez rozwój infrastruktury
turystycznej wokół rezerwatu Śnieżycowy Jar oraz historycznego grodu
kasztelani na Ostrowie Radzimskim.
W kwietniu br. zrealizowano pierwszy
etap projektu dot. stworzenia materiałów

Świetlica wiejska w Rakowni.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Osi III Działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Murowana Goślina w Złotej Setce
Samorządów „Rzeczpospolitej”

SPRZEDAŻ
ALKOHOLU

Murowana Goślina uplasowała się na 3 miejscu wśród najlepszych gmin miejskich i miejsko-wiejskich Województwa
Wielkopolskiego, które znalazły się wśród 100 najlepszych
gmin z całej Polski.
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 61 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

T

o wynik 12. edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” w kategorii Najlepsza Gmina Miejska i Miejsko-Wiejska.
Ranking honoruje samorządy, które najbardziej dbają o rozwój i podniesienie jakości
życia. Badana jest sytuacja finansowa i jakość
zarządzania.

Spośród ponad 2700 gmin ostatecznie zakwalifikowano do szczegółowej oceny 564 samorządy, w tym 250 gmin miejsko-wiejskich.
Punktowane były m.in. dynamika wzrostu
wydatków na inwestycje, wartość pozyska-

nych środków unĳnych, transport i łączność,
ochrona środowiska – wszystko w przeliczeniu na 1 mieszkańca.
W każdej z kategorii wyłoniono 100 najlepszych. W generalnej klasyfikacji Murowana
Goślina zajęła 32 miejsce, w tym 3 z Wielkopolski, po Kórniku i Ostrowie Wielkopolskim.
Jeszcze lepiej została oceniona jakość zarządzania. Wg tego kryterium Murowana Goślina
zajęła ogólnie 9 miejsce.
Znalezienie się w „złotej setce samorządów”
jest ogromnym sukcesem gminy Murowana
Goślina. Uroczyste wręczenie wyróżnień
odbyło się 20 lipca br. w Warszawie. Gminę
Murowana Goślina reprezentowała Skarbnik
Romana Dudek.

Anita Nochowicz-Pietz
podinspektor ds. ewidencji działalności
gospodarczej
tel. 61 892 36 00
e-mail: firma@murowana-goslina.pl

P

rzedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż alkoholu przypominamy,
że najpóźniej 30 września 2010 r. należy
dokonać trzeciej w 2010 r. opłaty za poszczególne zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zgodnie z zapisem ustawy z dnia 26 października
1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi art. 18 ust. 12 pkt.
5, ( t.j. Dz. U. 2007 Nr 70, poz. 473 ze zm.).
Wyżej wspomniane opłaty należy przekazać
na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy
w Murowanej Goślinie nr rachunku
59904400010020020001560005.
Opłata dotyczy tylko osób, które roczną należność rozłożył sobie na raty.
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MAMY
NOWEGO
PARTNERA
Międzynarodowe Spotkania w Murowanej Goślinie
Od 24 lipca 2010r. Murowana Goślina ma nowego partnera – francuskie miasto
Yvetot w Normandii. Umowę o współpracy podpisano w obecności reprezentantów
niemieckiego Hemmingen (partnerstwo od 8 lat) i Ochotnicy Dolnej (partnerstwo
zawarte w 2001). Wydarzeniu towarzyszyli także przedstawiciele białoruskiej
Oszmiany, miasta, z którym kontakty nawiązane zostały wiosną br.
Emilia Przybysz-Stemplewska
Ewa Leitgeber
Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej
www.kpzg.murowana-goslina.net

