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„Podnieś rękę, Boże Dziecię,
błogosław ojczyznę miłą,
w dobrych radach, w dobrym bycie
wspieraj jej siłę swą siłą”

Uwaga! Mieszkańcy!
Urząd Miasta i Gminy
Murowana Goślina
24 grudnia (tj. poniedziałek) br.
będzie nieczynny
natomiast
31 grudnia (tj. poniedziałek) br.
będzie otwarty
w godz. od 7:30 do 15:30.

Nr 11/2007 (29) Listopad-Grudzień 2007

Drodzy Mieszkańcy Gminy Murowana Goślina!
W ten szczególny świąteczno-noworoczny czas
chciałbym życzyć wytchnienia od
codziennych obowiązków w gronie
kochanych nam osób, aby rok 2008 był
rokiem zrealizowanych planów
oraz nowych możliwości.
Tomasz Łęcki
Burmistrz Miasta i Gminy

Dbamy o środowisko naturalne

G

mina Murowana Goślina już od kilku lat
wdraża wśród mieszkańców system
selektywnej zbiórki odpadów. Zbieramy już selektywnie surowce wtórne takie
jak: makulatura, opakowania szklane i opakowania z tworzyw sztucznych. Prowadzona jest
mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych (stare meble, zużyty sprzęt AGD)
a także odpadów niebezpiecznych (przeterminowane lekarstwa, zużyte baterie, świetlówki
oraz opony). Z naszych obserwacji wynika, że
coraz więcej osób zamieszkujących Murowaną
Goślinę jest zainteresowanych systemami
zbiórki odpadów. W przeprowadzanych
w latach ubiegłych badaniach, ankietowani
w większości popierali segregację odpadów –
zwracając równocześnie uwagę na konieczność wprowadzania dodatkowych elementów.
Ważnym narzędziem w dotarciu do wszystkich jest edukacja ekologiczna prowadzona
aktywnie przez szkoły i urząd zarówno wśród
młodzieży jak i dorosłych.
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom
Gmina proponuje nową formę dbania o środowisko naturalne – poprzez wprowadzenie

toreb bawełnianych. Myślę, że dla nikogo nie
jest zaskoczeniem twierdzenie, iż tak popularne torby foliowe jednorazowe, dostępne
w każdym sklepie przyczyniają się do zaśmiecenia środowiska naturalnego. Wielu z nas
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Zbiórka odpadów wtórnych

Wymiana dowodów osobistych

Po 1 stycznia 2008 legitymując się starym
dowodem nie będzie możliwe wzięcie kredytu, czy wypłacenie pieniędzy z banku.
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Rozliczenie programu wyborczego sprzed
roku.
str. 4-5

dokonując jednak zakupów nie myśli o tym
pakując każdy zakupiony towar do kolorowych
foliowych woreczków.
Zwracam się wobec tego do Państwa z prośbą
– zadbajmy wspólnie
o nasze środowisko naturalne – zakupy róbmy
z torbą bawełnianą. Niech Murowana Goślina
stanie się rzeczywistym „adresem marzeń” dla
mieszkańców a więc miejscem, w którym
warto mieszkać, odpoczywać
i pracować.
Bawełniane torby postanowiliśmy przekazać
Państwu jako drobny upominek gwiazdkowy.
Na terenie miasta są załączone do grudniowego wydania Biuletynu Samorządowego.
Natomiast w sołectwach będą do odebrania
u sołtysów.
Z serdecznymi życzeniami Świątecznymi
i Noworocznymi – Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
Violetta Szałata
kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
tel. 061 812 21 50
e-mail: v.szalata@murowana-goslina.pl

Murowana Goślina w III lidze!

Po raz kolejny na terenie naszej gminy zorganizowana zostanie zbiórka odpadów wtórnych.
Terminarz w artykule.
str. 9

Powstała żeńska drużyna siatkarek, która swój
start rozpoczęła w III lidze B. Czy uda im się
awansować?
str. 14

Projekt, który na ostatnich targach Tour Salon
zdobył nagrodę Acanthus Aureus, zyskuje
zainteresowanie niemieckich profesorów
str. 13

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
poszukuje pracowników
str. 19-20
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Jeśli lubisz taniec i śpiew,
podróże po Polsce i Europie
zaprasza Cię

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
Tomasz Łęcki
zaprasza do wzięcia udziału w obchodach

Zespół Folklorystyczny „Goślinianie”

89 Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego
w dniu 27 grudnia 2007 r. (czwartek)

Zajęcia odbywają się w Klubie
Osiedlowym „Zielone Wzgórza”,
Nowy Rynek 8, w piątki o godz. 16:30.
tel. 061 81 23 629, kom. 504 417 014

Program uroczystości:
15:15 złożenie wiązanki kwiatów od społeczeństwa przez
Burmistrza Miasta i Gminy Tomasza Łęckiego oraz
Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbyszka Krugiełkę
pod pomnikiem na pl. Powstańców Wlkp.

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
Tomasz Łęcki
ma zaszczyt zaprosić wszystkich mieszkańców na

15:20 wyjazd autokarów z pl. Powstańców Wielkopolskich
do Białężyna

Nadzwyczajny Koncert Noworoczny

15:30 msza św. za Powstańców Wielkopolskich w kościele
pw. św. Tymoteusza w Białężynie

wystąpią:
Poznański Kwintet Instrumentów Dętych Blaszanych
Capella Zamku Rydzyńskiego
Sławomir Kramm – baryton
Kierownictwo artystyczne i prowadzenie
Mieczysław Leśniczak

Po Mszy św. Koncert Chóru Mieszanego „Vocantes”
pod dyrekcją prof. Leszka Bajona
18:00 Kominek poświęcony 89 rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego przygotowany przez Związek
Harcerstwa Polskiego w sali Ośrodka Kultury

1 stycznia 2008 r. (wtorek), godz. 17:00
Aula Gimnazjum nr 1, ul. Mściszewska 10

Wymiana dowodów osobistych
W celu usprawnienia akcji wymiany dowodów
osobistych biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych – pokój 33 (budynek Domu
Kultury), w zakresie obsługi interesantów składających wniosek o nowy dowód osobisty, od
12.11.2007 r. do 29.12.2007 r., będzie czynne
w dodatkowych godzinach:
Poniedziałek od 9:00 do 18:00
Wtorek od 7:30 do 15:30

U

rząd Miasta i Gminy – Ewidencja Ludności i Dowodów Osobistych uprzejmie informuje, że na mocy ustawy
z dnia 7 września 2007 r. o czasowym posługiwaniu się dowodami osobistymi wydanymi
przed dniem 1 stycznia 2001 r., dowodami
„książeczkowymi” można posługiwać się do
końca marca 2008 r.
Wnioski o wymianę dowodu należy jednak
złożyć do końca bieżącego roku.
Bardzo prosimy o jak najszybsze składanie
wniosków o wydanie dowodu osobistego.

Środa od 7:30 do 17:00
Czwartek od 7:30 do 17:00
Piątek od 7:30 do 15:30
Sobota od 8:00 do 12:00
Daria Tomczak
podinspektor ds. ELiDO
tel. 061 812 23 11
e-mail: d.tomczak@murowana-goslina.pl

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 są ogłoszenia wykazów nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do
sprzedaży w drodze bezprzetargowej na
poprawę warunków zagospodarowania działek sąsiednich.
Jadwiga Kubińska
kierownik Referatu
Gospodarki Nieruchomościami,
Rolnictwa i Leśnictwa
tel. 061 812 22 44
e-mail: j.kubinska@murowana-goslina.pl
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Dodatki
mieszkaniowe

M

ieszkańcy naszej gminy, którzy znaleźli
się w trudnej sytuacji finansowej mogą
korzystać z pomocy wypłacanej przez
Urząd w postaci dodatku mieszkaniowego.
Osoby zwracające się o nią powinny złożyć
odpowiedni wniosek w kancelarii Urzędu
Miasta i Gminy, poświadczony przez zarządcę.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o
dochodach, z trzech miesięcy poprzedzających
złożenie wniosku, wszystkich osób przebywających we wspólnym gospodarstwie domowym.
Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy
spełnić trzy podstawowe kryteria:
1. Dochód na członka rodziny
- w gospodarstwie wieloosoboweym nie
może przekraczać kwoty 746,82 zł,
- w gospodarstwie jednoosobowym nie
może przekraczać kwoty 1045,56 zł.
2. Wnioskodawca musi posiadać tytuł prawny
do lokalu.
3. Rodzina nie może przekraczać dopuszczalnej powierzchni mieszkaniowej:
NORMA

+30%

DOPUSZCZALNA
POWIERZCHNIA

35 m

1 osoba

45,5 m

40 m

2 osoby

52,0 m

45 m

3 osoby

58,5 m

55 m

4 osoby

71,5 m

65 m

5 osób

84,5 m

70 m

6 osób

91,0 m

Decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego
wydaje się na okres sześciu miesięcy. Jeśli sytuacja finansowa w rodzinie nie ulegnie poprawie,
można ponownie złożyć odpowiedni wniosek.
Jednocześnie informuję, że szczegółowo weryfikuje się składane wnioski oraz zaświadczenia
i oświadczenia o dochodach. Przeprowadzane
są również kontrole w miejscu zamieszkania
wnioskodawcy w celu sprawdzenia zgodności
danych zawartych we wniosku ze stanem faktycznym. Urząd od dwóch lat współpracuje
z Wydziałem Kontroli Legalności Zatrudnienia,
każda nieprawidłowość wykryta w czasie kontroli związana z zaświadczeniami o dochodach
jest natychmiast zgłaszana do w/w wydziału.
Pracownicy Wydziału Kontroli Legalności
Zatrudnienia po otrzymaniu takiej informacji
z Urzędu przeprowadzają kontrole u pracodawcy , który wystawił zaświadczenie.
Również wnioskodawca, który ukrywa fakt
osiągania dochodów z pracy dorywczej przez
siebie lub któregoś z członków rodziny zgłaszany jest do Wydziału Kontroli Legalności
Zatrudnienia. W wyniku tych kontroli wykryto
na terenie naszej gminy kilka nieprawidłowości
związanych z zatrudnianiem pracowników
przez pracodawców.
Pracownicy Wydziału Kontroli Legalności
Zatrudnienia w takich przypadkach kierowali
sprawę do Sądu Pracy.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą
do wnioskodawców i pracodawców wystawiających zaświadczenia o dochodach o rzetelność
i uczciwość w składanych oświadczeniach.
Lucyna Kasprzak
specjalista ds. dodatków mieszkaniowych
i usług komunalnych
tel. 061 892 11 93
e-mail: l.kasprzak@murowana-goslina.pl

Godziny otwarcia aptek

U

chwałą Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 31.10.07 w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych
na terenie powiatu poznańskiego zaproponowano rozkład godzin, zaopiniowany przez wój-

tów i burmistrzów gmin oraz przez Wielkopolską Okręgową Izbę Aptekarską w Poznaniu.
Zgodnie z tym rozkładem na terenie gminy
Murowana Goślina apteki czynne będą
w następujących godzinach:

Lp.

