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HALA SPORTOWA
OFICJALNIE OTWARTA

Murowana Goślina z racji posiadania I-ligowego zespołu siatkarek, przejętego od AZS AWF Poznań, a obecnie
również dzięki nowej – bardzo nowoczesnej hali – staje się realnym centrum siatkówki w Metropolii Poznań. Ten
aspekt podkreślał Burmistrz Tomasz Łęcki podczas uroczystego otwarcia hali widowiskowo-sportowej przy
ul. Mściszewskiej 10 w Murowanej Goślinie, które miało miejsce 17 września br. Odpowiedni zapis znalazł się
również w Strategii Miasta i Gminy Murowana Goślina na lata 2010-2020.
Dokończenie - str. 11

„Grunt na medal” w Murowanej Goślinie
15 października br. ogłoszone zostały wyniki
Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na medal”
organizowanego przez
Polską Agencję Informacji
i Inwestycji Zagranicznych
oraz Marszałków Województw pod patronatem
Ministerstwa Gospodarki
i Pracy. Celem konkursu
był wybór najlepszego
terenu inwestycyjnego
w każdym z województw.

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

W

województwie
wielkopolskim
tytuł „Grunt na medal” przyznano terenom inwestycyjnym
znajdującym się w Goślińskiej Strefie
Przemysłowej przy ul. Polnej w Murowanej Goślinie. Na atrakcyjność goślińskiej
oferty wpłynęła: dobra lokalizacja, nowo
wybudowana droga wraz z uzbrojeniem we
wszystkie niezbędne media, a także preferencyjne warunki podatkowe i fakt, że strefa cały
czas się rozwĳa, a kolejne przedsiębiorstwa
lokują tutaj swe siedziby.
Konkurs organizowany jest raz w roku. Można
do niego zgłaszać jedynie tereny przeznaczone

pod inwestycje produkcyjne, niezależnie od
wielkości powierzchni działki. Uczestnictwo
w konkursie jest bezpłatne. Komisja konkursowa nagradza jeden teren inwestycyjny
w każdym województwie.
Dla wygranych przewidziano: okolicznościowy
medal, baner promocyjny, certyfikat „Grunt na
medal” podpisany przez Prezesa PAIiIZ i Marszałka Województwa, możliwość używania
logo „Grunt na medal” w materiałach promocyjnych oraz specjalną promocję terenu w ramach marketingu inwestycyjnego prowadzonego przez PAIiIZ i urzędy marszałkowskie.
Uhonorowanie finalistów miało miejsce
w trakcie specjalnie na tę okoliczność zorganizowanej konferencji z udziałem władz samorządowych, przedstawicieli regionalnego
biznesu i mediów 25 października br. w Warszawie.
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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
Tomasz Łęcki

zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w obchodach

ŚWIĘTA
NIEPODLEGŁOŚCI
10 listopada 2010 r. (środa)

20.00 Gośliński Bal Niepodległościowy – aula Gimnazjum nr 1

11 listopada 2010 r. (czwartek)

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

VI MUR OFF ROCK
Zagrają:

6 LISTOPADA 2009 r., godz. 19.00
Piwnica Pub II
ul. Wojska Polskiego 2

SNAKE THURSDAY
THE CHAIN GUNS

IN HEAD

FYING HEADS
Bilety w cenie 7 zł do nabycia:

• Ośrodek Kultury ul. Poznańska 16 w godz. 8.00-20.00
• Klub Osiedlowy ul. Nowy Rynek 8 w godz. 8.00-20.00
• Piwnica Pub II ul. Wojska Polskiego 2 w godz. 17.00-22.00

fot. sxc.hu

OBJAZDY
1 LISTOPADA
LISTOPA DA BR.
ŚWIĘTO ZMARŁYCH
W związku ze Świętem Zmarłych, 1 listopada
br. zostaną wprowadzone następujące objazdy.
KIERUNEK POZNAŃ- WĄGROWIEC
ul. Poznańską od ronda w kierunku placu
Powstańców wielkopolskich
KIERUNEK WĄGROWIEC – POZNAŃ
ul. Rogozińska – ul. Kochanowskiego – ul.
Wodna – ul. Łąkowa - ul. Poznańska
Godziny wprowadzenia objazdów podane
zostaną na www.murowana-goslina.pl
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Co w

KULTURZE się zdarzyło?

Letnie warsztaty chóralne „ Canzony”

D

o tradycji w działalność chórów
„Canzona” wpisały się letnie warsztaty chóralne. W minionych latach
chór pracował na Węgrzech, w Grecji
i w Chorwacji. Tym razem odbyły się
one w Hiszpanii, w urokliwej, położonej
35 km od Barcelony Calelli.
Długa podróż została podzielona na dwa
etapy: 1400 km do Paryża i kolejne 1100 km
do Calelli. Grupa goślinian liczyła 25 dziewcząt i 5 chłopców z chórów dziewczęcego
i chłopięcego oraz 20 osób dorosłych.
Po drodze do Calelli chór zwiedził Paryż. Po
przybyciu na miejsce „Canzona” spotkała się
z zaprzyjaźnionym chórem „Turliki” z Zakopanego. Poza próbami był czas na kąpiel
w Morzu Śródziemnym, spacer pięknym
calejskim deptakiem, spektakl flamenco.
Słońce pięknie świeciło każdego dnia. Wieczory były bardzo ciepłe - ok. 25 st.

Dzień Solidarności i Wolności

Po dwóch dniach pracy nad nowym repertuarem oba chóry miały zaplanowany wspólny
występ w jednej z najstarszych i najsłynniejszych,
elitarnych
szkół
chóralnych
w Montserrat. Chór wystąpił także przed
publicznością zgromadzoną w Sanktuarium
Matki Bożej i wysłuchał występu Chóru
Chłopięcego z Montserrat. Był też czas na
zwiedzanie Barcelony. 29 sierpnia chór śpiewał podczas międzynarodowej Mszy Świętej
w kościele Santa Maria w Calelli, a 31 sierpnia dał ponad godzinny koncert na zakończenie warsztatów w hotelu – Marisol.
W drodze powrotnej do Polski, chór odwiedził Disneyland. Po południu 4 września
dotarł szczęśliwie do Murowanej Gośliny.
Całość kosztów wyjazdu została sfinansowana przez uczestników.
Elżbieta Wtorkowska

o raz pierwszy w swojej blisko trzydziestoletniej
działalności
Chór
„Canzona” koncertował na Ukrainie.
Tym razem grupa składająca się z 18 kameralistek i absolwentek, w dniach 7-15 września
wyjechała pociągiem do Kĳowa, Żytomierza
i Odessy. Głównym celem wyjazdu chóru na
Ukrainę był udział w Międzynarodowym
Konkursie Chóralnym „Jużnaja Palmira” im.
Aleksandra Zajcewa. „Canzona” była jednym
z 18 chórów biorących udział w tegorocznej,
XVII edycji konkursu i jedynym chórem
z Polski. Pozostałe zespoły reprezentowały
Rosję i Ukrainę. Polskie dziewczęta zostały
poproszone do występu podczas koncertu
inauguracyjnego, który odbył się w okazałym
Pałacu Marynarzy. Kolejne dni – niedziela
i poniedziałek 12 i 13 września były dniami

przesłuchań konkursowych. Występ konkursowy goślinianek został bardzo życzliwie
przyjęty. Ostatecznie „Canzona” uplasowała
się na II miejscu w kat. chórów żeńskich
i otrzymała zaproszenie do udziału w kilku
festiwalach na Ukrainie.
Zespół składa serdeczne podziękowania dla
Pani Joli Popiołkiewicz, która prowadziła
rosyjskojęzyczną korespondencję z organizatorami konkursu oraz towarzyszyła zespołowi w podróży jako tłumacz.
Koszty wyjazdu w 65% pokryły jego uczestniczki. 35% stanowiły środki uzyskane z Powiatu Poznańskiego i Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury i Rekreacji w Murowanej
Goślinie.
Elżbieta Wtorkowska

Pianino dla PRO SINFONIKI

29

września 2010 w Szkole Podstawowej 2 w Murowanej Goślinie
nastąpiło
uroczyste
przekazanie
Nagrody Głównej 42. Turnieju Pro Sinfoniki - pianina marki Bohemia.
Zaproszeni goście: Urszula Pokorska, Zofia
Dąbka, prof. Henryk Dalkowski, Antoni
Hoffmann, przedstawiciele władz z burmistrzem Tomaszem Łęckim na czele, dyrekcja
i grono pedagogiczne obydwu szkół, członkowie Koła MM Klasa Muzyczna wraz z
rodzicami zasiedli przy kawiarnianych stolikach. Oficjalnego odsłonięcia pianina dokonały prezeski: Tosia Bulińska i Ania Dębińska
wraz z opiekunem Koła - Jadwigą Maćkowiak. I od tego momentu instrument rozpoczął „pracę” na rzecz klas muzycznych, w
których około 100 dzieci uczy się grać na
fortepianie. Część artystyczną zainauguro-

bchody rocznicowe porozumień
sierpniowych na Wybrzeżu w roku
1980 jako Dzień Solidarności i Wolności
organizowane są cyklicznie 31 sierpnia
każdego roku.
W kameralnej formule odbyły się i w tym
roku z akcentem goślińskim. Mszę św. odprawił ks. Marek Chmara w kościele na Zielonych Wzgórzach. Tradycyjnie już po mszy
św. spotkaliśmy się w Klubie Osiedlowym
„Zielone Wzgórza”. W tym roku gościliśmy
Jana Kasseję. Na nowo odżyły wspomnienia
dzięki oryginalnym aranżacjom znanych
pieśni z tamtych lat. Publiczność śpiewała.
Szkoda tylko, że w obchodach tego święta
wzięło udział tak mało mieszkańców.

