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Biuletyn Samorz¹dowy
Miasta i Gminy Murowana Goœlina
Murowane Lato 2005

W Biuletynie Samorz¹dowym:

W ubieg³ym roku w Murowanej Goœlinie narodzi³ siê pomys³, aby stworzyæ ofertê kulturaln¹
dla mieszkañców i wypoczywaj¹cych turystów pn. "MUROWANE LATO". Jest to cykl imprez
w okresie letnim: Targ Wiejski w Boduszewie, Festiwal "Musica sacra musica profana" w
D³ugiej Goœlinie, Jarmark Œw. Jakuba, Do¿ynki Gminne.
Targ Wiejski w Boduszewie 11 czerwca 2005 r.
W tym roku poraz pierwszy Targ Wiejski odbêdzie siê w Pa³acu w Boduszewie, we wsi
typowo rolniczej, po³o¿onej w s¹siedztwie Puszczy Zielonka. W 2003 r. trzecia edycja Targu
Wiejskiego zosta³a wyró¿niona nagrod¹ w konkursie organizowanym przez Samorz¹d
Województwa Wielkopolskiego "Dzia³ania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii
rozwoju obszarów wiejskich"
Letni Festiwal Muzyczny "Musica sacra musica profana"
w D³ugiej Goœlinie 2 i 30 lipca 2005 r.
Koncert I - 2 lipca: wyst¹pi¹: Kwartet PRIMA VISTA, (najwybitniejszy polski kwartet
smyczkowy, wielokrotny laureat nagród "Fryderyki"), Josef Frakstein (baryton), Agnieszka
Dondajewska (sopran), Tytus Wojnowicz (obój), koncert poprowadzi œwiatowej s³awy
klawesynista W³adys³aw K³osiewicz. W drugiej czêœci koncertu odbêdzie siê semiteatralna
premiera opery komicznej J. P. Thelemanna "PIMPINONE".
Koncert II - 30 lipca: wyst¹pi Dêta Orkiestra Symfoniczna z Miñska (Bia³oruœ) oraz
zespó³ wokalny z D³ugiej Goœliny i czworo solistów, gwiazd¹ wieczoru bêdzie wybitny
trêbacz Igor Cecoho. Koncerty poprowadz¹: Zofia Iwanowa (moderator Filharmonii
Lwowskiej) i redaktor Bogus³aw Kaczyñski.
III Najwiêkszy w Wielkopolsce Jarmark Œw. Jakuba, czyli 100 lat kolei ¿elaznej
w Murowanej Goœlinie 23 - 24 lipca 2005 r.
Tegoroczny jarmark jest w swoim charakterze imprez¹ bezprecedensow¹, tematycznie
zwi¹zany ze 100-leciem kolei na Ziemi Goœliñskiej. Po raz pierwszy w Polsce w centrum
miasta zostan¹ u³o¿one najprawdziwsze tory kolei w¹skotorowej. Bêdzie po nich jeŸdziæ
parowóz z wagonem pasa¿erskim i platform¹, która bêdzie jednoczeœnie ruchom¹ scen¹.
Poci¹g bêdzie zatrzymywaæ siê na stacjach kolejowych, na których bêd¹ siê prezentowaæ
so³ectwa naszej gminy.
Do¿ynki Gminne w Mœciszewie - przystañ Binduga 27 sierpnia 2005 r.
Doroczne œwiêto plonów obêdzie siê w tym roku nad Wart¹, na przystani Binduga. Tam
odbêd¹ siê tradycyjne obrzêdy zwi¹zane ze œwiêtowaniem po zakoñczeniu ¿niw.
Bêdzie to œwiêto wszystkich mieszkañców wsi ale i ca³ej gminy.
Mamy nadziejê, ¿e do¿ynki organizowane w tym szczególnym miejscu po raz pierwszy,
bêd¹ mia³y wyj¹tkowy charakter.
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Segregacja odpadów w gminie

„(...) badania zosta³y przeprowadzone w
dniach 25 -29 listopada 2004 r. na retenie
miasta oraz terenach wiejskich (...)”
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Przejrzysta Polska - Przejrzysta
Gmina
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Nowy Rynek czy plac Jana Paw³a II
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zapewne innni ni¿ dotychczas, zapewne
inaczej”
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Wnioski na dop³aty bezpoœrednie
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Bezp³atne badania profilaktyczne

Losy szko³y ponadgimnazjalnej w Murowanej Goœlinie

W

drugiej po³owie marca br. zosta³a
podjêta przez Powiat Poznañski
decyzja dotycz¹ca dalszych losów
szko³y œredniej w Murowanej Goœlinie. Zarz¹d
Powiatu Poznañskiego zdecydowa³, i¿ od
1 wrzeœnia 2005 r. w budynku przy
ul. Szkolnej 1 bêdzie funkcjonowa³a filia
Zespo³u Szkó³ w Rokietnicy.
W budynku przy ul. Szkolnej 1 bêdzie mieœciæ
siê Zasa dnicza Szko³a Zawodowa,
przeniesione z Owiñsk Technikum ¯ywienia
oraz Szko³a Uzupe³niaj¹ca pozwalaj¹ca na
kontynuowanie nieodp³atnie nauki przez
absolwentów Zasadniczej Szko³y Zawodowej
równie¿ szko³a pomaturalna o kierunku
informatycznym.
Natomiast Liceum
Ogólnokszta³c¹ce i Liceum Profilowane

z Murowanej Goœliny zostan¹ przeniesione
do Bolechowa i po³¹czone z tamtejszym
Liceum.
W zwi¹zku z decyzj¹ Powiatu Poznañskiego
dotycz¹c¹
funkcjonowania
szko³y
ponadgimnazjalnej przy ul. Szkolnej 1 nale¿y
przypomnieæ mieszkañcom gminy Murowana
Goœlina losy budynku oraz mieszcz¹cej siê w
niej szko³y w ostatnich latach.
W roku 1998 by³ to budynek 100-letni,
wymagaj¹cy remontu (tragiczny stan piwnic,
do wymiany: kot³ownia, stolarka okienna,
instalacje wewnêtrzne), brak toalet, budynek
zamieszka³y by³ czêœciowo przez lokatorów.
W budynku funkcjonowa³a Zasadnicza
Szko³a Zawodowa dla m³odocianych
pracowników jako f ilia Zespo³u Szkó³

w Obornikach.
W³adze samorz¹dowe naszej gminy na
prze³omie roku 1998/1999 okreœli³y
dzia³ania, które nale¿y podj¹æ aby zapewniæ
mieszkañcom Murowanej Goœliny dostêp do
pe³nego
œrednieg o
wykszta³cenia.
Szczególnie zale¿a³o nam na zorganizowaniu
Zasadniczej Szko³y Zawodowej kszta³c¹cej
uczniów w systemie dziennym, powo³aniu
szko³y œredniej, przeprowadzeniu remontu
budynku, a w dalszej kolejnoœci jego
rozbudowie.
dokonczenie na str. 6
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Segregacja odpadów w gminie