Apteka

pon. - pt.

sob.

niedz.

tel.

1.

Apteka pod Zegarem
ul. Poznańska 18

8:00 – 19:00

8:00 – 14:00

-

812 24 15

2.

Apteka Vita - Farm
pl. Powstańców Wlkp. 17

8:00 - 19:00

8:00 – 14:00

-

811 30 05

3.

Apteka Zielone Wzgórza
Nowy Rynek 14

8:00 – 19:00

8:00 – 14:00

-

812 30 56

4.

Apteka Przyjazna
ul. Długa 25

8:30 – 20:30

8:00 – 16:00

9:00 – 13:00

811 41 18

5.

Apteka Szafirowa
ul. Graszyńskiego 1

8:00 – 18:00

8:00 – 14:00

-

811 31 02

Stypendia rozdane

J

uż po raz siódmy zostały wręczone stypendia Fundacji Edukacyjnej im. Jana Pawła II w Murowanej Goślinie. Powołana do
życia uchwałą Rady Miejskiej
w 2000 roku fundacja wspiera młodych, zdolnych ludzi z rodzin niezamożnych, zamieszkałych na terenie
gminy Murowana Goślina, którzy
rozpoczynają studia wyższe. Stypendium w kwocie 300 zł miesięcznie pozwala im zaspokoić podstawowe potrzeby związane z pokryciem kosztów dojazdu do Poznania, czy zakupu materiałów papierniczych. Do tej pory stypendium
otrzymało 49 młodych ludzi.
Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się
17 października br. Tym razem decyzją
Zarządu roczne wsparcie finansowe uzyskało
siedmioro młodych ludzi. Wśród zaproszonych
gości był delegat Księdza Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego ks. biskup Wojciech Polak,
który do zgromadzonych skierował ciepłe
słowa. Metropolita Gnieźnieński od lat wspiera
naszą fundację modlitwą, a także przekazuje
fanty na loterię, z której dochód zasila konto

fundacji.
Poza stypendystami i ich rodzicami w uroczystości udział
wzięły władze fundacji (Zarząd
i Rada Fundacji), władze miasta,
ale przede wszystkim darczyńcy.
Słowa podziękowania skierował
do zgromadzonych przedstawiciel ubiegłorocznych stypendystów oraz przedstawicielka
rocznika 2007/2008. Inna stypendystka zaprezentowała wiersz autorstwa
Jana Pawła II.
Po części oficjalnej przy kawie i skromnym
poczęstunku była okazja do rozmów i wpisania
się do księgi pamiątkowej.
Oczywiście nie byłoby to możliwe, gdyby nie
bezinteresowne zaangażowanie grupy ludzi
oraz hojność darczyńców, którym bardzo
gorąco dziękujemy.
Zarząd Fundacji Edukacyjnej
im. Jana Pawła II w Murowanej Goślinie
tel. 061 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

Bezpłatna sterylizacja suczek i kotek

Psy wyrzucone przez płot na teren szkoły w Buku.
Jest to skutek niekontrolowanej rozrodczości suczek.

F

undacja “Zwierzęta i my” prowadzi bezpłatną kastrację suczek i kotek w naszej
gminie. Dzięki ofiarnej pracy lekarzy weterynarii suczki i kotki nie sprowadzą na świat
rozkosznych, ale kłopotliwych i często później

poniewierających się maluchów.
2 zwierzątka, które przeszły zabieg czują się
dobrze, cieszą się nadal zdrowiem i nie sprawiają swym opiekunom kłopotów, jakie zawsze
wiążą się z nawałem adoratorów, a później
z wychowaniem niepożądanych potomków.
W ubiegłym roku Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego, w związku z czym
można odprowadzić 1 % z podatku dochodowego na powyższą działalność, bez dodatkowych kosztów - wystarczy w PIT wpisać nazwę
Fundacji, jej KRS i kwotę, a urząd sam należność
odprowadzi na konto. Pomoc ta stanowi konkretne wsparcie, szczególnie dla tych osób, których nie stać na samodzielne pokrycie kosztów
zabiegu.
Z góry dziękujemy za każdą pomoc.
Fundacja “Zwierzęta i my”, KRS 0000020871
60-840 Poznań, Dąbrowskiego 25/3
tel. 061 814 28 19, tel. 061 847 62 85
KONTO: 29 1090 1362 0000 0000 36 01 83 79

Biuletyn Samorządowy
Miasta i Gminy Murowana Goślina

4

W rok po wyborach
Upłynął już rok od ostatnich wyborów samorządowych. Rozliczanie się z przedstawionego programu wyborczego jest obowiązkiem każdego kandydata.
Zgodnie z tą regułą pragnę zaprezentować stopień realizacji programu ogłoszonego przed rokiem.

T

ak, tak to już minął rok od wyborów
samorządowych. Niestety często zdarza się , że podczas kampanii prezentowane są przeróżne pomysły, a zaraz po wygranych wyborach zapomina się o podjętych
zobowiązaniach. Tymczasem istnieje obowiązek, wynikający z zasad demokracji, aby przed
wyborcami rozliczać się z realizacji programu
wyborczego. Zgodnie z zasadą rozliczalności
przedstawiam Państwu w jakim stopniu realizowany jest program ogłoszony przed rokiem.
Program wyborczy - mój i Komitetu Wyborczego „Rozwój Ziemi Goślińskiej” - został zredagowany pod hasłem „Nie zwalniać tempa!”
i zawierał pięć głównych punktów. Właśnie
w takiej kolejności, uwzględniając także „podpunkty”, omówię podjęte działania w pierwszym roku kadencji.
1. Wykorzystajmy fundusze unijne.
Obecnie prowadzimy dwa projekty dofinansowane przez Unię Europejską jeszcze z budżetu
2004 – 2006. Są to: „Modernizacja i rozbudowa historycznego Ratusza” oraz „Szlak Kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka”.
Wprawdzie Komisja Europejska nie uruchomiła jeszcze funduszy przeznaczonych na lata
2007-2013, ale intensywnie przygotowujemy
się do ich wykorzystania.
Najwyższy priorytet mają cztery inwestycje
o charakterze ponadlokalnym.
Budowa kanalizacji sanitarnej (w ramach
Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”).
Inwestycja ta na terenie naszej gminy zakłada
zakończenie kanalizowania miasta Murowana
Goślina i dotarcie z systemem do prawie
wszystkich większych wsi naszej gminy (87 km
kolektorów).
Od stycznia po rozstrzygnięciu przetargów
trwają prace projektowe. Pierwsze pozwolenie na budowę powinniśmy otrzymać dla
Kamińska i Pławna. Kolejne w ciągu 2008
roku.
W czerwcu 2007 roku zostaliśmy umieszczeni
na liście projektów środowiskowych przygotowanych w pierwszej kolejności do przyznania
dotacji.
Obwodnica
Zgodnie z projektem ma długość ponad 9 km.
Omija miasto po stronie zachodniej (od Bolechowa – tuż za pałacem, aż za Trojanowo – do
rozwidlenia dróg Wągrowiec – Skoki). Na trasie zlokalizowano dwa mosty, w tym jeden
o długości ok. 200 m. nad Trojanką.
Obecnie aktualizowana jest dokumentacja
i doprojektowywane zjazdy na ulicę Maciszewską. Inwestycja ma już przyznaną dotację
z UE. Uruchomienie środków nastąpi w przyszłym roku i wówczas Zarząd Dróg Wojewódzkich rozpisze przetarg.
Modernizacja linii kolejowej
Najważniejszymi efektami będą skrócenie

czasu przejazdu do Poznania, zwiększenie
częstotliwości i wprowadzenie dodatkowych
przystanków.
Ten projekt należy do kluczowych projektów
Województwa Wielkopolskiego, zatem dotacja UE jest pewna. Obecnie przygotowane są
koncepcja i studium wykonalności. W przyszłym roku opracowana zostanie dokumentacja techniczna.
Z projektem „Modernizacja linii kolejowej”
powiązane są dwa bardzo ważne projekty:
zakup kolejnych szynobusów i przedłużenie
linii tramwajowej z Zawad do dworca Poznań
– Wschód.
Budowa zbiornika Przebędowo
Projekt jest właściwie przygotowany, oczekuje
na uruchomienie dotacji UE.
Odrębnym zespołem zadań jest wieloletni
program „Rewitalizacji Miasta”, w tym szczególnie odnowy Śródmieścia (historycznej części), czyli teren pomiędzy os. „Zielone Wzgórza” i os.”600-lecia” i Przebędowem oraz rozwijającymi się terenami w okolicy Raduszyna
i w rejonie ulicy Gnieźnieńskiej i Przemysłowej. Program rewitalizacji zakłada łączenie
środków gminy Unii Europejskiej i prywatnego
kapitału. Najważniejszymi zrealizowanymi
zadaniami minionego roku jest wspomniana
już modernizacja Ratusza oraz przygotowanie
projektów i pozyskanie dotacji (program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „BRD”) na
przebudowę śródmiejskiego odcinka ulicy
Poznańskiej i części placu Powstańców Wielkopolskich oraz remont nawierzchni ul. Rogozińskiej (realizacja w pierwszym półroczu
2008).
Poza tymi wielkimi inwestycjami przygotowujemy się do pozyskania dotacji UE także na:
budowę ulicy Polnej i Raduszyńskiej, drogi do
Łoskonia Starego (przynajmniej części) czy
wodociągu do Głębocka. Z ważnych inwestycji drogowych w pierwszym roku kadencji
należy wskazać budowę ronda (Poznańska,
Śliwkowa, Długa), na którą pozyskaliśmy dotację „BRD”.
Z inwestycji sportowych warto wskazać boisko ze sztuczną nawierzchnią w Długiej Goślinie (dotacja z PZPN, UEFA).
2. Nadal podnosimy atrakcyjność zamieszkania w gminie.
Mieszkania komunalne
Został oddany do użytku budynek przy
ul. Kochanowskiego 16 (8 mieszkań).
Wpieranie budownictwa indywidualnego
i czynszowego
Właśnie zakończyliśmy opracowanie „Strategii
mieszkalnictwa”. Ważnym jej elementem jest
przystąpienie gminy do współpracy przy budowie mieszkań czynszowych.
Codziennie w urzędzie doradzamy (w Biurze
Planowania Przestrzennego) inwestorom indywidualnym i deweloperom.

