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Uwaga spore utrudnienia w ruchu podczas Weekendu
Rowerowego
11-13 maja 2007 r.
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W ramach 39 Turnieju Pro Sinfoniki
Koło Młodych Melomanów „Klasa muzyczna”
przy Szkole Podstawowej nr 2
w Murowanej Goślinie
zaprasza w
piątek 20.04. 2007 r. o godz. 17:00
na
widowisko słowno-muzyczne
„Zbuntowane uszy – sąd nad muzyką”
w forum Gimnazjum nr 1
w Murowanej Goślinie

Olbrzymie unĳne pieniądze dla gminy Murowana Goślina

D

wie bardzo duże inwestycje komunikacyjne, ściśle związane z gminą Murowana Goślina, otrzymały dofinansowanie z Unii Europejskiej i wkrótce rozpocznie
się ich realizacja.
Na budowę obwodnicy Murowanej Gośliny
przydzielono prawie 21 mln euro, tj. ponad 80
mln zł, Wielkopolskiemu Zarządowi Dróg
Wojewódzkich w Poznaniu.
Bardzo ucieszyła nas wiadomość o dofinansowaniu, o które od wielu lat zabiegał również
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina.
Gmina partycypowała najpierw w kosztach
projektu koncepcyjnego obwodnicy opracowaniu planów zagospodarowania przestrzennego, a następnie w wykupach gruntów.
Przypomnĳmy, że trasa obwodnicy przebiegać
będzie po stronie zachodniej miasta. Rozpocznie się na terenie gminy Czerwonak, w okolicy drogi w kierunku Szlachęcina, za Raduszynem, Przebędowem, skrzyżowanie z drogą
wojewódzką nr 187, Trojanowo, do skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku do Rogoźna.

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Poznaniu - do końca bieżącego roku planuje uaktualnić projekt budowlany,
a od roku 2008 rozpocząć
budowę obwodnicy.
Rewitalizacja linii kolejowej
nr 356 Poznań Wschód
– Gołańcz, to zadanie
za kwotę około 46
mln euro, tj. ponad
200 mln zł.
Według informacji uzyskanych w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu – aktualnie
trwa przetarg na wykonanie studium wykonalności i projekt. Przetarg na wykonawcę i rozpoczęcie
robót zaplanowane jest na rok
2008.
Elżbieta Leszkowicz
inspektor ds. inwestycji
tel.: 061 812 20 55 w. 213
e-mail: e.leszkowicz@murowana-goslina.pl

Umowa dotacji na modernizację ratusza
podpisana!

Po

kilkumiesięcznych staraniach udało się
doprowadzić do podpisania 29 marca
br. przez Wojewodę Wielkopolskiego, umowy
o dofinansowanie zgłoszonego przez nas projektu „Modernizacja i rozbudowa budynku
zabytkowego ratusza w Murowanej Goślinie
na potrzeby działalności biblioteki publicznej”
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz budżetu państwa. Zatem w
najbliższych dniach możliwe będzie ogłoszenie
przetargu na wykonanie robót budowlanych, a
w dalszej kolejności na wyposażanie obiektu.
Ostateczna kwota projektu to 2 mln złotych,

zaś dotacja z Unii Europejskiej to 1,5 mln zł,
zaś z budżetu państwa to 200 tys. złotych,
natomiast wkład własny gminy to 300 tys. zł.
Realizacja budowy rozpocznie się natychmiast
po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty i
potrwa do końca czerwca 2008 r.
Barbara Florys
inspektor ds. środków pomocowych
i obsługi inwestorów
tel.: 061 812 20 55 w. 202
e-mail: b.florys@murowana-goslina.pl

Chciałbym serdecznie podziękować
wszystkim, za słowa życzliwości
i uznania dla mojej wieloletniej działalności na rzecz sołectwa Białężyn.
Dowody sympatii są dla mnie sygnałem, że zawiązane przyjaźnie przetrwają dłużej niż sprawowane funkcje.

Jerzy Peliński
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Ośrodek Kultury zaprasza:
• „Zielonym do góry”

Nasi młodzi ekolodzy zmierzą się 26
kwietnia 2007 r. o godz. 10.00 po raz
trzynasty w sali MGOKiR w Gminnym
Konkursie Wiedzy Przyrodniczo-Leśnej.

• „Przedział”

Tak zatytułowany jest spektakl przygotowany przez Teatr Młodzieżowy „Gang
Marcina”, którego premiera odbędzie się
w sobotę 14 kwietnia 2007 r. o godz.
19.00 w Klubie Osiedlowym „Zielone
Wzgórza”.

• „Zawracanie głowy nogami”

Po raz trzeci obchodzić będziemy Międzynarodowy Dzień Tańca specjalnymi pokazami tanecznymi w sali Gimnazjum nr 1 w
piątek 27 kwietnia 2007 r. o godz. 17.00.
(zmiana terminu ze względu na długi weekend w szkołach)

• Wielka Majówka

W przeddzień święta Uchwalenia Konstytucji 3 maja od godz. 19.00 będziemy się
wspólnie bawili na pierwszej w tym sezonie zabawie „latowej” na placu przy
ul. Dworcowej.

• „Co ja z tym zającem mam!”

9 i 11 maja 2007 r. najmłodsi wykonawcy
piosenek zmagać się będą w eliminacjach
gminnych i rejonowych o wejście do finału
Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków, który odbędzie się w Poznaniu
na pl. Wolności

• „Big Zbig w Murowanej Goślinie”

Zbigniew Zamachowski - wybitny aktor

teatralny i filmowy, kompozytor i pieśniarz
znany między innymi z takich ról jak: Pan
Wołodyjowski, Żurek, Shrek (dubbing),
będzie gościem kolejnego spotkania Kulturalne
Szabada w poniedziałek 14 maja 2007 r.
o godz. 18.00 w sali Gimnazjum nr 1.

• „Maruszka” i „Lofrowanie”

Na parkingu leśnym „Maruszka” będzie
meta tegorocznego VIII Rajdu Turystycznego po Puszczy Zielonka „Goślińskie
Lofry”. 19 maja 2007 r. w godz. 11.3014.00 spotkają się tam turyści, którzy pieszo lub rowerami pokonują jedną z dziewięciu wyznaczonych tras.

• „Con amore”

Prace plastyczne i rękodzielnicze powstałe
„z uczuciem”, z potrzeby serca, z umiłowania piękna, obejrzeć będzie można na
wystawie twórczości ludowej i amatorskiej
w dniach 18-26 maja 2007 r. w sali
Ośrodka Kultury.

• „Jest w orkiestrach dętych jakaś
siła!”

26 maja 2007 r. na Nowym Rynku wystąpią zaproszone orkiestry w ramach pierwszego Gościnnego Przeglądu Orkiestr
Dętych.
• „Młodzi szachiści na start!”
Tradycyjnie już z okazji Dnia Dziecka 31
maja 2007 r. o godz. 10.00 odbędzie się
w Klubie Osiedlowym „Zielone Wzgórza”
Turniej Szachowy.
Lucyna Bełch
Dyrektor Ośrodka Kultury

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
Tomasz Łęcki
serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców
do wzięcia udziału w uroczystościach z okazji

Rocznicy Uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
Program uroczystości:
2 maja 2007 r. (środa)
19.00 – Majówka na placu przy ul. Dworcowej
3 maja 2007 r. (czwartek)
9.45 – Zbiórka pocztów sztandarowych i Orkiestry
Dętej OSP (plac przed kościołem parafialnym
pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa)
10.00 – Msza św. w intencji Ojczyzny
Kościół parafialny p.w. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa
11.00 – Przemarsz na pl. Powstańców Wlkp.
11.45 – Uroczystość przed pomnikiem na
pl. Powstańców Wielkopolskich
* Hymn Narodowy
* Hejnał Miasta
* Okolicznościowe wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej
* Złożenie wiązanek kwiatów
* Mazurek 3 Maja
12.15 - Przemarsz na Strzelnicę Bracką
Turniej Strzelecki o godność Króla 3-majowego
AD 2007. Otwarty Festiwal Strzelecki z okazji
3 - majowego święta
17.00 – zakończenie imprez strzeleckich (Strzelnica
Bracka ul. Bracka)
21.00 – Wieczór pieśni patriotycznych prowadzony
przez Gośliński Szczep Związku Harcerstwa
Rzeczypospolitej (plac przy Kościele Parafialnym p.w. Najwyższego Arcykapłana Jezusa
Chrystusa)

XV Wielkanocny Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej
Dziewcząt i Chłopców

W

Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie
w dniach od 30.03.-1.04.2007r. odbywał się XV Wielkanocny Ogólnopolski Turniej
Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców.
Wzięło w nim udział 16 zespołów z różnych
miast Polski. Wyrównana gra wyłoniła najlepsze zespoły Turnieju.
W kategorii dziewcząt:
I miejsce - UKS „Dargfil” z Tomaszowa
Mazowieckiego,
II miejsce – Gimnazjum Nr 2 z Murowanej
Gośliny,
III miejsce – KS „Legionovia” z Legionowa.
W kategorii chłopców:
I miejsce – KS „Mostostal” z Kędzierzyna
Koźle,
II miejsce – KS „Stolarka” z Wołomina,

III miejsce – Gimnazjum Nr 2 z Murowanej
Gośliny.
Wybrano i nagrodzono również najlepszych
zawodników Turnieju. Najlepszymi
atakującymi zostali: Katarzyna Siwek ( Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie ) i Bartosz
Polkowski (Kędzierzyn Koźle ).
Najlepszymi rozgrywającymi okazali się: Natalia Gałązka (AZS AWF Poznań) i Maciej Dura
(Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie).
Natomiast najwszechstronniejszymi zawodnikami turnieju zostali: Fatima Piasta (Tomaszów Mazowiecki ) i Paweł Gajewski (Wołomin ).
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
Tomasz Łęcki w szczególny sposób uhonorował dwa najlepsze zespoły z Tomaszowa
Mazowieckiego i Kędzierzyna Koźla wręczając

Statuetki Burmistrza Murowanej Gośliny.
Na uroczystości zamknięcia Turnieju obecne
były władze samorządowe: Burmistrz Tomasz
Łęcki, Przewodniczący Rady Miejskiej Zbyszek
Krugiełka, Przewodniczący Komisji Oświaty
Paweł Bukowski oraz radny Rady Powiatu
Ryszard Pomin. W uroczystości zamknięcia
Turnieju wziął również udział Prezes „Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielone Wzgórza”
Adam Szweda.
Turniej odbywa się od 15 lat dzięki inicjatywie i
pracy Państwa Ewy i Andrzeja Miciulów. Organizatorami Turnieju są: UKS „Zielone Wzgórza” i Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie.
Teresa Zywert
Dyrektor Gimnazjum nr 2
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Jaką jest Murowana Goślina?
Przez łamy gazet przetacza się dyskusja na temat potencjału i tempa rozwoju polskich miast. W przypadku Poznania najczęściej wskazuje się odniesienia do Wrocławia, Krakowa i ewentualnie Gdańska. Podobne dyskusje, choć nie medialne,
raczej prywatne toczone są na temat mniejszych miejscowości.
dowych mieszkańcy powinni mieć możliwość
załatwiania w swojej miejscowości, bez uciążliwych wyjazdów do Starostwa). Tematów jest
bardzo wiele. Potencjał aglomeracji poznańskiej to wielka szansa, niestety słabo wykorzystywana.
Tomasz Łęcki - Burmistrz Miasta i Gminy

Z

atem jaką jest nasza gmina? Czym może
wyróżniać się w świecie permanentnej
konkurencji? Pytania te, zawsze aktualne, obecnie są szczególnie istotne, ponieważ
właśnie przystępujemy do aktualizacji Strategii
rozwoju miasta i gminy.

