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Zapraszamy
Czy zagraża nam Euro 2012?

Próba odpowiedzi na pytanie czy EURO
2012 stanowi zagrożenie dla aktualnych i
przyszłych inwestycji w Murowanej Goślinie,
czy może stanowi ich uzupełnienie i impuls
do dalszego rozwoju?
str. 4

Aktualizujemy Strategię.

„Szanse bardzo lubią tych, którzy są na nie
dobrze przygotowani” (Ludwik Pasteur). W tym
roku dokonujemy kompleksowej aktualizacji
Strategii Rozwoju, mającej wyznaczyć cele,
obszary i zadania strategiczne, odpowiadające
najważniejszym wyzwaniom budowania
pozycji konkutencyjnej w regionie.
str. 5

Wybory ławników.

30 czerwca upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników. Z terenu naszej gminy
wybranych zostanie 18 ławników (15 do
Sądu Rejonowego, 3 do Sądu Okręgowego)
str. 6

LO w Murowanej Goślinie.

Z dniem 1 września 2008 roku ma rozpocząć swoją działalność LIceum OgólnokształRozmowy na temn temat miały miejsce w
trakcie posiedzenie Komisji OświatowoSpołecznej Rady Miejskiej
str. 8

Długa Goślina
Zapraszamy

Muzyka łagodzi obyczaje

W

dniach od 19 maja do 2 czerwca br.
Murowana Goślina śpiewami chóralnymi stała, a wszystko za sprawą
Międzynarodowych Spotkań Chóralnych
im. księdza Edmunda Szymańskiego.
Inicjatorką całego wydarzenia jest dyrygentka
chóru „Canzona” Elżbieta Wtorkowska.
Pomysł ten zrodził się w związku z wypadającą
w maju br. 4. rocznicą śmierci księdza Kanonika
Edmunda Szymańskiego, długoletniego proboszcza parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Murowanej Goślinie - wielkiego miłośnika muzyki
chóralnej i jej propagatora na ziemi goślińskiej.
W ramach Spotkań przed goślińską publicznością
wystąpiły chóry z Poznania, Swarzędza, a także
Zakopanego czy Chin oraz oczywiście z Murowanej Gośliny. Repertuar przeglądu był niezwykle bogaty. Mogliśmy posłuchać starej
muzyki cerkiewnej, przenieść się do Zakopanego i zakosztować góralskiego folkloru czy
wreszcie poznać choć trochę odmienność
chińskiej kultury muzycznej. Wszystkie występy
cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Podczas koncertu Chóru Guangya Middle
School z Guangzhou w Chinach sala forum w
Gimnazjum nr 1 była wypełniona po brzegi. Nic
dziwnego, wszak rzadko możemy przyjmować

W dniach 6-11 maja 2007, przedstawiciele
gmin województwa wielkopolskiego zostali
zaproszeni na Ukrainę. Naszą gminę
reprezentowała Ewa Leitgeber, kierownik
Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.
str. 10

Fundacja, która przyznaje stypendia zdolnym absolwentom szkół średnich, pozyskała
8863,23 zł z wpłat 1% podatku od dochodu
za 2006 rok.
str. 13

30 czerwca 2007 r.

wspomnienie str. 10

Miasto partnerskie na Ukrainie?

Fundacja Edukacyjna
im. Jana Pawła II

MUSICA SACRA
MUSICA PROFANA

u nas tak niecodziennych gości. Po koncercie,
który zawierał w swoim repertuarze zarówno
nowoczesne kompozycje ogólnoświatowe, jak i
utwory nawiązujące do chińskiego folkloru,
odbyły się warsztaty w grupach dla członków
chóru, oraz spotkanie z dyrygentami, dyrektorami szkół z Guangzhou i Gimnazjum nr 1

oraz Burmistrzem Tomaszem Łęckim. Była
okazja do wymiany doświadczeń związanych z
prowadzeniem chórów, a także podzielenia się
wrażeniami z pobytu w Polsce. Zdaniem dyrektora szkoły p. Lin liangju Polacy rozumieją
sztukę. Oczywiście wyraził ogromne uznanie
dla muzyki Fryderyka Chopina. Gorąco
zapraszał również do Gaungzhou. Być może to
zaproszenie uda się urzeczywistnić, wszak chór
„Canzona” planuje w 2008 roku wyjazd do
Pekinu. I choć do Chin droga jeszcze daleka,
zaproszenie już jest.
Goście okazali się niezwykle sympatyczni i
otwarci. Sam koncert na pewno był dużym
lokalnym wydarzeniem.
W klimat góralskiego folkloru przeniósł nas
Chór Dziewczęcy „Turliki” z Zakopanego, który
przy akompaniamencie kapeli góralskiej,
wykonał m.in. utwór śpiewany Ojcu Świętemu
podczas jego pielgrzymki do Polski 10 lat temu.
Oczywiście nad wszystkimi spotkaniami
czuwały obie panie dyrygent Elżbieta i Adrianna
Wtorkowskie oraz chórzystki „Canzona” i
„Canzona-Absolwent”.
Na zakończenie Międzynarodowych Spotkań
Chóralnych
Burmistrz
Tomasz
Łęcki
podziękował wszystkim zaangażowanym w
organizację całego wydarzenia. Szczególne
podziękowania i wyróżnienie z rąk burmistrza
otrzymała
pani
dyrygent
Elżbieta
Wtorkowska. Została uhonorowana medalem
„Zasłużony dla miasta i gminy Murowana
Goślina” za pielęgnowanie tradycji muzyki
chóralnej na ziemi goślińskiej oraz animowanie
wielu kulturalnych przedsięwzięć, dzięki,
którym Murowana Goślina jest znana nie tylko
w Polsce, ale i poza granicami kraju.
Idea Międzynarodowych Spotkań Chóralnych
ma być kontynuowana. Już dziś zachęcam
Państwa do uczestnictwa, aby na własne „ucho”
przekonać się, że muzyka łagodzi obyczaje.
Romualda Dukat
Sekretariat Burmistrza
tel.: 061 811 30 01
e-mail: sekretariat@murowana-goslina.pl
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Ośrodek Kultury zaprasza:
„Galeria w pałacu”
Działalność „Galerii w Pałacu” zainauguruje
wystawa zatytułowana „Ptaki” prezentująca
prace dzieci z Pracowni Rzeźby i Ceramiki
prowadzonej przez Grażynę Szymałę-Wołyńską czynna w dniach 13-20 czerwca 2007 r.

„Poetyckie spotkanie”
Doroczne integracyjne spotkanie poetów
organizowane przez Wojewódzką Bibliotekę
Publiczną i Centrum Animacji Kultury w
Poznaniu odbędzie się 22 czerwca 2007 r. o
godz. 17.00 w sali Ośrodka Kultury, ul. Poznańska 16. Na zakończenie spotkania Teatr Młodzieżowy Gang Marcina przedstawi spektakl
„Przedział”.

„Wioska artystyczna”
Taką nazwę przyjęły warsztaty plastyczne dla

młodzieży poprzedzające Festiwal „Musica sacra
musica profana” w Długiej Goślinie. W tym roku
tematem przewodnim będzie scenografia, której
tajniki będą zgłębiać uczestnicy w dniach 25-30
czerwca 2007 r., a prezentacja nastąpi w trakcie pierwszego koncertu festiwalowego.

„Pisarze do piór!”
Spotkania Goślińskiego Klubu Piszących odbywają się w drugi poniedziałek miesiąca w
Ośrodku Kultury ul. Poznańska 16. Serdecznie
zapraszamy wszystkich parających się piórem,
niezależnie od formy tworzonych utworów!
Lucyna Bełch
Dyrektor Ośrodka Kultury
tel.: 061 812 21 20
e-mail: l.belch@murowana-goslina.pl

Zapraszamy na stronę internetową Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji

www.domkultury.murowana-goslina.pl

Wspomnienia Jarmarku

23

lipca 2006 r. w trakcie Jarmarku św.
Jakuba spotkaliśmy się po raz drugi
na Zjeździe Gośliniaków. Było to
ważne przeżycie dla wszystkich jego uczestników, których los rzucił w różne strony naszego
kraju, a nawet świata.
Każdy z nas swoje życie związał z Murowaną
Gośliną. Czas płynie, młodzi wstępują w życie.
Chcielibyśmy zaistnieć w życiu naszego miasta
tak, aby nowe pokolenia pamiętały o nas.
Każdy ma w pamięci jakieś wyjątkowe wydarzenie: wesołe lub smutne, komiczne albo tragiczne, może zupełnie zwyczajne ściśle związane z naszym miastem i życiem w nim.
Opiszmy to tak, jak kto potrafi. Zbierze się z
tego materiał na książkę, którą mamy nadzieję,
każdy będzie chciał mieć w swoim domu.
A więc Goślinianki i Gośliniacy - czekamy na
Wasze wspomnienia (można przynieść osobiście lub przesłać pocztą) pod adresem:
Genowefa Bazyli
Prowadząca Gośliński Klub Piszących
ul. Poznańska 16, 62-095 Murowana Goślina

Mistrzostwa Polski Weteranów w Półmaratonie
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czerwca 2007 r. w Murowanej Goślinie
odbyły się Mistrzostwa Weteranów w
Półmaratonie. Na starcie stanęło 211
zawodników, wśród nich 28 pań. W mistrzostwach mogli brać udział zawodnicy, którzy
ukończyli 35 lat. Panie rywalizowały w 8 kategoriach wiekowych, a panowie w 10. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Wojciech Krzysztoń w asyście Orkiestry Dętej
OSP pod batutą Przemysława Neumanna
przyprowadził zawodników na plac Powstańców Wlkp. Oficjalnego otwarcia dokonał burmistrz miasta i gminy Tomasz Łęcki, który od
kilku lat objął mistrzostwa honorowym patronatem. Spikerkę zawodów prowadził Rafał
Wilczyński, znakomicie znający środowisko
biegaczy weteranów. Dodatkową atrakcją
imprezy był koncert z okazji V-lecia Kapeli
„Eka Wuja Jacha”, oprócz jubilatki wystąpiły
zaprzyjaźnione kapele z Ryczywołu, Plewisk i
Śmigla. Pogoda sprzyjała zawodnikom. W klasyfikacji generalnej mężczyzn najlepszy był
Andrzej Krzyścin z Gniezna, który wynikiem
1:10:32 ustanowił rekord trasy. Wśród pań
wygrała Ewa Flegiert z Korfantowa uzyskując
czas 1:22:23, który również okazał się rekordem trasy.
Wystartowało 10 zawodników z gminy Muro-

wana Goślina. Od lat startuje Mirosława Bromberek, która ma już kilka tytułów najlepszej
Goślinianki. Wśród Gośliniaków najlepszy
okazał się Wojciech Krzysztoń, który ponowił
swój sukces z roku ubiegłego. Puchary dla najlepszych zawodników w kategorii open i Gośliniaków ufundował Jarosław Dobrowolski. Biegowi głównemu towarzyszyły biegi młodzieży
szkolnej, klasyfikacja przedstawia się następująco (wg kolejniości zajętych miejsc):
Uczniowie gimnazjum (dziewczęta)
Anita Mendlewska, Marta Jankowska, Paula
Sokołowska
Uczniowie gimnazjum (chłopcy)
Michał Dymek, Jacek Majchrzak, Miłosz Dziamski
Uczniowie szkoły podstawowej (dziewczęta)
Małgorzata Wietrzyska, Barbara Walczak,
Zuzanna Bąbelek
Uczniowie szkoły podstawowej (chłopcy)
Bartosz Bromberek, Michał Chybowski,
Łukasz Frachanowski
Wśród pań tytuły mistrzyń Polski w poszczególnych kategoriach zdobyły:
K-35 Katarzyna Smolik (Magdalenka), K-40 Ewa
Flegiert (Korfantów), K-45 Iwona Stankiewicz
(Wrocław), K-50 Alicja Banasiak (Bielsko-Biała),
K-55 Marta Mikołajczyk (Warka), K-60 Barbara
Prymasowska (Tarnów), K-65 Maria Pietrzak

(Bydgoszcz), K-70 Irma Tomczak (Wrocław)
Natomiast mistrzami Polski wśród panów zostali:
M-35 Andrzej Krzyścin (Gniezno), M-40 Sławomir Kąpiński (Płock), M-45 Janusz Stańczak
(Poznań), M-50 Zdzisław Kazibut (Poznań), M55 Antoni Cichończuk (Gdynia), M-60 Tadeusz
Rutkowski (Poznań), M-65 Jan Fus (Wrocław)
M-70 Andrzej Jabłoński (Kalisz), M-75 Michał
Stadniczuk (Namysłów), M-80 Marian Parusiński (Sopot)
Statuetki Burmistrza Miasta i Gminy otrzymali
najstarsi zawodnicy mistrzostw 71-letnia Janina
Rosińska z Łodzi i 85 –letni Marian Parusiński z
Sopotu. Każdy startujący zawodnik otrzymał
pamiątkowy medal, znaczek oraz dyplom. Za
pierwsze trzy miejsca w kategorii zawodnicy
otrzymali nagrody pieniężne. Wszyscy podkreślali znakomitą atmosferę w naszym mieście i profesjonalną organizację imprezy oraz
obiecali, że zawitają do nas za rok.
Komunikat końcowy na stronie: www.polmaraton.murowana.pl
Arleta Włodarczak
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
tel.: 061 812 21 20
e-mail: dom.kultury@murowana-goslina.pl
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone Wzgórza”
zaprasza na:

DZIEŃ ZIELONYCH WZGÓRZ

II MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ SPÓŁDZIELCZOŚCI
16 CZERWCA 2007 r.
Współorganizatorzy:
Wielkopolski Bank Spółdzielczy
Spółdzielcza Grupa Bankowa
Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa
Spółdzielnia Rolniczo - Handlowa „Rolnik”
Rolnicza Spółdzielnia „Pokój”

PROGRAM:

