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NOWE MIESZKANIA
KOMUNALNE w Przebędowie
września gmina Murowana
Goślina oddała w użytkowanie
kolejny budynek komunalny
wybudowany w ramach umowy opartej na partnerstwie publiczno-prywatnym, zawartej ze spółką Lider w Poznaniu.
W nowo oddanym budynku znajduje
się kawalerka, mieszkań dwupokojowych oraz
mieszkanie trzypokojowe. Wszystkie lokale, wykonane
w pełnym standardzie, posiadają
aneks kuchenny (każdy wyposażony
w kuchenkę gazową i zlew) oraz
łazienki. Budowa trwała około roku.
Lokatorzy mogą się wprowadzać praktycznie od zaraz.
szczegóły - str.
WEWNĄTRZ
Odpady biodegradowalne
Zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej Polska musi ograniczyć składowanie odpadów biodegradowalnych. |
Podgórna sprzedana
Zamiast zdobić - straszyła. Nieruchomość gminna znajdująca się przy
ul. Podgónej - sprzedana. |
W sołectwach będzie jaśniej
We wrześniu br. został rozstrzygnięty przetarg na budowę oświetlenia ulicznego w Białęgach, Długiej
Goślinie, Głęboczku i Rakowni. |
Przychodnia lekarza rodzinnego
Przychodnia informuje o zmianach
mających na celu ułatwienie
dostępu pacjenta do lekarza. |

Burmistrz Tomasz Łęcki, Prezes Spółki Lider Marek Szczodrowski oraz szczęśliwa przedstawicielka lokatorów Irena Sośnicka symbolicznie otwierają nowy budynek.

Ruszyła budowa
kanalizacji w gminie
Murowana Goślina
września br. o godz. : w Wojnowie miało miejsce symbolicznie wkopanie pierwszej łopaty w związku
z rozpoczęciem budowy kanalizacji na terenie
gminy Murowana Goślina, w ramach projektu
„Kanalizacja sanitarna obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” dofinansowanego z Funduszu Spójności.
W ramach projektu na terenie gminy Murowana
Goślina wybudowane zostanie
, km sieci
kanalizacyjnych,
przepompowni,
przyłączy kanalizacyjnych do budynków jedno- i wielorodzinnych oraz firm.
szczegóły - str.

KONSULTACJE
SPOŁECZNE

BUDŻET
Chcesz wyrazić swoje zdanie?
Przyjdź na społeczne konsultacje
w spr. budżetu gminy na rok
listopada
roku o godz. . duża
sala Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
i Rekreacji, ul. Poznańska .

INWESTYCJE
W ramach prac nad aktualizacją Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla miasta
i gminy Murowana Goślina listopada (tj.
czwartek), godz. : odbędą się konsultacje społeczne w sali sesyjnej Ośrodku Kultury
w Murowanej Goślinie, ul. Poznańska .
Zachęcamy Mieszkańców do uczestnictwa!
Informacje dostępne na www.murowana-goslina.pl
oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

KULTURA
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

TERMINARZ NAJBLIŻSZYCH
IMPREZ I WYDARZEŃ

zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w obchodach

Termin

ŚWIĘTA
NIEPODLEGŁOŚCI

października
- listopada

Wydarzenie

Miejsce

Wystawa zdjęć
Puszczy Zielonka

Nowy Rynek

listopada

Konsultacje WPI

MGOKiR

listopada

Mecz piłkarski: KS Łopuchowo Stadion
– Huragan Pobiedziska
Łopuchowo
Wystawa malarstwa Ligii
Szuszkiewicz

MGOKiR

listopada

VII Mur Oﬀ Rock

Piwnica Pub II

Uroczystość pod pomnikiem:
- Hymn Narodowy,
- Hejnał Murowanej Gośliny,
- Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Tomasza
Łęckiego,
- Złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem.

listopada

Gośliński Bal Niepodległościowy

Aula
Gimnazjum nr

listopada

Obchody
Święta Niepodległości

Kościół pw.
św. Jakuba
pl. Powstańców
Wlkp.

.

Przemarsz uczestników uroczystości na plac przy
ul. Raduszyńskiej

listopada

Mecz piłkarski: Concordia MG
– Piast Kobylnica

Stadion
Murowana
Goślina

.

Niepodległościowy Hubertus:
- Prezentacja sygnałów myśliwskich,
- Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przygotowane przez Gośliński Szczep Związku Harcerstwa
Rzeczypospolitej,
- Pokazy konne,
- Dekoracja zwycięzców strzelania i pogoni za lisem.

listopada

Mecz siatkarski:
hala
KS Piecobiogaz MG
widowiskowo– PLKS Pszczyna sportowa

listopada

XVIII Konkurs młodych recytatorów „Jesienna Zaduma”

MGOKiR

listopada

Akcja poboru krwi HDK PCK
„Gośliniacy”

ZS w Murowanej
Goślinie
i Bolechowie

listopada

II Konkurs pianistyczny
dla Młodych Amatorów

Aula SP nr

listopada

Konsultacje - budżet

MGOKiR

listopada

Mecz siatkarski:
hala
KS Piecobiogaz MG
widowiskowo– Gedania Żukowo sportowa

listopada
.

.

r. (piątek)

Msza św. za Ojczyznę z udziałem Orkiestry Dętej OSP
pod batutą Mateusza MJ Sibilskiego (Kościół pw. św.
Jakuba)

.

Strzelanie Niepodległościowe Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego i goślińskich organizacji mundurowych
(strzelnica kryta Nowy Rynek)

.

Gośliński Bal Niepodległościowy
– aula Gimnazjum nr

listopada

Stowarzyszenie „Dzieje” w Murowanej Goślinie
ma zaszczyt zaprosić Państwa na

GOŚLIŃSKI
BAL NIEPODLEGŁOŚCIOWY
który odbędzie się
listopada
w auli Gimnazjum nr

r.

Bal odbywa się pod honorowym patronatem Tomasza Łęckiego
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
Bilety w cenie
PLN od osoby
(dla osób uczących się zniżka %)
do nabycia od do października
r.
▪ Klub Osiedlowy „Zielone Wzgórza”, Nowy Rynek
w godz. . - .
▪ MGOKiR, ul. Poznańska w godz. . - .
Przyjmujemy rezerwacje tel.

Terminarz imprez, wydarzeń kulturalnych,
sportowych dostępny również na
http://portal.murowana-goslina.pl/dla-mieszkancow/kalendarz

VII MUR OFF ROCK
Zagrają:

NAM

5 LISTOPADA 2011 r., godz. 19.00
Piwnica Pub II
ul. Wojska Polskiego 2

SCARLET ECHO DECOY

MOSSAD

SILO 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
październik 2011

KULTURA

Co w

KULTURZE się zdarzyło?

Wizyta sędziów sprawozdawców
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: XV Mistrzostwa Polski Weteranów w Półmaratonie,
Widowisko muzyczne „Od Poloneza do
kankana”, VII spotkanie zespołów flażoletowych im. Stanisława Czarneckiego „Folkowa Jesień” w Białężynie. Rozstrzygnięcie konkursu pod koniec roku.
Dzień Wolności i Solidarności
Po raz kolejny Miejsko–Gminny Ośrodek
Kultury i Rekreacji w imieniu Burmistrza
Tomasza Łęckiego zaprosił mieszkańców
naszej gminy na obchody „Dnia Wolności
i Solidarności”, sierpnia w rocznicę porozumień sierpniowych. To święto ustanowione w celu upamiętnienia historycznego
zrywu Polaków do wolności i niepodległości z
roku. Święto było obchodzone po
raz pierwszy w . rocznicę porozumień
sierpniowych
sierpnia
. Nasze
gminne obchody rozpoczęliśmy uroczystą
mszą św. w kościele pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa o godz. . .
Okolicznościowe kazanie wygłosił proboszcz parafii ks. Marek Chmara, który
przypomniał nam o determinacji i konsekwencji ruchu solidarnościowego domagającego się w imieniu wszystkich Polaków,
pamiętnego lata
roku, należnych sobie
praw. Po mszy świętej odbył się recital Kuby
Michalskiego, który przypomniał muzyczną

atmosferę tamtych lat wykonując piosenki
Jacka Kaczmarskiego.
„Pokaż mi to”
września
r. w Galerii w Pałacu w Murowanej Goślinie miało miejsce otwarcie
wystawy noszącej tytuł „Pokaż mi to”.
W wystawie uczestniczyli artyści z Murowanej Gośliny i okolic. Swoje prace pokazali:
Joanna Marek, Grażyna Szymała-Wołyńska,
Marlena Majchrzak, Jarosław Kosakowski,
Tomasz Jankowiak, Łukasz Szydłowski,
Marek Szewczyk, Bartłomiej Stefański.
Najbliżej ekspozycji do instalacji, szeroko
rozumianego obiektu, gdzie przebija się
wyraźnie tradycyjna forma wypowiedzi jak
malarstwo, rysunek, rzeźba. Artyści przyjęli
specjalnie taką formę, aby stworzyć coś
zupełnie zaskakującego. Wszyscy spotkali
się na wspólnej wystawie pierwszy raz i jest
to udana próba integracji, przy tak różnych
osobowościach i postawach artystycznych.
Plener malarski
W dniach od do września
r. w Zielonce odbywał się PLENER MALARSKI.
Organizatorem pleneru była Pracownia
Malarstwa i Rysunku w Pałacu działająca
przy Ośrodku Kultury. W plenerze wzięli
udział artyści amatorzy i profesjonaliści
związani z pracownią w Pałacu: Marlena
Majchrzak, Jarosław Kosakowski, Justyna
Korolewicz, Magdalena Och, Łukasz Szydłowski, Bartłomiej Stefański, Wojciech
Wtorkowski, który był organizatorem
podobnych plenerów w latach siedemdziesiątych na początku działalności Ośrodka
Kultury w Murowanej Goślinie. Twórcy pra-

cowali przez trzy dni na terenie Zielonki,
obrazy powstawały w okolicy jeziora,
arboretum, w lesie. Każda z prac jest
inspirowana naturą. Część powstałych
prac zasili kolekcję dzieł sztuki Pracowni
w Pałacu, w przyszłości będą mogły
zostać zlicytowane na cele charytatywne.
Wystawa Marii Silskiej
września
r. w „Galerii na Wzgórzach” w Klubie Osiedlowym Zielone
Wzgórza odbył się wernisaż obrazów
Marii Silskiej. Wystawa jest pierwszą
w tym roku z cyklu prezentacji „Jesień
na Wzgórzach”. Prezentacja jest dobrym
preludium jesieni, przypomina minione
dopiero lato, nie pozwala uciec wspomnieniom pięknych chwil spędzonych
na łonie natury.
Maria Silska urodzona w
roku
w Poznaniu, w roku
obchodziła
-lecie pracy twórczej. Uprawia malarstwo sztalugowe. Pejzaże, portrety,
martwe natury to tematy, które najczęściej realizuje. Należała do licznych Stowarzyszeń Twórczych. Przez pewien
czas była wice -prezesem Zarządu Krajowego ZAP. Laureatka wielu nagród.
W
roku otrzymała Krzyż Zasługi
od Prezydenta RP. Autorka zajmuje się
trudnymi do uchwycenia chwilami ulotności zjawisk w przyrodzie, maluje mgły,
smugi światła padającego przez drzewa,
zwierzęta zastygłe w ruchu, odbicia
w wodzie, ruch drzew na wietrze.
Obrazy Marii Silskiej są jak otwarte okna,
przez które wpada świeże powietrze.

