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Z okazji
Dnia Edukacji Narodowej
wszystkim dyrektorom,
nauczycielom i pracownikom oświaty
pragnę złożyć życzenia zadowolenia
i satysfakcji z wykonywanej pracy
oraz szczęścia w życiu osobiﬆ ym
Tomasz Łęcki
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Nowy kapelmistrz

Po

pożegnaniu pana Przemysława Neumana, funkcję dyrygenta
Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Murowanej
Goślinie objął Krzysztof Warguła, prowadzący Obornicką
Orkiestrę Dętą. Krzysztof Warguła to dyrygent, kompozytor, aranżer,
instrumentalista. Absolwent dwóch prestiżowych uczelni: Akademii
Muzycznej w Poznaniu oraz Akademii Muzycznej w Gdańsku. Był między
innymi wieloletnim koncertmistrzem Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk
Lotniczych. Laureat wielu nagród muzycznych w konkursach ogólnopolskich.
Życzymy sukcesów i rozwoju goślińskiej orkiestry dętej pod nową
batutą.
Lucyna Bełch
Dyrektor MGOKiR
tel.: 061 812 21 20
e-mail: lucynab@murowana-goslina.pl

Europejski Dzień bez
Samochodu

22

września 2007 roku w ramach Europejskiego Dnia bez Samochodu odbył się w Boduszewie rajd rowerowy. Przedsięwzięcie było realizowane w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Transportu. Na mecie rajdu pojawili się gośliniacy, którzy swoją
obecnością
powiedzieli „nie” dla samochodu. Część osób
przyjechała na rowerze. Niektórzy dotarli
do nas pieszo! Na
mecie po ciepłym
posiłku zostały zorganizowane konkursy dla
wszystkich uczestników. Każdy otrzymał
także
pamiątkową
mapę z logo kampanii.
Wręczono nagrody w
konkursie plastycznym „Środowisko przyrodnicze bez samochodu”.
Wszyscy miłośnicy czterech kółek stwierdzili jednogłośnie, że warto szerzyć inicjatywę związaną z propagowaniem jazdy na rowerze jako alternatywy dla samochodu.
Już dzisiaj zatem zapraszam Państwa na rajd w następnym roku.
Mariusz Mermela
koordynator ds. organizacji
Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu
tel.: 061 812 20 10
e-mail: m.mermela@murowana-goslina.pl

Zapraszamy uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów na
bezpłatną naukę gry
na flecie, klarnecie, trąbce, puzonie i perkusji
w poniedziałki i czwartki, w godz. 17.00-19.00
do sali OSP, ul. Rogozińska 15.
Zapraszamy uczennice szkół podstawowych na
bezpłatne zajęcia zespołu tanecznego
Orkiestry Dętej OSP
we wtorki w godz. 18.00-20.00
do sali OSP, ul. Rogozińska 15
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Murowanej Goślinie
serdecznie zaprasza na

POWIATOWY PRZEGLĄD CHÓRÓW
10 listopada 2007 r. godz. 16.00,
Sala Forum Gimnazjum nr 1
w Murowanej Goślinie, ul. Mściszewska 10
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Murowanej Goślinie
zaprasza na
Warsztaty Dziennikarskie dla młodzieży
„Odpowiednie dać rzeczy słowo”
w sobotę, 20 października 2007 r.
do siedziby Ośrodka Kultury, ul. Poznańska 16
Program:
10.00 - Inauguracja, przedstawienie programu
10.10 - Rola gazet lokalnych w „małych ojczyznach”
11.00 - Przerwa
11.15 - Jak pisać, żeby być obiektywnym i mieć
własne zdanie
12.00 - Przerwa
12.15 - Komentarz – ćwiczenia praktyczne
13.00 - Zakończenie
Warsztaty prowadzi Bożena Kuszela redaktor Tygodnika
Ziemi Stargardzkiej, członek Stowarzyszenia Prasy Lokalnej.
Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie udziału do 15.10.2007 r.
tel. 061 812 21 20, e-mail: dom.kultury@murowana-goslina.pl
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Ośrodek Kultury zaprasza na zajęcia:
Dom Kultury, ul. Poznańska 16 tel. 061 812 21 20, 811 30 88,
e-mail: dom.kultury@murowana-goslina.pl
Dzień tygodnia

Godz.

poniedziałek

18.00-20.00

Gośliński Klub Piszących (każdy drugi poniedziałek m-ca)

17.00-18.00

Gimnastyka dla seniorów

wtorek
środa
piątek

Nazwa

18.00-19.00

Studio Piosenki Literackiej

19.00-20.00

Teatr Młodzieżowy „Gang Marcina”

16.00-17.00

Nauka gry na flażolecie

18.00-19.30

Chór Dziewczęcy „Canzona”

15.00-16.30

Zespół Śpiewaczy PZERiI „Goślinianka”

18.30-20.00

Chór Mieszany „Vocantes”

18.00-19.30

Chór Dziewczęcy „Canzona”

18.00-19.30

Zespół Śpiewaczy KGW „Goślińskie Chabry”

19.30-21.00

Chór Żeński „Canzona Absolwent”

Pałac, ul. Kochanowskiego 23
Dzień tygodnia
Godz.
wtorek

Nazwa

16.00-18.00

Pracownia malarska

16.00-18.00

Pracownia bębniarska

Klub Osiedlowy „Zielone Wzgórza”, Nowy Rynek 8 061 812 36 29,
email: klub.osiedlowy@murowana-goslina.pl
Dzień tygodnia
Godz.
Nazwa
poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

10.00-11.00

Rytmika dla dzieci

15.00-21.00

Nauka języka angielskiego

16.00-20.00

Zespół Folklorystyczny „Goślinianie”

16.00-18.00

Nauka gry na gitarze

17.00-19.00

Kółko Szachowe

18.00-20.00

Warsztaty fotograficzne

19.30-21.00

Aerobik

14.00-18.00

Pracownia rzeźby i ceramiki

15.00-21.00

Nauka języka angielskiego

16.00-17.00

Teatrzyk Dziecięcy „Zielona Goś”

17.00-18.00

Teatr Młodzieżowy „Karamba”

19.00-20.00

Teatr Młodzieżowy „Gang Marcina”

16.00-18.00

Nauka gry na gitarze

17.15-18.00

Kółko plastyczne

19.30-21.00

Aerobik

piątek

16.00-17.30

Teatrzyk Dziecięcy „Zielona Goś” i Teatr Młodzieżowy „Karamba”

sobota

8.00-14.00

17.00

Gra w boules

10.00-14.00

Klub Modelarski „Pirat – Team”

10.00-12.00

Klub Modelarski „Passat”

W

ychodzę do Was z propozycją napisania wspomnień o czasie wojny,
który przecież znamy z autopsji.
Nasze przeżycia będą swoistym dokumentem
dla pokoleń Gośliniaków; dokumentem, który
przekaże obraz wojny widziany oczami dziecka. Wojna zabrała nam sześć lat życia, co
w bilansie ogólnym nie jest może dużo, ale
starczy, by pozbawić prawdziwego dzieciństwa. Chodzi o to, abyście Państwo opisali
czas wojny tak, jak pamiętacie, uwzględniając
odczucia i emocje. Dziecko, inaczej niż dorośli,
odbiera świat i zaistniałe wydarzenia. Jednoznacznie odbiera strach, niebezpieczeństwo,
śmierć, a także sytuacje komiczne, które tylko
ono dostrzeże.
Moi Drodzy! Powołując się na rozmowę
w czasie ostatniego Zjazdu Gośliniaków, apeluję do wszystkich, których dzieciństwo przypadło na okrutny czas II wojny światowej –
piszcie, bo jesteście ostatnimi, których relacje
będą autentyczne. Nasze dzieci i wnuki na
szczęście znają wojnę tylko z opowiadań, uczą
się o tym w szkole. Doceńmy to, że czytając
nasze wspomnienia, nie będą przeżywały dramatu, jaki był naszym udziałem.
Piszcie na adres Ośrodka Kultury:
ul. Poznańska 16
62-095 Murowana Goślina
lub mój prywatny
ul. Polna 14
62-095 Murowana Goślina
Genowefa Bazyli
Prowadząca
Gośliński Klub Piszących

Kto je przygarnie?

W

wyniku zgłoszenia jednego z właścicieli działek w Wojnowie, Straż Miejska wydobyła spod domku letniskowego suczkę kundelka wraz z piątką potomstwa. W tej chwili pieski są zbyt młode, aby
odstawić je od karmiącej matki. Cała rodzinka
znajduje się w kojcu, w garażu Straży Miejskiej.

Nazwa

17.00-19.00

Nauka gry na flecie, klarnecie, trąbce, puzonie i perkusji

19.00-21.00

Orkiestra Dęta OSP

wtorek

18.00-20.00

Zespół taneczny Orkiestry Dętej OSP

czwartek

17.00-19.00

Nauka gry na flecie, klarnecie, trąbce, puzonie i perkusji

19.00-21.00

Orkiestra Dęta OSP

Szkoła Podstawowa w Białężynie
Dzień tygodnia
Godz.
wtorek

Szanowni Państwo, Koleżanki, Koledzy!

Nauka języka angielskiego

Sala Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Rogozińska 15
Dzień tygodnia
Godz.
poniedziałek

Wspomnienia z
czasów wojny

Nazwa

13.15-14.45

Zespół folklorystyczny „Goślinianie”

17.30-19.00

Klub Muzyki Celtyckiej

Okres karmienia kończy się na przełomie października i listopada. Matka ma już nabywcę.
Szukamy chętnych do przygarnięcia pozostałej
piątki maluchów. Suczka jest małym psem,
pogodnie nastawionym do ludzi. Od razu
zaskarbiła sobie serca strażników miejskich.
Wszystkich zainteresowanych możliwością
zaopiekowania się pieskami prosimy o kontakt
z Anią Ruszczyńską
pod nr tel. 888 726 992.
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Strategiczne decyzje
Wieloletni Plan Inwestycyjny to jeden z najważniejszych dokumentów strategicznych określający, które zadania inwestycyjne są dla gminy najistotniejsze.
Na najbliższej sesji 22 października Rada Miejska będzie podejmowała uchwałę
w sprawie WPI.

N

ajbliższe sesje Rady Miejskiej będą
obfitowały w przyjmowanie strategicznych dokumentów. Będą one
wytyczały priorytety i kierunki działań gminy
na najbliższe osiem i więcej lat. Warto się tymi
projektami zainteresować. Są wśród nich:
• Strategia Rozwoju Miasta i Gminy na lata
2007 – 2020,
• Wieloletni Program Inwestycyjny na lata
2007 – 2015,
• Polityka Oświatowa na lata 2008 – 2015,
• Strategia Mieszkalnictwa,
• Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Murowana Goślina
na lata 2005-2015,
• Program Opieki nad Zabytkami,
• Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.
Ważnym zadaniem jest, aby zamierzenia w
poszczególnych dokumentach były spójne, aby
się nie wykluczały i aby były realne do osiągnięcia (także finansowo).
Na tę chwilę chciałbym Państwu przedstawić
założenia dokumentu (obecnie w fazie projektu) związanego ze sferą inwestycyjną. Na
najbliższej sesji, 22 października Rada Miejska
będzie podejmowała uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

Wieloletni Plan Inwestycyjny na
lata 2007 – 2015 (WPI)
Przystępując do opracowania planu inwestycyjnego należy pamiętać o kilku prawdach.
Po pierwsze: nawet najbogatszej gminy na
świecie nie stać na realizację wszystkich uzasadnionych potrzeb mieszkańców.
Po drugie: proces inwestycyjny (koncepcja,
dokumentacja, wykonawstwo, rozliczenie)
trwa minimum trzy lata, a w przypadku dużych
projektów dofinansowywanych przez Unię
Europejską – nawet pięć – sześć lat.
Po trzecie należy potrzeby inwestycyjne zhierarchizować, ponieważ nigdy nie da się robić
wszystkiego na raz oraz nigdy wszystko nie
jest równie ważne.
Zatem WPI winno odpowiadać na pytania co i
w jakiej kolejności powinniśmy budować?
Prace nad WPI 2007-2015 rozpoczęliśmy od
zbierania wniosków od mieszkańców, stowarzyszeń i samorządów pomocniczych (sołectwa i osiedla). Wpłynęło 27 różnorodnych
wniosków. Następnie wnioski zostały opracowane i projektem WPI zajął się specjalny
Zespół złożony z przedstawicieli Rady Miejskiej, sołtysów, przewodniczących osiedli i
pracowników urzędu.
W pierwszej kolejności zostało ustalonych siedem grup inwestycji. Są one następujące:
1. Inwestycje Strategiczne,
2. Inwestycje realizowane,
3. Projekty przygotowywane do ubiegania
się o dotacje z Funduszy Pomocowych,
4. Projekty inwestycyjne sołeckie (finanso-

wane z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich),
5. Pozostałe inwestycje strategiczne,
6. Pozostałe programy inwestycyjne,
7. Inne inwestycje.