15 czerwca 2007 r.
17.00 Turniej brydżowy o Puchar Prezesa SM „Zielone Wzgórza”
(Klub brydżowy, ul. Smolna 13)
16 czerwca 2007 r.
9.00 zawody i konkursy sportowe (turniej: siatkówki plażowej, piłki
koszykowej, piłki nożnej, strzelecki - boisko Gimnazjum nr 2 i strzelnica LOK.
11.00 Festiwal Najprostszych Form Ruchu (Nowy Rynek)
- ścianka wspinaczkowa, bramka z celnością i pomiarem prędkości
strzału, mini kosz, ergometr wioślarski, rowerowy tor przeszkód,
chodzenie na szczudłach, boisko piłkarskie,
15.30 Koncert Kapeli EKA WUJA JACHA
16.00 Oficjalne otwarcie imprezy
Program dla dzieci „Wesołe miasteczko”,
akcja plastyczna - PORTRET OSIEDLA
17.30 Niesamowity występ Gangu Marcina
17.45 Koncert zespołów: ELEVETH, SPADE, ALL TREES WHITE
18.45 Wręczenie nagród w konkursach i zawodach
19.00 Koncert zespołu STRING CONTROL
20.15 Gwiazda wieczoru – Sławek Wierzcholski i Nocna Zmiana Bluesa
21.30 - 0.00 Zabawa taneczna przy muzyce zespołu D.M.R.
GŁÓWNI SPONSORZY:
Fabryka Okien PCV i ALU „MIROX”, Budownictwo i Uprzemysłowienie POSBAU S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń FILAR, Techniki
Pomiarowe TECHEM Pracownia Projektowa CONSULTOR, PKO
Bank Polski Oddział Regionalny, ZYGMAR s.c., Przedsiębiorstwo
Ogólnobudowlane Andrzej Trojanowski, CERMUR Spółka Jawna,
KOMSTER s.c., Andrzej Dukat

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Murowanej Goślinie
Sołectwo Mściszewo
zapraszają na
IMPREZĘ PLENEROWĄ

„WIANKI - W RYTMIE SERCA”
23 CZERWCA 2007 r.
Mściszewo, przystań Binduga nad Wartą

PROGRAM:
17.00 II Powiatowy Przegląd Piosenki Lirycznej
17.50 Pokazy strażackie
18.15 Recital Wojtka Gęsickiego
19.00 Koncert muzyki rozrywkowej
20.30 WIANKI – obrzęd w wykonaniu zespołu folklorystycznego
„Goślinianie”
21.30 – 2.00 „Gdy masz mi coś do powiedzenia, w tańcu mi to mów”
– zabawa przy muzyce zespołu „FORTE”
UWAGA MIESZKAŃCY!
Odjazdy autobusów:
16.30, 20.00 Zielone Wzgórza ( przystanek przy Polomarkecie)
16.40, 20.10 pl. Powstańców Wlkp.
2.00 Mściszewo – Murowana Goślina
Projekt zrealizowano przy pomocy finansowej
Powiatu Poznańskiego i Gminy Murowana Goślina

Musica Sacra Musica Profana
Szanowni Państwo!
Obchodzimy w tym roku mały jubileusz, bo to już piąty raz witamy i
zapraszamy Państwa do Długiej Gośliny na Letni Festiwal Muzyczny
„Musica sacra Musica profana”.
A wszystko to za sprawą ludzi wielkiego serca, naszych „aniołów festiwalowych”. Nie istniałby nasz festiwal, gdyby nie ogromne
zaangażowanie mieszkańców Długiej Gośliny, gościnność Księdza Proboszcza Piotra Skoczylasa, szczodrość naszych sponsorów, władz
samorządowych, powiatowych i wojewódzkich oraz grupa przyjaciół
skupionych wokół festiwalu. To właśnie dzięki nim stworzyliśmy tej
rangi imprezę cykliczną na przekór panującym stereotypom związanym
z inicjatywami w małych środowiskach i z muzyką klasyczną. Za każdy
gest życzliwości i szczodrości jeszcze raz chciałabym wszystkim pięknie
podziękować.
Serdecznie zapraszam na Koncert Inauguracyjny, który odbędzie się 30
czerwca 2007 r. o godz. 20.30. Zapraszam na spotkanie z muzyką na
najwyższym poziomie artystycznym i z góry dziękuję, że zechcieliście
Państwo przyjąć nasze zaproszenie.
Agnieszka Szymańska - Wojtera
dyrektor Festiwalu
tel.: 061 812 36 29

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
Tomasz Łęcki
Proboszcz parafii p.w. Św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie
ks. Piotr Skoczylas
Sołtys Sołectwa Długa Goślina
Marek Strykowski
Dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Murowanej Goślinie
Lucyna Bełch
zapraszają na

V LETNI FESTIWAL MUZYCZNY
„MUSICA SACRA MUSICA PROFANA”
Długa Goślina 2007
Dyrektor Artystyczny - Tomasz Raczkiewicz
Dyrektor Festiwalu – Agnieszka Szymańska-Wojtera

Koncert Inauguracyjny
30 czerwca 2007 r. (sobota) godz. 20.30
Kościół p.w. Św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie
Wystąpią:
część I
Chór Dziewczęcy „Canzona”,
Chór Żeński „Canzona Absolwent”
pod dyrekcją Elżbiety Wtorkowskiej
część II
„MIĘDZY NAMI TENORAMI”
Tenorzy: Karol Bochański, Piotr Friebe, Michał Marzec,
Bartłomiej Szczeszek, Marek Szymański.
Zespół Instrumentów Blaszanych Zamku Kórnickiego
CASTLE BRASS
Henryk Kubiak (trąbka), Henryk Rzeźnik (trąbka),
Krzysztof Stencel (waltornia),
Zbigniew Starosta (puzon), Zbigniew Wilk (tuba).

Patronat Honorowy:
Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Marek Woźniak
Starosta Poznański Jan Grabkowski
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Czy zagraża nam EURO 2012?

O

Mam wrażenie, że w sprawach strategicznych
przedsięwzięć inwestycyjnych w naszej gminie (choć
dotyczy to nie tylko nas) panuje huśtawka nastrojów.
Jedni mówią, że dotacje unijne są bardzo łatwe do
zdobycia, inni twierdzą, że tych inwestycji nie
doczekają za swego życia.

statnio w osłupienie wprowadził mnie
pewien mieszkaniec ulicy Rogozińskiej,
który po moich wyjaśnieniach w
sprawie obwodnicy, że jest gotowy projekt, że
następuje aktualizacja kosztorysów i w
przyszłym roku Wielkopolski Zarząd Dróg
Wojewódzkich
zamierza
przeprowadzić
przetarg i rozpocząć roboty, niezadowolony
postawił zarzut „jak to dopiero w przyszłym
roku?”. No cóż… pozostało mi jedynie
stwierdzić, że jest to dobra wiadomość dla
Murowanej Gośliny, i że mamy do czynienia z
inwestycją o wartości ok. 100 mln. zł, na którą
już są zapewnione środki.
Do tych wahań nastrojów dołączyło jeszcze
jedno pytanie, a czasami nawet twierdzenie:
„no tak, teraz to już wszystkie pieniądze pójdą
na EURO 2012!”
Spróbujmy dokonać pewnego uporządkowania.
Po pierwsze – nic nie przychodzi łatwo.
Projekty unĳne wymagają ogromnego wysiłku.
Wiem o tym i ja i moi współpracownicy. Są
samorządy, które nie uzyskały żadnej dotacji,
my pozyskaliśmy – cztery.
Po drugie – do końca nic nie jest pewne na
100%.
Jako praktyka śmieszą mnie propozycje, aby
najpierw mieć pewność, że uzyskamy dotację,
a dopiero wtedy rozpocząć przygotowanie
dokumentacji. To oczywisty absurd. Pewności
uzyskania dotacji nie ma podczas projek-

Tomasz Łęcki - Burmistrz Miasta i Gminy

towania przedsięwzięcia. Nawet pod przyznaniu dotację można utracić w wyniku
popełnienia błędu w trakcie realizacji czy
rozliczania.

grupy wchodzą np. przebudowa Rynku i ulic
staromiejskich, odnowienie pałacu i okolicy,
budowa zbiornika wodnego w Przebędowie
czy odbudowa jeziora Raduszyńskiego.

Po trzecie – nie da się zrobić wszystkiego,
trzeba mieć strategię.
Jak już pisałem dwa miesiące temu
przystąpiliśmy do aktualizacji strategii rozwoju
gminy. Jako cel nadrzędny został wyznaczony
rozwój budownictwa mieszkaniowego. Inne
cele
mają
wspierać
realizację
tego
najważniejszego. Wśród zdań priorytetowych,
które będziemy realizowali samodzielnie lub
będziemy współdziałali z innymi partnerami,
znalazły się cztery ogromne przedsięwzięcia:
1. Modernizacja linii kolejowej z Wągrowca
do Poznania,
2. Budowa obwodnicy miasta,
3. Działanie na rzecz wybudowania pełnej
„III ramy Poznania” z węzłem w Karolinie;
ta wewnętrzna obwodnic Poznania
ułatwiłaby np. dojazd do autostrady bez
konieczności stania w miejskich korkach,
4. Integracja różnych środków transportu
publicznego (kolejowy, autobusowy do
Poznania i wewnątrz gminy oraz tramwajowy), tak aby ułatwić przemieszczanie się,
w tym korzystając ze wspólnego biletu
aglomeracyjnego.

Poza tym zamierzamy wzmacniać konkretnymi projektami rozwój turystki, kultury,
oświaty,
lokalny
rynek
usług
i
przedsiębiorczość.

Odrębną grupę przedsięwzięć stanowi tzw.
odnowa (rewitalizacja) miasta. W skład tej

Wróćmy teraz do pytania o zagrożenie EURO
2012 dla naszych planów. Z całą pewnością
wymienione powyżej projekty wpisują się w
pakiet zadań usprawniających aglomerację
poznańską (linia kolejowa, obwodnica, III
rama, integracja transportu. Tym projektom
EURO może tylko pomóc. Inne przedsięwzięcia
wpisują się w ważne unĳne polityki np: ochrony środowiska – budowa kanalizacji, czy
rozwoju miast – nasze zamierzenia rewitalizacyjne.
EURO 2012 jest na pewno wielkim dodatkowym impulsem na rzecz rozwoju. Nic –
nawet Mistrzostwa Europy w piłce nożnej – nie
zastąpi potencjału lokalnego samorządu:
aktywności
mieszkańców,
w
tym
przedsiębiorców oraz wysiłku zaangażowanych
i kompetentnych pracowników lokalnej administracji.
Tomasz Łęcki
Burmistrz Miasta i Gminy
tel.: 061 811 30 01
e-mail: burmistrz@murowana-goslina.pl
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czerwca
odbyła
się
konferencja
inaugurująca działalność Wielkopolskiego
portalu innowacji i wiedzy Winnova.
Konferencję otworzyli Katarzyna Gaweł-Brudkiewicz (Poznański Park Naukowo-Technologiczny) i Andrzej Szoszkiewicz (Smartlink), którzy
przedstawili cele projektu oraz zalety portalu.
Wielkopolski Portal Innowacji i Wiedzy to
regionalne źródło najświeższych informacji o
współpracy nauki z biznesem. Kompleksowość
zagadnień, bazy danych, wyszukiwarki,
dwujęzyczność oraz codziennie aktualizowane
wydarzenia w kraju i za granicą to podstawowe
atuty portalu.
Dużym zainteresowaniem podczas konferencji
cieszyła debata „Promocja regionu, marketing

innowacji - jak skutecznie budować wizerunek
regionu” w której obok Jeffa Moora udział wzięli
Krzysztof Gulda, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarki w Ministerstwie Gospodarki,
Irma Pęciak, dyrektor Zespołu Innowacji i Tech-

samorządu Burmistrz Murowanej Gośliny
zaprezentował doświadczenia gminy w realizacji oraz wdrażaniu projektów mających znamiona innowacyjności. Warsztaty były świetną
okazją do wymiany doświadczeń i uzyskania
praktycznych wskazówek w zakresie podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności
regionu, jako niezbędne w dążeniu do wzrostu
konkurencyjności gmin, a tym samym całego
województwa.
Barbara Florys
inspektor ds. środków pomocowych
i obsługi inwestorów
tel. 061 812 20 55 w. 202
e-mail: b.florys@murowana-goslina.pl
zdjęcia pochodzą z portalu www.winnova.pl

nolgii
w
Polskiej
Agencji
Rozwoju
Przedsiębiorczości, Omar Saoudi, dyrektor
Departamentu Gospodarki w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego i prof. Jacek Guliński, wicedyrektor
Poznańskiego Parku Naukowo-Technologiczngo. Debatę prowadził red. Andrzej Godlewski
z Polskapresse.
Po debacie odbyły się warsztaty: dla
przedsiębiorców oraz dla samorządów.
Podczas
warsztatu
dla
przedstawicieli

W imieniu uczestników wycieczki do Pragi w
dniu 3 maja 2007 r. Zarząd Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Inwalidów
Murowanej Goślinie składa serdeczne
podziękowania burmistrzowi Tomaszowi
Łęckiemu, za umożliwienie wizyty w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Pradze oraz
udział w przyjęciu zorganizowanym w
związku z uroczystościami 3 maja.
Elżbieta Wtorkowska
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Aktualizujemy Strategię
Szanse bardzo lubią tych, którzy są na nie
dobrze przygotowani (Ludwik Pasteur)

P

rzystąpiliśmy do kompleksowej aktualizacji zapisów „Strategii rozwoju Miasta i
Gminy Murowana Goślina”. Prace
rozpoczęły się w styczniu br. w Zespole Strategicznym, złożonym z pracowników Urzędu
Miasta i Gminy oraz przedstawicieli instytucji
gminnych z terenu gminy.

