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Tomasz Łęcki Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina,
ks. Ludwik Duda Proboszcz Parafii pw. św. Jakuba w Murowanej Goślinie,
Jerzy Pędziński Starszy Cechu Rzemieślników Kupców i Przedsiębiorców w Murowanej Goślinie
Lucyna Bełch Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie

mają zaszczyt zaprosić na

V Największy w Wielkopolsce Jarmark św. Jakuba,
czyli „Św. Krzysztof na imieninach u Św. Jakuba”
21 lipca (sobota)
7.00 – 13.00

Drużynowe zawody wędkarskie pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina (Jezioro Łomno w Wojnówku)

14.00

Ogólnopolskie Strzelanie Bractw Kurkowych o „Miecz św. Jakuba” oraz Festiwal Strzelecki dla mieszkańców miasta i
gminy oraz gości jarmarku (strzelnica bracka)

12.00

III Światowy Zjazd Gośliniaków (sala OSP, ul. Rogozińska 15)
PL. POWSTAŃCÓW WLKP.

gospodarz jarmarku – MARTA TRYBURA (Radio Eska)
14.20

Parada motocyklistów i zabytkowych aut – uroczyste otwarcie jarmarku

14.40

Wręczenie statuetek osobowościom kulturalnym roku 2006

15.00

Dziecięcy zespół taneczny „СУЗΙР’Я” z Niemirow (Ukraina)

15.10

„Pieśń o św. Jakubie i nie tylko” – zespół flażoletowy pod kierownictwem Aliny Strugarek

15.30

Dziecięcy zespół taneczny „СУЗΙР’Я” z Niemirow (Ukraina)

15.40

Koncert Orkiestry Dętej OSP pod batutą Przemysława Neumanna

16.10

Dziecięcy zespół taneczny „СУЗΙР’Я” z Niemirow (Ukraina)

16.20

Koncert zespołu śpiewaczego „Goślińskie Chabry”

16.30

Koncert zespołu muzycznego parafii pw. św. Jakuba pod kierunkiem Krystyny Bajan

17.00

POKAZ W WYKONANIU MARIUSZA PUDZIANOWSKIEGO

18.00

Bieg Przyjaźni z udziałem zawodników z Francji, Holandii, Niemiec i Polski

18.10

Podsumowanie Sztafety Przyjaźni Yvetot – Murowana Goślina

18.30

Deklaracja Goślińska Burmistrzów: Hemmingen, Yvetot i Murowanej Gośliny w sprawie współpracy europejskiej

19.00

Losowanie nagród głównych loterii parafialnej

19.10

Koncert zespołu instrumentalno - wokalnego „FORTE”

19.25

Wręczenie „Miecza św. Jakuba” zwycięzcy Ogólnopolskiego Strzelania Bractw Kurkowych
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19.30

POKAZY BALONOWE

19.40

Koncert zespołu „CALEDONIA CELTIC BAND”

20.40

Gwiazda wieczoru ANDRZEJ RYBIŃSKI – recital

21.50

„Legenda o narodzinach św. Jakuba” – pantomima w reżyserii Marcina Matuszewskiego na podstawie scenariusza
Mariana Pflanza

22.00 - 3.00

„JEDZIEMY AUTOSTOPEM” - zabawa przy muzyce zespołu „TAKT”

22 lipca (niedziela)
12.00

Msza św. odpustowa w kościele pw. św. Jakuba.

UWAGA! W SOBOTĘ W GODZ. 10.00 – 16.00 AKCJA HONOROWEGO ODDAWANIA KRWI
NA RZECZ DZIECI POSZKODOWANYCH W WYPADKACH (AMBULANS NA PL. POWSTAŃCÓW WLKP.)

Inne atrakcje: wystawa dorobku Klubu Modelarskiego ”Pirat” (Izba Regionalna), wystawa miniatur samochodowych, pokaz modeli zdalnie sterowanych, kawiarenka myśliwska, najnowsza oferta dealerów samochodowych, zabytkowe pojazdy, wystawa chleba SRH „Rolnik”, stoisko Poczty Polskiej (okolicznościowa karta
pocztowa z datownikiem), wystawa goślińskiego rzemiosła, loteria parafialna na rzecz wypoczynku letniego dzieci, karczma przydrożna, stoisko promocyjne miasta, rękodzieło artystyczne, stoiska handlowe, przejażdżki rikszą, uliczni grajkowie, dmuchańce dla dzieci, pokaz jazdy na bicyklu, konkursy dla publiczności.
Parkingi dla gości jarmarku: pl. SRH „Rolnik” przy ul. Mostowej; boisko szkolne przy. ul Szkolnej; jedna strona ul. Mostowej, Wojska Polskiego (ruch jednokierunkowy)
Parking dla handlowców na ul. Kochanowskiego.
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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

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

Koncert Finałowy: „Diabelskie skrzypce”
28 lipca 2007 r. (sobota) godz.20.30
Kościół pw. Św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie
Wystąpią :
Zespół wokalny z Długiej Gośliny pod kierunkiem Józefa Kasprzaka,
Urszuli Walczak - Skolmowskiej
TRIO TAKLAMAKAN
w składzie:
Jan Romanowski- skrzypce
Andrzej „A3” Trzeciak- wiolonczela
Michał Karasiewicz- fortepian
Patronat Honorowy
Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Marek Woźniak
Starosta Poznański-Jan Grabkowski
sponsorzy:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Powiat Poznański, Gmina Murowana Goślina, Poczta Polska, PKO BP SA,
Ewa i Paweł Bugajni, SPEEDER Darek Chmielewski, Jarosław Dobrowolski.
Zadanie zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Inicjatyw Lokalnych ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
Klub Modelarski „Pirat - Team”
serdecnie zapraszają na
Eliminacje do Mistrzostw Polski
Modeli Samochodowych Terenowych OFF-Road
21-22 lipca 2007 r.
Stadion Miejski w Murowanej Goślinie

Program zawodów:
21. 07 - sobota:
• 9.00 – 13.00 wolne treningi
• 13.00 - 14.00 przerwa obiadowa
• 14.00 - 19.00 biegi eliminacyjne
22.07 - niedziela
• 9.00 - 13.00 biegi finałowe
• 14.00- zakończenie zawodów, dekoracja zwycięzców
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W dniu 21 lipca imprezę rozpoczną wolne treningi, następnie rozegrane zostaną biegi eliminacyjne. Celem każdego biegu
jest uzyskanie jak największej liczby okrążeń w czasie 5 minut. Biegi eliminacyjne i finałowe zostaną rozegrane na torze
ziemnym o długości 150 metrów. Ścigać się będą zawodnicy w pięciu klasach oraz w trzech kategoriach wiekowych. Dzięki
sobotnim eliminacjom zawodnicy wywalczą sobie miejsca startowe w biegach finałowych dnia następnego.

VII edycja Targu
Wiejskiego

O

dbyła się po raz kolejny w uroczej
scenerii przy pałacu w Boduszewie.
Piękna pogoda przez niebo darowana
zgromadziła 45 wystawców oferujących swój
różnorodny towar. Licznie przybyli goście
mogli zaopatrzyć się w domowe produkty,
rośliny ozdobne, wiklinę, malarstwo czy
wyroby ze słomy, skorzystać z wielu atrakcji
dla dzieci, zabawić się w wiosce indiańskiej,
pogłaskać zwierzęta w mini zoo, przejechać
się bryczką, czy spróbować szczęścia w loterii
fantowej. Na scenie odbywał się przegląd
zespołów
wokalnych,
instrumentalnych,
tanecznych z naszej gminy. Wspaniała konferansjerka Sylwia Prędke-Galaz zabawiała
swymi dowcipami w gwarze wielkopolskiej.
Na specjalne zaproszenie przyjechała była
mieszkanka Boduszewa Maria Rydlewska,
która swym wdziękiem i urodą zaprezentowała monolog odzwierciedlający tradycje
naszej wsi, za co jej serdecznie dziękuję. Dziękuję również wszystkim zespołom za prezentację swojego programu artystycznego, a organizatorom za włożony trud i pracę. Szczególne
podziękowania kieruję dla wspaniałych mieszkańców sołectwa Boduszewo, którzy licznie i
ofiarnie pracowali przed Targiem, w trakcie,
oraz porządkując po imprezie. Nikt z 40 zaangażowanych osób nie liczył wielogodzinnego
włożonego trudu. Dziękuję pracownikom
MGOKiR za pomoc oraz właścicielom Pałacu
w Boduszewie za udostępnienie obiektu.
Elżbieta Winogrodzka
Sołtys Boduszewa

Nowa Strategia

W

dniach 19 i 21 czerwca br. na posiedzeniach
komisji Rady Miejskiej zaprezentowano radnym aktualną wersję „Strategii Rozwoju Miasta i
Gminy Murowana Goślina na lata 2007-2020”. W
trakcie prac nad jej ostatecznym kształtem zadecydowano jednak, że informacje dotyczące pozyskiwania środków pomocowych w okresie
nowego budżetu Unii Europejskiej są jeszcze zbyt
mało szczegółowe. Niemożliwe jest więc właściwe opracowanie kart projektów strategicznych,
będących załącznikiem do omawianego dokumentu. W najbliższych tygodniach instytucje wdrażające mają opublikować szczegółowe wytyczne
do Programów Operacyjnych, dystrybuujących
fundusze strukturalne UE. Umożliwi to zakończenie prac nad Strategią oraz uchwalenie jej na sesji
Rady Miejskiej we wrześniu br.
Barbara Florys
inspektor ds. środków pomocowych i obsługi inwestorów
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Wianki nad Wartą

P

o raz drugi Ośrodek Kultury i Sołectwo
Mściszewo zaprosili mieszkańców naszej
gminy na imprezę plenerową „WIANKI
– W RYTMIE SERCA”, która odbyła się w
sobotę 23 czerwca br. Deszczowa pogoda trochę popsuła nastroje organizatorów, ale najważniejsze, że od godz. 18.00 już nie padało.
Prowadzący imprezę: Lucyna Bełch i Zbigniew
Bitner po powitaniu wszystkich gości złożyli
życzenia imieninowe gospodarzom: Danucie i
Janowi Wenclom oraz sołtysowi Janowi Gruszczyńskiemu. Wszystko rozpoczęło się II Powiatowym Przeglądem Piosenki Lirycznej, w którym udział wzięło 15 wykonawców. Młodzi
artyści otrzymali pamiątkowe statuetki i upominki, które wręczali: Alicja Kobus - Wiceprzewodnicząca Komisji Rady Miejskiej i Jarosław Dobrowolski, Radny Powiatu Poznańskiego. Wyróżnienie specjalne przeglądu
otrzymała Patrycja Rogacka, mieszkanka
Murowanej Gośliny, uczennica Zespołu Szkół
w Bolechowie. Liryczny nastrój trwał także w
trakcie koncertu Wojtka Gęsickiego, największego barda na świecie (203 cm). Następnie
zaprezentowała się Kapela Podwórkowa „Wiarusy” ze Śmigla. Kulminacją wieczoru był
obrzęd świętojański przygotowany przez
zespół folklorystyczny „Goślinianie”, 15 Drużynę Harcerską „Gryf” i młodzież gimnazjalną.
Całością kierowała Marzenna Karbowska.
Pogodna, księżycowa noc sprzyjała uczestni-

J

esteśmy po pierwszym koncercie inauguracyjnym V Letniego Festiwalu Muzycznego w
Długiej Goślinie, który odbył się 30 czerwca
br. Dzięki chórowi Canzona Absolwent, który
wystąpił w części Musica Sacra publiczność
poddała się lirycznemu, pełnemu zadumy i
refleksji nastrojowi pieśni sakralnych.
W II części koncertu - Musica Profana - znalazły się największe przeboje muzyki operowej,
operetkowej, musicalowej, pieśni neapolitańskie oraz muzyka filmowa. Jest to doskonała
propozycja zarówno dla wytrawnych melomanów, jak i dla miłośników pięknych, znanych ze
słyszenia melodii. Pojawienie się w jednym
miejscu aż czterech tenorów stworzyło doskonałą okazję do rozkoszowania się różnorodnością tego głosu, od lirycznego, poprzez spintowy, na tenorze bohaterskim kończąc.
Towarzyszący artystom Zespół Instrumentów
Dętych Blaszanych Zamku Kórnickiego CASTLE BRASS zapewnił doskonałe dopełnienie
całości, a aranżacje poszczególnych utworów
śmiało mogły konkurować z orkiestrowym
pierwowzorem. Wspaniała, żywo reagująca

kom zabawy, którzy przy muzyce zespołu
„FORTE” bawili się do godziny drugiej. Dużą
atrakcją imprezy były pokazy w Warcie przeprowadzone przez OSP Murowana Goślina z
udziałem psa Państwa Kornackich. Nie zabrakło też uczty dla ciała, można było spróbować
strażackiej grochówki, kiełbaski z rożna,
chleba ze smalcem i domowych wypieków.
Należy podkreślić wyjątkową scenografię
(scena i pływające dekoracje w Warcie), nad
którą przeszło miesiąc pracowali: Danuta i Jan
Wenclowie, Teresa i Janusz Rakowscy i Walentyna Gruszczyńska.
Dziękujemy serdecznie mieszkańcom Mściszewa
za ogromne zaangażowanie i wkład pracy w przygotowanie imprezy.
Impreza zrealizowana z pomocową finansową
Gminy Murowana Goślina i Powiatu Poznańskiego.
Arleta Włodarczak
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
tel.: 061 812 21 20
e-mail: dom.kultury@murowana-goslina.pl