Inwestycje strategiczne
Do tej kategorii zaliczono ogromne przedsięwzięcia, które mają na celu wielkie przyspieszenia w modernizacji i rozbudowie infrastruktury transportowej i technicznej. Inwestorem
w tych przypadkach jest Województwo Wielkopolskie bądź Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”, ale gmina była inicjatorem, albo
przynajmniej aktywnie uczestniczyła w przygotowaniu projektu, ponosząc często spore
nakłady finansowe. Znalazły się tu: budowa
kanalizacji sanitarnej (87,5 km)., budowa
obwodnicy, rewitalizacja linii kolejowej oraz
budowa zbiornika Przebędowo. Wartość tych
inwestycji w zakresie projektowanym na terenie naszej gminy wynosi ok. 200 mln. zł. Inwestycje te są objęte dotacjami Unii Europejskiej.
I dla porównania warto dodać, że bezpośrednie zdolności inwestycyjne gminy wynoszą ok.
4 mln. zł. rocznie. Zatem korzystając jedynie z
własnych środków potrzebowalibyśmy na realizację 50 lat.

Inwestycje realizowane
W tym wypadku obowiązuje zdrowa zasada:
jeżeli coś się rozpoczęło, należy to skończyć.
W tej grupie znalazły się:
• budowa ronda oraz ścieżki pieszo-rowerowej od ronda do granicy z gminą Czerwonak,
• remont nawierzchni ul. Poznańskiej i Rogozińskiej od ul Wojska Polskiego do ul. Jodłowej, wraz z chodnikami oraz budowa
ścieżki pieszo-rowerowej z Przebędowa
do Trojanowa,
• modernizacja i rozbudowa zabytkowego
ratusza,
• przebudowa ul. Polnej,
• budowa hali sportowej,
• połączenie „łącznikiem” budynków Urzędu
Miasta i Gminy (zakończenie modernizacji),
• budowa przystani wodnej „Binduga” w
Mściszewie.
Wartość inwestycji w tej grupie to ok. 35 mln.
zł.

Projekty przygotowywane do ubiegania się o dotacje z Funduszy
Pomocowych
W tej kategorii znalazły się m. in.: ul. Raduszyńska, plac Powstańców Wielkopolskich,
Pałac wraz z parkiem, budowa i modernizacja
boisk przy szkołach czy budowa inkubatora
przedsiębiorczości. W przypadku tych inwestycji ich zakres jest uzależniony od wysokości
pozyskanych dotacji zewnętrznych, głównie z
Unii Europejskiej.

Tomasz Łęcki - Burmistrz Miasta i Gminy

Projekty inwestycyjne sołeckie
(finansowane z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich)
Kolejna grupa zawierać będzie projekty inwestycyjne na terenach wiejskich. Warunkiem ich
zgłoszenia i zapewnienia przez gminę tzw.
„wkładu własnego” jest zaangażowanie sołectwa i m.in. powołanie lokalnego stowarzyszenia mieszkańców.

Pozostałe inwestycje strategiczne
Znajdą się tu takie przedsięwzięcia, które są
niezwykle ważne, ale praktycznie nie mają
szans na dotacje z zewnętrzne. Będą to m. in.:
budowa cmentarza, budowa ul. Strzeleckiej
(odciążenie ul. Przemysłowej z ruchu związanego z firmami na terenie Lacpolu), przebudowa stadionu miejskiego oraz dalsza termomodernizacja szkół.

Pozostałe programy inwestycyjne
Oprócz potężnych, bardzo ważnych inwestycji
trzeba znaleźć możliwość prowadzenia inwestycji zupełnie lokalnych. Zapewnieniu finansowania takich inwestycji ma służyć ta część
WPI. Znajdą się w tym miejscu cztery programy:
• budowy ulic osiedlowych,
• budowy dróg na terenach wiejskich,
• budowy i przebudowy ścieżek rowerowych,
• budowy oświetlenia ulicznego.
Po przyznaniu limitów finansowych na
poszczególne programy szczegółowe listy
zadań inwestycyjnych przygotowane zostaną
przez specjalne zespoły złożone z radnych,
sołtysów i przewodniczących osiedli.

Inne inwestycje
To już ostatnia grupa inwestycji. W tym przypadku najprawdopodobniej szanse na realizację w najbliższych latach mają: modernizacja
remizy OSP w Murowanej Goślinie i drobne
inwestycje sołeckie i osiedlowe finansowane w
ramach funduszu sołeckiego i osiedlowego.
W ramach przygotowanego Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego w latach 2007 – 2015
zamierzamy przeznaczyć na inwestycje ok. 55
mln. zł. Środki te będą pochodzić z bieżących
dochodów własnych oraz dostępnych pożyczek i kredytów. Przed nami historyczna
szansa, aby efektem tego ogromnego wysiłku
było przeprowadzenie inwestycji o wartości
200 – 300 mln. zł. Czy to jest pewne? – Nie.
Czy to jest możliwe? – Tak. Jeżeli zatem mamy
szanse na realizację choćby części takiego programu inwestycyjnego, warto na rzecz skorzystania z pojawiających się możliwości ciężko
popracować.
Tomasz Łęcki
Burmistrz Miasta i Gminy
tel.: 061 811 30 01
e-mail: burmistrz@murowana-goslina.pl
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Pierwszy miesiąc działalności firmy Warbus

M

inął już pierwszy miesiąc naszej działalności w Państwa Gminie. Chyba
więc już czas, aby się przedstawić,
dokonać pierwszych, wstępnych ocen i ujawnić zamierzenia.

Warbus sp. z o.o. została założona w 2002
roku w Warszawie przez kilku wieloletnich
pracowników tamtejszej komunikacji miejskiej.
Rosnąca walka o klienta pomiędzy supermarketami stworzyła zapotrzebowanie na podniesienie wygody ich dotarcia do centrów handlowych, a zwłaszcza odjazdów z zakupami. Warbus wszedł w tę niszę usług i przez pierwsze
lata funkcjonowania była to główna, obok turystyki, domena naszej działalności.
Kilkuletnie doświadczenie zdobyte w tego
rodzaju usługach postanowiliśmy wykorzystać
na polu o wiele trudniejszym, a mianowicie
w przewozach regularnej komunikacji miejskiej. Stąd też nasz współudział z firmą Mobilis
w uruchomieniu w 2005 roku linii podmiejskiej
z Piaseczna do Warszawy, a następnie już
samodzielnie, po wygraniu przetargu,
w obsłudze komunikacyjnej podwarszawskiej
gminy Lesznowola.
Ten, kto się nie rozwĳa, ten się cofa, dlatego
naturalną koleją rzeczy było poszukiwanie
nowych wyzwań. W ten sposób trafiliśmy na
przetarg w Państwa Gminie. Jego wygranie
było dla nas dużym wyzwaniem ponieważ

miejsce wykonywania usługi leżało z dala od
naszej bazy. Sprawiło nam to zarazem dużą
satysfakcję ze względu na udział poważnej
konkurencji. Między innymi z tego też powodu
postanowiliśmy wykorzystać do obsługi komunikacyjnej Państwa Gminy nowy tabor renomowanej firmy Solaris, mieszczącej się na tym
terenie. Nowe, klimatyzowane autobusy,
barwy gminy, niższe dopłaty miasta i niższe
ceny biletów miały, naszym zdaniem, przekonać Państwa, że wybór naszej firmy będzie
słuszny. I jeszcze jeden argument, który nam
przyświecał, kiedy zgłaszaliśmy akces do przetargu – to zapewnienie dobrej jakości usług.
Życie jest jednak brutalne i nie
zawsze to, co pierwotnie
wydaje się być realne, od razu
staje się możliwe. Zbyt krótki
czas pomiędzy rozstrzygnięciem przetargu, a rozpoczęciem przewozów (2 miesiące)
uniemożliwił nam wprowadzenie od początku nowego
taboru. Fabryka potrzebuje
bowiem przeciętnie od 3–5
miesięcy na wykonanie takiego zamówienia.
Solaris zrobił to w 2 miesiące, za co fabryce
bardzo serdecznie dziękujemy. Niemniej jednak ten miesiąc zwłoki w stosunku do założeń
wpłynął na zawodność naszych usług.
Drugim powodem naszych zmartwień był
problemy ze znalezieniem odpowiedniej kadry.
Znalezienie potrzebnych 10 kierowców i ich
przeszkolenie, przede wszystkim pod kątem
obsługi kas fiskalnych, było niezwykle trudne i
przełożyło się na problemy związane z punktualnością przejazdów.
Ogłoszenia o zatrudnieniu kierowców zamieszczane od końca czerwca, choć owocowały
licznymi zgłoszeniami, to jednak ich jakość
okazywała się niedostateczna. Nie spełniali
bowiem Państwa oraz naszych oczekiwań.

Trudny start ma jednak, naszym zdaniem,
też i swoje dobre strony. Pozwolił zmierzyć
się z poważnymi problemami już na początku
działalności, szybciej je przezwyciężyć
i wyciągnąć z nich konstruktywne wnioski.
Został już rozwiązany problem taboru. Od
1 października jeżdżą Państwo nowymi autobusami Solaris. Ostatni nabór kierowców i ich
przeszkolenie wskazuje na poprawę jakości
obsługi pasażerów. Zatrudnienie konduktorów
w godzinach szczytu komunikacyjnego rozwiązuje problem przedłużających się przestojów
na przystankach w czasie sprzedaży biletów,
a tym samym punktualności rozkładowej prze-

jazdów. Zamierzamy również wprowadzić
w październiku kontrolę biletową.
Jesteśmy jednocześnie otwarci na wszelkie
uwagi i propozycje, zwłaszcza dotyczące rozkładów jazdy. Zależy nam na jak najlepszym
zrozumieniu Państwa potrzeb.
Mamy nadzieję, że te działania spotkają się
z Państwa przychylnym przyjęciem, a za
wszelkie dotychczasowe utrudnienia i kłopoty
serdecznie przepraszamy. Zapewniamy jednocześnie, że dołożymy wszelkich starań, aby
sukcesywnie poprawiać jakość świadczonych
przez nas usług.
Kazimierz Kulig
Prezes Zarządu Warbus Sp. z o.o.
tel.: 022 752 28 78
e-mail: biuro@warbus.pl

Najnowocześniejsze autobusy wożą mieszkańców gminy

W

sobotę 6 października 2007 r. na
Nowym Rynku w Murowanej Goślinie odbyło się poświęcenie i przekazanie do użytku 4 nowych autobusów niskopodłogowych, które zakupił nasz przewoźnik
- firma Warbus. Autobusy są wyposażone w
pełną klimatyzację, posiadają podjazd dla osób
niepełnosprawnych. Jesteśmy jedną z pierwszych gmin w Polsce, a pierwszą w Powiecie
Poznańskim,
która
może się pochwalić tak
nowoczesnymi pojazdami.