Tegoroczna zmiana Strategii jest już trzecią w
historii Murowanej Gośliny. Pierwsza Strategia
Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Miasta i
Gminy Murowana Goślina do roku 2010 została
uchwalona w 2001 r. Trzy lata później stwierdzono, że zapisy niniejszego dokumentu nie
odpowiadają wyzwaniom strategicznym rozwoju gminy i dokonano ich zmiany, uchwalając
tym samym Strategię Rozwoju miasta i Gminy
Murowana Goślina na lata 2004-2013. Pod
koniec ubiegłego roku, m. in. w trakcie
przygotowań systemu absorpcji funduszy unijnych w Murowanej Goślinie, dokonano
przeglądu zapisów obowiązującego dokumentu.
Stwierdzono, że nie jest on dostosowany ani do
wymogów nowych programów operacyjnych,
w ramach których dystrybuowane będą fundusze UE, ani tym bardziej do zmieniających się
warunków rozwoju gminy, determinujących jej
pozycję konkurencyjną w regionie.
W lutym rozpoczęła się publiczna debata nad
Strategią. Pierwsze otwarte spotkanie z
mieszkańcami odbyło się w ramach 8 lutego na
posiedzeniu Stowarzyszenia Rozwój Ziemi
Goślińskiej. Zebrane informacje i uwagi były
elementem dalszych prac nad Strategią. Kolejną
prezentacją i okazją do dyskusji nad Strategią
były warsztaty dla samorządowców, w których
udział wzięli radni, sołtysi, przewodniczący
osiedli samorządowych oraz pracownicy
urzędu miasta i gminy. Spotkania odbyły się w
dniach 16-17 lutego br. Bardzo interesującym i
efektywnym stało się również spotkanie z grupą
młodzieży i ekspertów różnych dziedzin, które
odbyło się w dniu 18 kwietnia. Miało ono charakter otwartej dyskusji („burzy mózgów”) na
temat rozwoju gminy. Wnioski z niniejszych
spotkań stały się doskonałym materiałem do
prac Zespołu Strategicznego nad Strategią. Ich
efektem stał się nowy szkielet logiczny
niniejszego dokumentu.
Pierwszym elementem, w którym dokonano
zmiany była misja strategii, czyli zapis stanowiący
swoiste motto rozwoju. Dwie poprzednie
wersje dokumentu realizowane były, zgodnie z
misją „Nadrzędnym celem strategii jest
osiągnięcie w zakreślonym horyzoncie czasowym jakości życia mieszkańców oraz funkcjonowania
podmiotów
gospodarczych
odpowiadającej najwyższym standardom analogicznych gmin miejsko-wiejskich w Unii
Europejskiej”. Zaktualizowana Strategia uchwalona zostanie z misją: „Chcemy być gminą,
w której warto mieszkać, odpoczywać i
pracować”. Oprócz misji w nowej Strategii
wprowadzono tzw. cel nadrzędny, czyli
„Rozwój
mieszkalnictwa”,
któremu
podporządkowane zostały wszystkie cele strategiczne.
Ponadto podjęto decyzję, iż, zgodnie z
najnowszymi kierunkami w planowaniu strategicznym, dokument nie będzie zawierał zadań
realizacyjnych czy konkretnych projektów, ale

najważniejsze
zadania
strategiczne,
powiązane
z
konkretnymi
obszarami,
podporządkowane wyznaczonym celom strategicznym.
Dodatkowo w nowej Strategii przedłużono
horyzont planistyczny do 2020 roku,
powodującym tym samym zorientowanie
zarządzania strategicznego nie tylko na problemy i szanse widoczne „dzisiaj”, ale również na
te, które ujawnią się „jutro”.
Ustalono 5 celów strategicznych, wywodzących
się z pomysłów na wykorzystanie zasobów
lokalnych Murowanej Gośliny. Zostały one
przedstawione w schemacie poniżej:

obejmuje 3 zadania: produkt turystyczny, styl
życia, ścieżki rowerowe.
Obszar 3.2. „Baza” obejmuje 6 zadań: modernizacja stadionu miejskiego, budowa boisk
wiejskich i osiedlowych, budowa środowiskowej
hali sportowej, budowa przystani kajakowej nad
Wartą, organizacja kąpielisk nad jeziorami i
budowa pływalni.
Obszar 3.3. Kultura obejmuje 2 zadania:
organizacja widowiska o dziejach Murowanej
Gośliny z zaangażowaniem mieszkańców oraz
Międzynarodowe Spotkania Chóralne.
Cel IV – Zrównoważony rozwój gminy –
skuteczne wykorzystanie miejscowego

ROZWÓJ MIESZKALNICTWA

ROZBUDOWA
INFRASTRUKTURY WARUNEK ROZWOJU
GMINY

ROZWÓJ LOKALNEGO
RYNKU USŁUG WZROST
ATRAKCYJNOŚCI GMINY

ROZWÓJ TURYSTYKI,
SPORTU I KULTURY POMYSŁ NA CZAS
WOLNY

ZRÓWNOWAŻONY
ROZWÓJ GMINY SKUTECZNE WYKORZYSTANIE MIEJSCOWEGO
POTENCJAŁU

WSPIERANIE
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

AGLOMERACYJNA
INFRASTRUKTURA
TRANSPORTOWA

OŚWIATA

ROWERY

UZBROJENIE
TERENU W MEDIA

USŁUGI DLA
LUDNOŚCI

BAZA

STREFA AG PRZY
UL. POLNEJ

KULTURA

TEREN AG PRZY
OBWODNICY

W ramach przedstawionych na powyższym
wykresie celów strategicznych i obszarów
wyznaczono zadania strategiczne gminy do
roku 2020.
Cel I – Rozbudowa infrastruktury –
warunek rozwoju gminy podzielono na 2
obszary i 8 zadań.
Obszar 1.1. Aglomeracyjna infrastruktura
transportowa obejmuje 4 zadania: rewitalizacja linii kolejowej Poznań-Wągrowiec,
połączenie drogi nr 196 z III ramą komunikacyjną
miasta Poznania w Karolinie, budowa obwodnicy miasta Murowana Goślina, zintegrowany
system transportu publicznego dla aglomeracji
poznańskiej (transport szynowy i autobusowy,
transport wewnątrzgminny).
Obszar 1.2. Uzbrojenie terenu w media
obejmuje 4 zadania: rozbudowa kanalizacji sanitarnej, zwiększenie dostępu do zasobów wody
pitnej, zwiększenie zaopatrzenia w energię
elektryczną, dostęp do szerokopasmowego
Internetu.
Cel II – Rozwój lokalnego rynku usług –
wzrost atrakcyjności gminy podzielono na
2 obszary i 8 zadań.
Obszar 2.1. Oświata obejmuje 4 zadania:
aktywizacja szkolnictwa zawodowego, utworzenie liceum ogólnokształcącego w Murowanej
Goślinie, edukacja przedszkolna, “Otwarta
szkoła” – rozwój dodatkowej oferty szkół.
Obszar 2.2. Usługi dla ludności obejmuje
4 zadania: integracja z gminami ościennymi,
usprawnienie działania lokalnej administracji,
wspieranie aktywności osób starszych, rozwój
rynku usług.
Cel III – Rozwój turystyki, sportu i kultury
– pomysły na czas wolny podzielono na
3 obszary i 11 zadań.
Obszar 3.1. „Rowery” – aktywny styl życia

ROZWÓJ
MIASTA

INKUBATOR

potencjału obejmuje 1 obszar i 1 zadanie.
Obszar 4.1. Rozwój miasta obejmuje 1
zadanie - odnowa miasta (przebudowa placu
Powstańców Wielkopolskich wraz z ulicami w
części staromiejskiej, zbiornik w Przebędowie,
modernizacja Pałacu wraz z parkiem i zbiornik
Raduszyński).
Cel V – Wspieranie przedsiębiorczości –
wzrost atrakcyjności gminy podzielono na
3 obszary i 4 zadania.
Obszar 5.1. Inkubator technologiczny lub
przedsiębiorczości
Obszar 5.2. Trafia aktywizacji gospodarczej przy ulicy Polnej obejmuje 2 zadania:
modernizacja ulicy Polnej i uzbrojenie w media.
Obszar 5.3. Strefa aktywizacji gospodarczej przy obwodnicy obejmuje 2 zadania:
wyznaczenie terenów pod inwestycje oraz
wykonanie infrastruktury technicznej.
29 maja odbyło się otwarte spotkanie z
mieszkańcami, będące elementem przeprowadzonej procedury konsultacji społecznych
zapisów Strategii. Zgłoszone na nim wnioski i
uwagi zostaną również wzięte pod uwagę podczas ustalania ostatecznych zapisów dokumentu.
Prace nad ostatecznym kształtem zapisów zaktualizowanej Strategii Rozwoju Miasta i Gminy
Murowana Goślina na lata 2007-2020 nadal
trwają. Jej ostateczny kształt zostanie
zaprezentowany wszystkim zainteresowanym podczas posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w dniu 19 czerwca br.
Barbara Florys
inspektor ds. środków pomocowych
i obsługi inwestorów
tel. 061 812 20 55 w. 202
e-mail: b.florys@murowana-goslina.pl
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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.

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

Radni na składowisku odpadów

Wybory ławników

dniu 24 maja 2007 roku odbyła się
Komisja Oświatowo-Społeczna Rady
Miejskiej. Posiedzenie miało miejsce
na składowisku odpadów w Białęgach. Pierwsza część obejmowała „zwiedzanie”
składowiska. Zarządzający obiektem Andrzej
Lenarczyk oraz kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Violetta Szałata zapoznali radnych z zasadami
funkcjonowania składowiska oraz pokazali
obecnie użytkowaną kwaterę. Następnie, w
salce na składowisku, odbyła się druga część
posiedzenia.
Violetta Szałata przedstawiła historię powstania składowiska oraz jego kolejne etapy funkcjonowania. Do wglądu radnym została
udostępniona książka kontroli, zestawienie
odpadów przyjętych na składowisku w roku
2006, pozwolenie na użytkowanie II kwatery,
pozwolenie zintegrowane, decyzja zatwierdzająca
instrukcję eksploatacji składowiska. Na komisji
obecny był również sołtys Białęg Piotr Michalski oraz członkowie Rady Sołeckiej. Poruszyli
kwestię nieprzyjemnych zapachów związanych
z użytkowaniem II kwatery. Problem stanowią
odcieki, których nieprzyjemny zapach zanieczyszcza powietrze. Rozwiązaniem ma tu być
wykonany niedawno drenaż na I kwaterze.
Ponadto ustalono, że odcieki na II kwaterze
nie mogą być rozprowadzane po zewnętrznej
warstwie odpadów – maja być wtłaczane w
głąb. Pani Violetta przedstawiła również jak
wygląda realizacja przez zarządcę składowiska
założeń umowy.
Przeprowadzono przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska kontrola nie
stwierdziła żadnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu składowiska, poza brakiem części
nasadzeń 10 m pasem zieleni, który jest w tej
chwili
obsadzany.
Violetta
Szałata
poinformowała również, że w zeszłym roku
firma ALTRANS przekroczyła limit przyjmowanych odpadów o 880 ton. Zarządca
został zobowiązany do umniejszenia o

wskazaną powyżej ilość odpadów w 2007
roku.
Radni pytali czy istnieje możliwość ograniczenia nieprzyjemnych zapachów poprzez stosowanie biopreparatów lub zakrycie zbiornika,
podobnie jak to uczyniono w Centralnej
Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach.
Zarządca rozważa takie możliwości. Zastępca
Burmistrza Miasta i Gminy Marcin Buliński
wspomniał o podpisanym 15 maja porozumieniu w sprawie aglomeracji poznańskiej
pomiędzy miastem Poznań, Powiatem
Poznańskim
oraz
gminami
powiatu
poznańskiego w sprawie współpracy, również
na polu zarządzania odpadami. Jest zatem
szansa, że problem składowania śmieci zostanie w przyszłości rozwiązany na szerszą,
aglomeracyjną skalę. Chociaż gmina Murowana Goślina i tak jest pod tym względem w
dobrej kondycji. W tej chwili eksploatowana
jest II kwatera (I służyła mieszkańcom 10 lat).
Przybliżony okres funkcjonowania tej kwatery
to jedynie 5 lat. W planie jest wybudowanie
również III kwatery.
Radni zastanawiali się nad tym czy można
ograniczyć ilość śmieci przywożonych z
zewnątrz i co zrobić, gdy składowisko zapełni
się. W tej sprawie został złożony wniosek, aby
na wspólnym posiedzeniu komisji Rady
Miejskiej zająć się długofalową polityką
„śmieciową”. Radni zwrócili się również z
wnioskiem do Burmistrza o zobowiązanie
zarządcy składowiska do zorganizowania
takiego polewania II kwatery, aby odcieki nie
miały kontaktu z otoczeniem.
Na posiedzeniu miała być omówiona
całościowo gospodarka odpadami komunalnymi, ale z braku czasu temat ten został
przesunięty na następne posiedzenie komisji.