Wizyta sędziów sprawozdawców

9

Canzona na Ukrainie

P

O

wał Filip Jarzyński (kl. IV) Polonezem g-moll
Fryderyka Chopina i zespół wokalny (kl. V)
piosenką „Zacznĳ od Bacha”. Młodzi pianiści
(kl. II -V) grali utwory od J. S. Bacha po
muzykę współczesną. Klasy III i IV zaprezentowały układy choreograficzne do muzyki
Fryderyka Chopina. Następnie w wykonaniu
Weroniki Jarzyńskiej - studentki Akademii
Muzycznej usłyszeliśmy Światło księżyca Clauda Debussy. Zakończenie koncertu ukazało prawdziwe możliwości instrumentu - w
brawurowym wykonaniu pianistki prof. Ewy
Kandulskiej-Jakóbczyk zabrzmiały utwory
Fryderyka Chopina i fragmenty z „Obrazków
z wystawy” Modesta Musorgskiego.
Przygotowanie pianistów: Adrianna Wtorkowska, Jadwiga Maćkowiak, Tadeusz Szeligowski.
Przygotowanie układów rytmicznych - Katarzyna Łukaszewicz

września br. w ośrodku kultury gościli sędziowie sprawozdawcy z Urzędu
Marszałkowskiego w Poznaniu. Sędziowie
oceniali projekty, które ośrodek zgłosił do
konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”.
Były to „Wioska Artystyczna 2010” i VIII
Letni Festiwal Musica Sacra Musica Profana
w Długiej Goślinie. Rozstrzygnięcie konkursu
pod koniec roku.

„Goślinianie” w Jabłkowie

W

dniach 11- 12 września br. Fundacja Pomoc Dzieciom Wiejskim
w Bliżycach zorganizowała I Międzynarodowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych.
Jednym z występujących był zespół „Goślinianie”, który pod kierunkiem Marzenny
Karbowskiej zaprezentował tańce z Kujaw,
Wielkopolski i Podhala.

Widowisko dofinansowane

W

marcu 2010 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór
wniosków o dofinansowanie projektów
dla Działania 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego”,
Schemat II „Projekty promocyjne”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007 -2013.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Murowanej Goślinie złożył wniosek o dofinansowanie
widowiska
historycznego
„Dzieje Murowanej Gośliny” , który przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. Nasz wniosek uzyskał dotację na
poziomie ok. 250 000 zł.
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OFERTA ZAJĘĆ
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
Dom Kultury, ul. Poznańska 16 tel. 61 812 21 20, 61 811 30 88, e-mail: dom.kultury@murowana-goslina.pl
Klub Osiedlowy „Zielone Wzgórza”, Nowy Rynek 8, 61 812 36 29, e-mail: klub.osiedlowy@murowana-goslina.pl

środa

16.00-17.30
17.45-18.45
18.30-20.30
16.30-17.30

czwartek

17.30-18.45
19.00-20.15
20.15-21.30

piątek

17.30-20.30
15.30-19.00
18.00-19.30
17.00-18.00

Adrianna Wtorkowska

Zespół śpiewaczy PZERiI
„Goślinianka”
Zajęcia plastyczne dla najmłodszych dzieci
Chór Mieszany „Vocantes”

Marzenna Karbowska

HIP-HOP dzieci - grupa
początkująca
HIP-HOP młodzież/studenci grupa początkująca
Taniec towarzyski młodzież/
studenci/dorośli – grupa
początkująca
Latino Ladies kurs dla pań –
grupa początkująca
Klub Rękodzieła Artystycznego

Damian Wasiuta

Nauka gry na instrumentach
dętych drewnianych
Chór Dziewczęcy „Canzona”
Zespół taneczny orkiestry

Tomasz Chełpiński

Tomasz Mizgier
Adrianna Wtorkowska
Elżbieta Wtorkowska

Paulina Graś

Godzina

czw.

16.00-18.00

Nazwa
Pracownia malarska

Godzina

wt.

18.00-20.30

Nazwa
Zespół wokalny

18.00-19.00
19.30-21.00
12.00-14.00
14.00-18.00
14.00-17.00
16.00-17.30

Leszek Bajon

Damian Wasiuta

18.00-19.00

Damian Wasiuta

18.00-19.00
19.00-20.30

Damian Wasiuta

20.30-22.00

Alina Strugarek

Adrianna Wtorkowska
Marta Jankowska

17.00 -18.00
19.30-21.00
15.00-15.45
16.00-16.45
17.00-18.00
18.00-19.30
8.00-16.30
9.00-18.30
11.00-13.00

Instruktor
Bartłomiej Stefański

Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie
Dzień

17.00-18.00

Joanna Przymusińska

Pałac, ul. Kochanowskiego 23
Dzień

20.15-21.45
17.45-19.00
18.00-20.00

wtorek

16.00-18.30

Chór Dziewczęcy „Canzona”
Próby głosowe
Nauka gry na flecie poprzecznym

Barbara Roszak
Marcin Matuszewski

Godzina
11.00-11.40
14.00-19.00
16.00-17.00

środa

18.00-19.30

Miłosz Błuchowski

czwartek

18.00-21.00
18.00-19.00
19.00-20.30

Nauka gry na instrumentach
dętych blaszanych
Gimnastyka dla seniorów
Zespół śpiewaczy KGW
„Goślińskie Chabry”
Klub Foto
Chór Chłopięcy Canzona
Chór Canzona Absolwent

Dzień

piątek

17.00-18.00
18.00-20.00

Instruktor

sobota

wtorek

poniedziałek

16.00-19.00

Nazwa

Instruktor
Marzenna Karbowska
Ewa Laskowska
Marcin Matuszewski

Kółko plastyczne dla dzieci
Pracownia Rzeźby i Ceramiki
dla dorosłych
Teatr Młodzieżowy
„Karamba”
Teatr Młodzieżowy „Gang
Marcina”
Aerobik

Joanna Przymusińska
Grażyna SzymałaWołyńska
Marcin Matuszewski

Pracownia rzeźby i ceramiki
grupa przedszkolna
Pracownia Rzeźby i Ceramiki
Nauka języka angielskiego
Teatrzyk Dziecięcy „Zielona
Goś”
Teatr Młodzieżowy
„Karamba”
Chór Kameralny „Canzona”
Teatr Młodzieżowy „Gang
Marcina”
Joga

Grażyna Szymała –
Wołyńska

Zespół folklorystyczny
„Goślinianie”
Aerobik

Marzenna Karbowska

Rytmika dla dzieci
Nauka tańca dla dzieci
Zespół folklorystyczny
„Goślinianie”
Zespół folklorystyczny
„Goślinianie”

Marzenna Karbowska

Nauka języka angielskiego
Nauka gry na gitarze
Klub Modelarski „Pirat –
Team”

E. Laskowska
Darek Brodowski
Michał Karpiński

Łukasz Molski

Marcin Matuszewski
Dorota Schraube

Ewa Laskowska
Marcin Matuszewski
Marcin Matuszewski
Adrianna Wtorkowska
Marcin Matuszewski
Łukasz Molski

Dorota Schraube

Sala Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Rogozińska 15
Dzień

Godzina
15.00-19.00
19.00-21.00

Nauka gry na instrumentach
perkusyjnych
Orkiestra Dęta OSP

Michał Wereda

19.00-21.00

Orkiestra Dęta OSP

Mateusz Sibilski

Instruktor
Józef Kasprzak

Nazwa
Rytmika dla dzieci
Nauka języka angielskiego
Teatrzyk Dziecięcy „Zielona
Goś”
Joga

pon.

Godzina

śr.