W

ostatnich miesi¹cach 2004 roku
na zlecenie Urzêdu Miasta i Gminy
Wielkopolska Agencja Rozwoju
Regionalnego przeprowadzi³a badanie
opinii mieszkañców Murowanej Goœliny oraz
ich stosunku do wa¿nych z punktu widzenia
samorz¹du elementów polityki lokalnej, która
winna byæ w myœl za³o¿eñ - zgodna
z oczekiwaniami i potrzebami mieszkañców.
Badania zosta³y przeprowadzone w dniach
25-29 listopada 2004 roku na terenie miasta
oraz terenach wiejskich takich jak D³uga
Goœlina, £opuchowo, Bia³ê¿yn, Uchorowo,
Rakownia, Boduszewo. Badaniem zosta³y
objête reprezentatywne grupy mieszkañców,
uwzglêdniaj¹c ich miejsce zamieszkania,
poziom wykszta³cenia, kategorii wiekowej.
Ankieterzy dotarli do 448 osób, z czego 434
zakwalifikowano do próby (kilka ankiet by³o
wadliwych, a czeœæ ankiet odlosowano
z powodu nadreprezentacji respondentów
z terenów wiejskich).
Badanie dotyczy³o trzech zagadnieñ w tym
segregacji odpadów.
Ankieterzy zadali mieszkañcom nastêpuj¹ce
pytania:
1. Czy w Pana/Pani domu segreguje siê
œmieci i w jakim zakresie?
2. Czy zbiera Pan/Pani surowce wtórne?
3. Czy jest Pan/Pani za poszerzeniem
selekty wnej
zbiórki
odpadów
w przypadku, kiedy wysegregowane
odpady odbierane by³y nieodp³atnie?
4. Czy s³ysza³ Pan/Pani o pilota¿owym
programie selektywnej zbiórki odpadów
organizowanym przez gminê Murowana
Goœlina, rozszerzaj¹cy m zakres
segregacji odpadów i pozwalaj¹cy na ich
bezp³atne pozbycie siê?
5. Jak ocenia Pan/Pani pilota¿owy program
selektywnej zbiórki odpadów w gminie
Murowana Goœlina?
6. Jak¹ dro g¹ dotar³a do P ana/Pani
informacja na temat pilota¿u?
7. Ile wed³ug Pana/Pani - mo¿na odzyskaæ
surowców wtórnych ze œmieci, jakie
powstaj¹ w naszych domach?
Najwa¿niejsze ustalenia z ankiet w zakresie
w zakresie zbiórki odpadów:
W opinii mieszkañców wiêkszoœæ prowadzi
selektywna zbiórkê z tym, ¿e ró¿nie to
wygl¹da w odniesieniu do poszczególnych
grup odp adów. Udzia³ pr ocentowy
mieszkañców w z biórce odpadów
przedstawia poni¿sza tabela.
Najbardziej zaanga¿owani w zbiórkê s¹
mieszkañcy Po³udniowej czêœci miasta czyli
Osiedle "Zielone Wzgórza" i osiedle 600lecia, potem mieszkañcy wsi a na koñcu
mieszkañcy Pó³nocnej czêœci miasta (czyli
starsza czêœæ Murowanej Goœliny).

Rodzaj odpadu

Tak,zawsze Czasami Nie, nigdy Nie dotyczy Brak danych

Tworzywa sztuczne (np. butelki
z tworzyw sztucznych typu PET)

63,8

12,0

23,7

0,2

0,2

Makulatura

42,6

23,0

32,9

0,9

0,5

Opakowania szklane

60,4

15,4

23,7

0,2

0,2

Odpady wielkogabarytowe (np. meble)

9,0

11,8

56,9

21,9

0,5

Zużyte baterie

8,1

9,4

79,5

2,8

0,2

Gruz

8,3

7,1

54,8

28,8

0,9

Odpady niebezpieczne (np. lekarstwa)

5,8

9,0

74,2

10,6

0,5

Poni¿sze wykresy prezentuj¹ zbiórkê surowców wtórnych w zale¿noœci od miejsca
zamieszkania:
Czy w Pana/Pani domu segreguje siê œmieci i w jakim zakresie?
Makulatura [odp. w %]

Tworzywa sztuczne [odp w %]
11,8
12,4
11,9

Czasami

25,5
23,9
20,0

Czasami

9,3

Nie, nigdy

19,4
77,6

0,0

50,0

Wieś

0,0

100,

50,0

Północna cz. miasta

Powy¿sze zjawisko pokazuje jak wiele
pozosta³o do zrobienia w zakresie edukacji
ekologicznej mieszkañców naszej gminy.
Obowi¹zek selektywnej zbiórki odpadów nie
jest, bowiem wymys³em UMiG, ale wrêcz
obowi¹zkiem wszys tkich mieszkañców
wynikaj¹ cym z przepisów ochrony
œrodowiska. Prowadzono przez Gminê od
2004 roku akcja selektywne j zbiórki
surowców wtórnych do odpowiednio
oznakowa nych worków fol iowych w
przeprowadzonych badaniach wykaza³a jak
niski jest obecnie stopieñ wskazanej selekcji
Mieszkañcy w wiê kszoœci zbieraj¹
posegregowane odpady do kolorowych
pojemników rozstawionych na terenie naszej
gminy.

35,4

zaw sze

100

46,0

cz. miasta

69,6

Tak,

27,4
37,5

6,8

Północna

47,8
18,1

58,4

Tak,
zaw sze

68,8

Nie, nigdy

48,7
41,3

Czy zbiera Pan/Pani surowce wtórne?
Odpowiedzi "nie segreguję w ogóle" [w %]

Południowa
cz. miasta

12,4

Nie, nigdy

37,2

17,4
16,8
12,5

Czasami

13,7

50,4

Tak, zawsze

Opakowania szklane [odp. w %]

Wieś

68,8
0,0

50,0

100,0

Południowa cz. miasta

14,5

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Pomimo, ¿e wyniki dotycz¹ce selektywnej zbiorki
surowców uwidoczniaj¹, ze nie wszyscy
mieszkañcy bior¹ w niej udzia³, to jednak
poparcie dla jej rozszerzenia, jest doœæ
powszechne. W zdecydowanej wiêkszoœci ok.
? mieszkañców opowiada siê j poszerzeniem.
Od stycznia 2004 roku trwa³ program
pilota¿owy poszerzaj¹cy selektywna zbiórkê
odpadów w dwojaki sposób: po pierwsze objêto
nim osoby mieszkaj¹ce w domach
jednorodzinnych, po drugie poszerzono zakres
segregacji o odpady niebezpieczne w tym
baterie, gruz, odpady wielkogabarytowe. Na
pytanie zadane czy s³ysza³ Pna/Pani o
pilota¿owym programie selektywnej zbiórki
odpadów tak odpowiedzia³ 29,5%, 70,5% - nie.

Czy zbiera Pan/Pani surowce wtórne?

Czy słyszał Pan/Pani o pilotażowym

Rodzaje selekcji

programie selektywnej zbiórki odpadów?

brak dany ch

do w orków
3%

3%
nie segreguję

Tak

20%

29,5%

do kontenerów
74%

Z powy¿szego wykresu wynika jak ma³y
procent mieszkañców w³¹czy³ siê do
proponowanej przez gminê selektywnej zbiórki
surowców wtórnych systemem workowym.

Nie
70,5%

Wœród osób, które s³ysza³y o programie,
uzyska³ on oceny pozytywne. 70% oceni³o go
jako bardzo dobry.
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Jak ocenia Pan/Pani pilotażow y program selekty w nej
zbiórki odpadów w gminie Murow ana Goślina?
Nie mam zdania

Bardzo dobrze

22%

28%

Bardzo źle
2%
Raczej źle

Raczej dobrze

6%

42%

W badaniach interesowa³o nas tak¿e jaka
drog¹ dotar³a informacja do mieszkañców o
prowadzonym pilota¿u. Œrednio najbardziej
efektywne jako Ÿród³o informacji okaza³a siê
prasa, potem znajomi i rodzina, dalej
urzêdnicy. Na terenach wiejskich najlepszym
Ÿród³em informacji byli so³tysi
Ostatnie pytanie z zakresu segregacji
odpadów mia³o na celu zbadaæ potencjalna
wiedzê na temat mo¿liwoœci odzysku
surowców wtórnych. Popraw nie na tê
odpowiedŸ, czyli oko³o 40 % potrafi³o
odpowiedzieæ oko³o 1/4 mieszkañców.
Jaką drogą dotarła do Pana/Pani informacja
na temat pilotażu? [odp. w %]
dzięki stronom
internetowym

Południow a cz. miasta
Północna cz. miasta

inne

Wieś

dzięki szkole

dzięki ulotkom

dzięki urzędnikom
lub sołtysowi
od znajomych lub
rodziny

dzięki plakatom

za pośrednictwem
prasy

0,0

20,0

40,0

60,0

Przeprowadzone badania pokaza³y nam jak
wiele jeszcze nale¿y zrobiæ w zakresie
edukacji ekologicznej mieszkañców
dotycz¹cych selektywnej zbiórki odpadów w
gminie. Jest to zadanie, do którego musz¹ siê
aktywnie w³¹czyæ wszystkie placówki
oœwiatowe, so³tysi, urzêdnicy oraz wszyscy
mieszkañcy, któr ym bliska jest ochrona
œrodowiska w tym czystoœæ i porz¹dek w
lasach,na polach i przydro¿nych rowów.
Wówczas kolejne b adania ankietowe
wyka¿¹ wiêksze zaanga¿owanie wszystkich.
Violetta Sza³ata
kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Œrodowiska
tel.: 812 20 50
e-mail: violetta@murowana-goslina.pl
Wszystkich mieszkañców, którzy maja
dostêp do internetu zachêcamy do
zadawania pytañ Burmistrzowi na
naszym forum internetowym
http://forum.murowana-goslina.pl
jest to jedna z form komunikacji z Pañstwem.
Zachêcamy do dyskusji i zadawania pytañ.