W

trakcie pobytu goście uczestniczyli
w konferencji zorganizowanej na
okoliczność XX-lecia samorządu
terytorialnego, dotyczącej lokalnych wyzwań
stojących przed samorządami Yvetot, Hemmingen, Ochotnicy Dolnej i Murowanej
Gośliny. Gośćmi specjalnymi konferencji byli:
Wicemarszałek Senatu prof. Marek Ziółkowski
oraz prof. Tomasz Kaczmarek - Dyrektor Centrum Badań Metropolitalnych przy UAM
w Poznaniu.
W wizycie uczestniczyli przedstawiciele władz,
członkowie komitetów partnerskich i mieszkańcy. Część reprezentacji niemieckiej stanowili członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej
z Arnum, która w ubiegłym roku przekazała
OSP w Nieszawie wóz strażacki.
Entuzjastycznie goście odebrali widowisko
plenerowe „Dzieje Murowanej Gośliny”. Zwiedzili Szlak Kościołów Drewnianych, a część
z nich także atelier artystki rzeźbiarki Jolanty
Banowskiej. 25 lipca wszyscy spotkali się na

V Turnieju Miast Partnerskich w Białężynie.
Rywalizację wygrała drużyna francuska, przed
białoruską, polską – goślińską i niemiecką.
Zabrakło gości z Ochotnicy, którzy musieli
wyjechać przed turniejem. Wieczór przeplatany był występami gości i gospodarzy, w tym:
Mera Yvetot Emile’a Canu i Burmistrza Murowanej Gośliny Tomasza Łęckiego.
W trakcie wizyty nakreślone zostały najbliższe
przedsięwzięcia: podpisanie umowy we Francji w pierwszy weekend lipca 2011 r., rewizyta
mieszkańców w Hemmingen w grudniu tego
samego roku. W sierpniu 2011 r. planowana
jest w Murowanej Goślinie Olimpiada Sportowa dla młodzieży.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy
pomogli w organizacji wizyty. Są to: Firma
Mark-Drew Violetta i Marek Kroteccy, Sołectwo Białężyn, Ochotnicza Straż Pożarna
w Białężynie, Boduszewie, Murowanej Goślinie oraz Nieszawie, Firma „Inline” Polska,
Firma „Podium” - Trofea Sportowe, Gadżety
Reklamowe w Czerwonaku, Kapela „Swoja
Wiara”, Stefania Hałas, Janina Pawlak, Marzenna
Karbowska, Justyna Grefkiewicz, Barbara
i Sara Nowak, Przemysław Królak, Urząd Miasta Poznania, Urząd Marszałkowski Wojewódz-

4. Międzynarodowy Plener
Rzeźbiarski „Puszcza Zielonka”
Już po raz czwarty odbywa się Międzynarodowy Plener
Rzeźbiarski „Puszcza Zielonka”. Od 27 sierpnia do 12 września rzeźbiarze pracują w różnych gatunkach drewna. Motyw
przewodni to: „Podróż do…”.
Emilia Przybysz-Stemplewska

Prezes Komitetu Partnerskiego Ziemi Goślińskiej

tel. 501 669 352
www.kpzg.murowana-goslina.pl

P

race zostaną zaprezentowane w Pławnie, w miejscu, gdzie odbywa się plener
(„Hotelik Rozmaitości”) oraz w Poznaniu
na terenie Międzynarodowych Targów
Poznańskich. W tegorocznej edycji udział biorą
artyści z Francji, Holandii, Izraela, Szkocji i Polski. W latach ubiegłych uczestnikami tego
wydarzenia byli również rzeźbiarze z Niemiec,
Austrii, Egiptu i Ukrainy.
Uroczyste zakończenie pleneru, połączone
z wystawą powstałych podczas pleneru rzeźb,

odbędzie się w sobotę 11 września 2010r.
o godz. 17.00 (Pławno 17, Hotelik Rozmaitości). W czasie trwania sympozjum artyści spotkają się z młodzieżą goślińskich szkół z zamiarem przybliżenia im tajników sztuki rzeźbienia.
Organizatorem pleneru jest Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej (www.kpzg.murowanagoslina.pl), a jego kuratorem Grażyna SzymałaWołyńska (www.grazynaszymala.com).
Przedsięwzięcie realizowane jest we współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi oraz Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie, przy
wsparciu finansowym Gminy Murowana
Goślina.