Uroczystość poświęcenia
zgromadziła
zarówno władze gminy
(Wiceprzewodniczącą
Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji
Oświatowo-Społecznej
i Gospodarczej, Burmistrza i Zastępcę Burmistrza), Prezesa SM „Zielone Wzgórza”, przedstawicieli firm: Warbus, Solaris Bus&Coach,
El-Cab, kierowców obsługujących linie 111

i 188, a także mieszkańców.
Uroczystość poprowadził p. Marek Dojs,
koordynujący prace przewoźnika na naszym
terenie. Historię dotychczasowych zmagań
z komunikacją nakreślił Burmistrz Tomasz
Łęcki. Następnie krótkiego podsumowania
1 miesiąca działań na terenie gminy dokonał
Prezes firmy Warbus p. Kazimierz Kulig. W
imieniu spółki Solaris Bus&Coach, która jest
producentem autobusów, życzenia wszelkiej pomyślności złożył
p. Andrzej Sienkiewicz
– dyrektor handlowy.
Burmistrzowie Tomasz
Łęcki i Zastępca Marcin Buliński, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej p. Alicja Kobus,
kierownictwo
firmy
Warbus oraz pracownice Urzędu Miasta
i Gminy p. Violetta Szałata (kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska) i Barbara Borejsza-Ida dokonali oficjalnego

odsłonięcia herbów gminnych umieszczonych
na autobusach.
Ks. Roman Kostecki – proboszcz parafii pw.
Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa
poświęcił pojazdy.
Po części oficjalnej można było zwiedzić wnętrze autobusów, przyjrzeć się ich działaniu
a nawet osobiście sprawdzić jak się nimi kieruje, co uczynił Burmistrz Tomasz Łęcki.
Wszyscy uczestnicy otrzymali cukierki oraz
upominki
reklamowe
firmy
Solaris
Bus&Coach.
Nowy zakup z pewnością podniesie jakość
świadczonych przez przewoźnika usług, co
korzystnie wpłynie na współpracę z gminą
Murowana Goślina, ale przede wszystkim na
zadowolenie naszych mieszkańców.
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel.: 061 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

Biuletyn Samorządowy
Miasta i Gminy Murowana Goślina

6

UR Z ĄD, R ADA

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

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

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

Sprawozdanie z XI Sesji Rady Miejskiej

W

dniu 24 września 2007r. o godz.
17.30 w Szkole Podstawowej
w Łopuchowie odbyła się XI Sesja
Rady Miejskiej. W części uroczystej wręczono
podziękowania dla Przemysława Neumanna,
który przez 7 lat pełnił funkcję dyrygenta
orkiestry dętej OSP w Murowanej Goślinie,
dla Teresy Zywert - długoletniego dyrektora
Gminazjum nr 2 w Murowanej Goślinie oraz
przywitano nowo wybranego dyrektora Gminazjum nr 2 w Murowanej Goślinie - Barbarę
Celichowską.
Radni podjęli między innymi uchwały:
w sprawie projektu „Kanalizacja obszaru Parku
Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”
planowanego do dofinansowania z Funduszu
Spójności oraz w sprawie wyrażenia zgody na
zaciągnięcie zobowiązań wekslowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie spłaty pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie
wykonania projektu budowlanego – dokumentacji projektowej dla inwestycji realizowanej
przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” w ramach projektu nr 2004/PL/16/C/
PE/030 pn.” Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” zgłoszonego do dofinansowania z Funduszu Spójności.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę
249,0 km kanałów grawitacyjnych i 118,6 km
rurociągów tłocznych oraz 151 przepompowni
ścieków. Obszar objęty projektem obejmuje
miejscowości o największej liczbie ludności
i tereny rekreacyjne o największej atrakcyjności. Obszary te stanowią tereny cenne przyrodniczo i w tym kontekście projekt ma na
celu także ich ochronę. Udział Gminy Murowana Goślina w ogólnej wartości prac projektowych inwestycji wynosi 26%. Na terenie
gminy zbudowanych zostanie 87.271 m kolektorów tłocznych i grawitacyjnych, 2.009 pod-

Terminy posiedzeń
Rady Miejskiej
16.10.07

godz. 14.00 Spotkanie przed
sesją z Sołtysami

16.10.07

godz. 17.30

Posiedzenie Komisji
Gospodarczej

18.10.07 godz. 15.30 Spotkanie
Przewodniczących
Zarządów Osiedli
18.10.07 godz. 17.30
22.10.07 godz. 17.30

Posiedzenie Komisji
OświatowoSpołecznej
Sesja Rady Miejskiej

Ewelina Łupińska
Biuro Rady Miejskiej
tel.: 061 812 24 41
e-mail: rada.miejska@murowana-goslina.pl

łączeń oraz 26 przepompowni. Pożyczka
z WFOŚiGW dla Związku Międzygminnego
„Puszcza Zielonka” do kwoty 3 400 000 zł stanowi zabezpieczenie środków na sfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego. Pożyczkę
należy zabezpieczyć wekslami przez gminy.
Gmina Murowana Goślina jest zobowiązana
zabezpieczyć część w/w kwoty pożyczki do
wysokości 992.924,40 zł.
Ze względu na pojawiające się wnioski w sprawie wykupu prawa użytkowania wieczystego
na własność przez osoby prawne nie objęte
ustawą o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. nr 175, poz. 1459) konieczne jest
ustanowienie kierunku działania Burmistrza
w tym zakresie przez Radę Miejską. Radni
podjęli w związku z tym uchwałę w sprawie
ustanowienia kierunków działania Burmistrza
MiG Murowana Goślina w zakresie gospodarki
nieruchomościami.
Podjęto również uchwały:
• w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta
i Gminy do zaciągnięcia zobowiązań obciążających budżet gminy w roku 2008 w celu
realizacji inwestycji „Opracowanie koncepcji zagospodarowania pasa drogowego ulicy
Starczanowskiej, Spokojnej, Młyńskiej, Jodłowej, Górka oraz nowo planowanych ulic,
które są ujęte w koncepcji planu miasta
Murowana Goślina”,
• w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta
i Gminy do zaciągnięcia zobowiązań obciążających budżet gminy w roku 2008 w celu
realizacji inwestycji w zakresie przeprojektowania części ulicy Raduszyńskiej oraz
zaprojektowania ścieżki pieszo - rowerowej
po stronie zachodniej ulicy Raduszyńskiej w
Murowanej Goślinie. Zakres opracowania

Uwaga!
Zmiana godzin
dyżuru Burmistrza!
Od 18 października br. ulegają zmianie
czwartkowe godziny
dyżuru Burmistrza.
Burmistrz zaprasza mieszkańców
od godz. 9:00 do 10:00
w każdy czwartek.
Poniedziałkowe godziny dyżuru
pozostają bez zmian,
czyli od 14:00 do 17:00.
Przypominamy, że na dyżur
umawiają się Państwo telefonicznie
pod nr 061 811 30 01
(sekretariat Burmistrza).

obejmuje ul. Raduszyńską od skrzyżowania
z ul. Mściszewską do skrzyżowania
z ul. Gen. Kutrzeby również doprojektowanie odcinka pieszo rowerowego na obiekcie
mostowym, co wiąże się z przesunięciem
osi drogi i przeprojektowaniem całej
budowli mostowo - upustowej,
• w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta
i Gminy do udzielenia pomocy finansowej
w 2008 roku dla Województwa Wielkopolskiego w zakresie realizacji projektu pt.:
„Budowa chodników i poprawa stanu
nawierzchni w m. Murowana Goślina
w ciągu DW nr 187 i DW nr 196”,
• w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie
brakującej kwoty na bieżące funkcjonowanie szkół prowadzonych przez gminę,
• w sprawie ustalenia opłaty od posiadania
psów na 2008 rok oraz opłaty targowej na
2008 rok,
• w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego na lata 2007 – 2015,
• w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta
i Gminy do zaciągnięcia zobowiązań obciążających budżet gminy w roku 2008 w celu
realizacji inwestycji ,,Modernizacja pałacu
na potrzeby użyteczności publicznej wraz z
parkiem miejskim w Murowanej Goślinie”,
• w sprawie procedury uchwalania budżetu i
uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy
na 2007 rok oraz uchwałę powołującą
zespół opiniujący zgłoszonych kandydatów
na ławników do Sądu Rejonowego w Poznaniu i Sądu Okręgowego w Poznaniu.
Tekst wymienionych oraz pozostałych uchwał
podjętych na XI sesji dostępny jest na stronie
internetowej oraz w biurze Rady Miejskiej.
Ewelina Łupińska
Biuro Rady Miejskiej
tel.: 061 812 24 41
e-mail: rada.miejska@murowana-goslina.pl

Spotkania z
mieszkańcami

S

erdecznie zapraszamy na spotkania, które
odbędą się:

• 8 listopada o godz. 18.00 w z mieszkańcami Osiedla Samorządowego nr 5,
• 22 listopada o godz. 18.00 z mieszkańcami Łoskonia Starego,
• 6 grudnia o godz. 18.00 w remizie OSP z
mieszkańcami Białężyna.
Serdecznie zapraszamy !!!
Biuro Komunikacji Społecznej
i Funduszy Europejskich
tel.: 061 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl
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Wizyta gości z Gruzji

W

ramach programu „Partnerzy dla
samorządu” w dniach 4-5 października
gościliśmy w naszej gminie delegację
samorządowców z gruzińskiej miejscowości Adigeni.
Przedstawiciele Murowanej Gośliny, jako jednej
z pięciu gmin z Wielkopolski, uczestniczyli we
wrześniu w wizycie w Gruzji. Teraz gruzińscy
goście przyjechali do nas.
Wizytę rozpoczęło spotkanie w Urzędzie Miasta
i Gminy, Burmistrz Tomasz Łęcki zaprezentował
gminę Murowana Goślina oraz zasady działania
naszego samorządu (pierwsze wybory samorządowe w Gruzji odbyły się 6 października 2006 r.
a zatem jest to wciąż mało znany temat dla gruzińskiego społeczeństwa). Zainteresowanie
wzbudził budżet gminy oraz struktury urzędu,
a także zasady funkcjonowania osiedli samorządowych i sołectw. Goście zwiedzili urząd.
Następnie delegacja udała się na ul. Polną obejrzeć tereny pod aktywizację gospodarczą oraz
do Gimnazjum nr 1 przy ul. Mściszewskiej. Prze-

spacerowała się również ulicami osiedla Zielone
Wzgórza. Pierwszy dzień wizyty zakończył
obiad.
W dalszej części pobytu przewidziano spotkanie
z kierownictwem urzędu, na którym omawiano
kierunki współpracy i pomocy z naszej strony w
działaniach na rzecz budowania samorządności
w Gruzji. Goście odwiedzili również składowisko
odpadów w Białęgach jako przykład partnerstwa
publiczno-prywatnego, zobaczyli kościół drewniany w Długiej Goślinie oraz pałac w Wojnowie.
Wszystko zakończyła wspólna kolacja.
Miejmy nadzieję, że wizyta gruzińskich gości była
dla nich dobrym doświadczeniem na drodze
budowania własnej samorządności, a nam
pozwoliła po raz kolejny docenić przemiany po
1989 roku, których następstwem jest dzisiejszy
kształt naszego kraju.
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel.: 061 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

Goślinianie na Ukrainie

P

ierwsze kontakty Murowanej Gośliny
z miastem Niemirow (okręg Winnicki,
Ukraina) zostały nawiązane za pośrednictwem Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia
i Studiów Samorządowych w Poznaniu w maju
2007 r. Wówczas grupa wielkopolskich samorządowców odbyła pilotażowy wyjazd, w trakcie którego przedstawiciele samorządów
nawiązali pierwsze kontakty z gminami ukraińskimi. Przedstawicielka naszego urzędu trafiła
do 12-tysięcznego miasta Niemirow.
Następnymi krokami w poznawaniu samorządu ukraińskiego były: wizyta mera Niemirow i tanecznego zespołu dziecięcego, która
miała miejsce w trakcie Jarmarku św. Jakuba
oraz wizyta delegacji naszej gminy w Niemirow we wrześniu tego roku. W skład delegacji
wchodzili: Pani radna Krystyna Przygońska,
Pan radny Zbigniew Bitner, Zespół Goślinianie
z kierującą nim Marzenną Karbowską oraz
sekretarz Miasta i Gminy Maciej Kaczmarek.
Program wizyty obejmował przede wszystkim
udział w obchodach Święta Miasta, które
wyjątkowo w tym roku ze względu na wybory
parlamentarne na Ukrainie, obchodzone było
w dniu 15 września. Ponadto w trakcie rozmów dwustronnych mogliśmy się zapoznać
z codziennym funkcjonowaniem ukraińskiego
samorządu (urząd miasta Niemirow, rada miasta, szkoły, biblioteka publiczna, sąsiednie
gminy). Była też okazja, aby poznać wspólnotę

prawosławną oraz katolicką, która dużym
wysiłkiem i z imponującymi efektami odbudowuje całkowicie zdewastowany przed 1989
rokiem kościół.
Na uwagę zasługuje bardzo dobrze przyjęty
przez mieszkańców Niemirow występ Zespołu
GOŚLINIANIE, którzy występując w strojach
krakowskich i kaszubskich zaprezentowali
w 2 częściach tradycyjne tańce narodowe
i ludowe zbierając gromkie owacje.
W dniu wyjazdu odwiedziliśmy jeszcze Pieczorę – miejscowość położoną 20 km od Tulczyna i 25 km od Niemirow - dawny majątek
Rodu Potockich oraz polski cmentarz w Niemirowie, uporządkowany przed kilkoma miesiącami.
Choć warunki życia na Ukrainie odbiegają od
tych, które mamy w Polsce – co jest dla uczestników wyjazdu niewątpliwie cennym doświadczeniem porównawczym - cała grupa, co przewĳało się w podsumowaniu poszczególnych jej
uczestników, była przyjęta bardzo gościnnie
i życzliwie. Wielokrotnie Rodzice dzieci, które
gościły w domach goślińskich rodzin dziękowali za opiekę i przyjęcie w Murowanej Goślinie podczas Jarmarku św. Jakuba.
Maciej Kaczmarek
Sekretarz Miasta i Gminy
tel.: 061 812 20 55 wew. 131
e-mail: sekretarz@murowana-goslina.pl