Tomasz Łęcki - Burmistrz Miasta i Gminy

Transport publiczny
Po przetargu na obsługę linii 111 i 188 przez
najbliższe siedem lat będzie nas obsługiwała
firma „Warbus”. Największym osiągnięciem
tego rozstrzygnięcia jest oddanie do dyspozycji mieszkańców Murowanej Gośliny najnowocześniejszego taboru autobusowego (pod tym
względem zajmujemy pierwsze miejsce
w aglomeracji poznańskiej). Nigdy wcześniej
żaden przewoźnik nie zaoferował nowych
autobusów.
Obecnie trwają prace nad zmianami w rozkładzie jazdy, aby w miarę możliwości zrealizować zgłaszane uwagi pasażerów.
Niestety po raz drugi nie powiódł się przetarg
na trzy linie wewnątrz gminy. Kolejna próba
w przyszłym roku.
Rozwój turystyki
Nowym osiągnięciem jest już wspominany
turystyczny „Szlak Kościołów drewnianych”
oraz otwarta w październiku północno wielkopolska pętla „Szlaku cysterskiego”. Dla obu
szlaków przygotowane są przewodniki.
Turystyka rowerowa i turystyka kulturowa
stają się naszym produktem oferowanym
mieszkańcom i przyjezdnym.
W pierwszym roku obecnej kadencji odbyło
się szereg imprez promujących nasz „rowerowy profil”. Należy tu wymienić chociażby
największe imprezy: premia specjalna „Tour
de Pologne”, MTB Marathon, Mistrzostwa Polski w rowerowej jeździe na orientację
„MTBO”.
Upowszechnienie dostępu do Internetu
Niestety z powodu wycofania się jednego
z partnerów nie powiódł się pierwszy projekt
budowy szerokopasmowego dostępu do Internetu. Obecnie współpracujemy z Urzędem
Marszałkowskim w przygotowaniu projektu
wojewódzkiego. Tu powinno pójść lepiej,
bowiem ten projekt znalazł się na liście projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego – czyli ma zapewnioną dotację UE.
Bezpieczeństwo mieszkańców
Największym problemem w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców stało się poważne
uszczuplenie kadrowe lokalnego komisariatu
(ok. 1/3). Braki te próbowaliśmy niwelować
poprzez dodatkowe „płatne patrole” i wsparcie dla policji ze strony Straży Miejskiej. Jednocześnie komendant komisariatu organizował
patrole policji poznańskiej.
Po kilkumiesięcznych problemach natury
prawnej, po poprawieniu stosownej ustawy,
na naszych ulicach zaczął pojawiać się fotoradar (wspólny z Suchym Lasem) – jedyne skuteczne narzędzie na piratów za kierownicą.
Czystość gminy
Dość wysoki poziom ustalony w latach wcześniejszych staraliśmy się nadal utrzymać chociaż
ceny usług istotnie podskoczyły.
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3. Postawmy na młodzież
Wysoka jakość kształcenia od przedszkoli
do szkół ponadgimnazjalnych
W bieżącym roku zostało otwarte ognisko
przedszkolne w Rakownii. Gimnazjum im. Jana
Kochanowskiego uzyskało wynik sprawdzianu
końcowego jeden z najlepszych w Wielkopolsce. Gmina Murowana Goślina wraz ze środowiskiem rzemieślniczym wspiera rozbudowę
Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Szkolnej.
Poczynione zostały kolejne starania o utworzenie w naszym mieście liceum ogólnokształcącego. Po braku zgody ze strony powiatu
została podpisana umowa z Towarzystwem
Salezjańskim, które prowadzi renomowaną
sieć szkół w Polsce i świecie.
Różnorodność oferty sportowej i turystycznej
Coraz więcej młodzieży (także dorosłych!)
uprawia naszą specjalność - turystykę rowerową.
Jesienią wśród drużyn z naszej miejscowości
pojawiła się drużyna siatkarek, która grając
pierwszy sezon w III lidze B pokonała do tej
pory wszystkie rywalki. Jest poważna szansa
na awans.
Dostępność mieszkań w Murowanej Goślinie
Wiem, że młodzież jest bardzo zainteresowana programem budowy mieszkań czynszowych, zapisanym we wspominanej „Strategii
mieszkalnictwa”. Obecnie jest bardzo trudno
i bardzo drogo.
Dobrze zorganizowany transport do
Poznania
Po opisanych już działaniach tegorocznych
należy dalej poprawiać przede wszystkim ilość
połączeń. Młodzi ludzie dojeżdżający do szkół
i uczelni skarżą się na tłok w godzinach
„szczytu przewozowego”.
Jednym ze zrealizowanych postulatów młodego pokolenia jest uruchomiony kurs nocny
z Poznania.
4. Wzmacniajmy rozwój gospodarczy
Zachęty dla inwestorów
Prowadzimy indywidualną opiekę nad inwestorami. Nasza gmina oferuje stabilną politykę

podatkową (podatki lokalne korygowane są
jedynie o stopień inflacji) oraz ulgi dla inwestorów. Jednocześnie inwestorzy cenią nasze
doradztwo przy poszukiwaniu pracowników
oferowane przez Klub Pracy.
Rozwój Strefy Aktywizacji Gospodarczej
Właśnie została przygotowana przebudowa
ulicy Polnej wraz z całą infrastrukturą („pięta
achillesowa” naszej strefy). Obecnie jesteśmy
w trakcie przetargu na wyłonienie wykonawcy
robót.
W prestiżowym konkursie organizowanym
przez Polską Agencję Inwestycji Zagranicznych
dostaliśmy się do ścisłego finału wojewódzkiego (sześć gmin).
W tym roku zapadły decyzje 3 nowych firm
o zainwestowaniu w Murowanej Goślinie.
Profesjonalna promocja turystki
Na targach „Tour Salon” nasze stoisko promujące turystykę w rejonie Puszczy Zielonka
zostało uznane za jedno z najlepszych.
Biuro Komunikacji Społecznej zorganizowało
25 akcji promocyjnych w kraju i 4 – poza granicami.
Wsparcie dla rolnictwa
Również w sektorze produkcji rolnej prowadzimy stabilną politykę podatkową.
Rolnicy ponownie chętnie korzystali z porad
w naszym Urzędzie 298 porad). Zorganizowaliśmy 4 szkoleń specjalistycznych. Sprawnie
oszacowaliśmy straty związane z majowymi
wymarznięciami, co było niezbędnym warunkiem uzyskania państwowej pomocy.
5. Pozostańmy bardzo aktywni
Rozwój sołectw i osiedli samorządowych
Powstały kolejne dwa osiedla samorządowe.
Osiedla i sołectwa zrealizowały 37 lokalnych
projektów (place zabaw, remonty świetlice).
Lista goślińskich stowarzyszeń wzbogaciła się
o kolejne: Stowarzyszenie Kulturowo - Oświatowe „Eruditio przy Gimnazjum nr 2 czy Stowarzyszenie Przyjaciół Rakownii.
Etyka w życiu publicznym
Tę sferę traktujemy bardzo poważnie. Wyznajemy zasadę „zero tolerancji dla korupcji”.
Dalej uczestniczyliśmy z powodzeniem
w kolejnym etapie programu „Przejrzysta Polska”. Nasze konkursy na stanowiska w urzę-

dzie są oceniana bardzo wysoko. O otwartości
na kontakty z mieszkańcami mogą świadczyć
nie tylko samo wydawanie, ale i forma „Biuletynu Samorządowego”, aktywność na Forum
dyskusyjnym (na naszej stronie www.murowana-goslina.pl), dwa razy w miesiącu organizowane spotkania z mieszkańcami kolejnych
sołectw i osiedli.
Dynamiczna promocja gminy
Promujemy nie tylko turystykę. Ważnym
naszym produktem promocyjnym (ale też
oczywiście ważnym przeżyciem dla naszych
mieszkańców) są imprezy cyklu „Murowane
lato”: „Targ Wiejski” w Boduszewie, „Wianki”
w Mściszewie, Festiwal „Musica Sacra – Musica
Profana” w Długiej Goślinie czy wreszcie „Jarmark św. Jakuba”. Wśród innych imprez szczególnie ważną rolę odgrywają Mistrzostwa Polski Weteranów w Półmaratonie.
Innowacyjność w życiu gminy
Pierwszy rok nie przyniósł istotnych wdrożeń.
W przygotowaniu są m. in.: „podpis elektroniczny”, dłuższe godziny otwarcia urzędu
i projekt „Inkubator przedsiębiorczości
w Murowanej Goślinie”.
Oto zaprezentowałem Państwu skrótowo,
chociaż przecież nie tak krótko, rozliczenie
realizacji programu wyborczego w rok po
samorządowej elekcji. Mam nadzieję, że widać
w tym sprawozdaniu, a lepiej jeszcze –
w codziennych działaniach, determinację
i poważne traktowanie wyborczych zapowiedzi. Efekty tu zaprezentowane to efekt pracy
wielu ludzi, nie tylko burmistrza, urzędu
i instytucji gminnych, ale także Rady Miejskiej,
sołectw, osiedli samorządowych, szeregu stowarzyszeń, wielu konkretnych osób - mieszkańców i przyjaciół Murowanej Gośliny.
Za rok kolejne sprawozdanie. Po lekturze
obecnego bardzo proszę o uwagi, podpowiedzi, propozycje. W programie Komitetu
Wyborczego „Rozwój Ziemi Goślińskiej” zapisaliśmy, że „dalszy rozwój naszej gminy zależy
od nas wszystkich”.
Tomasz Łęcki
Burmistrz Miasta i Gminy
tel.: 061 811 30 01
e-mail: burmistrz@murowana-goslina.p

Remont ratusza nabiera tempa

W

ostatnim czasie przyspieszyło tempo
robót wykonywanych w związku
z modernizacją ratusza w historycznej części miasta. W ciągu kilku tygodni,
oprócz prac przygotowawczych i rozbiórkowych, wykonano ściany w nadbudowywanym
piętrze oficyny oraz zainstalowano elementy
zadaszenia. Ponadto zalano fundamenty łącznika pomiędzy zabytkową częścią ratusza
a oficyną, a także wykonano w nim strop parteru. W ostatnich dniach rozpoczęto betonowanie fundamentów pod budowę zewnętrznej
klatki schodowej. Dodatkowo rozpoczęto
pierwsze prace przygotowawcze i rozbiórkowe w budynku frontowym. W najbliższym
czasie, o ile warunki pogodowe nie przeszkodzą, będą trwały dalsze prace w budynku oficyny i w łączniku, a także konturowane będą
prace w budynku zabytkowym.