publiczność festiwalowa sprawiła, że był to
jeden z bardziej udanych koncertów.
A wszystko to za sprawą ludzi wielkiego serca,
naszych „aniołów festiwalowych”. Nasz festiwal nie istniałby gdyby nie ogromne zaangażowanie mieszkańców Długiej Gośliny, gościnność Księdza Proboszcza Piotra Skoczylasa,
szczodrość naszych sponsorów, władz samorządowych, powiatowych i wojewódzkich
oraz grupy 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 Finałowy,
który odbędzie się 28 lipca. Dziękuję, że zechcieliście Państwo przyjąć nasze zaproszenie.
Agnieszka Szymańska-Wojtera
Klub Osiedlowy “Zielone Wzgórza”i
tel.: 061 811 46 30
E-mail: klub.osiedlowy@murowana-goslina.pl
Mecenat nad Festiwalem objęli:
Województwo Wielkopolskie
Powiat Poznański
Gmina Murowana Goślina
SPEEDER - Darek Chmielewski
Ewa i Paweł Bugajni
Jarosław Dobrowolski
Poczta Polska
PKO BP SA
Zadanie zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Inicjatyw
Lokalnych ogłoszonego przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dzień Dziecka
w Rakowni
„To możliwość spełniania marzeń sprawia, że życie
wydaje się takie fascynujące”.
W tym miejscu chciałybyśmy podziękować
wszystkim osobom, które przyczyniły się do
organizacji Dnia Dziecka w Rakowni i tym samym
pomogły spełniać marzenia naszych dzieci.
Impreza ta nie odbyłaby się bez wsparcia wszystkich mieszkańców, którzy, jak co roku zapełniali
przygotowane w sklepach skarbonki. Szczególne
podziękowania należą się także prywatnym
sponsorom: firmie EKO-OPAŁ (namiot, oprawa
muzyczna, słodycze), firmie STANMARK oraz
pani Urszuli Kozielec, która bardzo aktywnie
dopingowała zbiórkę pieniędzy w sklepie i wystarała się o słodycze dla dzieci. Dostaliśmy też dofinansowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej.
Sama impreza odbyła się dnia 3 czerwca na boisku obok świetlicy wiejskiej. Poprzedziły ją jednak kilkutygodniowe przygotowania. Intensywnie spotykały się i ćwiczyły osoby, które brały
udział w części artystycznej. Miała ona miejsce
tuż po oficjalnym rozpoczęciu. Nasi aktorzy
wystąpili w przedstawieniu: „Kopciuszek”.
Zaśpiewali także przygotowane piosenki z okazji
obchodzonego niedawno Dnia Matki. Następnie
odbyły się liczne zabawy i konkursy. W międzyczasie nie zabrakło poczęstunku dla dzieci: rozdano talony na watę cukrową, popcorn i balony;
zimne napoje, lizaki, cukierki. Każdy otrzymał
także podarunek (słonia-skarbonkę) oraz mógł
wziąć udział w darmowej loterii fantowej. Chętni
mogli sfotografować się na wyplecionym z wikliny
koniu (dzieło Zbigniewa Kazusia). Całość imprezy
uświetniała oprawa muzyczna- znane i lubiane
przez wszystkich piosenki dla dzieci. Na koniec
odbyło się ognisko, smażenie kiełbasek i wspólny
śpiew przy akompaniamencie gitary.
Na imprezie obecnych było ponad sto osób.
Dzieci przyprowadziły swoich rodziców
i dziadków. Wszystkim, którzy po raz kolejny
pomogli w zorganizowaniu tego święta, którzy
przygotowali teren boiska, jeszcze raz serdecznie dziękujemy!
Organizatorzy:
Paulina Gądek-Kazuś, Kamila Hałas,
Sołtys Michał Hałas

Ognisko przedszkolne
w Rakowni

W

miesiącu czerwcu br. w Rakownii rozpoczęło działalność ognisko przedszkolne.
W nowo wyremontowanej świetlicy wiejskiej
zaplanowano miejsce dla dzieci w wieku
przedszkolnym (3–5 lat), które nie uczęszczają
do przedszkola. Aktualnie zapisanych jest 24
dzieci z miejscowości Rakownia, Kamńsko
oraz Boduszewo. Zajęcia odbywają się 4 razy
w tygodniu (od poniedziałku do czwartku) w
godzinach od 9.00 do 13.00. Pobyt dziecka jest
całkowicie bezpłatny, dzieci przychodzą na
zajęcia z własnym śniadaniem, rodzice pokrywają jedynie koszty herbaty i zimnych napoi.
W ognisku przedszkolnym zajęcia prowadzone
są przez nauczyciela - panią Paulinę Kazuś oraz
pomoc nauczyciela – panią Stefanię Kujawę.
Obie Panie są mieszkankami Rakowni.
Ognisko Przedszkolne czynne jest również w
okresie wakacyjnym.
Iwona Szczodrowska
inspektor ds. oświat; tel. 061 811 30 03
e-mail: oswiata@murowana-goslina.pl
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Polityka zagraniczna gminy
Ostatni wyjazd do Hemmingen i zorganizowane tam obchody pięciolecia naszej
współpracy skłaniają do głębszej refleksji nad zewnętrzną aktywnością gminy.

G

łównymi organizatorami międzygminnej współpracy są Komitet Partnerski
Ziemi Goślińskiej (przewodnicząca
Emilia Przybysz-Stemplewska) i Urząd Miasta i
Gminy (osoby odpowiedzialne: sekretarz miasta i gminy Maciej Kaczmarek i Ewa Leitgeber
– kierownik referatu organizacyjnego). Ważną
rolę odgrywa Ośrodek Kultury. W różnym
stopniu angażują się szkoły, środowiska sportowe, strażacy, przedsiębiorcy. Istotne znaczenie mają bezpośrednio podtrzymywane
więzy przez zaprzyjaźnione rodziny.
Murowana Goślina począwszy od 2002 roku
posiada oficjalne partnerstwo (potwierdzone
stosowną umową) z niemieckim miastem
Hemmingen. Nie potwierdzoną umową
współpracę posiadamy z francuskim Yvetot i
szkockim Lanarc. W ostatnich miesiącach
nawiązaliśmy kontakty z ukraińskim miastem
Niemirow. Od ubiegłego roku angażujemy się
w pomoc na rzecz budowy lokalnej demokracji w Gruzji.
Hemmingen
Kilkuletnią współpracę pomiędzy naszymi gminami należy ocenić jako bardzo dynamiczną i
owocną. Liczne inicjatywy obu Komitetów
Partnerskich powodują wiele działań z obszaru
kultury, sportu, organizowania się społeczności lokalnych, wsparcia dla kontaktów gospodarczych, a nawet animowania praktyk uczniowskich i studenckich. Ważnym zadaniem
staje się zwiększenie po obu stronach aktywności szkół. Ciekawą jest również wymiana
doświadczeń pomiędzy pracownikami urzędów samorządowych.
Yvetot (Francja – Normandia)
Yvetot jest od czterdziestu lat miastem partnerskim Hemmingen. Aktualnie posiadamy
dość interesujące kontakty z tamtejszym
Komitetem Partnerskim. Miałem okazję kilkakrotnie spotkać się i rozmawiać z merem

Panem Philipe Decultot. Po stronie członków
francuskiego Komitetu jest ogromna przychylność dla podjęcia dwustronnej współpracy.
Szykujące się do wyborów samorządowych
władze lokalne wykazują pewną ostrożność.
Zatem współpraca pomiędzy Komitetami już
się rozwĳa, pierwsze kontakty podjęło Gimnazjum nr 2, zaś możliwości podpisania oficjalnej
umowy będzie łatwiej ocenić w przyszłym
roku.
Lanarc (Szkocja)
Bardzo ciekawie zaczynają rozwĳać się kontakty również w tym przypadku. Po wcześniejszych spotkaniach w Hemmingen, w ubiegłym roku odwiedził nas mieszkaniec Lanarc –
David Taylor. W przyszłym roku planowane
jest tourne bardzo interesującego zespołu
muzycznego „Koda” (oczywiście z udziałem
szkockich instrumentów muzycznych w oryginalnych szkockich strojach). W Lanarc (podobnie jak w Yvetot) mieszkają także Polacy z
dawnej emigracji po pierwszej i drugiej wojnie.
Nawiązujemy także kontakty z członkami
lokalnych władz samorządowych, ale dzisiaj
trudno ocenić szanse na podpisanie oficjalnej
umowy partnerskiej.
Niemirow (Ukraina)
W tym przypadku można mówić o badaniu
możliwości nawiązania współpracy. Po pierwszych wizytach wielkopolskich samorządowców (z naszej strony uczestniczyła Ewa Letgeber) powstają pierwsze partnerstwa. Potencjalne kontakty z Ukrainą traktujemy jako
tworzenie więzi w rodzinie słowiańskiej i w
miarę możliwości wspieranie kierunku europejskiego i demokratycznego u naszego
sąsiada. W Niemirow mieszka pewna grupa
Polaków, którym chcielibyśmy pomagać.

Tomasz Łęcki - Burmistrz Miasta i Gminy
szych samorządowców. W skomplikowanej
sytuacji geopolitycznej Gruzini mogą liczyć
właśnie na Polaków. Trudno na tym etapie
wyobrażać sobie intensywne kontakty,
podobne jak z Niemcami. Programy szkoleniowe finansowane są przez różnego rodzaju
organizacje, w tym przez polski MSZ. Z
podobnego wsparcia ze strony USA i Europy
Zachodniej korzystaliśmy budując struktury
samorządu terytorialnego w Polsce na
początku lat dziewięćdziesiątych.
Staram się, aby Murowana Goślina była gminą
aktywną w kontaktach zewnętrznych. Dlaczego? Otóż:
1. aby budować międzyludzkie więzy, które
poprzez bezpośrednie spotkania i współpracę przyczyniają się do likwidacji ran
historycznych, pozwalają przy całej różnorodności wzajemnie się ubogacać;
2. aby ułatwiać zdobywanie nowych doświadczeń i rozwĳanie się, co jest szczególnie
ważne dla młodzieży wobec wyzwań
współczesnego świata;
3. aby wspierać tych następnych, wchodzących na drogę demokracji, tak jak nas
wspierano;
4. aktywność zewnętrzna jest ważna w marketingu samorządowym; kontakty zagraniczne wspomagają przygotowywane projekty, budują markę gminy na rynku samorządowej konkurencji.
Tomasz Łęcki
Burmistrz Miasta i Gminy
tel.: 061 811 30 01
e-mail: burmistrz@murowana-goslina.pl

Gruzja
Kontakty z Gruzją to na tym etapie przede
wszystkim programy szkoleniowe dla tamtej-

5-lecie Partnerstwa z Hemmingen
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-lecie partnerstwa z Murowaną Gośliną
oraz 40-lecie z francuskim miastem Yevtot
było okazją do spotkania przedstawicieli
gmin partnerskich w Hemmingen. W pobycie,
jaki miał miejsce w dniach od 29 czerwca do 2
lipca uczestniczyli też reprezentanci szkockiego
partnera Hemmingen - Lanarc. Burmistrzowie
podsumowali dotychczasowy przebieg współpracy oraz określili plany na przyszłość.
Mieszkańcy, wśród których byli przedstawiciele
organizacji społecznych i szkół uczestniczyli w
specjalnym programie poświęconym wolontariatowi, spotkali się z reprezentantami miejscowych
organizacji, odwiedzili ochotniczą straż pożarną i
poznali projekt uczniowski w hurtowni papieru.
Goślińska młodzież i kilkoro dorosłych szachistów uczestniczyło w turnieju szachowym. Najlepszymi graczami ze strony polskiej okazali się
Mikołaj Kaczmarek i Dariusz Paprocki.
W wyjeździe udział wzięli również radni Rady
Miejskiej Krzystyna Przygońska i Zbigniew Bitner,
którzy mieli okazję zobaczyć nowo wybudowany

ratusz w Hemmingen, porozmawiać z pracownikami Urzędu odpowiedzialnymi za planowanie
przestrzenne, finanse i obsługę klienta w tamtejszym Urzędzie. Wszyscy uczestnicy pobytu
wzięli udział w kulminacyjnej części obchodów
partnerstwa, jaka miała miejsce na placu przed
ratuszem. Uroczystości uświetnił występ
Zespołu Folklorystycznego „Goślinianie” owacyjnie przyjęty przez wielu zgromadzonych
gości.
Wtedy też Rada Miasta Hemmingen przyznała
najwyższe honorowe wyróżnienia w postaci złotych szpilek za szczególne zasługi dla miasta.
Otrzymali je burmistrz Tomasz Łęcki oraz Emilia Stemplewska.
Okazją do zaprezentowania się naszego zespołu
folklorystycznego było też Święto Polsko–Niemieckie organizowane w Nettlingen oraz udział
w największym w świecie przemarszu bractw
kurkowych w Hannoverze. Wśród 12 tysięcy
uczestników (w tym 5 tysięcy braci kurkowych)
biorących udział w niezwykle barwnym pocho-

dzie była też grupa braci kurkowych z Murowanej Gośliny. Maszerującym towarzyszyło ponad
100 różnych kapel i zespołów muzycznych,
a przemarsz ciągnący się na długości 5,3 km oglądało ok. 230 tysięcy widzów.
Pobyt w Hemmingen zakończył się wieczorem
partnerskim z udziałem reprezentantów czterech krajów. Muzyczne atrakcje zapewniły wówczas szkockie młodzieżowe zespoły Koda i
Kadeta oraz zespół szkoły muzycznej z Hemmingen, które to mamy nadzieję gościć w najbliższym czasie w Murowanej Goślinie.
Dodatkowymi punktami programu było zwiedzanie Berlina, w tym Bundestagu oraz
wycieczka młodzieży w góry Harzu.
Emilia Stemplewska
Prezes KPZG
tel. 501 669 352
e-mail: stemplewskae@wp.pl
www.kpzg.murowana-goslina.pl
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Przemówienia Burmistrzów Hemmingen i Murowanej Gośliny
Wizyta goślińskiej delegacji w Hemmingen, z okazji 5-lecia współpracy partnerskiej, pogłębiła wzajemne kontakty z
naszym niemieckim partnerem. Ów aspekt jest tym bardziej znaczący w świetle wciąż jeszcze aktualnych sporów polsko-niemieckich. Włodarze obu partnerskich gmin podkreślali to również w swoich przemówieniach, których teksty
publikujemy poniżej.