Goślińscy krwiodawcy działają już ćwierć wieku
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 61 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

N

ie szczędzą własnej krwi ratując ludzkie
życie. Tak - nie bez przesady – można
określić to, co robią dla innych goślińscy krwiodawcy z Klubu HDK PCK „Gośliniacy”.
października br. uroczyście obchodzili
.
rocznicę istnienia klubu. Podczas gali w auli
Gimnazjum nr wręczono wyróżnienia i odznaki oraz podziękowano za zaangażowanie
w ruch krwiodawstwa.
Od początku utworzenia Klubu przez jego szeregi przewinęło się
członków (w tym
kobiety), którzy oddali ponad tysięcy litrów
krwi. Podczas jubileuszowej uroczystości
w dowód uznania dla zasług Klubu Prezes Stanisław Woźniak odebrał Zbiorową Odznakę
Honorową PCK -go stopnia, przyznaną na
wniosek Zarządu Okręgowego PCK w Poznawww.murowana-goslina.pl

niu. Honorową odznakę PCK -go stopnia
otrzymał Ryszard Zelonka. Wręczone zostały
odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”.
Powyższą odznakę I stopnia otrzymali: Ryszard
Wiatr, Ireneusz Hildebrański, Renata Leśna,
Halina Piotrowska; II stopnia: Sławomir Malec,
Agnieszka Rakowicz; III stopnia: Arkadiusz Kuźmiński, Ireneusz Skopek.
Odznaki „Zasłużony dla Klubu” otrzymali:
Janusz Sibiński, Krzysztof Stemplewski,
Ryszard Kubik, Andrzej Chlebicki, Andrzej Chojnacki, Danuta Obiedzińska, Dorota Brajewska,
Zbigniew Madoński.
Odznakę „Przyjaciel Klubu” wręczono: Wicewojewodzie Przemysławowi Paci, Dyrektor
Gimnazjum nr
Justynie Furman, Markowi
Lisowi, Dyrektor Pobiedzisko-Goślińskiego
Banku Spółdzielczego Ewie Przydróżnej, Hieronimowowi Mące, Pawłowi Koloszy, Nadleśniczemu Łopuchówka Zbigniewowi Szelągowi,
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr Mirosławie
Szuderze, Prezesowi OSP Murowana Goślina

Eugeniuszowi Tomickiemu, Wojciechowi Janczewskiemu. Swoje wyróżnienia dla goślińskich
krwiodawców przekazali Marszałek Województwa Marek Woźniak, Wicewojewoda
Przemysław Pacia, Starosta Poznański Jan
Grabkowski, Burmistrz Tomasz Łęcki, a także
Klub HDK PCK „Strażak” w Błoniu.
Ponadto medal „Zasłużony dla Miasta i Gminy
Murowana Goślina” z rąk Burmistrza Tomasza
Łęckiego i Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej
Alicji Kobus otrzymał Prezes Klubu HDK PCK
„Gośliniacy” Stanisław Woźniak.
Na zaproszenie „Gośliniaków” na uroczystość
przybyły delegacje
Klubów PCK z całego
kraju. One również przygotowały odznaki
i przekazały upominki. Po uroczystości, wieczorem krwiodawcy świętowali jubileusz podczas
zabawy w remizie OSP w Murowanej Goślinie.
Z okazji . rocznicy dziękujemy naszym Krwiodawcom i życzymy, by nie zabrakło im zdrowia
ni sił do dawania zdrowia i sił, a często nawet
życia – innym.

KULTURA

OFERTA ZAJĘĆ
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
Dom Kultury, ul. Poznańska
Dzień

Godzina

pon.

wt.

.
.

- .
- .

.

- .

.

- .

.
.

- .
- .

. - .
. - .

śr.

.

- .

.

- .

Klub Osiedlowy „Zielone Wzgórza”, Nowy Rynek
Nazwa

Zespół taneczny OSP
Zespół śpiewaczy KGW
„Goślińskie Chabry”
Klub Foto
Chór Dziewczęcy „Canzona”
Chór Chłopięcy „Canzona”
Próby głosowe
Zespół śpiewaczy PZERiI
„Goślinianka”
Nauka gry na instrumentach
dętych drewnianych
Nauka gry na flecie
Zajęcia plastyczne dla najmłodszych dzieci
Żeński Chór „Canzona Absolwent”
Chór Kameralny „Canzona”
Chór Mieszany „Vocantes”

czw.

.

- .

Klub Rękodzieła Artystycznego

pt.

.

- .

Chór Dziewczęcy „Canzona”
Chór Chłopięcy „Canzona”

Instruktor

Dzień

. - .
. - .

Marta Jankowska
Marcin Matuszewski
Tomasz Mizgier

pon.

Adrianna Wtorkowska

wt.
Joanna Koziorowska
Joanna Przymusińska
Elżbieta Wtorkowska
Adrianna Wtorkowska

śr.

Pałac, ul. Kochanowskiego
Dzień

Godzina

Nazwa

Instruktor

śr.

.

- .

Pracownia malarska

Bartłomiej Stefański

czw.

.

- .

Pracownia malarska

Bartłomiej Stefański

Sala Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Rogozińska
Dzień

Godzina
.

- .

.
.

Instruktor

- .

Mateusz Sibilski

- .

Orkiestra Dęta OSP

Mateusz Sibilski

pon.
śr.

Nazwa

Michał Wereda

Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie
Dzień

Godzina

wt.

18.00-20.30

Nazwa
Zespół wokalny Una Canto

czw.

pt.

Nauka gry na instrumentach
perkusyjnych
Orkiestra Dęta OSP

Instruktor
Józef Kasprzak

.

- .

.

- .

.

- .

.

- .

. - .
. - .

Leszek Bajon

Adrianna Wtorkowska

. - .
. - .
. - .
. - .
. - .

Marzenna Karbowska
Szymon Józwiak

Alina Strugarek

Godzina

sob.

.

- .

.

- .

.

- .

Nazwa

Instruktor

Rytmika dla dzieci
Teatrzyk Dziecięcy „Zielona
Goś”
Gimnastyka rehabilitacyjna
Zumba Fitnes
Joga

Marzenna Karbowska
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
Teatrzyk Dziecięcy „Zielona
Goś”
Teatr Młodzieżowy
„Karamba”
Teatr Młodzieżowy „Gang
Marcina”
Joga

Grażyna Szymała –
Wołyńska

Marcin Kanas
Magdalena Lamentowicz
Łukasz Molski

Marcin Matuszewski
Dorota Schraube

Marcin Matuszewski
Marcin Matuszewski
Marcin Matuszewski
Łukasz Molski

. - .
. - .
. - .
. - .

Nauka języka angielskiego
Gimnastyka rehabilitacyjna
Brydż dla początkujących
Aerobik

Ewa Laskowska
Marcin Kanas
Zbigniew Jankowski
Dorota Schraube

.
.
.

- .
- .
- .

Magdalena Lamentowicz
Marzenna Karbowska
Marzenna Karbowska

.

- .

.

- .

.

- .

Zumba Fitnes
Nauka tańca dla dzieci
Zespół folklorystyczny „Goślinianie” I grupa
Zespół folklorystyczny „Goślinianie” II grupa
Zespół folklorystyczny „Goślinianie” III grupa
Filcowanie
Nauka języka angielskiego
Nauka gry na gitarze
Klub Modelarski „Pirat –
Team”

Ewa Laskowska
Darek Brodowski
Michał Karpiński

. - .
. - .
. - .

Marzenna Karbowska
Marzenna Karbowska

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

Rzeźbili w Pławnie/drewnie
września na terenie „Hoteliku Rozmaitości” w Pławnie odbył się wernisaż prac
kończący V Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski „Puszcza Zielonka”.
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 61 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

M

iędzynarodowy Plener Rzeźbiarski
„Puszcza Zielonka” w Pławnie zgromadził w tym roku artystów z Belgii, Białorusi, Francji, Nowej Zelandii, Ukrainy
i Polski, którzy w dniach od sierpnia do
września rzeźbili w drewnie, tym razem
w temacie: Człowiek – Miejsce – Natura.

Wzorem poprzednich lat w trakcie pleneru
odbyły się warsztaty, podczas których dzieci
i młodzież zmierzyły się z materiałem rzeźbiarskim oraz zapoznały z pracą artystów.
Sobotnia wystawa stanowiła podsumowanie pleneru.
Rokrocznie wydawany jest katalog zawierający informacje dotyczące artystów oraz
zdjęcia powstałych rzeźb. Tegoroczna edycja
będzie zaprezentowana podczas grudniowej
wystawy prac towarzyszącej Festiwalowi
Przedmiotów Artystycznych na Międzynarodowych Targach Poznańskich.

Inicjatorem oraz kuratorem pleneru jest Grażyna Szymała-Wołyńska, tegoroczna laureatka Nagrody Marszałka Województwa
w dziedzinie kultury.
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Dożynki Gminne 2011
września
r. oczy całej gminy skierowane były w stronę sołectwa Łopuchówko.
Wszystko za sprawą Dożynek Gminnych.

S

obota przywitała wszystkich słoneczną pogodą. W przepięknej scenerii
na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko
o godz. . rozpoczęła się uroczysta Msza
Święta, której przewodniczył ks. Piotr Skoczylas - proboszcz parafii p.w. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie, a koncelebrowali
ks. Marek Chmara oraz ks. Jan Puzyna z Oszmiany na Białorusi.
Kapłan w swojej homilii podziękował rolnikom za wysiłek i poświęcenie, wspomniał
o aktualnej sytuacji w rolnictwie, a na koniec
nabożeństwa poświęcił wieńce dożynkowe.
Po dziękczynieniu za tegoroczne plony korowód dożynkowy na czele z Orkiestrą Dętą
Ochotniczej Straży Pożarnej z Murowanej
Gośliny przeszedł na miejsce głównych uroczystości dożynkowych – boisko sportowe.
Tam po powitaniu przez Zbyszka Bitnera konferansjera dożynek rozpoczął się obrzęd
dożynkowy w wykonaniu zespołu folklorystycznego „Goślinianie” pod kierunkiem
pani Marzenny Karbowskiej.
Początkiem obrzędu dożynkowego było tradycyjne przecięcie powrozu przez Gospodarza dożynek Burmistrza Tomasza Łęckiego.
W trakcie obrzędu obtańczono i przekazano
główny wieniec
sołectwa Łopuchówko
gospodarzom dożynek. Następnie sołectwa:
Białężyn, Boduszewo, Długa Goślina, Głębocko, Głęboczek, Kamińsko, Łopuchowo,
Mściszewo, Nieszawa, Przebędowo, Rakownia, Starczanowo, Trojanowo, Uchorowo
i Wojnowo przekazały swoje wieńce Burmistrzowi oraz ks. Piotrowi Skoczylasowi i sołtys wsi Łopuchówko- Urszuli Zielińskiej. Bardzo ważnym elementem obrzędu było wręczenie chleba dożynkowego przez starostów
dożynek panią Małgorzatę Lewicz i pana
Józefa Krugiołkę gospodarzom i podzielenie
się nim z wszystkimi uczestnikami święta
plonów. Po zakończeniu obrzędu dożynkowego Burmistrz Tomasz Łęcki podsumował
miniony rok w sprawach wiejskich, podzię-