Przytoczę sytuacje z ostatnich dni, które
można uznać za dobrze charakteryzujące
naszą małą ojczyznę. W czasie Mistrzostw
Polski w rowerowej jeździe na orientację,
które współorganizowaliśmy w Puszczy Zielonka, spotkałem samorządowca z województwa lubuskiego. Powiedział mi: „wam jest
łatwiej, macie zaledwie 20 km do Poznania, a
my 130…”. Podczas bardzo ciekawego wieczoru poezji w kawiarni „Czytelnia Cafe” usłyszałem w interesującej rozmowie, że w Murowanej Goślinie dobrze się mieszka i że niezwykle często (także przy takich jak ten wieczór
okazjach) można poznać niezwykle ciekawych
ludzi. W innym towarzystwie podkreślano, że
bardzo przydałaby się nam pływalnia. Wicewójt Tarnowa Podgórnego podczas spotkania
w starostwie zauważył, że w Murowanej
Goślinie dzieje się dużo ciekawych rzeczy.
Podobnymi spostrzeżeniami dzielił się dziesięciotysięczny gośliniak, który porównywał
swoją nową miejscowość do poprzedniej, w
której mieszkał.
Przywołane rozmowy odbyły się w różnych
miejscach, w ciągu jednego tygodnia. Myślę, że
są niezłą inspiracją do myślenia o przyszłości
naszej gminy.
Murowana Goślina jest ważnym elementem
aglomeracji poznańskiej. Mieszkańcy naszej
gminy kilkakrotnie udowadniali, że nie interesują ich żadne inne kierunki i powiązania jak
właśnie z Poznaniem. Jestem wielkim zwolennikiem szybkiego budowania dobrze zorganizowanej aglomeracji. Już dzisiaj ścisła współpraca odbywa się w obszarze gospodarki
wodno-ściekowej i turystyki. Obecnie pora na
transport publiczny (nowoczesne połączenia
szynobusami i dostosowanymi do tego liniami
autobusowymi) i to z jednym elektronicznym
biletem. Kolejne dziedziny to wspólna oferta
dla inwestorów i gospodarka odpadami. W
następnej kolejności powinny być koordynowane oświata (dzisiaj np. w szkolnictwie
ponadgimnazjalnym mamy do czynienia z
odrębnymi pomysłami miasta i powiatu),
wspólny system usług administracyjnych (w
dobie internetu jak najwięcej czynności urzę-

Najważniejszą dziedziną naszej lokalnej gospodarki jest budownictwo mieszkaniowe. Dynamicznie nadrabiamy zaległości infrastrukturalne. Jesteśmy zainteresowani rozwojem
budownictwa mieszkaniowego, osiedlaniem
się u nas nowych mieszkańców i poprawą
warunków mieszkaniowych gośliniaków. Możliwości zakupu mieszkania czy budowy domu
musi towarzyszyć rozwinięta oferta usług i
warunki do aktywnego wypoczynku. W tej
drugiej sferze mamy ogromne atuty, do których przede wszystkim zalicza się „Puszcza
Zielonka”. Już obecnie zorganizowaliśmy najatrakcyjniejszy w Wielkopolsce system szlaków
rowerowych. Ciągle jednak mamy niewystar-

Wicewójt Tarnowa Podgórnego podczas
spotkania w starostwie zauważył, że w
Murowanej Goślinie dzieje się dużo ciekawych rzeczy. Podobnymi spostrzeżeniami dzielił się dziesięciotysięczny
gośliniak, który porównywał swoją nową
miejscowość do poprzedniej, w której
mieszkał.

czająco rozwiniętą sieć obiektów sportowych
i rekreacyjnych. Hala sportowa ze ścianą wspinaczkową oraz inwestycje Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielone Wzgórza” będą istotnym
ubogaceniem tego, czym do tej pory dysponujemy. Czeka nas modernizacja stadionu miejskiego, boisk przyszkolnych, rozbudowa przystani kajakowej na Warcie w Mściszewie,
budowa sztucznego jeziora w Przebędowie,
integracja i rozbudowa dróg rowerowych na
terenie miasta. Są to projekty właśnie realizowane lub przygotowywane. Nie należy jednak
na tym poprzestawać. Kolejne wyzwania to:
budowa pływalni i odbudowa jeziora Raduszyńskiego.
Zapewne czytający te słowa natychmiast
zapyta czy mamy na wszystko pieniądze?
Odpowiedź jest prosta – nie! Jednak to nie
oznacza, że z takich wyzwań należy rezygnować, a tym samym zatrzymywać rozwój Murowanej Gośliny. W specjalnym zespole strategicznym w urzędzie intensywnie myślimy nad
wykorzystaniem nie tylko naszych (zbyt
małych!) pieniędzy, ale także środków unĳnych
i poza unĳnych, a także nad wykorzystaniem
kapitałów prywatnych. Poza tym niezwykle
ważne jest (proszę nad tym mocno się zastanowić) dobre zorganizowanie lokalnych społeczności w sołectwa i osiedla samorządowe.

Jestem przekonany, że tam gdzie mieszkańcy
nie czekają z założonymi rękami, rozwój
będzie następował szybciej (np. w oparciu o
fundusze dostępne tylko dla mniejszych społeczności i organizacji, a nie dla gmin).
Życie nie znosi pustki. Same domy, nawet
obiekty sportowo-rekreacyjne muszą nie tylko
istnieć, ale przede wszystkim żyć. Nasza (nie
tylko pracowników instytucji gminnych, ale
przede wszystkim mieszkańców) aktywność
już dzisiaj przyciąga uwagę osób z zewnątrz i z
pewnością jest powodem do satysfakcji dla
mieszkańców. Ale to nie koniec. Potrzeba
nowych pomysłów. To, co robimy należy profesjonalizować, ciągle wprowadzać nowe elementy. Czy jeszcze ktoś pamięta, że w lipcu i
sierpniu niewiele się u nas działo? Dzisiaj
trudno wyobrazić sobie, aby nie było Jarmarku
św. Jakuba czy Festiwalu „Musica sacra –
musica profana”. Murowaną Goślinę rozpoznaje się poprzez Bike Maraton, Mistrzostwa
Polski w Półmaratonie Weteranów, Tour de
Pologne i wiele innych przedsięwzięć.
Przygotowując kolejną wersję naszej strategii
należy na nowo odpowiedzieć na pytanie „Jaką
jest Murowana Goślina” i „co obecnie jest najważniejszego do zrobienia?”. Moja najkrótsza
odpowiedź: Murowana Goślina to dobre miejsce do zamieszkania, a ma szansę być jeszcze
lepszym. Ważnym jest dalsze inwestowanie w
infrastrukturę (szczególnie kanalizacja sanitarna mająca wpływ na stan środowiska naturalnego), ważnym jest rozwój i modernizacja
transportu publicznego i sieci podstawowych
dróg. Równie istotnym staje się budowanie
otoczenia zamieszkania: usługi, miejsca dla
różnorodnej rekreacji i wypoczynku oraz
określona ilość miejsc pracy. W naszej gminie
za sprawą mieszkańców, ich stowarzyszeń,
specjalistycznych firm i nowocześnie zorganizowanych instytucji gminnych musi się wiele
dziać. Nie tyle chodzi tu o zaspokojenie wszelkich oczekiwań, co o szeroką gamę ciekawych
i porywających przedsięwzięć związanych
z sympatycznym klimatem naszej gminy.
To oczywiście przemyślenia moje i moich
współpracowników, a co Państwo na to? Proszę o maile, listy, rozmowy przy różnych okazjach.
Tomasz Łęcki
Burmistrz Miasta i Gminy
tel.: 061 811 30 01
e-mail: burmistrz@murowana-goslina.pl
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UR Z ĄD, R ADA

Organ stanowiący i kontrolny gminy.
Jeżeli siedziba rady gminy znajduje
się w mieście położonym na terytorium tej gminy, to rada nosi nazwę
Rady Miejskiej.

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

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

Zmiany kadrowe,

Staże absolwenckie w Urzędzie

czyli jedni odchodzą, inni przychodzą

zukamy kandydatów do odbycia staży
absolwenckich w Urzędzie Miasta i Gminy
Murowana Goślina. Jak wykazują nasze
doświadczenia staż w urzędzie jest doskonałym startem w karierze zawodowej. Aktualnie
zatrudniamy 5 osób, które po stażu przystąpiły do organizowanych przez nas naborów
wygrywając je.
Kandydaci powinni spełniać warunki:
- zarejestrowanie jako osoba bezrobotna
w Urzędzie Pracy w Poznaniu przy
ul. Czarnieckiego 9,
- wiek do 25 lat w przypadku absolwentów
szkoły średniej,
- wiek do 27 lat w przypadku absolwentów
szkoły wyższej i maksymalnie 12 miesięcy
po obronie pracy magisterskiej.
Staże absolwenckie organizowane są na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy
w Poznaniu i trwają do 8 miesięcy.
Poszukujemy osób spełniających poniższe
warunki:
1. Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska – wykształcenie średnie lub
wyższe związane z drogownictwem lub
z ochroną środowiska.
2. Referat Gospodarki Finansowej – wykształcenie średnie (preferowane o profilu administracyjnym) – prowadzenie spraw administracyjno-biurowych w zakresie postępowania podatkowego i zadań związanych
ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego.
3. Referat Gospodarki Finansowej (księgowość budżetowa) - preferowane wykształ-

Z

dniem 1 kwietnia 2007 r. następują
pewne zmiany organizacyjne w naszym
Urzędzie.
Z końcem marca zakończyli pracę panowie
Mateusz Szczepaniak zajmujący się dotąd ewidencją działalności gospodarczej i Michal Walkowiak – podinspektor ds. ochrony środowiska i usług komunalnych.
W związku z tym, sprawami związanym
z obsługą przedsiębiorców zajął się Pan Zbysław Pietek – dotychczasowy pracownik
Punktu Obsługi Interesanta. W jego miejsce
zatrudnimy nową osobę, jednakże w chwili
przygotowywania materiałów do druku trwa
jeszcze konkurs.
Rozstrzygnięty natomiast został już nabór na
stanowisko ds. ochrony środowiska i usług
komunalnych. Stanowisko to obejmie Pani Barbara Borejsza – Ida z Miękowa, która w dwóch
etapach konkursu, przy dużej konkurencji
wykazała się najlepszą znajomością zagadnień,
którymi zajmie się od 2 kwietnia.
W chwili przygotowywania materiałów do
„Biuletynu Samorządowego” trwa nadal konkurs na stanowisko ds. infrastruktury technicznej i usług komunalnych, zajmowane dotąd
przez Panią Wiolettę Wojciechowską, która
otrzymała propozycję pracy w Referacie Inwestycji. O jego wynikach poinformuję Państwa
w kolejnym numerze.
Ewa Leitgeber
Kierownik Referatu Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich
tel. 061 8118 828
e-mail: e.leitgeber@murowana–goslina.pl