Terminarz Rady

Urząd Skarbowy
informuje

związku z upływającą kadencją ławników do sądów powszechnych Rada
Miejska w Murowanej Goślinie zwraca
się do mieszkańców miasta i gminy z uprzejmą
prośbą o zgłaszanie kandydatów na ławników w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca
2007r. na adres Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina ul. Poznańska 18.
Dotyczy to zgłoszenia kandydatów: do Sądu
Rejonowego w Poznaniu, do Sądu Rejonowego
w Poznaniu do orzekania w sprawach zakresu
prawa pracy, do Sądu Okręgowego w Poznaniu,
do Sądu Okręgowego w Poznaniu do orzekania
w sprawach zakresu prawa pracy,
Kryteria zgłaszania kandydatów na ławników:
• obywatelstwo polskie, korzystanie z pełni
praw cywilnych i obywatelskich,
• nieskazitelny charakter,
• ukończone 30 lat,
• zatrudnienie lub zamieszkanie w miejscu
kandydowania co najmniej od roku,
• nie przekroczone 70 lat,
• zdolność, ze względu na stan zdrowia, do
pełnienia obowiązków ławnika,
• wykształcenie co najmniej średnie.
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin
prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje
związkowe, organizacje pracodawców oraz inne
organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli
mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.
Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki
zawodowe oraz organizacje pracodawców.
Zgłoszenie kandydata na ławnika powinno zawierać następujące dane: nazwisko i imię, imiona
rodziców, datę i miejsce urodzenia, pesel, miejsce zamieszkania, wykształcenie, miejsce pracy,
zawód lub charakter wykonywanej pracy zgłaszającego.
Karty zgłoszeń dostępne są do pobrania w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy przy
ul. Poznańskiej 18 (parter)
Wymagane dokumenty:
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego,
• 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami
stosowanymi przy wydawaniu dowodów
osobistych (zdjęcia należy opisać imieniem i
nazwiskiem kandydata oraz zabezpieczyć w
kopercie ),
• informacja z Krajowego Rejestru Karnego,
• oświadczenie kandydata, że nie toczy się
przeciw kandydatowi postępowanie karne,
• zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
• lista osób (dwudziestu pięciu), zgłaszających
kandydata na ławnika Sądu Rejonowego/
Okręgowego w Poznaniu.
Koszty uzyskania potrzebnych zaświadczeń
ponosi kandydat na ławnika.
Ewelina Łupińska
Biuro Rady Miejskiej
tel.: 061 812 24 41
e-mail: rada.miejska@murowana-goslina.pl

W

14.06.2007, godz. 17:30 - Ośrodek Dydaktyczno-Naukowy w Zielonce – posiedzenie
Komisji Oświatowo-Społecznej, poświęcone
turystyce i promocji gminy Murowana Goślina,
19.06.2007, godz. 14:00 – sala MGOKiR –
spotkanie przed sesją z Sołtysami,
19.06.2007, godz. 17:30 – sala MGOKiR –
posiedzenie Komisji Gospodarczej,
21.06.2007, godz. 15:30 – sala MGOKiR –
spotkanie Przewodniczących Zarządów Osiedli,
21.06.2007, godz. 17:30 – sala MGOKiR –
posiedzenie Komisji Oświatowo-Społecznej,
25.06.2007, godz. 17:30 – sala MGOKiR –
Sesja Rady Miejskiej.
Romualda Dukat
Sekretariat Burmistrza
tel.: 061 811 30 01
e-mail: sekretariat@murowana-goslina.pl

Romualda Dukat
Sekretariat Burmistrza
tel.: 061 811 30 01
e-mail: sekretariat@murowana-goslina.pl

N

aczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, uprzejmie informuje, iż od dnia 4 czerwca 2007
roku, tutejszy Urząd będzie czynny w poniedziałki w godz. od 8.00 do 18.00. W pozostałe dni tygodnia czas pracy Urzędu nie ulega
zmianie tj. od wtorku do piątku w godz. od
7.00 do 15.00.
Powyższe dotyczy siedziby Urzędu w Poznaniu przy ul. Chłapowskiego 17/18 oraz w Swarzędzu przy ul. Dworcowej 7.
Jacek Przybylski
p.o. Naczelnika
I Urzędu Skarbowego w Poznaniu

W
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Opłata adiacencka z tytułu podziału
geodezyjnego nieruchomości

Jarmark Świętego
Jakuba

płata adiacencka przy podziale nieruchomości obowiązuje w Polsce od
1998r. Ustawodawca założył bowiem,
że skoro najczęściej w wyniku podziału wzrasta wartość nieruchomości, a jednocześnie
powstają dodatkowe wydatki gminy (tzn.
wszystkich podatników) to uzasadnionym
będzie stworzyć instrument umożliwiający
gminom wprowadzenie opłaty od właścicieli
występujących o podział nieruchomości.
Zagadnienie to reguluje art. 98a ustawy o
gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004r.
Nr 261, poz.2603) zgodnie z którym w sytuacji, kiedy w wyniku podziału wzrośnie wartość
nieruchomości, Burmistrz może z tego tytułu
ustalić opłatę adiacencką w wys.do 50% różnicy wartości nieruchomości.
Warunkiem dopuszczalności ustalania opłat
adiacenckich przy podziale nieruchomości jest
podjęcie przez Radę Miejską uchwały określającej wysokość stawki procentowej tej opłaty.
Gmina Murowana Goślina nalicza opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego jej podziałem dokonanym
na wniosek właściciela na podstawie Uchwały
Nr 411/XLIII/2002 z dnia 16 września 2002r.
ustalającej stawkę procentową opłaty adiacenckiej na 20%. Stawka ta obowiązuje i stanowi
podstawę do naliczania opłat adiacenckich.
Wysokość opłaty ustala się na podstawie opinii
rzeczoznawcy majątkowego sporządzonej w
formie operatu szacunkowego. W opinii tej
rzeczoznawca określa wartość nieruchomości
przed i po podziale wg poziomu cen z daty
wydania decyzji o opłacie adiacenckiej. Opłatę

lipca (sobota) 2007 r. na Placu
Postańców Wielkopolskich po raz
piąty odbędzie się największy w
Wielkopolsce Jarmark - Jarmark św. Jakuba.
Tematem przewodnim tegorocznego Jarmarku
jest Parada pojazdów wszelakich, czyli „Św.
Krzysztof na imieninach u Św. Jakuba”. Pragniemy w jednym miejscu zgromadzić: pojazdy
zabytkowe (samochody, motocykle, bicykle,
rowery), pojazdy militarne, pożarnicze, kolekcjonerskie, a także całkowicie współczesne.
W czasie trwania jarmarku, co jakiś czas
będzie parada tematyczna pojazdów oraz
prezentacja. Przygotowywane jest widowisko
o św. Jakubie, serdecznie zapraszamy
mieszkańców do wzięcia udziału w tej inscenizacji. Tradycyjnie będą stoiska handlowe i
rzemieślnicze i bogaty program artystyczny,
wystąpi m.in. Andrzej Rybiński i zespół „Kaledonia”. Niewątpliwą atrakcją imprezy będzie
pokaz wykonany przez najsilniejszego
człowieka świata Mariusza Pudzianowskiego.
Nasi goście będą mogli skorzystać z przejażdżki
rikszą. Odbędzie się też bieg przyjaźni, w
który wezmą udział zawodnicy z Francji i Niemiec.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej
gminy, który mają ciekawe pojazdy do zaprezentowania ich na jarmarku.

O

adiacencką przy podziale nieruchomości ustala
się z pominięciem działek gruntu wydzielonych
pod drogi, które przechodzą z mocy prawa na
własność gminy.
Obowiązek uiszczenia opłaty adiacenckiej
ciąży na osobie będącej właścicielem nieruchomości w dniu, w którym decyzja Burmistrza zatwierdzająca projekt podziału tej nieruchomości stała się ostateczna. Bez znaczenia
zatem jest w tym przypadku zbycie przez
właściciela uzyskanych w wyniku podziału nieruchomości na ustalenie opłaty, na co gmina
ma 3 lata licząc od dnia, w którym decyzja o
podziale stała się ostateczna. To właściciel
będzie zobowiązany do wniesienia opłaty
choćby w dacie wydania decyzji nie był już
właścicielem żadnych z nieruchomości (działek) powstałych w wyniku podziału.
Podsumowując, przez opłatę adiacencką
należy rozumieć opłatę ustaloną w
związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym jej podziałem. Na
wniosek właściciela opłata może być rozłożona na raty roczne płatne w okresie nie dłuższym niż 10 lat. Opłata wówczas podlega
zabezpieczeniu hipotecznemu oraz oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej
równej stopie redyskonta weksli stosowanej
przez Narodowy Bank Polski.
Jadwiga Kubińska
Kierownik Referatu Gospodarki
Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa
tel.: 061 812 22 44
j.kubinska@murowana-goslina.pl
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Arleta Włodarczak
Dyrektor Jarmarku Świętego Jakuba
tel./fax: 061 812 21 20,
tel.: 061 811 30 88
e-mail: dom.kultury@murowana-goslina.pl

Zmiany kadrowe w Urzędzie

Z

początkiem maja w Urzędzie Miasta i
Gminy rozpoczęło pracę dwóch
nowych pracowników.
Jednym z nich jest Pan Arkadiusz Krociak,

Pile. Ukończył Politechnikę Poznańską na wydziale technologii chemicznej, kierunek-ochrona
środowiska.
Pan Arkadiusz zajmuje się utrzymaniem dróg i
infrastruktury technicznej na terenie naszej
gminy.
Jednocześnie umowę na zastępstwo podpisał
Pan Ryszard Pomin, który ze względu na
długotrwałe zwolnienie lekarskie kierownika
Referatu Inwestycji Pana Igora Bondarczuka
podjął się pełnienia jego obowiązków.

który pracuje na stanowisku ds. infrastruktury
technicznej i usług komunalnych. Zastąpił w
ten sposób p. Wiolettę Wojciechowską, która
kilka miesięcy wcześniej rozpoczęła pracę w
Referacie Inwestycji naszego Urzędu.
Pan Krociak jest od niedawna mieszkańcem
Poznania. Wcześniej mieszkał i pracował w

Pan Pomin jest absolwentem Technikum
Budowlanego. Studiował na Politechnice
Poznańskiej na wydziale budownictwa
lądowego, na kierunku inżynieria środowiska.
Był prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej
„Zielone Wzgorza”. Kierował budową, a
następnie zarządzał osiedlem. W latach 19982002 pełnił funkcję starosty poznańskiego.
W ostatnich latach został pełnomocnikiem
prezydenta Miasta Poznania ds. restrukturyzacji placówek oświatowych.
Pan Ryszard kieruje pracami referatu inwestycji
w naszym Urzędzie.
Po okresie poważnych problemów w Referacie Inwestycji - podjęcie pracy przez Ryszarda
Pomina jest bardzo dużym wzmocnieniem
naszego zespołu.
Ewa Leitgeber
Kierownik Referatu Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich
tel.: 061 811 88 28
e-mail: e.leitgeber@murowana-goslina.pl
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O Ś W I ATA
Liceum Ogólnokształcące w Murowanej Goślinie

W

ychowanie jest sprawą serca, ten, kto
wierzy, jest kochany, sam też kocha.
Ten, kto jest kochany, osiąga wszystko,
zwłaszcza z młodzieżą, kiedy miłość blednie,
wszystko przestaje się układać – ksiądz Jan
Bosco.

W

dniu 22 maja 2007r w Gimnazjum nr
1 odbyła się Komisja OświatowoSpołeczna Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie.
Uczestniczyli w niej Księża Towarzystwa
Salezjańskiego Świętego Jana Bosko, którzy
przedstawili radnym propozycję poprowadzenia
w
Murowanej
Goślinie
liceum
ogólnokształcącego.
Szkoła
będzie
wykorzystywać część pomieszczeń budynku
Gimnazjum nr 1. Nauka w liceum ma się
rozpocząć z dniem 1 września 2008r. Szkoła
– boisko - rodzina – to motto działań Salez-

janów. Szkolnictwo salezjańskie liczy sobie już
ponad 150 lat i cieszy się dużym i uznanym
autorytetem na całym świecie, w tym także w
Polsce. Szkoła Salezjańska stale się zmienia i
reformuje, odpowiadając w ten sposób na
konkretne oczekiwania młodych ludzi. Jest to
szkoła nowoczesna, dostosowana do realiów
rynku pracy, przyjazna dla ucznia, kładąca
nacisk na rozwój zainteresowań młodzieży,
blisko współpracująca z rodzicami, czerpiąca z
bogactwa salezjańskiej tradycji pedagogicznej
– tak przedstawiał szkołę ksiądz Leszek Król .
Księża chcą kłaść nacisk na naukę języków
obcych
oraz współpracę z uczelniami
wyższymi. Dużo uwagi poświęcają wychowaniu. Proponują szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych, zwłaszcza sportowych.
Nasza szkoła jest otwarta dla wszystkich, choć
kształcenie i wychowanie opiera się w niej na
bazie wartości katolickich i prawd ewangelic-

znych – zapewniali księża.
Tworząc klasy w liceum chcemy posiłkować
się doświadczeniem zespołu ds. powstania
liceum ogólnokształcącego jaki działał przy
Gimnazjum nr 1 oraz pozyskać kadrę
pedagogiczną
pracującą w miejscowych
szkołach – powiedział ksiądz Mirosław Lonczak – odpowiedzialny za organizację LO w
Murowanej Goślinie.
Propozycja Księży Salezjanów spotkała się z
dużym zainteresowaniem radnych, którzy
większością głosów postanowili dać „zielone
światło”
dla
działań
Towarzystwa
Salezjańskiego Świętego Jana Bosko w celu
otwarcia liceum ogólnokształcącego w Murowanej Goślinie.
Teresa Dutkiewicz
inspektor ds. oświaty
tel.: 061 811 30 03
e-mail: t.dutkiewicz@murowana-goslina.pl

Świętowanie z Sienkiewiczem

D

la nas, uczniów i nauczycieli Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza,
początek
maja
jest
wyjątkowym okresem w życiu społeczności
szkolnej. Dokładnie 5 maja obchodzimy Dzień
Patrona, a przygotowania do święta trwają od
wielu tygodni. Bowiem Dzień Patrona to
wyjątkowy moment, w którym nagrodzeni
zostają wszyscy laureaci konkursów przedmiotowych (a jest ich co roku sporo!),
odbywają się apele i lekcje poświęcone życiu i
twórczości Sienkiewicza, wreszcie - ulicami
osiedla przechodzi kolorowy pochód i
odbywają się zawody i konkursy.
Tegoroczny Dzień Patrona był jak zawsze i
uroczysty, i radosny. W piątek 11 maja uczniowie klas młodszych obejrzeli przedstawienie montaż słowno – muzyczny poświęcony
dziełom naszego patrona. Uczniowie starszych
klas uczestniczyli natomiast w prezentacji multimedialnej na temat życia i twórczości Hen-

ryka Sienkiewicza, przygotowanej przez Panią
Bożenę Ceranek. Wszyscy z niecierpliwością
oczekiwali tego dnia, bowiem to właśnie na
apelach wręczono dyplomy, nagrody i
wyróżnienia tym uczniom, którzy odnieśli sukcesy zarówno w konkursach przedmiotowych,
jak i w dziedzinach artystycznych.
Jednak dopiero sobota była prawdziwym
świętem szkoły. Dzień rozpoczął się uroczystym apelem, w czasie którego uczniowie
klas 6 przekazali sztandar swoim młodszym
kolegom. Przypomniano także życiorys i
dorobek Henryka Sienkiewicza. Następnie ulicami osiedla przemaszerował wesoły pochód
przebrany za postaci z dzieł Sienkiewicza.
Mieszkańcy witali uczniów uśmiechem i
życzliwym słowem - wszak to już tradycja...
Następnie na boisku szkolnym rozpoczęły się
zawody i konkursy, głównie sportowe, ale
związane z tematyką utworów patrona naszej
szkoły. Uczniowie klas pierwszych i ich rodzice

zmagali się w potyczkach rodzinnych, pozostali
uczniowie klas młodszych brali udział w
turnieju rycerskim. Starsi uczniowie musieli się
wykazać pomysłowością, zdolnościami plastycznymi, talentem teatralnym i sprawnością
fizyczną podczas międzyklasowych zmagań.
Było wiele śmiechu, jeszcze więcej satysfakcji i
dobrej zabawy. Czas upłynął tak szybko....
tym bardziej, że nie zabrakło na festynie
również wspaniałych wypieków przygotowanych i ofiarowanych przez mamy
naszych uczniów.
Za rok kolejne spotkanie z Sienkiewiczem i
porcja wspaniałej zabawy. Czekamy z
niecierpliwością.
Hanna Frelich
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Henryka Sienkiewicza
w Murowanej Goślinie