Dzień

Klub Osiedlowy „Zielone Wzgórza”, Nowy Rynek 8

poniedziałek

Dom Kultury, ul. Poznańska 16

Nazwa

Instruktor

Mateusz Sibilski

NIERUCHOMOŚCI
Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina pod adresem www.murowana-goslina.pl
oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu wywieszone jest ogłoszenie o przetargu na następujące nieruchomości:
▪ Murowana Goślina - dz. nr 1429/4 i 1430/2 o pow. 0.0433ha;
▪ Kamińsko – dz. nr 549 o pow. 0.0500 ha.
Szczegółowe inf. można uzyskać w UMiG, ul. Poznańska 16, pokój nr 31.

fot. sxc.hu

Jadwiga Kubińska, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami
tel. 061 892 36 30, e-mail: j.kubinska@murowana-goslina.pl
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Dożynki Gminne GŁĘBOCZEK 2010
4 września w Głęboczku, przy przepięknej aurze, odbyła się msza dziękczynna za tegoroczne
plony. Po jej zakończeniu, w uroczystym korowodzie, prowadzonym przez orkiestrę dętą
pod batutą Mateusza Sibilskiego, goście dożynkowi przeszli na boisko sportowe, gdzie Burmistrz Tomasz Łęcki poprosił o rozpoczęcie obrzędu.

Dożynki Gminne 2010 - Głęboczek.

M

szy przewodniczył proboszcz parafii
Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia
w Dąbrówce Kościelnej ks. Andrzej
Kaczmarek, koncelebrował proboszcz parafii
w Długiej Goślinie ks. Piotr Skoczylas. W kazaniu opartym na przypowieściach padły ważne
pytania: „jakim jestem człowiekiem (ziarnem)?” „co sieję w pracy, w rodzinie?”. Na
zakończenie mszy św. ks. proboszcz życzył
dobrej zabawy dożynkowej.

gacjom sołectw z przepięknymi wieńcami,
ośrodkowi kultury, służbom i instytucjom oraz
Księdzu Proboszczowi i wszystkim zaangażowanym w mszę świętą, a gościom ze Starostą
na czele – za poświęcenie czasu i obecność
wśród nas. Starosta Jan Grabkowski chwalił
rolników z Wielkopolski za podzielenie się plonami z rolnikami z terenów powodziowych.
Pokrótce nawiązał do inwestycji powiatowych
związanych z Murowaną Gośliną.

W uroczystym korowodzie, prowadzonym
przez orkiestrę dętą pod batutą Mateusza
Sibilskiego, goście dożynkowi przeszli na boisko sportowe. Po drodze mĳali piękne słomiane baby i słomianych chłopów wykonane
przez pracowników MGOKiR-u. Ze sceny
powitała korowód Sylwia Prętka-Galas, Burmistrz Tomasz Łęcki poprosił o rozpoczęcie
obrzędu. Zespół Folklorystyczny „Goślinianie”
pod kierunkiem Marzenny Karbowskiej
wyśpiewał pieśni, wykonał tańce, a także
zaprezentował przysłowia związane z chlebem i darami ziemi. Następnie starostowie
dożynek: Elżbieta Winogrodzka i Szymon
Grodzki złożyli na ręce burmistrza, sołtysa
oraz proboszcza z Długiej Gośliny chleb
wypieczony z tegorocznej mąki. Wszyscy
zostali nim poczęstowani. Sołtysi złożyli
wieńce dożynkowe. Otrzymali również upominki od Burmistrza i Starosty Poznańskiego.

Po oficjalnych wystąpieniach, goście, radni
miejscy i powiatowi, sołtysi udali się na poczęstunek, podczas, gdy ze sceny słychać było
znane melodie w wykonaniu orkiestry dętej.
Następnie zaprezentowała się kapela podwórkowa „Kombinatorzy” z Budzynia z humorystą
Mieczysławem Górą. Oprócz występów organizatorzy zapewnili inne atrakcje w postaci
loterii fantowej, wystawy płodów rolnych
i sprzętu rolniczego, stoisko wydawnictw
regionalnych oraz stoiska handlowe i gastronomiczne.

Wystąpienie Burmistrza Tomasza Łęckiego
miało charakter podsumowujący działania na
terenie sołectw. Dotyczyło inwestycji: budowy
dróg wiejskich, obwodnicy, jak i cenionych
imprez kulturalnych odbywających się na terenach wiejskich: Targ Wiejski w Boduszewie,
Festiwal Musica Sacra Musica Profana w Długiej Goślinie, czy Międzynarodowy Plener
Rzeźbiarski w Pławnie.
Burmistrz serdecznie podziękował za przygotowanie tegorocznych dożynek: sołectwu Głęboczek, zaangażowanym mieszkańcom, dele-

Gwiazdą wieczoru był parodysta Jacek Pietrzak znany jako Genowefa Pigwa, ale potrafiący wcielić się z łatwością w postać Maryli
Rodowicz, Freddiego Merkurego, czy Bryana
Adamsa. Publiczności bardzo podobały się gagi
zaprezentowane przez komika. Na pewno
podniosły one temperaturę chłodnej nocy.
Następnie odbyło się losowanie nagród loterii
fantowej, w której zdobyć można było dvd,
dwa rowery oraz samochód z pełnym bakiem
na weekend.
Biorąc pod uwagę, że wieś zamieszkuje niecałe 100 osób, dożynki zostały przygotowane
na 102. Sołtys Jakub Bartoszewicz serdecznie
podziękował mieszkańcom za mobilizację
i życzył udanej zabawy. Wytrwali mogli się
jeszcze pobawić przy zespole Blue Voice,
a chętnych do zabawy nie brakowało.
Marta Trębacz

PODZIĘKOWANIA
Serdecznie dziękuję za pomoc w organizacji
Dożynek Gminnych 2010 w Głęboczku
wszystkim zaangażowanym w przygotowania.
W szczególności: p. Elżbiecie Winogrodzkiej,
Szymonowi Grodzkiemu, Justynie Rudnej,
Justynie i Piotrowi Gronkom, Wandzie i Mieczysławowi Gołembowskim, Stanisławowi
Nogajowi, Andrzejowi Kietrysowi, Darkowi
Kietrysowi, Marianowi Sawickiemu, Markowi
Sawickiemu, Bogusławie i Markowi Mazurom, Urszuli i Krzysztofowi Jankowskim, Zofii
i Jarosławowi Mielcarkom, Małgorzacie,
Patrykowi i Emmie Catlow, Ewelinie Mazur,
Bogdanowi Jarzębowskiemu, Irenie Sawickiej,
Wandzie Jankowskiej, Łukaszowi Jankowskiemu, Hieronimowi Kazusiowi, Urszuli Zielińskiej oraz Iwonie i Asi za prowadzenie
kuchni.
Osobne podziękowania dla całej załogi Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Murowanej Goślinie.
Jakub Bartoszewicz
Sołtys sołectwa Głęboczek

Składam serdeczne podziękowania dla Rady
Sołeckiej na czele z sołtysem Jakubem Bartoszewiczem oraz mieszkańcom Głęboczka
zaangażowanym w organizację dożynek
gminnych. Dziękuję również panu Romualdowi Stańko za przygotowanie wystawy płodów rolnych, Komisariatowi Policji i Straży
Miejskiej w Murowanej Goślinie, Ochotniczej
Straży Pożarnej w Nieszawie oraz wszystkim
sponsorom i darczyńcom.
Tomasz Mizgier
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Intensywny
początek jesieni
Mamy za sobą okres urlopowy. Nauczyciele i uczniowie wrócili do
szkół. Po letnich wojażach pozostały wspomnienia, pamiątki i zdjęcia… W Murowanej Goślinie jesień rozpoczęła się intensywnie, choć
jak pisałem w poprzednim „Biuletynie”, także latem działo się sporo.
Zagrożenia
Przed wakacjami (od maja) działał jeden sklep
z dopalaczami. Po wakacjach ten ciemny interes rozwinął się i otwarto kolejne dwa punkty.
Podjąłem działania, które pomimo ograniczonych w tym zakresie kompetencji burmistrza,
miały doprowadzić do zniechęcenia przedstawicieli tego „biznesu”. Zwróciłem się najpierw
do właścicieli lokali, aby wypowiedzieli najem
sprzedającym. W jednym przypadku wynajmująca twierdziła, że jest to pewne źródło
dochodów i nie zamierza z tego rezygnować.
W drugim przypadku otrzymałem list od właściciela nieruchomości nie mieszkającego
w Murowanej Goślinie, we fragmentach
obraźliwy dla naszych mieszkańców, a także
zawierający groźby procesów sądowych za
utrudnianie prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie skoordynowałem wszelkie działania instytucji gminnych wymierzone
przeciw rozpowszechnianiu plagi dopalaczy na
naszym terenie. Zapewnienie wsparcia uzyskałem także ze strony policji, Urzędu Skarbowego, Urzędu Kontroli Skarbowej, Państwowej Inspekcji Pracy, Sanepidu. O sprawach,
które możemy publikować, informujemy
w kolejnych numerach „Biuletynu”. Bardzo
proszę o Państwa zaangażowanie w przeciwdziałanie temu procederowi. Mamy już pierwszy przypadek w Murowanej Goślinie poważnych skutków stosowania jednego ze specyfików. Tym razem obyło się bez śmierci.
Z ogromnym zadowoleniem przyjąłem akcję
przeciwko punktom sprzedaży dopalaczy
przeprowadzoną na polecenie rządu. Akcja
została również przeprowadzona w Murowanej Goślinie. Mam nadzieję, że jest to początek
skutecznego zdelegalizowania handlu towarem
prowadzącym do śmierci.
Teraz już o sprawach zupełnie odmiennych…
Nowy rok szkolny
W dniu 1 września do szkół podstawowych
i gimnazjów na terenie naszej gminy udało się
1565 uczniów. Uczy ich 138 nauczycieli. Jednocześnie wzbogaciła się sieć przedszkoli. „Klub
Przedszkolaka” na os. Zielone Wzgórza przeniósł się do nowej, znacznie lepszej siedziby.
Przy ul. Mściszewskiej powstało Przedszkole
„Smocze Wzgórze”. Wzmocniło się ognisko
przedszkolne w Mściszewie, a w Rakowni rozwĳa się do pełnego przedszkola. Łącznie
z oferty przedszkoli korzysta 622 dzieci. Na
terenie gminy 72 % dzieci w wieku od 2,5 -5
lat chodzi do przedszkola. Razem z dziećmi
odbywającymi przygotowanie przedszkolne
procent ten wynosi 87%, co jest wyjątkowym
wynikiem w Polsce, a tym bardziej w gminie
miejsko-wiejskiej. Myślimy także o dorosłych.
Już 4 lutego rusza Goślińska Akademia Poko-