S

cenie ekonomiczne wyższe (względnie
średnie),
4. Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich – wykształcenie wyższe (preferowane administracyjne).
5. Biuro Planowania Przestrzennego –
wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane architektura, planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna.
6. Samodzielne stanowisko ds. opieki zdrowotnej i dotacji udzielanych z budżetu
gminy – wykształcenie średnie lub wyższe.
Wszystkie osoby powinny posiadać umiejętność obsługi komputera przynajmniej w podstawowym zakresie (edytor tekstów WORD),
preferowana znajomość EXCELA.
Zainteresowanych prosimy o składanie swoich
aplikacji na konkretne stanowisko, zawierających list motywacyjny i życiorys, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz
kwalifikacje, zgodę na przetwarzanie danych
osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997
r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr
133, poz. 833).
Na zgłoszenia oczekujemy w terminie do 30
kwietnia 2007 roku (decyduje data wpływu do
Urzędu Miasta i Gminy) pod adresem: Urząd
Miasta i Gminy, ul. Poznańska 18, 62-095
Murowana Goślina, Kancelaria, pok. nr 1.
Marcin Buliński
Sekretarz Miasta i Gminy
tel.: 061 811 30 04
e-mail: sekretarz@murowana-goslina.pl

Nowy Kierownik OPS Konferencja w Gimnazjum

Po

wielu latach pracy z końcem marca br.
na emeryturę przeszła Pani Barbara
Kujaszewska kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie. Pani Basia od
początku swojej zawodowej kariery związana
była z Murowaną Gośliną, pracując jako kontroler sanitarny i pracownik socjalny w ośrodku
zdrowia. W 1990 r. po reformie samorządowej
tworzyła Ośrodek Pomocy Społecznej, kierując nim nieprzerwanie przez 17 lat.
Nowym Kierownikiem Ośrodka Pomocy
Społecznej została pochodząca z Murowanej
Gośliny Pani Monika Mleczek. Pani Monika jest
absolwentką studiów magisterskich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o specjalności praca socjalna i resocjalizacja. Ukończyła również studia podyplomowe z
zakresu organizacji pomocy społecznej i pracy
socjalnej oraz doradztwa zawodowego.
Pani Monika była pierwszym liderem Klubu
Pracy w Murowanej Goślinie, a ostatnio pracowała w Ośrodku Pomocy Społecznej jako pracownik socjalny.
Marcin Buliński
Sekretarz Miasta i Gminy
tel.: 061 811 30 04
e-mail: sekretarz@murowana-goslina.pl

W

dniu 27 marca w Gimnazjum nr 1
odbyła się konferencja pt. “Jak szkoła
może przyczynić się do rozwoju środowiska lokalnego?”
Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się jak
szkoła może wpływać na najbliższe otoczenie
poprzez pozyskiwanie dodatkowych środków
finansowania. W tej sprawie podpowiadali eksperci z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w
Poznaniu i Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju
Inicjatyw Obywatelskich – PISOP, którzy
przedstawili propozycję współpracy ze środowiskiem szkolnym i pomoc w założeniu
stowarzyszenia, w przygotowani wniosku
aplikacyjnego, bądź przeprowadzeniu szkoleń
z zakresu przygotowania i prowadzenia projektów unĳnych. Centrum Edukacji ATUT jako
kolejny gość konferencji zaproponował pomoc
w pozyskiwaniu środków dla dzieci przedszkolnych.
Swoimi doświadczeniami podzielili się przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Gimazujm w Pecnej. Gimnazjum to powstało dzięki
wielkiej determinacji rodziców. Jego działalność jest obecnie wspierana przez stowarzyszenie, które jak sami mówią “wyspecjalizowało” się w pozyskiwaniu środków z Unii

Europejskiej. Fundacja Pomocy Dzieciom
Wiejskim jako kolejny zaproszony gość konferencji przedstawiła swoją propozycję prowadzenia małych szkół z terenów wiejskich.
Konferencja spotkała się bardzo dużym zainteresowaniem środowiska szkolnego. Brało w
niej udział ok 60 osób – nauczyciele, rodzice i
dyrektorzy szkół. Już w trakcji spotkania
nawiązane zostały pierwsze kontakty, jak również padały propozycje następnych spotkań.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział i zapraszamy do dalszych
aktywnych działań na rzecz środowiska lokalnego gminy Murowana Goślina.
Teresa Dutkiewicz
inspektor ds. oświaty
tel.: 061 811 30 03
e-mail: t.dutkiewicz@murowana-goslina.pl

Nowa strona internetowa
Ośrodka Kultury
www.mgokir.murowana-goslina.pl
zapraszamy
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Ochrona środowiska na terenie gminy Murowana Goślina
w latach 2004 – 2006

Od

roku 2004 Urząd Miasta i Gminy prowadzi intensywne działania na rzecz
ochrony środowiska, szczególnie w zakresie
gospodarki odpadami, edukacji ekologicznej oraz
ochrony wód powierzchniowych.
W zakresie gospodarki odpadami skupiliśmy się na:
- organizacji zbiórki surowców wtórnych
(szkło, plastik, makulatura),
- organizacji zbiórki odpadów niebezpiecznych
(baterie, akumulatory, lekarstwa, świetlówki,
sprzęt elektryczno-elektroniczny, opony)
- organizacji zbiórki odpadów wielkogabarytowych (szafy, łóżka, etc.).
W zakresie ochrony wód prowadzony jest monitoring wód powierzchniowych, w szczególności
pod kątem zanieczyszczeń powodowanych przez
nieszczelne zbiorniki na ścieki lub nielegalne podłączenia do kanalizacji deszczowej.
W zakresie edukacji ekologicznej skupialiśmy się
na uświadamianiu mieszkańcom jakie korzyści
osiągną w efekcie selektywnego zbierania odpadów oraz zagrożeń jakie niosą odpady niebezpieczne, w tym azbest.
We współpracy ze Strażą Miejską prowadzone są
działania w zakresie: likwidacji dzikich wysypisk
oraz kontroli nieruchomości w zakresie przestrzegania przez właścicieli nieruchomości zapisów
regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku.

Gospodarka odpadami

Na terenie gminy prowadzona jest selektywna
zbiórka surowców wtórnych oraz odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych.
Surowce wtórne zbierane są z gospodarstw wolnostojących systemem workowym, a mieszkańcy
domów wielorodzinnych przekazują surowce
wtórne do pojemników ustawionych przy blokach. W 2006 roku zlikwidowanych zostało kilkanaście miejsc, w których stał komplet pojemników. Obecnie ze względu na zmiany przepisów
prawa, selektywną zbiórkę prowadzą firmy posiadające decyzję Burmistrza na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Od połowy 2004 roku bezpłatnie odbierane są
od mieszkańców gminy odpady niebezpieczne i
wielkogabarytowe. Raz na kwartał na obszar
gminy wyjeżdża samochód, który odbiera je bezpośrednio od mieszkańców. Koszty organizacji
zbiórki oraz utylizacji odpadów pokrywa Urząd
Miasta i Gminy. Harmonogram zbiórki zarówno
surowców wtórnych, odpadów niebezpiecznych i
wielkogabarytowych wraz z zasadami, wydawany jest w formie kolorowej ulotki i dostarczany
jest do każdego gospodarstwa na terenie gminy
Murowana Goślina.
Zestawienie
ilości
zebranych
odpadów
(w tonach) w ramach selektywnej zbiórki
w latach 2004 – 2006. (w tabeli 1). W 2005 roku
11,27% odpadów z ogólnej masy odpadów
komunalnych powstałych w gospodarstwach
domowych gminy Murowana Goślina, zostało
przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia czyli
o tyle mniej odpadów trafiło na składowisko.
W 2006 roku 16,7% odpadów z ogólnej masy
odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwach domowych gminy Murowana Goślina,
zostało przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia. Szczególnie cieszy znaczący wzrost masy
odpadów niebezpiecznych wyselekcjonowanych
przez mieszkańców i przekazanych w ramach
zbiórki do unieszkodliwienia.
W 2005 roku przeciętny mieszkaniec gminy
selektywnie zebrał ok. 21 kg odpadów, które

Tabela 1: Ilość zebranych selektywnie odpadów (tony)

Odpad
Wielkogabarytowe
Gruz
Baterie
Lekarstwa

2004

2005

2006

4,88

10,62

8

0

18,5

25,74

0,05

0,11

0,2

0

0,004

0,2

Opony

2,86

7,23

11,8

Świetlówki

0,06

0,077

0,08

Szkło

31,62

101,54

218,7

Makulatura

26,7

123,45

204,1

Plastik

15,64

63,68

75,51

Aluminium

0

0,01

0

Sprzęt elektroniczny

0

0,23

0,9

Akumulatory

1,2

0,88

0,1

Sprzęt AGD

0

0,067

0,2

Razem:

83,01

przekazał do odzysku lub unieszkodliwienia. W
2006 roku wartość ta wzrosła do ilości 35 kg
odpadów zebranych selektywnie na jednego
mieszkańca. W porównaniu pod uwagę miejsce zamieszkania (miasto, wieś) przeciętny mieszkaniec miasta odzyskał 29,7 kg odpadów, a mieszkaniec wsi 43,2 kg
W roku 2007 najważniejszymi zadaniami w zakresie gospodarki odpadami jest:
- wprowadzenie zbiórki odpadów biodegradowalnych,
- dalsza edukacja ekologiczna mieszkańców w
zakresie selektywnej zbiórki odpadów,
- wprowadzenie nowych rodzajów odpadów
niebezpiecznych, które mieszkańcy będą
mogli przekazywać do unieszkodliwienia,
- dalsza poprawa jakości zbieranego papieru,
szkła i tworzyw sztucznych.
Straż Miejska będzie nadal prowadziła będzie
szczegółowe kontrole w zakresie posiadania
przez właścicieli nieruchomości umów na odbieranie odpadów komunalnych oraz ścieków. Niestety do dziś zdarzają się na terenie gminy osoby,
które podrzucają innym mieszkańcom odpady
komunalne.