Wieści z Gimnazjum nr 1

N

iedługo minie rok, jak Gimnazjum nr 1
wzbogaciło się o aulę – forum,
świetlico
–
stołówkę,
salę
konferencyjną, gabinety profilaktyki i stomatologiczny, pokoje noclegowe. Oddanie do
użytku nowych pomieszczeń spowodowało,
że życie szkoły oraz miasta i gminy bardzo się
ożywiło. Przez cały rok w auli forum odbywały
się prezentacje projektów uczniowskich.
Ostatni, prezentowany 25 maja, pt. „Mamo
nasza mamo” odbył się z udziałem rodziców,
głównie mam gimnazjalistów. Było rockowo i
sentymentalnie – wszystko o mamach z okazji
ich święta. Tego samego dnia po południu
młodzież z obu gimnazjów przedstawiła finał
projektu „Wspólna przeszłość, wspólna
pamięć”. Projekt zakładał poznanie kultury
żydowskiej, odkrywanie przeszłości Murowanej Gośliny z jej dawnymi mieszkańcami,
wśród których społeczność żydowska
odgrywała istotną rolę. Możliwość korzystania

z auli pozwala na właściwą prezentację
dorobku nie tylko młodzieży gimnazjalnej. Z
radością i podziwem można było obejrzeć i
wysłuchać śpiewających przedszkolaków na
Festiwalu Piosenki Przedszkolaka 9 maja.
Prawdziwa scena, widownia, możliwość
wykorzystania komputera…. To wszystko od
najmłodszych lat uczy dzieci umiejętności,
którymi będą musiały się wykazywać w szkole
i dorosłym życiu. Dla mieszkańców miasta i
gminy aula – forum to miejsce wielu
wspaniałych kulturalnych spotkań. W ciągu
ostatniego roku mogli się spotkać z Hanną
Banaszak,
Zbigniewem
Zamachowskim,
wysłuchać „ Sądu nad muzyką” w wykonaniu
uczniów klas muzycznych ze Szkoły Podstawowej nr2, obejrzeć pokazy taneczne,
pośpiewać kolędy
wraz z zaproszonymi
chórami i zespołami, obejrzeć jasełka przygotowane przez osoby niepełnosprawne,
potańczyć na organizowanych balach,

wysłuchać wielu koncertów muzycznych,
m.in. Big Bandu z Hemmingen, Canzony czy
chóru młodzieży chińskiej…. Aula gościła w
swych progach wielu znamienitych gości. W
pamięci społeczności gimnazjalnej pozostanie
na długo spotkanie z Ks. Arcybiskupem Henrykiem Muszyńskim. W czasie spotkania
noworocznego aulę i szkołę podziwiali przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych,
samorządowych.
Jeden rok, a tak wiele wydarzeń. Zapisany do
końca roku kalendarz pokazuje, że aula jest
potrzebna. Wreszcie dokonania wielu, bardzo
aktywnych goślińskich środowisk, mogą być
właściwie zaprezentowane. A wychowanie
przez kontakt ze sztuką, zarówno w roli widza,
jak i twórcy czy wykonawcy, odgrywa niezwykle ważną rolę.
Małgorzata Kaszyńska – Trębacz
Dyrektor Gimnazjum nr 1
im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie
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I N W E S T YC J E ,U R Z Ą D
INWEST YCJE - REMONT Y - DROGI

Remonty dróg
gminnych

Remonty dróg
wojewódzkich

związku z licznymi pytaniami od
mieszkańców chcielibyśmy poinformować, że na terenie Miasta i Gminy
Murowana Goślina w miesiącu maju i czerwcu
rozpoczęły się prace związane z profilowaniem i wałowaniem dróg gruntowych należących do gminy. Sołtysi poszczególnych Sołectw
odpowiadają za wyznaczenie dróg które
wymagają w/w napraw.

a drodze wojewódzkiej nr 196, w
miejscowości Łopuchowo, na odcinku
około 0,5 km, wykonana została w
maju br. nakładka bitumiczna. Wykonawcą
robót jest firma SKANSKA. Wartość robót
wynosi ok. 150 tys. zł.

W

W miesiącu czerwcu rozpoczną się również
prace związane z remontami dróg o
nawierzchni bitumicznej. Prace rozpoczną się
od ul. Wojska Polskiego i w dalszej kolejności
remontowane będą:
- ul. Gnieźnieńska,
- droga w kierunku miejscowości Boduszewo,
- ul. Okrężna,
- ul. Pogodna,
- ul. Jodłowa,
- ul. Lipowa.
Dalszy harmonogram pracy zostanie uzgodniony po wykonaniu w/w napraw.
Chcielibyśmy poinformować również, że w
miesiącu czerwcu rozpoczną się również prace
z naprawą chodników na terenie miasta.
W trakcie prac związanych z remontami dróg
prosimy mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności.
Arkadiusz Krociak
referent ds. infrastruktury technicznej
tel.: 061 812 20 55 wew. 206
a.krociak@murowana-goslina.pl

Oświetlenie
drogowe

O

d dnia 24.05.2007r. prowadzone są
roboty związane z budową oświetlenia drogowego na terenie miasta i
gminy Murowana Goślina. Roboty prowadzi
Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych
„ENERGIO-TECH” Niechanowo, który wygrał
przetarg na ww. zakres robót. Roboty rozpoczęto od układania kabla elektroenergetycznego w drodze żużlowej biegnącej od ul. Łąkowej do ul. Grobla. W dniu pisania informacji
układany jest kabel elektroenergetycznego w
ulicach: Grobla, Widok, Malinowej oraz wzdłuż
deptaka na ul. Poznańskiej. Zakończenie robót
przewidzianych do wykonania w zakresie
przedstawionym w poprzednim Biuletynie
Samorządowym przewidziane jest zgodnie z
umową na dzień 26.06.2007r.
Zenon Tomaszewski
inspektor ds. inwestycji
tel.: 061 812 20 55 wew. 213
e-mail: z.tomaszewski@murowana-goslina.pl

N

W roku 2007 Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu planuje również wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi nr
187 - około 500 m, w miejscowości Białężyn.
Również w Białężynie zaplanowano budowę
chodnika na długości ok. 200m
Elżbieta Leszkowicz
Referat Inwestycji
tel.: 061 812 20 55 wew. 213
e-mail: e.leszkowicz@murowana-goslina.pl

Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych

P

rzypominamy, że pod koniec czerwca br.
odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych.
Właściciel nieruchomości z której mają być
usunięte odpady wielkogabarytowe (łóżka,
szafy, lodówki, pralki, telewizory, komputery,
monitory) musi zgłosić taki zamiar telefonicznie 061 812 20 55 wew. 206, e-mailem: srodowisko@murowana-goslina.pl lub osobiście w
siedzibie
Urzędu
pokój 37. Zgłoszenia
należy dokonać do
28 czerwca podając
rodzaj odpadu, adres
oraz nazwisko oddającego.
Odpady
zgłoszone do odeTermin zbiórki 26.06.2007.

Usuwanie pszczół

I

nformuję mieszkańców miasta i gminy
Murowana Goślina, że Straż Pożarna nie
będzie interweniowała w sytuacjach
związanych z usuwaniem owadów
(pszczoły, osy, szerszenie, itp) z terenu
posesji prywatnych. W takich sytuacjach
proszę zwracać się do wyspecjalizowanych
firm, które posiadają odpowiedni sprzęt oraz
przeszkolonych ludzi do tego typu interwencji.
Numery telefonów do tych firm można otrzymać pod bezpłatnym numerem Państwowej
Straży Pożarnej 998. Straż Pożarna interweniuje tylko w sytuacjach, kiedy takie zagrożenie występuje w obiektach użyteczności publicznej.
Jednocześnie informuję, że wszystkie inne
sytuacje typu zalanie piwnic, połamane drzewa
lub gałęzie, spadające dachówki, które mogą
stanowić zagrożenie, proszę zgłaszać pod
numer alarmowy Państwowej Straży Pożarnej
998.
Waldemar Twardowski
Komendant Gminny
Ochrony Przeciwpożarowej
tel.: 061 812 20 55 wew. 229
e-mail: w.twardowski@murowana-goslina.pl
brania należy wystawić przed posesję do
godziny 8:00.
Odpady niebezpieczne czyli baterie, akumulatory, świetlówki (jarzeniówki, żarówki kompaktowe), lekarstwa i opakowania po nich oraz
opony należy dostarczyć do specjalnie oznakowanego pojazdu w dniu i w godzinach określonych w poniższym harmonogramie. Na terenie
sołectw pojazd parkuje przy posesji sołtysa.
Prosimy pamiętać, że pojazd stoi tylko godzinę
i następnie rusza w kolejne miejsce.
Barbara Borejsza-Ida
referent ds. ochrony środowiska
tel.: 061 812 20 55 wew. 206
e-mail: srodowisko@murowana-goslina.pl
Termin zbiórki 27.06.2007

Mściszewo

8:00 - 9:00

Raduszyn

8:00 - 9:00

Starczanowo

9:30 - 10:30

Przebędowowo

9:30 - 10:30

Uchorowo

11:00 - 12:00

Długa Goślina

11:00 - 12:00

Białężyn

12:30 - 13:30

Łoskoń Stary

12:30 - 13:30

Nieszawa

14:00 - 15:00

14:00 - 15:00

Białęgi

15:30 - 16:30

Murowana Goślina
pl. Powstańców Wlkp.

Termin zbiórki 28.06.2007
Łopuchowo

8:00 - 9:00

Termin zbiórki 29.06.2007
Mur. Goślina - Nowy Rynek

8:00 - 9:00

Wojnowo

9:30 - 10:30

Rakownia

9:30 - 10:30

Trojanowo

11:00 - 12:00

Kamińsko

11:00 - 12:00

Głębocko

12:30 - 13:30

Boduszewo

12:30 - 13:30

Głęboczek

14:00 - 15:00

Zielonka

14:00 - 15:00

Łopuchówko

15:30 - 16:30

Mur. Goślina - Targowisko

15:30 - 16:30

Biuletyn Samorządowy
Miasta i Gminy Murowana Goślina

10

Wspomnienie o śp. Agnieszce Gronowskiej

„Choćby śmierć najpóźniej przyszła,
zawsze jest za wcześnie”

Była wyjątkową kobietą. I wyjątkowość ta nie wynikała jedynie z niezwykle długiego wieku, jakiego dane jej było dożyć.

Zawsze najpierw wymagała od siebie. Ta maksyma przyświecała całemu życiu Pani
Agnieszki. Pewnie dlatego do ostatnich dni starała się być samodzielna, nie stanowić dla
nikogo ciężaru. Wynikało to też z innej cechy:
zamartwianie się o innych, nigdy o siebie. Jeśli
komuś dane jest przeżyć dwie wojny, śmierć
swoich najbliższych, oglądać ludzkie nieszczęścia i choroby to musi się albo poddać, albo
zahartować ducha. Pani Agnieszka należała do
tych drugich.
Uczęszczała do szkoły jeszcze pod zaborami.
W czasie I wojny światowej zginął jej ojciec.
Matka z czwórką młodszego rodzeństwa
została sama, dlatego, aby wspomóc domowy
budżet Pani Agnieszka rozpoczęła pracę w
Szpitalu w Owińskach. Jako pielęgniarka opiekowała się ludźmi niepełnosprawnymi umysłowo. Kiedy wybuchła II wojna światowa i
wojska niemieckie rozpoczęły wywożenie
chorych wraz z personelem szpitala, znalazła
pracę w Poznaniu jako pomoc domowa u Niemki, byłej mieszkanki Murowanej Gośliny. Ten
fakt sprawił, że Pani Agnieszka „spokojnie”
przetrwała trudny wojenny czas. Nigdy nie

narzekała na pracodawczynię. Po wojnie znajomy lekarz, współpracownik ze szpitala w
Owińskach, zaproponował Pani Agnieszce
pracę w obrzyckim szpitalu. Temu zajęciu
poświęciła wiele lat swojego życia, kosztem
życia osobistego. Wymagane było, aby pracę
tę wykonywały tylko kobiety niezamężne i
bezdzietne, stąd decyzja o zamążpójściu podjęta po przejściu na emeryturę. Chociaż w
przypadku Pani Agnieszki to był dopiero półmetek życia. Niedługo jednak dane było małżonkom cieszyć się swoim szczęściem. Po
śmierci męża Pani Agnieszka przeniosła się z
Bolechowa do Murowanej Gośliny i zamieszkała z najmłodszym bratem Feliksem, z którym zawsze była silnie związana emocjonalnie.
Jeśli pomyśli ktoś, że kobieta w tym wieku
może narzekać na starość i samotność – grubo
się pomyli. Pani Agnieszka nadal była niezwykle czynną osobą. Trudno ją było zastać w
domu - chyba, że po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie.
Charakterystyczne dla Pani Agnieszki było
również jej zorganizowanie, zdyscyplinowanie
i porządek. Dom lśnił czystością. Jeszcze w
wieku 100 lat samodzielnie myła okna (zwłaszcza, gdy wymienione zostały na nowe, gdzie
otwieranie ich nie stanowiło już dla Pani
Agnieszki żadnego problemu, rozpoczęło się
prawdziwe porządkowe szaleństwo). Obrażała się kiedy oferowano jej pomoc. Gdy złamała kulę i teoretycznie nie powinna się ruszać
z domu - ku wielkiemu sprzeciwowi rodziny -

wychodziła do sąsiadki bez kuli. Ale Pani
Agnieszka już taka była. Niezależna i przekorna. Nie znosiła, gdy się nad nią użalano,
nawet gdy była już po pierwszym pobycie w
szpitalu w wieku 101 lat i stan zdrowia nie
pozwalał jej na całkowitą samodzielność. Miała
opiekę ze strony rodziny, znajomych, ale bardzo ubolewała nad faktem, że stanowi dla nich
ciężar.
Niemal do ostatnich dni czytała gazety, słuchała radia. Co dziwne, broniła się przed zakupem telewizora. Ostatecznie otrzymała w
prezencie, aby umilał jej samotne chwile, ale
i tak nie korzystała z tej formy rozrywki. Miała
doskonałą pamięć. Dzięki niej tak wiele historii
ze swego życia przekazała opiekującym się nią
przez ostatnich 10 lat państwu Budych – córce
i zięciowi chrześniaka Pani Agnieszki.
„Agusia”, bo tak zwykli ją nazywać, pozostanie
w naszej pamięci, jako osoba niezwykle
witalna, która swoim życiem udowodniła, że
energia, samodyscyplina
i pozytywne nastawienie potrafią oprzeć się
upływowi czasu.
Romualda Dukat
Sekretariat Burmistrza
tel.: 061 811 30 01
e-mail: sekretariat@murowana-goslina.pl
PS. Dziękuję p. Ryszardowi Budychowi za
pomoc przy powstawaniu tego tekstu.