leń. Wszyscy zainteresowani będą mogli
uczestniczyć w wykładach naukowców
poznańskich uczelni. Akademia ma szanse
zostać objęta patronatem rektora bliskiego
nam poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego.

Strefa Aktywizacji
Gospodarczej zajęła
1. miejsce w Wielkopolsce,
w konkursie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji
Zagranicznych i Wielkopolskiego Centrum Obsługi
Inwestorów „Grunt na
medal”.

Tomasz Łęcki - Burmistrz Miasta i Gminy

rzy, wstrzymanie wypłaty dotacji przez gminę
do czasu rozliczenia się z wcześniejszych
kwot. Jednocześnie niepowodzeniem zakończyło się zarządzanie przez „Concordię” stadionem miejskim. Obecnie stadionem opiekuje się KS Łopuchowo, a trudu wyprowadzenia spraw finansowych klubu podjął się Pan
Piotr Musiał. Wiele osób mówi o konieczności
radykalnych zmian w klubie, ale to należy do
członków stowarzyszenia, jakim jest MKS
Concordia. Jako burmistrz wraz z moimi
współpracownikami wspieramy pana Piotra
w jego trudnej misji.

Wydarzenia
Nadal wspominam przepiękne dożynki w Głęboczku (jeszcze raz dziękuję tamtejszemu
sołectwu i Ośrodkowi Kultury). Zachwycaliśmy się efektami Międzynarodowego Pleneru
Rzeźbiarskiego w Pławnie (brawa dla Pani
Grażyny Szymały-Wołyńskiej i Komitetu Partnerskiego). Świętowaliśmy prestiżową nagrodę
dla goślińskiej „Pro Sinfoniki” (wielkie uznanie
dla Pani Jadwigi Maćkowiak i przyjaciół muzyki
związanych ze Szkołą Podstawową i Gimnazjum na os. Zielone Wzgórza). Osobliwym
wydarzeniem stała się wizyta w naszym mieści
skromnego salezjanina br. Roberto Panetto,
Włocha prowadzącego dzieła misyjne i edukacyjne w Kambodży (dziękujemy Państwu Secie
i Grzegorzowi Kucharczykom).

Opieka zdrowotna
Od dłuższego czasu znane są różnego rodzaju
uwagi wobec lokalnego systemu opieki zdrowotnej. Najczęściej podnoszonymi kwestiami
są: organizacja przyjęć pacjentów i system
rejestracji w Przychodni Lekarza Rodzinnego.
Nadzór nad funkcjonowaniem gabinetów
lekarskich sprawuje Narodowy Fundusz Zdrowia i on przydziela środki na finansowanie
usług medycznych. Pomimo ograniczonych
kompetencji gminy w zakresie nadzoru nad
służbą zdrowia, ze względu na wspomniane
uwagi kwestią tą zajęła się Komisja Oświatowo-Społeczna Rady Miejskiej. W związku ze
zbliżającym się konkursem ofert organizowanym przez NFZ, w najbliższych dniach dojdzie
do mojego spotkania z osobami kierującymi
firmami lekarskimi na terenie naszej gminy.
Rozmowy będą dotyczyły w szczególności
kwestii, czy jeden zespół lekarzy rodzinnych,
a zwłaszcza w obecnym ograniczonym składzie osobowym, jest w stanie zapewnić
sprawną opiekę rosnącej liczbie naszych
mieszkańców. Głównym instrumentem w rękach samorządu jest wynajmowanie gminnego
Ośrodka Zdrowia.

Sport
Mamy reprezentanta Polski w piłce nożnej.
Franciszek Smuda powołał 19-letniego Bartosza Salamona, wychowanka UKS „Concord”
(brawa dla zaangażowanych rodziców, trenera
Ryszarda Włodarczaka i prezesa Pawła Witkowskiego!), następnie juniora Lecha Poznań,
a od trzech lat grającego w ligach włoskich.

Rozwój gospodarczy
Warto było ponieść ogromny wysiłek finansowy (złagodzony środkami zewnętrznymi
w wysokości ponad 7 mln zł) i budować ulicę
Polną. Obecnie trwają tam prace budowlane
na terenie dwóch nowych firm, a inwestycje
kolejnych dwóch podmiotów są przygotowywane.

Rewelacyjnie sezon w I lidze rozpoczęły siatkarki. Fenomenalnie gra zespół KS Łopuchowo
(uznanie dla Pana Sołtysa i Prezesa Jana Sygneckiego). Źle się dzieje natomiast w „Concordii”. Ten klub z wieloletnimi tradycjami ostatnio osiągnął sportowe sukcesy i to zarówno
przez złożony z naszych wychowanków zespół
juniorów, jak i wzmacniany z zewnątrz zespół
seniorów (awans do IV ligi). Niestety poza boiskiem dopuszczono się licznych zaniedbań.
Efektem był komornik w klubie, „strajk” piłka-

Ogromnym wyróżnieniem dla naszej Strefy
Aktywizacji Gospodarczej jest zajęcie 1. miejsca w Wielkopolsce, w konkursie Polskiej
Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
i Wielkopolskiego Centrum Obsługi Inwestorów „Grunt na medal”. W konkursie tym wyłania się najlepsze miejsce do inwestowania
w każdym województwie, a szczególną
nagrodą jest kampania promocyjna zwycięskiego terenu prowadzona przez PAIiIZ
w kraju i za granicą.
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Projekty unĳne
W ogromnym tempie przebiega budowa
obwodnicy. „Skanska” prowadzi prace na kilku
frontach jednocześnie. Coraz więcej osób
uświadamia sobie złe rozwiązanie skrzyżowania obwodnicy z drogą do Bolechowa. Po raz
kolejny przedstawiliśmy nasze stanowisko, iż
powinno się tam znaleźć rondo. W przypadku
skrzyżowań na terenie naszej gminy (ul. Mściszewska, droga na Oborniki, skrzyżowanie
w Trojanowie) Wielkopolski Zarząd Dróg
Wojewódzkich znacznie wcześniej uwzględnił
nasze uwagi. Skrzyżowanie nieopodal „Zielonych Wzgórz” leży na terenie gminy Czerwonak i potrzebna jest presja tej gminy oraz firm
i Liceum z Bolechowa, do których codziennie
dojeżdża wielu mieszkańców Murowanej
Gośliny.
Dwa inne wielkie projekty to rewitalizacja linii
kolejowej i budowa 70 km kanalizacji sanitarnej (w ramach Związku Międzygminnego
„Puszcza Zielonka”). Realizacja projektu kolejowego nadal jest wstrzymywana przez kolejne
odwołania od rozstrzygnięć przetargowych
(spór trwa już 8 miesięcy). Niestety również
wybór wykonawcy na roboty kanalizacyjne
został oprotestowany przez konkurencję.
Pozostaje jedynie mieć nadzieję, że niebawem
będzie można podpisać umowę.
Ogromną radość wywołało wśród nas uzyskanie kolejnych dotacji unĳnych. Otrzymaliśmy
dotację na budowę ulicy Raduszyńskiej wraz
z nowym mostem na Trojance i urządzeniem
spiętrzającym wodę (kolejny krok w kierunku
odbudowy jeziora Raduszyńskiego). Przetarg
na prace budowlane zostanie przeprowadzony
jeszcze w tym roku, a ich realizacja nastąpi
w roku 2011. Również dotację pozyskaliśmy
na termomodernizację szkół w Białężynie,
Długiej Goślinie i Szkoły Podstawowej nr 1