twa Wielkopolskiego, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie.
Osobne podziękowania kierujemy w stronę
rodzin przyjmujących gości i częściowo realizujących program ich pobytu.
Dziękujemy też osobom skupionym przy
Komitecie Partnerskim ZG. Wśród nich szczególne podziękowania kierujemy w stronę
Agnieszki Drabczyk i Kasi Kurowskiej za wspaniałą wszechstronną opiekę nad grupą młodzieży francuskiej oraz Zbyszka Bitnera za niezawodne tworzenie doskonałej atmosfery
pobytu gości z prowadzeniem turnieju miast
włącznie. Kasi Przymusińskiej natomiast dziękujemy za nieocenioną pracę łącznika pomiędzy Murowaną Gośliną a Yvetot. W uznaniu jej
zaangażowania w rozwój kontaktów francusko-polskich, na spotkaniu pożegnalnym
została oficjalnie wyznaczona osobą odpowiedzialną z ramienia komitetu za kontakty z nowym partnerem. Słowa podziękowania należą
się też Magdzie Krankiewicz za mobilizujące
uczestników prowadzenie nauki języka francuskiego.
Przedsięwzięcie zrealizowano przy wsparciu
finansowym gminy Murowana Goślina.

PODZIĘKOWANIA
Sołtys oraz Rada Sołecka Głęboczka
składają podziękowania
Przewodniczącemu Zarządu
Maciejowi Woźniakowi
oraz
Zarządowi Osiedla Samorządowego nr 5
za odstąpienie urządzeń z placu zabaw
przy ul. Ogrodowej
na użytek wsi Głęboczek.
Jakub Bartoszewicz
Sołtys Głęboczka
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Rewitalizacja
miasta z

CITTASLOW

2 lipca 2010 roku Burmistrz Tomasz Łęcki odebrał certyfikat przynależności miasta do Międzynarodowej
Sieci Miast Dobrego Życia - Cittaslow.
Ewa Grodzka
Kierownik Biura ds. Rewitalizacji
tel. 61 892 36 23
e-mail: e.grodzka@murowana-goslina.pl

I

deą przewodnią stowarzyszenia jest stworzenie „slow city” czyli miasta szczególnie
przyjaznego mieszkańcom, będącego alternatywą zamieszkania z dala od wielkomiejskiego zgiełku, promującego i kultywującego
lokalne produkty, tradycje kulinarne i kulturowe, usługi oraz unikalne walory turystyczne. Obecnie na
świecie
zrzeszonych
jest 135 miast z 20 krajów.
Ruch powstał w 1999 r.
we włoskim miasteczku
Orvieto, gdzie merowie
Bra, Greve in Chianti,
Positano oraz Orvieto,
ze wsparciem prezydenta ruchu „slow food”
Carlo Petrini’ego, spisali
w Manifeście zasady
funkcjonowania miasta
„slow city”.

Violetta Szałata
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
tel. 61 892 36 40
e-mail: v.szalata@murowana-goslina.pl

W Polsce ruch Cittaslow został zainicjowany w
2004 r. przez władze miasta Reszel w województwie warmińsko-mazurskim, a 13 kwietnia 2007 r. w Urbino we Włoszech przyjęto
zgłoszenie Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow, którą na dzień dzisiejszy tworzą miasta: Reszel, Biskupiec, Lidzbark Warmiński,
Bisztynek, Nowe Miasto Lubawskie oraz
Murowana Goślina.

Budynek przy ulicy Kochanowskiego.

Z

Burmistrz Tomasz Łęcki odbiera certyfikat przynależności miasta do Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia
- CITTASLOW.

Więcej uzdatnionej wody
z Długiej Gośliny
Dobiegła końca inwestycja AQUANET S.A. realizowana od
2009 roku w Długiej Goślinie. Koszt wykonanych prac
wyniósł ponad 5 000 000 zł.
Ryszard Pomin
Kierownik Referatu Inwestycji
tel. 61 892 36 10
e-mail: r.pomin@murowana-goslina.pl