Przejrzysta Polska - Przejrzysta Gmina

W

poprz ednich
numerach
"Informatora Samorz¹dowego"
przedstawia ³am
Pañstwu
zadania, jakie Urz¹d Miasta i Gminy w
Murowanej Goœlinie realiz uje bêd¹c
uczestnikiem programu "Przejrzysta Polska"
w ramach czterech zasad: przejrzystoœci,
braku tolerancji dla korupcji, partycypacji
spo³ecznej oraz przewidywalnoœci.
W tym wydaniu zaprezentujê zadania,
realizacji których, podjêliœmy siê w ramach
zasad fachowoœci i rozliczalnoœci.

V Zasada fachowoœci:
1. Wprowadzenie procedury naboru na
wakat w Urzêdzie Miasta i Gminy.
Realizacji tego zadania nasz Urz¹d podj¹³
siê zanim przyst¹piliœmy do programu
"Przejrzysta Polska". W chwili obecnej
posiadamy jasn¹ i szczegó³ow¹ procedurê
rekrutacji pracowników do Urzêdu Miasta i
Gminy. Jest ona umieszczona w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie internetowej
www.murowana-goslina.pl.
Zgodnie z ni¹ wszystkie s tanowiska
obsadzane s¹ w drodze konkursów.
2. Wprowadzenie
Systemu
Ocen
P r a c o w n i k ó w.
Celem tego zadania jest wprowadzenie
mechanizmów sta³e j i jasnej oceny
pracowników Urzêdu.
Do przygotowania systemu ocen równie¿
przyst¹piliœmy nie wiedz¹c, ze bêdzie to jedno
z zadañ programu.
Na pocz¹tku roku poinformowaliœmy
pracowników UMiG o tym, ze w drugiej
po³owie roku zostanie przeprowadzona
ocena ich pracy. Wiêcej informacji o tym
systemie równie¿ mo¿na znaleŸæ na naszej
stronie internetowej.
3. Wprowadzenie Systemu Doskonalenia
Zawodowego pracowników Urzêdu.
To kolejne zadanie, którego podjêliœmy siê
niezale¿nie od uczestnictwa w programie.
W chwili obecnej koñczymy prace nad
strategi¹ i systemem podnoszenia kwalifikacji
urzêdników w Murowanej Goœlinie.

Efektem tego bêdzie roczny plan szkoleñ
obejmuj¹cych nie tylko grupowo, ale wrêcz
indywidualnie poszczególnych pracowników
w zale¿noœci od jego potrzeb i umiejêtnoœci.
VI. Zasada rozliczalnoœci.
1. Gmina przygotowuje i rozpropagowuje
informacjê w postaci broszury, mówi¹c¹
o tym sk¹d mamy pieni¹dze w bud¿ecie
gminy i w jaki sposób je wydajemy.
W marcow ym wydaniu "Inf ormatora
Samorz¹dowego" ukaza³a siê informacja o
tym jak wygl¹da bud¿et miasta i gminy
Murowana Goœlina w roku 2005 i w jaki
sposób zamierzamy wydaæ publiczne
pieni¹dze. W kolejnym numerze uka¿e siê
informacja o tym, w jaki sposób zosta³y
spo¿ytkowane pieni¹dze z bud¿etu gminy w
roku 2004. Zapewne zastanawiacie siê
Pañstwo, dlaczego dopiero teraz. A
mianowicie ma to zwi¹zek z faktem, i¿ pod
koniec kwietnia odby³a siê Sesja
absolutoryjna Rady Miejskiej, która przyjê³a
sprawozdanie z wykonania ubieg³orocznego
bud¿etu.
To ju¿ wszystkie zadania, jakich realizacji
podjêliœmy siê bêd¹c jedn¹ z szesnastu gmin,
które przyst¹pi³y do programu w ramach
laborator ium. Od pocz¹tku roku nad
realizacj¹ tylko niektórych zadañ, które
wymieni³am na ³amach ostatnich trzech
numerów naszego biuletynu intensywnie
pracuj¹ Urzêdy gmin i powiatów z ca³ej Polski,
które przyst¹pi³y do programu. Z gminami
z województwa wielkopolskiego (jest ich
ponad 70) spotykamy siê co miesi¹c w
Murowanej Goœlinie, dziel¹c siê naszymi
doœwiadczeniami, sugestiami i korzystaj¹c
z ich ciekawych pomys³ów.
Tych z Pañstwa, którzy s¹ zainteresowani tym,
jak radz¹ sobie inni zapraszam do
odwiedzenia strony interne towej pod
adresem
www.przejrzystapolska.pl.
Ewa Poepke
z-ca kierownika Referatu Organizacyjnego
tel. 8113003
ewap@murowana-goslina.pl

Spotkanie so³tysów w Wojnowie

V

illa Mon Repos w Wojnowie goœci³a 21
marca br. oko³o 100 so³tysów z ca³ego
woj.
Wielkopo lskiego,
aby
uczestniczyæ w Ogólnym Zebraniu Delegatów
Stowarzyszenia So³tysów Województwa
Wielkopolskiego. Spotkanie rozpoczê³o siê od
powitania goœci przez Burmistrza Miasta i
Gminy Tomasza £êckiego oraz krótkiej
prezentacji multimedialnej naszej gminy.
Zaszczytn¹ funkcje gospodarza terenowego
podczas Zebrania pe³ni³a Hanna Kramer So³tys Wojnowa, natomiast z ramienia Villi
Mon Repos goœci powita³a El¿bieta W³ochal.
Program zebrania by³ bardzo napiêty,
a delega tom jako g³ówne zadanie
postawiono wybór Prezesa oraz Zarz¹du
Stowarzyszenia na nastêpna kadencjê.
Dotychczasowy Za rz¹d przedstawi³
sprawozdanie z pr acy oraz uzyska³
absolutorium. Prezesem zosta³ wybrany
ponownie Franciszek Sztuka - so³tys Skotnik
w gminie Mi³os³aw.