Sprzedaż nieruchomości

W

Biuletynie Informacji Publicznej
UMiG Murowana Goślina pod adresem www.bip.murowana-goslina.pl
w zakładce Zarządzenia Burmistrza 20062010 oraz na tablicach ogłoszeń UMiG
dostępne jest ogłoszenie wykazu nieruchomo-

ści przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego.
Jadwiga Kubińska
kierownik Referatu Gospodarki
Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa
tel.: 061 812 22 44
e-mail: j.kubinska@murowana-goslina.pl

Ćwiczenia
pożarnicze

W

dniu 28 września 2007 roku na terenie naszej gminy odbyły się ćwiczenia pożarnicze, w których udział
brały jednostki Państwowej Straży Pożarnej
oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z Murowanej Gośliny i Czerwonaka. Miejscem ćwiczeń był budynek po nieczynnej gorzelni zlokalizowany na terenie gospodarstwa rolnego
w Wojnowie. Celem ćwiczeń było sprawdzenie umiejętności współdziałania jednostek PSP
i OSP oraz określenie możliwości wykorzystania mniejszych jednostek OSP w akcjach
ratowniczych. Sprawdzeniu podlegało zabezpieczenie akcji przez Policję i Straż Miejską.
W ćwiczeniach wzięło udział 12 samochodów
bojowych Straży Pożarnej oraz Policja i Straż
Miejska. Podsumowania ćwiczeń dokonał bezpośrednio po ich zakończeniu zastępca
dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP
st.asp. Eugeniusz Olszewski.
Ćwiczenia wykazały umiejętność współpracy
jednostek OSP z PSP oraz ze służbami porządkowymi zabezpieczającymi akcję.
Szczególne podziękowania należą się gospodarzom obiektów wykorzystanych do ćwiczeń
państwu Agnieszce i Robertowi Karolewskim.
Waldemar Twardowski
Komendant Gminny Straży Pożarnej
tel.: 061 812 20 55 w. 229
e-mail: w.twardowski@murowana-goslina.pl

Fotoradar - wrześniowa statystyka
I. Patrole wspólne z Policjantami Sekcji Ruchu
Drogowego KMP w Poznaniu:
3 września:
• godzina 8 - 10, Murowana Goślina ul.
Mściszewska „40”(obok Gimnazjum nr 1)
zarejestrowano 5 wykroczeń,
• godzina 11- 13, Białężyn droga 187 (obok
Szkoły Podstawowej) zarejestrowano 13
wykroczeń,
II. Patrole samodzielne:
11 września
• godzina 18 – 21, Murowana Goślina ul.
Długa „30” zarejestrowano 5 wykroczeń,
18 września
• godzina 9 - 12, Przebędowo (droga nr
187) zarejestrowano 11 wykroczeń,
W sumie fotoradar wykonał 4 sesje i zarejestrował 34 wykroczenia.
Piotr Kubczak
Komendant Straży Miejskiej
tel.: 061 812 20 10, 502 514 212
e-mail: p.kubczak@murowana-goslina.pl
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I N W E S T YC J E

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

INWEST YCJE - REMONT Y - DROGI

Zakończenie budowy ulicy i chodników Przebudowa
dniu 20 września br. zakończono
ulicy Polnej
budowę ulicy Bukowej oraz chodni-

W

U

ków przy ulicy Świerkowej i Cisowej
w Murowanej Goślinie.
Roboty drogowe prowadziła firma „VIAPOL” Inżynieria Lądowa Sp. z o.o. z Poznania.
Zakres prac obejmował:
• budowę ulicy Bukowej z kostki pozbruk
wraz z chodnikami i odwodnieniem na długości 60 mb.,
• budowę chodników przy ulicy Świerkowej
po obu stronach jezdni o zmiennej szerokość od 2 do 2,5 m,
• budowę chodników przy ulicy Cisowej po
obu stronach jezdni o zmiennej szerokości
od 2 do 2,5 m,
• poszerzenie jezdni ul. Świerkowej do 5 m
oraz wykonanie warstwy ścieralnej
nawierzchni na ul. Świerkowej i Cisowej.

Budowa ulicy Bukowej.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 423 205 zł.
10 października br. o godz. 17.00 odbyło
się uroczyste otwarcie ulic.
Wioletta Wojciechowska
inspektor ds. inwestycji drogowych
tel.: 061 812 20 55 w. 205
e-mail: w.wojciechowska@murowana-goslina.pl

Kanalizacja sanitarna

N

a zlecenie Związku Międzygminnego
„Puszcza Zielonka” firma MGGP S.A.
z Tarnowa opracowuje dokumentację
techniczną dotyczącą kanalizacji sanitarnej na
terenie gminy Murowana Goślina.
Projektantem z ramienia MGGP S.A. opracowującym ww. dokumentację jest p. Mariusz
Tyrka, który wraz z zespołem odwiedzi mieszkańców każdej posesji planowanej do podłączenia do kanalizacji sanitarnej w terminie do
30.10.2007 r.
Dokumentem poświadczającym wyrażenie
woli ze strony właściciela posesji jest podpisa-

nie oświadczenia o wyrażeniu zgody na podłączenie do kanalizacji. Każdy właściciel posesji
ma prawo zażądać od przedstawiciela firmy
MGGP S.A. stosownego upoważnienia do
wykonywania prac związanych z projektowaniem kanalizacji sanitarnej na terenie naszej
gminy.
Ryszard Pomin
Kierownik Referatu Inwestycji
tel.: 061 812 24 20
e-mail: r.pomin@murowana-goslina.pl

rząd Miasta i Gminy w Murowanej
Goślinie informuje, że w dniu
13.09.2007 r. został ogłoszony przetarg
na przebudowę drogi ul. Polnej w Murowanej
Goślinie. Zakres prac obejmuje przebudowę
jezdni, budowę chodników, budowę kanalizacji
deszczowej, dobudowę oświetlenia ulicznego,
remont przejazdu kolejowego oraz budowę
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na
odcinku od ulicy Rogozińskiej do ulicy Wołodyjowskiego.
Planowany termin złożenia ofert ustalono na
19 października 2007 r. natomiast rozpoczęcie
prac na początek listopada br.
Podczas realizacji robót organizacja ruchu
dostosowana będzie każdorazowo do frontu
prowadzonych robót. Objazd planowany jest
ulicą Kolejową, Wołodyjowskiego, Zagłoby
i w kierunku Boduszewa.

Ponadto w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia gmina zobowiązuje Wykonawcę
do prowadzenia inwestycji w taki sposób, aby
zminimalizować utrudnienia. Roboty, które
uniemożliwiłyby wjazd na posesję przedsiębiorcom mają być prowadzone w godzinach
nocnych oraz w soboty aby maksymalnie ograniczyć trudności komunikacyjne.
Ponadto gmina będzie każdorazowo informowała o zmianach organizacji ruchu podczas
budowy.
Wioletta Wojciechowska
inspektor ds. inwestycji drogowych
tel.: 061 812 20 55 w. 205
e-mail: w.wojciechowska@murowana-goslina.pl

Kiedy zgłosić nabycie nieruchomości?

Z

akup nieruchomości należy zgłosić
odpowiednio organowi podatkowemu
w ciągu 14 dni od podpisania aktu notarialnego.
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości
reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2006 r. Nr121, poz.844 ze zm.). Zgodnie
z art. 3 ust.1 pkt 1 ww. ustawy podatnikami są
między innymi właściciele nieruchomości lub
obiektów budowlanych czy użytkownicy wieczyści gruntów. Opodatkowaniu podlegają
zarówno grunty, jak i budynki lub ich części.

dotyczący tej nieruchomości u poprzedniego
właściciela.
Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku od nieruchomości jest burmistrz
gminy. Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, właściciel nieruchomości będący osobą fizyczną zobowiązany jest
złożyć właściwemu organowi szczegółową
informację o posiadanych nieruchomościach
i obiektach budowlanych na formularzu IN-1
(informacja w sprawie podatku od nieruchomości) w terminie 14 dni od dnia wystąpienia
okoliczności, z którymi związane jest powstanie obowiązku podatkowego.

Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. W przypadku nabycia nieruchomości będzie to pierwszy dzień po miesiącu, w którym dokonano nabycia nieruchomości. Za dzień nabycia przyjmuje się datę
podpisania aktu notarialnego. W tym samym
terminie wygasa z kolei obowiązek podatkowy

Podatek od nieruchomości w przypadku osoby
fizycznej wymierzany jest w drodze decyzji
przez właściwy organ podatkowy. Jeżeli nabycie nieruchomości nastąpiło w trakcie roku,
podatek od nieruchomości za ten rok zostanie
ustalony proporcjonalnie do czasu trwania
obowiązku podatkowego. Podatek jest płatny
w ratach proporcjonalnych do czasu trwania
obowiązku podatkowego, w terminach: do
15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada

roku podatkowego.
Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony
obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli
albo jego części, obowiązek podatkowy
powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została
zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich
ostatecznym wykończeniem.
Nie złożenie informacji organowi podatkowemu nie oznacza, że właściciel nieruchomości uniknie zapłaty podatku. Organ podatkowy
może wszcząć postępowanie podatkowe
w sprawie wymierzenia podatku od nieruchomości. W trakcie postępowania organ może
wezwać podatnika do złożenia wymaganej
informacji lub wyjaśnień i za niezastosowanie
się do tego wezwania ukarać podatnika karą
porządkową.
Barbara Łukasiewicz
z-ca kier. Referatu Gospodarki Finansowej
tel.: 061 812 20 55 w. 132
e-mail: b.lukasiewicz@murowana-goslina.pl
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Spis telefonów pracowników Urzędu
Komórka organizacyjna

Imię i nazwisko / stanowisko

e-mail

pok. Telefon
wew.

bezp.