Ochrona
wód
i podziemnych

powierzchniowych

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina prowadzi monitoring stanu czystości wód powierzchniowych na terenie gminy. Do roku 2004 najpoważniejszym zagrożeniem dla wód powierzchniowych były nielegalnie odprowadzane ścieki do
cieków. Obecnie w efekcie szczegółowych kontroli szczelności szamb, dokonywanych przez pracowników Urzędu, a od końca 2005 roku przez
Straż Miejską, jakość wód powierzchniowych
znacznie się poprawiła. Skalę problemu jaki występował przed rokiem 2005 obrazuje tabela 2.
Tabela 2: Ilość ścieków zrzucanych do oczyszczalni
Ilość ścieków (m3)

2004 r

2005 r

2006 r

37155

82635

86373

Jak widać szczegółowe kontrole nieruchomości
od roku 2005 w zakresie gospodarki ściekowej
przynoszą wymierne efekty w postaci poprawy
jakości wód.
Obecnie najpoważniejszymi zadaniami w zakresie ochrony wód powierzchniowych jak i podziemnych jest:
- przypominanie gospodarstwom rolnym o

326,398

-

545,45

obowiązku wybudowania do połowy 2008
roku płyt obornikowych lub zbiorników na
gnojowicę,
rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej,
kontrole firm odbierających od właścicieli
nieruchomości ścieki,
dalsza kontrola nieruchomości nie podłączonych do kanalizacji sanitarnej pod kątem
gospodarki ściekowej.

Edukacja ekologiczna mieszkańców

Urząd Miasta i Gminy Murowana wydaje Biuletyn
Samorządowy, który jest dostarczany do wszystkich gospodarstw na terenie gminy. Dzięki załączanym ulotkom oraz licznym artykułom mieszkańcy otrzymują liczne informacje z zakresu:
gospodarki odpadami, ochrony środowiska oraz
obowiązków właścicieli nieruchomości z zakresu
utrzymania czystości i porządku. Corocznie
mieszkańcy otrzymują harmonogram zbiórki
odpadów oraz wykaz punktów, w których bezpłatnie mogą pozbyć się przeterminowanych
lekarstw oraz zużytych baterii.

Podsumowanie

Ponad 2 letnie intensywne działania na rzecz
ochrony środowiska na terenie gminy Murowana
Goślina, można stwierdzić, że osiągnięto ogromny
postęp. Znacząco wzrosła ilość selektywnie zbieranych odpadów – dzięki temu wolniej zapełniało
się będzie składowisko odpadów w Białęgach.
Poprawiła się jakość wód powierzchniowych, co
w przypadku naszej gminy stawiającej duży nacisk
na turystykę ma ogromne znaczenie. Prowadzona
edukacja ekologiczna znacznie podniosła świadomość mieszkańców w szerokim zakresie ochrony
środowiska. Mieszkańcy wiedzą, że to oni są
w dużym stopniu odpowiedzialni za czystość
swojego otoczenia oraz stan środowiska. Nie
mniej jest jeszcze dużo do zrobienia. Musimy
corocznie zwiększać ilość surowców zbieranych selektywnie, aby osiągnąć tzw. poziomy
odzysku ustalone prawem polskim. Systematycznie powinniśmy usuwać z nieruchomości
materiały
zawierające
azbest.
W dalszej przyszłości po wejściu przepisów o
ochronie przed odorami, ogrom wysiłku
będzie musiał być włożony w neutralizację
uciążliwych zapachów.
Michał Walkowiak
podinspektor ds. ochrony środowiska
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I N W E S T YC J E

Przygotowanie: REFERAT INWESTYCJI, BARBARA FLORYS, WIOLETTA WOJCIECHOWSKA; inwestycje@murowana-goslina.pl

INWEST YCJE - REMONT Y - DROGI

Remont świetlicy
w Rakowni.

L

okal świetlicy w Rakowni stanowi
wydzielone pomieszczenie w budynku
należącym do Wspólnoty Mieszkaniowej.
Realizowane są prace budowlane w oparciu o
projekt aranżacji lokalu świetlicy, których
zakończenie zaplanowano na koniec kwietnia
2007 r.
Po wykonaniu docelowej aranżacji świetlica
ma jednocześnie pełnić funkcję opiekuńczo
wychowawczą dla prowadzenia zajęć, warsztatów dla dzieci i młodzieży w wieku o 4 do
21 lat.
W chwili obecnej prowadzone są prace
budowlane remontowo-modernizacyjne związane z aranżacją pomieszczeń świetlicy w
Rakowni.
Lokal świetlicy stanowi wydzielone pomieszczenie w budynku należącym do Wspólnoty
Mieszkaniowej.
Zakres prac aranżacyjnych obejmuje roboty
budowlane takie jak murowe, tynkarskie,
posadzkowe, płytkarskie, malarskie, stolarskie
i instalacyjne oraz elektryczne polegające na
wydzieleniu pomieszczeń WC oraz aneksu –
zaplecza socjalnego, wymianie oświetlenia
wraz z osprzętem, wykonaniu przyłącza elektrycznego wraz z tablicą rozdzielni i instalacji
wewnętrznej wod-kan z montażem urządzeń,
przyborów sanitarnych oraz przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do studzienki
kanalizacyjnej przyłączeniowej, która zostanie
podłączona do zbiornika bezodpływowego
(szamba) realizowanego z funduszu remontowego Wspólnoty Mieszkaniowej.
Urszula Bartkowska
inspektor ds. budownictwa
tel.: 061 812 23 63 w. 212
e-mail: u.bartkowska@murowana-goslina.pl

30 kwietnia
tuż, tuż…

K

ończy się okres rozliczeń podatkowych
za 2006 rok. Jeśli nie wybrali Państwo
jeszcze organizacji pożytku publicznego,
której przekażą swój 1% od dochodu zachęcamy do wsparcia Fundacji Edukacyjnej im.
Jana Pawła II działającej od 6 lat na terenie
gminy Murowana Goślina.
FUNDACJA EDUKACYJNA im. JANA PAWŁA II
ul. Poznańska 18 62-095 Murowana Goślina
Pobiedzisko-Gośliński BS w Pobiedziskach
Oddział Murowana Goślina
Nr konta: 35904400010020020025540001
Zarząd Fundacji Edukacyjnej
im. Jana Pawła II
w Murowanej Goślinie

Spółka Lider informuje

P

race budowlane na placu budowy
budynku wielorodzinnego w Murowanej
Goślinie przy ulicy Kochanowskiego 16
postępują zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Zostały ukończone prace instalacyjne, a w szczególności: instalacja elektryczna, centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody wraz z kanalizacją. Enea dokonała
przyłączenia budynku do sieci energetycznej.
Obecnie trwają prace wykończeniowe tynkowania gipsem sufitów oraz ścian w poszczególnych pomieszczeniach. W najbliższych dniach
zostaną wylane posadzki betonowe. W przy-

gotowaniu jest montaż kotłowni gazowej,
oczekujemy wykonania przyłącza gazowego
przez Wielkopolską Spółkę Gazowniczą. W
przypadku budynku Ośrodka Zdrowia przy
ulicy Dworcowej 10 trwają prace proceduralne przygotowujące do termomodernizacji
(ocieplenie budynku wraz z wymianą instalacji
centralnego ogrzewania), których realizacja
jest planowana w drugiej połowie roku 2007.
Marek Szczodrowski
Wiceprezes Lider Sp. z o.o.

Inwestycje wodociągowe
1. Wodociąg Białężyn - Uchorowo
Pod koniec stycznia br wstrzymane zostały
roboty na budowie wodociągu Białężyn-Uchorowo: długość całkowita sieci 1165 m.. Do
zakończenia budowy pozostało ok. 200m
rurociągu. Powodem wstrzymania budowy był
brak prawa władania przez Gminę terenem;
(prywatna droga). Właściciele nie zgodzili się
na dokończenie inwestycji bez wypłaty
odszkodowań przez Urząd Gminy. Trwają
prace nad zmianą trasy wodociągu.
2. Wodociąg w Głęboczku
23.03.2007 oddano do eksploatacji stację
wodociągową o wydajności 3m3/godzinę.

Woda z lokalnego źródła spełnia wymogi wody
zdatnej do picia bez uzdatniania /woda w sieci
wodociągowej ze względów sanitarnych jest
chlorowana/. Wybudowano również sieć
wodociągową o długości 988m wraz z przyłączami do budynków. Łączna długość przyłączy
wynosi 498m.
3. Wodociągi na osiedlu w Murowanej
Goślinie
Z końcem marca br zakończono budowę
wodociągu na ulicach: Wołodyjowskiego, Podbipięty, Bohuna i Oleńki o łącznej długości
1165 m.
Stanisław Tamborski
Referat Inwestycji

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Dnia 12 marca 2007 roku zakończyliśmy zbieranie wniosków do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Murowana Goślina. Wpłynęło 178 wniosków od osób fizycznych i prywatnych oraz około 30 wniosków od instytucji. Rozpoczynamy
etap ich rozpatrywania oraz tworzenia projektu studium.
Ewa Grodzka
Biuro Planowania Przestrzennego
tel.: 061 812 02 55 w.210
Urząd Miasta i Gminy uprzejmie przeprasza za popełnienie oczywistej pomyłki pisarskiej w ostatnim numerze
„Biuletynu Samorządowego” (nr 3/2007 (22) Marzec 2007) w informacji dotyczącej wyboru wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego. Poniżej zamieszczamy prawidłową wersję ogłoszenia.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PR ZEJR Z YSTA
P O L S K A

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163; Nr 170, poz. 1217 oraz Nr 227, poz. 1658) dotyczącym:
PEŁNIENIA KOMPLEKSOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ZADANIEM INWESTYCYJNYM PN.:
„MODERNIZACJA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZABYTKOWEGO RATUSZA W MUROWANEJ GOŚLINIE NA
POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ,

jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę:
Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 111/307
66-400 Gorzów Wlkp.
Uzasadnienie wyboru: W niniejszym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta. Wykonawca spełnił wszystkie warunki
udziału w postępowaniu poprzez prawidłowe załączenie wraz z ofertą wymaganych oświadczeń i dokumentów. Wykonawca zaoferował przedmiot zamówienia zgodny z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta Wykonawcy otrzymała najwyższą liczbę punktów wynoszącą 100,00 w zakresie kryterium oceny ofert „najniższa cena brutto”.
Wykonawca oferuje wykonywanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie 31 964,00 zł brutto.
Projekt „Modernizacja i rozbudowa budynku zabytkowego ratusza w Murowanej Goślinie na
potrzeby działalności biblioteki publicznej”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu państwa
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
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B E Z PI E C Z E Ń S T WO

Przygotowanie: STRAŻ MIEJSKA, POLICJA, TADEUSZ STENCEL straz.miejska@murowana-goslina.pl

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

Bezpieczeństwo publiczne na terenie Murowanej Gośliny
w opinii mieszkańców
Przedstawiany wyniki badań opinii mieszkańców miasta i gminy na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego. Ankietowani oceniali wpływ działań podejmowanych przez samorząd, policję i straż miejską na ograniczenie zagrożeń oraz poziom poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Bezpośredniej ocenie poddano działalność Policji i Straży Miejskiej.