Gmina partnerska na Ukrainie?
Już od dłuższego czasu trwają poszukiwania
miasta lub gminy partnerskiej dla Murowanej
Gośliny na wschodzie.
W lutym br. na zaproszenie Wielkopolskiego
Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych
w Poznaniu przyjechała duża grupa przedstawicieli ukraińskich miast w celu poszukiwania
partnerów w Wielkopolsce. Wtedy nawiązał
się kontakt z przedstawicielami miasta Niemirow z obwodu winnickiego.
Od 6 do 11 maja przedstawiciele wielkopolskich gmin zostali zaproszeni na rewizytę. Ja
miałam przyjemność reprezentować naszą
gminę i chciałabym podzielić się kilkoma
wrażeniami.
Muszę przyznać, że nie spodziewałam się, że
Ukraina jest tak piękna, gościnna i życzliwie
nastawiona do Polaków, i jednocześnie tak
bardzo szukająca kontaktów z Polską.
Znalazłam się w grupie 32 przedstawicieli
wielkopolskich samorządów. Naszym miejscem docelowym była Winnica, do której
zostaliśmy zaproszeni przez przedstawicieli
Stowarzyszenia Ukraina – Polska. We wtorek
8 maja wzięliśmy udział w konferencji zorganizowanej właśnie przez ww. stowarzyszenie
poświęconej budowaniu więzi między
ukraińskimi i polskimi gminami. Tuz po niej
zostaliśmy zaproszeni, każdy do innej gminy
czy miasta. Ja zostałam podjęta przez mera
miasta Niemirow, które wielkością przypomina Murowaną Goślinę. Podczas spotkania w
miejscowym Urzędzie przekazałam list inten-

cyjny podpisany przez burmistrza Tomasza
Łęckiego wyrażający chęć nawiązania
współpracy.
Zarówno mer jak i jego zastępca wyrazili wolę
współpracy i z entuzjazmem przyjęli zaproszenie do odwiedzenia Murowanej Gosliny

podczas Jarmarku Świętego Jakuba.
Niemirow to niewielkie miasteczko, które
słynie z kompleksu sanatoryjnego położonego
w pięknym zadbanym parku, w centrum
którego stoi pałac Potockich, oraz ze znanych
na całej Ukrainie i nie tylko zakładów monopolowych, które również miałam okazję
zwiedzać.
Jednakże główną atrakcją pobytu w Niemirow
był udział w obchodach Dnia Zwycięstwa 9
maja, który w dalszym ciągu jest największym
świętem na Ukrainie w ciągu roku. W
uroczystościach w centrum miasta, w strugach

deszczu, udział wzięło kilkuset mieszkańców
miasta, dzieci, młodzież i oczywiście goście
honorowi – weterani.
Po zakończeniu części oficjalnej ponad 1000
mieszkańców przeszło do auli, gdzie odbyły się
występy artystyczne miejscowych zespołów.
Muszę przyznać, ze byłam zachwycona ilością
i poziomem artystycznym grup dzieci
i młodzieży. Mam nadzieję, że będą oni mieli
okazję pokazać swoje umiejętności także w
Murowanej Goślinie.
W drodze powrotnej mieliśmy okazję zwiedzać
Ukrainę m.in. Kamieniec Podolski, Chocim,
Lwów. To po prostu trzeba zobaczyć. Piękne
miejsca, piękne krajobrazy, piękne zabytki.
I choć dzisiejsza Ukraina pod względem gospodarczym w mojej ocenie jest na poziome rozwoju Polski sprzed 20 laty to wszelkie braki
czy niedogodności przyćmiewane są przez
ogromną życzliwość, gościnność i chęć
współpracy.
Gdyby jeszcze łatwiej było przekraczać
granicę! Bo to niestety wymaga dużej dawki
cierpliwości! Ale na pewno warto się w nią
uzbroić po to, by potem cieszyć się urokami
pięknej choć biednej Ukrainy.
Ewa Leitgeber
Kierownik Referatu Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich
tel.: 061 811 88 28
e-mail: e.leitgeber@murowana-goslina.pl
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Kontakty międzygminne w roku 2007

K

olejne Walne Zebranie Komitetu Partnerskiego ZG, jakie miało miejsce 24
maja br. to okazja, by zachęcić
mieszkańców gminy do włączenia się w rozwój kontaktów z miastami partnerskimi i
innymi współpracującymi.
Wśród działań już realizowanych i planowanych
do końca 2007 roku są:
1. Udział dwóch biegaczy reprezentujących
Polskę
i
Murowaną
Goślinę
w
międzynarodowej imprezie biegowej „Tour
du Pays de Caux” w miejscowości Yevtot
we Francji. Obaj przebiegli wszystkie sześć
etapów o łącznej długości ponad 90 km i,
zachwyceni pobytem, organizacją biegów,
już dziś kompletują ekipę na przyszłoroczną
edycję.
2. Projekt WSPÓLNA PRZESZŁOŚĆ WSPÓLNA PAMIĘĆ.
3. Wizyta w Hemmingen połączona z udziałem
w uroczystościach z okazji 5 - lecia partnerstwa. Goślińskie władze reprezentować
będą:
burmistrz
Tomasz
Łęcki,
przewodniczący Rady Miasta Zbyszek
Krugiełka oraz radna Krystyna Przygońska.
W programie artystycznym zaprezentuje
się Zespół Folklorystyczny „Goślinianie”.
Tematem przewodnim wizyty jest wolontariat, stąd w grupie Gośliniaków znajdą się
reprezentanci stowarzyszeń i fundacji,
które na co dzień wcielają go w życie. W
Międzynarodowym Przemarszu Bractw
Kurkowych (podobno największym na
świecie) w Hanowerze udział weźmie
trzech goślińskich braci kurkowych, a
goślińscy szachiści, zmierzą się z graczami
niemieckimi w Partnerskim Turnieju Szachowym (osoby dorosłe i uczniowie Gimnazjum Nr 2, które gościło niemieckich
szachistów w październiku 2006 r.). Projekt zrealizowany zostanie przez Komitet
Partnerski Hemmingen we współpracy z
Klubem Sportowym Devese 2, z Komitetem
Partnerskim ZG przy finansowym wsparciu
Unii Europejskiej oraz Urzędu Miasta
Hemmingen.
4. W lipcu będzie miała miejsce VII SZTAFETA
PRZYJAŹNI, wiodąca z Yvetot we Francji
(partner Hemmingen) przez Holandię,
gdzie do biegaczy francuskich dołączą
holenderscy, przez Hemmingen i Markkleeberg (kolejny partner Hemmingen).
Tam przyłączą się biegacze niemieccy. Na
terenie Polski sztafetę uzupełnią biegacze
polscy. Trasa wynosi 1825 km, a jej pokonanie zajmie pierwszym uczestnikom 10
dni. Uczestnicy będą biegli na zmiany przez
dzień i noc. Przybycie ostatniego do Murowanej Gośliny planowane jest w nocy z 20
na 21 lipca, a finałowy bieg - „BIEG
PRZYJAŹNI” odbędzie się podczas Jarmarku św. Jakuba. Do udziału w nim
zapraszamy biegających mieszkańców
naszej gminy. O szczegółach poinformujemy po otrzymaniu zgłoszenia w formie
mailowej lub telefonicznej. Podczas jarmarku czynne będzie stoisko miast partnerskich, gdzie m.in. obejrzeć będzie
można film z przebiegu sztafety, posłuchać
wrażeń jej uczestników, czy poznać relację

z poprzednich sześciu sztafet. Na niedzielę
22 lipca zaplanowany jest m.in. Turniej
Miast Partnerskich. Inicjatorem i głównym
organizatorem sztafety jest reprezentant
strony francuskiej Daniel Heberth, natomiast organizacją pobytu w
Murowanej
Goślinie zajmie się Komitet Partnerski ZG
przy współpracy z ośrodkiem kultury i
Towarzystwem
Przyjaciół
Zielonych
Wzgórz.. Przedsięwzięcie realizowane
będzie przy finansowym wsparciu Urzędu
Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie.
5. W
sierpniu
2007r.
odbędą
się
Międzynarodowe Warsztaty Młodzieży
2007, których celem jest przywrócenie do
natury trzęsawiska (obozu bagiennego) w
Gorach Harcu. Projekt, w którym udział
weźmie młodzież ze wszystkich miast partnerskich Hemmingen tj. ze Szkocji, Francji,
Niemiec i z Murowanej Gośliny, uzyskał
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Częściowo partycypuje w jego kosztach Komitet Partnerski ZG. Organizatorem przedsięwzięcia są: Komitet Partnerski Hemmingen, organizacja młodzieży
- Jugendpflege oraz Komitet Partnerski
ZG.
6. Przedsięwzięcie zaplanowane na wrzesień
to I Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski
„Puszcza Zielonka”, organizowany przez
Komitet Partnerski ZG przy współpracy z
ośrodkiem kultury i finansowym wsparciu
FUNDACJI J&S PRO BONO POLONIAE.
Plener odbędzie się w Kamińsku-Pławnie.
Planujemy, że wezmą w nim udział znakomici rzeźbiarze z Polski, z Niemiec (Hemmingen i Aachen), z Egiptu, Ukrainy,
Białorusi, Szkocji. Wśród uczestników pleneru znajdą się takie osobowości, jak np.
Marian Molenda, prof. Leon Podsiadły, czy
Jan Serafin. W kolejnych latach planujemy
kontynuować projekt w formie plenerów
interdyscyplinarnych, także z udziałem
twórców z różnych krajów. Podczas pleneru odbędą się warsztaty artystyczne dla
dzieci i młodzieży, a jego podsumowaniem
będą: katalog oraz wystawy, jedna w Murowanej Goślinie, druga w Poznaniu. W
katalogu zamieścimy też informacje o gminie, a także reklamy sponsorów, których
zapraszamy do współuczestnictwa w tym,
jak i w innych projektach. W zamian oferujemy możliwość otrzymania rzeźby,
reklamę m.in. w katalogu itp.
Równocześnie pragnę zachęcić wszystkich
mieszkańców do współpracy, zapewniając, że
nasze stowarzyszenie stwarza platformę rozwoju i realizacji własnych pomysłów
z
udziałem mieszkańców wymienionych krajów.
SERDECZNIE ZAPRASZAM !!!.
Emilia Stemplewska
Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej
tel.: 501 669 352
e-mail: stemplewskae@wp.pl
www.kpzg.murowana-goslina.pl

Dotacje w ramach
projektu
„Czas na nas”

P

owiatowy Urząd Pracy w Poznaniu od
dnia 24 maja 2007 r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności
gospodarczej w ramach realizacji projektu
„Czas na nas” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt skierowany jest do bezrobotnych osób
powyżej 25 roku życia, zarejestrowanych w
Urzędzie Pracy w Poznaniu przez okres do 24
miesięcy, z wyłączeniem absolwentów. W
ramach projektu przyznane zostaną łącznie 74
dotacje osobom, których planowana działalność zostanie najwyżej oceniona ze względu
na profil działalności i możliwości rozwoju
firmy na rynku, planowaną efektywność ekonomiczną oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
Wnioski o przyznanie środków w ramach projektu będą przyjmowane do dnia 15 czerwca
2007r.
Osoby zainteresowane podjęciem własnej
działalności gospodarczej, spełniające w/w
kryteria do udziału w projekcie, bliższe informacje uzyskają w pokoju nr 19 Powiatowego
Urzędu Pracy, ul. Czarnieckiego 9 w Poznaniu
tel.: 061 834 56 84.
Magdalena Olejniczak
Lider Klubu Pracy
tel.: 061 892 11 01

Refundacja kosztów wyposażenia
stanowisk pracy

P

owiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w
okresie od dnia 23 maja 2007 r. do dnia
22 czerwca 2007 r., będzie przyjmował
wnioski o
udzielenie refundacji kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
dla skierowanych osób bezrobotnych, finansowanych ze środków Funduszu Pracy.
O przyznanie refundacji mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność gospodarczą co
najmniej od 6 miesięcy. Spośród złożonych
wniosków w powyższym terminie zostaną
udzielone refundacje na 25 stanowisk pracy
podmiotom, których dotychczasowa działalność zostanie najwyżej oceniona ze względu
na możliwość utrzymania utworzonych w
ramach refundacji nowych stanowisk pracy i
poziomu zatrudnienia.
Podmioty zainteresowane ubieganiem się o
udzielenie refundacji szczegółowe informacje
mogą uzyskać na stanowisku ds. przedsiębiorczości w pok. 19 Powiatowego Urzędu Pracy
w Poznaniu tel.: 061 834 56 84. Zasady i druki
wniosków dostępne są również na stronie
internetowej Urzędu www.pup.poznan.pl.
Magdalena Olejniczak
Lider Klubu Pracy
tel.: 061 892 11 01
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Kolejny MTB Marathon za nami