późnych godzin wieczornych. Ponadto
w najbliższym czasie mogą pojawić się utrudnienia w ruchu w rejonie ratusza przy
pl. Powstańców Wielkopolskich. Za powstałe
utrudnienia przepraszamy!
Barbara Florys-Kuchnowska
inspektor ds. środków pomocowych
i obsługi inwestorów
tel. 061 812 20 55 w. 202
e-mail: b.florys@murowana-goslina.pl
Zakończenie prac, mających na celu przywrócenie do dawnej świetności tego cennego
zabytku oraz wzmocnienie jego funkcji społecznej, planowane jest na czerwiec 2008 r.
Ze względu na bardzo krótki okres realizacji
inwestycji, roboty wykonywane są również do

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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Trwają prace nad zmianą rozkładów jazdy
autobusów linii 111 i 188

K

omunikacja autobusowa organizowana
przez Warbus Sp. z o.o. na zlecenie
Gminy Murowana Goślina cieszy się
bardzo dużym zainteresowaniem z Państwa
strony. Wielu mieszkańców korzystających
z przejazdów autobusami linii 111 i 188 skarżyło się w miesiącu wrześniu na liczne niedogodności, przede wszystkim wynikające ze
spóźnień autobusów, nieuprzejmości i niekompetencji kierowców. Wszelkie uwagi zgłaszane
przez Państwa zostały przekazane przewoźnikowi. Firma Warbus podjęła kroki w celu eliminacji zaistniałych problemów. Efekty podjętych działań były wyraźnie zauważalne w miesiącu październiku. Na poprawę jakości świadczonych usług złożyło się kilka czynników.
Między innymi dokonano zmian kadrowych,
około połowa kierowców została wymieniona
na bardziej kompetentnych i doświadczonych.
W chwili obecnej Spółka zatrudnia 11-osobowy zespół kierowców do obsługi linii 111
i 188. Wprowadzenie nowego taboru autobusowego znacznie poprawiło komfort podróży.
Początkowe problemy spowodowane nieumiejętnością obsługi kas fiskalnych zostały
rozwiązane poprzez wprowadzenie bileterów

oraz odpowiednie przeszkolenie kierowców
w tym zakresie.
W początkowych tygodniach funkcjonowania
firmy Warbus do tutejszego Urzędu spływały
liczne uwagi i skargi ze strony mieszkańców.
W październiku i listopadzie zarejestrowaliśmy
sporadyczne uwagi z Państwa strony. Pojawiło
się natomiast sporo sugestii dotyczących
wprowadzenia ewentualnych korekt w rozkładach jazdy.
W związku z licznymi wnioskami mieszkańców, jakie wpłynęły do Urzędu Miasta i Gminy,
dotyczącymi zmiany rozkładów jazdy autobusów linii 188 i 111 rozpoczęto prace polegające na zoptymalizowaniu rozkładów. W tym
celu przewoźnik przedłożył do zaopiniowania
projekt zmian rozkładu jazdy. Dnia 20 listopada w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina odbyło się spotkanie przedstawicieli Spółki Warbus z przedstawicielami
gminy, podczas którego omówiono propozycje
zmian rozkładu.
Modyfikacja rozkładu polegać będzie na dostosowaniu go (wydłużeniu czasu przejazdu z 45

min. do 1 godz.) do warunków panujących na
trasie w godzinach szczytu. Ponadto w celu
odciążenia najbardziej zatłoczonych kursów na
obu liniach planuje się wprowadzenie dodatkowych kursów lub zmiany godzin odjazdu niektórych autobusów. W związku z licznymi
wnioskami pasażerów korzystających z autobusów linii 188 planuje się wprowadzenie
dodatkowych kursów na trasie Przebędowo –
Poznań (Os. Sobieskiego).
Prace nad projektem zmian rozkładu jazdy
nadal trwają,
Wejście w życie nowego rozkładu jazdy będzie
możliwe nie wcześniej niż na początku przyszłego roku, gdyż jego modyfikacja wymaga
dokonania uzgodnień z Urzędem Miasta
Poznań. Ostateczny termin wprowadzenia
zmian do rozkładu jazdy jest uzależniony od
uzyskania przez przewoźnika zezwolenia
wydanego przez Prezydenta Miasta Poznań.
Barbara Borejsza-Ida
podinspektor ds. ochrony środowiska
i usług komunalnych
tel. 061 812 20 55 wew. 206
e-mail: b.ida@murowana-goslina.pl

Ulgi dla osób powyżej 70 roku życia i Honorowych Dawców
Krwi

Od

stycznia 2008 roku obowiązywać będą dodatkowe ulgi na
przejazdy autobusami linii 111
i 188. Zgodnie z decyzją Rady Miejskiej od
1 stycznia 2008 r przy przejazdach autobusami, komunikacji realizowanej przez Spółkę
WARBUS na zlecenie gminy Murowana
Goślina, na podstawie biletów jednorazowych
i miesięcznych przysługiwać będą:
ulga 80%:
• osobom, które ukończyły 70 rok życia
zameldowanym na pobyt stały na terenie
gminy, za okazaniem dowodu osobistego;
• kobietom Honorowym Dawcom Krwi
zameldowanym na pobyt stały na terenie
gminy, które oddały więcej niż 20 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,
• mężczyznom Honorowym Dawcą Krwi
zameldowanym 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 Hono-

Dodatkowy przystanek autobusowy na
ul. Długiej

P

od koniec ubiegłego miesiąca zostało
oddane do użytku rondo na skrzyżowaniu ul. Długiej z ul. Poznańską. W ramach
inwestycji wykonana została także zatoka
przystankowa przy ul. Długiej. W tym miejscu
wyznaczony został przystanek „na żądanie”
dla pasażerów korzystających z autobusów
linii 111 i 188 jadących w kierunku Przebędowa.
Jednocześnie przypominam, że zgodnie
z „Regulaminem przewozu osób i bagażu na
liniach autobusowych nr 111 i 188 realizowa-

nych na zlecenie gminy Murowana Goślina”
pasażer zamierzający wsiąść na przystanku
oznaczonym „na żądanie” powinien zasygnalizować ten zamiar obsłudze autobusu przez
wyraźne podniesienie ręki. Wskazane czynności winny być dokonane w czasie i w sposób
umożliwiający bezpieczne zatrzymanie autobusu na przystanku.
Barbara Borejsza-Ida
podinspektor ds. ochrony środowiska
i usług komunalnych
tel. 061 812 20 55 wew. 206
e-mail: b.ida@murowana-goslina.pl

rowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Gośliniacy” w Murowanej Goślinie.
ulga 60%:
• osobom z orzeczoną niepełnosprawnością z tytułu wzroku zameldowanym na
pobyt stały na terenie Gminy Murowana
Goślina. Wykaz dokumentów uprawniających do ulgi znajduje się na stronie internetowej UMiG Murowana Goślina (www.
murowana-goslina.pl).
Barbara Borejsza-Ida
podinspektor ds. ochrony środowiska
i usług komunalnych
tel. 061 812 20 55 wew. 206
e-mail: b.ida@murowana-goslina.pl

Panu
Zenonowi Ochowi
wyrazy głębokiego współczucia
z
powodu śmierci
Żony
składają
Burmistrz Tomasz Łęcki
oraz
pracownicy Urzędu Miasta i Gminy
Murowana Goślina
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Podatki i opłaty lokalne na 2008 rok

N

a Sesji Rady Miejskiej w Murowanej
Goślinie w dniu 22 października 2007
roku radni uchwalili stawki podatków od nieruchomości na 2008 rok. Dla
większości kategorii podatkowych wzrosły
one średnio o 2,2% w stosunku do stawek
obowiązujących w 2007 roku. Stawka dla
budynków związanych z działalnością gospodarczą jest zgodna z porozumieniem podpisanym w dniu 27.02.2002 roku przez Burmistrza
Miasta i Gminy z Przewodniczącym Komisji
Gospodarczej Rady Miejskiej Wieńczysławem
Rakowskim oraz Starszym Cechu Rzemieślników, Kupców i Przedsiębiorców Jerzym
Pędzińskim. Wzrost ten odpowiada wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2007 r. tj. wskaźnikowi wg którego ulegają
podwyższeniu górne granice stawek kwotowych.
Stawkę dla garaży wolnostojących pozostawia
się na poziomie 2007 roku tj. w kwocie 4,64 zł
za 1 m2 powierzchni użytkowej.
Natomiast dla budynków gospodarczych
stawkę obniża się do kwoty 3,30 zł za 1 m2
pow. użytkowej. Ustalenie tych dwóch kategorii stawek na tym poziomie podyktowane
jest znacznym obciążeniem tym podatkiem
dużej grupy podatników.
Stawki powyższe określone zostały w Uchwale
Rady Miejskiej Nr XII/102/2007 z dnia 22 października 2007 roku.
Stawki podatku od środków transportowych na 2008 rok wzrosły średnio o 2,2%
w stosunku do stawek obowiązujących w 2007
roku.
Stawki podatku od środków transportowych

zostały określone w uchwale Rady Miejskiej
Nr XII/103/2007 z dnia 22 października 2007
roku.
Stawka podatku rolnego na 2008 rok
wynosi 87,50 zł za 1 ha przeliczeniowy i 175 zł
za 1 ha fizyczny.
Wynika ona z obniżenia średniej ceny skupu
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów
2007 roku ogłoszonej przez Prezesa GUS
wynoszącej 58,29 zł za 1 q do 35 zł za 1 q.
Obniżenie ceny żyta dla ustalenia podstawy do
obliczenia podatku rolnego na obszarze miasta i gminy na 2008 rok nastąpiło uchwałą Rady
Miejskiej Nr XII/110/2007 z dnia 22 października 2007 roku.
Stawka podatku leśnego na 2008 rok
wynosi 32,4016 zł za 1 ha fizyczny lasu.
Rada Miejska przyjęła średnią cenę sprzedaży
drewna ogłoszoną przez Prezesa GUS wynoszącą 147,28 zł za 1 m3 drewna stanowiącą
podstawę obliczenia stawki podatku leśnego.
Przedstawione zostało stanowisko Burmistrza
w sprawie podatku leśnego na 2008 rok uzasadniające przyjęcie w/w ceny drewna. Spowodowało to brak potrzeby podejmowania
uchwały w powyższej sprawie.
Natomiast stawki opłaty targowej na 2008
rok uchwalono już na poprzedniej sesji w dniu
24 września 2007 roku.
Wysokość stawek zróżnicowano w zależności
od charakteru sprzedawanych towarów:
16 zł - od sprzedaży art. rolnych (na poziomie
2007 roku)
25 zł - od sprzedaży art. pozostałych ( wzrost
o 1 zł )

8 zł - od sprzedaży art. rolnych dokonywanej
przez podatników podatku rolnego
posiadających gospodarstwo rolne na
terenie miasta i gminy Murowana
Goślina.
Uchwałą Rady Miejskiej NrXI/94/2007 z dnia
24 września 2007 roku określono stawki
opłaty targowej na 2008 rok, sposób poboru
opłaty oraz wyznaczono inkasentów.
Równocześnie na sesji w dniu 24 września
2007 roku ustalono opłatę od posiadania
psów w wysokości 23 zł za każdego psa.
Stawka opłaty od posiadania psów na 2008
rok, sposób jej poboru przez wyznaczonych
inkasentów, termin oraz sposób powstania
obowiązku w/w opłaty określone zostały
w uchwale Rady Miejskiej Nr XI/93/2007 z
dnia 24 września 2007 roku.
Nowością na 2008 rok jest wprowadzona
ustawą o podatkach i opłatach lokalnych
zmiana nazwy „podatku od posiadania psów”
na „opłatę od posiadania psów”.
Ww. uchwały Rady Miejskiej w Murowanej
Goślinie wchodzą w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego. Po tym terminie w pełnym brzmieniu będą dostępne na
stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy
Murowana Goślina.
Barbara Łukasiewicz
zastępca kierownika
Referatu Gospodarki Finansowej
tel. 061 812 20 55 wew. 132
e-mail: b.lukasiewicz@murowana-goslina.pl

Czterdzieści lat minęło jak jeden dzień
11 listopada 2007 roku przypadła okrągła rocznica pracy zawodowej p. Romualda Stańko jako doradcy rolniczego dla rolników z terenu miasta i gminy
Murowana Goślina.