Po burzliwych wyborach, So³tysi dyskutowali
z zaproszonymi goœcimi (w spotkaniu
uczestniczyli m.in. Prezes Wielkopolskiego
Oddzia³ u
Terenowego
Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Zofia Szalczyk, Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej w Mi³os³awiu Jaros³aw Sobczak,
Dyrektor Biura Krajowego Stowarzyszenia
So³tysów)
na
te maty
dotycz¹ce
funkcjonowania So³ectw oraz rolnictwa.
Podczas s potkania wrêczono równie¿
wyró¿nienia dla wieloletnich So³tysów,
a Zarz¹d wyró¿ni³ pami¹tkowymi medalami
m.in.: ws pó³organizatora spotkania
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goœlina
Tomasza £êckieg o oraz Radnego
Powiatowego z naszej gminy Jaros³awa
Dobrowolskiego.
Arkadiusz Bednarek
Starszy specjalista ds. rozwoju
obszarów wiejskich i turystyki
tel.: 812 20 55 w. 104
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl
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Czy Nowy Rynek powinien nosiæ nazwê plac Jana Paw³a II?
Tak bliscy sobie dawno nie byliœmy…
Choroba, godne umieranie i wreszcie sama
œmieræ Jana Paw³a II wywo³a³y w naszej
gminie, podobnie jak w ca³ej Polsce, g³êbokie
poruszenie, smutek pe³en zadumy i refleksji.
Oprócz indywidualnych prze¿yæ i doznañ, w
sposób spontaniczny, z potrzeby serca
objawi³y siê przejawy najprawdziwszej
miêdzyludzkiej solidarnoœci.
Gromadziliœmy siê w naszych koœcio³ach,
prze¿ywaliœmy te dni w rodzinach, ale
miejscem szczególnym sta³ siê Nowy Rynek.
To na Nowym Rynku w godzinê po og³oszeniu
œmierci umi³owanego Ojca Œwiêtego stan¹³
krzy¿, a wokó³ nie go kwiaty, "serce"
zapalonych zniczy, warta harcerska i z dnia
na dzieñ coraz wiêcej nas - mieszkañców
gminy, przedstawicieli wszystkich generacji.
Do najwiêkszych prze¿yæ wspólnotowych,
odwa¿ê siê stwierdziæ - w historii Murowanej
Goœliny - nale¿y Msza Œw. ¿a³obna, kiedy to
pomimo deszczu na Nowym Rynku
zgromadzi³o siê oko³o trzech i pó³ tysi¹ca
osób.Nastêpnego dnia blisko dwa tysi¹ce odprowadza³o Krzy¿ do koœcio³a.
Mo¿e plac Jana Paw³a II
W czasie niezwyk³ych spotkañ na Nowym
Rynku zaczê³a kie³kowaæ myœl, aby to, co nas
po³¹czy³o, nie przeminê³o, aby utrwaliæ
czuwaj¹c¹ i modl¹c¹ siê w spólnotê.
To, o czym dyskutowano w czasie celebry na
Rynku wypowiedzia³ ks. Dziekan - Roman
Kostecki:"Nowy Rynek - dla nas szczególne
miejsce. Od chwili œmierci Jana Paw³a II
miejsce modlitwy, zadumy, nawróceñ.
Pojawiaj¹ siê pytania wiernych i konkretne
propozycje: … mo¿e plac Jana Paw³a II …
Na to miejsce przecie¿ wrócimy w maju,
w paŸdzierniku, w Bo¿e Cia³o, ale zapewne
inni ni¿ dotychczas, zapewne inaczej".
W œlad za tym zos ta³ opublikowany
komunikat Rady Duszpasterskiej i wniosek
do Rady Miejskiej, pod którym we wszystkich
parafiach, w ci¹gu kilku dni zebrano 1770
podpisów. Podpisa³o siê:
- 1260 mieszkañców Zielonych Wzgórz i os.
600-lecia (w tym 84 z samego Nowego
Rynku),
- 171 mieszkañców starszej czêœci miasta,
- 336 mieszkañców terenów wiejskich,
- 2 mieszkañców Poznania,
- 1 mieszkaniec Czerwonaka.
Poparcie dociera³o z ró¿nych œrodowisk, m.in.
od Cechu Rzemieœlników, Kupców
i Przedsiêbiorców.
Niepokój…
Obok wyrazów poparcia pojawi³y siê jednak
tak¿e ob awy,
szczególnie wœród
mieszkañców Nowego Rynku. Co zrozumia³e,
osoby te zaniepokoi³y siê kosztami
zwi¹zanymi ze zmian¹ nazwy placu, które
sami mieliby ponieœæ. Swoje zastrze¿enia
przedstawi³o 84 mieszkañców (w tym 71 z
Nowego Rynku). Zosta³y one opisane w
piœmie, którego autorzy nie widz¹ mo¿liwoœci
przeprowadzenia zmiany bez wsparcia
finansowego. Jednoczeœnie proponuj¹
ustawienie pomnika b¹dŸ tablicy
pami¹tkowej.

Jak mia³aby siê dokonaæ zmiana?
Po wp³yniêciu wniosku d o Urzêdu
przekaza³em sprawê do zaopiniowania
przez Komisje Ra dy Miejskiej. Po
konsultacjach nale ¿a³o zwróciæ siê o
akceptacjê do ksiêdza arcybiskupa Henryka
Muszyñskiego. Jednoczeœnie inicjatorzy
podjêli siê zgromadzenia odpowiednich
funduszy, aby pomóc finansowo rodzinom i
ma³ym firmom objêtym zmian¹ adresu, dla
których t en wydatek by³by trudny do
udŸwigniêcia. Dopiero po za³atwieniu tych
niezbêdnych spraw Rada Miejska w bli¿ej
nieokreœlonym jeszcze terminie mia³aby
podj¹æ uchwa³ê o zmianie nazwy Nowy
Rynek na plac Jana Paw³a II.
Posiedzenie Komisji
21 kwietnia odby³o siê posiedzenie Komisji
Oœwiatowo-Spo³ecznej. W porz¹dku obrad
znalaz³a siê sprawa Nowego Rynku. Na
posiedzenie komisji zostali zaproszeni
inicjatorzy wniosku - 5 przedstawicieli Rady
Duszpasterskiej i ksi¹dz Dziekan Roman
Kostecki oraz 7 pr zedstawicieli osób
podpisanych pod sprzeciwem.
W zwi¹zku z pr zybyciem oko³o
osiemdziesiêciu osób Komisja postanowi³a
przenieœæ swoje obrady do wiêkszej sali.
Dyskusja trwa³a oko³o pó³torej godziny.
Ksi¹dz Dziekan i cz³onkowie Rady
Duszpasterskiej przedstawiali w sposób
spokojny zasadnoœæ wniosku o zmianê
nazwy. Podkreœlano potrzebê upamiêtnienia,
tak¿e dla nastêpnych pokoleñ, wyj¹tkowych
wydarzeñ zwi¹zanych z zakoñczeniem
pontyfikatu Jana Paw³a II.
Oponenci, czêœæ spokojnie, czêœæ niestety
agresywnie, wyra¿ ali swoje obawy.
Najczêœciej poruszana by³a sprawa kosztów.
Tu podkreœlano, i¿ zapewne nie mog¹ liczyæ
na niczyj¹ pomoc, a ich samych na to nie staæ.

Pojawi³y siê tak¿e inne g³osy, które w ogóle
kwestionowa³y zasadnoœæ zmiany nazwy
Nowego Rynku. Zarzucano, ¿e inicjatywa
pochodzi od osób nie mieszkaj¹cych przy
Rynku, ¿e to miejsce nie jest godne takiego
patrona, itd. Momentami brakowa³o
elementarnego szacunku dla drugiego
cz³owieka. Najbardziej rozgor¹czkowani nie
potrafili siê pohamowaæ, nawet wobec
obecnoœci duchownego, a przede wszystkim
niezwykle g³êbokiej i osobistej wypowiedzi
ksiêdza Dziekana.
Kilkakrotnie podkreœla³em w czasie dyskusji,
¿e sprawa jest bardzo wa¿na, ¿e taki Patron
nale¿y siê Nowemu Rynkowi, ale ta sprawa
nie mo¿e nas podzieliæ i gdyby tak mia³o siê
staæ, nale¿y zrezygnowaæ ze szlachetnej
inicjatywy.
Ostatecznie wraz z Komisj¹ uzgodni³em, ¿e
obecnie nie ma mo¿liwoœci na szybkie
odniesienie siê do wniosku, ¿e niezbêdne s¹
tu g³êbokie przemyœlenia, a tak¿e dalsze
konsultacje.
Co dalej?
Obecnie sprawa w ymaga g³êbokiego
namys³u. Zamierzam siê zwróciæ w formie
ankiety do mieszkañców Nowego Rynku o ich
konkretne stanowisko.
Po analizie stanowiska poszczególnych
mieszkañców Nowego Rynku przeprowadzê
kolejne konsultacje z mieszkañcami ca³ej
gminy i konkretnymi œrodowiskami.
W koñcu podejmê ostateczn¹ decyzjê o
wprowadzeniu uchwa³y o zmianie nazwy
Nowego Rynku pod obrady Rady Miejskiej
albo o jej wycofaniu.
Na to wszystko potrzeba czasu, spokoju i
rozmowy na argumenty przy zachowaniu
wzajemnego szacunku.
Tomasz £êcki
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goœlina
tel.: 811 30 01
e-mail: burmistrz@murowana-goslina.pl

Koszty związane ze zmianą nazwy ulicy Nowy Rynek
L.p.

Nazwa

1. Wymiana dowodu osobistego

Koszt
zwolnione z opłat *

2. Wymiana prawa jazdy

77 zł

Wymiana dowodu rejestracyjnego przy białych
3.
tablicach

66 zł

Wymiana dowodu rejestracyjnego przy czarnych
tablicach

55 zł

4.