Z

zakresu bezpieczeństwa publicznego
postawiliśmy m.in. pytanie: „Jak Pani/
Pan ocenia sytuację z zakresu szeroko
pojętego bezpieczeństwa na terenie Murowanej
Gośliny
w skali od 1 (bardzo źle) do 6 (bardzo dobrze)
w następujących dziedzinach: ruch drogowy,
zachowanie czystości, wandalizm, zanieczyszczenie środowiska, rozboje, kradzieże, agresywne zachowanie młodzieży, wałęsające się
psy?”
Jak pokazuje to tabela 1 możemy wyciągnąć
z tego badania kilka ważnych wniosków:
1. Na przestrzeni ostatnich trzech lat mieszkańcy coraz lepiej oceniają bezpieczeństwo publiczne w obszarze takich zagrożeń jak wandalizm, rozboje i kradzieży;
2. W dalszym ciągu jako trudna oceniana jest
sytuacja w zakresie bezpieczeństwa drogowego i np. na wsi od trzech lat oceny
w tym zakresie systematycznie spadają;
3. Problem wałęsających się psów nie jest
postrzegany przez mieszkańców za priorytetowy z zakresu bezpieczeństwa publicznego.
Wnioski te potwierdza analiza tabeli 2, gdzie
prezentowane są wyniki odpowiedzi na to
samo pytanie, ale wyrażone w procentowej
ilości ocen najniższych, negatywnych, czyli
1 lub 2 punktowych.
Odnoście wyżej przedstawionego punktu (2),
jak widzimy w tabeli 2 ogólnie najwięcej negatywnych ocen - aż 39% - dotyczył bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mieszkańcy wsi, którzy generalnie lepiej oceniają problem bezpieczeństwa publicznego w innych dziedzinach,
bezpieczeństwo drogowe oceniają najgorzej niezmiennie od trzech lat.
W 2007 roku dodatkowo nastąpił gwałtowny
wzrost (w porównaniu z 2004 i 2005 rokiem)
ilości negatywnych ocen do 44,9% . Jako najgorzej oceniany, problem ruchu drogowego
powrócił także wśród mieszkańców północnej
części miasta (32,0%). Stał się także jednym z
dwóch najważniejszym problemem dotyczącym bezpieczeństwa – jeżeli chodzi o ilość
ocen negatywnych – w części południowej
miasta (37,6%).
W kategoriach takich jak wandalizm, rozboje,
kradzieże, czy agresywne zachowanie młodzieży, zaobserwować można systematyczny
spadek ilości ocen negatywnych (tab 1).
Ta tendencja jest zwłaszcza dobrze widoczna w
mieście, mniej na wsi, gdzie np. wandalizm, po
ruchu drogowym, uważany jest za najważniejszy problem. Wreszcie jeżeli chodzi o wałęsające się psy to rzecz charakterystyczna, iż problem ten „zebrał” najwięcej negatywnych ocen
w południowej części miasta (26,3%), potem

Tabela 1.: Jak Pan/Pani ocenia sytuację z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa na terenie Murowanej
Gośliny w skali od 1 (bardzo źle) do 6 (bardzo dobrze) w następujących dziedzinach:
Ogółem

Północna
cz. miasta

Wieś

Południowa
cz. miasta

2004

2005

2007

2004

2005

2007

2004

2005

2007

2004

2005

2007

Ruch drogowy

2,9

3,2

3,0

3,3

3,1

2,8

2,4

3,3

3,2

3,0

3,2

3,1

Zachowanie
czystości

3,7

3,7

3,8

4,2

3,6

3,6

3,3

3,4

3,8

3,4

3,9

4,1

Wandalizm

2,9

2,9

3,4

3,6

3,2

3,5

2,6

2,7

3,6

2,3

2,8

3,2

Zanieczyszczenie
środowiska

3,8

3,4

3,6

4,5

3,4

3,7

3,2

3,0

3,3

3,5

3,5

3,8

Rozboje

3,4

3,7

4,5

4,0

3,9

4,8

3,0

3,3

4,4

3,0

3,8

4,2

Kradzieże

3,0

3,1

3,9

3,8

3,2

4,2

2,4

2,8

3,9

2,6

3,2

3,7

Agresywne zachowanie grup młodzieży

x

2,9

3,3

x

3,3

3,6

x

2,6

3,3

x

2,8

3,0

Wałęsające się psy

x

x

4,0

x

x

4,2

x

x

4,0

x

x

3,7

Tabela 2: Jak Pan/Pani ocenia sytuację z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa na terenie Murowanej
Gośliny w skali od 1 (bardzo źle) do 6 (bardzo dobrze) w następujących dziedzinach (ilość w %
ocen negatywnych tzn. 1 i 2 z uwagi na miejsce zamieszkania):
Ogółem

Północna
cz. miasta

Wieś

Południowa
cz. miasta

2004

2005

2007

2004

2005

2007

2004

2005

2007

2004

2005

2007

Ruch drogowy

35,3

26,4

39,0

29,4

28,1

44,9

50,4

19,6

32,0

30,4

29,3

37,6

Zachowanie czystości

16,6

15,9

13,5

8,1

16,2

17,7

20,4

18,4

13,0

22,7

14,1

9,6

Wandalizm

36,9

38,6

27,6

16,9

26,1

27,2

41,6

44,6

21,2

53,4

45,8

32,1

Zanieczyszczenie
środowiska

12,4

19,5

19,5

3,1

16,5

19,0

18,8

29,6

27,6

17,3

15,3

14,8

Rozboje

20,0

17,3

6,7

8,8

13,5

3,8

25,0

23,0

4,2

27,9

16,8

11,3

Kradzieże

36,7

31,0

15,7

13,1

28,7

12,0

50,9

36,7

19,6

50,3

29,4

17,0

Agresywne zachowanie grup młodzieży

x

37,8

28,9

x

24,8

19,9

x

46,9

28,9

x

43,2

37,8

Wałęsające się psy

x

x

20,6

x

x

16,6

x

x

18,2

x

x

26,3

północnej (18,2%), a najmniej na wsi (16,6%).
Z zakresu zachowania czystości można zaobserwować spadek ilości ocen negatywnych w
mieście, natomiast wzrost na wsi. Jeżeli chodzi
o zanieczyszczenie środowiska, to ilość negatywnych ocen pozostaje względnie na podobnym poziomie. Lekko jedynie wzrasta na wsi
(co moim zdaniem należy łączyć ze wzrostem
świadomości ekologicznej).
W 2005 i 2007 roku zapytaliśmy mieszkańców
Murowanej Gośliny o ich oceny dotyczące
problemu respektowania przepisów dotyczących sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych „W jakim stopniu przestrzega się przepisów dotyczących sprzedaży i spożywania
napojów alkoholowych. Oceń respektowanie
przepisów w skali od 1 (nie są w ogóle respektowane) do 6 (są prawie w 100% respektowane) w następujących dziedzinach: sprzedaż
alkoholu nieletnim, spożywanie alkoholu w
miejscu publicznym, zakaz jazdy po pĳanemu,

zakłócanie porządku przez osoby pĳane ,
zakaz nielegalnego handlu alkoholem. Jak
widzimy w tabeli 3 (na str. 8) podobnie jak w
2005 roku, tak i w 2007 najgorzej oceniana
jest sytuacja w zakresie zakazu jazdy po pĳanemu oraz spożywanie alkoholu w miejscu
publicznym, chociaż ogólnie oceny te się
poprawiły.
Wzorem lat poprzednich zapytaliśmy, czy w
razie zagrożenia badani mogą liczyć na pomoc
swoich sąsiadów? Na przestrzeni ostatnich
trzech lat widać jak wzrasta zaufanie do sąsiadów odnośnie ewentualnej ich pomocy w razie
zagrożenia. Odsetek odpowiedzi „tak” i
„raczej tak” wzrósł z 74,9% w 2004 r. i 72,5%
w 2005 do 83,7% w 2007, przy czym na przestrzeni tych lat rosła ilość odpowiedzi bezwarunkowych „tak” (analogicznie: 36,9%, 41,1%,
55,7%). Jest to dobry sygnał z uwagi na genedokończenie str.: 8
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ralne poczucie bezpieczeństwa. Najwięcej w
tym zakresie zmieniło się w północnej części
miasta, gdzie w 2004 roku 65,5% badanych
odpowiadało „tak” lub „raczej tak” na wyżej
wspomniane pytanie, w 2005 roku było to już
72,7%, a w 2007 83,0%; przy czym bardziej
dobitny był wzrost odpowiedzi bezwarunkowych „tak”: 13,3% w 2004, 42,5% w 2005,
59,0% w 2007.
Ocena funkcjonowania straży miejskiej i policji.
W 2007 roku zadaliśmy po raz pierwszy pytania: „Jak Pani/Pan ocenia działalność Straży
Miejskiej w gminie Murowana Goślina?” i „Jak
Pani/Pan ocenia działalność Policji w gminie
Murowana Goślina?”, chcąc uzyskać ocenę
porównawczą obu formacji. Oceny są
korzystne dla obu służb. Dobrze ocenia Policję
64,6% respondentów, a 53,1% Straż Miejską.
Oceny negatywne są wyraźnie niższe: Policja 19,3%, a Straż Miejska – 28,9%. Należy jednak zauważyć, że mieszkańcy Murowanej
Gośliny o 11,5 punktu procentowego więcej
ocen pozytywnych udzielili Policji niż Straży
Miejskiej. I o 9,6 punktu procentowego mniej
ocen negatywnych udzielili Policji niż Straży
Miejskiej. Straż Miejska jest gorzej od Policji
postrzegana (różnica ocen pozytywnych)
przez osoby pomiędzy 40 i 49 rokiem życie
(różnica aż 24,8 punktów procentowych),
mężczyzn (różnica 22,5 punktów procentowych) i mieszkańców południowej części miasta (różnica 16,5 punktów procentowych). Co
ciekawe kobiety postrzegają Policję i Straż
podobnie (różnice są na poziomie błędu statystycznego i wynoszą niespełna 4 punkty procentowe).
Tadeusz Stencel
inspektor ds. bezpieczeństwa publicznego
tel.: 061 812 20 55 w. 219
e-mail: t.stencel@murowana-goslina.pl

Tabela 3: W jakim stopniu przestrzega się przepisów dotyczących sprzedaży i spożywania
napojów alkoholowych. Oceń respektowanie przepisów w skali od 1 (nie są w
ogóle respektowane) do 6 (są prawie w 100% respektowane) w następujących
dziedzinach:
Ogółem

P

Północna
cz. miasta

Południowa
cz. miasta

2005

2007

2005

2007

2005

2007

2005

2007

Sprzedaż alkoholu nieletnim

3,1

3,7

3,4

3,9

2,9

3,6

3,0

3,6

Spożywanie alkoholu w
miejscu publicznym

2,9

3,2

3,0

3,2

2,8

3,4

2,8

3,2

Zakaz jazdy po pĳanemu

2,8

3,1

2,8

3,2

2,8

2,9

3,0

3,2

Zakłócanie porządku przez
osoby pĳane

3,2

3,7

3,3

4,0

3,1

3,8

3,1

3,4

Zakaz nielegalnego handlu
alkoholem

3,9

4,8

3,7

5,0

3,7

4,3

4,3

4,9

Wykres 1: Jak Pani/Pan ocenia działalność Straży Miejskiej i Policji w gminie Murowana Goślina?