W

szystko rozpoczęło się w roku 1966
po zakończeniu edukacji w Technikum Rolniczym w Szamotułach.
Wtedy p. Romuald odbył staż w Zakładzie
Centrali Nasiennej Mutowo pod Szamotułami.
Po rocznym pobycie w tej instytucji p. Stańko
wrócił do Murowanej Gośliny i został zatrudniony w Gminnej Spółdzielni Samopomoc
Chłopska w charakterze referenta ds. zaopatrzenia w dziale handlowym. W tym czasie
nawiązał on także kontakty z osobami zatrudnionymi w Gromadzkiej i Miejskiej Radzie
Narodowej. Dzięki tym znajomościom
11 listopada 1967 roku p. Romuald otrzymał
stanowisko referenta rolnego w Gromadzkiej
Radzie Narodowej. Po półrocznej pracy na
tym stanowisku p. Romuald piastował funkcję
zootechnika terenowego. Od tamtego
momentu zajął się edukowaniem rolników
indywidualnych w kwestii produkcji zwierzęcej. Udzielał im także niezbędnej pomocy
administracyjnej. Był to czas wytężonej pracy
związanej ze szczegółowym zapoznawaniem
się z poszczególnymi gospodarstwami, ich
specyfiką oraz obowiązującym tam sposobem
pracy. Wraz z p. Ryszardem Zaworskim

p. Romuald Stańko zajmował się więc wszystkimi zagadnieniami, z jakimi parał się rolnik
w prowadzeniu swego gospodarstwa. Na
początku lat 80-tych jubilat pełnił funkcję pracownika etatowego urzędu. Po odejściu na
emeryturę p. Marii Imburskiej zastąpił ją na
stanowisku sekretarza urzędu. Po niedługim
czasie trudna sytuacja rodzinna zmusiła go do
powrotu do Wielkopolskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego na stanowisko doradcy
ds. KGW. W tym czasie doradcy zostali pozbawieni możliwości wyjazdów w teren. Miejscem
kontaktowania się z rolnikami i zajmowania się
ich problemami stało się biuro. W wyniku
reorganizacji służb doradczych p. Stańko został
pozbawiony biura WODR w gmachu urzędu.
Nie mając innego lokum, p. Stańko bezinteresownie uruchomił dla dobra rolników biuro
w swoim mieszkaniu.
Po akcesji Polski do Unii Europejskiej nastąpiła
przełomowa zmiana i wreszcie Ośrodek
Doradztwa Rolniczego otrzymał możliwość
zlokalizowania biura w gmachu byłego magistratu miejskiego. Po ogłoszeniu tego miejsca
pracy w znacznym stopniu zwiększyła się
liczba osób codziennie odwiedzających

doradcę i czekających na rozwiązania problemów technologicznych w rolnictwie.
Doradca nadal prowadzi pokazy, spotyka się
także z rolnikami np. na różnych wystawach,
targach. Pan Stańko jest świadomy, że jak
w każdej dziedzinie gospodarczej, tak i w działalności doradcy rolniczego, konieczne jest
systematyczne pogłębianie wiedzy fachowej.
Bardzo ważna dla niego stała się współpraca
z p. Zofią Lehmann, Efekty tej współpracy to
mobilizacją rolników w podejmowaniu odważnych wyzwań.
Aktualnie istotne znaczenie ma pogłębienie
wiedzy doradcy rolników w dziedzinie prawnej i ekonomicznej. Wszystko to jest przedmiotem pracy, jaką wykonuje p. Romuald
Stańko. Jest on przykładem osoby mobilnej,
bezgranicznie oddanej wykonywanym obowiązkom; osoby, która nieustannie pogłębia
swoją wiedzę w tej materii.
Życzymy jubilatowi dalszego zapału do pracy
na stanowisku doradcy rolniczego w naszym
mieście. Wszystkiego dobrego na kolejne lata
działalności!
Małgorzata Krotiuk - Śliwa
podinspektor ds. rolnictwa i melioracji
tel. 061 812 20 55 wew. 104
e-mail: m.sliwa@murowana-goslina.pl
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Sprawozdanie z XII Sesji Rady Miejskiej

W
•

•
•

•

•

dniu 22 października 2007r. odbyła
się XII Sesja Rady Miejskiej. Radni
podjęli między innymi:
Uchwałę w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na 2008
rok.
Uchwałę w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok.
Uchwałę w sprawie obniżenia średniej
ceny skupu żyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2007 roku dla ustalenia
podstawy do obliczenia podatku rolnego
na obszarze miasta i gminy na rok 2008.
Uchwałę
sprawie zmiany uchwały
nr X/86/2007 z dnia 27 sierpnia 2007 roku
w sprawie określenia przepisów porządkowych, ustalenia opłat dodatkowych
w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty
należności przewozowych oraz
ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach
za korzystanie z usług autobusowego
transportu na regularnych liniach na trasach Poznań – Przebędowo, Przebędowo
– Poznań realizowanych na zlecenie Gminy
Murowana Goślina. Uchwałą tą wprowadzono dodatkowe ulgi w wysokości 60%
dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością
z tytułu wzroku zameldowanych na
pobyt stały na terenie Gminy Murowana
Goślina. Ulgi będą obowiązywać od dnia
1 stycznia 2008 roku.
Uchwałę w sprawie nadania
nazwy
nowo powstałym ulicom na terenie

•

•
•
•
•

•

gminy Murowana Goślina w miejscowości Rakownia i Długa Goślina.
Uchwałę dotyczącą ustalenia wysokości
stawki procentowej opłaty adiacenckiej
dotyczącej budowy urządzeń infrastruktury technicznej oraz podziału nieruchomości. Poprzednia stawka przyjęta przez
Radę Miejską uchwałą nr IX/71/2007 z dnia
25 czerwca 2007 roku była maksymalną
stawką ustawową i wynosiła 50%. Na skutek wejścia w życie w dniu 22 października
2007 roku ustawy o zmianie ustawy
o gospodarce nieruchomościami wprowadzającej wysokość stawki procentowej
opłaty adiacenckiej w wysokości nie większej niż 30 % różnicy wartości nieruchomości, Rada Miejska uchwaliła 30 %
stawkę.
Uchwałę w sprawie przyjęcia „Polityki
Oświatowej Miasta i Gminy Murowana
Goślina na lata 2008 – 2015”.
Uchwałę w sprawie zasad i trybu opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
(WPI).
Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy
Murowana Goślina na lata 2007 – 2015.
Uchwałę w sprawie wyboru ławników do
Sądu Rejonowego w Poznaniu i Sądu Okręgowego w Poznaniu na kadencję 2008 –
2011.
Uchwałę w sprawie procedury uchwalania
budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towa-

rzyszących projektowi budżetu.
• Uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu
na pokrycie planowanego deficytu.
• Uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy
na 2007 rok.
• Uchwałę w sprawie udzielenia w 2008
roku pomocy finansowej Gminie Suchy
Las w celu pokrycia połowy kosztów
legalizacji, ubezpieczenia i serwisu fotoradaru.
• Uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie na lata 2008-2009.
Tekst wymienionych uchwał podjętych na XII
sesji dostępny jest na stronie internetowej
oraz w biurze rady miejskiej.
Kolejna Sesja Rady Miejskiej zaplanowana jest
na 17 grudnia 2007 r.
W dniu 5 grudnia 2007 r. o godz. 17.30 w
Gimnazjum nr 1 przy ul. Mściszewskiej 10
w Murowanej Goślinie odbędzie się
wspólne posiedzenie komisji gospodarczej
i oświatowo – społecznej, podczas którego
zaprezentowana zostanie Strategia Rozwoju Miast i Gminy na lata 2007-2020 oraz
Strategia Mieszkalnictwa dla Miasta
i Gminy Murowana Goślina na lata 20072013.
Ewelina Łupińska
Biuro Rady Miejskiej
tel. 061 812 24 41
e-mail: rada.miejska@murowana-goslina.pl

Wybory parlamentarne 2007

Zmiany kadrowe

godnie z Postanowieniem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
7 września 2007 roku w
dniu 21 października odbyły się
przedterminowe wybory do Sejmu
RP i Senatu RP. W odróżnieniu od
poprzednich wyborów należy
zwrócić uwagę na krótki 45dniowy okres kalendarza wyborczego. W tym czasie poszczególne
Komitety Wyborcze musiały m.in.
zebrać podpisy uprawniające do
rejestracji list wyborczych w PKW,
powołać pełnomocników, zgłosić
kandydatów do obwodowych
komisji wyborczych. W wielu gminach w Polsce, w tym także w Murowanej Goślinie
wystąpiła konieczność uzupełnienia składów
obwodowych komisji wyborczych do ich minimalnego 6-osobowego składu.

pierwszych dniach listopada pracę
w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina zakończyła pani Ewa
Wtorkowska – główny specjalista ds. zamówień publicznych, która zamierza założyć
własną działalność gospodarczą.