godnie z umową na wieloletnie
zarządzanie i realizację inwestycji
w komunalnym zasobie lokalowym
gminy Murowana Goślina wykonawca tj.
LIDER Spółka z o.o. z siedzibą przy ulicy
Grunwaldzkiej w Poznaniu jest zobowiązany do przeprowadzenia kompleksowych
remontów wskazanych budynków komunalnych. Pierwszy remont dotyczył budynku
Ośrodka Zdrowia. Następny w kolejności był
budynek mieszkalny przy ulicy Kochanowskiego 18. Prace rozpoczęły się jeszcze w 2009
roku. W ich wyniku obiekt uzyskał nowy
wygląd. Ocieplono ściany, zmieniono elewację,
wymieniono okna, wyremontowano klatkę
schodową itp. Dodatkowo przygotowano do
zasiedlenia lokal na piętrze (który do tej pory
był pustostanem).
22 lipca br. całość prac została oceniona przez
Burmistrzów Tomasza Łęckiego i Marcina
Bulińskiego przy udziale Prezesa Spółki Marka
Szczodrowskiego.
Budynek jest kolejnym etapem w realizacji
umowy. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji do remontu budynku
przy ulicy Rogozińskiej 4. Prace remontowe
rozpoczną się jesienią br.

BEZPŁATNA
MAMMOGRAFIA

W

wyniku rozbudowy i modernizacji
ujęcia wody i stacji uzdatniania wody
w Długiej Goślinie wybudowane
zostały dwa nowe obiekty budowlane o bardzo ciekawej architekturze. W ich wnętrzach
działa bezobsługowa stacja uzdatniania wody
wraz z dwukomorowym zbiornikiem wody
pitnej. Znamionowa wydajność godzinowa
urządzeń w linii uzdatniania wynosi 70 m3/h,
a maksymalna ilość wody podawanej do sieci
wodociągowej wynosi 112 m3/h. Pojemność
każdej komory zbiornika retencyjnego wynosi
po 365 m3. Woda do stacji uzdatniania podawana jest z dwóch zmodernizowanych studni,
w których zamontowano nowe pompy głębi-

Kolejny budynek
komunalny
wyremontowany

29 września br. przy Ośrodku Zdrowia w Murowanej Goślinie odbędą się
bezpłatne badania mammograficzne.
Stacja uzdatniania wody w Długiej Goślinie.

nowe. W celu zabezpieczenia stacji przed brakiem zasilania elektrycznego została ona
wyposażona w agregat prądotwórczy z pełną
automatyką. Co istotne, to uzdatniona woda
z Długiej Gośliny jest podawana do systemu
sieci wodociągowej na terenie gminy i może
uzupełniać bilans wody dla odbiorców z innych
miejscowości naszej gminy.

W badaniach mogą uczestniczyć kobiety
w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich
dwóch lat nie korzystały z profilaktycznej
mammografii opłacanej przez NFZ. Podstawą
wykonania badania jest dowód osobisty oraz
ważny dokument ubezpieczenia.

Rejestracja na badania:
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00
pod nr tel. 800 160 168 lub 61 855 75 28.
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B E Z PI E C Z E Ń S T WO

Piotr Kubczak
Komendant Straży Miejskiej
tel. 61 812 20 10
e-mail: p.kubczak@murowana-goslina.pl

Przygotowanie: STRONĘ REDAGUJE KOMENDANT SM PIOTR KUBCZAK

I N F O R M A C J E - R E L A C J E - KO M U N I K AT Y

Straż Miejska skontrolowana
Kontrola obejmowała całokształt prowadzonych czynności przez Straż Miejską jako jednostkę i poszczególnych
strażników.