100
17,6

80

8,2

15,7
3,4
15,9

60

Nie mam zdania

20,7

Bardzo źle

40

Raczej źle
43,9

56,9
Raczej dobrze

20

Bardzo dobrze

0

9,2

Straż Miejska

Komisja w sprawie bezpieczeństwa
publicznego
osiedzenie Komisji Oświatowo Społecznej Rady Miejskiej odbywające się w dniu
22 marca poświęcone było ocenie stanu
bezpieczeństwa publicznego w 2006 roku.
W posiedzeniu poza szanownymi radnymi brali
udział komendanci Policji, Straży Miejskiej i
Straży Leśnej. Komendę Miejską Policji w
Poznaniu reprezentował naczelnik sekcji prewencji nadkomisarz Piotr Bąbelek, który
przedstawił dane statystyczne i ocenę pracy
policjantów komisariatu Policji w Murowanej
Goślinie. Na tle innych komisariatów powiatu
poznańskiego nasz komisariat osiągnął dobre
wyniki i plasuje się w czołówce pod względem
wykrywalności i działań prewencyjnych.
W trakcie posiedzenia komendanci służb
przedstawili swoje oceny stanu bezpieczeństwa a komendant SM sprawozdanie
z działalności służbowej. W wystąpieniach
podkreślana była bardzo dobra współpraca
oraz wzajemne wsparcie w działaniach służbowych (wspólne patrole, uzupełnianie działań
prewencyjnych). Krótkie sprawozdanie przedstawili działający na naszym terenie Street
Walkerzy prowadzący pracę z tak zwaną
trudną młodzieżą. W dyskusji radni ocenili
pozytywnie ich działania. Działalność ta
powinna uzyskać wsparcie instytucji gminnych
w szerszym niż dotychczas zakresie.

Wieś

Poniżej wybrane fragmenty prezentacji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu:
W 2006 roku, w porównaniu z rokiem 2005,
w najważniejszych kategoriach przestępstw:
kradzieże, kradzieże samochodów, włamania,
przestępstwa rozbójnicze, bójki i pobicia,
uszkodzenia mienia.
Na terenie gminy Murowana Goślina odnotowano
największy, wśród wszystkich komisariatów w powiecie
poznańskim spadek przestępczości o 51,8%.
Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Również w przypadku kradzieży,
w 2006 roku na terenie gminy Murowana
Goślina odnotowano największy spadek
przestępczości w tej kategorii - o 46,3%
mniej zdarzeń w porównaniu z rokiem 2005.
Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Także w kategorii włamania na terenie
gminy Murowana Goślina odnotowano w 2006
roku w porównaniu z rokiem 2005 spadek
przestępczości o 61,9% co stanowi kolejny
najlepszy wynik wśród komisariatów powiatu.
Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Tadeusz Stencel
inspektor ds. bezpieczeństwa publicznego

7,7

Policja
Ważne telefony, kontakty:

Straż Miejska
kom.: 0 500 12 49 40, tel.: 061 812 20 10
Policja
kom.: 0 500 13 53 51, tel.: 061 812 22 97
Pogotowie Ratunkowe tel.: 999
Straż Pożarna tel.: 998,
OSP Murowana Gośłina tel.: 061 812 23 98;
Tadeusz Stencel pełnomocnik ds. bezpieczeństwa tel. kom: 502 51 42 27
Dzielnicowi
Rejon I: Starsza część Murowanej Gośliny (Osiedle
Samorządowe nr 1, 2, 3, 4, 5, 6.)
Policjant, st. post. Marcin WYSOCKI
kom. 0 605 192 926,
Strażnik Miejski, mł. strażnik Sławomir MALEC
e-mail: s.malec@murowana-goslina.pl
Rejon II: os. Zielone Wzgórza (Osiedla Samorządowe nr 7, 8, 9, 10, 11, 12)
Policjant
sierżant Hubert ŻOŁDAK kom. 0 605 192 925
Strażnik Miejski, mł. insp. Krystian RUSZCZYŃSKI
k.ruszczyński@murowana-goslina.pl
Rejon III: Tereny wiejskie gminy
Policjant, sierż. sztab. Adam PAWŁOWSKI
tel. kom: 0 605 192 928,
Rejon III A
aplikant Adam MODZELEWSKI
a.modzelewski@murowana-goslina.pl
Rejon III B
mł. strażnik Mariusz MERMELA
m.mermela@murowana-goslina.pl
Szczegółowy wykaz znajduje się na stronie internetowej www.murowana-goslina.pl.
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Nowi gospodarze
sołectw

W

ciągu ostatnich 2 miesięcy odbyło się
na terenie naszej gminy 20 spotkań z
mieszkańcami obszarów wiejskich.
Głównym celem spotkań sołeckich było
wybranie nowych władz, czyli Sołtysów oraz
Rad Sołeckich. Prowadzenie spotkań zostało
powierzone Radnym z danego Sołectwa, czyli
Paniom: Alinie Wolniewicz i Elżbiecie Winogrodzkiej oraz Panom: Robertowi Okińczycowi, Konradowi Strykowskiemu i Pawłowi
Bukowskiemu. Spotkanie w Boduszewie
poprowadziła Pani Krystyna Kulupa.
Zainteresowanie spotkaniami wyborczymi
okazało się bardzo wysokie, a średnia frekwencja wyniosła 19,86 %. W 7 sołectwach
spotkania wyborcze odbyły się w drugim terminie (frekwencja poniżej 20 % w momencie
rozpoczęcia spotkania). Największa frekwencja miała miejsce podczas spotkania w sołectwie Głęboczek – ponad 58 % uprawnionych
do głosowania, natomiast najmniejsze zainteresowanie wybory wzbudziły w Przebędowie
i Długiej Goślinie – poniżej 10 %. (szczegóły
liczby osób uprawnionych, obecnych oraz
frekwencja w tabeli poniżej).
Wybory w 15 sołectwach nie przyniosły
zmiany na stanowisku Sołtysa i osoby pełniące
tę funkcję w poprzedniej kadencji zostały
wybrane także na nową. W pięciu pozostałych
sołectwach, czyli: Białężynie, Głębocku, Głęboczku, Łoskoniu Starym i Rakowni mieszkańcy wybrali nowych reprezentantów wsi.
Wybory jak się okazało były niejednokrotnie
bardzo wyrównane, w Rakowni do wyboru
Sołtysa potrzebne były dwie tury (pierwsza
remisowa), a w Głębocku i Łoskoniu Starym o
wyborze decydował jeden głos. Podczas spotkań odbywały się również wybory do Rad
Sołeckich. Zbiorcze wyniki wyborów Sołtysów, Rad Sołeckich oraz frekwencję wyborczą
przedstawia tabela zamieszczona obok.
Spotkania wyborcze kończyła dyskusja oraz
wolne wnioski na tematy dotyczące danego
Sołectwa. Podczas większości spotkań na
pytania mieszkańców udzielali odpowiedzi
uczestniczący w spotkaniach Burmistrz
Tomasz Łęcki, Radni Powiatowi z terenu naszej
gminy Panowie: Jarosław Dobrowolski oraz
Ryszard Pomin oraz v-ce Przewodnicząca
Rady Miejskiej Alicja Kobus.
Wszystkie protokoły z wyborów znajdziecie
państwo na stronie internetowej www.murowana-goslina.pl.
Arkadiusz Bednarek
gł. spec. ds. promocji , turystyki
i rozwoju obszarów wiejskich
tel. 061 811 88 48
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl

Wyjazd na targi
Przypominamy, 22 kwietnia br. o godz.
10.00 z placu Powstańców Wlkp. wyjedzie autobus, który przewiezie zainteresowane osoby na tereny Międzynarodowych Targów „FERMA ŚWIŃ I DROBIU”, Salonu Wozów Paszowych oraz
Maszyn do Zbioru i Konserwacji Pasz.

L.P.

Sołectwo

Liczba osób
uprawnionych

Liczba osób
uczestniczących
w zebraniu

Frekwencja

Sołtys
(liczba kandydatów)

Członkowie Rad Sołeckich

1.

Białęgi

49

18

36,73 %

Piotr Michalski
(1 kandydat)

Zygmunt Gomulski,
Jarosław Malczewski,
Andrzej Misterski,
Jarosław Pietrzyński

24,88 %

Tadeusz Marciniak
(3 kandydatów)

Waldemar Chwał,
Bogumiła Dajerling,
Paweł Dąbrowski,
Michał Dolniak,
Eleonora Konitz,
Krzysztof Krotecki,
Tomasz Pawlak.

19,92 %

Elżbieta Winogrodzka
(1 kandydat)

Eugenia Baszczyńska,
Wojciech Czarnota,
Zdzisław Felerski,
Iwona Klimaszewska,
Marek Krotecki,
Leon Ochenduszko,
Eugeniusz Padiasek,
Zdzisław Słomiński

2.

3.

Białężyn

Boduszewo

213

241

53

48

4.

Długa Goślina

451

42

9,31 %

Marek Strykowski
(1 kandydat)

Wojciech Bernard,
Grzegorz Ewert,
Waldemar Kotula,
Adam Łech,
Przemysław Napieralczyk,
Ireneusz Pielach,
Jan Wrzeszcz

5.

Głębocko

75

38

50,67 %

Jerzy Maćkowiak
(2 kandydatów)

Dariusz Chmielewski,
Grażyna Frąckowiak,
Józef Krugiołka,
Robert Okińczyc

6.

Głęboczek

62

36

58,06 %

Jakub Bartoszewicz (3 kandydatów)

Małgorzata Catlow,
Krzysztof Jankowski,
Michał Sawicki

7.

Kamińsko

132

36

27,27 %

Bronisław Olech
(1 kandydat)

Roman Lewnadowski,
Adam Nowak,
Roman Strojny
Władysław Kołacz,
Ewa Maćkowiak,
Tadeusz Matuszewski,
Leszek Sommerfeld,
Zdzisław Sommerfeld,
Grażyna Wolniewicz

8.

Łopuchowo

279

46

16,49 %

Jan Sygnecki
(1 kandydat)

9.

Łopuchówko

124

30

24,19 %

Urszula Zielińska
(2 kandydatów)

Jan Andrzejak,
Ewa Wasilewska,
Dominika Zielińska

39,58 %

Izabela Olejniczak
(2 kandydatów)

Krzysztof Ancukiewicz,
Ewa Jończyk,
Tomasz Napieralczyk,
Bożena Podorecka,
Karolina Szymaś

10.

Łoskoń Stary

48

19

11.

Mściszewo

267

76

28,46 %

Jan Gruszczyński
(3 kandydatów)

Czesław Anioła,
Romuald Bukowski,
Witold Faliński,
Maria Kośmicka,
Zbigniew Krauze,
Kazimierz Kuliński,
Danuta Wencel

12.

Nieszawa

159

24

15,09 %

Zbigniew Wiśniewski (1 kandydat)

Bernadeta Domagalska,
Kazimierz Gałka,
Paweł Wiliński

13.