Burmistrz

Tomasz Łęcki
burmistrz

burmistrz@murowana-goslina.pl

11

120

8113001
501632265

Zastępca Burmistrza

Marcin Buliński
zastępca burmistrza

zastepca.burmistrza@murowana-goslina.pl

12

134

8113004
502753315

Sekretarz

Maciej Kaczmarek
sekretarz

sekretarz@murowana-goslina.pl

13

131

502682878

Skarbnik

Romana Dudek
skarbnik

skarbnik@murowana-goslina.pl

17

126

8113002
502753515

Sekretariat Burmistrza

Joanna Michałowska
asystentka burmistrza

j.michalowska@murowana-goslina.pl

10

121

8113001

Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich

Ewa Leitgeber
kierownik

e.leitgeber@murowana-goslina.pl

15

110

8118828

Lidia Nowak
kancelaria

l.nowak@murowana-goslina.pl

1

103

Halina Turaj
kadry i płace

h.turaj@murowana-goslina.pl

14

215

Tadeusz Stencel
bezpieczeństwo publiczne

t.stencel@murowana-goslina.pl

5

219

Waldemar Twardowski
Bhp, ppoż

w.twardowski@murowana-goslina.pl

5

229

Zbysław Pietek
ewidencja działalności gospodarczej

z.pietek@murowana-goslina.pl

3

133

Wojciech Hybza
informatyk

w.hybza@murowana-goslina.pl

Ewelina Łupińska
Biuro Rady Miejskiej

rada.miejska@murowana-goslina.pl

14

215

8122441

Daria Tomczak
ewidencja ludności

d.tomczak@murowana-goslina.pl

33

216

8122311

Anita Nochowicz
obsługa interesanta

a.nochowicz@murowana-goslina.pl

101

POI

8122055
8122363
8122379

a.bednarek@murowana-goslina.pl

30

203

8118848
500078626

Romualda Dukat
komunikacja społeczna

r.dukat@murowana-goslina.pl

30

203

8118848
503193562

Barbara Florys
fundusze europejskie,
obsługa inwestorów

b.florys@murowana-goslina.pl

30

202

8118848
502753025

Bogumiła Pochylska
kierownik

b.pochylska@murowana-goslina.pl

19

124

Barbara Łukasiewicz
z-ca kierownika

b.lukasiewicz@murowana-goslina.pl

6

132

Honorata Dziel
h.dziel@murowana-goslina.pl
księgowość podatkowa, podatki od
środków transportu

7

130

Katarzyna Polcyn-Borysowska
wymiar podatków

k.polcyn@murowana-goslina.pl

7

130

Anna Kubiak
windykacja należności podatkowych

a.kubiak@murowana-goslina.pl

7

130

Anna Wróblewska
a.wroblewska@murowana-goslina.pl
podatek VAT, dzierżawy, użytkowanie wieczyste

16

215

Marta Malec
pas drogowy, przelewy, mandaty

m.malec@murowana-goslina.pl

16

128

Alicja Imburska
księgowość budżetowa

a.imburska@murowana-goslina.pl

19

124

Biuro Komunikacji
Arkadiusz Bednarek
Społecznej i Funduszy rozwój obszarów wiejskich,
Europejskich
turystyka, promocja

Referat
Gospodarki Finansowej

502514227

8122352

102

Biuletyn Samorządowy
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Biuro Planowania,
Katarzyna Łoszyk
Analiz i Kontroli Budżetu analiza i kontrola budżetu

Referat Gospodarki
Nieruchomościami,
Rolnictwa i Leśnictwa

Referat Inwestycji

Biuro Planowania
Przestrzennego

10
k.loszyk@murowana-goslina.pl

18

122

Żaneta Piasecka
planowanie i kontrola budżetu

z.piasecka@murowana-goslina.pl

18

122

Jadwiga Kubińska
kierownik

j.kubinska@murowana-goslina.pl

31

108

Paweł Zgoła - geodezja

p.zgola@murowana-goslina.pl

31

106

Małgorzata Krotiuk – Śliwa
melioracje, leśnictwo i łowiectwo

m.sliwa@murowana-goslina.pl

37

104

Monika Tomaszewska
gospodarka nieruchomościami

m.tomaszewska@murowana-goslina.pl

37

106

Ryszard Pomin
kierownik

r.pomin@murowana-goslina.pl

35

214

Zenon Tomaszewski
inwestycje drogowe

z.tomaszewski@murowana-goslina.pl

36

213

Urszula Bartkowska - inwestycje

u.bartkowska@murowana-goslina.pl

36

212

Wioletta Wojciechowska
drogi, infrastruktura techniczna

w.wojciechowska@murowana-goslina.pl 36

205

Iwona Robaszkiewicz - inwestycje

i.robaszkiewicz@murowana-goslina.pl

36

213

Izabella Pawlaczyk-Witczak
decyzje o warunkach zabudowy

i.witczak@murowana-goslina.pl

34

210

Ewa Grodzka
planowanie przestrzenne

e.grodzka@murowana-goslina.pl

34

211

Monika Paciejewska
renty planistyczne

m.paciejewska@murowana-goslina.pl

34

220

v.szalata@murowana-goslina.pl

37

207

l.kasprzak@murowana-goslina.pl

Dworcowa
10

b.ida@murowana-goslina.pl

37

206

37

206

Referat
Gospodarki Violetta Szałata
Komunalnej i Ochrony kierownik
Środowiska
Lucyna Kasprzak
dodatki mieszkanowe
Barbara Borejsza-Ida
ochrona środowiska, kontrole

Arkadiusz Krociak - infrastruktura a.krociak@murowana-goslina.pl
techniczna, usługi komunalne

500078628

8122244

8122420
516144131

8122150
500078627
8921193

510251379

Urząd Stanu Cywilnego

Anna Górska - kierownik

a.gorska@murowana-goslina.pl

33

216

8122311

Biuro Zamówień
Publicznych

Ewa Wtorkowska
zamówienia publiczne

e.wtorkowska@murowana-goslina.pl

32

225

8113085

Kamila Matuszak
zamówienia publiczne

k.matuszak@murowana-goslina.pl

32

225

8113085

Teresa Dutkiewicz - oświata

t.dutkiewicz@murowana-goslina.pl

4

111

Samodzielne stanowiska

Straż Miejska

8113003

Dorota Brajewska - opieka zdro- d.brajewska@murowana-goslina.pl
wotna, dotacje udzielane z budżetu
gminy i zapobieganie uzależnieniom

Dworcowa
10

Piotr Kowalski - umowy

p.kowalski@murowana-goslina.pl

15

Piotr Kubczak - komendant

p.kubczak@murowana-goslina.pl

8122010

Sławomir Malec
strażnik miejski

-

8122010

8112845

110

Krystian Ruszczyński
strażnik miejski
Mariusz Mermela
strażnik miejski
Adam Modzelewski
strażnik miejski
MGOKiR

Lucyna Bełch
dyrektor

l.belch@murowana-goslina.pl

218

Biblioteka Publiczna

Maria Busza
dyrektor

biblioteka@murowana-goslina.pl

8122452

OPS

Monika Mleczek
kierownik

ops@murowan-goslina.pl
m.mleczek@murowana-goslina.pl

8122231

Klub Pracy

Magdalena Olejniczak

klub.pracy@murowana-goslina.pl

8921101

Filia Wydziału
Komunikacji
Starostwa Powiatowego

Joanna Walaszczyk

2

112

8122120

8122352
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Przygotowanie: Biuro Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich

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

Murowana Goślina na targach Farma 2007 Na szlaku ZPORR

J

uż od pięciu lat nasza gmina wystawia się na
Międzynarodowych Targach Poznańskich,
dawniej zwanych Polagra, a obecnie Farma
- w Pawilonie Regionów.
W tym roku zmieniliśmy jednak formułę.
Chcąc wyróżnić się na tle innych stoisk o charakterze agroturystycznym, postanowiliśmy
postawić na turystykę rowerową i imprezy,
które corocznie odbywają się w Murowanej
Goślinie (weekend rowerowy, Tour de
Pologne).
Stoisko przypominało drogę, nad którą rozpostarta była brama dmuchana, jakie zwykle
ustawione są podczas maratonów rowerowych. Drzewka imitowały Puszczę „Zielonka”.
Kolarka-manekin była najchętniej fotografowaną „hostessą” na targach. Rozdawaliśmy
ulotki i balony. Każdy odwiedzający mógł
poczęstować się pysznymi jabłkami. Dużym
powodzeniem cieszyły się pokazy trialu w
wykonaniu wielokrotnego mistrza Polski Marcina Bugajewskiego, które przyciągnęły tłumy
fanów sportów rowerowych, a nawet amatorów jazdy na monocyklach z Sekcji Monocyklistów z Chrzelic koło Opola z opiekunem

p. Erykiem Murlowskim na czele. Można się
było zmierzyć z mistrzem w konkursie skok
wzwyż. Strażnik miejski Mariusz Mermela
prowadził dla najmłodszych pogadanki z wiedzy o bezpieczniej jeździe na rowerze. Wszyscy ich uczestnicy otrzymali upominki.
Stoisko żyło. I taki cel nam przyświecał. Mamy
piękne tereny zielone, oznakowane ścieżki
rowerowe i piesze. Chcieliśmy zachęcić gości
targowych do odwiedzin w naszej gminie, do
uprawiania sportu na tych terenach oraz do
uczestnictwa w przedsięwzięciach rowerowych.
Wszystkich, którzy nie mogli zobaczyć naszego
stoiska, zapraszamy za rok. Jesteśmy przekonani, że warto promować gminę Murowana
Goślina, bo sąsiadując z dużym miastem wtłoczona w cywilizację, oferuje jednocześnie ciszę
i wytchnienie na łonie natury, tak potrzebne
w dzisiejszym pędzącym do przodu świecie.
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel.: 061 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

Tour de Pologne w Murowanej Goślinie

J

uż po raz drugi przez gminę Murowana
Goślina przebiegała trasa wyścigu Tour de
Pologne – największego kolarskiego wydarzenia w Polsce. Tym samym mogliśmy się
poczuć jak trybik machiny, który współtworzy
historię tego sportu.
Premia specjalna, usytuowana na pl. Powstańców Wlkp., zgromadziła prawdziwych sympatyków dwóch kółek.
Przejazd peletonu przez Murowaną Goślinę
zaplanowany ok. godz. 14:50 poprzedziły
imprezy towarzyszące: Mały Tour de Pologne
dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych
i gimnazjalnych z terenu gminy oraz pokazy
trialu w wykonaniu Marcina Bugajewskiego.
Trasa
małego
wyścigu
obejmowała
pl. Powstańców Wlkp., ul. Przelotową,
Szkolną, Rogozińską. W poszczególnych kategoriach I miejsca zajęli:
Dziewczęta – Szkoła Podstawowa – Asia Grzebyta
Dziewczęta – Gimnazjum – Hania Krolczyk
Chłopcy – Szkoła Podstawowa – Bartosz
Bromberek
Chłopcy – Gimnazjum – Michał Dymek.
Upominki otrzymały osoby, które zajęły
pierwsze 6 miejsc w poszczególnych kategoriach. Zwycięzcy z podium zostali również
obdarowani pucharami, które uroczyście wręczył Burmistrz Tomasz Łęcki, a w przypadku
chłopców szkół podstawowych, również Lech
Piasecki.
Pokazy jazdy na rowerze przez przeszkody
zaprezentował wielokrotny mistrz Polski
w trialu Marcin Bugajewski, ustanawiając nieoficjalny rekord kraju. Przeskoczył na rowerze

przez tyczkę umieszczoną na wysokości
118 cm (dotychczasowy wynik 115 cm).
Ok. godz. 14:50 rozpoczęło się oczekiwanie
na kolumnę kolarzy. Po przejeździe „ucieczki”,
w której jako pierwszy na premii specjalnej
w Murowanej Goślinie pojawił się Niemiec
Sebastian Lang, który dzień później, na starcie
kolejnego etapu we Wrześni otrzymał z rąk
burmistrza Tomasza Łęckiego statuetkę. Licznie zgromadzeni Gośliniacy z radością witali
sportowców. Niezwykle serdecznie powitanie
zgotowali zwłaszcza mieszkańcy Łopuchowa,
co znalazło odzwierciedlenie w transmisjach
telewizyjnych.
Prawdopodobnie trasa przyszłorocznego
wyścigu nie będzie przebiegać przez zachodnią Polskę, a co za tym idzie przez Murowaną
Goślinę, ale miłość do kolarstwa jest wśród
młodszych i starszych mieszkańców naszej
gminy, dlatego mamy plany na kolejne imprezy
rowerowe, na które już dziś serdecznie zapraszamy.
Chcielibyśmy gorąco podziękować nieocenionemu konferansjerowi Zbyszkowi Bitnerowi
za prowadzenie imprezy oraz szkołom
i nauczycielom wychowania fizycznego za
udział w Małym Tour de Pologne.
Jednocześnie przepraszamy Państwa za
powstałe utrudnienia komunikacyjne, licząc na
wyrozumiałość. Wszak tylko ten się błędów
ustrzega, kto nic nie robi.
Biuro Komunikacji Społecznej
i Funduszy Europejskich
tel.: 061 811 88 48
e-mail: promocja@murowana-goslina.pl

W

ostatnich dniach września na terenie
gminy Murowana Goślina gościliśmy
cztery grupy wielkopolskich uczniów, którzy przyglądali się ukończonym oraz
realizowanym projektom współfinansowanym
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego
Rozwoju
Regionalnego.
W wyjazdach studyjnych wzięli udział uczniowie z Zespołu Szkół im. E. Szczanieckiej
w Pniewach, III Liceum Ogólnokształcącego
im. Cypriana Norwida w Koninie, I Liceum
Ogólnokształcącego im. Marii SkłodowskiejCurie w Pile, oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Krotoszynie. Celem projektu pn.:
„Spotkania na szlaku ZPORR” było zaprezentowanie uczniom szkół ponadgimnazjalnych
wybranych przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz przybliżenie im tematyki rozwoju regionalnego.
Uczniowie podczas wyjazdów zobaczyli m.in.:
Salę Koncertową Akademii Muzycznej
w Poznaniu, Muzeum i Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu oraz Punkt Informacji Turystycznej w Owińskach.