PODZIĘKOWANIA

Z

a nami Dożynki Gminne w Łopuchówku ,które
wymagały wielkiego nakładu sił, pracy, zapału
i pomysłów. Lista sponsorów i osób, które przyczyniły się do świetności imprezy jest długa, ale
bez ich pomocy i zaangażowania trudno byłoby
zorganizować Dożynki. Oto osoby i firmy, którym
pragnę serdecznie podziękować: UMiG Murowana
Goślina, Centrum Ogrodnicze PrimaFlora Owińska, Nadleśnictwo Łopuchówko, szkółka p. Bogdana Jarzębowskiego, szkółka roślin i krzewów
ozdobnych p. Bolesława Niedźwiedzia, Aquanet,
Skok Jaworzno, „Mark-Drew” Tartak Boduszewo
Violetta i Marek Kroteccy, LGD „Kraina Rzek”,
NORTEX Szymankowo, Pobiedzisko-Gośliński
Bank Spółdzielczy, Elżbieta i Konrad Strykowscy,
Jarosław Dobrowolski, „Murowana Prawda”,
Elżbieta Dziel, Ryszard Pomin, Józef Krugiołka,
www.murowana-goslina.pl

kował rolnikom za ich trud i ciężką pracę
oraz przedstawił plany rozwoju gminy. Głos
zabrał również radny Powiatu Poznańskiego
Mariusz Palka, który odczytał list od Starosty Poznańskiego Jana Grabkowskiego,
a następnie wraz z burmistrzem wręczył
upominki sołtysom. Po obdarowaniu sołtysów prezentami głos zabrała jeszcze p. Alicja
Kobus - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
w Murowanej Goślinie. Na koniec oficjalnych
przemówień gospodyni Dożynek Gminnych
p. Urszula Zielińska podziękowała mieszkańcom sołectwa i sponsorom za pomoc przy
organizacji imprezy. Życząc niezapomnianych wrażeń zaprosiła do zabawy.
Program artystyczny rozpoczął występ
Orkiestry Dętej OSP z Murowanej Gośliny
pod dyrekcją Mateusza MJ Sibilskiego. Około
godziny
.
nastąpiło rozwiązanie konkursu dożynkowego organizowanego przez
LGD „Kraina Trzech Rzek” na najpiękniejszy
wieniec dożynkowy, najpiękniejsze stoisko
dożynkowe i najciekawsze przystrojone
obejście przydomowe w sołectwie Łopuchówko. Oto wyniki konkursu:
Kategoria – najpiękniejszy wieniec dożynkowy:
. Białężyn –
zł, . Wojnowo –
zł,
. Głęboczek –
zł. Wyróżnienie: Boduszewo, Długa Goślina, Rakownia.
Kategoria – najpiękniejsze stoisko dożynkowe:
. Długa Goślina –
zł, . Łopuchówko zł, . Boduszewo –
zł. Wyróżnienie:
Trojanowo, Łopuchowo.
Kategoria – najciekawiej przystrojone obejście przydomowe:
. p. Iwona Kostrzewska-Plewa –
zł,
. p. Dorota Kędziora –
zł.
Następnie na scenie zaprezentował się
Krzysztof Koniarek wraz z zespołem w znanych utworach biesiadnych i własnych kompozycjach, przy których pierwsze pary
Małgorzata Lewicz, Robert Okińczyc, Marian Nogaj,
proboszcz Parafii Długa Goślina ks. Piotr Skoczylas,
Alicja Kobus, Mariusz Palka, Grażyna Nawrocka,
Arkadiusz Bednarek, Roma Dukat, Sławomir Malec,
Straż Miejska w Murowanej Goślinie, Monika Skubiszyńska, Rafał Skubiszyński, Mieczysław Gendera,
członkowie Rady Sołeckiej: Dominika Zielińska,
Dorota Kędziora i Bogdan Witkowski; Bogdan
Kędziora, Iwona i Leszek Plewa, Urszula i Hieronim
Kuleccy, Lucyna, Angelika, Weronika i Mikołaj Witkowscy, Ewa i Jan Szukała, Ewa Wasielewska, Helena
Andrzejak, Teresa Kowalska, Katarzyna, Mirosław,
Ilona i Izabela Serbin, Dorota Urbaniak, Marta, Maja
i Jerzy Krugiołka, Małgorzata i Agnieszka Kołacz,
Ewa i Agata Albin ,Julian i Lucyna Kasprzak, Anna
Stachowiak, Katarzyna i Daniel Gapińscy, Aleksandra Ratajczak, Dariusz Urbański, Ewa i Krzysztof
Fabiańscy, Izabela Olejniczak, Elżbieta Winogrodzka,
Elżbieta Konieczna, Maciej Gajewski, Stanisława
Gajewska, Straż Pożarna Boduszewo, Stanisław Gra-

ruszyły do tańca. Jako gwiazda wieczoru
wystąpił kabaret Hlynur z Zielonej Góry. Ok.
godz.
.
przeprowadzono losowanie
nagród głównych (sprzedano
losów).
Licytację wraz z prowadzącym przeprowadziła sołtys Łopuchówka. Nagrodę losowaną
na końcu (rower) wygrała mieszkanka Łopuchówka.
Ostatnim punktem dożynek była tradycyjna
zabawa dożynkowa. Tym razem gości zabawiał zespół Music Partners z Poznania. Przy
pięknym gwieździstym niebie bawiono się
do godziny . w nocy.
Składam serdeczne podziękowania Radzie
Sołeckiej, na czele z sołtys Urszulą Zielińską
oraz mieszkańcom Łopuchówka zaangażowanym w organizację dożynek gminnych.
Dziękuję również p. Romualdowi Stańko za
przygotowanie wystawy płodów rolnych,
Komisariatowi Policji i Straży Miejskiej
w Murowanej Goślinie, Ochotniczej Straży
Pożarnej z Boduszewa oraz wszystkim sponsorom i darczyńcom.
Tomasz Mizgier

Sponsorami Dożynek Gminnych
w Łopuchówku byli:
AQUANET S.A., Pobiedzisko-Gośliński
Bank Spółdzielczy O/ Murowana Goślina,
SKOK JAWORZNO, Elżbieta i Konrad
Strykowscy, Tartak Boduszewo Violetta
i Marek Kroteccy, Jarosław Dobrowolski, Lokalna Grupa Działania „Kraina
Trzech Rzek”, Nadleśnictwo Łopuchówko, Elżbieta Dziel, Ryszard Pomin,
Józef i Krystyna Krugiołka, Małgorzata
i Krzysztof Lewicz, Robert Okińczyc,
„Murowana Prawda”, Marian Nogaj,
NORTEX sp. z o. o. Szymankowo, Grażyna Nawrocka, Dariusz Urbański, Gimnazjum nr , Inline Poland Sp. z o.o.

biński, Karol Zieliński, Dominik Krause, Piotr
Michalski, Jerzy Mackowiak, Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni, Jan Gruszczyński, Katarzyna
Gostyńska, Ryszard Faberski, Akademia UrodyAgnieszka Nowicka, Anna Kubiak, firma ZEPTER,
Mirosław Hildebrański.
Na koniec pragnę gorąco podziękować załodze
MGOKiR, gdyż pomoc tych osób w znaczny sposób przyczyniła się do świetnej organizacji
imprezy. Jeśli kogokolwiek pominęłam – przepraszam i również dziękuję za pomoc. Mieszkańców
sołectwa Łopuchówko zapewniam, że Dożynki
Gminne to nie ostatnia tak duża i udana impreza!
Z wyrazami szacunku
Sołtys Sołectwa Łopuchówko
Urszula Zielińska

Fragmenty przemówienia Burmistrza Tomasza Łęckiego – wygłoszonego
podczas Dożynek Gminnych
w Łopuchówku

J

ak co roku, po zakończonych pracach
polowych, wspólnie dziękujemy za
plony, spotykamy się na mszy św.,
uczestniczymy w obrzędach dożynkowych
i wesoło bawimy się. Zgodnie z naszą tradycją dożynki organizują kolejne sołectwa. Tym
razem gościmy w sołectwie Łopuchówko.
Z dwóch tutejszych miejscowości znacznie
dłuższą historię posiada Worowo. Zapiski na
jego temat występują już w
roku. Była
to wieś szlachecka. W XIX wieku Worowo
zostało włączone do posiadłości Łopuchówko.
Historia Łopuchówka jest stosunkowo
krótka. Powstało jako folwark „Marienrode”
w . poł. XIX wieku. Początkowo w rękach
niemieckich rodzin, następnie przejęty przez
skarb państwa pruskiego, a po I wojnie światowej przejęty został przez skarb Państwa
Polskiego. Przedwojennym dzierżawcą
Łopuchówka był Józef Milewski – wójt gminy
wiejskiej Murowana Goślina, późniejszy więzień Kozielska, zamordowany w Katyniu. Tuż
przed wojną majątek został rozparcelowany
pomiędzy miejscowych rolników. Po wojnie
tereny te zostały przejęte przez Zarząd
Lasów Państwowych, a w
roku łopuchowski dwór stał się siedzibą nadleśnictwa.
Znaczenie Nadleśnictwa Łopuchówko przekracza granice gminy Murowana Goślina. Dla
nas jest niezwykle ważne, przecież
%
terenu gminy pokrywają lasy. Nadleśnictwo
to także ważny partner Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. W tym miejscu
chciałbym publicznie podziękować Panu
Nadleśniczemu Zbigniewowi Szelągowi i jego
pracownikom za doskonałą współpracę.
Łopuchówko to sołectwo z zaledwie -letnim stażem. Dzisiaj nie ma żadnych wątpliwości, że decyzja Rady Miejskiej z
roku
okazała się trafną i wyzwoliła wśród mieszkańców wiele społecznej energii.
Postaram się dokonać podsumowania spraw
wiejskich z ostatniego roku.
Rolnictwo
Poza nielicznymi wyjątkami nie zdarzają się
nam lata sprzyjające rolnictwu. Tegoroczne
uprawy zostały dotknięte kilkoma przeciwnościami. Mroźna, długa zima, mokre, grząskie pola wiosną, dwie mroźne noce w maju,
susza w maju i czerwcu i na koniec ulewne
deszcze. Największe straty dotknęły sadowników. Szkody dotyczyły do
% upraw.
Straty w rolnictwie szacowała specjalna
komisja. Dziękuję za zaangażowanie jej
członkom paniom Małgorzacie Krotiuk-Śli-

wie i Ewie Grodzkiej oraz panom Romualdowi Stańko, Pawłowi Bukowskiemu i Adamowi Łechowi - jest to praca społeczna.
Ogółem szacunkowa wartość strat w naszych gospodarstwach rolnych wyniosła ok.
tys. zł. Ostatecznie gospodarstwom
wojewoda przyznał pomoc materialną.
Dodatkowo planowane jest uruchomienie
specjalnej linii kredytowej.
W ramach szkoleń dla rolników przeprowadziliśmy szkolenie chemizacyjne.
Melioracje
W drugiej połowie lipca nad naszą gminą
przeszły niespotykane od dziesiątek lat
nawałnice. Najbardziej ucierpiały Murowana
Goślina, Mściszewo, Przebędowo, Trojanowo, Boduszewo, Głębocko.
W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim zaangażowanym w walkę z żywiołem.
Szczególnie dziękuję za ofiarną służbę Druhom Strażakom, a także strażnikom miejskim i policjantom. Dziękuję sołtysom, firmom pana Wysockiego i pana Dziechciara
oraz moim współpracownikom z Urzędu
Miasta i Gminy: paniom Ewie Sakowicz, Małgorzacie Krotiuk-Śliwie oraz panom: Marcinowi Bulińskiemu, Tadeuszowi Stenclowi,
Ryszardowi Pominowi, Przemysławowi Jankowskiemu. Deszcze były wyjątkowe
i trudno w takiej sytuacji uniknąć szkód. Jednak taka ekstremalna sytuacja obnaża wszelkie słabe punkty systemu melioracyjnego.
Trudno obwiniać za sytuację Spółkę WodnoMelioracyjną „Trojanka” pod kierownictwem
prezesa Ryszarda Sakowicza, która działa
i porządkuje wiele spraw od niespełna
dwóch lat.
Dzisiaj wiadomo co należy niezwłocznie lub
najdalej w ciągu najbliższych - lat wykonać.
Najważniejsze prace muszą być wykonane
przez województwo na ciekach podstawowych, w tym na Trojance. Przy okazji widać
jak ważną staje się budowa zbiornika przebędowskiego.
Prace na ciekach szczegółowych to zadanie
spółki i częściowo gminy. Musimy wspólnie
zainwestować kilka milionów złotych w rozbudowę lub modernizację systemu retencjonowania i odprowadzania wód deszczowych.
Są też zadania dla poszczególnych mieszkańców. Dotyczą one naprawy zniszczonych np.
w czasie budowy domu drenaży oraz likwidacji nielegalnych sposobów pozbywania się
deszczówki.
Inicjatywy lokalne
Najważniejszymi liderami na wsi są sołtysi