Przemówienie burmistrza Miasta Hemmingen Claus-Dieter Schacht-Gaida z okazji 5-letniego jubileuszu partnerstwa z Murowaną Gośliną
Szanowna Pani dr Flachsbarth,
szanowny Panie Łęcki,
szanowny Panie dr Decultot,
szanowne Koleżanki i Koledzy z Rady Miasta
Hemmingen,
Szanowni Goście,
jest dla mnie ogromnym zaszczytem i jednocześnie radością móc, w imieniu Miasta Hemmingen, serdecznie Państwa powitać.
Wspólnie chcemy dziś świętować 40-lecie
zaistnienia naszego partnerstwa z Yvetot, jak
również 5-letni jubileusz naszego partnerstwa
z Murowaną Gośliną.
Nadzwyczaj cieszy nas fakt, iż tyle osób z dziedziny polityki, stowarzyszeń, związków i organizacji przyjęło nasze zaproszenie. (…)
Szczególne ukłony należą się obu burmistrzom
naszych miast partnerskich, Murowanej
Gośliny i Yvetot.
Szanowny Panie Łęcki, szanowny Panie dr
Decultot, witam Panów wyjątkowo serdecznie
w Hemmingen. Bardzo cieszy nas fakt, że
jesteście dziś z nami. (…)
Z komitetu partnerskiego Murowanej Gośliny
witam panią Emilię Stemplewską, z Yvetot
witam panią Marie-Madeleine Anquetil. (…)
Powitanie to chciałbym połączyć z podziękowaniem skierowanym w stronę mieszkańców
Hemmingen, którzy byli zawsze i są gotowi
przyjmować u siebie gości z miast partnerskich. Tylko za sprawą Waszej pomocy i prywatnych kontaktów możliwe jest wypełnienie
tego partnerstwa życiem. Dziękuję w imieniu
Miasta Hemmingen za to zaangażowanie.
Kto może się teraz trochę cofnąć w czasie ten
wie, że bez niestrudzonego wkładu pojedynczych osób aktywne partnerstwo nie byłoby
możliwe. Wkład osób z komitetów partnerskich, którzy byli i są motorem napędowym
każdego partnerstwa przeradzają przekraczające wszelkie granice związki przyjaźni dopiero
w to, czym przede wszystkim być one
powinny: niezbędną cegłę do budowy domu
europejskiego.
Ale również poza komitetem istnieli i istnieją
ludzie, którzy z sukcesem dbali o dobre stosunki partnerskie.
Pozwolę sobie teraz wymienić z nazwiska
kilka tych zaangażowanych osób.
Chciałbym przypomnieć o niedawno zmarłym
honorowym obywatelu Hemmingen i Yvetot,
byłym burmistrzu Miasta Hemmingen, panu
Tronje von dem Hagen.
Chciałbym wymienić panią Martinę Zimmermann ze szkoły muzycznej, panią Elke Pardey
z KGS, pana Josefa Wiesner z dziedziny sportu,
jak również panów Dirka Grunwald und PaulEmile Guilbert ze straży pożarnej. Orkiestra z
KGS Hemmingen pod kierunkiem pana Hansa
Walter jest odpowiedzialna za niezapomniane
momenty na rynkach w Poznaniu i Murowanej
Goślinie.

Listę tę można by powiększyć o jeszcze wiele
nazwisk. Staje się jednak coraz bardziej odczuwalnym, iż poprzez te liczne spotkania oficjalny
poziom spotkań już dawno został opuszczony.
l dobrze, że się tak stało; przyjacielska
wymiana na wszystkich poziomach życia towarzyskiego stała się częścią naszej codzienności.
To właśnie rozumiem pod pojęciem aktywnego partnerstwa, i tylko w ten sposób partnerstwo może przeniknąć granice.
Szanowni Państwo,
na samym początku chodziło o to, aby w ogóle
nawiązać partnerstwo z jakimś miastem w
okręgu poznańskim.
l w związku z tym do wcześniej wymienionych
należy tu dołączyć następne nazwisko.
Pan dr Günter Harder przedstawił Radzie Miasta Hemmingen w sposób bardzo przekonywujący jak znaczące dla rozwoju sojuszu europejskiego może być stworzenie partnerstwa z
polskim miastem.
Po gruntownych przemyśleniach zdecydowaliśmy się na ten niełatwy krok. Kto zakłada partnerstwo, ten podejmuje odpowiedzialność i
musi być przekonany o swoich celach. Mieliśmy świadomość o tym, że istnieją przeszkody
do pokonania oraz, że musimy zachować przezorność.
Od podpisania umowy o partnerstwie z Murowaną Gośliną minęło 5 lat i teraz możemy z
dumą i zadowoleniem spoglądać na nasze
wspólne dziecko.
Zawiązało się wiele prywatnych kontaktów,
które pogłębiły się poprzez wzajemne odwiedziny. Wspólne projekty stwarzają podstawę
do wzajemnego poznawania się.
Wzięliśmy udział w Jarmarku św. Jakuba w
Murowanej Goślinie i na rynku mieliśmy
zaszczyt powiedzieć kilka słów do mieszkańców.
Szanowne Panie, szanowni Panowie,
Nie chodzi tu jednak tylko o wybór. Powstał
również obowiązek, który w sposób szczególny musimy podjąć.
Kto podejmuje odpowiedzialność za partnerstwo z polskim miastem, zobowiązuje się również do mówienia o przeszłości. Nie można
mówić o przyszłości bez rozprawienia się z
wydarzeniami minionego stulecia.
Bez wiedzy o okropnych zbrodniach, które
popełnione zostały w czasie strasznego panowania nacjonalistów na polskim narodzie w
imieniu niemieckiego narodu, nie damy rady
zwalczyć przesądów. Ważnym jest zwracanie
uwagi na to, aby zakłamania historii i tworzenie legend nie padały na podatny grunt. Neofaszystowskie hasła należy w tak samo zdecydowany sposób odtrącać, jak w obecnym czasie
płynące z Polski w kierunku Niemiec odgłosy
rewanżu.
Konieczne są tu intensywne debaty i dyskusje,

dzięki którym stałoby się to możliwe, do tego
należy przede wszystkim wspieranie spotkań
młodzieży wszystkich krajów.
Bardzo cieszy mnie fakt, iż w końcu lipca
będzie miał miejsce w Harz nasz Workcamp.
Młodzież z Francji, Polski, Szkocji i Niemiec
będzie miała okazję razem mieszkać i pracować.
Szanowny Panie Łęcki, szanowny Panie Decultot, sprawiłoby mi wielką radość, gdybyście
Panowie razem ze mną zechcieli odwiedzić
ten obóz.
Szanowne Panie, szanowni Panowie,
„Łatwiej zbudować jest wiele kominów, niż
jeden z nich utrzymać ciepłym”, mówi francuskie przysłowie.
Związek z Murowaną Gośliną jest młody i ciepły. Zawdzięczamy to przede wszystkim dwóm
osobom, które chciałbym teraz tu do siebie
poprosić, aby je odznaczyć za zasługi dla partnerstwa Złotą Igłą Honorową.
Emilia Stemplewska i Tomasz Łęcki są rodzicami chrzestnymi wprawiającymi w ruch łączność między Murowaną Gośliną i Hemmingen.
To oni uwierzyli w to partnerstwo i nawiązali
pierwszy kontakt z Radą Miasta i administracją.
Emilia Stemplewska i Tomasz Łęcki zaangażowali się od samego początku w sposób bardzo
osobisty i nadal stoją w służbie partnerstwa.
l zrobili to w bardzo serdeczny sposób. Przede
wszystkim z blisko perfekcyjną znajomością
języka niemieckiego, bez stawiania jakichkolwiek wymagań, z wielkim zainteresowaniem i
zaangażowaniem.
Emilia Stemplewska za przykładem innych
miast partnerskich Lanarc, Yvetot i Hemmingen założyła w 2001 roku Komitet, który
wspomaga wymianę między stowarzyszeniami
i mieszkańcami. Objęła stanowisko przewodniczącej i organizuje spotkania.
Tomasz Łęcki powiedział kiedyś, że nasze miasta mają wiele wspólnych problemów do
pokonania.
Pewnie prawdą jest, że my w Hemmingen na
pewnych płaszczyznach jesteśmy bardziej
zaawansowani. Jeżeli chodziłoby jednak o
udzielanie lekcji w serdeczności, uprzejmości,
skromności i zaangażowaniu to moglibyśmy
pewnie od Was i Waszych rodaków całe mnóstwo się jeszcze nauczyć.
Dlatego szczególnie cieszy mnie fakt, iż mogę
przekazać Wam w imieniu Rady Miasta Hemmingen tę jak najbardziej zasłużoną Złotą Igłę
Honorową.
Łączę to z życzeniem i nadzieją na długi i przyjacielski związek naszych obu miast.
Bardzo dziękuję za Państwa uwagę!
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Przemówienie burmistrza Murowanej Gośliny Tomasza Łęckiego z okazji 5-letniego
jubileuszu partnerstwa z Hemmingen

Szanowni Państwo,
to ważny moment w dziejach naszego miasta Murowana Goślina. Z wielkim entuzjazmem
świętujemy pięciolecie współpracy z Wami Przyjaciele z Hemmingen. Jednocześnie jesteśmy pod wielkim wrażeniem ogromnego
doświadczenia Waszej czterdziestoletniej
współpracy z Yvetot oraz dwudziestodwuletniej współpracy z Lanarc. Ciesząc się naszym
jubileuszem, gratulujemy Waszych znakomitych sukcesów!
Europa w tysiąc pięćsetletniej historii nie była
kontynentem spokojnym. Szczególnie dramatyczne okazały się ostatnie dwa stulecia. Wnioski z gorzkich lekcji wyciągnęli wybitni politycy
powojenni. Już w rok po II wojnie światowej
Winston Churchiil w słynnym przemówieniu w
Zurychu zaproponował wizję „Zjednoczonych
Stanów Europy”, Następnie francuski minister
spraw zagranicznych Robert Schuman ogłosił
plan, który ponad 56 lat temu doprowadził do
podpisania układu o Europejskiej Wspólnocie
Węgla i Stali. U podstaw tego gospodarczego
projektu znajdowała się chęć przełamania wielowiekowej wrogości pomiędzy Francją a
Niemcami. Francuska propozycja została poparta przez niemieckiego kanclerza Konrada
Adenauera. Kiedy w 1952 roku układ wszedł w
życie, Francja, Włochy, Republika Federalna
Niemiec, Holandia, Belgia i Luksemburg rozpoczęły proces integracji europejskiej. W tym
czasie Polskę pozostawiono w rękach Sowietów. Nasi politycy albo byli męczeni w komunistycznych więzieniach, albo próbowali bronić
polskich spraw na emigracji.

Kiedy w roku 1999 rozpoczęliśmy nasze kontakty, a nawet w 2002 roku, kiedy podpisywaliśmy naszą umowę, choć przybywaliśmy już z
niepodległej Polski, to jednak nadal spoza
europejskiej wspólnoty. Dzisiaj w czasie
naszego jubileuszu Unia Europejska zrzesza 27
państw, a my Polacy możemy dzielić się
doświadczeniami pierwszego okresu członkostwa.
Osiem lat kontaktów, w tym pięć lat oficjalnej
współpracy to szereg bardzo ciekawych przedsięwzięć. Co niezwykle ważne, nasza współpraca nie była zbiurokratyzowana. Na czele
wielu inicjatyw stanęły niezastąpione komitety
partnerskie. Wszystkim Państwu serdecznie
dziękuję. To dzięki Wam nie jesteśmy jedynie
współpracownikami, ale jesteśmy przyjaciółmi!
W tym miejscu pragnę także podziękować
mojemu koledze - Panu Burmistrzowi CIausowi
Schacht - Gaida. Claus - bardzo Ci dziękuję!
Nie mógłbym składać tych podziękować,
gdyby nas nie poznano. A kto nas poznał?
Oczywiście pan profesor Gunter Harder!
Wspominając minione lata, warto także określić plany na przyszłość. Należy pielęgnować i
rozwĳać wszystko, co już udało się nam osiągnąć. Ważnym wyzwaniem jest większe niż
dotychczas zaangażowanie młodych ludzi. Czy
po pierwszych latach partnerstwa nie przyszedł czas na konkretniejsze partnerstwo
szkół? Jestem przekonany, że wspólne projekty
uczniów byłyby wielkim ubogaceniem naszej
współpracy.
Logo Komitetu Partnerskiego z Murowanej