5. Paszport

nie dotyczy -nie ma obowiązku wymiany dokumentu ani
aktualizacji danych zawartych we wniosku

Koszty osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej w Urz
1.
zwolnione z opłat
ędzie Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie
2. Zmiana w Urzędzie Statystycznym - REGON
zwolnione z opłat
3. Zmiana w Urzędzie Skarbowym

zwolnione z opłat

4. Zmiany w ZUS

zwolnione z opłat

Koszty osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą
Zmiana wpisu w KRS (dot. osób prawnych, spółek 650 zł (400 zł zmiana wpisu, 250 zł ogłoszenie w Monitorze
1.
prawa handlowego)
Polskim)
Inne koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
1. Zmiana adresu w kasie fiskalnej
2. Wymiana pieczątek

ok. 100-150 zł
od kilku do 20-30 zł/szt

* dla osób, które jeszcze nie dokonały obowiązkowej wymiany dowodu osobistego (koszt 30 zł), zmiana adresu w
dowodzie wiąże się z darmową wymianą dowodu osobistego

Biuletyn Samorz¹dowy
Miasta i Gminy Murowana Goœlina

Wnioski na dop³aty bezpoœrednie tylko do 15 maja

O

d 15 marca do 15 maja br. (z³o¿enie
wniosku po 15 maja prowadzi do
zmniejszenia o 1% za ka¿dy dzieñ
kwoty, do której rolnik by³by uprawniony
w przypadku terminowego z³o¿enia wniosku)
rolnicy mog¹ sk³adaæ w Powiatowych Biurach
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (ul. Strzeszyñska 36) wnioski
o dop³aty bezpoœrednie. W tym roku nie
trzeba jednak po wnioski chodziæ
indywidua lnie, poniewa¿ f ormularze
czêœciowo wype³nione trafi³y ju¿ do domów
rolników przesy³ane poczt¹. Ka¿da osoba
która otrzyma³a taki wniosek sprawdza
poprawnoœæ danych z przes³anego wniosku,
a puste r ubryki np. dotycz ¹ce upraw

uzupe³nia sama. Ta procedura jednak nie
dotyczy tych producentów rolnych, którzy po
raz pierwszy sk³adaj¹ wnioski o dop³aty.
Takie osoby same musz¹ zadbaæ o terminowe
z³o¿enie wniosku.
Formularz wniosku o przyznanie dop³at
bezpoœrednich
jest
podobny
do
zesz³orocznego z kilkoma zmianami. W roku
2005 zmianie uleg³y oznaczenia sposobu
u¿ytkowania dzia³ ek rolnych (brak
oznaczenia
"R") .
Wnioskodawca
zobowi¹zuje siê równie¿, ¿e trwa³e u¿ytki
zielone które deklaruje w wniosku w roku
2005 nie zostan¹ w przysz³oœci w³¹czone do
p³odozmianu (zaorane), ani wy³¹czone
zupe³nie z produkcji (np. zalesione).

10 maja 2005 r. (wtorek)

16.00-20.00

Świetlica Białężyn

12 maja 2005 r. (czwartek)

10.00-17.00

Sala MGOKiR Poznańska 16

17 maja 2005 r. (wtorek)

16.00-20.00

Sala MGOKiR Poznańska 16

24 maja 2005 r. (wtorek)

16.00-20.00

Sala MGOKiR Poznańska 16

Urz¹d Miasta i Gminy
w Murowanej Goœlinie
Og³asza rozpoczêcie procedury rekrutacyjnej na stanowisko:

DS. GEODEZJI

Urz¹d Miasta i Gminy
Murowana Goœlina
ul.Poznañska 18
62-095 Murowana Goœlina
kancelaria, pok. nr 1.

Od kandydatów wymaga siê:
Wykszta³cenie:
wy¿sze kierunkowe-geodezja.
Doœwiadczenie zawodowe: min. 3 lata,
po¿¹dane w administrac ji samor z¹dowej.
Dodatkowe umiejêtnoœci:
obs³uga komputera,
znajomoœæ programu WORD i Excell, Power Point,
pr awo jazdy kat. B ,
znajomoœæ j. angielskiego na poziomie komunikatywnym
Niezbêdna wiedza w zakresie przepisów:
Kodeksu Cywilnego,
prawa geodezyjnego i kartograficznego,
ustawy o nazewnictwie ulic i placów oraz
numeracji porz¹dkowej nieruchomoœci,
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami,
Kodeksu Postêpowania Administr acyjnego,
ustawy o samorz¹dzie terytorialnym.
Po¿¹dane cechy osobowoœci:
zdolnoœci organizacyjne i kierownicze,
punktualnoœæ i dok³adnoœæ,
wysoka kultura osobista,
³atwoœæ nawi¹zywania kontaktów,
kreatywnoœæ,
planowanie pracy,
samodzielnoœæ i komunikatywnoœæ,
wysoki próg odpornoœci na sytuacje stresowe,
umiejêtnoœæ negocjacji.
Kandydatów zapraszamy do sk³adania aplikacji zawieraj¹cych:
- ¿yciorys, list motywacyjny,
- aktualn¹ fotografiê,
kopie dokumentów potwier dzaj¹c yc h
wykszta³cenie,
kwalifikacje i doœwiadczenia zawodowe,
- oœwiadczenie o niepaleniu papierosów,
- zgodê na przetwarzanie danych osobowych
(zgodnie z ustaw¹ z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr
133, poz. 833).
Na zg³oszenie oczekujemy do 10 czerwca 2005 r. (decyduje data wp³yniêcia
do Urzêdu Miasta i Gminy) pod adresem podanym obok.

Oferta pracy

W zwi¹zku z powy¿szym rok 2005 bêdzie
rokiem re ferencyjnym dla o kreœlenia
powierzchni trwa³ych u¿ytków zielonych,
która to powierzchnia nie mo¿e zostaæ
zmieniona w latach nastêpnych.
Ustalono równie¿, i¿ u¿ytki zielone powinny
byæ skoszone i zebrane w terminie do 15
lipca. Kolejna zmiana dotyczy nieaktualnego
rodzaju u¿ytków, niezgodnego z wypisem z
ewidencji gruntów i budynków. Jeœli rolnik
stwierdzi takie rozbie¿noœci obowi¹zkowo
musi wpisaæ w kolumnie 14 sekcji VII wniosku
wyra¿enie "nieaktualny rodzaj u¿ytków" a
fakt ten zg³osiæ w Starostwie Powiatowym
(niestety zmiana u¿ytkowania zwi¹zana jest
z poniesieniem op³aty).
W roku 2005 producenci rolni wnioski
sk³adaj¹ osobiœcie (nie bêd¹ one
przyjmowane w Urzêdach Gmin - wg
informacji ARiMR) lub wysy³aj¹ je za
potwierdzeniem poczt¹.
Po zakoñczeniu akcji sk³adania wniosków w
teren rusz¹ kontrolerzy którzy sprawdz¹
(kontrol¹ objête zostanie od 5,5 do 11 %
gospodarstw w zale¿noœci od województwa)
poprawnoœæ z³o¿onych danych. Natomiast
wyp³aty dop³at za rok 2005 nast¹pi¹ od
grudnia 2005 do czerwca 2006 roku.
Przypominamy równie¿, i¿ od pocz¹tku marca
na terenie Gminy odbywaj¹ siê spotkania
konsultacyjne dotycz¹ce m.in. wype³niania
wniosków na p³atnoœci obszarowe. Tabela
obok przedstawia najbli¿sze terminy spotkañ.
Zachêcamy wszystkich zainteresowanych do
skorzysta nia z pomocy kons ultantów.
Przypominamy, ¿e porady s¹ darmowe.
Arkadiusz Bednarek
Starszy specjalista ds. rozwoju
obszarów wiejskich i turystyki
tel.: 812 20 55 w. 104
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl

Lokalne podtopienia

W

nawi¹z aniu do info rmacji
umieszczonej w kwietniowym
Informatorze Samorz¹dowym
Miasta i Gminy Murowana Goœlina
w zwi¹zku z lokalnymi podtopieniami
w rejonie ulic Oleñki i Kmicica, informujemy
i¿ z dniem 5.04.2005r. zosta³y zakoñczone
prace zwi¹zane z awari¹ drena¿u. Usuniêto,
udro¿niono oraz oczyszczono istniej¹cy
drena¿ na d³ugoœci ok. 300m. Wykonano
i wyremontowano ³¹cznie 7 studzienek
rewizyjnych u³atwiaj¹cych kontrolê nad
drena¿em. Dziêki ¿yczliwoœci i wspó³pracy
mieszkañców nieruchomoœci przyleg³ych,
którzy udostêpnili swoje tereny pracownikom,
sprawnie usuniêto awariê z nadziej¹
¿e kolejna lata nie przynios¹ niespodzianek.
Prace zwi¹zane z konserwacj¹ drena¿u,
w miarê mo¿liwoœci bêd¹ uwzglêdnione
w corocznym planie prac melioracyjnych
realizowanych na terenie naszej gminy.
Ma³gorzata Krotiuk -Œliwa referent ds.
leœnictwa i melioracji
tel.: 812 20 55 w. 104
e-mail: m.sliwa@murowana-goslina.pl