wspierani przez rady sołeckie oraz prezesi
coraz bardziej licznych stowarzyszeń mieszkańców. Istotną rolę odgrywają radni gminni
z okręgów wiejskich.
lutego Rada Miejska dokonała aktualizacji
statutów sołectw, a wiosną w sołectwach
miały miejsce wybory. Miałem okazję uczestniczyć w prawie wszystkich z wyborczych
zebrań. W
przypadkach funkcje sprawują
dotychczasowi sołtysi, w – nowi. Z początkiem kadencji samorządów wiejskich odbyły
się warsztaty w Długiej Goślinie, gdzie zaprezentowano szereg informacji i najlepsze
praktyczne doświadczenia. Co miesiąc odbywam kilkugodzinne spotkania z sołtysami.
Frekwencja zawsze jest niemal stuprocentowa. Również w nowej wiejskiej kadencji
odbyliśmy narad z poszczególnymi radami
sołeckimi.
Sprawdzonymi instrumentami wspierania
inicjatyw mieszkańców naszych wsi są: Fundusz Sołecki i Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich, w tym działalności kierowanej
przez naszego mieszkańca pana Waldemara
Krankiewicza - LGD „Kraina Trzech Rzek”.
Należy podkreślić, iż o ile Fundusz Sołecki
działa bardzo dobrze, o tyle ciągle w niepełnym stopniu społeczności wsi wykorzystują
możliwości LGD. Warto w tym zakresie
poprawić skuteczność.
Fundusz Sołecki to kwota ok.
tys. zł.
W tym roku służą one budowie oświetlenia
ulicznego, ale także doposażeniu placów
zabaw, świetlic wiejskich, boisk sportowych,
remontom dróg czy zakupom sprzętu dla
sołectw oraz OSP. Nowy etap otwiera sołectwo Wojnowo przygotowując projekt
budowy chodnika. Starczanowo m. in. przeprowadza renowację kapliczki przydrożnej.
Środki z Funduszu Sołeckiego wspierają realizację inwestycji na terenie wsi, na które
pozyskujemy dotacje z funduszy UE.
Inwestycje
W gminie szukamy oszczędności w wydatkach bieżących: administracji, usługach
komunalnych, dotacjach m. in. na sport oraz
w bardzo drogiej oświacie. Staramy się jednocześnie utrzymywać wysoki poziom finansowania inwestycji, choć i tu konieczne są
ograniczenia. Goślińskie wsie obok Funduszu
Sołeckiego mają zapewnione na najbliższe
lata inwencje o wartości ok.
milionów
zł. Są to: wodociąg w Głębocku, ulica Raduszyńska, świetlice w Rakowni, Głęboczku,
Boduszewie, boisko w Białężynie, oświetlenie uliczne, modernizacje budynków szkolnych w Długiej Goślinie i Białężynie oraz kilka
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FINANSE
inwestycji w infrastrukturę turystyczną.
Największą i najważniejszą inwestycją jest
budowa kanalizacji sanitarnej na terenie większości sołectw. Wartość tej inwestycji na terenie naszej gminy to blisko
mln. zł. Jest to
możliwe dzięki sprawnej działalności Związku
Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, w którym Murowana Goślina jest liderem.
Realizowane są bardzo ważne inwestycje
regionalne, w które jako gmina jesteśmy
poważnie zaangażowani. Są to: budowa
obwodnicy, przebudowa linii kolejowej
i drogi od Trojanowa przez Łopuchowo do
Wągrowca.
Kultura i sport
Bardzo cenione są szczególnie wydarzenia:
„Targ Wiejski” w Boduszewie, Festiwal
„Musica Sacra – Musica Profana” w Długiej
Goślinie, „Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski” w Pławnie, „Folkowa Jesień” w Białężynie.
Bardzo ważne są obchody Narodowego Dnia
Życia w Długiej Goślinie i rocznic Powstania
Wielkopolskiego w Białężynie.
Tętni także życie sportowe. Wspaniałym
przykładem jest KS Łopuchowo oraz Liga
Gminna. Właśnie w Łopuchowie odbywa się
turniej zwycięzców lig gminnych z terenu
powiatu poznańskiego. Również w Łopuchowie we wrześniu można wziąć udział w maratonie rowerowym. Aktywne jest także
Kamińsko, a to za sprawą imprez sportowych i turystycznych organizowanych z zarządcą kąpieliska.
Przed nami kolejne wyzwania.
. Najważniejsze jest sprawne przeprowadzenie budowy kanalizacji. Jak już wcześniej podkreślałem potrzebna jest tu
nasza ścisła współpraca.
. W najbliższych miesiącach powinniśmy
określić szczegóły naszego zaangażowania w budowę sieci internetowej na ternach wiejskich.
. Musimy określić ostatecznie sposób
funkcjonowania szkół oraz zmobilizować
do podniesienia jakości kształcenia te,
które uczą na słabym poziomie.
. Wraz z województwem i spółką „Trojanka” należy zatwierdzić program
modernizacji systemu melioracyjnego,
a następnie sprawnie przystąpić do jego
realizacji.
Szanowni Państwo!
Pragnę serdecznie podziękować za przygotowanie tegorocznych dożynek: Sołectwu Łopuchówko, Nadleśnictwu, wszystkim zaangażowanym mieszkańcom Łopuchówka i Worowa,
delegacjom sołectw z przepięknymi wieńcami,
Ośrodkowi Kultury, wszystkim służbom i instytucjom.
Pragnę podziękować Księdzu Proboszczowi
i wszystkim zaangażowanym za Mszę Świętą.
Wszystkim dziękuję za obecność, Panu Bogu
z pogodę, a gospodarzom życzę „Szczęść
Boże”!
Tomasz Łęcki
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
tel.
e-mail: burmistrz@murowana-goslina.pl
www.murowana-goslina.pl

Wybory 2011
do Sejmu i Senatu
,

% czyli
mieszkańców gminy Murowana Goślina na
uprawnionych do głosowania wypełniło obywatelski
obowiązek i października br. poszło do urn w okręgach
wyborczych, by udzielić swojego poparcia kandydatom do
Sejmu i Senatu. Goślinianie największym zaufaniem obdarzyli KW Platforma Obywatelska.
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 61 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

N

ajwyższą frekwencję zanotowano
w lokalu wyborczym znajdującym
się w Przedszkolu „Słoneczko” na
Zielonych Wzgórzach –
, %, najniższą
w Przedszkolu „Leśne Skrzaty” w Przebędowie – , %.
Głosy oddane na poszczególne listy kształtowały się następująco (malejąco):
KW PO - , % (lista nr )
KW SLD – , % (lista nr )
KW PiS – , % (lista nr )
KW Ruch Palikota – , % (lista nr )
KW PSL – , % (lista nr )
KW PJN – , % (lista nr )
Polska Partia Pracy Sierpień’ – , % (lista
nr )

Podobnie frekwencja wyglądała w przypadku głosowania na kandydatów do
Senatu, których mieliśmy trzech. Procentowo poparcie rozłożyło się następująco:
Ziółkowski Marek – , % głosów (KW PO),
Wróblewski Bartłomiej –
, % (KW PiS),
Batura Piotr – . % (KWW „Nas Powiat”).
Z naszej gminy mieliśmy dwoje kandydatów
startujących do sejmu: mieszkańca Długiej
Gośliny Jarosława Dobrowolskiego (KW SLD)
–
głosów ważnych i mieszkankę os. Zielone Wzgórza Danutę Szczepaniak (KW Ruch
Palikota) –
głosów ważnych. Nie udało im
się zdobyć mandatu.
W większości lokali wyborczych pracy komisji przyglądali się mężowie zaufania.
Szczegółowe wyniki:
http://wybory
.pkw.gov.pl/wyn/
pl/
.html#tabs-

WYNIKI WYBORÓW DO SEJMU W GMINIE MUROWANA GOŚLINA
PPP Sierpień’ - , %
PJN - , %
PSL - , %
Ruch Palikota PiS -

,

%

PO -

, %

, %
SLD -

, %

WYNIKI WYBORÓW DO SENATU W GMINIE MUROWANA GOŚLINA
Batura Piotr – , %
(KWW „Nasz Powiat”)

Wróblewski Bartłomiej
– , % (KW PiS)

Marek Ziółkowski(KW PO)

, %

/

Promowaliśmy

zrównoważony transport
W dniach od do września odbywał się Europejski Tydzień
Zrównoważonego Transportu, w którego obchody włączyła się również
gmina Murowana Goślina, organizując przedsięwzięcia mające na celu
propagowanie innych alternatyw niż jazda samochodem, zdrowego stylu
życia, aktywności, a także ekologii.
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 61 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

W

ramach ETZT września odbył się
rajd nordic walking nowo oznakowanym szlakiem wiodącym przez
Śnieżycowy Jar. Przewodziła instruktorka
NW Magda Lamentowicz.
września na skate parku przy Gimnazjum
nr na os. Zielone Wzgórza Straż Miejska
zorganizowała zawody w jeździe na rowerze. Ze względu na deszcz niemożliwe było
przeprowadzenie konkurencji na śliskich
rampach. Zawodnicy pokonywali tor przeszkód, rzucali piłeczką do kosza w okularach
imitujących upojenie alkoholowe, wykonywali ewolucje w powietrzu wykorzystując
pagórkowaty teren.
W kategorii do
lat kolejno miejsca zajęli:
Michał Bromberek, Wojciech Holdebrański,
Damian Skiba, Franciszek Morawski, Błażej
Bromberek. W kategorii powyżej
lat:
Mateusz Olejniczka, Damian Malec, Andrzej
Kubiak.

Rozstrzygnięty został konkurs plastyczny dla
przedszkolaków o tematyce „Dzień bez samochodu”. Za najlepsze prace uznano: - Bianki
Kaźmierczak z „Klubu Przedszkolaka” ( lat),
– Zosi Kuczyńskiej ze „Słoneczka” ( lat), Zosi Nawrockiej z „Promyka” ( lata). Ponadto
z każdego przedszkola, które wzięło udział
w konkursie wyróżniona została najlepsza
praca. Upominki otrzymali: Julia Piątkowska
ze „Smoczego Wzgórza” ( lata), Jakub Walkowiak z „Leśnych Skrzatów”, Ida Albin
z przedszkola w Łopuchowie ( lat), Zosia
Michalska z „Promyka” ( lat), Magda Bombrych z „Klubu Przedszkolaka” ( lat) oraz
Mikołaj Rempulski ze „Słoneczka” ( lat).
Poza nagrodami indywidualnymi wręczono
również nagrody dla najbardziej zaangażowanych przedszkoli (obliczone procentowo;
stosunek przekazanych prac do wszystkich
przedszkolaków). „Smocze Wzgórze” otrzymało mini wieżę, natomiast „Słoneczko”
i „Leśne Skrzaty” tarcze do darta.

września w ramach Europejskiego Dnia
bez Samochodu na hali widowiskowo-sportowej przy ul. Mściszewskiej odbyła się
impreza sportowa dla przedszkolaków,
w której udział wzięło przedszkoli (ok.
maluchów) z terenu gminy. Na stanowiskach przygotowano konkurencje sportowe.

września dzięki włączeniu się w akcję
firmy „Warbus”, każdy kto pokazał kierowcy
dowód rejestracyjny pojazdu skorzystał
z przejazdu komunikacją gminną za darmo.
Dodatkowo w dniach
- .
w szkołach
gminnych policjantka Maria Przybylska oraz
strażniczka miejska Anna Pacholska przeprowadziły pogadanki dot. bezpieczeństwa na
drodze. Najlepsi słuchacze otrzymali gadżety
(odblaski, materiały edukacyjne itp.) przekazane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu.