Z

godnie z ustawą o strażach gminnych
fachowy nadzór nad strażami miejskimi/
gminnymi sprawują wojewodowie, za
pośrednictwem właściwych terytorialnie
Komendantów Wojewódzkich Policji. Na tej
podstawie w dniach 16-18 czerwca takiej kontroli poddana została Straż Miejska w Murowanej Goślinie.
Kontrola przeprowadzona przez specjalistów
z Wydziałów: Prewencji i Ruchu Drogowego
Wielkopolskiej Komendy Wojewódzkiej Policji
obejmowała całokształt prowadzonych czynności przez Straż Miejską jako jednostkę i poszczególnych strażników. Od umundurowania
i wyposażenia w wymagane prawem dokumenty i upoważnienia, po taktykę planowania
służb i zadaniowania funkcjonariuszy. Kontroli
podlegała także dokumentacja spraw prowadzonych w konsekwencji posiadania i używania
fotoradaru, posiadania i stosowania środków
przymusu bezpośredniego oraz prowadzenie
przez Straż Miejską postępowań przed sądem.
Jedyna uwaga do naszej pracy dotyczyła braku

zachowywania zalecanego 30-dniowego terminu na zakończenie czynności wyjaśniających
w sprawach wniosków kierowanych przez nas
o ukaranie do sądu. Jednak kontrolujący
w swym raporcie informują wojewodę, że nie
wynika to z naszej opieszałości, gdyż stosujemy
wszystkie prawem przewidziane czynności,
aby postępowanie zakończyć w możliwie najszybszym czasie, a z opieszałości innych podmiotów (straży miejskich, policji, banków i firm
leasingowych), na które nie mamy wpływu.
Raport nie zawiera także żadnych wskazówek
pokontrolnych. Powyższe świadczy o wysokim
poziomie wykonywanej przez nas pracy.

fot. sxc.hu

Nagroda wypłacona, ale nadal aktualna

W

nocy z 19 na 20 czerwca 2010 r.
policja ujęła troje sprawców
dewastacji mienia Spółdzielni
Mieszkaniowej „Zielone Wzgórza”. Stało
się to dzięki informacji i z bezpośrednim udziałem mieszkańca osiedla. W zamian osoba ta
odebrała ufundowaną przez spółdzielnię
nagrodę w wysokości 1 000 zł.

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi z władzami osiedla, nagroda jest nadal aktualna.
W przypadku dewastacji, których sprawcy
zostaną ujęci w wyniku bezpośredniej pomocy
mieszkańca, nagroda zostanie wypłacona
ponownie. Chuligani niech się mają na baczności.

Szkoły na starcie
Teresa Dutkiewicz
Kierownik Biura ds. Oświaty
tel. 61 892 36 90
e-mail: t.dutkiewicz@murowana-goslina.pl

1

września 2010 rozpoczęliśmy nowy
rok szkolny 2010/2011. Przygotowujemy
się do obniżenia wieku szkolnego. Obowiązek szkolny dla dzieci sześcioletnich rozpocznie się w roku 2012, ale już teraz sześciolatki
mogą rozpocząć naukę w klasie pierwszej.
W tym roku niewielu rodziców zdecydowało
się na przyspieszenie rozpoczęcia edukacji
szkolnej swojego dziecka (7% wszystkich sześciolatków, które rozpoczęły obowiązek przygotowania przedszkolnego).

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2010/2011
▪ zimowa przerwa świąteczna
od 23 do 31 grudnia 2010

▪ ferie zimowe
od 31 stycznia do 13 lutego 2011
▪ wiosenna przerwa świąteczna
od 21 do 26 kwietnia 2011
Rok szkolny w gminie
W szkołach podstawowych naukę rozpoczęło
1013 uczniów, w gimnazjach 584. Do przedszkoli od 1 września uczęszcza 85% dzieci
w wieku od 3 do 5 lat. Opiekę przedszkolną
zapewniają przedszkola: „Słoneczko”, „Promyk”, „Leśne Skrzaty” w Przebędowie, „Groszek”, „Klub Przedszkolaka”, „Smocze Wzgórze”, przedszkole przy Szkole Podstawowej
w Łopuchowie prowadzone przez Fundację
„Pomoc Dzieciom Wiejskim”, oraz przedszkole
w Szkole Podstawowej w Białężynie i Długiej
Goślinie prowadzone przez Stowarzyszenie
„Małe Jest Piękne”. Nadal funkcjonują punkty
przedszkolne w Rakowni i Mściszewie.