w Murowanej Goślinie. Ogromnym docenieniem poziomu naszego widowiska „Dzieje
Murowanej Gośliny” stało się przyznanie na to
wielkie przedsięwzięcie dotacji w wysokości
ok. 220 tys. zł. Oznacza to, uwzględniając
dochód z biletów oraz wcześniejsze mniejsze
dotacje i nagrody, że widowisko tegoroczne
nie angażuje środków własnych gminy!
Przeszliśmy pozytywnie ocenę projektu
budowy Remizy OSP w Boduszewie. Zatem
niebawem podpiszemy umowę na tę długo
oczekiwaną realizację. Pozytywną ocenę przeszedł również projekt dot. pierwszego etapu
budowy oświetlenia na terenach wiejskich, co
również oznacza realizację tego projektu
w następnym roku. Dużym sukcesem
z punktu widzenia gminy, ale i społeczności
lokalnej, jest pozyskanie dotacji na budowę
świetlicy wiejskiej w Rakowni. Projekt realizuje
Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni, przy
znacznym wsparciu finansowym gminy (60%).
Rewitalizacja miasta
Zespół, którym kieruje Pani Ewa Grodzka
intensywnie przygotowuje ważne dla miasta
projekty. Są nimi: modernizacja dworca kolejowego wraz z otoczeniem (niestety nadal
o kolejne pół roku odsunięto przekazanie nam
budynków stacyjnych i ulicy Kolejowej),
modernizacja placu Powstańców Wielkopolskich oraz zaniedbanych budynków, a także
rewitalizacja pałacu wraz z parkiem. Uczestniczyliśmy w podpisaniu umowy pomiędzy
Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, a Bankiem Gospodarstwa Krajowego na zarządzanie środkami specjalnego funduszu „Jessica”,
przeznaczonego na rewitalizację miast. Nasze
projekty są wysoko cenione. To dzięki aktywności Murowanej Gośliny 40% środków z inicjatywy „Jessica” na terenie Wielkopolski
przypadnie finansowaniu projektów w mia-

stach poniżej 50 tys. mieszkańców. Właśnie
zakończyłem podpisywanie dokumentów aplikacyjnych na budowę ulicy Dworcowej (od
rynku do dworca kolejowego) wraz z przebudową ul. Szkolnej. Jeżeli nam się to powiedzie,
będzie to ogromne wsparcie dla procesu rewitalizacji centrum naszego miasta.
Inne ważne inwestycje
We wrześniu największym wydarzeniem
inwestycyjnym było oddanie do użytku hali
widowiskowo-sportowej. Spotkałem tam
wielu mieszkańców. Wspólnie cieszyliśmy się
nowym ważnym obiektem oraz podziwialiśmy
prezentacje różnorodnych dyscyplin sportowych.
Ważną jest zakończona przez powiat przebudowa mostu na drodze do Długiej Gośliny.
Rusza także modernizacja drogi pomiędzy
Boduszewem i Głębockiem. Toczy się modernizacja ulicy Wojska Polskiego.
Ponadto zakończyliśmy prace nad „Strategią
Rozwoju Gminy do roku 2020” oraz włączyliśmy się do konsultacji Strategii Aglomeracji
Poznańskiej.
To oczywiście tylko wybór spraw, które mogą
zainteresować Czytelników „Biuletynu Samorządowego”, a i tak tekst do krótkich nie
należy. Tak intensywny, ale w znacznej części
radosny i satysfakcjonujący był początek obecnej jesieni.
Tomasz Łęcki
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
tel. 61 892 36 05
e-mail: burmistrz@murowana-goslina.pl

Dotacja na termomodernizację szkół przyznana
16 września 2010 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego
w ramach, którego zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania dla
Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku dla konkursu nr 12/III/2010
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

śród projektów, które uzyskały dofinansowanie znalazł się projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie,
w Długiej Goślinie i w Białężynie”.

nych dzięki zmniejszeniu strat ciepła przez
przegrody budowlane. Realizacja projektu
umożliwi poprawę wyglądu zewnętrznego
poprzez walory estetyczne dzięki wykonaniu
nowej kolorystyki ścian zewnętrznych elewacji
budynków. Natomiast naprawa i renowacja
tynków zewnętrznym oraz wymiana opierzeń,
obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
wymiana okien przed wykonaniem dociepleń
ścian zewnętrznych zlikwiduje zagrożenia
związane z bezpieczeństwem użytkowników.

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, poprzez polepszenie
warunków energetycznych budynków szkol-

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

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

W

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. Podpisanie umowy
odbyło się 20 października, zaś realizacja projektu planowana jest na okres od stycznia do
grudnia 2013 r.
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INWEST YCJE - REMONT Y - DROGI

Wybudujemy ulicę Raduszyńską - dotacja z WRPO
przyznana!
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.
Barbara Florys-Kuchnowska
główny specjalista ds. środków pomocowych
i obsługi inwestorów
tel. 61 892 36 65
e-mail: b.florys@murowana-goslina.pl

9 września 2010 r. odbyło się posiedzenie
Zarządu Województwa Wielkopolskiego,
w ramach którego zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania dla Działania 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego
i ponadregionalnego układu drogowego (drogi
wojewódzkie w miastach na prawach powiatu,
powiatowe i gminne) dla konkursu nr 07/II/2010
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wśród projektów, które
uzyskały dofinansowanie znalazł się projekt

Ulica Raduszyńska.

„Przebudowa
z mostem”.

ulicy

Raduszyńskiej

wraz

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 6,0 m. Ulica Raduszyńska
nie posiada chodników.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: przebudowę mostu, przebudowę 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. Całkowity koszt projektu to 8.566.421 zł, w tym planowane dofinansowanie z działania 2.2 WPRO
to 4.127.113 zł. Podpisanie umowy dotacji
miało miejsce 7 października 2010 r., natomiast
realizacja projektu planowana jest na okres od
stycznia do grudnia 2011 r.

Budowa obwodnicy Murowanej Gośliny
Firma Skanska budowę obwodnicy Murowanej Goślinie prowadzi obecnie na trzech frontach
robót. Pierwszy - na terenie gminy Czerwonak, drugi koncentruje się w rejonie budowy przyszłej estakady (o długości ok. 210 m) oraz trzeci - w rejonie skrzyżowania Murowana Goślina Rogoźno – Wągrowiec.
Ryszard Pomin
Kierownik Referatu Inwestycji
tel. 61 892 36 10
e-mail: r.pomin@murowana-goslina.pl

P

ierwszy front robót to rejon przyszłego
skrzyżowania drogi z Bolechowa do
Murowanej Gośliny (do osiedla Zielone
Wzgórza) z budowaną obwodnicą w rejonie
zabudowy wsi Szlachęcin. Usunięto tam między innymi kolizje z ciepłociągiem i siecią
wodociągową. Trwają roboty ziemne dotyczące wykopów i nasypów w pasie drogowym
przyszłej obwodnicy oraz skrzyżowania tych
dróg.

Drugi front robót koncentruje się w rejonie
budowy przyszłej estakady (o długości ok. 210
m) nad doliną rzeki Trojanki i drogą powiatową

do Mściszewa. Trwa budowa północnego
przyczółka wiaduktu. Tylko na wykonanie fundamentu tego przyczółka zużyto jednego dnia
ok. 400 m3 betonu, a prace te wykonywano od
godziny 6 rano do godziny 22 wieczorem. Prowadzone są też prace związane z budową fundamentów poszczególnych słupów estakady
oraz prace przygotowawcze do budowy przyczółka południowego estakady.
Osoby przejeżdżające drogą do Mściszewa
mogą sobie wyobrazić, że góra jezdni obwodnicy nad tą drogą przebiegać będzie o ok.
2 metry wyżej niż obecnie wystające z fundamentu północnego przyczółka obwodnicy na
6,50 m pręty uzbrojenia.
Główne prace drogowe realizowane są na
trzecim froncie robót w rejonie skrzyżowania

Murowana Goślina - Rogoźno – Wągrowiec.
Na jednym z pasów ruchu wykonano roboty
ziemne, zakończono prace związane z budową
konstrukcji drogi. Informacyjnie podam, że na
konstrukcję drogi w wykopie składa się: warstwa mrozoodporna grubości 20 cm z kruszywa naturalnego, warstwa stabilizacji
cementem grubości 25 cm (suchy beton RM 5
MPa), podbudowa bitumiczna grubości 16 cm,
warstwa wiążąca – bitumiczna grubości 8 cm
oraz warstwa ścieralna – bitumiczna grubości
4 cm. Nieco inna jest konstrukcja dróg budowanych na nasypie.
Na całym odcinku budowy obwodnicy realizowany jest nadzór archeologiczny. W wyniku
prac stwierdzono wzdłuż obwodnicy przy
Trojance osadnictwo od epoki kamienia III
tysiąclecia p.n.e. do średniowiecza.