Bianka Kaźmierczak

Zosia Kuczyńska

PODZIĘKOWANIA
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli
w organizacji obchodów ETZT.
A zwłaszcza:
Ani, Przemkowi i Mirkowi ze Straży
Miejskiej za przygotowanie pogadanek
i zawodów na skate parku, Marysi Przybylskiej z Policji za przeprowadzenie
pogadanek, Ochotniczej Straży Pożarnej z Murowanej Gośliny za zabezpieczenie zawodów na skate parku, Monice
Michalak i Patrycji Owczarzak z ZMPZ,
Prezesowi MG Sport Zbigniewowi
Madońskiemu oraz Norbertowi Nowickiemu za nieodpłatne udostępnienie
hali sportowej oraz ufundowanie słodyczy dla przedszkolaków, Panu Jarosławowi Dobrowolskiemu za ufundowanie
słodyczy, Bartłomiejowi Stefańskiemu
z MGOKiR za konsultacje plastyczne,
Celinie Szkatulskiej i Łukaszowi Nowakowi – wychowawcom w Klubach Młodzieżowych działających przy OPS za
pomoc w organizacji imprezy dla przedszkolaków, firmie „Warbus” za przeprowadzenie akcji „Zamień wóz na Warbus”, Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu
Drogowego za przekazane gadżety oraz
Joasi Gliwce z Referatu Gospodarki
Komunalnej i Panu Andrzejowi Kobylackiemu z Biura ds. Oświaty UMiG.

Zosia Nawrocka
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URZĄD, RADA

IX Sesja Rady Miejskiej
września br. odbyła się IX Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie.
Tradycyjnie już w pierwszej części wręczono listy gratulacyjne i podziękowania. Po
zakończeniu części uroczystej radni zabrali się do pracy, a mieli jej naprawdę sporo,
o czym świadczy fakt, że sesja zakończyła się po północy.
Piotr Hildebrandt
Biuro Rady Miejskiej
tel. 61 892 36 54
e-mail: rada.miejska@murowana-goslina.pl

P

o stwierdzeniu quorum ( radnych
obecnych; nieobecna Przewodnicząca
Komisji Oświatowo-Społecznej Krystyna Przygońska – usprawiedliwiony wyjazd
służbowy) radni zatwierdzili protokół z poprzedniej sesji.
Tradycyjnie już w pierwszej części wręczono
listy gratulacyjne i podziękowania.
Podziękowano p. Janinie Błachowiak, za
wieloletnią pracę na rzecz społeczności
goślińskiej na stanowisku Prezesa Zarządu
Miejsko-Gminnego Związku OSP w Murowanej Goślinie.
Gratulacje odebrał p. Mateusz Niedbała za
zajęcie
miejsca w jeździe MTB na orientację, podczas odbywających się we włoskiej
Vicenzie Mistrzostw Świata.
Pogratulowano siatkarkom KS „Piecobiogaz” Murowana Goślina: Gabrieli Jasińskiej,
Aleksandry Trojan i Kingi Zielińskiej za grę
w drużynach reprezentacji Polski podczas
turniejów międzynarodowych.
Listy gratulacyjne przygotowane były również dla Jakuba Kaczmarka, Michała Karpińskiego i Michała Tronowskiego z klubu
modelarskiego „Pirat” za udział w odbywających się w Sand am Main w Niemczech
Mistrzostwach Europy A
. Niestety
panowie, ze względu na wyjazd, nie mogli
uczestniczyć w sesji.
Po zakończeniu części uroczystej radni
zabrali się do pracy, a mieli jej naprawdę
sporo, o czym świadczy fakt, że sesja zakończyła się po północy.
Licznie zebrani przedstawiciele grona
nauczycielskiego oraz rodzice dzieci uczęszczających do goślińskich szkół czekali na rozstrzygnięcie dotyczące zapowiadanej reorganizacji placówek oświatowych.
O konieczności dokonania zmian organizacyjnych w systemie oświaty dyskutuje się na
forum Rady od
r. kiedy niekorzystne
zmiany demograficzne, a co za tym idzie,
zmniejszająca się subwencja oświatowa zmusiły Burmistrza do poszukiwania rozwiązań,
które zahamowałyby rosnące lawinowo
wydatki na oświatę. Wówczas odbyło się szereg spotkań podczas, których starano się
www.murowana-goslina.pl

wypracować koncepcję pozwalającą na cięcie
wydatków bieżących. Dyrektorzy szkół przygotowali i przedstawili Radzie plany oszczędnościowe oraz efekty ich wdrażania. Jednocześnie trwały prace nad projektem uchwały
intencyjnej o konieczności reorganizacji sieci
szkół. Taki projekt został przez Burmistrza
skierowany do Biura Rady Miejskiej w lutym
br. Wówczas radny Robert Okińczyc złożył
wniosek o wycofanie uchwały z porządku
obrad i większość radnych wniosek poparła.
Temat wrócił w czerwcu, gdy przygotowywane były arkusze organizacyjne dla szkół.
Burmistrz zamierzał połączyć część klas
w Szkołach Podstawowych w Białężynie
i Długiej Goślinie, w których liczba uczących
się dzieci znacznie odbiegała od przyjętych
przez Radę Miejską w „Polityce Oświatowej”
norm. Pomysł ponownie spotkał się z dezaprobatą ze strony radnych i środowisk szkół
wiejskich. W takiej sytuacji Burmistrz oczekiwał od radnych aktywnego włączenia się do
prac nad problemem, jaki stanowią nadmierne koszty oświaty konsumujące rocznie
blisko % budżetu gminy.
Z grona radnych wyłoniono zespół, który
przygotował koncepcje. Nad tymi koncepcjami radni dyskutowali w lipcu. Efektem
tych prac był projekt uchwały zaakceptowany przez większość radnych jako najmniej
„bolesny” dla szkół. Burmistrz te ustalenia
spisał i skierował na sesję. Jednocześnie
radni oczekiwali wycofania się z łączenia klas
w szkołach wiejskich i taka decyzja została
podjęta przez Burmistrza.
Projekt zakładał połączenie w jeden zespół
tzw. „dwójek” czyli Szkoły Podstawowej nr
i Gimnazjum nr na os. Zielone Wzgórza.
Drugi zespół miał powstać przy Gimnazjum
nr i miały być do niego włączone Szkoły
Podstawowe w Białężynie i Długiej Goślinie.
Zmiany miałyby nastąpić od września
roku.
Oszczędności wynikające z takiej organizacji
szkół mają polegać na wprowadzeniu wspólnego administrowania budynkami i redukcji
etatów w tym obszarze, oraz efektywniejszego zarządzania kadrą pedagogiczną tj.
zatrudnienia w pełnym etacie, a co za tym
idzie osiągania wymaganych Kartą Nauczyciela średnich wynagrodzeń.
Do tego projektu część radnych z Klubu
„Rozwój Ziemi Goślińskiej” w porozumieniu
z Klubem „Nowoczesna Gmina” wniosła
poprawkę, która zakładała z dniem września
r. przejęcie przez gminę Szkoły Pod-

stawowej w Łopuchowie i włączenie jej do
wcześniej utworzonego zespołu szkół przy
Gimnazjum nr . Zmiana ta była podyktowana chęcią podniesienia poziomu nauczania w tej szkole.
W takiej postaci projekt uchwały został
przedłożony pod obrady. Podobnie jak w lutym, jeden z radnych złożył wniosek formalny o wycofanie projektu uchwały z porządku posiedzenia. Tym razem był to radny
Wiesław Kaniecki, który od początku sprzeciwiał się zmianom zaproponowanym w projekcie i zapowiedział, że jeśli dojdzie do głosowania, nie weźmie w nim udziału. Radni
zdecydowali jednak, że uchwała winna być
podjęta i nie poparli wniosku o wycofanie
projektu z porządku obrad, a następnie
głosami „za” (jednogłośnie) podjęli uchwałę.
Radna Alicja Kobus, podobnie jak radny Wiesław Kaniecki, nie wzięła udziału w głosowaniu.
Zaznaczyć należy, że podjęcie decyzji nie
przyszło radnym łatwo. Zarówno na sesji, jak
i wcześniej podczas Komisji Oświatowo-Społecznej toczyła się ożywiona dyskusja, również z udziałem środowisk szkolnych. Licytowano się na argumenty, poddawano w wątpliwość mające płynąć z reorganizacji korzyści, starano się dowieźć, że projekt uchwały
jest próbą przeniesienia ciężaru odpowiedzialności na szkoły miejskie za niewydolność finansową szkół wiejskich. Pojawiły się
głosy poddające w wątpliwość w ogóle istnienie szkół wiejskich, co spotkało się z natychmiastową reakcją drugiej strony. Dodatkowo pojawiła się niepewność czy połączenie szkół wiejskich z Gimnazjum nr jest
w ogóle możliwe z prawnego punktu widzenia i czy możliwe jest przejęcie przez gminę
Szkoły Podstawowej w Łopuchowie. Burmistrz zwrócił uwagę, że powołanie szkoły
gminnej w Łopuchowie oznaczać będzie
dodatkowe koszty przewyższające oszczędności z utworzenia zespołów.
Ostatecznie jednak zadecydowano, że
uchwała stanowi jedynie intencję Rady, co
do kierunków reorganizacji sieci szkół, a znalezienie sposobu, w jaki należy tego dokonać
zgodnie z obowiązującymi przepisami powierzono Burmistrzowi.
Uchwały dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.
bip.murowana-goslina.pl) oraz w Biurze
Rady Miejskiej. listopada odbędzie się nieplanowana wcześniej sesja, o którą wniósł
Burmistrz, a Przewodniczący Rady Miejskiej
zaakceptował jego propozycję.

Rowerami z cystersami
września z Poznania, Kiszkowa, Skoków, Kicina, Swarzędza, Owińsk oraz Murowanej
Gośliny wyruszyli rowerzyści, a także miłośnicy nordic walking, by w liczbie ponad
uczestników spotkać się na mecie V Cysterskiego Rajdu Rowerowego na plaży w Kamińsku.
Organizatorem był Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”.

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

D

la mieszkańców gminy Murowana
Goślina przygotowane zostały dwie
alternatywy: pieszo nordic walking
oraz na rowerze z podziałem na trasę dla
dzieci i dorosłych.
Grupę nordic walking, w liczbie
uczestników, poprowadziła instruktorka, mieszkanka Murowanej Gośliny – Magdalena
Lamentowicz. Na trasie rowerowej dziecięcej przewodzili: Arkadiusz Bednarek oraz
Piotr Hildebrandt. Dłuższą i bardziej wymagającą trasę dla dorosłych poprowadził gościnne po raz ostatni z nami tragicznie zmarły
Ryszard Walerych z PTTK Viator Czerwonak.
W sumie z Murowanej Gośliny wyruszyło
rowerzystów.

Na mecie rajdu, na plaży w Kamińsku spotkało się łącznie ponad
turystów. Na
wszystkich czekała darmowa grochówka.
Po posiłku chętni wzięli udział w grze terenowej. W dziesięciu punktach plaży oznakowanych czerwonymi balonami znajdowały
się pytania z wiedzy o Puszczy Zielonce.
Przedstawiciele gmin rozegrali mini turniej
siatkówki plażowej. Zwyciężyła drużyna
z Murowanej Gośliny, udowadniając, że
nasza gmina siatkówką stoi, nawet na poziomie amatorskim.

Dla dzieci był dmuchany zamek, a dla wszystkich możliwość skorzystania ze sprzętów
pływających. V Cysterski Rajd Rowerowy był
ostatnią imprezą rowerową tego typu w sezonie
.
Bardzo dziękujemy Panu Jerzemu Dłużewskiemu za nieocenioną pomoc organizacyjną
na mecie rajdu.
Impreza sfinansowana przez Powiat Poznański.