Biuletyn Samorz¹dowy
Miasta i Gminy Murowana Goœlina

Losy szko³y ponadgimnazjalnej w Murowanej Goœlinie
W roku 1999 Zasadnicza Szko³a Zawodowa
zosta³a przejêta przez Powiat Poznañski
(porozumienie
miêdzy
p owiatami
poznañskim i obornickim z dnia 30 kwietnia
1999 r.). Od 1 wrzeœnia 1999 roku w
budynku przy ul. Szkolnej 1 rozpoczê³a
funkcjonie Zasadnicza Szko³a Zawodowa
prowadzona przez Powiat Poznañski jako
szko³a dzienna – f ilia Zespo³u Szkó³
w Bolechowie. Nastêpnie Rada Powiatu
Poznañskiego powo³a³a : w 2000r. Liceum
Techniczne, a w r oku 2002 Liceum
Ogólnokszta³c¹ce i Liceum Profilowane.
Wszystkie te szko³y zosta³y zorganizowane
w ramach Zespo³u Szkó³ im. Dezyderego
Ch³apowskiego w Bolechowie.
Wobec wyraŸnego ¿¹dania Powiatu, w roku
2002 gmina przekaza³a budynek przy ul
Szkolnej 1 Powiatowi Poznañskiemu. Budynek
w latach 1999-2001 zosta³ przez gminê
wyremontowany za kwotê ok. 700 tys. z³.
W roku 2004 ukaza³ siê Raport o bezrobociu
absolwentów szkó³ ponadgimnazjalnych
Poznania i Powiatu Poznañskiego, z którego
wynika, ¿e najwy¿szy wskaŸnik bezrobocia
dotyczy absolwentów Zasadniczej Szko³y
Zawodowej w Murowanej Goœlinie. Komisja
Oœwiaty i Wychowania Rady Powiatu
Poznañskiego na posiedzeniu w dniu 21
wrzeœnia 2004r. o mawia³a powy¿szy
problem szko³y w Murowanej Goœlinie.
30 wrzeœnia 2004r. odby³o siê wspólne
posiedzenie przedstawiciel i Powiatu
Poznañskiego, dyre kcji Zespo³u Szkó³
w Bolechowie oraz Komisji Oœwiaty Rady
Miejskiej Murowanej Goœliny, na którym
omawiany by³ przede wszystkim problem
malej¹cego naboru uczniów do szko³y œredniej
w Murowa nej Goœlinie. W zwi¹zku
z powy¿sz¹ sytuacj¹ w grudniu 2004r.
Zarz¹d Powiatu zl eci³ pracownikom

dokoñczenie ze str. 1

Uniwersytetu im. A.Mickiewicza badania
wœród uczniów, nauczycieli, pracowników i
rodziców dotycz¹ce opinii na temat
funkcjonowania sz ko³y w Murowanej
Goœlinie.
W styczniu 2005 r. zespó³ przeprowadzaj¹cy
badanie przedstawi³ raport, z którego min.
wynika, ¿e s³ab¹ stron¹ funkcjonowania
szko³y jest:
· funkcjonowanie szko³y œredniej w jednym
budynku z Zasadnicz¹ Szko³¹
Zawodow¹ oraz problem prywatnego
Goœliñskiego Centrum Edukacji,
· brak to¿samoœci szko³y w Murowanej
Goœlinie oraz elementu wyró¿niaj¹cego
na tle innych porównywalnych szkó³,
· nieskuteczna
p romocja szko³y
w œrodowisku,
· ni¿szy poziom nauczania w porównaniu
z liceami poznañskimi,
· niewyst arczaj¹ca
wsp ó³praca
Gimnazjów ze Szko³¹ Ponadgimnazjaln¹.
Wyniki badania zosta³y skrytykowane,
uznane za niewiarygodne przez dyrekcjê
szko³y.
W dniu 1 marca 2005 r. odby³o siê wspólne
posiedzenie Komisji Oœwiaty i Wychowania
Rady Powiatu Poznañskiego i gminy
Murowana Goœlina, na któr ym zosta³
omówiony raport. Równie¿ na tym spotkaniu
zosta³y przedstawione dwie propozycje
dotycz¹ce dalszych losó w szko³y
ponadgimnazjalnej mieszcz¹cej siê przy ul.
Szkolnej 1.
Cz³onek Zarz¹du Powiatu Poznañskiego –
Tomasz £ubiñski przedstawi³ propozycjê:
· Technikum ¯ywienia z Owiñsk zostanie
przeniesione do Murowanej Goœliny na
ul. Szkoln¹ 1 – jako filia szko³y w
Rokietnicy
· Liceum O gólnokszta³c¹ce , Liceum
Profilow ane i Zasadnicz a Szko³a
Zawodowa zostan¹ przeniesione z
Murowanej Goœliny do Bolechowa.

Nabór do klas pierwszych
Rok szkolny
Liceum Ogólnokształcące

Liceum Profilowane

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

2002/2003

46

44

71

2003/2004

42

26

60

2004/2005

24

26

85

Harmonogram selektywnej zbiórki surowców
Rejo n 1
Boduszewo, G³êbocko, G³êboczek, Kamiñsko,
£opuchowo, £opuchówko, Rakownia, Zielonka
- zbiórka 17 maja 2005 r.
Rejo n 2
Bia³êgi, Bia³ê¿yn, D³uga Goœlina, £oskoñ Stary,
Mœciszew o,
Nieszawa,
R aduszyn,
Starczanowo, Trojanowo, Uchorowo,
Wojnowo- zbiórka 18 maja 2005 r.
Rejo n 3
Murowana Goœlina, Przebêdowo- zbiórka
19 maja 2005 r.
W podanych powy¿ej terminach odpowiednio
zabezpieczone worki nale¿y do godz.8.00
wystawiæ w widocznym miejscu przed
posesje. Szczegó³owy harmonogram zbiórki
surowców
wtór nych,
odpadów
wielkogabaryto wych
i
odpadów

niebezpiecznych w 2005 roku jest
zamieszczony w broszurce pt. "Czystoœæ i
porz¹dek na terenie miast a i gminy
Murowana Goœlina ", któr¹ Pañstwo
otrzymaliœcie do domów wraz z marcowym
wydaniem Informatora Samorz¹dowego.
Proszê o zg³aszanie wszelkich uwag i
propozycji w zakresie wdra¿anego na terenie
naszej gminy Programu selektywnej zbiórki
odpadów. Dodatkowe informacje w zakresie
zbiórki odpadów wraz z ulotkami
i harmonogramami uzyskaæ mo¿na w
Urzêdzie Miasta i Gminy w Murowanej
Goœlinie.
Violetta Sza³ata
kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Œrodowiska
tel.: 812 20 50
e-mail: violetta@murowana-goslina.pl