Biuletyn Samorządowy
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Rewitalizacja linii Kolejowej
Poznań – Murowana Goślina
Ryszard Pomin
Kierownik Referatu Inwestycji
tel. 61 892 36 10
e-mail: r.pomin@murowana-goslina.pl

27

września 2010 r. w Urzędzie
Marszałkowskim odbyło się
spotkanie w sprawie rewitalizacji linii kolejowej Poznań – Murowana
Goślina - Wągrowiec. Dyrektor Jerzy Krigier
z Urzędu Marszałkowskiego poinformował, że
PKP PLK S.A. 16 września br. podjęła ponownie decyzję o wyborze oferenta na rewitalizację linii kolejowej Poznań – Wągrowiec. Niestety wpłynął kolejny protest, który był rozpatrywany przez Centrum Realizacji Inwestycji

PKP, Oddział w Poznaniu. Decyzja została podjęta, ale 8 października do KIO wpłynął kolejny
protest. Rozpatrzenie wniosku może potrwać
do 1,5 miesiąca. Również ta decyzja może być
zaskarżona przez protestującego oferenta.
Ponadto przekazano informację, że PKP Nieruchomości kontynuuje prace geodezyjne
i prawne związane z przekazaniem gminie
budynków dworcowych w Murowanej Goślinie i Łopuchowie oraz ulicy Kolejowej. Niestety prace te z ich strony opóźniają się i nieruchomości nie będą przekazane do końca 2010
roku, pomimo wcześniejszej deklaracji. PKP
sygnalizuje, że może to nastąpić w połowie
2011 roku.

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

4

października br. podpisana została
umowa z firmą POL-DRÓG PIŁA Sp.
z o. o. na remont ul. Wojska Polskiego. Przedmiotem inwestycji jest remont
nawierzchni polegający na ułożeniu nowej
nawierzchni asfaltowej na ul. Wojska Polskiego
w Murowanej Goślinie wraz z podniesieniem
studni kanalizacyjnej. W ramach tego remontu
planuje się frezowanie istniejącej nawierzchni

i ułożenie warstwy wyrównawczej oraz ułożenie nowej warstwy ścieralnej. Planowane jest
także utwardzenie fragmentu chodnika (przy
zejściu z wiaduktu), wymiana krawężnika oraz
humusowanie wraz z obsianiem trawą pozostałych powierzchni nieutwardzonych. Prace
remontowe zgodnie z umową mają się zakończyć najpóźniej do 9 listopada br. W związku
z prowadzonym remontem planowane jest
zamknięcie ulic: Mostowej i Wojska Polskiego
dla ruchu kołowego. O utrudnieniach w ruchu
związanych z remontem będziemy informować
na bieżąco na stronie internetowej gminy Murowana Goślina – www.murowana-goslina.pl.

Inwestycje drogowe w gminie
Ryszard Pomin
Kierownik Referatu Inwestycji
tel. 61 892 36 10
e-mail: r.pomin@murowana-goslina.pl

W

chwili obecnej na drogach powiatowych, na terenie gminy Murowana Goślina realizowane są lub
zakończone zostały następujące inwestycje i remonty:
1. Budowa przepustu drogowego na rzece
Trojanka, zlokalizowanego w drodze z Trojanowa do Długiej Gośliny. Tym samym
droga w tym miejscu nie będzie miała żadnych ograniczeń dotyczących nośności.
Wykonawcą robót jest firma BUDMOST
z Wągrowca. Koszt robót wynosi ok.
560.000 zł. Budowa ww. przepustu w jednym czasie z budową nowego skrzyżowania
obwodnicy Murowanej Gośliny z drogą do

Rogoźna i Wągrowca ułatwiła organizację
ruchu firmie Skanska.
2. Remont drogi z Boduszewa do Głębocka.
W wyniku prowadzonych prac droga zostanie wyrównana, wykonane będą mĳanki
oraz na całości remontowanego odcinka
ułożona zostanie nakładka bitumiczna. Koszt
planowanych prac - ok. 1.020.000 zł.
3. Wykonany we wrześniu br. nowy przepust
na rzece Trojanka w Zielonce. Stary przepust uległ licznym uszkodzeniom powodując
zapadliska w drodze. W wyniku prac remontowych poszerzono szerokość drogi w obrębie
przepustu,
wykonano
nową
nawierzchnię drogową i założono od strony
jeziora barierę sprężystą.
Inwestorem ww. robót jest Zarząd Dróg
Powiatowych.

Kanalizacja
sanitarna
Zenon Tomaszewski
inspektor ds. inwestycji
tel. 61 892 36 13
e-mail: z.tomaszewski@murowana-goslina.pl

W

październiku 2010 r. zakończono
budowę kanalizacji sanitarnej
w Złotoryjsku, w obrębie ulic
Piaskowej i Żwirowej. Budowany odcinek
kanalizacji sanitarnej rozdzielczej o średnicy
Ø 200 PVC o łącznej długości 408 m wraz
z przyłączami był realizowany w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz
budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
wraz z przyłączami w Złotoryjsku”. Połączenie
budowy sieci wodociągowej z budową kanalizacji sanitarnej spowodowało zwiększenie ilości punktów w ocenie wniosku, co ułatwiło
pozyskanie dofinansowania z funduszu Unii
Europejskiej PROW. We wrześniu 2010 r. rozpoczęto budowę odcinka kanalizacji sanitarnej
w ul. Młyńskiej w Murowanej Goślinie wraz
z przyłączami w granicach pasa drogowego
do posesji ul. Młyńska: 1,2,3,5, oraz z przyłączem do budynku komunalnego przy ul. Rogozińskiej 11.

Kanalizacja
Puszczy Zielonki
Ryszard Pomin
Kierownik Referatu Inwestycji
tel. 61 892 36 10
e-mail: r.pomin@murowana-goslina.pl

P

rojekt budowy kanalizacji sanitarnej
„Puszcza Zielonka I” objęty przetargiem ogłoszonym przez Związek
Międzygminny „Puszcza Zielonka” w ramach miejscowości: Boduszewo, Długa
Goślina, Kamińsko, Łopuchowo, Mściszewo, Murowana Goślina, Okoniec,
Pławno, Przebędowo, Rakownia, Starczanowo, Trojanowo, Uchorowo, Wojnowo,
Wojnówko i Złotoryjsko to 87,3 km sieci
kanalizacyjnej oraz 26 przepompowni
ścieków. Koszt projektu - ok. 70 mln zł.
Obecnie wyłoniony został wykonawca (firma
ze Szczecina), jednak z uwagi na procedurę
odwoławczą decyzja o wyborze nie jest ostateczna. Po ostatecznym wyborze wykonawcy
projekt będzie podlegał jeszcze tzw. kontroli
uprzedniej przez Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych. Podpisanie umowy z wykonawcą
na ww. zakres robót kanalizacyjnych powinno
nastąpić pod koniec bieżącego roku. Jeśli tak
się stanie realizacja robót budowlanych potrwa
ok. dwa lata.
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AK TUALNOŚCI - R ADA MIEJSK A - UR Z ĄD - AKCJE

Z prac Rady Miejskiej
Sezon urlopowy zakończony więc do pracy ze zwiększoną intensywnością
zabrali się goślińscy radni. Na sesję zwołaną przez Przewodniczącego Rady
Zbyszka Krugiełkę na dzień 20 września 2010 r. stawiło się 14 radnych.
Piotr Hildebrandt
Biuro Rady Miejskiej
tel. 61 892 36 54
e-mail: rada.miejska@murowana-goslina.pl