Rowerzyści „męczyli się” w Puszczy Zielonce
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 61 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

S

ezon rowerowy w Murowanej Goślinie dobiega końca, zarówno dla turystów biorących udział w rajdach rowerowych, jak i dla bardziej wytrawnych amatorów dwóch kółek, startujących w maratonach. Ci ostatni, w przepięknie słoneczny
dzień
września, przybyli na boisko do
Łopuchowa, by w liczbie ponad
uczestników zmierzyć się z dwoma trasami wytyczonymi w Puszczy Zielonka: mini – o długości
ok.
km, mega – ok.
km. Łopuchowski
maraton „Na zmęczenie… Zielonka
”
stanowił kulminację maratonów wchodzących w skład cyklu Grand Prix Wielkopolska
w maratonach rowerowych MTB
, organizowanego przez Wojtka Gogolewskiego,
przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego.
Jako pierwsi, o godz. : , wystartowali
uczestniczy dystansu mega, a wśród nich
goślinianie: Burmistrz Tomasz Łęcki, były
Przewodniczący Rady Miejskiej Zbyszek Krugiełka, Bogdan Kobus, Łukasz Krugiełka,
Piotr Hildebrandt, Aleksander Dehmel,
Leszek Kowal. O
:
ruszyli rowerzyści
z dystansu mini i tu również mieliśmy przedstawicieli naszej gminy: Ryszarda Pomina,

Waldemara Wargułę, Łukasza Baszczyńskiego, Tomasza Mielczarka, Jerzego
Dobaka, Barbarę Kubiak, Radosława Kulupę
oraz Marię Sokalską. Pani Maria – jak zawsze
niezawodna – zajęła pierwsze miejsce
w swojej kategorii wiekowej.
Pierwszy z dystansu mini na metę dotarł Bartosz Bejm osiągając czas , min. Najlepszy zawodnik dystansu mega – Radosław
Tecław – przejechał trasę w godz.
min.
i
sek. Ok. godziny piętnastej nastąpiło
wręczenie pucharów, a po nim losowanie
nagród.

Burmistrz podsumowując tegoroczną udaną
imprezę, podziękował gospodarzowi obiektu
– Prezesowi KS Łopuchowo – Janowi Sygneckiemu oraz Sołtysowi Łopuchowa – Leszkowi Sommerfeldowi za przychylność tego
typu wydarzeniu, strażakom z ochotniczych
straży pożarnych z terenu gminy za zabezpieczenie punktów na trasie, a quadowcom
z ATV Team Murowana Goślina za oznakowanie i poprowadzenie dystansów. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali także strażnicy miejscy i policja.
Relacja szczegółowa z maratonu dostępna
na http://www.kurek-rowery.pl
październik 2011

GOSPODARKA KOMUNALNA

Nowe mieszkania komunalne w Przebędowie
Nowo oddany obiekt, zlokalizowany w Przebędowie nr , zwiększył zasób komunalny
o kolejnych mieszkań. Uroczyste wręczenie kluczy nowym lokatorom odbyło się o godz.
: z udziałem Burmistrza, Zarządu spółki Lider, radnych miejskich oraz mieszkańców.
Violetta Szałata
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
tel. 61 892 36 40
e-mail: v.szalata@murowana-goslina.pl

marca
roku Gmina Murowana Goślina podpisała z Lider
Spółka z o.o., z siedzibą w Poznaniu umowę na wieloletnie zarządzanie i realizację inwestycji budowlanych w komunalnym zasobie lokalowym. Powyższa umowa
została oparta na koncepcji partnerstwa
publiczno-prywatnego i zawarta na okres
lat i jedenastu miesięcy.
Zgodnie z umową Zarządca, czyli Lider
Spółka z o.o. musi wybudować
nowe
lokale mieszkalne ( budynków). Pierwszy
budynek powstał przy ulicy Kochanowskiego
. Wyremontowane zostały także budynki

mieszkalne (przy ul. Rogozińskiej i ul. Kochanowskiego) oraz budynek Ośrodka Zdrowia.

marzeń”, które w tym dniu stało się realnym
adresem dla siedmiu rodzin.

Pięć rodzin, które zamieszkało w nowym
budynku, przeniesionych zostało z mieszkań
komunalnych o gorszym standardzie,
rodziny pochodzą z listy rodzin oczekujących na mieszkania komunalne.

Młode małżeństwo Państwo Natalia i Szymon Kutznerowie wraz z dziećmi: trzyletnim
Jakubem i półroczną Julią po wejściu do
swojego dwupokojowego mieszkania nie
mogli ukryć wzruszenia – Jesteśmy w szoku.
To nasze pierwsze wspólne mieszkanie. Jest
bardzo ładne. Brak nam słów. Nie mogę
powstrzymać łez – powiedziała pani Natalia. –
Zamierzamy wprowadzić się do końca tego
tygodnia. Pomalujemy ściany. Wniesiemy
meble i możemy mieszkać. – dodał pan Szymon.

Podczas uroczystości przekazania kluczy
nowy budynek został poświęcony. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Burmistrz Tomasz Łęcki, Prezes Spółki Lider
Marek Szczodrowski oraz przedstawicielka
lokatorów Irena Sośnicka. Wiceprezes Spółki
Łukasz Szymański podziękował za współpracę podczas realizacji inwestycji sołtysowi
Przebędowa Zdzisławowi Bromberkowi.
Burmistrz Tomasz Łęcki w swoim przemówieniu nawiązał do hasła gminy „adres

Gmina Murowana Goślina przygotowuje się
do realizacji kolejnego nowatorskiego projektu związanego tym razem z budową
mieszkań czynszowych.

Kompostowanie odpadów biodegradowalnych
Barbara Borejsza-Ida
inspektor ds. ochrony środowiska
tel.: 61 892 36 41
b.ida@murowana-goslina.pl

U

rząd Miasta i Gminy Murowana Goślina przypomina o obowiązkach wynikających z Regulaminu
utrzymania czystości i porządku w gminie w zakresie kompostowania odpadów biodegradowalnych.

KOMPOSTOWANIE ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH
Ja ...........………………………………………………….............................................
zamieszkały/a..........…………………………………………....................................

Zgodnie z zapisami Regulaminu właściciele domów jednorodzinnych zobowiązani są do kompostowania na
terenie własnych posesji odpadów biodegradowalnych
(tj. odpadów zielonych i kuchennych) lub też do ich
selektywnego zbierania i przekazywania podmiotom
odbierającym odpady komunalne. Niestosowanie się do
zapisów Regulaminu, będącego prawem miejscowym,
podlega karze grzywny. Zgodnie z wymaganiami Unii
Europejskiej Polska musi ograniczyć składowanie odpadów biodegradowalnych. W przypadku nie spełnienia
tych wymagań zostanie obciążona karami. W związku
z powyższym prosimy o zgłaszanie do urzędu faktu
posiadania na swojej posesji kompostowników, by tut.
urząd mógł udokumentować odzysk odpadów biodegradowalnych z terenu naszej gminy. Pozwoli to na
uniknięcie płacenia kar, które obciążą całe społeczeństwo.
Obok znajdą Państwo wzór deklaracji, którą każdy właściciel nieruchomości mieszkający w zabudowie jednorodzinnej winien wypełnić i dostarczyć do urzędu gminy.
Deklaracja dostępna będzie także w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, przy ul.
Poznańskiej , pok. , u sołtysów, a także na stronie
internetowej urzędu w dziale selektywna zbiórka odpadów.
www.murowana-goslina.pl

deklaruję , że:
. począwszy od listopada
r. wyposażę moją nieruchomość położoną j.w. w kompostownik i będę kompostować w nim odpady biodegradowalne powstające na terenie mojej nieruchomości*
. moja nieruchomość położona j.w. jest wyposażona w kompostownik
i kompostowane są w nim odpady biodegradowalne powstające na
terenie mojej nieruchomości*
. będę począwszy od listopada
r. oddawał/a odpady biodegradowalne powstające na terenie mojej nieruchomości do firmy odbierającej
odpady komunalne i udokumentuję ten fakt rachunkami*
* właściwy punkt zakreślić

Oświadczam, że jestem świadomy/a że powyższy obowiązek jest wymagany dla zabudowy jednorodzinnej zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Murowana Goślina, który jest prawem miejscowym i że niestosowanie się do zapisów Regulaminu podlega karze grzywny.

Ilość osób zamieszkująca nieruchomość:……………….....
Data:…………………..…, podpis: ……………….....……………
DEKLARACJĘ DOSTARCZYĆ NALEŻY DO URZĘDU MIASTA I GMINY
MUROWANA GOŚLINA, UL. POZNAŃSKA
,
MUROWANA
GOŚLINA

INWESTYCJE

„Zaczęło się!”

▪

Ruszyła budowa kanalizacji w gminie Murowana Goślina
września br. o godz. : w Wojnowie miało miejsce symbolicznie wkopanie pierwszej
łopaty w związku z rozpoczęciem budowy kanalizacji na terenie gminy Murowana Goślina.
Wkopania łopat dokonali: Burmistrz Murowanej Gośliny Tomasz Łęcki, Przewodniczący
Rady Miejskiej Konrad Strykowski oraz właściciel spółki Cestar Jerzy Starski.
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 61 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

W

ramach projektu wybudowana
zostanie kanalizacja w mieście
Murowana Goślina oraz w miejscowościach sołeckich: Łopuchowo, Wojnowo,
Wojnówko, Trojanowo, Przebędowo, Długa
Goślina, Kąty, Boduszewo, Rakownia, Okoniec, Pławno, Kamińsko, Kąty, Mściszewo,
Złotoryjsko, Starczanowo i Uchorowo. Koszt
tej inwestycji to
, mln zł. Planowane
zakończenie robót: marzec
.
Podczas uroczystości jako pierwszy głos
zabrał Burmistrz Murowanej Gośliny Tomasz
Łęcki podkreślając, że projekt nie byłby możliwy do realizacji, gdyby nie dofinansowanie
ze środków unijnych. Związek Międzygminny
„Puszcza Zielonka” wykorzystał swoje pięć
minut. Druga taka szansa się już nie trafi.
W imieniu wykonawców – konsorcjum firm
Cestar ze Szczecina oraz Mostostal z Warszawy wypowiedziała się Iwona Sokolińska
– kierownik kontraktu. Radość z powodu
rozpoczynającej się inwestycji wyrazili w
imieniu mieszkańców: Przewodniczący Rady
Miejskiej Konrad Strykowski oraz Sołtys
sołectwa Wojnowo Krzysztof Fabiański.
O projekcie
Całość przedsięwzięcia obejmuje budowę
około
kilometrów sieci kanalizacyjnej
oraz wykonanie
przepompowni ścieków,
w tym punktów zlewczych. Zgodnie z projektem zlikwidowane zostaną dwie oczyszczalnie ścieków, które nie spełniają obowiązujących norm – w Pobiedziskach i Skokach.
Beneficjentem jest Związek Międzygminny
„Puszcza Zielonka”, który tworzy sześć
gmin: Czerwonak, Kiszkowo, Murowana
Goślina, Pobiedziska, Skoki i Swarzędz.

W p r ze d s i ę w z i ę c i u
pod nazwą: „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza
Zielonka i okolic”
uczestniczy pięć z nich:
Czerwonak,
Murowana Goślina, Pobiedziska, Skoki, Swarzędz.
Koszt realizacji przedsięwzięcia prowadzonego pod nazwą:
„Kanalizacja obszaru
Parku Krajobrazowego
Puszcza Zielonka i okolic” szacowany jest na blisko
miliony złotych, a dofinansowanie z Funduszu Spójności
milionów złotych.
Historia walki o projekt
Prace nad projektem trwają dobrych kilka
lat:
▪
sierpnia
– pierwsza rejestracja
wniosku dla projektu „Kanalizacja
obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza
Zielonka i okolic” przez Komisję Europejską,
▪ od
do
– opracowywanie dokumentacji projektowej,
▪
października
– do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” wpłynęła informacja mówiąca o tym, że Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję o dofinansowaniu Projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”. Decyzja Komisji
Europejskiej definitywnie potwierdziła
wniesienie wkładu unijnego w finansowanie projektu kanalizacyjnego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko,

grudnia
– podpisanie pierwszych
umów na roboty budowlano – montażowe w ramach Projektu. Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” podpisał
umowy z wykonawcami na dwa pierwsze kontrakty na roboty,
▪
kwietnia
– fizyczne rozpoczęcie
prac nad realizacją przedsięwzięcia „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego
Puszcza Zielonka i okolic” rozpoczęło się
w Trzaskowie, gmina Czerwonak.
Szczegółowych informacji udzielają:
Jarosław Beszterda – Kierownik Działu Technicznego ZM „Puszcza Zielonka”, tel.
,
w.
, e-mail: j.beszterda@puszcza-zielonka.pl.
Koordynator realizacji projektu na terenie
gm. Murowana Goślina - Ryszard Pomin –
Kierownik Referatu Programowania Rozwoju i Inwestycji, tel.
, kom.
, e-mail: r.pomin@murowana-goslina.pl.
http://www.puszcza-zielonka.pl/kanalizacja.
html

Zbieramy kasztany dla zwierząt na zimę

O

ddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Murowana Goślina przeprowadza akcję
zbioru kasztanów i żołędzi, które przekazane zostaną Nadleśnictwu Łopuchówko
i wykorzystane zimą jako karma dla zwierząt leśnych. Zachęcamy uczniów szkół podstawowych do włączenia się w akcję.