Z

Na uwagę zasługuje jednak przede wszystkim
frekwencja wyborcza, która w gminie Murowana Goślina wyniosła 57,14% w stosunku do
36,51% w roku 2005 (w skali kraju odpowiednio 53,88% do 40,57%). Również zmieniła się
liczba uprawnionych do głosowania z 11620

osób w roku 2005 do 12148 osób w roku
2007.
Szczegółowe wyniki wyborów
dostępne są na stronach internetowych Państwowej Komisji
Wyborczej: www.pkw.gov.pl,
albo na stronie internetowej
naszej gminy.
Wybory w naszej gminie przebiegły spokojnie, choć nie bez
niespodzianek. (np. brak światła
w jednym z lokali wyborczych
przed jego otwarciem dla
wyborców).
W tym miejscu chciałbym podziękować
wszystkim członkom obwodowych komisji
wyborczych i innym osobom oraz służbom,
które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do
pomocy i organizacji wyborów parlamentarnych na terenie naszej gminy.
Maciej Kaczmarek
Sekretarz Miasta i Gminy
tel. 061 812 20 55 wew. 131
e-mail: sekretarz@murowana-goslina.pl

W

Na jej stanowisko został ogłoszony konkurs,
którego rozstrzygnięcie nastąpi po 14 grudnia,
albowiem w tym dniu upływa termin składania
aplikacji.
Osoby zainteresowane pracą na ww. stanowisku prosimy o składanie aplikacji w Urzędzie
Miasta i Gminy w pokoju nr 1 – kancelaria
Urzędu. Dokładny opis wymagań można znaleźć m.in. w zamieszczonym w tym numerze
ogłoszeniu.
Ewa Leitgeber
kierownik Referatu Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich
tel. 061 811 88 28
e-mail: e.leitgeber@murowana-goslina.pl
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Grudniowa zbiórka surowców wtórnych,
odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych

P

rzypominam, że 21 grudnia będzie miała
miejsce zbiórka surowców wtórnych.
Surowce będą odbierane od mieszkańców domów jednorodzinnych przez firmy,
z którymi właściciele nieruchomości podpisali
umowę na odbieranie 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 do chipsach,

luster, szkła zbrojonego, porcelany, opakowań
po lekach.
Tego samego dnia odbędzie się także, zbiórka
odpadów wielkogabarytowych. Aby wziąć
udział w zbiórce należy powiadomić o tym
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska. Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie pod numerem 061 812 20 55 wew.
206, e-mailem: srodowisko@murowana-goslina.pl lub osobiście w siedzibie Urzędu pokój
37, do 19 grudnia podając rodzaj odpadu, adres
oraz nazwisko oddającego. Odpady zgłoszone
do odebrania należy wystawić przed posesję
w dniu zbiórki (21 XII) do godziny 8:00.
Termin zbiórki 19.12.2007

Termin zbiórki 18.12.2007
Mściszewo

8:00 - 9:00

Raduszyn

8:00 - 9:00

Starczanowo

9:30 - 10:30

Przebędowowo

9:30 - 10:30

Uchorowo

11:00 - 12:00

Długa Goślina

11:00 - 12:00

Białężyn

12:30 - 13:30

Łoskoń Stary

12:30 - 13:30

Nieszawa

14:00 - 15:00

Białęgi

15:30 - 16:30

Murowana Goślina
pl. Powstańców Wlkp.

14:00 - 15:00

W dniach od
18 do 21 grudnia
będzie
miała
miejsce zbiórka
odpadów niebezpiecznych.
Odpady takie jak
baterie, akumulatory, świetlówki
(jarzeniówki, żarówki kompaktowe), lekarstwa i opakowania po nich oraz opony należy
dostarczyć do specjalnie oznakowanego
pojazdu w dniu i w godzinach określonych
w poniższym harmonogramie. Na terenie
sołectw pojazd parkuje przy posesji sołtysa.
Prosimy pamiętać, że pojazd stoi tylko godzinę
i następnie rusza w kolejne miejsce.

Łopuchowo

8:00 - 9:00

Mur. Goślina - Nowy Rynek

8:00 - 9:00

Będzie to już ostatnia zbiórka surowców wtórnych, odpadów niebezbiecznych i wielkogabarytowych w tym roku. Obecnie opracowywany jest harmonogram selektywnej zbiórki
odpadów na rok 2008, który zostanie Państwu
zaprezentowany w styczniowym numerze
Biuletynu Samorządowego. Informacje na ten
temat śledzić można także na stronie internetowej www.murowana-goslina.pl.

Wojnowo

9:30 - 10:30

Rakownia

9:30 - 10:30

Zapraszamy do zbiórki !

Trojanowo

11:00 - 12:00

Kamińsko

11:00 - 12:00

Głębocko

12:30 - 13:30

Boduszewo

12:30 - 13:30

Głęboczek

14:00 - 15:00

Zielonka

14:00 - 15:00

Łopuchówko

15:30 - 16:30

Mur. Goślina - Targowisko

15:30 - 16:30

Termin zbiórki 21.12.2007

Termin zbiórki 20.12.2007

Barbara Borejsza-Ida
podinspektor ds. ochrony środowiska
i usług komunalnych
tel. 061 812 20 55 wew. 206
e-mail: b.ida@murowana-goslina.pl

Podwyżki za skła- Jesienne nasadzenia
dowanie odpadów
od koniec listopada br. dokonano nasa-

O

d 2002 roku opłata za umieszczanie
1 tony odpadów komunalnych na składowisku w Białęgach nie uległa zmianie
i wynosiła 63,03 zł brutto. Ponad 15 złotych
z tego stanowiła opłata marszałkowska za
gospodarcze korzystanie ze środowiska. Tymczasem z rozporządzenia Rady Ministrów z
czerwca br. wynika, że opłata ta z dniem
1 stycznia 2008 roku, będzie wynosiła 75 zł za
tonę, czyli wzrośnie o około 60 złotych. Dlatego też od początku przyszłego roku planowane są podwyżki za składowanie śmieci. Na
wzrost opłat składać się będą dodatkowe 60 zł
opłaty marszałkowskiej oraz podwyżka wynikająca z waloryzacji zgodnie ze średniorocznym
wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług.
Ostatecznie wysokość stawki określi uchwała
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie.
Barbara Borejsza-Ida
podinspektor ds. ochrony środowiska
i usług komunalnych
tel. 061 812 20 55 wew. 206
e-mail: b.ida@murowana-goslina.pl

P

dzeń na terenie Miasta i Gminy Murowna
Goślina. W obrębie zagospodarowane
zostały skwery przy Przedszkolu „Słoneczko”,
które obsadzone zostały między innymi kolorowymi odmianami jałowców płożących,
wierzbami szczepionymi, trzmieliną oraz
bukszpanem. Wzdłuż ulicy Leśnej natomiast
posadzone zostały zimozielone rośliny żywopłotowe. Nasadzeń dokonano także na gminnym placu zabaw przy ulicy Promienistej, gdzie
posadzone zostały m.in. robinie, bzy, śliwy
i jarząby. Na terenie gminy obsadzone zostało
boisko sołeckie w Rakowni.
Barbara Borejsza-Ida
podinspektor ds. ochrony środowiska
i usług komunalnych
tel. 061 812 20 55 wew. 206
e-mail: b.ida@murowana-goslina.pl

Skwer przy ul. Leśnej
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I Gminny Konkurs „BEZPIECZNI NA DRODZE”
- SP w Długiej Goślinie,
- SP nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie.

11

października 2007 r. w „Miasteczku
Ruchu Drogowego” w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie odbył się I Gminny
Konkurs „BEZPIECZNI NA DRODZE”.
Celem konkursu jest poprawa bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży szkolnej jako uczestników
ruchu drogowego poprzez popularyzowanie
przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się
po drogach oraz popularyzowanie roweru jako
środka transportu, także rekreacji i sportu.
W zmaganiach konkursowych wzięło udział 27
uczniów klas piątych ze szkół:
- SP nr 1 im. Karola Marcinkowskiego w Murowanej Goślinie,

Konkurs składał się z dwóch części:
• testu z przepisów ruchu drogowego (znaki
drogowe, zasady i przepisy dotyczące
ruchu pieszych i rowerzystów, sytuacje
w ruchu drogowym – skrzyżowania, zasady
udzielania pierwszej pomocy),
• toru sprawnościowego (przejazd na czas
zgodnie z przepisami drogi na placu manewrowym).
Wszyscy zawodnicy startujący w konkursie
posiadają już kartę rowerową więc bardzo
dobrze poradzili sobie z testem i jazdą na torze
sprawnościowym.
W czasie przejazdu po torze sprawnościowym, zawodników gorąco dopingowali koledzy.
W przeprowadzeniu konkursu pomogli
nauczyciele techniki i wychowania komunikacyjnego panie: Iwona Wolniewicz i Katarzyna
Józefowicz oraz pan Mariusz Mermela, straż-

nik Straży Miejskiej Murowanej Goślinie.
Wspaniałe nagrody dla zwycięzców oraz upominki dla wszystkich uczestników ufundował
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Poznaniu, któremu serdecznie dziękujemy.
W klasyfikacji indywidualnej najlepsi okazali
się:
I miejsce – Tomasz Radecki SP nr 2,
II miejsce – Dawid Wituła SP nr 2,
III miejsce – Adrian Rakowski SP nr 2.
W klasyfikacji drużynowej zwyciężyła drużyna
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej
Goślinie w składzie: Tomasz Radecki, Wojciech
Wróblewski, Dawid Wituła, Szymon Szypura,
Adrian Rakowski.
Już teraz zapraszamy do udziału w kolejnej
edycji konkursu w przyszłym roku.
Katarzyna Wysocka
Szkoła Podstawowa nr 2
w Murowanej Goślinie
tel. 061 812 29 77

Historyczno-przyrodnicze podróże
czwartoklasistów z „Dwójki”

Nowa pracownia
komputerowa

odróże kształcą, to stara maksyma,
wycieczki są również doskonałą metodą
aktywizującą dzieci do nauczania historii
i przyrody w terenie. Doskonale wiedzą o tym
rodzice i nauczyciele, dlatego jeśli jest tylko taka
możliwość uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2
wyruszają na lekcje w terenie. 9 października
klasy IVa i IVd odbyły taką lekcję w jednej z najstarszych miejscowości na ziemiach polskich.
Międzyrzecz położony jest w środkowej części
woj. lubuskiego w rozwidleniu rzek Obry
i Paklicy. Miejscowość położona między dwoma
rzekami rozwĳała się szybko, dlatego prawa
miejskie Międzyrzecz otrzymał już w 1248 r, ale
istotne informacje o grodzie pochodzą już
z 1005 r. Gród tak doskonale usytuowany miał
dobre warunki obronne, dlatego w XIV w. Kazimierz Wielki wzniósł tutaj zamek murowany.
Międzyrzecz do 1945 r. pozostawał w granicach
niemieckich, po II Wojnie Światowej wraca do
Polski. Średniowieczny zamek, obecnie jest
dobrze zachowany i dlatego jest ciekawym
obiektem historycznym, stanowi również atrakcję dla uczniów ze względu na dobrze zachowane mury i położenie. W pobliżu można zobaczyć bramę zamkową oraz Muzeum.
Uczniowie zwiedzili również Muzeum – najstarszą siedziba starostów międzyrzeckich, wybudowaną w 1819 r. Po II rozbiorze Polski, gdy
starostwo zostało zniesione w zabudowaniach
powstał browar. Po odnowieniu obiektu
w latach 1960 - 1964 mieści tu się Muzeum
z ciekawymi zbiorami z wykopalisk tych okolic,
z salami etnograficznymi oraz z jednym z największych zbiorów wyjątkowego malarstwa.