S

zybko jednak skład ten został pomniejszony o jedną osobę bowiem pierwszą
uchwałą jaką podjęła Rada była uchwała
o wygaśnięciu mandatu radnego Pawła Bukowskiego. Uchwałę tę skierował na sesję Przewodniczący po informacji o zaistnieniu okoliczności
skutkujących utratą prawa wybieralności przez
radnego. Przed podjęciem uchwały radny Paweł
Bukowski w krótkim wystąpieniu wyjaśnił okoliczności, które spowodowały utratę przez
niego prawa wybieralności nie wyrażając sprzeciwu wobec projektu uchwały. W imieniu sołtysów z okręgu wyborczego Pawła Bukowskiego,
za dobrą współpracę, podziękowała Iwona
Wojczak – Sołtys Uchorowa. Oprócz ww.
uchwały radni uchwalili 17 uchwał. Pełna lista
dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej.
Na początku sesji Rada Miejska złożyła gratulacje Tomaszowi Mordalowi, goślińskiemu
motorowodniakowi, który plasuje się w ścisłej

czołówce uprawianej przez siebie dyscypliny,
nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Pan Tomasz
zdobył niedawno brązowy medal w rozgrywanych w niemieckim Kriebstein Motorowodnych Mistrzostwach Europy w formule OSY
400, a wysoką formę potwierdził zajmując
trzecie miejsce w rozgrywanych w dniach 4-5
września Mistrzostwach Polski w Zbąszyniu.
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy Panu
Tomaszowi osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów.
Ciekawy program miało wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej i OświatowoSpołecznej Rady Miejskiej w dniu 16
września 2010. Podczas posiedzenia, które
odbyło w auli Gimnazjum nr 1 przy ul. Mściszewskiej 10 Dyrektor Centrum Badań Metropolitalnych prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek
przedstawił radnym i zebranym mieszkańcom
gminy „Zieloną Księgę Aglomeracji Poznańskiej”, dokument, którego celem jest określenie głównych potencjałów oraz problemów
rozwojowych aglomeracji poznańskiej i wypracowanie wspólnej dla tworzących ją jednostek
(powiatu, miast i gmin) średnioterminowej
strategii rozwoju - do 2020 r.

JESSICA –
dla rewitalizacji miasta
29 września 2010 r. w Poznaniu doszło do podpisania
umowy operacyjnej, pomiędzy Europejskim Bankiem
Inwestycyjnym, a Bankiem Gospodarstwa Krajowego,
wdrażającej inicjatywę „Jessica” w Wielkopolsce.
Ewa Grodzka
Kierownik Biura Rewitalizacji
tel. 61 892 36 23
e-mail: e.grodzka@murowana-goslina.pl

JESSICA – Joint European Support for
Sustainable Investment in City Areas to
wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej, EBI
oraz Banku Rozwoju Rady Europy, mająca na
celu wspieranie rozwoju obszarów miejskich.
Opiera się na zwrotnych instrumentach finansowych i umożliwia realizację projektów, które
nie kwalifikowałyby się do finansowania ze
środków pomocowych przy
tradycyjnym
mechanizmie dotacji i kredytowania. W założeniu fundusz pożyczkowy ma wspierać
odnowę zdegradowanych terenów miejskich.

Wdrożenie w Wielkopolsce inicjatywy „Jessica” umożliwia nam ubieganie się o środki
pomocowe na realizację projektów wyznaczonych w Zintegrowanym Programie Rewitalizacji Miasta Murowana Goślina na lata 20102020, w pierwszej kolejności placu Powstańców Wielkopolskich, Pałacu i Dworca. Planujemy również umieszczenie banerów wizualizacyjnych rewitalizowanych obiektów miejskich.

Zespół prof. Kaczmarka przedstawił również
wyniki badań nad jakością życia w mieście
i gminie Murowana Goślina. Badania ankietowe zostały przeprowadzone wśród mieszkańców gminy w drugiej połowie czerwca br.
Z badań wynika, że blisko 80% ankietowanych
jest zadowolona, że mieszka w gminie Murowana Goślina. Niezadowolonych jest 6,9%
ankietowanych. Pozostali nie wyrazili swojego
zdania. Największy powód do dumy dla mieszkańców gminy stanowią walory przyrodnicze,
dlatego właśnie w turystyce obok funduszy
europejskich upatrują oni szansę rozwoju
gminy. Spośród zadań, które zdaniem ankietowanych powinny być realizowane w najbliższej
przyszłości na dwóch pierwszych miejscach
znalazły się: naprawa dróg i chodników,
budowa oświetleniem oraz obwodnicy. Jeśli
chodzi o organizowane imprezy, największym
poparciem cieszy się Jarmark św. Jakuba, za
którym znalazły się imprezy sportowe m.in.
MTB Marathon oraz festyny.
Szczegółowe opracowanie ankiet otrzymamy
pod koniec roku. Zostaną zamieszczone na
stronie internetowej Murowanej Gośliny.

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 mł. asp. Dariusz SIKORA
kom. 519 064 538
Strażnik Miejski st. strażnik Mariusz ANDRZEJEWSKI
Rejon II: os. Zielone Wzgórza
Policjant mł. asp. Hubert ŻOŁDAK
kom. 519 064 536
Strażnik Miejski mł. insp. strażnik Przemysław ESZNER
Rejon III: Tereny wiejskie gminy
Policjant st. sierż. Damian FUTRO
kom. 519 064 537
Strażnik Miejski strażnik Anna PACHOLSKA
Szczegółowy wykaz na stronie
www.murowana-goslina.pl

Biuletyn Samorządowy
Miasta i Gminy Murowana Goślina

11

PIŁKA W GRZE,
CZYLI OFICJALNE OTWARCIE HALI SPORTOWEJ
Z okazji otwarcia obiektu zorganizowany został dwudniowy turniej siatkówki kobiet
oraz pokazy różnych dyscyplin sportowych.
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 61 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

M

ecz rozpoczynający turniej (GCB Centrostal Bydgoszcz – LTS Legionovia
Legionowo) miał miejsce o godz. 16:30
i był jednocześnie pierwszym meczem rozegranym w nowej hali. Główne uroczystości zaplanowano na 18:30. Po występie zespołu tanecznego „Hipolitki” pod kierownictwem p. Beaty
Patyckiej na boisko zaproszeni zostali: Burmistrz Tomasz Łęcki, Prezes spółki MG Sport,
która jest zarządcą obiektu – p. Jarosław
Schraube, p. Ryszard Pomin – Kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Miasta, p. Zbyszek Krugiełka – Przewodniczący Rady Miejskiej, p. Justyna Furman – Dyrektor Gimnazjum nr 1,
przedstawiciel wykonawcy Dyrektor Techniczny Posbau S.A. p. Marek Diering, oraz Starosta Poznański p. Jan Grabkowski, Dyrektor
Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
– p. Tomasz Wiktor, p. Ewa Bąk – Dyrektor
Wydziału Kultury Fizycznej Urzędu Miasta
Poznania, p. Marek Bykowski – Prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej oraz Burmistrz Skoków – p. Tadeusz Kłos.

Dyrektor Posbau M. Dering przekazał na ręce
Jarosława Schraube symboliczny klucz do
obiektu. Ksiądz Proboszcz Marek Chmara
z parafii pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa
Chrystusa poświęcił halę. Burmistrz Tomasz
Łęcki podziękował zaangażowanym w budowę
za wykonaną pracę. List z gratulacjami od Mirosława Przedpełskiego – Prezesa Polskiego
Związku Piłki Siatkowej odczytał Marek Bykowski. Symbolicznego otwarcia hali dokonali zgromadzeni na boisku goście. Przebili przez siatkę
piłki podane przez zawodniczki KS Piecobiogaz. Bardzo miłym akcentem były upominki od
gości. Piłki – nie tylko do siatkówki – przekazali
Starosta Poznański, Dyrektor Departamentu
Sportu i Turystyki oraz Burmistrz Skoków.
Dyrektor Ewa Bąk przekazała pamiątkową tabliczkę. Tablicę totalizatora sportowego podarował natomiast Dyrektor Oddziału Wielkopolskiego p. Paweł Osicki. Część oficjalną zakończyła prezentacja zespołu KS Piecobiogaz
Murowana Goślina oraz sponsorów drużyny.
Po niej nastąpił kolejny mecz turnieju, tym
razem z udziałem naszych zawodniczek przeciw Impelowi Gwardia Wrocław, wygrany dla
Goślinianek 3:1.

goszcz oraz Gwardia Wrocław, II-ligowa Legionovia Legionowo oraz KS PIECOBIOGAZ,
który okazał się bezapelacyjnym zwycięzcą turnieju. W przerwie między spotkaniami turnieju,
odbył się też mecz II rundy Pucharu Polski: UKS
Zielone Wzgórza contra Energetyk Poznań.

Pozostałe cztery mecze turnieju odbyły się
w sobotę. W imprezie udział wzięły dwa
zespoły z PlusLigi Kobiet – Centrostal Byd-

Szczegóły na: www.mgsport.com.pl,
www.ks.murowana-goslina.net.