Prosimy dzieci o dostarczenie „owoców
jesieni” do dnia
listopada
r. do
Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki
Publicznej mieszczącej się przy pl. Powstańców Wlkp. w godzinach pn.-śr.-pt. : : , wt.-czw. : - : .

Informacji udziela:
Zdzisława Godawa
Oddział dla Dzieci i Młodzieży
Biblioteki Publicznej
tel.
e-mail: biblioteka.dzieci@murowana-goslina.pl

W nagrodę spotkanie z leśnikiem.
październik 2011

INWESTYCJE

Otwarcie nowego boiska
przy Szkole Podstawowej w Białężynie
października o godz. : odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanego boiska ze
sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej im. L. Masiakowskiego w Białężynie. Na tę
inwestycję gmina Murowana Goślina pozyskała środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie ok.
tys. zł. Całkowity koszt realizacji inwestycji to ponad
tys. zł.
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 61 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

U

roczystość rozpoczęło wspólne
odśpiewanie hymnu szkoły. Następnie Burmistrz Tomasz Łęcki, Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Białężynie Małgorzata Warzecha, Sołtys sołectwa Białężyn
Dorota Michałowska oraz syn patrona szkoły
Bogumił Masiakowski wyrazili zadowolenie
z nowo powstałego obiektu. Wzruszenia nie
kryła zwłaszcza gospodarz tego terenu
Dyrektor Małgorzata Warzecha. „Ta oto
chwila jest wyrazem tego, że marzenia się
spełniają. Boisko, przed którym dziś stoimy już
od wielu lat widzieliśmy oczyma wyobraźni” –
mówiła do zgromadzonych gości: radnych,
sołtysów, dyrektorów szkół gminnych,
mieszkańców Białężyna, ale przede wszystkim – do dzieci uczących się w tej szkole.
Bogumił Masiakowski – jak na lekarza przystało - podkreślił zdrowotny aspekt uprawiania sportu, w czym nowe boisko na pewno
się przysłuży. Następnie przemawiający
przecięli wstęgę, a proboszcz białężyńskiej
parafii ks. Dariusz Macioszek poświęcił
obiekt. W prezencie od Burmistrza, radnych,
dyrektorów goślińskich szkół oraz radnego
powiatowego Jarosława Dobrowolskiego
szkoła otrzymała piłki. Sprzęt przetestowała – w dość ekstremalnym obuwiu (szpilki)
– sama Pani Dyrektor.
Społeczność uczniowska przygotowała
bogaty program artystyczny. Krótki występ
dał Szkolny Zespół Flażoletowy oraz grupa
taneczna „Psotki”. Uczeń – Kacper Jankowiak, najpierw wyrecytował wiersz będący
humorystyczną parafrazą pieśni Kochanowskiego, by następnie ze sportowym zacię-

Otwarcie boiska w Białężynie.

. Boisko sportowo-rekreacyjnego o sztucznej nawierzchni do piłki ręcznej z następującymi elementami wyposażenia i elementami wykończeniowymi:
▪ bramkami do gry w piłkę ręczną,
▪ zdrenowaną płytą boiska,
▪ bramkami wejściowymi na teren boiska.
. Bieżnia do skoku w dal, zakończona
zeskokiem wraz ze skrzynią wypełnioną
piaskiem.
. Ogrodzenie wokół boiska sportowego.
. Ogrodzenie po obwodzie o wysokości
, m.

ciem zmienić się w komentatora sportowego, który swoimi komentarzami bawił
widownię do łez. Klasy I-III i IV-VI rozegrały
pomiędzy sobą krótkie mecze piłkarskie.
Zarówno wygrani, jak i pokonani otrzymali
puchary z rąk Burmistrza i Dyrektor szkoły.
Uroczystość zakończył poczęstunek przygotowany przez radę sołecką Białężyna oraz
rodziców uczniów.
Wyśmienita pogoda, jeszcze lepsza atmosfera podczas uroczystości, a przede wszystkim radość dzieci są najlepszym dowodem
na to, że inwestycja taka była sołectwu
potrzebna i na pewno przysłuży się do integracji środowiska oraz podniesienia aktywności sportowej wśród uczniów.
Opis inwestycji
Wykonawca - firma Panpro Sport Paweł Prokopczuk, Marek Markowski z Warszawy rozpoczęła prace lipca br.
W ramach projektu wykonane zostały:

Dodatkowo wykonane zostały: piłkochwyty,
pole do gry w siatkówkę i tenisa, kosz do
koszykówki, ławki. W dalszym etapie inwestycji planuje się wykonanie oświetlenia boiska ( lamp).
Boisko będzie ogólnodostępne, czyli przeznaczone dla wszystkich mieszkańców Białężyna, ale korzystać z niego będą najczęściej
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Białężynie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Program opracowany przez Gminę Murowana Goślina.
Projekt „Budowa boiska w Białężynie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi III Działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

UWAGA! DŁUŻNICY BIBLIOTEKI!
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie prosi o zwrot wszystkich wypożyczonych i nie zwróconych w terminie książek. Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z regulaminem Biblioteki książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż miesiąc. Za przetrzymanie książek ponad termin, poza wyjątkowymi przypadkami, uzgodnionymi z bibliotekarzem, pobiera się opłaty w kwocie ,
złotych za każdą dobę zwłoki.
W przypadku zagubienia książki prosimy o kontakt osobisty w celu ustalenia z bibliotekarką sposobu uregulowania zadłużenia (zapłata
lub zakup książki). Biblioteka apeluje do swoich Czytelników o jak najszybszy zwrot przetrzymywanych książek.
Dyrektor Biblioteki Publicznej, Maria Matelska-Busza
www.murowana-goslina.pl

NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość gminna
przy Podgórnej 4 sprzedana
Zamiast zdobić - straszyła - tak można było powiedzieć o nieruchomości gminnej
znajdującej się przy ul. Podgónej w Murowanej Goślinie do tej pory. września br.
sprzedana została prywatnemu inwestorowi. Nabywcą są Państwo Krystyna i Janusz
Schwarkowie, mieszkańcy Murowanej Gośliny.
Jadwiga Kubińska
Kierownik Referatu
Gospodarki Nieruchomościami
tel. 61 89 23 630
e-mail: j.kubinska@murowana-goslina.pl

N

owi właściciele zobowiązali się do
rozbiórki istniejącego budynku i wybudowania w ciągu
lat nowego
obiektu z przeznaczeniem na działalność
usługową, połączoną z funkcją mieszkalną.
Zadania te wytycza aktualna decyzja o warunkach zabudowy.
„Dostrzegamy istotny potencjał w lokalizacji
tej nieruchomości, a obecnie wydane warunki
zabudowy – umożliwiające zabudowę na m
w głąb działki pozwalają na optymalne jej
wykorzystanie. Zamierzamy realizować inwestycję w dwóch etapach poprzez: atrakcyjną
zabudowę frontu działki (I etap), budowę
pasażu wewnętrznego (II etap). Łączna
powierzchnia użytkowa to niespełna
m
z przeznaczeniem na cele komercyjne tzn.:
usługowo-handlowe, biurowe, herbaciarnię
z winiarnią w stylowej piwnicy, gabinety spe-

Podpisanie umowy.

cjalistyczne, mieszkania. Jesteśmy przekonani,
że nasz pomysł i realizacja znajdzie uznanie
u mieszkańców naszego miasta i będzie miejscem chętnie odwiedzanym” - zdradza plany
inwestor Janusz Schwark.

sprzedaży nieruchomości, która do tej pory
przez swój zły stan techniczny, psuła wizerunek śródmieścia. Nabycie przez prywatnego
inwestora jest szansą na poprawę atrakcyjności tej części miasta i realizuje założenia
dotyczące rewitalizacji.

Władze gminy nie kryją zadowolenia ze

UTRUDNIENIA W RUCHU
listopada
W związku z obchodami Wszystkich Świętych w dniu listopada br. w godzinach od
. do . na terenie miasta Murowana Goślina nastąpi zmiana organizacji ruchu.
Objazd zostanie zorganizowany w następujący sposób:
▪ w kierunku Wągrowca: ul. Poznańską,
▪ w kierunku Poznania: ul. Rogozińską – ul. Kochanowskiego – ul. Wodną – ul. Łąkową
– ul. Poznańską.
Ponadto na ul. Poznańskiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Bracką i ul. Łąkową do
skrzyżowania z ul. Mściszewską i ul. Przemysłową ruch samochodowy odbywać się
będzie jednym pasem ruchu w stronę Wągrowca dla pojazdów dojeżdżających do
cmentarza. Drugi pas ruchu na tym odcinku przeznaczony zostanie na miejsca parkingowe.
Przystanek autobusowy na trasie Wągrowiec - Poznań zostanie przeniesiony na
ul. Kochanowskiego, przystanek na „żądanie” z ul. Poznańskiej zostanie przeniesiony
na ul. Łąkową (zatoczka przy komisie).

listopada
listopada
roku, w związku z uroczystymi obchodami Święta Niepodległości
przed pomnikiem Powstańców Wielkopolskich w Murowanej Goślinie, w tym obszarze
mogą wystąpić utrudnienia w ruch drogowym.
Za wszelkie utrudnienia Przepraszamy.

Bezpłatne
porady prawne

F

undacja Familijny Poznań zaprasza do
korzystania z bezpłatnych porad prawnych w ramach projektu „Sieć Biur
Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Mieszkańcy gminy Murowana Goślina mogą skorzystać z porad prawnych w Biurze Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej w Poznaniu, przy
ul. Staszica .
Aby umówić się na poradę należy przyjść osobiście do Biura Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej w Poznaniu (ul. Staszica ) i wypełnić
Kartę Rejestracyjną Klienta (jest dostępna również na stronie internetowej www.familijny.pl),
w czasie wizyty klient otrzymuje informację
o konkretnym terminie spotkania z prawnikiem.
Wypełnienie Karty Rejestracyjnej jest jednorazowe i pozwala korzystać z bezpłatnych porad
prawnych do końca trwania projektu, tj. do
września
r.
Biuro Porad Prawnych jest czynne: w poniedziałki,
środy i piątki w godzinach . - . , we wtorki
i czwartki w godzinach . - . .
Telefon kontaktowy:
.
październik 2011
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Mirosław Stróżyński
Komendant Straży Miejskiej
w Murowanej Goślinie
tel. 61 812 20 10
e-mail: m.strozynski@murowana-goslina.pl