750

uczestników zgromadził MTB
Marathon, którzy w niedzielę
o godz. 11:00 wyruszyli na
trzech dystansach: mini (48 km), mega (70 km)
i giga (118 km)
przemierzając
szlaki
rowerowe
Puszczy Zielonka. Wśród
zawodników,
którzy zjechali
do
Murowanej Gośliny z całej Polski, nie zabrakło
tutejszych mieszkańców. Najlepsi z nich zostali
wyróżnieni pucharami Burmistrza Miasta i
Gminy Murowana Goślina. I tak wśród uczestniczek z terenu gminy Murowana Goślina
wyróżnione zostały:
na dystansie mini:
1.miejsce - Weronika Tylkowska,
2.miejsce - Barbara Kubiak,
3.miejsce - Natalia Zubrzycka.
na dystansie mega:
1.miejsce - Maria Sokalska,
2.miejsce - Paulina Wojciechowska.
W kategorii mężczyzn najlepsze wyniki uzyskali:
na dystansie mini:
1.miejsce - Michał Twardoń,
2.miejsce - Mariusz Grzywniak,
3.miejsce - Michał Krasnodębski.
na dystansie mega:
1.miejsce - Radosław Kulupa,
2.miejsce - Łukasz Tupko,
3.miejsce - Mateusz Śliwiński.
na dystansie giga:
1.miejsce - Grzegorz Śliwiński,
2.miejsce - Krzysztof Nowaczyk.
Kolejne nagrody - Puchary Starosty
Poznańskiego otrzymali najlepsi
zawodnicy z terenu powiatu poznańskiego na dystansie mega: Maria Sokalska
(nasza mieszkanka) i Aleksander Dorożała.
Nagrody wręczał Wicestarosta Poznański
Tomasz Łubiński.
G m i n a
Czerwonak
– reprezentowana
p r z e z
zastępcę
w ó j t a
To m a s z a
Stelma-

szyka - również uhonorowała najlepszych
rowerzystów w kategorii „Zdobywców Dziewiczej Góry”. Nagrody otrzymali:
Kobiety:
1. miejsce - Małgorzata Lewandowska
2. miejsce - Magdalena Zeman
3. miejsce - Adrianna Urbanowicz
Mężczyźni:
1. miejsce - Marek Cichosz
2. miejsce - Radosław Rękawek
3. miejsce - Patryk Sawicki

Mimo nie najlepszej pogody pierwszego dnia
„weekendu rowerowego”, ostatecznie imprezę
można zaliczyć do udanych, o czym świadczą
pozytywne opinie uczestników. Niestety z
imprezą na taką skalę wiążą się pewne niedo-

Lokalne władze samorządowe na dystansie
mega dzielnie reprezentował Przewodniczący
Rady Miejskiej Zbyszek Krugiełka.
Szczegółowe wyniki wyścigu w poszczególnych kategoriach dostępne są na stronie
www.mtbmarathon.com.
Poza maratonem głównym, miały miejsce
imprezy towarzyszące. W sobotę 12 maja –
mimo deszczu, który w znacznym stopniu
pokrzyżował plany organizatorom – odbył się
Rajd „Puszcza Wpuszcza” organizowany przez
Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”.
Były też konkurencje dla dzieci: „opona service”, „rzut oponą”, „szalony rower” i „bule”.
Wieczorem wystąpiły 2 kabarety: „Pod spodem” i „Afera”. Podczas „weekendu rowerowego” można było wypełnić los i wziąć udział
w loterii fantowej przygotowanej
przez
Biuro Komunikacji Społecznej
i
Funduszy
Europejskich
Urzędu Miasta i
Gminy Murowana Goślina „Tombola”, w
której główną
nagrodę stanowiły 2 rowery górskie. Loteria
cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem,
nie tylko wśród mieszkańców gminy. Najmłodszych zainspirował
zapewne
Marcin
Bugajewski, który
na monocyklu i
rowerze bmx gniótł
puszki, przeskakiwał przez leżące na
ziemi osoby i pokonywał
wysokie
przeszkody.

godności wynikające chociażby z utrudnień
komunikacyjnych, za które serdecznie Państwa przepraszamy.
Organizacyjnie wsparły nas następujące osoby,
firmy i instytucje:
1. TKKF Pałuki,
2. Gimnazjum nr 1 im. H. Cegielskiego w
Murowanej Goślinie,
3. Gimnazjum nr 2 im. J. Kochanowskiego
w Murowanej Goślinie,
4. Gmina Czerwonak,
5. PHZ SM Lacpol Sp. z o.o. w Murowanej
Goślinie,
6. Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie,
Ośrodek
Kultury
7. Miejsko-Gminny
i Rekreacji w Murowanej Goślinie,
8. Nadleśnictwo Łopuchówko,
9. Przedsiębiorstwo Stefana Wysockiego,
10.Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego,
11.Mateusz Niedbała - „Woda Góry Las”.
Zabezpieczenie trasy:
1. Policja – Murowana Goślina, Czerwonak,
Poznań,
2. Straż Miejska w Murowanej Goślinie,
3. Ochotnicza Straż Pożarna z terenu gminy
Murowana Goślina i Czerwonak.
Nagrody na loterię fantową ufundowała firma
Solaris Bus&Coach S.A. w Bolechowie.
Dziękujemy za udostępnienie zdjęć do Biuletynu Patrykowi Hołodze.
Biuro Komunikacji Społecznej
i Funduszy Europejskich
tel.: 061 811 88 48
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Straty w plonach - Szkolenia dla rolników
rząd Miasta i Gminy w Murowanej Szkolenie odbędzie się w dniach 28 i 29
wydłużenie
Goślinie oraz Wielkopolska Izba Rol- czerwca br. w Sali Konferencyjnej Urzędu
nicza w Poznaniu zaprasza na szkole- Miasta i Gminy (Poznańska 16). Szkolenie
terminów składania nie, którego
głównym tematem będzie „Sto- rozpoczyna się o godz. 10.00 Koszt szkosowanie środków ochrony roślin sprzętem lenia to ok. 70 zł.
wniosków
naziemnym”.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresoUczestnictwo w tym szkoleniu zostanie potwi-

U

W

związku
z
wystąpieniem
na
przełomie kwietnia i maja br. przymrozków nocnych, które mogły być
przyczyną wymarznięcia roślin uprawnych
oraz wystąpieniem do Wojewody Wielkopolskiego w sprawie powołania Komisji w
składzie:
• Małgorzata Krotiuk Śliwa – Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina,
• Arkadiusz Bednarek – Urząd Miasta
i Gminy Murowana Goślina,
• Romulad Stańko – Wielkopolski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
• Janusz Szóstak – przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej,
• Marek Strykowski – przedstawiciel
Wielkopolskiej Izby Rolniczej,
do szacowania zakresu i wysokości szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych
produkcji rolnej w mieście i gminie Murowana
Goślina zawiadamia się rolników o:
• konieczności
złożenia
informacji
dotyczącej
struktury
zasiewów
i
strat
spowodowanych
wymarznięciem,
• potwierdzenie przez sołtysa informacji
złożonej przez rolnika.
Wyznaczony termin składania wniosków został
wydłużony do dnia 20 czerwca br. Wzory
druków, można uzyskać w Urzędzie Miasta
i Gminy (pok. 30 lub 31) oraz u Sołtysów.
Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta
i Gminy (pok. 30 lub 31). Wnioski złożone po
20 czerwca br. nie będą rozpatrywane
przez Komisję.
Arkadiusz Bednarek
gł. spec. ds. promocji, turystyki
i rozwoju obszarów wiejskich
tel.: 061 811 88 48
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl

erdzone uzyskaniem kwalifikacji do prowadzenia oprysków, które jest niezbędne przy kontrolach inspektorów Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji
Rolnictwa
dot.
dopłat
bezpośrednich oraz Inspektoratu Ochrony
Roślin i Nasiennictwa.

wanych.

Arkadiusz Bednarek
gł. spec. ds. promocji, turystyki i rozwoju
obszarów wiejskich
tel.: 061 811 88 48
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl

Festyn rodzinny w Głęboczku

2

czerwca po południu boisko w naszej wsi
zapełniło się niecodziennymi dla tego
miejsca sprzętami. Zobaczyć można było
tory przeszkód, trampolinę czy piaskownicę.
Do tego słychać było gwar dziecięcych
śmiechów, a wszystko to z okazji Festynu
rodzinnego, jaki zorganizowaliśmy dla
najmłodszych z Głęboczka i Zielonki.
Impreza rozpoczęła się o godz. 15 meczem
piłki nożnej pomiędzy dwoma drużynami:
kawalerów i żonatych. Po zaciętym spotkaniu,
lepszymi okazali się zawodnicy stanu wolnego.
Następnie zaczęły się liczne konkursy i zabawy
dla gromadnie przybyłych najmłodszych.
Każdy mógł znaleźć coś dla siebie: zabawy w
piaskownicy czy piłkami, skoki na trampolinie,

przejażdżki bryczką czy
wyścigi w workach.
Opiekunowie też mogli
wykazać się w konkursie
w
przeciąganiu
liny
pomiędzy
sołectwami
Głęboczku i Zielonki, w którym górą okazała
się drużyna sołtysa Kazusia.
Po wielu atrakcjach w ciągu dnia, wieczorem
przyszedł czas na pieczenie kiełbasek przy
ognisku i zabawę przy muzyce.
Dziękuję wszystkim, którzy wsparli nas w
organizacji
festynu
za
pomoc
i
zaangażowanie!
Jakub Bartoszewicz
Sołtys wsi Głęboczek

Życzenia dla nowożeńców
W dniu 21 kwietnia
br. nasza Koleżanka z
Referatu Gospodarki
Finansowej – Joanna
Krause wstąpiła w
związek małżeński z
Damianem Boguszem, tym samym
przyjmując nazwisko męża. Młodzi przyjęli
sakrament małżeństwa w Kościele pw. Św.
Jakuba Apostoła w Murowanej Goślinie.

W dniu 19 maja br.
nasz Kolega z
Biura Komunikacji
Społecznej i Funduszy Europejskich
- Paweł
Woźniak wstąpił
w związek małżeński z Małgorzatą Dudzińską.
Młodzi przyjęli sakrament małżeństwa w
Kościele pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa
Chrystusa na Zielonych Wzgórzach.

Nowożeńcom składamy najserdeczniejsze życzenia, dużo szczęścia na nowej drodze
życia oraz wielu lat spędzonych we wzajemnej miłości!
Biuro Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich

Fundacja Edukacyjna im. Jana Pawła II

W

imieniu stypendystów Fundacji Edukacyjnej im. Jana Pawła II w Murowanej Goślinie chcielibyśmy serdecznie podziękować za okazane wsparcie
finansowe w postaci przekazania 1% podatku
od dochodu za rok 2006.

Fundacja już od trzech lat posiada status organizacji pożytku publicznego, a co za tym idzie,
korzysta z możliwości przekazywania przez
podatników 1% podatku od dochodu. Z roku
na rok akcja ta przynosi się coraz lepsze efekty.
Dzięki ofiarności Darczyńców z 1% podatku
dochodowego za 2004 rok Fundacja pozyskała
5420,79 zł, za 2005 - 7117,08 zł.

Oto kilka liczb dotyczących tegorocznego
rozliczenia:
• 8863,23 zł to łączna kwota uzyskana z
wpłat 1% podatku od dochodu za 2006
rok,
• 29 to ilość stypendiów, które zostaną
wypłacone z tej kwoty (300 zł –
równowartość jednego stypendium),
• 133 darczyńców przekazało swój 1% na
naszą Fundację, z tego 31 darczyńców
spoza gminy Murowana Goślina,
• 4,00 zł wyniosła najniższa wpłata,
• 357,60 zł wyniosła najwyższa wpłata.
Wszystkie wpłaty są równie cenne.
Pieniądze te zostaną w całości przekazane na

cele statutowe Fundacji, a więc na wypłatę
stypendiów młodym, zdolnym absolwentom
szkół średnich z terenu gminy Murowana
Goślina.
Na finanse Fundacji składają się nie tylko
wpłaty tzw. 1% od dochodu, ale również
darowizny od osób fizycznych i prawnych oraz
pomoc niematerialna w postaci wydruku
ulotek, pomocy przy organizacji różnych
przedsięwzięć.
Za to wszystko jeszcze raz serdecznie
DZIĘKUJEMY!!!
Zarząd
Fundacji Edukacyjnej im. Jana Pawła II
w Murowanej Goślinie
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OGŁOSZENIA
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie

ogłasza konkurs na stanowisko
DYREKTORA
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

ogłasza konkurs na stanowisko (1/2 etatu)
KONSULTANT ds. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ

Na podstawie § 9 ust. 2 statutu Biblioteki Publicznej w Murowanej
Goślinie Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina ogłasza
Konkurs na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie, pl. Powstańców Wlkp. 9, 62-095 Murowana
Goślina.
Kandydat powinien spełniać kwalifikacje:
Wykształcenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników
samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2005 r. nr 146, poz. 1222
ze zm.) i Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca
1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji (Dz. U. z 1999 r. nr 41, poz. 419), tzn.
wykształcenie przewidziane dla stanowiska starszego bibliotekarza.
Kandydat musi posiadać jedną z niżej wymienionych kwalifikacji i odpowiadający im staż pracy w jednostkach wymienionych w § 4 ust. 1 ww. Rozporządzenia Ministra Kultury i
Sztuki:
• studium bibliotekarskie (wymagany staż pracy 4 lata),
• wyższe zawodowe odpowiadające profilowi biblioteki, wykonywanej specjalności (wymagany staż pracy 3 lata),
• wyższe zawodowe bibliotekarskie (wymagany staż pracy 3
lata),
• wyższe odpowiadające profilowi biblioteki, wykonywanej
specjalności (wymagany staż pracy 2 lata),
• wyższe bibliotekarskie (wymagany staż pracy 2 lata).
Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy na stanowisku
kierowniczym.
Oferta powinna zawierać:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy kandydata,
• koncepcję działania Biblioteki Publicznej,
• odpisy lub kserokopie dokumentów stwierdzających
wykształcenie kandydata i jego doświadczenie zawodowe,
• oświadczenie kandydata, że nie był karany za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych,
• oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo
popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu
postępowanie karne lub dyscyplinarne,
• oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych niezbędnych dla prowadzenia
postępowania konkursowego.
Ofertę należy złożyć w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w
Murowanej Goślinie przy ul. Poznańskiej 18, w zamkniętej kopercie
z napisem „Konkurs na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej
w Murowanej Goślinie, w nieprzekraczalnym terminie 31 lipca
2007 r. do godz. 15.30.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 15 września 2007 r.
Ogłoszenie