Burmistrz Tomasz £êcki pr zedstawi³
propozycjê:
· Zasadnicza Szo³a Zawodowa i Szko³a
Uzupe³niaj¹ca dzienna dla absolwentów
ZSZ oraz Technikum ¯ywienia mog³yby
funkcjonowaæ przy ul. Szkolnej 1 jako
szko³a samodzielna, a nie jako filia,
· Liceum O gólnokszta³c¹ce , Liceum
Profilowane oraz Gimnazjum mog³yby
funkcjonowaæ jako Zespó³ Szkó³ przy ul.
Mœciszewskiej 10 prowadzony przez
Powiat Poznañski lub Gminê Murowana
Goœlina.
W sprawie losu Za sadniczej Szko³y
Zawodowej interweniowali u Starosty Jana
Grabkowskiego pan Jerzy Pêdziñski i
Apoloniusz Twaróg. Podkreœlali min. brak
zgody na podporz¹dkowanie szko³y przy ul.
Szkolnej 1 Zespo³owi Szkó³ w Rokietnicy.
Dzisiaj najwa¿niejszym wydaje siê:
· kontynu acja
dotychcz asowych
atrakcyjnych kierunków kszta³cenia oraz
uruchamianie nowych wa¿nych z punktu
widzenia wspó³czesnego rynku pracy,
· doposa¿e nie Szko³y w M urowanej
Goœlinie,
· mo¿liw ie
jak
najs zybsze
usamodzielnienie Szko³y w Murowanej
Goœlinie,
· okreœlenie perspektywy przeprowadzenia rozbudowy Szko³y i zapisanie tego w
Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Powiatu Poznañskiego.
Ponadto niezbêdna jest jak najlepsza
wspó³praca z Zespo³em Szkó³ w Murowanej
Goœlinie i Liceum Ogólnokszta³c¹cym w
Bolechowie
–
Gimnazjów,
szkó³
samorz¹dowych i ró¿norodnych œrodowisk,
w tym przede wszystkim œrodowisk ¿ycia
gospodarczego.
Ostateczna decyzja podjêta zosta³a przez
Radê Powiatu na XXVIII Sesji Rady Powiatu
Poznañskiego w dniu 26 kwietnia 2005 r. i
dotyczy³a wy³¹czenia Zasadniczej Szko³y
Zawodowej z Zespo³u Szkó³ w Bolechowie i
w³¹czenia tej¿e szko³y do Zespo³u Szkó³ w
Rokietnicy. Decyz ja ta potwierdza
zorganizowanie szko³y mieszcz¹cej siê w
budynku przy ul. Szkolnej 1 w strukturze
przedstawionej na wstêpie.
Iwona Szczodrowska
inspektor ds. oœwiaty
tel.: 811 30 03
e-mail: oswiata@murowana-goslina.pl

15 lat samorz¹du
terytorialnego

24 maja 2005 roku odbêdzie siê uroczyste
spotkanie z okazji XV-lecia istnienia
samorz¹du terytorialnego w Polsce,
w Murowanej Goœlinie.
Odbêdzie siê ono o godz. 18.00 w Sali
Miejsko-Gminnego Oœrodka Kultury
i Rekreacji przy ul. Poznañskiej 18.
Serdecznie zapraszam w imieniu Burmistrza
oraz Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w
Murowanej Goœlinie do wziêcia udzia³u w tym
spotkaniu tych z Pañstwa, dla których
wydarzenia z tym zwi¹zane by³y i w dalszym
ci¹gu s¹ wa¿ne.
Ewa Poepke
z-ca kierownika Referatu Organizacyjnego
tel. 8113003
e-mail: ewap@murowana-goslina.pl

Biuletyn Samorz¹dowy
Miasta i Gminy Murowana Goœlina

Osoby zamierzaj¹ce zawrzeæ zwi¹zek ma³¿eñski

Plan Urz¹dzania Lasu

zwi¹zku z wieloma pytaniami
sk³adanymi w Urzêdzie Stanu
Cywilnego i w zwi¹zku ze
zdarzaj¹cymi siê nieporoz umieniami
dotycz¹cymi tzw. œlubów konkordatowych
przypominamy, ¿e narzeczeni chc¹cy, aby
zawierane przez nich ma ³¿eñstwo
konkordatowe wywo³a³o skutki w prawie
polskim, musz¹ z ³o¿yæ duchownemu
zaœwiadczenie
st wierdzaj¹ce
brak
okoliczno œci wy³¹czaj¹cych zawarcie
ma³¿eñstwa. Zaœwiadczenie to wydaje
kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego miejsca
zamieszkania jednej z osób wstêpuj¹cych w
zwi¹zek ma³¿eñski.
Przed wydaniem zaœwiadczenia, osoby
zamierzaj¹ce zaw rzeæ ma³¿eñstwo,
obowi¹zane s¹ przybyæ do USC, aby
podpisaæ zapewnienie o braku okolicznoœci
wy³¹czaj¹cych zawarcie ma³¿eñstwa i
oœwiadcz enie o wyborze nazwiska

nformujemy i¿ Akademia Rolnicza im. A
Cieszkowskiego w Poznaniu Leœny Zak³ad
Doœwiadczalny w Murowanej Goœlinie
opracowa³ projekt Planu Urz¹dzania Lasu
dla Nadleœnictwa Doœwiadczalnego
Zielonka na lata 2004-2013. W zwi¹zku z
powy¿szym, w dniach 9-23.05.2005 w
siedzibie Leœnego Zak³adu Doœwiadczalnego
w Murowanej Goœlinie ul. Rogoziñska 38 w
pok. 11 w godzinach 800-1400 powy¿szy
projekt bêdzie wy³o¿ony do publicznego
wgl¹du. Zatem ka¿dy mie szkaniec
spo³ecznoœci lokalnej mo¿e ustnie lub pisemnie
wyraziæ swoj¹ opiniê w sprawie
projektowanych przedsiêwziêæ. Dodatkowe
informacje dostêpne s¹ w Urzêdzie Miasta i
Gminy w Murowanej Goœlinie
pok. nr 6.
Ma³gorzata Krotiuk-Œliwa
referent ds. leœnictwa i melioracji
tel.: 812 20 55 wew.104.
e- mail: m.sliwa@murowana-goslina.pl

W

ma³¿onków i ich dzieci or az z³o¿yæ
nastêpuj¹ce dokumenty:
· Kawaler/panna: odpis skrócony aktu
urodzenia,
· Wdowiec/wdowa: odpis skrócony aktu
urodzenia oraz odpis skrócony aktu
zgonu ma³¿onka,
· Rozwiedziony/rozwiedziona: odpis
skrócony aktu urodzenia i odpis skrócony
aktu ma³¿eñstwa z adnotacj¹ o
rozwodzie.
Nale¿y równie¿ uiœciæ op³atê skarbow¹.
Na podstawie z³o¿onych dokumentów i
oœwiadczeñ kierownik USC sporz¹dza trzy
egzemplarze zaœwiadczenia, które nale¿y
dostarczyæ duchownemu. Zaœwiadczenie to
jest wa¿ne 3 miesi¹ce.
Anna Górska
Kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego
tel.: 812 23 11

Stra¿ Miejska w Murowanej Goœlinie
Siedzib¹ Straczy Miejskiej bêd¹ biura przy
ul. Mostowej 3, dok³adne dane kontaktowe
podajemy poni¿ej:
biuro czynne: poniedzia³ki 9.00 - 17.00
wt - pt 7.30 - 15.30
tel./fax.:
812 20 10
e-mail:
strazmiejska@murowanagoslina.pl
W przypadku nieobecnoœci funkcjonariuszy
w siedzibie lub po godzinach pracy biura
interwencje mo¿na zg³aszaæ:
e-mail:
sm.inter wencje@murowanagoslina.pl
lub nagraæ wiadomoœæ na automatyczn¹
sekretarkê (812 20 10).
Komunikat I
Uwaga kierowcy informu jemy, ¿e
rozpoczynamy ak cje zwi¹zan¹ z
przestrzeganiem przepisów dotycz¹cych
parkowania pojazdów. Ka¿dy kierowca,
który
zaparkow a³
swój
pojazd
nieprawid³owo mo¿e zostaæ upomniany
“¿ó³t¹ kartk¹”. B êdzie prowadzona
ewidencja ukaranych

„s³u¿ymy i chronimy

i na tej podstawie osoba, która otrzyma dwie
takie kartki zostanie napomniana mandatem
karnym.
Komunikat II
Tylko w zesz³ym roku w wyniku kradzie¿y
drzewek ozdobnych i kwiatów gmina
ponios³a straty w wysokoœci ponad 5 tys. z³.
Wykopane z klombów i zieleñców, zamiast
zdobiæ nasze miasto, zieleni¹ siê zapewne w
ogródkach niektórych jego mieszkañców. Aby
powstrzymaæ ten proceder drzewka bêd¹
znakowane farb¹, a ponadto niewidocznym
markerem. Poniewa¿ w najbli¿szym czasie
gmina przyst¹pi do uzupe³niania strat Stra¿
Miejska zwraca siê z proœba o informowanie
o
zauwa¿onych
przypadkach
„pomalowanych” drzewek, jednoczeœnie
informuje zainteresowanych , ¿e za kradzie¿
(art. 119 KW) i posiadanie - paserstwo (art.
122 KW) grozi kara wymierzana przez s¹d
grodzki.
Piotr Kubczak
komendant Stra¿y Miejskiej
tel.: 812 20 10
p.kubczak@murowana-goslina.pl