Przebędowo

737

66

8,96 %

Zdzisław Bromberek (3 kandydatów)

Katarzyna Błaszczak,
Edmund Chudziak,
Marian Panowicz,
Anita Sroczyńska,
Tadeusz Surdyk

14.

Raduszyn

208

38

18,27 %

Bogdan Winkel
(3 kandydatów)

Tadeusz Dziurka,
Bogusława Rabanda,
Beata Ratajczak,
Renata Wawrzyniak,
Wojciech Winiecki
Stanisław Hałas,
Tomasz Kazuś,
Grzegorz Piotrzkowski,
Dorota Przewoźna,
Marek Reszela,
Zbigniew Śliwiński

15.

Rakownia

298

70

23,49 %

Michał Hałas
(I tura - 3 kandydatów, II tura - 2
kandydatów)

16.

Starczanowo

39

15

38,46 %

Paweł Bukowski
(1 kandydat)

Violetta Łosińska,
Grażyna Najs,
Marek Najs,
Andrzej Nowicki,
Piotr Skrzypczak

17.

Trojanowo

123

38

30,89 %

Marian Nogaj
(3 kandydatów)

Franciszek Dziechciar,
Arleta Lewandowska,
Piotr Nogaj,
Zdzisław Nogaj,
Agnieszka Somerfeld

Iwona Wojczak
(1 kandydat)

Jan Andrzejczyk,
Tadeusz Kawa,
Ryszard Lorek,
Andrzej Nowaczyński,
Ewa Perska,
Mariusz Tyler,
Wojciech Warguła

18.

Uchorowo

362

79

21,82 %

19.

Wojnowo

285

42

14,74 %

Hanna Kramer
(1 kandydat)

Karolina Blat,
Katarzyna Blat,
Andrzej Dworniak,
Aleksandra Godek,
Andrzej Kramer,
Violetta Nóżka,
Aleksandra Pytlak,
Sylwia Sygnecka

20.

Zielonka

77

26

33,77 %

Hieronim Kazuś
(1 kandydat)

Marek Dobrzykowski,
Henryka Kazuś,
Tomasz Kaźmierczak,
Jerzy Nogaj, Agnieszka Rjoboków
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CO DALEJ GIMNAZJALISTO?
Zbliża się okres podejmowania decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej, a tym samym
wyboru zawodu na przyszłość. Proponujemy Tobie kształcenie w wielu zawodach rzemieślniczych.
Nauka w zakładzie rzemieślniczym pozwoli Ci na :
• zdobycie ciekawego zawodu
• naukę pod kierunkiem doświadczonych mistrzów
• nabycie umiejętności praktycznych
• uzyskanie tytułu czeladnika.
Wybierając naukę zawodu w zakładzie rzemieślniczym inwestujesz w swoją przyszłość:
• masz doświadczenie w zawodzie
• z tytułem czeladnika łatwiej znajdziesz dobrą pracę
• okres nauki zawodu wliczany jest do stażu pracy.
Nauka trwa od 24 do 36 miesięcy w zależności od wybranego zawodu. W tym czasie pod
fachowym okiem mistrza zdobędziesz zawód zgodny z Twoimi zainteresowaniami, nabędziesz umiejętności praktyczne, poznasz technologie i techniki pracy w zakładzie.
Nauka zawodu odbywa się na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
zawartej na piśmie pomiędzy uczniem a rzemieślnikiem. Zawiera się ją za pośrednictwem
Cechu. Daje Ci to pewność, że Twój przyszły pracodawca spełnia wszystkie warunki wymagane do szkolenia uczniów oraz to, że umowa jest prawidłowo sporządzona od strony prawnej.
Nauka w zakładzie rzemieślniczym kończy się egzaminem czeladniczym składanym przed
Komisją Egzaminacyjną Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, a w niektórych przypadkach przed Komisją Egzaminacyjną Kuratorium Oświaty (dotyczy zawodu sprzedawcy).
Zdobycie przez Ciebie tytułu czeladnika zwiększa szanse na znalezienie dobrej i ciekawej
pracy, a po upływie trzech lat pracy w zawodzie pozwala na zdobycie tytułu mistrza w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu (wymagane wykształcenie minimum zasadnicze
zawodowe).
Ponadto, po zakończeniu nauki w Zasadniczej Szkole Zawodowej, uczeń ma możliwość kontynuacji nauki w Technikum Uzupełniającym w Murowanej Goślinie.
Uzyskanie fachowej wiedzy, a także możliwość zatrudnienia po zakończeniu nauki zdobędziesz w tych zakładach rzemieślniczych, które wskaże Ci biuro Cechu.
Gwarancję zdobycia wiedzy teoretycznej daje uczęszczanie do Klasy Patronackiej Cechu tworzonej w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Murowanej Goślinie .
W zakresie kształcenia zawodowego możesz wybrać jeden z zawodów proponowanych
przez Cech:
• blacharz samochodowy, cieśla, cukiernik, dekarz, drukarz, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, fryzjer, kamieniarz, krawiec, kucharz małej
gastronomii, lakiernik samochodowy, malarz-tapeciarz, mechanik pojazdów samochodowych, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz, operator urządzeń przemysłu
chemicznego, posadzkarz, piekarz, sprzedawca, stolarz, ślusarz, wulkanizator.
Zgłoszenia bezpośrednio w biurze Cechu Rzemieślników Kupców i Przedsiębiorców
w Murowanej Goślinie, Plac Powstańców Wlkp. 13, tel. 061 8 122 050;
lub:
• zawód montera mechatronika, murarza i ogrodnika
Informacje i zapisy w sekretariacie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Murowanej Goślinie w Zespole Szkół im. J. i Wł. Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szkolna 1, Murowana
Goślina, tel. 061 8 122 491).
Życzymy trafnego, zgodnego z zainteresowaniami wyboru zawodu!
Cech Rzemieślników, Kupców i Przedsiębiorców
w Murowanej Goślinie
oraz Zespół Szkół im. J. i Wł. Zamoyskich

Płatności obszarowe - szkolenie dla rolników

3

kwietnia br. w sali sesyjnej MiejskoGminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
odbyło się kolejne szkolenie dla rolników.
Tym razem jego tematem były kwestie wypełniania wniosków dotyczących płatności obszarowych – dopłat bezpośrednich w roku 2007.
W szkoleniu wzięło udział kilkadziesiąt osób
zainteresowanych zmianami, jakie zaistniały w
tegorocznych wnioskach. Organizatorami

szkolenia były Urząd Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie oraz Wielkopolski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego.
Arkadiusz Bednarek
gł. spec. ds. promocji , turystyki
i rozwoju obszarów wiejskich
tel. 061 811 88 48
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl

Susza 2006 – ostatnie
możliwości pomocy dla
rolników

P

roducenci rolni poszkodowani w wyniku
suszy w roku 2006 mogą ubiegać się o:
1. dopłaty do materiału siewnego - udzielane
są do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany.
Wysokość dopłaty będzie ustalana jako iloczyn powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym gatunków roślin uprawnych i stawek
dopłat do 1 ha takiej powierzchni.
Warunki ubiegania się o dopłaty:
Aby starać się dopłatę, producent rolny musi:
• posiadać działki rolne, na których uprawia
rośliny objęte dopłatami, o łącznej
powierzchni nie mniejszej niż 1 ha (za
działkę rolną uważa się zwarty obszar
gruntu rolnego, na którym jest prowadzona uprawa, o powierzchni nie mniejszej
niż 0,1 ha, wchodzący w skład gospodarstwa rolnego),
• zużyć do siewu lub sadzenia materiał
siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany:
a) zakupiony od przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym
albo podmiotów prowadzących obrót
materiałem siewnym wpisanych do rejestru rolników,
b) wyprodukowany we własnym gospodarstwie przez przedsiębiorcę wpisanego
do rejestru przedsiębiorców albo podmiot wpisany do rejestru rolników (w
rozumieniu przepisów o nasiennictwie Dz. U. z 2003 roku, nr 137, poz. 1299 z
późn. zm.).
Gdzie należy złożyć wniosek o dopłatę?
Wniosek o dopłatę powinien zostać złożony
we właściwym - ze względu na miejsce
zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego
- oddziale terenowym Agencji Rynku Rolnego,
ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań, tel.: 061
852 14 33.
2. Preferencyjne kredyty klęskowe – ostateczny termin składania wniosków do
banku zaakceptiowanych przez Wojewodę
Wielkopolskiego mĳa 30 kwietnia br.
Arkadiusz Bednarek
gł. spec. ds. promocji , turystyki
i rozwoju obszarów wiejskich
tel. 061 811 88 48
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl

Aktualne oferty pracy, doradztwo zawodowe, szkolenia,

w Klubie

Pracy

przy ul. Dworcowej 10
tel.: 061 892 11 01,
klub.pracy@murowana-goslina.pll
klub.pracy@murowana-goslina.p
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Zawody MTBO

W

weekend 31.03-01.04 2007r w Puszczy
Zielonka odbyły się zawody w Rowerowej Jeździe na Orientacje (MTBO).
W sobotę odbył się wyścig na dystansie średnim co oznacza, że zawodnicy w wieku 12 -16
lat mieli do pokonania dystans około 2,5 - 5
km, natomiast seniorzy w wieku od 21 do 40
roku życia 18,9 km. Blisko 200 zawodników
walczyło o medale w ramach Mistrzostw Polski. Wyścig niedzielny był dłuższy (elita 28 km)
i zaliczany jest on do klasyfikacji Pucharu Polski. Podczas niedzielnej ceremonii kończącej
dwudniową imprezę sportową, rozdane
zostały również medale w ramach Wojskowych Mistrzostw w Rowerowej Jeździe na
Orientacje. Miało to miejsce pierwszy w historii.
Mateusz Niedbała
vice Mistrz Polski MTBO 2007

PROGRAM WEEKENDU ROWEROWEGO
TERMIN: 12-13 MAJA 2007 r.