Głównym punktem pobytu w Murowanej
Goślinie była kwestia zapoznania się z projektem „Szlaku Kościołów Drewnianych wokół
Puszczy Zielonka” prowadzonego przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka. Podczas
przygotowanej prezentacji uczniowie i ich
opiekunowie dowiedzieli się jak narodził się
pomysł na projekt, jaki jest jego zakres. Zwiedzający obejrzeli również premierę specjalnie
przygotowanego filmu promującego tenże
szlak. Dopełnieniem poznania „Szlaku Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka”
były odwiedziny w kościołach w Kicinie oraz
Wierzenicy.
Przypomnĳmy, iż Szlak Kościołów Drewnianych jest kolejnym projektem Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka (po programie
„Renowacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej na terenie Puszczy Zielonka i okolic
wraz z wydaniem mapy, przewodnika i materiałów
promocyjnych”
finansowanego
z SAPARD-u), który uzyskał dofinansowanie
z Funduszy UE. Całkowity koszt projektu
zamyka się kwotą 600.000 zł brutto. Kwota
dotacji ze środków Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zakładana jest na poziomie 301.800 zł, otwarcie
szlaku zaplanowano w maju 2008 roku.
Arkadiusz Bednarek
Biuro Komunikacji Społecznej
i Funduszy Europejskich
tel.: 061 811 88 48
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl
Projekt „Szlak kościołów drewnianych
wokół Puszczy Zielonka” współfinansowany przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
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Nowy rok szkolny w „Dwójce”

3

września 2007 r. w Szkole Podstawowej
nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie rok szkolny 2007/2008
rozpoczęło 532 dzieci. Wśród nich jest 490
uczniów uczących się w 20 oddziałach od klasy
I do VI oraz 42 dzieci, które będą uczęszczać
do dwóch oddziałów przedszkolnych. Ten
drugi oddział to główna nowość w nowym
roku szkolnym, oczywiście oprócz mundurków, w które nasi uczniowie ubrali się od
pierwszego dnia zajęć. Ponadto w szkole tradycyjnie, tj. klasy sportowe o profilu siatkarskim i klasy o poszerzonym programie muzycznym. Przygotowaliśmy też szeroką ofertę zajęć
mających wspomóc uczniów z trudnościami
edukacyjnymi, czyli zajęcia logopedyczne,
korekcyjno-kompensacyjne,
dydaktycznowyrównawcze, gimnastyki korekcyjnej, zajęcia
z psychologiem i pedagogiem.
Uzdolnieni, pilni i aktywni też mają duży
wybór. Od lat w szkole organizowane są liczne
konkursy polonistyczne, matematyczne, artystyczne, przyrodnicze, komputerowe, językowe i inne. Ciągle ich przybywa, a formy
wielu z nich rozbudowują się i są coraz atrakcyjniejsze. W najbliższych miesiącach będzie

Sprzątanie świata

J

realizowany program „Kuźnia talentów”
mający na celu rozwĳanie uzdolnień, zamiłowań i zainteresowań uczniów, zatem uczniowie będą mogli uczęszczać na zajęcia komputerowe, teatralne, dziennikarskie, muzyczne,
plastyczne, matematyczne, break dance, sportowe z różnych dziedzin.
W tym roku duży nacisk w działaniach szkoły
położymy na kulturę i ekologię. W ramach
programu „Bliżej kultury” uczniowie będą
wyjeżdżać na spektakle teatralne do Poznania
i Gniezna oraz na koncerty w auli UAM w
Poznaniu. Uczniowie klas drugich i piątych, jak
co roku wysłuchają comiesięcznych koncertów na terenie szkoły. Uczniowie wszystkich
klas będą uczestniczyć w zajęciach w terenie,
gdyż kolejny rok realizujemy programy „Przyrodnicze wędrówki’ i „Plusk”. Natomiast w
ramach lekcji, nie tylko przyrody, będzie realizowany projekt edukacyjny „Skarby polskiej
ziemi – blisko, bliżej, najbliżej”. Atrakcje czekają też uczniów klas szóstych, którzy wyjadą
do Warszawy na wycieczkę edukacyjną w
ramach ministerialnego programu wycieczek
do miejsc pamięci narodowej. Wszystkie klasy
będą realizować zadania ze szkolnych programów wychowawczego i profilaktyki, ze szcze-

ak co roku uczniowie klas szóstych Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie aktywnie włączają się w światową Akcję Sprzątania
Świata.
W roku bieżącym tym dniem dla naszych uczniów był piątek 22 września. Akcja sprzątania
świata jest dla naszych dzieci formą edukacji.
Uczniowie pod opieką nauczycieli i leśników
z Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Murowanej Goślinie porządkują najczęściej uczęszczane trasy rowerowe i piesze Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka”.

lat temu opisali
i zgłosili pomnik
przyrody „kasztanowce białe”- aleja
kasztanowców
w
Zielonce oraz użytek ekologiczny nad
Jeziorem Kamińsko.
Jesteśmy patronami
tych form przyrody.
Oczywiście wszystkie te prace wykonywane
są w ścisłej współpracy z ZPKWW, dyrekcją
LZD i UMiG w Murowanej Goślinie.

Opinie, co do sprzątania śmieci przez dzieci są
różne, większość społeczeństwa jednak
popiera takie akcje, gdyż trud jest niewielki
a efekty spore. Porządkowanie nie jest dużym
wysiłkiem, a z opinii uczniów wynika, ze jest
to miła forma spędzenia czasu na łonie natury.
Uczniowie podzieleni na małe 12-15 osobowe
zespoły przy okazji porządkowania poznają
trasy turystyczne, dowiadują się gdzie można
przyjechać na grzyby, czyli poznają swoją
najbliższą okolicę. Taka forma spędzania czasu
ukazuje piękno przyrody, uczy, wrażliwości,
oswaja z lasem, czyli ukazuje możliwości
wypoczynku oraz rekreacji we własnej gminie.
Organizując takie akcje mamy nadzieję, ze nasi
uczniowie będą tym pokoleniem, które będzie
szanować środowisko przyrodnicze, a ludzi
o niskiej świadomości ekologicznej i braku
wyobraźni będzie coraz mniej. Przemiany w
środowisku są nieuniknione, ale przy tej okazji
nie można dopuścić do zaśmiecania miejsc służących rekreacji, szczególnie, jeśli dotyczy to
tak wartościowych krajobrazowo terenów.
Podnosząc śmieci można zobaczyć wiele urokliwych miejsc, a jest również i czas, aby zastanowić się nad bezmyślnością ludzi. Działania
ekologiczno-sozologiczne naszych uczniów nie
są jednorazowe i nie kończą się tylko na
porządkowaniu. Uczniowie naszej szkoły kilka

Pragniemy pomóc w utrzymaniu czystości
popularnych szlaków przemierzanych przez
turystów, grzybiarzy w Parku Krajobrazowego
Puszcza Zielonka. Niezwykle cieszy nas fakt,
że uczniowie chętnie biorą udział w takich
przedsięwzięciach. Tegoroczne prace szóstoklasistów koordynowała p. Danuta Śliwa
z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. W zadaniu tym
brało udział około 80 uczniów.
Po zakończonej pracy uczniowie spotkali się
w punktach zbiorczych, gdzie na każdego czekały słodycze i soki. Był to również czas na
odpoczynek i zabawę oraz zbieranie grzybów,
które w tym roku były wyjątkowo okazałe.
Szczególne podziękowania za pomoc i fachową
opiekę pragniemy złożyć koordynatorowi
z ramienia ZPKWW, pani Danucie Śliwie,
Dyrekcji Leśnego Zakładu Doświadczalnego w
Murowanej Goślinie, pani Violecie Szałacie
z UMiG w Murowanej Goślinie oraz leśnikom
z LZD, którzy jako gospodarze tych terenów
bezpiecznie przeprowadzili nas przez drogi
i ścieżki leśne.
Nauczyciel przyrody:
Żywila Świerc-Czarnecka
Szkoła Podstawowa nr 2
w Murowanej Goślinie

gólnym uwzględnieniem tradycji regionalnych i
patriotycznych. Ponadto już drugi rok uczniowie naszej szkoły będą pili mleko dofinansowane w ramach programu „Doskonałe
mleko”.
W ciągu roku szkolnego cała społeczność
szkolna aktywnie włącza się w organizację
uroczystości i imprez. Najważniejsze z nich to
Pasowanie Pierwszoklasistów, Dzień Patrona,
Dzień Ziemi, Sportowe Igrzyska Dwójki czy
Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Minisiatkówki. Do tego dochodzą rajdy, wystawy,
imprezy klasowe, wycieczki krajoznawcze,
zawody sportowe...
Gdyby jednak oferta szkolna była dla niektórych zbyt skromna, to można skorzystać z
zajęć odpłatnych odbywających się na terenie
szkoły, choćby takich jak taniec, karate, judo,
aikido, joga, aerobic...
Wkraczamy zatem w nowy, chyba dosyć atrakcyjny rok szkolny.
Mirosława Szudera
dyrektor Szkoły Podtsawowej nr 2
w Murowanej Goślinie
tel.: 061 812 29 77

Uczniowie „Dwójki”
na Tour de Pologne

J

uż po raz drugi przez Murowaną Goślinę
przebiegała trasa wyścigu Tour de Pologne
– największego kolarskiego wyścigu w Polsce.

Na placu Powstańców Wielkopolskich usytuowana była premia specjalna. Przejazd peletonu
przez Murowaną Goślinę zaplanowany ok.
godz. 15.00 poprzedziły imprezy towarzyszące: Mały Tour de Pologne dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych
z terenu gminy oraz pokazy trialu w wykonaniu Marcina Bugajewskiego.
Grupa uczniów naszej szkoły o godzinie 10.30
wyruszyła rowerami na miejsce wyścigu. Po
dokonaniu rejestracji uczestnicy otrzymali
numery startowe i identyfikatory pozwalające
na klasyfikację na mecie. Trasa małego wyścigu
obejmowała pl. Powstańców Wlkp., ul. Przelotową, Szkolną, Rogozińską. Uczniowie klas IV,
V i VI pokonywali tę trasę czterokrotnie.
Uczennica naszej szkoły Alicja Hyska zajęła III
miejsce w grupie dziewcząt. Na miejscu VI
sklasyfikowana została Małgorzata Łęcka.
Wśród chłopców z „Dwójki” najszybciej na
mecie zjawił się Amadeusz Robaszkiewicz, zajmując VI miejsce. Osoby, które zajęły pierwsze 6 miejsc w poszczególnych kategoriach
otrzymały upominki, a zwycięzcy z podium –
pamiątkowe puchary. Później wszyscy zawodnicy wraz z mieszkańcami Murowanej Gośliny
dopingowali przejeżdżających przez miasto
kolarzy.
Katarzyna Wysocka
Szkoła Podstawowa nr 2
w Murowanej Goślinie
tel.: 061 812 29 77
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VI Wielkopolski Mityng Olimpiad
Specjalnych w Biegach Przełajowych

M

ityng, który odbył się 20 września
2007 r. w Zielonce koło Poznania,
zorganizowała Sekcja Olimpiad Specjalnych „Koniczynka” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie oraz Oddział
Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie – Poznań.