W Trojance
można się kąpać

T

egoroczne badania czystości wody
w Trojance potwierdziły wcześniejsze tendencje, które już dwa lata
temu wskazywały na znaczącą poprawę
stanu czystości wody.
Obecnie woda spełnia kryteria dopuszczające
do kąpieli w niej, gdyż ilość tak zwanych „bakterii kałowych”, czyli bakterii coli i paciorkowca
kałowego mieści się w obowiązującej normie.
Prowadzone od początku istnienia Straży Miejskiej działania, zmierzające do likwidacji nielegalnych zrzutów fekaliów do kanalizacji deszczowej, rowów melioracyjnych, kontrole
umów, rachunków na wywóz nieczystości
płynnych oraz szczelności zbiorników bezodpływowych przyniosły oczekiwane rezultaty.
Do poprawy czystości wody przyczyniło się
też wymuszenie, przy współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska,
usprawnienia oczyszczalni ścieków Spółdzielni
Mieszkaniowej „Koziegłowy” w Przebędowie.

W słoneczny dzień można z mostku w Mściszewie obserwować płynące nurtem dorodne
okazy ryb, a bobry zaczynają być kłopotem dla
mieszkańców nieruchomości przylegających
do Trojanki.

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)
500 135 351
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. 605 192 925
Strażnik Miejski mł. insp. strażnik Przemysław ESZNER
Rejon III: Tereny wiejskie gminy
Policjant sierż. Damian FUTRO
kom. 519 064 537
Strażnik Miejski strażnik Anna PACHOLSKA
Szczegółowy wykaz na stronie
www.murowana-goslina.pl
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Jednym śladem po puszczy

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

Uczestnicy rajdu rowerowego.

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

W

akacje aktywnie, absolutnie dla
każdego, nauka poprzez zabawę,
w myśl powiedzenia „cudze
chwalicie, swego nie znacie” - oto w pigułce charakterystyka wycieczki rowerowej, jaka miała miejsce 15 sierpnia w ramach II Lata z przewodnikiem w Puszczy
Zielonka, organizowanego przez Związek
Międzygminny „PZ”.
W wydarzeniu uczestniczyć mógł każdy posiadacz roweru, bez względu na wiek. Dlatego na
starcie przed budynkiem ratusza w Murowanej
Goślinie pojawiły się całe rodziny. Najmłodszy
uczestnik miał niespełna trzy lata i trasę pokonywał na bagażniku siłą mięśni taty. Ale już
nieco starsi koledzy i koleżanki przemierzali
Zielonkę o własnych siłach. A nie było łatwo.
Trasa wiodła przez Rakownię - ul. Dolną,
następnie szlakiem R-2 w stronę Okońca,
z krótkim postojem nad jeziorem. Piaszczysta
i miękka droga niejednokrotnie zmuszała nas
do prowadzenia rowerów. Litości nie było
również na trasie z Okońca przez Huciska.

Ukojenie nastąpiło na mecie wycieczki - w cieniu wiaty parkingu leśnego w Zielonce. Po
odpoczynku p. Danuta Śliwa – pracownik
Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego zaprosiła nas na ścieżkę
przyrodniczą pn. „Zbiorowiska roślinne wokół
jeziora Zielonka”. Po zakończonej lekcji przyrody udaliśmy się w drogę powrotną. Część
rodzin ze względu na zmęczone pociechy wróciła drogą asfaltową do Boduszewa. Najwytrwalsi udali się w stronę Głęboczka. Ta, położona w urokliwej dolince, wieś była miejscem
kolejnego postoju. Maluchy mogły pobawić się
na placu zabaw. Dorosłych zaskoczył fakt, że
Głęboczek w XV wieku miał prawa miejskie,
co dziś upamiętnia znajdujący się w centrum
wsi głaz - „Kamień i Czas”.
Ten postój był ostatnim. Grupa udała się lasem
w stronę Boduszewa, a następnie ul. Polną do
miasta.
Jesień to bodaj najprzyjemniejszy czas na
rowerowe przejażdżki, a jeśli dodać do tego
piękno puszczy o tej porze roku – nie może
Was tam zabraknąć!
Gorące podziękowania dla p. Danuty Śliwy za
poświęcony urlopowy czas.