wrześniu uczniowie Gimnazjum
nr 1 w Murowanej Goślinie rozpoczęli
lekcje
informatyki
w nowej pracowni komputerowej. Jest w niej
9 komputerów dla uczniów, komputer nauczyciela, serwer, laptop oraz projektor do sali
multimedialnej.
Sprzęt ten został przekazany szkole przez
MEN w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół”. Podkreślić należy, iż projekt
ten był współfinansowany przez Europejski
Fundusz Społeczny.
Alina Hołojuch-Molska
Gimnazjum nr 1
w Murowanej Goślinie
tel. 061 811 27 79

P

Niewątpliwą atrakcją tych okolic jest unikalny
na skalę europejską system fortyfikacji poniemieckich – Międzyrzecki Rejon Umocniony
(MRU). Podziemne korytarze rozciągają się na
długość 30 km i osiągają głębokość 50 m. Uczniowie wchodzili do podziemnych korytarzy
wejściem turystycznym w Pniewie. Dodatkową
atrakcją dla młodych podróżników była możliwość poznania sposobu zachowania się
w wyjątkowym rezerwacie. Otóż od 1980 r.
część podziemia jest też oficjalnym rezerwatem
przyrody pod nazwą „Nietoperek”. W korytarzach podziemi zimuje co roku ok. 30 tys. nietoperzy. Dlatego podziemia warto zwiedzać
w październiku, kiedy to nietoperze przygotowują się do hibernacji, pojedyncze sztuki przyczepiają się bardzo nisko do ścian korytarzy i są
niezwykłym obiektem obserwacji przyrodniczych, można je podziwiać z odległości kilku
centymetrów. Po zakończeniu zwiedzania unikatowego rezerwatu już po wyjściu na
powierzchnię uczniowie mogli zapoznać się
z budową czołgu, wejść do środka i przez
chwilę wyobrazić sobie jak to jest gdy się jest
pancerniakiem. Dzieci obejrzeć mogły również
inny sprzęt wojskowy. W międzyczasie integrowały się przy ognisku, jedząc upieczone przez
siebie kiełbaski.
Zachęcam do zwiedzania tych obiektów leżą
tylko ok. 130 km od Murowanej Gośliny, a wartość historyczno-przyrodniczą mają olbrzymią.
Żywila Świerc-Czarnecka
Szkoła Podstawowa nr 2
w Murowanej Goślinie
tel. 061 812 29 77

We

Kluby młodzieżowe zapraszają
W ramach Gminnego Programu Profilaktyki
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
oraz w czwartek w godz. 15:00-17:00
Opiekunowie Klubów zapraszają młodzież
zainteresowaną atrakcyjnym sposobem spędzenia czasu wolnego. W ofercie ciekawe
zajęcia w plenerze, warsztaty oraz atrakcyjne wyjazdy.
Zapraszamy!
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Gośliniak na łodzi z patyków

P

o wodach świata żeglowały różne jednostki. Ale łódź zbudowana z patyczków
do lodów? To się nawet najstarszym
morskim wilkom nie śniło.

Taką właśnie jednostką pływającą mają zamiar
opłynąć kulę ziemską śmiałkowie, którzy w
czwartek 4 października gościli w murach
Szkoły Podstawowej nr 2 na Zielonych Wzgórzach gdzie mieli okazję spotkać się z uczniami
klas piątych.
Wraz z ośmioosobową, międzynarodową
załogą pożegluje Rafał Kasprzak – urodzony w
Poznaniu mieszkaniec Murowanej Gośliny. Z
wykształcenia jest politologiem. Jak trafił na
pokład niezwykłej łodzi? Rekomendował go
Aaron Blair, który pochodzi z Alaski, ale ma
polskie korzenie. Panowie poznali się przed
kilku laty, kiedy Rafał zajmował się eksportem
polskich towarów do Anglii.
Odpowiedzialnym za całe to zamieszanie jest
48-letni Holender Robert McDonald. Gdy miał
dziesięć lat, został poważnie poparzony w
wypadku. Lekarze nie dawali mu większych
szans, że będzie chodził. Tymczasem dziesięć

lat później został… kaskaderem. Zagrał w 400
filmach m.in. w „Rambo”. Przyjaźni się z Clintem Estwoodem i Tomem Cruise`em.
Pamiętając o swoim ciężkim dzieciństwie,
założył Sea Hart Foundation, która pomaga
chorym dzieciom. Wsławił się m.in. zbudowaniem latawca, którego ogon mierzył ponad
kilometr oraz rozdaniem dzieciom w szpitalach kilku milionów zabawek. Teraz ma kolejny
pomysł: „Młot Thora”. Tę replikę łodzi wikingów składał wraz z synem z patyczków po
lodach przez cztery lata. Początkowo sam gromadził budulec, potem wsparły go dzieci z
całego świata. Łódź składa się z 15 milionów
patyczków, tylko jedna jej część wykonana jest
z litego drewna – to ozdoba na dziobie. „Młot
Thora” ma 15 m długości i 7 m wysokości.
Jednostka wyruszy w rejs z Holandii na Florydę. Żeglarze odwiedzą m.in. Londyn, Edynburg, Wyspy Szetlandzkie, Islandię, Grenlandię, kanadyjskie Halifax i St. Johns, a potem
popłyną wybrzeżem amerykańskim przez m.
in. Boston, Nowy Jork, Waszyngton i Miami.
Wycieczka zakończy się na Florydzie. Podróż
ma potrwać około czterech miesięcy, bo ekipa

Potomkowie goślińskiej społeczności
żydowskiej w Gimnazjum nr 1

27

września miało miejsce niecodzienne
wydarzenie. Uczniowie z Gimnazjum
nr 1 im. Hipolita Cegielskiego oraz
uczniowie z Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego wraz z nauczycielami p. Agnieszką
Drabczyk oraz p. Jakubem Niewińskim przygotowali spotkanie dla grupy 24 Żydów z Izraela
oraz Stanów Zjednoczonych. W ubiegłym roku
szkolnym 2006/2007 ci sami uczniowie oraz
nauczyciele z dwóch goślińskich gimnazjów
wymyśli edukacyjny projekt „Wspólna przeszłość. Wspólna pamięć”, którego celem było
poszukiwanie śladów żydowskich w Murowanej
Goślinie. Efekty tego projektu w postaci prezentacji multimedialnej, filmu oraz przedstawienia teatralnego społeczność Murowanej Gośliny
mogła zobaczyć podczas festynu w maju. Informacja o tym przedsięwzięciu znalazła się także
w Internecie. I właśnie dzięki komunikacji internetowej zostaliśmy „odkryci” przez izraelskiego
nauczyciela z Haify, którego przodkowie mieszkali w Murowanej Goślinie (pradziadek Juliusz
Józef Markowicz na początku XX wieku był
radnym miasta). Yair z Haify, także nauczyciel,
poprosił nas o zorganizowanie krótkiej podróży
wokół miejsc, które są związane ze społecznością żydowską. Wielkim jego marzeniem stała się
wizyta w naszym mieście. I udało się. Wraz z
innymi członkami swojej rodziny z Izraela oraz
ze Stanów Zjednoczonych aktualnie odbywają
podróż pamięci do miejsc, gdzie mieszkali ich
przodkowie. Na drodze ich wędrówki znalazła
się także Murowana Goślina.
Uczniowie z goślińskich gimnazjów przygoto-

będzie się zatrzymywać w portach po dwatrzy dni. Na końcu rejsu łódź zostanie zlicytowana, a pieniądze z licytacji zasilą konta szpitali
dziecięcych w strefach nawiedzonych przez
katastrofy.
Jak będzie można odszukać łódź wikingów na
morzu? – Należy rozglądać się za płonącymi
wioskami – żartuje Rafał. Nieraz żeglarzom
zdarzą się biwaki na brzegu morza. Łódź,
podobnie jak wszystkie łodzie wikingów, ma
inaczej wyprofilowane dno, bardziej płaskie od
współczesnych, które umożliwia przybicie do
plaży. Żeglarze boją się niedźwiedzi polarnych.
– Jak się pojawią, trzeba będzie uciekać, bo na
pokładzie nie ma broni. Ale nie damy się zjeść
– zapewnia Aaron.
Podróżnikom życzymy stopy wody pod kilem,
a już w przyszłym roku zapraszamy na film o
tym niezwykłym rejsie realizowany przez telewizję Discovery Chanel.
Barbara Szymańska
Szkoła Podstawowa nr 2
w Murowanej Goślinie
tel. 061 812 29 77

Konkurs
KASZTAN 2007

wali w języku angielskim prezentację multimedialną na temat projektu edukacyjnego
„Wspólna przeszłość. Wspólna pamięć”. Przedstawili także po angielsku historię społeczności
żydowskiej w naszym mieście. Należą im się
ogromne brawa za trud włożony w lingwistyczne opracowanie tego spotkania. Goście
byli zachwyceni wystąpieniem gimnazjalistów.
Brawo!!! Podziękowania kierujemy także w
stronę Rodziców naszych uczniów, którzy
zadbali o to, by goście mogli spróbować polskiego ciasta. Po spotkaniu w gimnazjum cała
grupa wraz z p. Norbertem Kulse oraz
p. Dariuszem Paprockim wędrowała śladami
przeszłości po Murowanej Goślinie. Największe
wzruszenie wśród żydowskich gości wzbudził
widok szkoły z końca XIX wieku, do której
uczęszczali ich przodkowe.
Dla nas – nauczycieli - oraz dla naszych uczniów
każde takie spotkanie z ludźmi innego wyznania, innej kultury, z innego państwa jest świetną
okazją do przełamywania barier i uczenia się
otwartości oraz tolerancji. Mamy nadzieję, że
nawiązane kontakty zaowocują w niedalekiej
przyszłości podczas realizacji naszego kolejnego
projektu edukacyjnego „Powrót do korzeni –
Murowana Goślina miastem trzech narodowości”. Informacje na temat tego projektu pojawią
się niebawem na stronie Komitetu Partnerskiego Ziemi Goślińskiej.

wudziestego szóstego października
zakończyła się kolejna już ósma edycja
Konkursu Zbierania Kasztanów w
Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie, którą jak co roku
ogłosiło SKO. W konkursie brało udział trzydziestu uczniów klas I - VI i uzbierali oni w
sumie prawie 600 kg leśnych owoców na rzecz
dokarmiania zwierząt w pobliskich lasach.
Odbiorcą kasztanów jak co roku było Koło
Łowieckie „Rogacz”. Pieniądze, które otrzymamy przeznaczone zostaną na nagrody dla
uczniów wyróżniających się w konkursach
organizowanych przez SKO. W tym roku
szkolnym w zbieraniu kasztanów wyróżnili się
uczniowie klasy V c, którzy również pomagali
w organizacji konkursu. Wyniki podamy na
apelu świątecznym, na którym również rozdamy nagrody i wyróżnienia.