Ks. Robert Różański pożegnał się
z białężyńską parafią fot. Piotr Bratek
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czerwca br. w kościele pw. św.
Tymoteusza w Białężynie podczas
uroczystej mszy św. odbyło się
pożegnanie dotychczasowego proboszcza
Księdza Roberta Różańskiego. Po 4 latach
posługi na rzecz białężyńskiej parafii, Dekretem Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego
Metropolity Gnieźnieńskiego z dnia 31 maja
2007 roku, został skierowany do parafii św.
Mikołaja w Ujściu. Mimo tak krótkiego czasu
ks. Robert zdołał uczynić wiele dobra dla parafii i dla wiernych. Skutecznie pozyskiwał środki
finansowe na modernizację kościoła w Białężynie. Za jego sprawą wyremontowano dach,
wymieniono instalację elektryczną, renowacji
poddano ołtarze. Parafianie mają do dyspozycji nowe ławki. Również otoczenie wokół kościoła nabrało nowego estetycznego wyglądu.
Odmalowano plebanię. Po przeprowadzonych
pracach renowacyjnych kościół parafialny stał
się piękną świątynią, zachwycającą wizytówką
naszej gminy. Do wszystkich tych zadań Ksiądz
Robert zmobilizował parafian, tym samym
integrując lokalną społeczność. Zarówno jako
osoba duchowna, ale i po prostu człowiek, był
przez nich niezwykle lubiany. Miał dobry kontakt z parafianami, zwłaszcza z dziećmi. Organizował wycieczki z dziećmi pierwszokomunĳnymi. Zawsze życzliwy, chętnie wysłuchał w
potrzebie. Dzieło odnowy kościoła zrealizowane przez 4 lata posługi Księdza Proboszcza

na rzecz parafii pw. św. Tymoteusza w Białężynie będzie służyć wielu pokoleniom jej
mieszkańców. Za trud i serce w to włożone –
Ksiądz Robert – podczas pożegnalnej mszy św.
został uhonorowany przez burmistrza Tomasza Łęckiego medalem „Zasłużony dla Miasta i
Gminy Murowana Goślina”. W imieniu burmistrza wyróżnienia dokonał jego zastępca Marcin Buliński. Bardzo życzliwie i ciepło żegnali
swojego proboszcza licznie przybyli na mszę
św. parafianie. Kwiatom, wierszom, upominkom i podziękowaniom nie było końca. Sam
Ksiądz Robert nie krył wzruszenia. Przyłączamy się do owych podziękowań i życzymy
wszelkiej pomyślności na nowej parafii.
Romualda Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 061/8118848
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

Gośliny to sześciokąt z wrysowanymi
wewnątrz barwami narodowymi partnerów.
Otóż chcę podkreślić, że są tam wolne miejsca. Murowana Goślina szuka kolejnych przyjaciół. Byłoby nam szczególnie miło, gdyby
Przyjaciele naszych Przyjaciół zechcieli być
również naszymi przyjaciółmi! Panie merze
Decultot, członkowie Komitetu Partnerskiego
Lanarc, na logo goślińskiego Komitetu jest
miejsce na flagę francuską i szkocką. My jesteśmy gotowi do współpracy choćby od dzisiaj.
W naszych planach znajduje się także kierunek
wschodni. Bardzo poważnie rozważamy
współpracę z miastem na Ukrainie. Za trzy
tygodnie, kiedy spotkamy się w Murowanej
Goślinie, będą z nami także przedstawiciele
ukraińskiego miasta Niemirow.
Szanowni Państwo!
Dziesięciolecie współpracy Hemmingen i
Murowanej Gośliny przypadnie w 2012 roku.
Spróbujmy już dziś umówić się, że spotkamy
się wszyscy w Murowanej Goślinie. Proszę
obiecać swą obecność, a ja postaram się zorganizować bilety na mecz podczas odbywających się wówczas także na stadionie w Poznaniu Mistrzostw Europy w piłce nożnej.
Nasi Przyjaciele - bardzo dziękuję!

Uwaga Rodzice dzieci
Szkół Podstawowych
i Gimnazjów!

D

o 3 sierpnia 2007 r. można składać
wnioski na dofinansowanie do zakupu
jednolitych strojów dla dzieci z wszystkich szkół, do zakupu podręczników dla klas IIII szkół podstawowych oraz dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne. Wnioski wraz z zaświadczeniem lub
oświadczeniem o dochodach należy składać
do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczało dziecko w roku szkolnym 2007/2008.
Pomoc, o której mowa, będzie przysługiwać
uczniom pochodzącym z rodzin, w których
dochód na osobę nie przekracza kryterium
dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593,
z późn. zm.), tj. 351 zł netto na osobę.
Teresa Dutkiewicz
inspektor ds. oświaty
tel. 061 811 30 03
e-mail: t.dutkiewicz@murowana-goslina.pl

III Turniej Miast Partnerskich
Serdecznie zapraszamy mieszkańców
i turystów do udziału w III Turnieju Miast
Partnerskich, jaki odbędzie się 22 lipca (niedziela) na boisku w Łopuchowie, początek
o godz. 16.00. W turnieju udział wezmą
reprezentanci Francji, Holandii, Niemiec i
Ukrainy.
Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej
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Wieloletni Plan
Inwestycyjny

Spotkanie z Senatorami RP
w Murowanej Goślinie

zanowni Państwo! Mieszkańcy, organizacje, sołectwa, osiedla samorządowe,
radni mogą mieć swój udział w kształtowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w naszej gminie w latach 2008 – 2015.
Należy zacząć od złożenia wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy. Wszystkie wnioski będą
zarejestrowane i rozpatrywane przez Komisję
WPI.
Harmonogram działań związany z opracowaniem WPI:
1. do 31 lipca 2007 – składanie wniosków,
2. 1 – 16 sierpnia 2007 – opracowanie wniosków do WPI przez referaty Urzędu Miasta i Gminy,
3. 17 – 31 sierpnia 2007 – praca Komisji WPI,
4. 5 września 2007 - zapoznanie się z pracami
Komisji WPI,
5. do 28 września 2007 przekazanie przez
Burmistrza opracowanego WPI do Rady
Miejskiej,
6. 22 października 2007 uchwalenie WPI na
lata 2008 – 2015.
Ww. wnioski dostępne są w punkcie obsługi
interesanta oraz na stronie Internetowej
Urzędu.
Ryszard Pomin
p.o. Kierownika Referatu Inwestycji
tel. 061 812 24 20
e-mail: r.pomin@murowana-goslina

dniu 14 czerwca br. w sali MiejskoGminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji gościliśmy senatorów RP –
przedstawicieli Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej: Jerzego
Szmita – Przewodniczącego Komisji, Przemysława Alexandrowicza - Zastępcę Przewodniczącego, Ryszarda Ciecierskiego, Janusza
Kubiaka i Czesława Żelichowskiego. Gminę
Murowana Goślina reprezentowali Zbyszek
Krugiełka – Przewodniczący Rady Miejskiej,
Tomasz Łęcki - Burmistrz Murowanej Gośliny
wraz ze swoim zastępcą Marcinem Bulińskim
oraz Janina Błachowiak – Przewodnicząca
Zarządu Osiedla nr 1, wcześniej wieloletni
Sekretarz i Zastępca Burmistrza Murowanej
Gośliny.
Spotkanie poświęcone było ocenie funkcjonowania gminy po zmianach ustawowych związanych z ograniczeniem liczby radnych (w
Murowanej Goślinie z 22 osób do 15 osób)
oraz współpracy Burmistrza z Radą Miejską
(obecnie zarząd jednoosobowy – burmistrz,
przed zmianami zarząd wieloosobowy – 6
osób). Wcześniej Komisja obradowała na
swoim posiedzeniu w Poznaniu zapoznając się
z opiniami przedstawicieli dużych samorządów miejskich.
Senatorowie bardzo dobrze ocenili model

S

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej bliskiej
ś.p. Agnieszki Gronowskiej.
Bardzo serdecznie pragniemy podziękować
Księdzu Proboszczowi Ludwikowi Dudzie,
Panu Burmistrzowi Tomaszowi Łęckiemu,
rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, pocztom
sztandarowym, delegacjom środowisk
lokalnych i mieszkańcom miasta za udział
we mszy św. i ceremonii pogrzebowej.
Monika i Ryszard Budychowie

W

współpracy władz lokalnych w Murowanej
Goślinie, który opiera się na szeroko pojętej
komunikacji. Jego przejawem są cotygodniowe
spotkania Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji z Burmistrzem, spotkania z
radami sołeckimi i zarządami osiedli, spotkania
z mieszkańcami sołectw i osiedli czy spotkania
przedsesyjne z sołtysami i przewodniczącymi
zarządów osiedli. Pozytywnie oceniono również Biuletyn Samorządowy i stronę internetową gminy. Duże zainteresowanie senatorów
wzbudziło także funkcjonowanie funduszy sołeckiego i osiedlowego, które w ich ocenie
są doskonałym elementem wspierania aktywności i inicjatyw mieszkańców.
Podsumowując spotkanie Przewodniczący
Komisji Jerzy Szmit podziękował za owocne,
pomocne w dalszych pracach senackich spotkanie, podkreślając, że Murowana Goślina jest
przykładem gminy, w której oprócz przestrzegania prawa liczy się człowiek.
Marcin Buliński
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
tel.: 061 811 30 04
e-mail: zastepca.burmistrza@murowana-goslina.pl

WYMIANA
DOWODÓW OSOBISTYCH
rząd Miasta i Gminy – Dowody Osobiste przypomina, że z dniem 1 stycznia 2008 roku

U

stare dowody osobiste (w formie zielonych książeczek) tracą ważność. Z uwagi na
wydłużające się kolejki oraz czas oczekiwania na wydanie nowego dowodu osobistego
prosimy o jak najszybsze składanie wniosków o wydanie dowodu osobistego.
Z obserwacji wynika, że pod koniec bieżącego roku złożenie wniosku może być dla Państwa
bardzo czasochłonne, a co za tym idzie, niezmiernie uciążliwe. Jak najszybsze złożenie podania
pozwoli na usprawnienie pracy urzędnika i skrócenie czasu oczekiwania na nowy dowód.
Wnioski oraz przekazy na opłatę są dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy – Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste, pokój 33 (budynek Domu Kultury).
Daria Tomczak
podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
tel.: 061 8122 311
e-mail: d.tomczak@murowana-goslina.pl

Prezentacja opłat od wzrostu wartości nieruchomości

W

dniu 21 czerwca b.r. odbyła się
Komisja Gospodarcza Rady Miejskiej, na której kierownik Referatu
Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i
Leśnictwa Jadwiga Kubińska, inspektor ds.
inwestycji Wioletta Wojciechowska oraz podinspektor ds. Planowania Przestrzennego
Monika Paciejewska zapoznały radnych z zasadami naliczania opłat:
• planistycznych
• adiacenckich z tytułu podziału
• adiacenckich z tytułu wykonania infrastruktury technicznej
Na komisji obecna była Rzeczoznawca Elżbieta
Szczepańska współpracująca z Urzędem Miasta i
Gminy w zakresie sporządzania operatów szacunkowych.
Radni mieli możliwość zapoznania się z przygotowaną prezentacją, ukazującą wzrost wartości
nieruchomości w wyniku uchwalenia planu miejscowego, dokonania podziału i wykonania infrastruktury technicznej (wykres), ale również bra-

50
40,22

40
32,18

30
20

17,59

10
0

0,92

Przed uchwaleniem pzmp

Po uchwaleniu pzmp

Po wykonaniu podziału

Po wykonaniu inftstruktury

Wzrost wartości gruntu w złotych.

nia aktywnego udziału w dyskusji, którą ww.
temat wywołał.
Ważnym elementem Komisji Gospodarczej było
podjęcie przez Radę Miejską uchwały określającej stawkę procentową, opłaty adiacenckiej z
tytułu podziału gruntu - 50% opłaty adiacenckiej
z tytułu wykonania infrastruktury - 1%.
Z przygotowaną prezentacją zapoznali się
również Sołtysi oraz Przewodniczący Zarządu
Osiedli Samorządowych na zorganizowanym
spotkaniu przedsesyjnym.
Szczegółowe informacje dotyczące zaprezentowanych opłat zostały umieszczone w nr
5/2007 oraz 6/2007 Biuletynu Samorządowego.
Monika Paciejewska
podinspektor ds. planowania przestrzennego
tel.: 061 812 20 55 w. 220
e-mail: m.paciejewska@murowana-goslina.pl
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R ADA , UR Z ĄD

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

IX Sesja Rady Miejskiej
W dniu 25 czerwca 2007r. o godz. 17.30 w
świetlicy wiejskiej w Rakowni odbyła się IX
Sesja Rady Miejskiej. Radni podjęli między
innymi:
1. Uchwałę w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy
środkami komunikacji podmiejskiej
w Murowanej Goślinie.
Do korzystania z bezpłatnych przejazdów uprawnione są dzieci do lat 7 na
podstawie oświadczenia rodzica bądź
opiekuna.
Do korzystania z przejazdów na podstawie biletów ulgowych (80%) uprawnione są:
- osoby powyżej 70 roku życia zameldowane na pobyt stały na terenie gminy, na
podstawie dowodu tożsamości,
- kobiety Honorowi Dawcy Krwi zameldowane na pobyt stały na terenie gminy,
które oddały więcej niż 20 litrów krwi,
oraz mężczyźni Honorowi Dawcy Krwi
zameldowani na pobyt stały na terenie
gminy, którzy oddali więcej niż 30 litrów
krwi na podstawie legitymacji Honorowego Dawcy Krwi ze zdjęciem wydanej
przez Polski Czerwony Krzyż wraz z
potwierdzeniem o ilości oddanej krwi
wystawionej przez Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Gośliniacy” w Murowanej
Goślinie,
2. Uchwałę w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina do
udzielenia pomocy finansowej w 2007 roku
dla Miasta Poznania na budowę Pomnika
Polskiego Państwa Podziemnego i Armii
Krajowej w Poznaniu. Pomoc finansowa z
budżetu gminy przeznaczona jest na dofinansowanie budowy Pomnika Polskiego
Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w
Poznaniu. Powstanie Pomnika stanie się
wyrazem naszej pamięci, szacunku oraz
dbałości o przekazanie następnym pokoleniom spuścizny historycznej związanej z
osobami, strukturami i działaniami podejmowanymi w ramach Polskiego Państwa