Celem imprezy była:
• popularyzacja biegów dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,
• podsumowanie efektów szkoleniowych uzyskanych w czasie treningów i zajęć dla osób
niepełnosprawnych intelektualnie,
• połączenie imprezy rekreacyjnej z zapoznaniem uczestników mityngu z zasobami środowiska naturalnego Puszczy Zielonka –
drzewami – pomnikami przyrody znajdują-

cymi się na terenie Zielonki (Aleja Białego
Kasztanowca).
W zawodach wzięło udział 60 uczestników
reprezentujących 9 sekcji Olimpiad Specjalnych. Za udział zawodnicy otrzymali medale,
plakietki oraz upominki. Uczestnicy biegów
wykazali się dużą determinacją. Rywalizowali
ze sobą w duchu sportowym przy gorącym
dopingu wolontariuszy i opiekunów. W doskonałych humorach z nagrodami i prezentami
wrócili do swoich placówek. Po raz szósty
towarzyszyła tej imprezie piękna polska złota
jesień.
Wanda Krajna-Solman
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
w Murowanej Goślinie
tel.: 061 812 22 61

Konkurs na dyrektora Biblioteki Publicznej
w Murowanej Goślinie rozstrzygnięty

Z

dniem 2 października br. Burmistrz
Tomasz Łęcki powołał na okres 5 lat
Marię Matelską-Busza na stanowisko
Dyrektora Biblioteki Publicznej w Murowanej
Goślinie. Jest to efekt rozstrzygniętego konkursu, przeprowadzonego zgodnie z zapisami
statutu Biblioteki, które zakładają kadencyjność pracy dyrektora. Komisja konkursowa,
pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji
Oświatowo-Społecznej Rady Miejskiej Pawła
Bukowskiego oceniła 2 oferty złożone w konkursie, analizując ich zgodność z ogłoszeniem
oraz zapoznając się z koncepcjami działania
biblioteki. Kolejnym krokiem było spotkanie
z obiema kandydatkami –Marią MatelskąBusza i Iwoną Łapszewicz-Budaj. Ostatnim
etapem było głosowanie na podstawie przyjętych wcześniej przez komisję kryteriów. W
jego wyniku Maria Matelska-Busza otrzymała

55 pkt., a Iwona Łapszewicz-Budaj 31 pkt.
Pani Maria Matelska-Busza z Biblioteką związana jest od 1979 r., a funkcje dyrektora tej
placówki pełni od 25 lat. Zgodnie z przedstawioną koncepcją najważniejszą sprawą obecnie jest organizacja pracy biblioteki na czas
modernizacji jej siedziby w ratuszu oraz przygotowanie się do pracy w nowych warunkach,
po modernizacji.
Pani Dyrektor życzymy pomyślności i sił
w realizacji swoich ambitnych planów zawodowych.
Marcin Buliński
Zastępca Burmistrza
tel.: 061 811 30 04
e-mail: zastepca.burmistrza@murowana-goslina.pl

R

ok szkolny 2007/2008 przyniósł bardzo
miłe zmiany, jeśli chodzi o program
„MLEKO W SZKOLE”. Od września bieżącego roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr
1 w Murowanej Goślinie pĳą mleko białe nieodpłatnie, zaś mleko smakowe otrzymują po
znacznie obniżonej cenie.
Cieszymy się, że 82% naszych uczniów pĳe
mleko. Smakuje im zwłaszcza mleko waniliowe
i czekoladowe, ale i białe ma dużo zwolenników.
Najważniejszym celem programu „MLEKO W
SZKOLE” jest dbałość o zdrowie dzieci oraz
szerzenie edukacji z zakresu prawidłowego
odżywiania i zdrowego stylu życia.
W Szkole Podstawowej nr 1 w ramach Programu Promocji Zdrowia będą prowadzone
zajęcia na temat roli mleka w diecie, jego właściwości prozdrowotnych i wpływu na rozwój
młodego organizmu, a także udziału w profilaktyce wielu groźnych chorób.

Idea połączenia edukacji prozdrowotnej z konsumpcją świeżego mleka przez dzieci w szkole
jest najważniejszą zasadą programu „MLEKO
W SZKOLE”.
Dorota Baszczyńska
koordynator Programu Promocji Zdrowia
w Szkole Podstawowej nr 1
w Murowanej Goślinie
tel.: 061 812 22 61
GIMNAZJUM NR 2
IM. JANA KOCHANOWSKIEGO
W MUROWANEJ GOŚLINIE
zatrudni
NAUCZYCIELA
JĘZYKA ANGIELSKIEGO
w pełnym wymiarze godzin
(liczba godzin i dni pracy do uzgodnienia)
Lekcje w małych grupach.
Dobry dojazd z Poznania.

Otwarcie ogniska
przedszkolnego

Murowana Goślina
w III lidze

W

We

wrześniu 2007 roku w Murowanej Goślinie przy UKS „Zielone Wzgórza” utworzona
została drużyna biorąca udział w rozgrywkach
III Ligi siatkówki żeńskiej. Zespół tworzą absolwentki Gimnazjum nr 2 w Murowanej Goślinie. Funkcję trenera objęła pani Ewa Miciul
Młody zespół zaprasza w swoje szeregi kolejne
zawodniczki.

Mleko w szkole

UKS „Zielone
Wzgórza” najlepszy
w Wielkopolsce

5

października 2007 r. podczas rozgrywek
o Superpuchar Polski w piłce siatkowej
kobiet w Szamotułach, dziewczyny UKS
„Zielone Wzgórza” otrzymały nagrody za
zajęcie I miejsca w Wielkopolsce w kategorii
młodziczek.

dniu 4 października 2007 r. nastąpiło
uroczyste otwarcie ogniska przedszkolnego w Rakowni.
Ognisko przedszkolne funkcjonuje już od kilku
miesięcy. Natomiast uroczystego otwarcia
dokonano w miesiącu październiku. Kolorowa
wstęga została przecięta przez Burmistrza
Tomasza Łęckiego, wiceprezesa Fundacji
„Familĳny Poznań” Mateusza Krajewskiego
oraz przez osobę najważniejszą – przedszkolaka.
Dzieci przygotowały krótki program artystyczny, a mamy przedszkolaków doskonałe
placki. Uroczystość miała bardzo sympatyczny
charakter.
Mamy nadzieję, że podobne ogniska przedszkolne będą powstawały w innych miejscowościach naszej gminy.
Iwona Szczodrowska
inspektor ds. oświaty
tel.: 061 811 30 03
e-mail: i.szczodrowska@murowana-goslina.pl
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I Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski „Puszcza Zielonka”

W

dniu 28 września br. miało miejsce
otwarcie wystawy poplenerowej
prac stworzonych przez uczestników I Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego „Puszcza Zielonka”. Wystawa zainaugurowała sezon wystawienniczy 2007/2008
„Galerii w Pałacu” Ośrodka Kultury. Autorami
prezentowanych rzeźb są artyści z: Egiptu,
Niemiec, Ukrainy i Polski: prof. Leon Podsiadły, prof. Marian Molenda, Jan Serafin, Aleksandra Ławicka-Cuper, Ashraf Gafer El Sadek
Mohammed Mahdy, Natalia Lejkina, Tim
Strunk, Stefan Wyszkowski, Jacek Buchacz, Jan
Wajrach i Grażyna Szymała-Wołyńska. Rzeźbiarze tworzyli je w pierwszych dwóch tygodniach września na terenie gospodarstwa
agroturystycznego
państwa Małgorzaty
i Marka Perczyńskich w Pławnie. Podczas pleneru przeprowadzili warsztaty dla dzieci, dla
których dodatkową atrakcją był pokaz walk
w wykonaniu Drużyny Wojów Piastowskich
„Jantar” pod dowództwem Alberta Kiszkurno.
Rzeźbiarze uczestniczyli ponadto w programie
dodatkowym. Mieli przyjemność wysłuchać
recitalu akordeonowego w wykonaniu znanego muzyka, mieszkańca naszej gminy - Wiesława Prządki oraz wykładu satyrycznego
Pawła Baranowskiego na temat „skrzywień”
wyszukanych przez niego w naszej polskiej
rzeczywistości. W wolnych chwilach zwiedzali
Poznań i okolice oraz raczyli się pięknem Pusz-

czy Zielonki.
Plener – to kolejne przedsięwzięcie realizowane przez Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej z inicjatywy Grażyny Szymały-Wołyńskiej
i Dariusza Pietrzaka we współpracy z MiejskoGminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji
w Murowanej Goślinie oraz przy wsparciu
finansowym FUNDACJI J&S PRO BONO
POLONIAE. Opiekę medialną nad tym wydarzeniem objęły: Telewizja TVP3 Poznań,
Gazeta Wyborcza i Portal Poznania tuTej.pl.
Wystawa w Murowanej Goślinie była czynna
do 12 października. Wystawa nie kończy
przedsięwzięcia. Planowana jest kolejna
w Poznaniu i wydanie katalogu poplenerowego, który będzie dostępny dla zainteresowanych osób.
Plener będzie miał charakter
cykliczny.
W 2008 roku planujemy zaproszenie artystów
z takich krajów, jak: Białoruś, Francja, Hiszpania, Niemcy, Szkocja, Szwajcaria i Ukraina.
Chcielibyśmy również zastosować szerszą
gamę materiałów, z których będą wykonywane prace.
Prawdopodobnie będą to:
drewno, metal, kamień, glina i wiklina.
Tegoroczny plener cieszył się dużym zainteresowaniem tak mediów, jak i mieszkańców, co
pozwala mieć nadzieję, że następne jego edycje również zyskają spore grono sympatyków,
a Murowana Goślina, Puszcza Zielonka, Wielkopolska i podmioty uczestniczące w tym

przedsięwzięciu zostaną doskonale zapromowane. Swoje uznanie dla organizatorów wyrazili też artyści, którzy już deklarują chęć
ponownego uczestnictwa.
Jako organizatorzy jesteśmy niezmiernie
wdzięczni wszystkim, którzy pomogli w realizacji tego przedsięwzięcia, a należą do nich:
Nadleśnictwo
Łopuchówko,
Drukarnia
Tomasz Kędziora, Agnieszka i Andrzej Mackiewicz, Tomasz Woroch, Małgorzata i Marek
Perczyńscy, MARK-DREW Marek Krotecki,
Firma Usługowa Konrad Strykowski, Bank
PKO BP
Poznań, DATA SOLUTIONS
Sp. z o.o., TEQUILA POLSKA Sp. z o.o.,
Cukiernia Paweł Piętka, Międzynarodowy
Dom Spotkań Młodzieży Mikuszewo, Drużyna
Wojów Piastowskich „Jantar”, Maria i Jacek
Buchacz, Kazimierz Buliński, Jerzy Pędziński,
Marek Rumiński, Piotr Wołyński, Michalina
Słomińska, Sklep Wielobranżowy A.W. Łużni,
Spółdzielnia Rolniczo Handlowa „Rolnik”,
Urząd Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie.
Serdecznie dziękujemy i zapraszamy do współpracy, zgłaszania uwag i propozycji przy kolejnych edycjach pleneru.
Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej
Emilia Przybysz-Stemplewska
tel.: 501 669 352
e-mail: stemplewskae@wp.pl
www.kpzg.murowana-goslina.pl

Piknik rodzinny w Przebędowie

Dożynki - Białęgi

a wszystkich, którzy wybrali się w
sobotę 15 września do parku w Przebędowie czekały liczne atrakcje w
ramach organizowanego przez tamtejszy Klub
Młodzieżowy, Pierwszego Pikniku Rodzinnego.
Niesamowitą atmosferę zapewniły oryginalne
pomysły na konkursy i zabawy z mnóstwem
nagród oraz konferansjer Pan Mateusz Sibilski.

godnie z kilkuletnią już tradycją mieszkańcy wsi Białęgi świętowali w dniu
8 września 2007 zakończenie żniw.
Dożynki wiejskie zorganizowano obok placu
zabaw.
Nie
zabrakło oczywiście tradycyjnego bochna
chleba, który z
rąk delegacji
rolników odebrał
sołtys
Piotr Michalski. Przy wspólnym biesiadnym
stole zasiedli zarówno rolnicy, jak i mieszkańcy
Białęg oraz zaproszeni goście. Zaproszenie
przyjęła również pani radna Alina Wolniewicz,
która jak na dobrą radną przystało – przybyła
na to tak ważne dla tej niewielkiej wsi święto.