Realizacja projektu „Lepsze Jutro”
Monika Kantorska
pracownik socjalny
tel. 61 8 12 22 31 wew. 22
e-mail: m.strykowska@murowana-goslina.pl

M

ĳa kolejny miesiąc realizacji Projektu Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych
w Gminie Murowana Goślina “Lepsze Jutro”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Od maja pod okiem trenerów uczestniczki
ćwiczyły umiejętność efektywnego komunikowania się, radzenia sobie ze stresem, poruszania się po rynku pracy, poznawały zasady prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Następnie mieszkanki naszej gminy skorzystały

z przygotowanych dla nich warsztatów wizerunku. Kursantki podczas zajęć dowiedziały się
jak właściwie tworzyć swój wizerunek poprzez
schludny i estetyczny wygląd. Na zakończenie
panie skorzystały z indywidualnie dobranych
zabiegów fryzjerskich i kosmetycznych.
W sierpniu beneficjentki zostały przeszkolone
w zakresie BHP, aby mogły wziąć udział
w ostatnim szkoleniu jakim będą warsztaty filcowania w zakresie tworzenia biżuterii i elementów odzieży z wełny z merynosów.
Realizacja projektu przyczyni się do poprawy
sytuacji osobistej i zawodowej 8 uczestniczek
poprzez wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające podjęcie
zatrudnienia.

Iwo Wojcieszak, 15-letni
mieszkaniec Długiej
Gośliny, znalazł się w finałowej 30. uczniów, którzy
spędzą pierwszy semestr
nowego roku szkolnego na
pokładzie żaglowca płynącego w rejs oceaniczny.

I

wo Wojcieszak, 15-letni mieszkaniec Długiej
Gośliny, znalazł się w finałowej 30. uczniów
gimnazjów z całej Polski, którzy wraz z kapitanem Krzysztofem Baranowskim w rozpoczętym właśnie roku szkolnym spędzi pierwszy semestr ucząc się i pracując na pokładzie
żaglowca płynącego w rejs oceaniczny. W trakcie rejsu będzie realizowany program II klasy
gimnazjalnej, poszerzony o wiedzę żeglarską,
a żaglowiec odwiedzi wiele atrakcyjnych portów i miejsc.
Rejs to realizacja projektu pn. „Dookoła Świata
za Pomocną Dłoń”. Odwołuje się do doświadczeń pierwszej Szkoły pod Żaglami, kiedy młodzież zgłaszała się do Polskiego Komitetu
Pomocy Społecznej, by zajmować się podopiecznymi tej organizacji. Obecnie partnerami Fundacji jest Caritas Polska i Związek
Harcerstwa Polskiego.
Uczniowie gimnazjów, którzy za zgodą rodziców zgłosili swój udział w projekcie, w trakcie
minionego roku szkolnego nieśli pomoc osobom niepełnosprawnym, chorym i potrzebującym wskazanym przez najbliższą placówkę
Caritas-u, regionalnego punktu kontaktowego
ZHP lub przez inne organizacje społeczne (ew.
szkoła). Następnie najbardziej aktywni wolontariusze wzięli udział w eliminacjach, z których
wyłoniona została 30-osobowa grupa. Iwo po
finale sprawnościowym (bieg na 400 m i pływanie na dystansie 50 m stylem dowolnym)
uzyskał 13 czas. Jest jedynym finalistą z terenu
Powiatu Poznańskiego.
Młodzi adepci żeglarstwa wypłyną z gdyńskiego portu 2 października. Rejs obejmie
Bornholm, Kopenhagę, Amsterdam, Lizbonę,
Maderę, wyspy Zielonego Przylądka, wyspy
Wielkanocne, cały Atlantyk aż do Małych
Antyli Holenderskich. Stamtąd 14 stycznia
grupa wróci samolotem przez Paryż do Polski.
Gmina Murowana Goślina również wspomogła
Iwo w przygotowaniach do rejsu. Z pewnością
będzie on przygodą życia dla młodego chłopaka. Życzymy powodzenia i szczęśliwej
podróży.