Podziemnego. Pomnik będzie zlokalizowany pomiędzy ulicą Wieniawskiego i aleją
Niepodległości naprzeciw kościoła Ojców
Dominikanów. Odsłonięcie i poświęcenie
Pomnika zaplanowano na 26 września
2007 r. w 68. rocznicę powstania Polskiego
Państwa Podziemnego.
3. Uchwałę w sprawie zwolnień z podatku
od nieruchomości z tytułu zatrudnienia młodocianych na terenie miasta i
gminy Murowana Goślina, zwalniającą z
podatku od nieruchomości budynki,
budowle lub ich części stanowiące własność podatników prowadzących na tych
nieruchomościach działalność gospodarczą
pod warunkiem zatrudnienia młodocianych. Kwota zwolnienia jednorazowo
wynosi 200 zł za 1 zatrudnionego wyszkolonego w 2-letnim okresie trwania szkolenia oraz 300 zł za 1 zatrudnionego wyszkolonego w 3-letnim okresie trwania szkolenia. Zwolnienie nie może przekroczyć
kwoty podatku roku podatkowego, w którym przedsiębiorca ubiega się o zwolnienie i ustala się je proporcjonalnie do czasu
trwania nauki.
4. Uchwałę w sprawie zwolnień z podatku
od nieruchomości z tytułu zwiększenia
zatrudnienia poprzez tworzenie nowych
stanowisk pracy na terenie miasta i gminy
Murowana Goślina, zwalniającą z podatku
od nieruchomości budynki, budowle lub
ich części stanowiące własność podatników prowadzących na tych nieruchomościach działalność gospodarczą pod warunkiem zwiększenia zatrudnienia poprzez
utworzenie nowego stanowiska pracy i
zatrudnienia pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres 1 roku. Kwota
zwolnienia wynosi jednorazowo 500 zł za
stworzenie jednego stanowiska pracy. W
przypadku stworzenia większej ilości stanowisk pracy kwota zwolnienia stanowi
iloczyn tej kwoty i liczby pracowników
zatrudnionych na nowych stanowiskach
pracy.
5. W celu przyspieszenia rozwoju gospodar-

Współpraca ponadgminna w 2007 roku

K

omitet Partnerski Ziemi Goślińskiej
zachęca mieszkańców gminy do włączenia
się w rozwój kontaktów z miastami partnerskimi i innymi współpracującymi.
Wśród działań już realizowanych i planowanych do końca 2007 roku jest:
Projekt edukacyjny WSPÓLNA PRZESZŁOŚĆ
- WSPÓLNA PAMIĘĆ. Jego celem jest odkrywanie wielokulturowego dziedzictwa goślińskiej ziemi, przywracanie pamięci o nim, przełamywanie stereotypów, uczenie tolerancji.
Program projektu składa się m.in. z warsztatów na temat tolerancji, nauki tańca i piosenek
żydowskich, gotowania żydowskich potraw
(kugel na słodko, maca ze szpinakiem), warsztatów teatralnych i wieńczącego je przedstawienia. Efektem przedsięwzięcia będą m.in.:
folder o działaniach w ramach projektu, prace
plastyczne nt. historii Żydów w Murowanej

Goślinie, prezentacja multimedialna oraz film.
Działania te włączają się w ogólnopolską inicjatywę Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego ”Przywróćmy pamięć” (www.fodz.pl).
Uczestnikami są uczniowie Gimnazjum nr 1
im. Hipolita Cegielskiego oraz z Gimnazjum nr
2 im. Jana Kochanowskiego. Projekt jest realizowany dzięki finansowemu wsparciu Stowarzyszenia Szkoła Liderów w ramach programu
Szkoła Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. Koordynatorem z ramienia Komitetu
Partnerskiego ZG jest Jakub Niewiński.
Emilia Stemplewska
Prezes KPZG
tel. 501 669 352
e-mail: stemplewskae@wp.pl
www.kpzg.murowana-goslina.pl

czego oraz stworzenia warunków dla
nowych inwestorów na terenie miasta i
gminy Murowana Goślina uchwalono
uchwałę w sprawie zwolnień z podatku
od nieruchomości z tytułu realizacji
nowych inwestycji na terenie miasta i
gminy Murowana Goślina. Umożliwia to
podmiotom tworzącym nowe inwestycje
przemysłowe korzystanie ze zwolnienia
podatkowego w pierwszym roku po
zakończeniu inwestycji.
6. Uchwałą w sprawie ustalenia wysokości
stawki procentowej opłaty adiacenckiej, ustalono stawkę procentową opłaty
adiacenckiej w wysokości 50 % wzrostu
wartości nieruchomości spowodowanego
jej podziałem.
7. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości
stawki procentowej opłaty adiacenckiej,
dotyczącej budowy urządzeń infrastruktury określa stawkę procentową opłaty
adiacenckiej w wysokości 1 % wzrostu
wartości nieruchomości spowodowanego
budową urządzeń infrastruktury technicznej. Wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich, stosuje się w związku z budową
urządzeń technicznych takich jak: sieć
wodociągowa, kanalizacyjna, ciepłownicza, elektryczna, gazowa, telekomunikacyjna oraz z budową drogi, które w konsekwencji zwiększają wartość prywatnych
nieruchomości.
Tekst wymienionych oraz pozostałych uchwał
podjętych na IX sesji dostępny jest na stronie
internetowej oraz w biurze Rady Miejskiej.
Kolejna Sesja Rady Miejskiej odbędzie się
3 września 2007, a poprzedzą ją posiedzenia
Komisji Gospodarczej – 28 sierpnia 2007 r.
oraz Komisji Oświatowo – Społecznej w dniu
30 sierpnia 2007 r. Początek wszystkich posiedzeń o godz. 17.30.
Ewelina Łupińska
Biuro Rady Miejskiej
tel.: 061 812 24 41
e-mail: rada.miejska@murowana-goslina.pl

Zmiany kadrowe

W

maju rozstrzygnął się konkurs na stanowisko ds. nieruchomości. Wygrała go
Monika Tomaszewska z Przebędowa. Od
czerwca rozpoczęła ona pracę w naszym
Urzędzie.
Z dniem 17 maja miejsce Romualdy Dukat w
sekretariacie Burmistrza zajęła Joanna Michałowska. Jest ona mieszkanką Murowanej
Gośliny. Pani Dukat rozpoczęła pracę w Biurze
Komunikacji Społecznej i Promocji.
Z urlopu macierzyńskiego po dłuższej nieobecności wróciła również do pracy w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa
i Leśnictwa p. Małgorzata Krotiuk – Śliwa.
Wszystkim Paniom życzymy satysfakcji z
pracy.
Ewa Leitgeber
Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
tel. 061/8118 829
email: e.leitgeber@murowana-goslina.pl
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Mamy nowoczesne boisko!

K

ończą się właśnie prace budowlane na
boisku sportowym przy szkole w Długiej Goślinie. Piękna, zielona nawierzchnia ze sztucznej trawy, ogrodzenie i oświetlenie– to efekt końcowy wielomiesięcznych starań szkoły w Długiej Goślinie i gminy.
Boisko, choć wydawałoby się dość łatwa inwestycją, nie powstało bez problemów. Nasza
gmina znalazła się wśród 40 szczęśliwców,
wybranych do programu UEFA Hat-Trick.
Burmistrz wybrał lokalizację w Długiej Goślinie. Program przewidywał budowę boisk ze
środków pozyskanych z zysków z dużych
imprez piłkarskich. Gmina zobowiązała się
przygotować podłoże boiska według dostarczonego projektu, a PZPN miał zlecić montaż
nawierzchni, ogrodzenia i bramek na boisku.
I tu zaczęły się problemy...
Część „ziemną” szkoła wykonała wzorowo i to
w szybkim tempie , ale na nawierzchnię przyszło czekać aż do czerwca- przeszło 9 miesięcy. Niezliczone interwencje przyniosły w
końcu efekt – w zeszłym tygodniu ekipa roz-

poczęła montaż trawy, ogrodzenia i bramek.
Tak powstało pierwsze boisko ze sztuczną
trawą w naszej gminie. Choć małe, bo jego
wymiary to 30 x 15 metrów, to i tak budzi
zachwyt lokalnej młodzieży i dzieci, które
aktywnie uczestniczyły w pracach przy boisku.
Już planują pierwszy mecz...
Iwona Gryska-Robaszkiewicz
inspektor ds. inwestycji
tel.: 061 8 122 055 w. 213
e-mail: i.robaszkiewicz@murowana-goslina.pl

Inwestycje drogowe na terenie gminy

W

dniu 6 czerwca br. gmina otrzymała budowlane dla całego zadania.
informacje, że Województwo Wiel- W miesiącu październiku gmina planuje podpikopolskie w swym budżecie na 2007 sanie umowy z Wykonawcą wyłonionym w
rok przyznało na pomoc finansową na zadania drodze postępowania przetargowego. Zakońgmin w zakresie budowy dróg łączną kwotę czenie robót w ulicy Polnej planujemy na
700 tys. zł. Natychmiast złożyliśmy wniosek o wrzesień 2008 roku. Zakres prac obejmuje
dofinansowanie dla dwóch inwestycji. Jeden budowę kanalizacji sanitarnej, przebudowę
wniosek dotyczył rozpoczynanej właśnie ulicy Polnej wraz z ciągiem pieszo-rowerobudowy ul. Bukowej, chodników przy Świer- wym, budowę kanalizacji deszczowej, przebukowej i Cisowej, drugi natomiast przebudowy dowę oświetlenia ulicznego, remont przejazdu
kolejowego oraz usunięcie kolizji telekomuniulicy Polnej.
W pierwszej połowie lipca br. przystępujemy kacyjnej.
do prac związanych z budową ulicy Bukowej, Obecnie trwają uzgodnienia z przedsiębiorcami
chodników przy ul. Świerkowej oraz chodni- w zakresie przygotowania projektu objazdu dla
ków przy ul. Cisowej w Murowanej Goślinie. ulicy Polnej na czas prowadzonych robót.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeWioletta Wojciechowska
targowego Wykonawcą robót będzie firma
inspektor ds. inwestycji
„Viapol” Inżynieria Lądowa Sp. z o.o. z siedzibą
tel.: 061 812 20 55 w.205
w Poznaniu przy ulicy Sarmackiej 7. Zakończee-mail: w.wojciechowska@murowana-goslina.pl
nie robót planowane jest na 15 września br.
Zakres prac obejmuje budowę ulicy Bukowej,
budowę chodników i poszerzenie
UWAGA MIESZKAŃCY!
nawierzchni przy
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie informuje, że
ulicy Świerkowej
w związku z organizacją Jarmarku św. Jakuba w dniach 21 lipca od godz. 7.00 do 22
oraz
budowę lipca do godz. 7.00 zamknięta będzie droga wojewódzka 196 na odcinku Wojska
chodników przy Polskiego do ul. Polnej.
ulicy Cisowej.
- Objazd do Wągrowca ulicami: Mostową, Kolejową, Polną.
W miesiącu lipcu - Objazd do Poznania ulicami: Polną, Kolejową, Wojska Polskiego.
rozpoczną
się Przystanek autobusowy będzie na ul. Kolejowej naprzeciwko Dworca PKP
prace nad przygotowaniem specy- ORGANIZACJA IMPREZY WEWNĄTRZ ZAMKNIĘTEGO OBSZARU ZAPEWNI
fikacji technicz- DOJAZD SŁUZB RATOWNICZYCH I POLICJI DO WSZYSTKICH BUDYNKÓW NA
nych dotyczących TERENIE PL. POWSTAŃCÓW WLKP., UL. POZNAŃSKIEJ I UL. ROGOZIŃSKIEJ.
przebudowy ulicy
Polnej. Pod koniec
Bardzo prosimy o nie parkowanie pojazdów w dniu 21 lipca br.
lipca
zostanie
na pl. Powstańców Wlkp.
ogłoszony przetarg na roboty
ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

Świetlica w Rakowni.