Niedzielę zdominowały pokazy judo, aerobiku,
sztuk walki, czy futsal z udziałem, zarówno drużyn dziecięcych jak i dorosłych.
Bilans odwiedzin to ok. 2 tys. osób, które przybyły zobaczyć, jak prezentuje się obiekt
w środku i jednocześnie wziąć udział w sportowych zmaganiach. Jeśli dodać do tego wiele
przychylnych opinii dot. wielkości hali, oświetlenia (uznanie od przybyłych licznie przedstawicieli mediów), akustyki, wizualizacji to stwierdzić można, że było warto – co więcej – było
trzeba. Obiekt ma być jednak także miejscem,
gdzie goślinianie będą uczestniczyć w imprezach gminnych, koncertach, wydarzeniach kulturalnych. Całością zarządza spółka MG Sport.
Zachęcamy do śledzenia zmagań KS Piecobiogaz o awans do PlusLigi oraz uczestnictwa
w innych wydarzeniach.

6 miesięcy na przyłączenie się do istniejącej
kanalizacji sanitarnej
Joanna Gliwka
mł. referent ds. infrastruktury technicznej
tel. 61 892 36 44
e-mail: j.gliwka@murowana-goslina.pl

D

la przypomnienia zapisów ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach z dnia 13 września
1996 r., oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, który
stanowi załącznik do Uchwały nr
XXXI/338/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 grudnia 2005 r.
informujemy, że właściciele zobowiązani
są do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w terminie sześciu miesięcy od przekazania jej
do eksploatacji. Regulamin utrzymania czystości był kolportowany wraz z Biuletynem
Samorządowym w I kwartale 2010 r.
31 sierpnia 2010 roku minął rok od zakończenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej na tere-

nach tzw. wzdłuż Trojanki w Murowanej
Goślinie. W związku z tym, że niewielka liczba
właścicieli nieruchomości położonych wzdłuż
kolektora wywiązała się z obowiązku wynikającego z wyżej wymienionej ustawy Urząd
Miasta i Gminy Murowana Goślina podjął działania mające na celu zobligować mieszkańców
miasta do podłączania nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.
Pierwsze osoby posiadające działki budowlane
położone wzdłuż ulic, w których wybudowany
został kolektor sanitarny otrzymały już pisma
wzywające do podjęcia działań na rzecz pozyskania warunków technicznych oraz podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej. Wychodząc naprzeciw mieszkańcom, których nie stać na sfinansowanie budowy przyłącza kanalizacyjnego, spółka Aquanet podjęła
współpracę z Bankiem Ochrony Środowiska
S.A. w celu uruchomienia specjalnej linii kredytowej dla właścicieli nieruchomości na pozyskanie środków finansowych na zrealizowanie
inwestycji. W listopadzie 2010 r. zostanie

zakończona budowa kolejnego odcinka kanalizacji sanitarnej w części ul. Młyńskiej od nr 1
do wysokości posesji nr 9. Dla mieszkańców
tej ulicy zacznie się okres 6 miesięcy załatwiania spraw związanych z przyłączeniem nieruchomości do kolektora sanitarnego. Taki sam
termin załatwienia spraw mają właściciele nieruchomości położonych na terenie naszej
gminy przy ulicach, w których istnieje już kanalizacja sanitarna, a posesje nie są do niej podłączone.
Na koniec jeszcze jedna informacja. Zgodnie
z art. 10 ust. 2 i 2a wyżej wymienionej ustawy,
kto nie wykonuje obowiązków wymienionych
w ustawie, jak również w regulaminie, podlega
karze grzywny. Z drugiej strony analiza kosztów wywozu nieczystości ze zbiorników bezodpływowych oraz ceny za zrzut ścieków do
kanalizacji sanitarnej wskazuje, że koszt przyłącza zwraca się w ciągu kilku lat. A efekt ekologiczny w postaci czystych wód rzek i jezior
zdecydowanie przemawia za KANALIZACJĄ.

Biuletyn Samorządowy
Miasta i Gminy Murowana Goślina
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OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
MUROWANA GOŚLINA
Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, tekst
jednolity z dnia 28 sierpnia 2003 roku Dz. U. Nr 159, poz. 1547 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach
i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień
21 listopada 2010 roku rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010 roku (Dz. U. Nr 171, poz. 1151).
Nr okręgu
głosowania

Granice okręgu głosowania

Liczba radnych
wybieranych
w okręgu

Sołectwa:
Białęgi, Przebędowo, Raduszyn.

1

2

Sołectwa:
Białężyn, Mściszewo, Nieszawa, Starczanowo, Uchorowo.

1

3

Sołectwa:
Boduszewo, Kamińsko, Rakownia, Zielonka.

1

4

Sołectwa:
Długa Goślina, Łoskoń Stary, Wojnowo.

1

5

Sołectwa:
Głębocko, Głęboczek, Łopuchowo, Łopuchówko, Trojanowo.

1

6

Miasto Murowana Goślina
Osiedle nr 1, ulice: Kwiatowa, Okrężna, Pogodna, Polna, Promienista, Rogozińska od nr 54 do 94 (numery parzyste i nieparzyste),
Słoneczna, Tęczowa.
Osiedle nr 5, ulice: Bohuna, Cześnika, Gnieźnieńska, Heleny, Bernarda Kłosa, Kmicica, Krótka, Józefa Milewskiego, Stefana Motylewskiego, Ogrodowa, Oleńki, Papkina, Podbipięty, Podkomorzego,
Przemysłowa nr 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, Sylwestra Radomskiego, Rejenta, Soplicy, Telimeny, Wołodyjowskiego, Zagłoby.

1

7

Miasto Murowana Goślina
Osiedle nr 2, ulice: Cicha, Górka, Jeziorna, Jodłowa, Marii Konopnickiej, Lipowa, Łabędzia, Łąkowa nr 19, 26, 30, 32, 34, 36, 40, 43, 44,
46, 48, 50, 52, 54, 60, 62, Adama Mickiewicza, Młyńska, Na Stoku,
Nowa, Bolesława Prusa, Raduszyńska, Juliusza Słowackiego, Spokojna, Starczanowska, Stefana Żeromskiego, Żurawia.

1

8

Miasto Murowana Goślina
Osiedle nr 3, ulice: Kochanowskiego, Łąkowa nr 2, 4, 6, 8, 10, 10a,
12, 12a, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, Mściszewska, Podgórna, plac
Powstańców Wlkp., Poznańska, Rogozińska od nr 1 do 53 (numery
parzyste i nieparzyste), Wodna.

1

1

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

Nr okręgu
głosowania

Granice okręgu głosowania

Liczba radnych
wybieranych
w okręgu

9

Miasto Murowana Goślina
Osiedle nr 4, ulice: Dworcowa, Bonawentury Graszyńskiego, Kolejowa, Mostowa, Przelotowa, Przemysłowa nr 1, 2a, 4, 6, 8, 10, 11, 12,
13, 15, 17, 19, 21, Strzelecka, Szkolna, Wojska Polskiego.

1

10

Miasto Murowana Goślina
Osiedle nr 6, ulice: Bracka, Brzoskwiniowa, Chabrowa, Czereśniowa,
Fiołkowa, Irysowa, Konwaliowa, Krokusowa, Morelowa, Narcyzowa,
Różana, Storczykowa, Śliwkowa, Wiśniowa.
Osiedle nr 7, ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Cisowa, Czeremchowa, Gajowa, Jagodowa od nr 1 do 35, Jaśminowa, Jeżynowa, Kłosowa, Leśna, Łanowa, Malinowa od nr 1 do 32, Miodowa, Radosna,
Sosnowa, Świerkowa, Źródlana.

1

11

Miasto Murowana Goślina
Osiedle nr 8, ulice: Długa nr 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, Jagodowa
nr 36a-42, Malinowa nr 40, Modrzewiowa, Wiosenna.

1

12

Miasto Murowana Goślina
Osiedle nr 9, ulice: Dolina, Długa nr 2, 4, 6, 8, 10, 10a, 10b, 10c, 12,
14, 18, 20, 22, 24, Grobla, Kręta nr 1-18, 19, 21, 23, 25, 27, Widok, Za
Bramą.

1

13

Miasto Murowana Goślina
Osiedle nr 10, ulice: Długa nr 26, 28, 30-38, Kręta nr 20, 22, 24, 26,
28, 29-60, Jerzego Lenartowskiego, Przesmyk, Rogu Renifera.

1

14

Miasto Murowana Goślina
Osiedle nr 11, ulice: Długa nr 23, 25, 25A, 25B, 27, 29, Hipolita
Cegielskiego, Jarzębinowa, Generała Tadeusza Kutrzeby nr 1, 2, 8,
Nowy Rynek, Smolna nr 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15.

1

15

Miasto Murowana Goślina
Osiedle nr 12, ulice: Kalinowa, pl. Kasztanowy, Kościelna, Generała
Tadeusza Kutrzeby nr 10, 12, 14, 16, Leszczynowa, Poziomkowa,
Smolna nr 2, 4, 6, 8, Tarninowa, Wrzosowa, Żurawinowa.

1

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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