MIEJSCE: PLAC POWSTAŃCÓW WLKP., MUROWANA GOŚLINA

12 maja 2007 r.
godz. 8.00
godz. 12.00
godz. 14.00
godz. 14.00
godz. 14.30
godz. 15.00
godz. 15.00 – 18.00
godz. 16.00
godz. 17.00
godz. 19.00
godz. 20.00

Rajd turystyczny po Puszczy Zielonka – objazd trasy MEGA,
Otwarcie mety rajdu PUSZCZA WPUSZCZA, konkurencje na mecie,
Otwarcie biura zawodów BIKE MARATON,
Wręczenie nagród w rajdzie PUSZCZA WPUSZCZA,
Konkurs grafiti rowerowe, (do uzgodnienia),
Pokazy Trialu Rowerowego,
Rowerowe zawody i zabawy dla uczestników imprezy.
Pokazy rowerowe na BMX - ach,
Skok wzwyż – rower kontra ludzie,
Wręczenie nagród, rozlosowanie nagród
„Rowerowy pojedynek kabaretowy” – kabaret AFERA i POD SPODEM

Objazdy w dniu 3 maja

W

związku z uroczystymi obchodami
Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3
Maja, informuję o zmianie organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej nr 196 w
Murowanej Goślinie. Droga zamknięta będzie
na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do ulicy
Polnej.
Zorganizowany będzie objazd do Wągrowca
ulicami: Mostową, Kolejową, Polną. Objazd do
Poznania będzie ulicami: Polną, Kolejową,
Wojska Polskiego.
Przystanek autobusowy będzie na ulicy Kolejowej, na wysokości Dworca PKP.
Nad bezpieczeństwem ruchu drogowego czuwać bedzie miejscowa policja.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
Lucyna Kasprzak
specjalista ds. dodatków mieszkaniowych i usług
komunalnych
tel.: 061 892 11 93
e - mail: l.kasprzak@murowana-goslina.pl

13 maja 2007 r.
godz. 7.00
godz. 8.00
godz. 10.30
godz. 11.00
godz. 11.10
godz. 11.00 – 11.30
godz. 11.30 – 15.00
godz. 11.30
godz. 12.30 – 16.00
godz. 17.00

otwarcie biura zawodów,
rozpoczęcie działania stoisk promocyjnych,
ustawianie zawodników w sektorach startowych,
start wyścigu (przejazd przez Nowy Rynek),
start ostry (za Orlenem)
zapisy do imprez towarzyszących,
imprezy towarzyszące,
pokazy rowerowe,
meta wyścigu,
wręczenie nagród,

Zapraszamy serdecznie
Więcej informacji na www.murowana-goslina.pl lub www.mtbmaraton.com

OBJAZDY OD 11 DO 13 MAJA
Schemat objazdów

Poln
a

Rog
o

zińsk
a

W dniu 13 maja 2007 r. zamknięty dla ruchu
samochodowego zostaną:
wiadukt na ul. Gnieźnieńskiej - objazd
zostanie zorganizowany ul. Krótką i
Przemysłową.
ulice Wojska Polskiego, Mostowa,
Dworcowa, Kolejowa, Szkolna,
Zagłoby, Pdbipięty, Wołodyjowskiego, Polna (od Boduszewa do Wołodyjowskiego)
zostaną
zamknięte do ruchu
samochodowego.
Mieszkańcy tych
ulic proszeni są o
zachowanie szczególnej ostrożności.
Paweł Woźniak
podinspektor ds.
komunikacji społecznej
tel.: 061 812 20 55 w. 203
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S

zanowni Państwo w związku z organizowanym w naszej gminie weekendem
rowerowym chcielibyśmy zwrócić uwagę
Państwa na spore utrudnienia drogowe w
dniach 11-13 maja.
Od 11 maja godz. 18.00 nastąpi zamknięcie dla
ruchu placu Powstańców Wielkopolskich wraz
z częścią ul. Poznańskiej i ul. Rogozińskiej.
Objazd zostanie zorganizowany w następujący
sposób:
Z Poznania: Mostowa – Kolejowa - Polna.
Z Wągrowca: Polna – Kolejowa - Wojska
Polskiego.
Przystanki autobusowe usytuowane zostaną
przy dworcu PKP.
Objazd ten będzie obowiązywał do
12 maja 2007 r. (sobota)
Natomiast objazdy w dniu 13 maja (niedziela) zostaną zorganizowane w sposób
następujący:
Z Poznania: Poznańska – Mściszewska –
Kochanowskiego – Rogozińska,
Z Wągrowca: Rogozińska – Kochanowskiego – Wodna - Łąkowa – Poznańska.
Przystanki autobusowe zorganizowane zostaną
w okolicach probostwa na pl. Powstańców
Wlkp.

Objazd w stronę Wągrowca
Objazd w stronę Poznania
Objazd wiaduktu na ul. Gnieźnieńskiej
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Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi nielegalnych wycinek drzew i krzewów przypominamy o obowiązku uzyskiwania
zgody na wycinkę drzew i krzewów niezależnie od tego czy drzewa
rosną na terenie prywatnym czy na terenie będącym własnością
gminy. Każdorazowy zamiar dokonania wycinek musi być poprzedzony złożeniem wniosku do Urzędu Miasta i Gminy Murowana
Goślina w celu uzyskania stosownej decyzji.
Nie wymagana jest zgoda Burmistrza na wycinkę drzew i krzewów:
- których wiek nie przekracza 5 lat,
- owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
- rosnących na plantacjach,
- w lasach.
Od początku roku 2007 za wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę
drzew i krzewów nie pobiera się opłaty skarbowej.
Wnioski i dodatkowe informacje dostępne są w Urzędzie Miasta
i Gminy w Murowanej Goślinie, pok. nr 37, tel. 061 812 20 55 w. 104,
oraz na stronie internetowej: www.murowana-goslina.pl
Osoby dokonujące wycinki drzew i krzewów bez wymaganej zgody
narażone są na kary pieniężne, które kształtują się następująco:
Gatunek
Wierzba, Topola,
Olsza
Dąb, Buk, Lipa,
oraz gatunki
ozdobne:
Jabłoń, Śliwa,
Wiśnia, Orzech.
Jodła, Magnolia
Krzewy

Obwód pnia na wys.
130 cm

Kwota kary (zł)

51 cm

4.184,52

310 cm

83.389,19

95 cm

51.550,34

350 cm

622.656,72

145 cm

463.391,15

315 cm

2.114.022,36

1 m²

639,81

Jednocześnie przypominam o zakazie dokonywania samowolnych
nasadzeń drzew i krzewów na terenach rekreacyjnych będących
własnością gminy, w szczególności w pasach drogowych pod rygorem natychmiastowego ich usunięcia.

Drodzy Gimnazjaliści!
Szukacie szkoły z perspektywą rozwoju zawodowego?
Szanowni Rodzice!
Zastanawiacie się nad przyszłością swoich dzieci?
Pragniemy bardzo serdecznie zaprosić absolwentów gimnazjów do nauki
w roku szkolnym 2007/2008 w Klasie Patronackiej firmy Solaris Bus & Coach
S.A. o profilu Monter – Mechatronik, którą tworzymy wraz ze Szkołą w Murowanej Goślinie z siedzibą przy ul. Szkolnej 1 (szkoła należy do Zespołu Szkół
im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy).
Dlaczego warto podjąć naukę w Klasie Patronackiej?
Program Klasy Patronackiej o profilu Monter – Mechatronik zawiera następujące bloki edukacyjne:
• konstrukcje i technologie mechatroniczne;
• elementy i układy elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne;
• urządzenia i systemy mechatroniczne;
• podstawy działalności zawodowej.
Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w Zasadniczej Szkole Zawodowej
w Murowanej Goślinie, a praktyki zawodowe będą miały miejsce w firmie
Solaria Bus & Coach S.A. w Bolechowie.

Jak zostać uczniem Klasy Patronackiej?
Krok pierwszy: gimnazjaliści składają komplet dokumentów do Sekretariatu
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Murowanej Goślinie (przy ul. Szkolnej 1)
w terminie: od 23.04 do 18.05.2007.
Krok drugi: Po zakończeniu naboru przez szkołę pracownicy Działu Personalnego Solaris Bus & Coach S.A. zaproszą przyszłych praktykantów na spotkania w celu uzyskania pozytywnej opinii potrzebnej do przyjęcia na praktyki.
To kryterium będzie decydujące o przyjęciu do klasy Patronackiej.
Pragniemy, aby członkami Klasy Patronackiej byli:
• uczniowie, którzy mogą wykazać się dobrą opinią i dobrym zachowaniem z gimnazjum;
• są zmotywowani do lojalnej i uczciwej pracy oraz zorientowani na
własny rozwój zawodowy;
• interesują się motoryzacją i są otwarci na ciekawostki techniczne.
Więcej informacji na temat Klasy Patronackiej Solaris Bus & Coach S.A.
znajduje się na stronie internetowej:
www.solarisbus.pl w zakładce „PRACA”
W imieniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Murowanej Goślinie (przy ulicy
Szkolnej 1) zapraszamy Gimnazjalistów wraz z Rodzicami na Dni Otwarte,
które odbędą się na terenie Szkoły w dniach:

14.04.2007 w godz. 9.00 – 13.00
Szkoła Zawodowa w Murowanej Goślinie:
tel./fax.: 061 812 24 91; www.mgoslina.zsrokietnica.edu.pl
Serdecznie zapraszamy!

Komunikat

Przetargi gminne na:
www.bip2.murowana-goslina.pl
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

godz. otwarcia Urzędu: poniedziałek: 900 - 1700, wtorek-piątek: 730 - 1530
Adres: ul. Poznańska 18, 62 – 095 Murowana Goślina
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl
strona internetowa: www.murowana-goslina.pl
Telefony
Centrala: 061 812 23 63, 061 812 20 55,
fax: 061 812 21 40
Burmistrz Tomasz Łęcki: ......................................................061 811 30 01
Sekretarz Marcin Buliński: ....................................................061 811 30 04
Skarbnik Romana Dudek: .....................................................061 811 30 02
Referat Inwestycji, kierownik Igor Bondarczuk: ...............061 812 24 20
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
kierownik Violetta Szałata: ..................................................061 812 21 50
Utrzymanie dróg i infrastruktura drogowa,
Violetta Szałata, Zenon Och ...................................061 812 20 55 w. 206
Dodatki mieszkaniowe, Lucyna Kasprzak .........................061 892 11 93
Kanalizacja deszczowa, drogi i oświetlenie ..................... 0 510 25 13 79

Solaris Bus & Coach S.A.
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa,
kierownik Jadwiga Kubińska: ...............................................061 812 22 44
Leśnictwo i melioracje, Monika Tomaszewska ...........061 812 20 55 w. 104
Urząd Stanu Cywilnego, kierownik Anna Górska ..............061 812 23 11
Dowody Osobiste, Ewidencja Ludności, Daria Tomczak . 061 812 23 11
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,
kierownik Ewa Leitgeber .....................................................061 811 88 28
Biuro Rady Miejskiej, Ewelina Łupińska ..............................061 812 24 41
Biuro Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich... 061 811 88 48
Obsługa inwestorów, Barbara Florys .................... 061 812 20 55 w. 202
Turystyka, promocja, obszary wiejskie, Arkadiusz Bednarek 061 811 88 48
Komunikacja Społeczna Paweł Woźniak ................061 812 20 55 w. 203
Straż Miejska ........................... kom.: 0 500 12 49 40, tel.: 061 812 20 10
Policja ........................................kom.: 0 500 13 53 51, tel.: 061 812 22 97
Pogotowie Ratunkowe .......................................................................... 999
Pogotowie Energtyczne ....................................................... 061 423 91 11
Wodociągi i kanalizacji sanitarnej (całą dobę) ...... 061 812 20 40 lub 994
Wodociągi i kanalizacja sanitarna (700 - 2200) ..............061 835 90 66

Biuletyn Samorządowy Miasta i Gminy Murowana Goślina.
Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina
Przygotowanie: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
Wszelkie uwagi dotyczące Biuletynu prosimy przekazywać do Pawła Woźniaka, tel.: 061 812 20 55 w. 203, e-mail: biuletyn@murowana-goslina.pl