I

Uwaga prywatni w³aœciciele
lasów

U

rz¹d Miasta i Gminy informuje i¿ s¹
wy³o¿one do publicznego wgl¹du
projekty uprosz czonych planów
urz¹dzania lasów nie bêd¹cych w³asnoœci¹
Skarbu Pa ñstwa. Lasy po³o ¿one s¹ w
nastêpuj¹cych miejscowoœciach: £opuchowo,
Nieszawka, Wojnowo, Zielonka, G³êboczek,
Kamiñsko, Mœciszewo, Nieszawa, Bia³êgi,
Bia³ê¿yn, Boduszewo, G³êbocko.
W zwi¹zku z powy¿szym w³aœciciele lasów
mog¹ sk³adaæ w dniu 20.05.2005r. od
godziny 9.00 do 15.00 wnioski i zastrze¿enia
do w/w projektów. Informacje zbierane bêd¹
przez delegacjê firmy wykonuj¹cej powy¿sze
plany. Dodatkowe informacje dostêpne s¹ w
Urzêdzie Miasta i Gminy w Murowanej
Goœlinie pok. nr 6.
Ma³gorzata Krotiuk-Œliwa
referent ds. leœnictwa i melioracji
tel.: 812 20 55 w. 104
e-mail: m.sliwa@murowana-goslina.pl



Zg³aszam moje uczestnictwo w
Wystawie Folkloru i Produktów Rolnych „TARG WIEJSKI 2005”
Imiê: ...............................................................................................................................
Nazwisko: ......................................................................................................................
Firma: .............................................................................................................................
Miejscowoœæ: ..................................................................................................................
Telefon kontaktowy (domowy): ......................................................................................
Telefon komórkowy: .......................................................................................................
Oferta wystawiennicza: ................................................................................................
Proszê o przygotowanie (iloœæ sztuk):

stó³:

krzes³o:



Biuletyn Samorz¹dowy
Miasta i Gminy Murowana Goœlina

Urz¹d Miasta i Gminy
w Murowanej Goœlinie

Profilaktyka chorób p³uc

Og³asza rozpoczêcie procedury rekrutacyjnej na stanowisko:

DS. OŒWIATY

Od kandydatów wymaga siê:
wy¿sze,
Wykszta³cenie:

po¿¹dane podyplomowe z zakresu zarz¹dzania oœwiat¹

Doœwiadczenie zawodowe: min. 5 lat
Dodatkowe umiejêtnoœci:

po¿¹dane w administracji samorz¹dowej lub oœwiacie
obs³uga komputera,
znajomoœæ programu WORD i Excell, Power Point
prawo jazdy kat. B,
znajomoœæ j. angielskiego na poziomie komunikatywnym

Niezbêdna wiedza w zakresie przepisów:

ustawa o samorz¹dzie terytorialnym,
ustawa o systemie oœwiaty wraz z rozporz¹dzeniami
wykonawczymi,
Karta Nauczyciela wraz z rozporz¹dzeniami
wykonawczymi,
Prawo Zamówieñ Publicznych,
Kodeks Postêpowania Administracyjnego

Po¿¹dane cechy osobowoœci:

zdolnoœæ myœlenia analitycznego i abstrakcyjnego,
punktualnoœæ i dok³adnoœæ,
wysoka kultura osobista,
umiejêtnoœci organizacyjne,
kreatywnoœæ,
planowanie pracy,
samodzielnoœæ i komunikatywnoœæ,
wysoki próg odpornoœci na sytuacje stresowe,
umiejêtnoœæ negocjacji.

Rozpatrywane bêd¹ kandydatury osób niepal¹cych spe³niaj¹cych ww. wymagania.
Kandydatów zapraszamy do sk³adania aplikacji zawieraj¹cych:
Urz¹d Miasta i Gminy
Murowana Goœlina
ul. Poznañska 18
62-095 Murowana
Goœlina
kancelaria, pok. nr 1

¯yciorys,
list motywacyjny,
aktualn¹ fotografiê,
kopie dokumentów potwierdzaj¹cych wykszta³cenie, kwalifikacje
i doœwiadczenia zawodowe,
oœwiadczenie o niepaleniu papierosów
zgodê na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustaw¹ z
dnia 29.08.1997 r o o chronie danych o sobowych,
Dz. U. Nr 133, poz. 833)
Na zg³oszenia oczekujemy w terminie do 16 maja 2005 roku (decyduje
data wp³ywu do Urzêdu Miasta i Gminy) pod adresem podanym obok.

Oferta pracy
Urz¹d Miasta i Gminy Murowana Goœlina
Adres: ul. Poznañska 18, 62-095 Murowana Goœlina
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl
strona internetowa: www.murowana-goslina.pl
Telefony
Centrala: 812 23 63, 812 20 55, fax: 812 21 40
Burmistrz Tomasz £êcki: .................................................. 811 30 01
Zastêpca Burmistrza Szymon Bielecki: .......................... 811 88 28
Sekretarz Marcin Buliñski: ............................................. 811 30 04

Palaczy i by³ych palaczy od 40 do 68 roku
¿ycia nie choruj¹cych na choroby uk³adu
oddechowego prosimy i zg³oszenie siê do
lekarza rodzinnego celem wykonania
bezp³atnych badañ spirometrycznych.

Profilaktyka kardiologiczna

Kobiety i mê¿czyŸni od 35 do 55 roku
¿ycia nie choruj¹cy na serce prosimy
o zg³oszenie siê do lekarza rodzinnego
celem wykonana bezp³atnych badañ
(cholesterol + frakcje + cukier).

Profilaktyka raka szyjki macicy

Kobiety od 30 do 59 roku ¿ycia prosimy
o zg³oszenie siê na bezp³atne badania
cytologiczne w Poradni Ginekologicznej
ul. Krêta 35 tel. kontaktowy 812 29 76 i
812 29 31.
*dotyczy kobiet, które w ci¹gu ostatnich 3
lat nie mia³y wykonywanych badañ
cytologicznych.

Pieni¹dze na w³asn¹
dzia³alnoœæ

P

owiatowy Urz¹d Pracy w Poznaniu, ul.
Czarnieckiego 9 dysponuje œrodkami
finansowymi dla osób bezrobotnych
pragn¹cych zaÂ³o¿yæ w³asny business.
Aktualna
maksy malna
wysokoœæ
dofinans owania to 12 027,00 z³.
Dofinanso wanie jest bezzw rotne pod
warunkiem prowadzenia dzia³alnoœci
gospodarczej w sposób ci¹g³y przez 12
miesiêcy i wydatkowania pieniêdzy zgodnie
ze specyfikacj¹ zawart¹ we wniosku.
Informacji udzielaj¹ pracownicy Powiatowego
Urzêdu Pracy w Poznaniu w pok. nr 205 lub
pod numerem tel. 8345 684.
Mateusz Szczepaniak
sam. ref. ds. dzia³alnoœci gospodarczej
tel.: 812 20 55 w. 132
e-mail: m.szczepaniak@murowana-goslina.pl

p.o. Skarbnika Katarzyna £oszyk: ........................ 812 20 55 w. 122
Referat Rozwoju Gospodarczego,
kierownik El¿bieta Kujawa: .............................................. 812 24 20
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Œrodowiska,
kierownik Violetta Sza³ata: .............................................. 812 21 50
Referat Gospodarki Nieruchomoœciami, Rolnictwa i Leœnictwa
kierownik Jadwiga Kubiñska: ......................................... 812 22 44
Urz¹d Stanu Cywilnego, ewidencja ludnoœci ................. 812 23 11
Obszary wiejskie, turystyka, leœnictwo i melioracje
Arkadiusz Bednarek, Ma³gorzata Krotiuk-Œliwa... 812 20 55 w. 104
Utrzymanie dróg i infrastruktura drogowa,
Wioletta Wojciechowska ........................................ 812 20 55 w. 205
Biuro Rady Miejskiej, El¿bieta Piechocka......................... 812 24 41
Stra¿ Miejska ................................................................... 812 20 10

Biuletyn Samorz¹dowy Miasta i Gminy Murowana Goœlina.
Wydawca: Urz¹d Miasta i Gminy Murowana Goœlina, ul. Poznañska 18, 62-095 Murowana Goœlina
Przygotowanie: Urz¹d Miasta i Gminy Murowana Goœlina
Prosimy o uwagi dotycz¹ce wygl¹du Biuletynu oraz informacji w nich zawartych tel.: 812 20 55 w. 202, e-mail: biuletyn@murowana-goslina.pl