Z

akończono prace budowlane remontowo-modernizacyjne lokalu świetlicy
w Rakowni, stanowiącego wydzielone
pomieszczenie w budynku należącym do
Wspólnoty Mieszkaniowej.
Świetlicę w Rakowni przystosowano do pełnienia funkcji opiekuńczo wychowawczej dla
prowadzenia zajęć, warsztatów dla dzieci i
młodzieży w wieku od 4-ch do 21 lat.
Podczas przebudowy lokalu świetlicy wykonano salę z aneksem kuchennym o powierzchni
45,00 m2 oraz pomieszczenia WC dla dzieci i
dla osób dorosłych z możliwością korzystania
przez osoby nie pełnosprawne. Łączna
powierzchnia wynosi 55,00 m2. Ponadto wykonano nowe przyłącze energetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne wraz z budową szamba.
Odnowiono elewację budynku od strony wejścia oraz wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych.
W chwili obecnej zostały przeznaczone środki
budżetowe na zakup i montaż wyposażenia
świetlicy w Rakowni, jak: piec kuchenny elektryczny, zabudowa w aneksie szafkami z blatem, grzejniki elektryczne, uchwyty do mydła,
papieru itp. W miesiącu lipcu planowane jest
wykonanie prac związanych z wyposażeniem.
Urszula Bartkowska
inspektor ds. inwestycji
tel.: 061 812 23 63 w. 212
e-mail: u.bartkowska@murowana-goslina.pl

Informacja LIDERa
o prowadzonych inwestycjach

D

obiegają końca prace budowlane inwestycji budowy domu ośmiorodzinnego
w Murowanej Goślinie przy ulicy Kochanowskiego 16. Obecnie załatwiane są wszystkie
formalności związane z uzyskaniem decyzji na
użytkowanie obiektu mieszkalnego. Po spełnieniu wymagań wynikających z prawa budowlanego budynek zostanie zasiedlony przez osoby,
których nazwiska znalazły się na liście ustalonej
przez Komisje Mieszkaniową. Uroczyste przekazanie budynku wraz z kluczami przewiduje
się w lipcu 2007 roku. W ramach realizacji dalszych inwestycji wynikającej z umowy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego zawartej pomiędzy
Lider spółką z o.o. a gminą Murowana Goślina
w drugiej połowie tego roku rozpocznie się termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia
przy ulicy Dworcowej 10. Zakres prac będzie
obejmował ocieplenie wraz z pracami elewacyjnymi oraz wymianę instalacji centralnego
ogrzewania. Pracom budowlanym w zakresie
przeprowadzenia termomodernizacji, zgodnie
z podjętą uchwałą, poddany zostanie w roku
2007 budynek Wspólnoty Mieszkaniowej w
Murowanej Goślinie przy ulicy Przemysłowej 1.
Obecnie trwa weryfikowanie audytu termomodernizacyjnego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Według bieżących informacji, jakie uzyskał zarządca, wniosek zostanie rozpatrzony w
najbliższym okresie, co pozwoli na kompleksowe rozpoczęcie prac budowlanych zgodnie z
ustalonym harmonogramem.
Marek Szczodrowski
wiceprezes zarządu ds. technicznych
„Lider” Sp. z o.o.
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Remonty dróg na terenie miasta i gminy Murowanej Gośliny

W

miesiącu czerwcu przeprowadzone
zostały naprawy nawierzchni bitumicznej na ulicach:
- Gnieźnieńskiej
- Wojska Polskiego
- Okrężnej
- Pogodnej
- skrzyżowaniu ul. Lipowej oraz Cichej
- Droga gminna nr 318014 z miejscowości
Wojnowo do miejscowości Wojnówko
Aktualnie prace trwają na ulicy:
- Polnej
- Jodłowej
- Przemysłowej
W miesiącu czerwcu została również naprawiona droga gminna nr 318016 o nawierzchni
ziemnej w miejscowości Białęgi.
Na terenie gminy odbywają się również prace
związane z remontami przystanków autobusowych.
W dalszej kolejności prace prowadzone będą
na drodze gminnej nr 318042 prowadzącej z
miejscowości Kamińsko do Okońca.
Arkadiusz Krociak
referent. ds. infrastruktury i usług komunalnych
tel. 061 8122-055 w. 206
e-mail a.krociak@murowana-goslina.pl

Utrzymanie terenów zielonych

Od

czerwca usługi w zakresie utrzymania
i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej
świadczą dwaj miejscowi wykonawcy. Zielenią
na placu Powstańców, w Parku Miejskim oraz
wzdłuż ulicy Długiej i Generała Kutrzeby zajmuje się Przedsiębiorstwo Kazimierza
Bocheńskiego „Bracia Bocheńscy” z Murowanej Gośliny. Natomiast pod opieką Pana Szymona Grodzkiego właściciela Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego ABIES z Zielonki
znalazły się m.in. tereny wzdłuż ulic Rogozińskiej, Poznańskiej, Gnieźnieńskiej oraz zabudowy jednorodzinnej na os. Zielone Wzgórza
oraz os. 600-lecia.
Barbara Borejsza-Ida
podinspektor ds. ochrony środowiska i usług
komunalnych
tel.: 061 812 20 55 wew. 206
e-mail: b.ida@murowana-goslina.pl

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Od

zeszłego roku Gmina Murowana
Goślina współpracuje z Powiatem Poznańskim w usuwaniu i
unieszkodliwianiu wyrobów zawierających
azbest. Projekt jest finansowany ze środków
Wojewódzkiego, Powiatowego i Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska. W tym celu w
roku 2007 ze środków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska przeznaczono 20 000
złotych. W wyniku postępowania przetargowego prowadzonego przez Starostwo Powiatowe wyłoniono wykonawcę prac związanych
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z
terenu powiatu poznańskiego. Wykonawca
firma AM Trans Progres sp. z o.o. z Poznania
będzie prowadzić prace za cenę:
- 14,92 zł brutto/m2 (demontaż i unieszkodliwianie z budynków mieszkalnych),
- 14,94 zł brutto/m2 (demontaż i unieszkodliwienie z budynków niemieszkalnych),
- 0,87 zł brutto/kg (unieszkodliwienie).
Zainteresowanych otrzymaniem dofinansowa-

Zbiórka surowców wtórnych

P

rzypominam, że 27 lipca będzie miała
miejsce zbiórka surowców wtórnych.
Surowce będą odbierane od mieszkańców domów jednorodzinnych przez firmy, z
którymi właściciele nieruchomości podpisali
umowę na
odbier anie
odpadów
komunalnych. Jednocześnie
informuję
jakie odpady
zbierane są
w ramach
zbiórki:

Makulatura: gazety, kartony, zeszyty, tektura,
Szkło: butelki, słoiki,
Plastiki: butelki po napojach, worki foliowe,
opakowania po chemii gospodarczej.
Do worków nie wrzucamy: naczyń jednorazowych, styropianu, opakowań po chipsach,
luster, szkła zbrojonego, porcelany, opakowań
po lekach.
Barbara Borejsza-Ida
podinspektor ds. ochrony środowiska i usług
komunalnych
tel.: 061 812 20 55 wew. 206
e-mail: b.ida@murowana-goslina.pl

nia w wysokości 70% na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest prosimy o składanie wniosków w Urzędzie Miasta
i Gminy Murowana Goślina w terminie do 31
lipca. Formularz wniosku jest dostępny w siedzibie urzędu a także na stronie internetowej
(www.murowana-goslina.pl). Osoby, które
złożyły już wnioski prosimy o dokonanie ich
aktualizacji na nowych formularzach także do
końca lipca 2007 r. Wnioski, które nie zostaną
zaktualizowane nie będą rozpatrywane. Kolejność rozpatrywania będzie uzależniona od
terminu wpłynięcia wniosku do Urzędu Miasta
i Gminy. Lista wniosków, które będą przekazana do realizacji będzie znana na początku
sierpnia 2007 r.
Barbara Borejsza-Ida
podinspektor ds. ochrony środowiska i usług
komunalnych
tel.: 061 812 20 55 wew. 206
e-mail: b.ida@murowana-goslina.pl

Wykaz nieruchomości
do sprzedaży

W

Biuletynie Informacji Publicznej UMiG
Murowana Goślina pod adresem www.
bip.murowana-goslina.pl oraz na tablicach
ogłoszeń UMiG dostępne jest ogłoszenie
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży w drodze przetargowej.
Wykaz dotyczy nieruchomości zabudowanej
i niezabudowanej poł.w Głębocku.
Szczegółowe inf. można uzyskać w UMiG
pokój nr 31 tel. bezp. 061 8 122-244.
Jadwiga Kubińska
Kierownik Referatu Gospodarki
Nieruchomościami,Rolnictwa i Leśnictwa
tel.061 8122 244
e-mail: j.kubinska@murowana-goslina.pl
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Przydziały do nowego budynku
przy ulicy Kochanowskiego 16

Renty strukturalne
2007 r.

omisja ds. opiniowania projektów list w
ostatnim okresie pracowała intensywnie nad wyłonieniem listy rodzin zakwalifikowanych do przydziału lokali mieszkalnych
w nowo wybudowanym budynku przy ulicy
Kochanowskiego 16 w Murowanej Goślinie.
Powyższa inwestycja tj. budynek mieszkalny 8
lokalowy została zrealizowana zgodnie z zapisami umowy na wieloletnie zarządzanie i realizację inwestycji budowlanych w komunalnym
zasobie lokalowym przez Lider Spółka z o.o. –
zarządcę gminnego zasobu lokalowego.
Do dnia 31 maja 2007 obecni najemcy gminnego zasobu lokalowego przy spełnieniu określonych wymagań mogli składać wnioski do
Gminy o zamianę lokalu mieszkalnego. Wpłynęły do Urzędu 34 wnioski.

dniem 19 czerwca 2007 roku Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 109 poz. 750)
weszły w życie nowe zasady przyznawania
rent strukturalnych objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Nowe warunki mają na celu poprawę struktury agrarnej oraz przyśpieszenie procesu
wymiany pokoleniowej osób prowadzących
gospodarstwa rolne, a także poprawę rentowności i konkurencyjności gospodarstw. Wniosek o rentę strukturalną wraz z załącznikami
składa się na formularzu udostępnionym przez
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w biurze powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania
wnioskodawcy.
Rentę strukturalną może otrzymać rolnik,
który:
1. ukończył 55 lat, lecz nie osiągnął wieku
emerytalnego i nie ma ustalonego prawa
do emerytury lub renty;
2. prowadził nieprzerwanie działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym przez co najmniej 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o rentę strukturalną
i w tym okresie podlegał ubezpieczeniu
emerytalno-rentowemu, określonemu w
przepisach o ubezpieczeniu społecznym
rolników zwanemu dalej „ubezpieczeniem
emerytalno-rentowym”, przez co najmniej
5 lat;
3. przekaże
gospodarstwo
rolne
o
powierzchni użytków rolnych co najmniej:
• 1 ha, w przypadku gospodarstw położonych w województwach: małopolskim,
podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim
albo
• 3 ha, w przypadku gospodarstw położonych w pozostałych województwach;
4. został wpisany do ewidencji producentów
(prowadzonej przez ARiMR), stanowiącej
część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych
oraz ewidencji wniosków o przyznanie
płatności;
5. w dniu złożenia wniosku o rentę strukturalną:
• podlegał ubezpieczeniu emerytalnorentowemu,
• nie zalegał z zapłatą należności z tytułu
ubezpieczenia społecznego rolników;
6. zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej.
Więcej informacji dostępnych jest bezpośrednio w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa 60-479 Poznań
ul. Strzeszyńska 36 tel. 0 61 845 56 92, na stronie internetowej http://www.arimr.gov.pl lub
w urzędzie.
Małgorzata Krotiuk-Śliwa
podinspektor ds. leśnictwa i melioracji
tel. 061 8 122 055 wew.104
e-mail: m.sliwa@murowana-goslina.pl

K

W dniu 18 czerwca 2007 roku komisja ds. opiniowania projektów list mieszkaniowych ustaliła ostateczną listę 8 rodzin zakwalifikowanych
do przydziału. Lista została wywieszona na
tablicy w urzędzie oraz opublikowana na stronie internetowej urzędu.
Wszyscy szczęśliwcy w najbliższym czasie –
prawdopodobnie w miesiącu lipcu 2007 roku
będą mieli uroczyście wręczone klucze do
swoich nowych mieszkań.
Violetta Szałata
kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska
tel.: 061 812 21 50
e-mail: v.szalata@murowana-goslina.pl

Niebezpieczne spotkania

Od

pewnego czasu do Urzędu Miasta i Gminy docierają informacje
o pojawianiu się w bliskim
sąsiedztwie człowieka, zwierząt dziko żyjących należących do grup wszystkożerców (w
tym padlinożerców) tj. lisy, kuny, norki,
szczury, ptaki drapieżne itp.. Ich zwiększone
nagromadzenie, wokół gospodarstw domowych, również na terenie miasta spowodowane jest pozostawianiem resztek odpadów
komunalnych w miejscach dla nich łatwo
dostępnych tj. przed posesjami czy poza
pojemnikami na odpady. Takie zaniedbania ze
strony mieszkańców zachęcają wiele gatunków
zwierząt do przebywania w tych miejscach,
które z czasem stają się dla nich doskonałymi
żerowiskami. Działalność człowieka powoduje, że wiele osobników ma możliwość prze-

życia i w związku z tym lokalnie nadmiernie
wzrasta ich liczebność. Wówczas pojawiają się
sugestie dotyczące ich redukcji. Jednakże takie
działania muszą być rozwiązaniem ostatecznym i stosowanym w przypadku, gdy próby
odstraszania lub ograniczania ich liczebności w
inny sposób okazały się nieskuteczne.
W związku z powyższym, zwracamy się do
Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi
na stan sanitarny i porządkowy wokół
miejsc przeznaczonych na odpady komunalne w gminie i szczególne zabezpieczenie ich przed dostępem zwierząt.
Małgorzata Krotiuk-Śliwa
podinspektor ds. leśnictwa i melioracji
tel. 061 812 20 55 wew.104
e-mail: m.sliwa@murowana-goslina.pl

Uwaga na barszcz Sosnowskiego

Na

terenie gminy pojawił się ponownie barszcz Sosnowskiego. Roślina
ta sprowadzona do Polski z terenów byłej ZSRR (Kaukazu) jako pokarm dla
zwierząt hodowlanych osiąga nawet ponad
dwa metry wysokości, dlatego jest częstym
miejscem zabaw naszych milusińskich.
Mało kto wie, że roślina ta jest bardzo niebezpieczna dla ludzi, szczególnie w okresie lipca i
sierpnia. Włoski pokrywające łodygę i liście
wydzielają toksyczną substancję. Zetknięcie
„barszczu Sosnowskiego” ze skórą człowieka
powoduje głębokie i bolesne owrzodzenia

skóry. Wywołuje uczulenie na promienie słoneczne, które prowadzi do poważnych oparzeń, ran i martwicy skóry. Najniebezpieczniejszy jest kontakt chwastu ze śluzówką oka.
Objawy pojawiają się na skórze po kilku godzinach od styczności z rośliną. Poparzone miejsca leczy się ogólnodostępnymi lekami, jednak
kuracja jest długotrwała i żmudna. Zdarza się,
że przebarwienia skóry utrzymują się nawet
kilka miesięcy lub przekształcają się w trwałe
blizny. Bardzo niebezpieczne jest również
dostanie się wydzieliny barszczu do dróg oddechowych.
Najwięcej barszczu Sosnowskiego rośnie w Przebędowie, ale występuje też w
innych miejscach gminy
szczególnie na brzegach
zbiorników wodnych i nieużytkach.
Prosimy o poinstruowanie
swoich pociech, aby te nie
zbliżały się do barszczu Sosnowskiego.
Piotr Kubczak
Komendant Straży Miejskiej
tel.: 061 812 20 10,
p.kubczak@murowana-goslina.pl
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Koniec roku szkolnego 2006/2007