Wymagania niezbędne:
• obywatelstwo polskie,
• wykształcenie wyższe- magisterskie na kierunku pedagogika
lub psychologia,
• minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji
publicznej,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienia na powyższym
stanowisku.
Wymagania dodatkowe:
• umiejętność konstruowania programów profilaktyki,
• znajomość struktury administracji publicznej ze szczególnym
uwzględnieniem samorządu terytorialnego,
• znajomość Ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
• znajomość Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
• umiejętność obsługi komputera
• komunikatywność
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
• planowanie i opracowanie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
• planowanie i opracowanie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Uzależnień od Narkotyków
• planowanie
i
opracowanie
Gminnego
Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
• prowadzenie obowiązującej dokumentacji
• współpraca z instytucjami i organizacjami, m.in. z Państwową
Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Ośrodkiem Leczenia Uzależnień w Poznaniu, Policją i Strażą
Miejską.
Wymagane dokumenty:
• CV oraz list motywacyjny
• kserokopie dyplomów/świadectw potwierdzających kwalifikacje,
• inne dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje
i umiejętności
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie
Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie, ul. Dworcowa
10, II piętro, w nieprzekraczalnym terminie do 13 lipca 2007 r.
Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi
osobami.
Ogłoszenie

Aktualizacja WPI

D

o 31 lipca 2007 roku Burmistrz Miasta i Gminy, radni, komisje
rady, pracownicy UMiG, sołectwa, osiedla samorządowe, organizacje społeczne i gospodarcze, podmioty gospodarcze oraz
mieszkańcy mogą składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy pok
nr 1 wnioski inwestycyjne w związku z aktualizacją Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego. Wzór „wniosku inwestycyjnego” dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy (punkt obsługi interesanta oraz w Referacie Inwestycji pok. 36) oraz u sołtysów, przewodniczących zarządów
osiedli samorządowych oraz na stronie Internetowej Urzędu.
Ryszard Pomin
p.o. Kierownika Referatu Inwestycji
tel.: 061 812 24 20
e-mail: r.pomin@murowana-goslina.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina

ogłasza otwarty konkurs ofert
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2007 r.
w zakresie:
• upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
• kultury i sztuki,
• pomocy społecznej,
• ochrony i promocji zdrowia,
• wypoczynku dzieci i młodzieży,
• integracji europejskiej.
Szczegółowe informacje o rodzaju zadań, wysokości środków publicznych przeznaczonych na ich realizację, terminach, warunkach
realizacji zadań, wysokości przekazanych dotacji w roku poprzednim oraz warunkach udziału w konkursie i kryteriach oceny ofert
dostępne są:
• na stronie internetowej www.murowana-goslina.pl,
• w Biuletynie Informacji Publicznej,
• na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
Oferty należy składać pisemnie, w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy
w Murowanej Goślinie, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina,
w terminie do dnia 18 czerwca 2007 r. do godz. 17.00.
Dodatkowych informacji udziela pracownik Urzędu Miasta i Gminy
Dorota Brajewska, ul. Dworcowa 10, pok. 309, tel.: 061 811 28 45,
e-mail: d.brajewska@murowana-goslina.pl.
Ogłoszenie
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OGŁOSZENIA
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
ogłasza konkurs na stanowisko
DYREKTORA
GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W MUROWANEJ GOŚLINIE
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące
wymagania:
• jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym,
• posiada ukończone studia wyższe lub studia podyplomowe z
zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu
zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie
• z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
• posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na
stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej
na stanowisku nauczyciela akademickiego,
• uzyskała w okresie 5 lat bezpośrednio przed powierzeniem
stanowiska dyrektora co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, albo
• w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu
na stanowisko dyrektora pozytywną ocenę dorobku
zawodowego, bądź pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich
4 lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora miałaby
objąć bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej,
• posiada aktualne zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na
stanowisku kierowniczym,
• nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.
1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z
2006r. Nr 97, poz. 674), oraz nie toczy się przeciwko niej
postępowanie dyscyplinarne,
• nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie
toczy się przeciwko niej postępowanie karne,
• nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych
związanych
• z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.
31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r.
Nr 14, poz. 114, ze zmianami);
Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju przedszkola, szkoły, zespołu, placówki;
2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w
szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku
nauczyciela akademickiego;
3. akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie
wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej
nauczycielem;

4. dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty
potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy,
wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku
osoby niebędącej nauczycielem;
5. dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu
kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6. ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie
wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;
7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o
której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. –
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674), oraz nie
toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
9. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo
popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu
postępowanie karne;
10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia
funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami
publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z
dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz.
114, ze zmianami);
11. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101,
poz. 926 ze zmianami) w celach przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora.Kandydaci składają oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 3 – 7 lub urzędowo
poświadczone kopie tych dokumentów.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 2.” na adres: Urząd Miasta i Gminy, ul. Poznańska 18,
62-095 Murowana Goślina w następujących terminie do
20 czerwca 2007r.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowań konkursowych
kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Ogłoszenie

GIMNAZJUM POSZUKUJE
NAUCZYCIELA J. ANGIELSKIEGO

Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego w
Murowanej Goślinie od 1 września 2007 r.
zatrudni:
nauczyciela języka angielskiego.
Lekcje w małych grupach. Dobry dojazd z
Poznania.
Szczegółowych informacji udziela sekretariat GIMNAZJUM NR 2 im. Jana Kochanowskiego: ul. Gen. T. Kutrzeby 3, 62-095
Murowana Goślina, tel. 061 811 44 49,
e-mail: gm2mg@poczta.onet.pl

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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Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
ogłasza
I. PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej poł. w Mściszewie,
ozn. w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 39/2 o pow. 0,1762ha,
dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi KW nr PO1P/00145540/9, obręb
Mściszewo ark.mapy 1. W MPZP obowiązującym do 31.12.2003r. działka ozn. była
symbolem 6MN/U jako teren mieszkaniowo-usługowy z budynkiem dawnej
szkoły.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy ozn.jako
tereny rozwoju mieszkalnictwa, tereny inicjatyw indywidualnych. Szczegółowe
określenie zagospodarowania działki określi decyzja o warunkach zabudowy.
Uzbrojenie: energia elektryczna, wodociąg. Termin do złożenia wniosku przez
osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst.
art.34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami minął 31.10.2005r.
Cena wywoławcza 64.000,00 zł brutto
słownie: sześćdziesiąt-cztery-tysiące zł,
Przetarg odbędzie się w dniu 17 lipca 2007r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej UMiG Murowana Goślina, ul. Poznańska 16. Warunkiem przystąpienia
do przetargu jest wpłata wadium w wys. 12.800,00zł słownie: dwanaście-tysięcyosiemset-zł, najpóźniej w dniu 10 lipca 2007r. na rachunek bankowy UMiG
w Pobiedzisko–Goślińskim Banku Spółdzielczym O/Murowana Goślina
nr: 05 9044 0001 0020 0200 0156 0007.
II. PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej poł. w Kamińsku, ozn. w ewidencji
gruntów i budynków jako działka nr 392/2, o pow. 0,1000ha, dla której Sąd
Rejonowy w Poznaniu prowadzi KW nr 104075, obręb Kamińsko, ark. mapy 1.
Przedmiotowa działka stanowi tereny zabudowy letniskowej. Uzbrojenie terenu
– energia elektryczna, wodociąg.Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym
przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1
pkt. 1 i 2 minął 01.06.2007r.
Cena wywoławcza: 64.000,00 zł brutto
słownie: sześćdziesiąt-cztery-tysiące zł,
Przetarg odbędzie się w dniu 17 lipca 2007r. o godz. 10.30 w Sali Konferencyjnej UMiG Murowana Goślina, ul. Poznańska 16. Warunkiem przystąpienia
do przetargu jest wpłata wadium w wys.12.800,00 zł słownie: dwanaście-tysięcyosiemset-zł, najpóźniej w dniu 10.07.2007r., na rachunek bankowy UMiG
w Pobiedzisko–Goślińskim Banku Spółdzielczym O/Murowana Goślina
nr: 05 9044 0001 0020 0200 0156 0007.
III. PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej poł. w Nieszawie, ozn. w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 6/1 o pow. 2,10.00 ha
oraz sprzedaży usytuowanych na niej budynków tj. pałacu i oficyny, dla której Sąd
Rejonowy w Poznaniu prowadzi KW Nr 104.302, obręb Nieszawa, ark.mapy 1.
Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w
nabyciu nieruchomości minął 23.11.2006r.
Cena wywoławcza: 229.000,00 zł brutto
słownie: dwieście-dwadzieścia-dziewięć-tysięcy zł,
w tym: - cena wywoławcza gruntu:
99.000,00 zł
- cena wywoławcza budynków i drzewostanu: 130.000,00 zł
1. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu zostanie obniżona o 50% z tytułu
wpisania nieruchomości do rejestru zabytków.
2. Wyżej opisana nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego stanowi tereny zieleni parkowej z istniejącą zabudową pałacową.
3. Nieruchomość nie posiada żadnych obciążeń prawnych.

4. Nieruchomość z zabytkowym drzewostanem, zabudowana jest pałacem i
oficyną. Stanowi zespół pałacowo-parkowy wpisany do Rejestru Zabytków (Nr
2230/A dnia 31.03.1992r.)
Terminy zagospodarowania nieruchomości:
• Pałac - 2007-2010 zabezpieczenie fundamentów, murów, stropu i dachu
przed dalszą dewastacją – stan surowy otwarty,
• Oficyna – 2007-2008 zabezpieczenie przed dalszą dewastacją (naprawa
dachu) bieżące naprawy zatrzymujące proces degradacji budynku (naprawa
drzwi, okien)
• Park:
2007 – prace porządkowe
2008 - podstawowe prace pielęgnacyjne
Nie wywiązanie się z terminów określonych powyżej skutkuje rozwiązaniem
umowy i zobowiązuje do zwrotu nieruchomości na rzecz Gminy.
5. Pierwszą opłatę za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste ustala się na 25%
ceny osiągniętej w przetargu, która łącznie z ceną budynków
i drzewostanu winna być uiszczona w terminie na 7 dni przed wyznaczonym
dniem zawarcia umowy notarialnej.
6. Opłaty roczne za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste będą stanowiły 3%
ceny gruntu osiągniętej w przetargu.
7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
• wpłata wadium w wys.45.800,00 zł słownie: czterdzieści-pięć-tysięcy-osiemset zł, najpóźniej do dnia 10.07.2007r. na rachunek bankowy UMiG w
Pobiedzisko-Goślińskim BS 0/Murowana Goślina nr 05 9044 0001 0020 0200
0156 0007,
• przedłożenie koncepcji zagospodarowania nieruchomości zgodnie
z ekspertyzą konstrukcyjną ze wskazaniami konserwatorskimi dla wykonania
niezbędnych prac ratowniczych i rewitalizacji założenia parkowego.
8. Osoby zainteresowane przetargiem mogą zapoznać się z posiadaną
dokumentacją oraz ekspertyzą konstrukcyjną ze wskazaniami konserwatorskimi
dla wykonania niezbędnych prac ratowniczych i dalszych prowadzących do przywrócenia stanu pierwotnego obiektu w siedzibie UMiG, ul.Poznańska 16, pok.
nr 31, tel.: 0 61 812 22 44.
Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg–
Nieszawa” do dnia 16 lipca 2007r. do godz. 15.00 w Kancelarii UMiG,
ul. Poznańska 18, pokój nr 1.
Oferta powinna zawierać:
imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem
jest osoba prawna, nr telefonu kontaktowego,datę sporządzenia oferty,
oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te
warunki bez zastrzeżeń, oświadczenie, że oferent zapoznał się z ekspertyzą
konstrukcyjną i jest gotów zagospodarować nieruchomość w sposób zgodny z
ekspertyzą konstrukcyjną ze wskazaniami konserwatorskimi dla wykonania
niezbędnych prac ratowniczych i rewitalizacji założenia parkowego,koncepcję
zagospodarowania nieruchomości.
Do oferty należy dołączyć dowód wpłacenia wadium.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 lipca 2007r. o godz.11.00 w siedzibie
UMiG Murowana Goślina, ul. Poznańska nr 16, sala konferencyjna.
Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.
Szczegółowych informacji udziela Kierownik Referatu Gospodarki
Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa Jadwiga Kubińska pok.31, tel.: 061 812
22 44 w godz. urzędowania.
Murowana Goślina, dnia 04.06.2007r.

Komunikat

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; 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
Zastępca Burmistrza Marcin Buliński: ............................... 061 811 30 04
Sekretarz Maciej Kaczmarek: ..................................061 812 20 55 w. 131
Skarbnik Romana Dudek: .....................................................061 811 30 02
Referat Inwestycji, kierownik Ryszard Pomin: ..................061 812 24 20
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
kierownik Violetta Szałata: ..................................................061 812 21 50
Utrzymanie dróg i infrastruktura drogowa,
Arkadiusz Krociak ....................................................061 812 20 55 w. 206
Tel. alarmowy - Kanalizacja deszczowa, drogi i oświetlenie 0 510 25 13 79
Dodatki mieszkaniowe, Lucyna Kasprzak .........................061 892 11 93

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa,
kierownik Jadwiga Kubińska: ...............................................061 812 22 44
Rolnictwo, leśnictwo i melioracje, Małgorzata Śliwa..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