N

Podczas Pikniku można było zobaczyć pokaz
strażacki, obejrzeć sprzęt ratunkowy i gaśniczy, a także przejechać się wozem strażackim
i samochodem Straży Miejskiej. Niezwykłym
zainteresowaniem cieszyła się gra w bule
zaproponowana przez Komendanta Straży
Miejskiej Pana Piotra Kubczaka. Rozgrywki
zespołowe trwały do samego wieczora.
W trakcie Pikniku odbyła się premiera przedstawienia promującego zdrowy styl życia
„Młodość-Trzeźwość” opracowanego przez
wychowawców Klubu. W roli debiutujących
aktorów wystąpiły dzieci i młodzież uczestniczące w zajęciach Klubu. Wychowawcy włożyli sporo pracy w przygotowanie dekoracji
i aktorów do występów, za co zbierali, od

zadowolonych rodziców, liczne słowa uznania
i pochwały. Imprezę zakończyło ognisko z pieczeniem kiełbasek i wspólnym śpiewem.
Piknik Rodzinny pozwolił poznać się rodzicom
i wychowawcom jak również porozmawiać
o oczekiwaniach rodziców związanych z przyszłością i rozwojem Klubu. Liczny udział dzieci,
młodzieży i rodziców świadczył o potrzebie
organizacji takiej imprezy.
W imieniu dzieci i młodzieży uczęszczających
na zajęcia do Klubu Młodzieżowego pragnę
gorąco podziękować Komendantowi Straży
Miejskiej, przedstawicielom OSP w Murowanej Goślinie, Panu Mateuszowi Sibilskiemu,
rodzicom, oraz wszystkim, którzy przyczynili
się do organizacji Pierwszego Pikniku Rodzinnego. Wszystkim nam życzę równie udanej
imprezy za rok.
Magdalena Olejniczak
konsultant ds. profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień
tel.: 061 892 11 01
e-mail: m.olejniczak@murowana-goslina.pl

PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO
w Murowanej Goślinie
zaprasza w godz. od 8:00 do 18:00 do gabinetów zabiegowych na szczepienia:
PRZECIW WZW typu B
PRZECIW GRYPIE
Przed szczepieniem przeprowadzone zostanie badanie lekarskie.
Szczegółowe informacje można uzyskać w rejestracji PLR:
przy ul. Modrzewiowej 8, tel. 061 8122 931,
przy ul. Dworcowej 10, tel. 061 8122 171.

Z

Oprócz wyśmienitych wypieków gospodyń
oraz pysznej kiełbaski pojawił się również pieczony prosiak (to już tradycja dożynek w tej
wiosce). Wszystkim gościom przygrywał do
tańca pan Henryk Makuch – który nigdy nie
odmawia zaproszenia na imprezy w Białęgach.
Dodatkową atrakcją (szczególnie dla młodzieży
i dzieci) była możliwość obejrzenia wspaniałego motocykla należącego do p. Ireneusza
Hildebrańskiego oraz przejażdżka (oczywiście
w charakterze pasażera). Bawiono się miło
i wesoło do późnych godzin nocnych.
Sołtys Piotr Michalski pragnie podziękować
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
pomogli w zorganizowaniu tej udanej imprezy.
Zbigniew Wojczak
Piotr Michalski
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Zakończenie dyżuru Mieszkaniówka, ale inaczej
gminie Murowana Goślina próbo- z własnych środków finansowych wszystkie
Powiatowego
wano znaleźć efektywny sposób prace inwestycyjno – remontowe i to udało się
gospodarowania gminnym zasobem nam osiągnąć. Gmina w związku z powyższym
Urzędu Pracy
lokalowym. Od 2000 roku zarządzaniem zaj- nie wydatkuje środków z budżetu na remonty

18

września w Urzędzie Miasta i Gminy
Murowana Goślina odbył się ostatni,
wyjazdowy dyżur pośredników
pracy z Powiatowego Urzędu Pracy. Od października osoby bezrobotne z terenu gminy,
zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie
Pracy, będą potwierdzały swoją gotowość do
podjęcia zatrudnienia w siedzibie Urzędu na
ul. Czarnieckiego 9.

Wizyta w siedzibie Powiatowego Urzędu
Pracy umożliwi osobom bezrobotnym utrzymywanie stałego kontaktu nie tylko z pośrednikami pracy, ale również z doradcami zawodowymi i inspektorami ds. przedsiębiorczości.
Ponadto zapewni dostęp do wszystkich ofert
pracy będących w dyspozycji Urzędu, co
zwiększy szansę na znalezienie zatrudnienia.
W imieniu własnym i wszystkich osób bezrobotnych z terenu gminy składam serdeczne
podziękowania Dyrektorowi Powiatowego
Urzędu Pracy, Panu Zygmuntowi Jeżewskiemu, pracownikom Urzędu dyżurującym
w Murowanej Goślinie oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do zapewnienia
sprawnego przebiegu dyżurów.
Magdalena Olejniczak
Lider Klubu Pracy
tel.: 061 892 11 01
e-mail: klub.pracy@murowan-goslina.pl

Klęska
wymarznięcia

W

związku z uruchomieniem procedury otwarcia preferencyjnej linii
kredytowej na wznowienie produkcji dla gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej, poszkodowanych
w wyniku klęski wymarznięcia, prosimy o niezwłoczne dostarczenie informacji przez rolników oraz producentów rolnych o uzyskiwanych plonach i cenach w latach 2004-2006
i 2007 roku w danym gospodarstwie. Informacje należy dostarczać w formie oświadczenia
na formularzu dostępnym na stronie internetowej urzędu www.murowana-goslina.pl lub
bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy
w Murowanej Goślinie pok. 37.
Małgorzata Krotiuk-Śliwa
podinspektor ds. leśnictwa i melioracji
tel.: 061 812 20 55 wew. 104
e-mail: m.sliwa@murowana-goslina.pl

W

mują się profesjonalne firmy tzn. posiadające
licencje zarządcy wybrane w drodze przetargów. Sposób ten jednak nakłada na gminę obowiązek finansowania zarządzania i administrowania oraz wszystkich remontów z własnych
środków. Wobec powyższego zaproponowano inne rozwiązanie a mianowicie umowę
zawieraną na podstawie koncepcji partnerstwa publiczno-prywatnego. Takie umowy
pozwalają na sfinansowanie zadań np. inwestycyjnych ze źródeł poza budżetowych.
Wobec powyższego gmina wszczęła postępowanie w trybie negocjacji z ogłoszeniem we
wrześniu 2005 roku na „wieloletnie zarządzanie oraz realizację inwestycji i remontów
w komunalnym zasobie lokalowym gminy
Murowana Goślina”. Założenia przetargu
oparto właśnie na koncepcji partnerstwa publiczno - prywatnego.

Uroczyste podpisanie umowy pomiędzy
Gminą Murowana Goślina a Zarządcą tj. LIDER
Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu odbyło się
22 marca 2006 roku. Jest to bardzo ważna dla
gminy umowa, bowiem czas jej trwania wynegocjonowano na okres 28 lat i jedenastu miesięcy.
Zgodnie z umową w terminie do 2012 roku
Zarządca musi wybudować 43 nowe lokale
mieszkalne (6 budynków). Pierwsza inwestycja
rozpoczęła się jeszcze w 2006 roku - przy ulicy
Kochanowskiego a zakończyła w czerwcu
2007 roku oddaniem do użytku 8 mieszkań.
Pozostałe lokale będą sukcesywnie oddawane
w kolejnych latach. Szacunkowy koszt budowy
określa się na około 3 mln 200 tysięcy złotych.
W zakresie remontów zarządca zobowiązany
był w pierwszym etapie do przeprowadzenia
modernizacji Ośrodka Zdrowia, w tym przede
wszystkim budowy windy dla osób niepełnosprawnych. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 2006 roku. Obecnie prowadzone są
dalsze prace adaptacyjne budynku wraz z termomodernizacją.
W dalszych latach, jednak nie później niż do
2014 roku, zarządca zobowiązany jest do pełnej rewitalizacji budynków objętych umową.
Najistotniejszym elementem przetargowym
było założenie, że wykonawca zrealizuje

Ważne telefony, kontakty:

Straż Miejska
kom.: 0 500 12 49 40, tel.: 061 812 20 10
Policja kom.: 0 500 13 53 51, tel.: 061 812 22 97
Pogotowie Ratunkowe tel.: 999
Straż Pożarna tel.: 998,
OSP Murowana Gośłina tel.: 061 812 23 98;
Tadeusz Stencel pełnomocnik ds. bezpieczeństwa tel. kom: 502 51 42 27
Dzielnicowi
Rejon I: Starsza część Murowanej Gośliny (Osiedle
Samorządowe nr 1, 2, 3, 4, 5, 6.)
Policjant, st. post. Marcin WYSOCKI
kom. 0 605 192 926,
Strażnik Miejski, strażnik Sławomir MALEC
e-mail: s.malec@murowana-goslina.pl

i inwestycje.

Ponadto w całym okresie trwania umowy
wykonawca będzie zarządzał również całym
zasobem lokalowym gminy Murowana Goślina.
Natomiast wynagrodzeniem wykonawcy za
realizację powyższej umowy są uzyskane
czynsze wpłacane przez najemców na konto
gminy. Każdy oddany nowy budynek zwiększa
zatem wpływy zarządcy o kolejne czynsze.
To zadanie jest największym a zarazem kolejnym tego typu rozwiązaniem dla naszej gminy,
gdzie ciężar ponoszenia kosztów budowy
budynków został przerzucony na wykonawcę.
Jest to rozwiązanie prawdopodobnie nowatorskie również w skali całego kraju.
Inicjatywa ta obecnie nie zaspokoiła jeszcze
w pełni potrzeb mieszkaniowych w zakresie
budownictwa komunalnego. Zarządca jest
zobowiązany do pobudowania dalszych
35 lokali do 2012 roku. Realizacja tego pakietu
inwestycyjnego pozwoli Gminie na wykonanie
przydziałów lokali mieszkalnych rodzin z list
rodzin oczekujących na mieszkania komunalne.
Ponadto obserwujemy w naszej gminie zapotrzebowanie na budownictwo czynszowe. Jest
wiele rodzin, których dochody uniemożliwiają
ubieganie się o mieszkanie komunalne – są za
wysokie, a równocześnie za niskie dla zaciągnięcia kredytu hipotecznego na budowę własnego domu. Aktualnie jest opracowywana
w gminie strategia mieszkalnictwa, które
powinna wyznaczyć cele i kierunki budownictwa mieszkaniowego w Murowanej Goślinie,
w tym także budownictwa czynszowego. Istniejące już TBS prywatne pokazały, że jest
duże zainteresowanie mieszkaniami na wynajem. Jest to kolejne zadanie dla gminy – być
może także w innej formie np. PPP.
Violetta Szałata
kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
tel.: 061 812 21 50
e.mail: v.szalata@murowana-goslina.pl

Rejon II: os. Zielone Wzgórza (Osiedla Samorządowe nr 7, 8, 9, 10, 11, 12)
Policjant
sierżant Hubert ŻOŁDAK kom. 0 605 192 925
Strażnik Miejski, mł. insp. Krystian RUSZCZYŃSKI
k.ruszczyński@murowana-goslina.pl
Rejon III: Tereny wiejskie gminy
Policjant, sierż. sztab. Adam PAWŁOWSKI
tel. kom: 0 605 192 928,
Rejon III A
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.
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OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wojnówko, obręb Wojnowo

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głęboczek.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.
717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492 z 2005 r. Nr 113, poz.
954, Nr 130, poz.1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz.
1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880) zawiadamiam o podjęciu przez
Radę Miejską w Murowanej Goślinie uchwały nr XXI/213/2004 z dnia
25 października 2004r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wojnówko,
obręb Wojnowo, którego granicę określono na załączniku graficznym.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.
717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492 z 2005 r. Nr 113, poz.
954, Nr 130, poz.1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz.
1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880) zawiadamiam o podjęciu przez
Radę Miejską w Murowanej Goślinie uchwały nr XXI/214/2004 z dnia
25 października 2004r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głęboczek, którego granicę określono na załączniku graficznym.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu
miejscowego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu
miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Murowana
Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina w terminie do
dnia 7 listopada 2007 roku.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Murowana
Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina w terminie do
dnia 7 listopada 2007 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której
dotyczy.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której
dotyczy.

Tomasz Łęcki

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, p.o. kierownika 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

Tomasz Łęcki

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 - Kuchnowska 061 812 20 55 w. 202
Turystyka, promocja, obszary wiejskie, Arkadiusz Bednarek 061 811 88 48
Komunikacja Społeczna Roma Dukat .....................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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