W

sierpniu strażnicy przyjęli
interwencje, w tym: w zakresie czystości i porządku – , awarii technicznych – , bezpieczeństwa w ruchu drogowym – , bezpieczeństwa i zakłócania
porządku publicznego – , interwencje dot.
zwierząt (w tym bezpańskie psy) - .
Ponadto Straż Miejska zgłosiła
uwag,
w tym do: Referatu Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska UMiG - , Zarządu
Dróg Powiatowych – , Wielkopolskiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich – , inne – .
Podczas patrolu
sierpnia przy ul. Kolejowej stwierdzono znaczne ilości nieczystości
wypływających na drogę i do kanalizacji
deszczowej (wybicie szamba na terenie przy
torach kolejowych). Skontaktowano się
z zarządcą tego terenu spółką „PKP-Nieruchomości”. Podczas rekontroli następnego
dnia stwierdzono, że teren i fragment ulicy
zostały oczyszczone.
W związku z przypadkami dewastacji mienia
oraz spalenia pojemników na odpady na
terenie os. „Zielone Wzgórza”, czynności
dochodzeniowe prowadzą funkcjonariusze
Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie.
Odbyło się kilka narad roboczych z udziałem
Burmistrza – Tomasza Łęckiego, Sekretarza
Miasta i Gminy – Macieja Kaczmarka, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej – Wiesława Koniecki, Pełnomocnika
Burmistrza ds. Bezpieczeństwa Publicznego
– Tadeusza Stencla oraz Komendanta Straży
Miejskiej – Mirosława Stróżyńskiego. W wyniku podjętych decyzji Komendant Straży
Miejskiej zmodyfikował grafik służb i zaplanował dodatkowe patrole strażników miej-

skich w godzinach wieczorno-nocnych
w sierpniowe dni weekendowe. Ponadto
Burmistrz oraz zwierzchnik strażników miejskich byli w stałym kontakcie z Komendantem Komisariatu Policji, którego starania
spowodowały nie tylko zwiększenie liczby
patroli Policji w rejonie osiedla, ale również
zaowocowały dodatkowymi patrolami na
terenie naszego miasta funkcjonariuszy
będących w dyspozycji Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu.
sierpnia br. strażnicy uczestniczyli
w szkoleniu zorganizowanym przez Komendanta Straży Miejskiej w Obornikach dla
funkcjonariuszy Straży Gminnych i Miejskich
powiatu poznańskiego. Podczas szkolenia
odbyły się zawody sprawnościowe dla strażników miejskich z jednostek powiatu poznańskiego. W zawodach udział wzięło reprezentacji: Poznań, Oborniki, Suchy Las, Murowana Goślina, Czarnków, Komorniki. W zawodach pierwsze miejsce zdobyła funkcjonariuszka Straży Miejskiej z Murowanej
Gośliny – Anna Pacholska.
września, podczas patrolu wsi Łoskoń
Stary strażnicy ujawnili rurę, którą płynęły
ścieki na pobliskie pole. Właściciel pobliskiej
posesji, nieczystości z szamba wylewał na
pole, za co został ukarany mandatem karnym w wysokości
zł.
września br. strażnicy miejscy przeprowadzili kontrolę kanalizacji deszczowej w rejonie Przebędowa. Czynności przeprowadzono
przy wykorzystaniu zadymiarki. Skontrolowano studzienki deszczowe (rury drenażowe) na terenie ulic: Przewozowa, Kuźnicza, Cechowa, Stolarska i Rzemieślnicza.
Powodem kontroli były informacje zgłaszane
przez mieszkańców, jakoby część właścicieli
posesji miała nielegalne przyłącza zbiorników bezodpływowych (szamba) do rur drenażowych kanalizacji deszczowej. W toku

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

W

e wrześniu br. został rozstrzygnięty przetarg na zadanie inwestycyjne pt. Kształtowanie obszarów
o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia
potrzeb mieszkańców – budowa oświetlenia
ulicznego w miejscowościach Białęgi, Długa
Goślina, Głęboczek i Rakownia w gminie
Murowana Goślina.
września br. została
podpisana umowa na realizację ww. zadania.
Jako najkorzystniejsza została wybrana

oferta złożona przez firmę P.P.H.U. Ragama
z siedzibą w Rogoźnie przy ul. Chabrowej
reprezentowana przez Leszka
Przybyłka.
Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu
zamówienia na kwotę brutto
, zł.
Jest to wynagrodzenie kosztorysowe.
Zakres prac obejmuje budowę oświetlenia
ulicznego w miejscowości:
. Białęgi ( lampa oświetlenia ulicznego),
. Długa Goślina ( lampy oświetlenia ulicznego),
. Głęboczek ( lampa oświetlenia ulicznego),
. Rakownia ( lamp oświetlenia ulicz-

działań, nie stwierdzono takich przypadków.
Kontrola wykazała natomiast liczne przypadki spływu wody deszczowej z rynien
posesji do kanalizacji deszczowej znajdującej
się na ulicy poprzez zainstalowane prowizorycznie na posesjach rury i wywiercone
otwory w opłotowaniu działek.
września na skate parku odbyła się
impreza zorganizowana przez Straż Miejską
w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

W NE TELEFONY, KONTAKTY:
WA
Straż Miejska
tel.:

; kom.:

Policja
sekretariat
Komendant

(w godz. : - : )
(w godz. : - : )

Pogotowie Ratunkowe tel.:
Straż Pożarna tel.:

,

OSP Murowana Goślina
tel.:
;
Tadeusz Stencel pełnomocnik ds. bezpieczeństwa tel. kom:
Dzielnicowi
Rejon I: Starsza część Murowanej Gośliny
Policjant mł. asp. Dariusz SIKORA
kom.
Straż Miejska Rejon II: os. Zielone Wzgórza
Policjant mł. asp. Hubert ŻOŁDAK
kom.
Straż Miejska Rejon III: Tereny wiejskie gminy
Policjant st. sierż. Damian FUTRO
kom.
Straż Miejska Szczegółowy wykaz na stronie
www.murowana-goslina.pl

nego): ulica Wiklinowa, Sowia - działki
nr / , , / , / , / , / , / ,
/ ,
/ ,
/ , / , / , / .
Ze względu na konieczność ogłoszenia drugiego postępowania przetargowego (pierwszy przetarg unieważniony - brak ofert) termin zakończenia robót został przesunięty na
listopada
roku.
Inwestycja będzie współfinansowana ze
środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV
Działania . /
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata
.
Wielkość dofinansowania zgodnie wynosi do
% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program opracowany przez Gminę Murowana Goślina. Projekt „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia
ulicznego w miejscowościach Białęgi, Długa Goślina, Głęboczek i Rakownia w gminie Murowana Goślina” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV Działania
4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

www.murowana-goslina.pl

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Ostatnie wspólne zdjęcie
Rysiu, będziemy Cię zawsze pamiętać…

Ostatnie wspólne zdjęcie -

września

r. V Cysterski Rajd Rowerowy- Ryszard stoi pierwszy z prawej (górny rząd).

S

kromny, zawsze w „drugim rzędzie”,
pomocny, życzliwy, bezinteresowny.
Te i inne superlatywy cisną się na usta
wraz z bezmiernym uczuciem żalu i ogromnej straty. października w godzinach rannych zginął tragicznie w wieku zaledwie
lat nasz serdeczny kolega i przyjaciel –
Ryszard Walerych. Jechał jak zawsze, na
rowerze…

W
r. został wybrany do Zarządu
Oddziału PTTK „Nowe Miasto” w Poznaniu.
Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”
zaprosił go do grona członków Rady Naukowej, doceniając Jego wiedzę, zaangażowanie
i…miłość do swojej „małej Ojczyzny” (mieszkał w Czerwonaku).
Tragicznego dnia miał poprowadzić ostatnią
w sezonie autorską wycieczkę rowerem po
historycznych traktach Puszczy Zielonka. Nie
dojechał.

To właśnie z rowerem najczęściej był kojarzony. Choć preferował raczej własne ścieżki
(jak kot, co własnymi drogami podąża),
w
r. wstąpił do PTTK (Koło „Łaziki”
w Swarzędzu) i od tej pory czynnie zaangażował się w organizację rajdów i wycieczek
rowerowych. W
r. założył Koło Turystyki Rowerowej PTTK „Viator” i niedługo
później został jego prezesem.

Msza św. pogrzebowa odbyła się
. ,
tydzień później w Kicinie. ZM „Puszcza Zielonka” oraz przyjaciele spotkali się, by obejrzeć zdjęcia z rajdów i powspominać wspólne
rowerowe eskapady.
Patrycja O.

Godziny otwarcia Urzędu:
Punkt Obsługi Interesanta, Kancelaria i Ewidencja Działalności Gospodarczej:
poniedziałek . – . , wtorek-piątek . – .
Ewidencja Ludności, Urząd Stanu Cywilnego oraz zgłaszanie zgonów:
poniedziałek . – . ; wtorek - piątek . – .
przedłużone weekendy pod numerem:
Pozostałe Referaty i Biura:
poniedziałek . – . ; wtorek-czwartek
piątek . – .

.

–

.

Dyżur Burmistrza oraz Zastępcy Burmistrza:
poniedziałek . – . ; czwartek . - .
Adres: ul. Poznańska ,
Murowana Goślina
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl;
www.murowana-goslina.pl
Telefony Centrala:
, fax:
Burmistrz Tomasz Łęcki.........................................................
Zastępca Burmistrza Marcin Buliński....................................
Skarbnik Romana Dudek........................................................
Sekretarz Maciej Kaczmarek.................................................
Referat Programowania Rozwoju i Inwestycji,
kierownik Ryszard Pomin......................................................

PRZYCHODNIA LEKARZA
PRZYCHODNIA
LEKARZA
RODZINNEGO
Przychodnia Lekarza Rodzinnego informuje o zmianach mających na celu ułatwienie dostępu pacjenta do lekarza:
. Rejestracja osobista lub przez osoby
trzecie od godz. . , rejestracja telefoniczna od godz. . .
. Został podłączony nowy DODATKOWY numer telefoniczny do Przychodni przy ul. Krętej
. Aktualne
numery telefonów
i
.
. Wizyty domowe w uzasadnionych
przypadkach są zgłaszane WYŁĄCZNIE lekarzowi.
. Godziny przyjęć dzieci zdrowych
(szczepienia, bilanse) dr Maria Czaińska wtorek . - . oraz czwartek
. - . , dr Marta Czerniawska
wtorek . - . , środa . - .
czwartek . - . . Przypominamy
o szczepieniach wg kalendarza szczepień oraz o bilansach - i -latków.
Dzieci szkolne - po otrzymaniu karty
bilansowej od pielęgniarki szkolnej.
. Pacjenci wymagający pilnego przyjęcia - podejrzenie zawału serca,
poważne urazy, utraty przytomności
są przyjmowani poza kolejnością wg
wskazania lekarza.
. Przypominamy o konieczności zmiany
deklaracji od dr A. Zawadzkiej, dr T.
Szlandrowicz, dr T. Żmudy. Informacje w rejestracji.
dr Maria Czaińska
Przychodnia Lekarza Rodzinnego
w Murowanej Goślinie

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
kierownik Violetta Szałata....................................................
Utrzymanie dróg i infrastruktura drogowa, Ewa Sakowicz......
Tel. alarmowy - Kanalizacja deszczowa, drogi i oświetlenie........
Rolnictwo, leśnictwo i melioracje, Małgorzata Śliwa................
Dodatki mieszkaniowe, Lucyna Kasprzak.............................
Referat Gospodarki Nieruchomościami,
kierownik Jadwiga Kubińska.................................................
Referat Podatków i Opłat Lokalnych, kierownik Bożena Patan....
Urząd Stanu Cywilnego, Dowody Osobiste, Ewidencja Ludności,
kierownik Aleksandra Pilarczyk.............................................
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,
kierownik Ewa Leitgeber.......................................................
Planowanie Przestrzenne, kierownik Magdalena Głowacka...
Biuro Rady Miejskiej, Piotr Hildebrandt................................
Biuro Zarządzania Projektami i Rewitalizacji,
kierownik Barbara Florys - Kuchnowska..................................
Zarządzanie Kryzysowe..........................................................
Turystyka, promocja, Arkadiusz Bednarek....................................
Komunikacja Społeczna, Roma Dukat.............................................
Sołectwa, Osiedla Samorządowe, Sławomir Malec......................
Straż Miejska....................................kom.:
, tel.:
Policja...............................................kom.:
, tel.:
Pogotowie Ratunkowe..........
Pogotowie Energetyczne.......
Wodociągi i kanalizacja sanitarna (całą dobę)...........
lub
Wodociągi i kanalizacja sanitarna ( ).........................
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