S

kończył się rok szkolny 2006/2007. Był to
rok trudny, wymagający szczególnego
zaangażowania w realizację zadań, które
niejednokrotnie wykraczały poza obowiązki
zawodowe nauczycieli i pedagogów. Za pośrednictwem Biuletynu chcę podziękować nauczycielom za ich aktywność i pracę na rzecz środowisk lokalnych, za wspieranie uczniów i ich
rodziców w pokonywaniu trudności edukacyjnych, ale też rozwĳanie uzdolnień i zainteresowań
dzieci
i młodzieży. Życzę, Nauczycielom zasłużonego

odpoczynku, ciekawych podróży, radosnych
przeżyć, pogody ducha. Uczniom i ich Rodzicom życzą przede wszystkim bezpiecznych
kolonii, obozów, jak najdłuższego czasu spędzonego wspólnie z rodziną , najmniej trosk i powodów do zmartwień. Wszystkim zaś dobrych
wakacji i do zobaczenia 3 września 2007 na rozpoczęciu roku szkolnego 2007/2008.
Tomasz Łęcki
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
tel.: 061 812 23 63
e-mail: burmistrz@murowana-goslina.pl

Rok szkolny 2006/2007 w „Dwójce”

22

czerwca 2007 r. zakończył się
kolejny rok szkolny dla 527 uczniów
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie,
w tym 97 absolwentów.
Czy ten rok był dla „Dwójki” udany? Nauczyciele stwarzali uczniom różnorodne możliwości rozwĳania zainteresowań, chociażby
poprzez prowadzenie licznych kół zainteresowań, organizowanie wycieczek, spotkań, koncertów, wystaw, apeli, zawodów. Tradycyjnie
przeprowadzono zajęcia całodniowe metodą
projektów, takie jak: Sprzątanie Świata, Dzień
Ziemi, Dzień Patrona, Sportowe Igrzyska
Dwójki. Były one atrakcją dla wszystkich uczniów, ale i wielu rodziców. Odbyły się też Teatralia. Najważniejszą imprezą organizowaną w
szkole był. X Mikołajkowy Ogólnopolski Turniej Minisiatkówki Dziewcząt i Chłopców
im. Tomasza Zajączkowskiego. Na tych polach
udało się odnieść sukcesy, tj.
• I miejsce z wyróżnieniem w 39. Turnieju
Muzycznym Pro Sinfoniki za przygotowanie i realizację programu pt. „Zbuntowane
uszy - sąd nad muzyką ”,
Sportowe sukcesy dziewcząt:
Wicemistrzynie Powiatu Szkół Podstawowych w Piłce Siatkowej,
Mistrzynie Gminy Szkół Podstawowych
w Sztafetowych Biegach Przełajowych,
Wicemistrzynie Gminy Szkół Podstawowych w Czwórboju Lekkoatletycznym,
Sportowe sukcesy chłopców:
Wicemistrzowie Powiatu Szkół Podstawowych w Piłce Siatkowej,

II miejsce w Półfinale Powiatu Szkół Podstawowych w Piłce Nożnej,
Mistrzowie Gminy w Sztafetowych Biegach Przełajowych.
Uczniowie „Dwójki” mogą pochwalić się sukcesami również w innych dziedzinach, np.:
Konkursy historyczne:
- tytuł finalisty w XI Konkursie Wiedzy o
Wielkopolsce – Joanna Łopińska i Danuta
Śmigielska klasa 4b
- finalistka etapu powiatowego XI Konkursu
Wiedzy o Wielkopolsce – Magdalena Bartczak klasa 4c
Konkursy językowe:
- I miejsce w Ponadgminnym Konkursie
Języka Angielskiego „Take on six” - Marta
Milewska klasa 6d
Zatem w roku szkolnym 2006/2007 działo się
trochę w szkole - były i sukcesy, i codzienna
praca, i działalność pozalekcyjna. Było to możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu nauczycieli,
za co składam im gorące podziękowania.
Jednocześnie dyrekcja, nauczyciele i uczniowie
składają serdeczne podziękowania rodzicom
za współpracę, za coraz częstsze uczestnictwo
w życiu szkoły, za pomoc w organizowaniu
imprez klasowych i szkolnych, za inwestowanie w bazę szkoły.
Mirosława Szudera
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
w Murowanej Goślinie
tel.: 061 812 22 91
e-mail: sp2@murowana-goslina.pl

Wieści z Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego

W

czerwcu nauczyciele Gimnazjum nr
1 przygotowali kilka projektów z
których dwa: „ Nauczyciel matematyki bliżej ucznia” z „Aktywizacji jednostek
samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” w ramach Rządowego programu
wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży
i dzieci, a także „Podróże historyczno-kulturalne w czasie i w przestrzeni.”
Programy te zostały przyjęte, uzyskały akceptację i będą realizowane w roku szkolnym
2007/2008.
Na zakończenie zajęć w roku szkolnym
2006/2007 padło wiele słów podziękowań za
trud, pracę i zaangażowanie włożone w proces edukacyjny. Pożegnaliśmy dwie panie: p.
Lucynę Klaszczyńską oraz p. Hankę Klaszczyńską-Pflanz, które odchodząc na emeryturę
zakończyły ten etap pracy dydaktyczno-

wychowawczej i w pełni sił i chęci rozpoczęły
kolejny – inny, równie aktywny.
Najlepszymi absolwentami w różnych dziedzinach nauki, sportu i działań artystycznych byli:
Monika Molińska, Mateusz Ruta oraz Konrad
Furman.
Teraz uczniowie, absolwenci i nauczyciele
odpoczywają, by znów w pełni sił i z wielkim
zapałem rozpocząć nowy rok szkolny.
Chętni uczniowie uczestniczą w dwóch obozach: wędrownym w Pieninach oraz pływacko- rowerowym w Czechach.
Podczas wakacji szkoła będzie otwarta w
godzinach 8 00 – 1300.
Justyna Furman
Wicedyrektor Gimnazjum nr 1
im. Hipolita Cegielskiego
tel.: 061 811 27 79
e-mail: sekretg1mg@op.pl

Zaczęły się wakacje

W

gminie Murowana Goślina rozpoczęło
wakacje ok. 2000 uczniów szkół podstawowych i gminazjów.
Był to rok ciężkiej, wytężonej pracy oraz wielu
sukcesów uczniów i ich nauczycieli.
Uczniowie gimnazjum przystąpili, jak co roku do
egzaminu gimnazjalnego, który zdali powyżej
średniej krajowej. I tak:
W części humanistycznej:

W części matematycznoprzyrodniczej:

Gimnazjum nr 1
uzyskało 29 pkt

Gimnazjum nr 1
uzyskało 26 pkt

Gimnazjum nr 2
uzyskało 35 pkt

Gimnazjum nr 2
uzyskało 30 pkt

Średnia w kraju to 32 pkt

Średnia w kraju to 25 pkt

Również uczniowie szkół podstawowych pisali
sprawdzian na koniec nauki, w którym uzyskali:
Szkoła Podstawowa nr 1 – 25,46 pkt.
Szkoła Podstawowa nr 2 – 26,50 pkt
Szkoła Podstawowa w Białężynie – 20 pkt
Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie – 20 pkt.
Szkoła Podstawowa w Łopuchowie – 19,42 pkt.
Średnia w kraju to 26,6 pkt.
Nasi uczniowie brali również udział w wielu konkursach, zawodach i olimpiadach. O niektórych
piszemy w osobnych artykułach.
Wiele sukcesów odniosło Gimnazjum nr 2, którego uczniowie zdobyli: Mistrzostwo Wielkopolski w Piłce Siatkowej Dziewcząt; Maciej Dura
uzyskał tytuł - Laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka oraz został Finalistą Wojewódzkiego Konkursu Historycznego; Michał Roszczak
został Finalistą Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego; Ewa Kuciak uzyskała tytuł - Laureatki
Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce; Martyna
Matłoka i Emilia Śmigielska są Finalistkmi Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce; Katarzyna Nowak
i Anna Zywert – są Laureatkami Turnieju Prosynfoniki.
Również Szkoła Podstawowa nr 1 może pochwalić się osiągnięciami swoich uczniów. I tak:
Adrianna Ruta - wyróżnienie w etapie wojewódzkim VII Konkursu w Dziedzinie Literatury i Języka
Polskiego „Złota Żabka” dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego; Martyna Kwaśniewska – bardzo dobry wynik w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „EKO – PLANETA”; Rafał Leszczyński – I miejsce, Michał
Angielski – II miejsce w Regionalnych Zawodach
Olimpiad Specjalnych w Biegach Przełajowych –
Zielonka 2006
Michał Angielski – II miejsce w Regionalnych
Zawodach Olimpiad Specjalnych w Pływaniu;
Sztafeta – I miejsce w Biegach Sztafetowych o
Puchar Przewodniczącego Związku Międzygminnego „Puszczy Zielonka”.
Okres wakacji nie oznacza, że szkoły zamknęły
swoje drzwi na głucho. Niemal w każdej szkole
nauczyciele zorganizowali obozy, z których będą
korzystać uczniowie.
W Szkole Podstawowej w Długiej Goślinie do 6
lipca 2007 r. w godz. od. 10 do 13 zorganizowane
są półkolonie. Dzieciaki mogą wziąć udział w
zajęciach sportowych, plastycznych zapisać się na
wyjazd do kina i na basen.
W Szkole Podstawowej w Białężynie zorganizowany jest wypoczynek letni pod hasłem „Lato
2007”. W ramach tej akcji zorganizowana jest
wycieczka do Międzyzdrojów, wycieczka „Szlakiem Piastowskim”, obóz ekologiczno-sportowy w
Lipce oraz Międzynarodowe Warsztaty Flażoletowe – Białężyn 2007. Bardzo ciekawą propozycję
ma Fundacja Pomocy Dzieciom Wiejskim, która w
Łopuchowie zorganizowała w ramach półkolonii
Warsztaty Archeologiczno-Ceramiczne.
Teresa Dutkiewicz
inspektor ds. oświaty; tel. 061/8113003
e-mail: t.dutkiewicz@murowana-goslina.pl
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Straż Miejska - kontrola Nowe kwalifikacje, przedsiębiorczość dla kobiet
rajowa Izba Gospodarcza wraz z Wiel- udziale trenera-doradcy wypracuje swój plan
ruchu drogowego
kopolską Izbą Przemysłowo-Handlową, połączenia aktualnego wykształcenia, predys-

W

związku z nowelizacją Ustawy prawo o
ruchu drogowym, która dokonała uporządkowania zamieszania panującego wokół
uprawnień straży miejskich do kontroli ruchu
drogowego informujemy o aktualnym stanie
prawnym w tym zakresie. Obecnie do kompetencji Straży Miejskiej w zakresie kontroli ruchu
drogowego należy:
1. Egzekwowanie przepisów dotyczących
zatrzymywania się i postoju pojazdów,
2. Usuwanie z drogi pojazdów, które parkując
nieprawidłowo stanowią utrudnienie lub
zagrożenie w ruchu drogowym, pojazdów
bez tablic rejestracyjnych, lub których stan
wskazuje na to, że nie są używane,
3. Blokowanie kół nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów, w przypadku gdy powyższe
nie stanowi utrudnienia lub zagrożenia w
ruchu drogowym,
4. Zatrzymanie pojazdu, którego kierowca nie
zastosował się do znaku drogowego B-1
(zakaz ruchu w obu kierunkach) oraz kierującego rowerem lub motorowerem,
5. Egzekwowanie przepisów o ruchu pieszych,
6. Egzekwowanie przepisów ruchu drogowego
w przypadku zarejestrowania czynu przy
pomocy urządzenia działającego samoczynnie (fotoradar, fotorejestrator),
7. Uniemożliwienie kierowania pojazdem osobie, co do której istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajduje się ona pod wpływem
alkoholu lub podobnie działającego środka.
8. Kontrola trzeźwości uczestnika ruchu drogowego w związku z wykonywaniem kontroli drogowej.
9. Legitymowanie uczestnika ruchu drogowego
i wydawanie wiążących poleceń co do sposobu korzystania z drogi lub używania
pojazdu.
10. Wydawania poleceń:
a) osobie, która spowodowała przeszkodę
utrudniającą ruch drogowy lub zagrażającą
jego bezpieczeństwu,
b) kontrolowanemu uczestnikowi ruchu co
do sposobu jego zachowania.
W ramach czynności kontroli ruchu drogowego
strażnicy mają prawo nakładać grzywny w postępowaniu mandatowym zgodnie z „taryfikatorem
wykroczeń” oraz punkty karne, kierować wnioski o ukaranie do sadu grodzkiego, używać fotoradarów rejestrujących przekroczenia prędkości
i fotorejestratorów rejestrujących nie stosowanie
się kierowców do wskazań sygnalizacji świetlnej
a także blokad i alkotestów.
Piotr Kubczak
Komendant Straży Miejskiej
tel.: 061 812 20 10
e-mail: p.kubczak@murowana-goslina.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 Goślina tel.: 061 812 23 98;
Tadeusz Stencel pełnomocnik ds. bezpieczeństwa tel. kom:
502 51 42 27
Dzielnicowi
Rejon I: Policjant, st. post. Marcin WYSOCKI kom. 0 605 192 926,
Strażnik Miejski, strażnik Sławomir MALEC
s.malec@murowana-goslina.pl
Rejon II: Policjant sierżant Hubert ŻOŁDAK kom. 0 605 192 925
Strażnik Miejski, insp. Krystian RUSZCZYŃSKI
k.ruszczyński@murowana-goslina.pl
Rejon III: Policjant, sierż. sztab. Adam PAWŁOWSKI
tel. kom: 0 605 192 928,
Rejon III A strażnik Adam MODZELEWSKI
a.modzelewski@murowana-goslina.pl
Rejon III B strażnik Mariusz MERMELA
m.mermela@murowana-goslina.pl
Szczegółowy wykaz znajduje się na stronie internetowej
www.murowana-goslina.pl.