Biuletyn Samorządowy
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Świadczenia rodzinne oraz
z funduszu alimentacyjnego
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ŚWIETLICE OPIEKUŃCZOWYCHOWAWCZE I KLUBY
MŁODZIEŻOWE ZNOWU DZIAŁAJĄ

Anna Ryszka
inspektor ds. świadczeń rodzinnych
tel. 61 663 50 88, e-mail: sr.murowanagoslina@op.pl

O

środek Pomocy Społecznej, Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego informuje o terminach przyjmowania
wniosków na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2010/2011:
a) w sprawach o świadczenia rodzinne:
• wnioski przyjmowane od 1 września 2010 roku,
• złożenie wniosku w okresie od 1 września 2010 roku do 30
września 2010 roku pozwala na ustalenie prawa do świadczeń
rodzinnych oraz wypłatę świadczeń do dnia 31 listopada 2010
roku,
• złożenie wniosku w okresie od 1 października 2010 roku do 30
listopada 2010 roku pozwala na ustalenie prawa do świadczeń
rodzinnych oraz wypłatę świadczeń do 31 grudnia 2010 roku.
b) w sprawach o świadczenia z funduszu alimentacyjnego:
• wnioski przyjmowane od 1 sierpnia 2010 roku,
• złożenie wniosku w okresie od 1 sierpnia 2010 roku do
31 sierpnia 2010 roku pozwala na ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłatę do dnia 31
października 2010 roku,
• złożenie wniosku w okresie od 1 września 2010 roku do
31 października 2010 roku pozwala na ustalenie prawa do
świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłatę do dnia
30 listopada 2010roku.

Do wniosku wymagane jest zaświadczenie o dochodach uzyskanych
w roku 2009 przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny. Ponadto,
przypominamy, że w przypadku składania wniosku o jednorazową
zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe), lub o dodatek
do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane jest
zaświadczenie lekarskie lub od położnej potwierdzające przynajmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży. Nie przedłożenie
zaświadczenia, o którym mowa wyżej, skutkować będzie decyzją
odmowną.

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-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

O

Magdalena Olejniczak
konsultant ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
tel. 61 812 22 31 wew. 26, e-mail: m.olejniczak@murowana-goslina.pl

d 1 września wznowiły działalność Kluby Młodzieżowe
i Świetlice Opiekuńczo-Wychowawcze działające w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2010 r. Zapraszamy dzieci i młodzież
do wzięcia udziału w zajęciach w ramach kółek: teatralnego, sportowego, artystycznego i filmowego. Harmonogram pracy do 22 grudnia
przedstawia się następująco:
▪ Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza w Szkole Podstawowe
w Długiej Goślinie - spotkania w poniedziałki i wtorki w godz.
13:15-15:15,
▪ Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza w Szkole Podstawowej
Nr 1 w Murowanej Goślinie – spotkania w poniedziałki i wtorki
w godz. 15:00-18:00,
▪ Klub Młodzieżowy w Świetlicy Wiejskiej w Uchorowie – spotkania we wtorki i środy w godz. 15:00-18:00,
▪ Klub Młodzieżowy w Pałacu w Przebędowie – spotkania we
wtorki i czwartki w godz. 15:15-18:15,
▪ Klub Młodzieżowy Nowy Rynek 17 – spotkania we wtorki
i środy w godz. 15:15-18:15.
Dzięki uprzejmości Pana Janusza Fredyka – Dyrektora Fundacji „Bread
of Life” oraz podopiecznych Centrum Nowego Życia z Długiej Gośliny
zajęcia w Klubie, w Przebędowie odbywają się w wyremontowanych
pomieszczeniach, za co bardzo serdecznie dziękujemy.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. HENRYKA
SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE
zaprasza na tenis stołowy (odpłatne korzystanie ze stołu do ping-ponga)
wynajmie sale lekcyjne i gimnastyczne na zajęcia dla dzieci i dorosłych
oraz pomieszczenia na uroczystości, spotkania i inną działalność.
Szczegóły pod nr. tel. 61 812 29 77
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
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