K

Europejskim Centrum Przedsiębiorczości, Polską Agencją Prasową oraz Szkołą
Główną Handlową realizują Projekt „Nowe
kwalifikacje, praca, przedsiębiorczość dla
kobiet” w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich”.
Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet
Adresaci Projektu:
Kobiety, które:
• posiadają wykształcenie średnie, policealne lub wyższe,
• ukończyły 30 rok życia,
• planują założyć własną działalność gospodarczą
Cele Projektu: Przeprowadzenie cyklu szkoleń
zgodnych z predyspozycjami zawodowymi i
zainteresowaniami beneficjantów. Podczas
nich kursantki nabędą wiedzę z zakresu tworzenia i zarządzania mikroprzedsiębiorstwem,
podstaw księgowości, marketingu etc. Podczas
szkoleń każda z uczestniczek przy współ-

Ciąża bez alkoholu

urowana Goślina zgłosiła swój udział w
M
ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej
„Ciąża bez alkoholu”. Głównym jej celem jest

zmniejszenie liczby kobiet pĳących w ciąży, promocja abstynencji w tym okresie oraz zwiększenie wiedzy o negatywnym wpływie alkoholu
na płód. Grupą docelową kampanii, która rozpocznie się 9 września będą kobiety w wieku
rozrodczym, kobiety w ciąży, a także całe społeczeństwo. Materiały edukacyjne będą
dostępne w placówkach podstawowej opieki
zdrowotnej, w poradniach ginekologicznopołożniczych, w Ośrodku Pomocy Społecznej
oraz w Urzędzie Miasta i Gminy.
Monika Mleczek
kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
tel. 061 8122-231
e-mail: m.mleczek@murowana-goslina.pl

Pomoc specjalistów

W

ramach Punktu konsultacyjnego dla
osób uzależnionych i ich rodzin bezpłatną pomoc oferują następujący spe-

cjaliści:
• psycholog - przyjmuje w 1 i 3 poniedziałek
miesiąca w godz. 9:00-12:00
• prawnik – przyjmuje od godz. 16:30 w następujących terminach: 2 i 16 lipca, 20 i 27 sierpnia,
• terapeuta- przyjęcia indywidualne w piątek w
godz. 14:00 – 16:00 oraz w środę 16:00 –17:00,

Świadczenia rodzinne

O

środek Pomocy Społecznej, Dział
Świadczeń Rodzinnych przypomina, że
z dniem 31 sierpnia 2007 roku upływa
termin kończący aktualny okres zasiłkowy.
Nowy okres zasiłkowy trwa od dnia 01-092007 do 31-08-2008 roku.
W związku z powyższym Ośrodek z dniem 1607-2007 roku rozpoczyna wydawanie druków i
przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do
zasiłków rodzinnych i dodatków, świadczeń
opiekuńczych oraz zaliczek alimentacyjnych na
nowy okres zasiłkowy.
Wnioski dotyczące świadczeń rodzinnych
można pobierać i składać w poniedziałki
w godz. od 9.00 do 17.00 i od wtorku do piątku

pozycji, umiejętności i zainteresowań i na podstawie tych danych określi profil działalności
gospodarczej, jaką ma zamiar rozpocząć i prowadzić. Jednocześnie opracuje pod nadzorem
doradców biznes plan przedsięwzięcia, który
weźmie udział w konkursie organizowanym
przez Biuro Projektów.
Po zakończeniu szkoleń 1/3 kobiet, która napisze najlepsze biznes plany na założenie własnej
działalności otrzyma jednorazowe granty w
wys. co najmniej 11,5 tys. zł na realizację własnego pomysłu. Nowo powstałe przedsiębiorstwa objęte zostaną również kompleksowym
indywidualnym doradztwem.
Nabór prowadzi: Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa Aleksandra Cicha, Izabela
Kodyrko nkk@wiph.pl, i.kodyrko@wiph.pl
061-8690107, 061-8690110
Magdalena Olejniczak
Lider Klubu Pracy
tel.: 061 892 11 01
e-mail: klub.pracy@murowana-goslina.pl

Kluby młodzieżowe
zapraszają

ramach Gminnego Programu Profilaktyki
W
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działają w Murowanej Goślinie dwa

Kluby Młodzieżowe. Klub Młodzieżowy na
osiedlu Zielone Wzgórza, Nowy Rynek 17,
czynny w piątki w godz. 15:00-18:00 oraz
Klub Młodzieżowy w Przebędowie czynny
w środę w godz. 15:00-18:00. Opiekunowie
świetlic zapraszają młodzież zainteresowaną
atrakcyjnym sposobem spędzenia czasu wolnego. W ofercie ciekawe zajęcia w plenerze,
warsztaty
oraz
atrakcyjne
wyjazdy.
Zapraszamy!
Monika Mleczek
kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
tel. 061 8122-231
e-mail: m.mleczek@murowana-goslina.pl

• terapeuta – grupa wsparcia dla osób uzależnionych w środę w godz. 17:00-19:30
Jeżeli czujesz, że straciłeś kontrolę nad piciem lub
znasz kogoś, kto ma problem z alkoholem,
PRZYJDŹ, POROZMAWIAMY i wspólnie zastanowimy się co zrobić.
Monika Mleczek
kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
tel. 061 8122-231
e-mail: m.mleczek@murowana-goslina.pl

w godz. od 7.00 do 15.00 w siedzibie Ośrodka
Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie, ul.
Dworcowa 10 , pokój 308.
W okresie zasiłkowym od 01-09-2007 do 3108-2008 roku organ właściwy ustala prawo do
świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej
dla wszystkich osób uprawnionych, na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę w roku
kalendarzowym 2006 – wymagane zaświadczenia z Urzędu Skarbowego.
Anna Ryszka
inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych
Dział Świadczeń Rodzinnych
Tel/Fax 061 663-50-88
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Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
ogłasza nabór na stanowisko
Młodszy referent ds. finansowych
Od kandydatów wymaga się:
Wykształcenie:
konieczne: średnie ekonomiczne,
pożądane: wyższe ekonomiczne
Doświadczenie zawodowe:
konieczne: brak
pożądane: 1 rok w dziale finansowym
Dodatkowe umiejętności:
umiejętność dostosowania tempa pracy do ustawowych terminów,
umiejętność śledzenia zmian w przepisach,
umiejętność planowania pracy,
biegła znajomość MS Office i zasad działania programów finansowo -księgowych.
Niezbędna wiedza w zakresie przepisów:
ustawy o rachunkowości,
ustawy o finansach publicznych,
ustawy o samorządzie terytorialnym,
Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
Pożądane cechy osobowości:
punktualność i dokładność,
wysoka kultura osobista,
samodzielność i komunikatywność,
zdolność myślenia analitycznego.
Zakres zadań na stanowisku:
sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym i
rachunkowym, przygotowanie ich do zapłaty i pisanie przelewów.
Odpowiedzialność za terminowe regulowanie płatności.
odbiór wyciągów bankowych z siedziby banku,
rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych,
naliczanie kar z tytułu nienależytego wykonania umów. Wystawianie
upomnień i windykacja naliczonych kar. Informowanie wykonawców
o dokonanych obciążeniach,
naliczanie odsetek i zwrot wadium i zabezpieczeń; prowadzenie rejestru gwarancji i zabezpieczeń,
odpowiedzialność za gospodarkę drukami ścisłego zarachowania w
Urzędzie (czeki, kwitariusze, mandaty i inne),
prowadzenie ewidencji na koncie 201 „rozrachunki z odbiorcami i
dostawcami”,
prowadzenie ewidencji oraz windykacja należności gminy z tytułu:
mandatów wystawionych przez Straż Miejską,
innych należności budżetowych,
prowadzenie ewidencji decyzji księgowej opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat związanych z wycinką drzew, opłat wynikających z
decyzji o obowiązku szkolnym na podstawie przypisów należności
przekazywanych przez stanowiska odpowiedzialne merytorycznie
oraz windykacja tych należności,
prowadzenie spraw związanych z podatkiem VAT pod nieobecność
pracownika ds. podatku VAT.
Kandydatów zapraszamy do składania aplikacji zawierających:
życiorys,
list motywacyjny,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i
doświadczenia zawodowe (kserokopie świadectw pracy),
oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
pełni praw publicznych, niekaralności za przestępstwa popełnione
umyślnie oraz nie prowadzeniu przeciwko osobie aplikującej postępowania karnego.
Na zgłoszenia oczekujemy w terminie do 24 lipca 2007 roku (decyduje data wpływu
do Urzędu Miasta i Gminy) pod adresem: Urząd Miasta i Gminy, ul. Poznańska 18,
62-095 Murowana Goślina, Kancelaria, pok. nr 1
Prosimy o dopisanie klauzuli:
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 833).”

Ogłoszenie

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

Badania profilaktyczne!
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Na przełomie sierpnia i września w naszej gminie planuje się zorganizowanie badań profilaktycznych w zakresie profilaktyki nowotworów
złośliwych: raka gruczołu krokowego i raka jelita grubego.
Badania obejmować będą:
1) pobieranie krwi na oznaczenie poziomu PSA u mężczyzn od 40
roku życia (profilaktyka raka gruczołu krokowego),
2) badanie wykrywające obecność krwi utajonej w kale przeznaczone dla kobiet i mężczyzn od 45 roku życia poprzedzone spotkaniem edukacyjnym dla młodzieży i dorosłych mieszkańców
gminy. W trakcie spotkania zostaną przekazane zainteresowanym
osobom zestawy probówek do przygotowania próbki do badania.

Zapisy na badania przyjmowane będą
w sekretariacie Urzędu – tel. 061 8113 001.

Szczegółowych informacji dotyczących termnu i miejsca udziela
Dorota Brajewska – tel. 061 8112 845.

Ogłoszenie o stypendiach

Do

10 września 2007 r. Fundacja Edukacyjna im. Jana Pawła II
przyjmuje wnioski o przyznanie stypendium.
O pomoc finansową ubiegać się mogą tegoroczni absolwenci szkół
średnich, rozpoczynający studia wyższe, z rodzin wielodzietnych i niezamożnych, będący mieszkańcami gminy Murowana Goślina.
Potrzebne wnioski oraz Regulamin przyznawania stypendiów dostępne
są w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina
oraz na stronie internetowej Fundacji www.fundacjajanapawla.org.pl.
Dodatkowe informacje pod nr tel.: 061/8122-055 wew. 203 (budynek
MGOKiR, pok. 30).
Zarząd Fundacji Edukacyjnej im. Jana Pawła II w Murowanej Goślinie
tel. 061 811 88 28
www.fundacjajanapawla.org.pl; e-mail: poczta@fundacjajanapawla.org.pl

Informacja Fundacji Edukacyjnej im. Jana Pawła II w Murowanej
Goślinie o zbiórce pieniężnej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami z
dnia 6 listopada 2003 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1947) §12 Zarząd Fundacji Edukacyjnej im.
Jana Pawła II w Murowanej Goślinie z siedzibą przy ul. Poznańskiej 18 informuje, że 17
czerwca 2007 r. w Villi Mon Repos w Wojnowie odbył się koncert charytatywny połączony
z publiczną zbiórką pieniędzy na rzecz Fundacji, przeprowadzoną w formie sprzedaży
cegiełek wartościowych o nominałach 25 zł każda w ilości 150 sztuk. Zbiórka odbyła się na
podstawie pozwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
nr OR 5022/1/2007 z dnia 13 czerwca 2007 r. Sprzedano 84 cegiełek za kwotę 2 169,00
złotych (słownie: dwa tysiące sto sześćdziesiąt dziewięć złotych). Zbiórka pieniężna w
ramach koncertu charytatywnego przeprowadzona została w całości dzięki pomocy sponsorów, darczyńców, członków zarządu oraz osób dobrowolnie zaangażowanych w organizację zbiórki. Fundacja nie poniosła żadnych kosztów związanych z jej organizacją. Cały
dochód ze sprzedaży cegiełek przekazany został na konto Fundacji Edukacyjnej im. Jana
Pawła II i posłuży wyłącznie do wypłat comiesięcznych stypendiów, w kwocie 300 zł
każde.
Zarząd Fundacji Edukacyjnej im. Jana Pawła II w Murowanej Goślinie

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 Energetyczne ..................................................... 061 423 91 11
Wodociągi i kanalizacja sanitarna (całą dobę) ...... 061 812 20 40 lub 994
Wodociągi i kanalizacja sanitarna (700 - 2200) ..............061 835 90 66
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