Agnieszka Drabczyk, Jakub Niewiński
Gimnazjum nr 1
w Murowanej Goślinie
tel. 061 811 27 79

Barbara Szymańska
Szkoła Podstawowa nr 2
w Murowanej Goślinie
tel. 061 812 29 77

D
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Prace na boisku do piłki nożnej przy
Gimnazjum nr 2
z urządzeniem podlewającym. To program
minimum, a jednak duży krok do przodu.
Nowe, spełniające wymogi techniczne boisko,
pozwoli na bezpieczne treningi piłkarzy, a tym
samym odciąży wyeksploatowane boisko na
stadionie miejskim.

Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2 w Murowanej
Goślinie

T

o dobra informacja dla wszystkich
miłośników piłki nożnej.
W wyniku porozumienia Urzędu Gminy,
Gimnazjum nr 2, Spółdzielni Mieszkaniowej
Zielone Wzgórza oraz klubów sportowych :
U.K.S. Concord, U.K.S. Zielone Wzgórza,
U.K.S. Jedynka Murowana Goślina, powstaje
właśnie boisko do piłki nożnej. Na terenie
obecnego boiska trawiastego przy Gimnazjum
nr 2, które nie spełnia w tym stanie wymogów
dla bezpiecznego uprawiania sportu, prowadzone są prace rekultywacyjne płyty boiska.
Są to prace uprawne polegające na założeniu
nowej nawierzchni trawiastej, a także wiercenie i montaż studni do podlewania trawy wraz

Powodzenie tej inwestycji jest jednak możliwe
przy pełnej współpracy wszystkich zainteresowanych stron, które uczestniczą w pracach.
Wykorzystane zostaną wszystkie możliwe do
ponownego użycia elementy, takie jak bramki i
piłkochwyty.
Na
czas
powstawania
nawierzchni, czyli przez cały sezon wiosenno
-letni, boisko będzie ogrodzone tymczasowo i
wyłączone z użytkowania. W tym czasie
będzie nawożone, koszone i podlewane. Prace
te wykonywać będą samodzielnie kluby piłkarskie.
W rezultacie powstanie długo oczekiwane na
osiedlu boisko, na którym trenować i rozgrywać będą mecze liczne kluby i drużyny piłkarskie, uczniowie a także dzieci i młodzież z
samego osiedla.
Iwona Gryska – Robaszkiewicz
inspektor ds. inwestycji
te. 061 812 20 55 wew. 213
e-mail: i.robaszkiewicz@murowana-goslina.pl

„Czas dzieciństwa, to dobry początek
mądrej dorosłości...”

D

nia 5 października
w Szkole Podstawowej nr 2 w
Murowanej
Goślinie
odbyło się uroczyste
pasowanie uczniów klas
pierwszych. Gospodynią
imprezy była Ania Dembińska z klasy 5c. O godz.
8:15 pierwszoklasiści w
galowych strojach, w
kolorowych biretach, z
biało-czerwonymi pomponami w dłoniach efektownie wkroczyli do
sali gimnastycznej przy dźwiękach „Marsza
Tureckiego” W. A. Mozarta. Uczniowie klas
pierwszych zaprezentowali zebranym wiersze,
piosenki, układ taneczno-ruchowy, odpowiadali na pytania z wiedzy o Polsce, a następnie
złożyli uroczyste ślubowanie. Pani dyrektor
Mirosława Szudera ogromnym ołówkiem
pasowała pierwszoklasistów na uczniów
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza, po czym przekazała przedstawicielom
tych klas „światełka wiedzy”. Przewodnicząca
Rady Szkoły pani Agnieszka Ogrodnik przypięła każdemu tarczę szkoły.

C z w a r to k l a s i s tk i,
jako doświadczone
już uczennice, zaprezentowały porady
dla uczniów klas
pierwszych w formie
wierszy i wręczyły
im kosz pełen upominków. Zapewniły
także o pomocy i
wsparciu ze strony
starszych kolegów,
przekazując uścisk

dłoni.
Po zakończonej uroczystości, w salach lekcyjnych czekały na dzieci niespodzianki: słodki
poczęstunek, różne prezenty, legitymacja
szkolna, książeczka SKO z symboliczną złotówką na koncie.
Emocji było wiele, a rodzice nie kryli łez wzruszenia.
Ewa Duszyńska
Szkoła Podstawowa nr 2
w Murowanej Goślinie
tel. 061 812 29 77

Gimnazjum nr 1 na
poznańskiej
cytadeli
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października uczniowie Gimnazjum
nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w
Murowanej Goślinie wyruszyli do
Poznania. Odwiedziliśmy poznańską cytadelę,
na której znajdują się obecnie cmentarze żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej,
Muzeum Armii „Poznań” oraz Muzeum Uzbrojenia.

Na cytadeli zobaczyliśmy także słynną rzeźbę
znakomitej artystki Magdaleny Abakanowicz
pt.: „Nierozpoznani”.
Następnie udaliśmy się do Muzeum Narodowego na lekcję muzealną pt: „Jak patrzeć na
dzieło sztuki”. Młodzież interpretowała dzieło
z punktu widzenia jego formy i treści. Poznała
różne zasady komponowania dzieła malarskiego (co to jest kompozycja statyczna i dynamiczna, otwarta i zamknięta, linie kompozycyjne, oraz kierunki ruchu itp.).
Co miesiąc organizowane są wyjazdy młodzieży na lekcje muzealne, wystawy, koncerty,
przedstawienia teatralne, baletowe, operowe.
Chętnych uczniów prosimy o zgłaszanie się do
p. Elwiry Springer lub p. Justyny Feliczak
Elwira Springer
Gimnazjum nr 1
w Murowanej Goślinie
tel. 061 811 27 79

Ognisko Przedszkolne
w Rakowni
Zachęcamy rodziców dzieci w wieku
przedszkolnym z okolic Rakowni,
Kamińska, Boduszewa do udziału w ciekawych zajęciach prowadzonych przez
wykwalifikowanego nauczyciela w
świetlicy w Rakowni.
Ognisko to jest czynne
od poniedziałku do środy
w godzinach od 9.00 do 14.00.
Zajęcia są nieodpłatne.

Biuletyn Samorządowy
Miasta i Gminy Murowana Goślina
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PROMOCJA

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

Stoisko „Szlak Kościołów Drewnianych wokół Puszczy
Zielonka” najlepsze na Tour Salonie

P

OCZUJ NATCHNIENIE” było hasłem
tegorocznej ekspozycji Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” na
Międzynarodowym Salonie Turystycznym
„TOUR SALON 2007. Stoisko promowało projekt obecnie realizowany przez Związek, czyli
„Szlak Kościołów Drewnianych wokół Puszczy
Zielonka” dofinansowany z środków Unii
Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
To pierwsza prezentacja gmin Związku (Czerwonak, Kiszkowo, Murowana Goślina, Pobiedziska, Skoki i Swarzędz) na największej
imprezie promującej turystykę w Polsce.
Zwiedzanie zabytków architektury, zapoznanie się z dziedzictwem drewnianej architektury sakralnej oraz poznawanie walorów przyrodniczych, ciekawych ofert aktywnego wypoczynku w siodle oraz podczas rowerowych i
pieszych eskapad i wiele innych pomysłów na
spędzanie wolnego czasu z dala od miejskiego
zgiełku – to propozycje, jakie przygotowaliśmy
dla odwiedzających nasze stoisko. Zwiedzający
mieli również możliwość uczestniczenia w
premierowej projekcji filmu dotyczącego
szlaku kościołów.

rów pod przewodnictwem prof. Henryka
Mruka z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu uznał, iż nasze stoisko w największym
stopniu ułatwia kontakt z klientami i
sprzyja celom marketingowym, za co 24
października br. podczas oficjalnej gali
wręczenia nagród otrzymaliśmy statuetkę
Acanthus Aureus.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
projektem do odwiedzenia atrakcji turystycznych naszego terenu.
Arkadiusz Bednarek
Kierownik Projektu
„Szlak Kościołów Drewnianych
wokół Puszczy Zielonka”
tel. 061 811 88 48, 500 078 626
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl

Udany pomysł na prezentację został
zauważony, nie tylko przez zwiedzających, ale również przez Kapitułę Konkursu ACANTHUS AUREUS. Zespół juro-

Projekt „Szlak kościołów drewnianych
wokół Puszczy Zielonka” współfinansowany przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Zainteresowanie zagranicznych naukowców Szlakiem
Kościołów Drewnianych
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listopada br. podczas wizyty
studyjnej gościliśmy na terenie Puszczy Zielonka czteroosobową grupę naukowców na czele z
niemieckim profesorem Jürgenem
Klimpelem z Hochsule Bremen University of Applied Science. Inicjatorem
spotkania był profesor Marek Stuczyński z Wydziału Turystyki i Rekreacji
poznańskiej AWF, a jego koncepcja
pojawiła się w trakcie rozmów prowadzonych na stoisku Związku podczas
targów Tour Salon.
Wizyta była podyktowana chęcią podjęcia współpracy polskiej i niemieckiej
uczelni ze Związkiem Międzygminnym
„Puszcza Zielonka” w zakresie rozwĳania produktów turystycznych. Główną
ideą spotkania było poznanie projektu Szlaku
Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka. Goście byli zainteresowani m.in. Festiwalem Muzycznym „Musica Sacra Musica Profana” odbywającym się w kościele w Długiej
Goślinie, który został przedstawiony przez
Dyrektora Festiwalu Agnieszkę Szymańską –
Wojterę oraz Misterium Męki Pańskiej w Kicinie przedstawione przez członka Rady Naukowej Związku Włodzimierza Buczyńskiego.
Poza Szlakiem Kościołów Drewnianych gości

dla terenu Puszczy Zielonka. Obecny
w trakcie wizyty Przewodniczący
Zarządu Związku Międzygminnego
Puszcza Zielonka, a zarazem Burmistrz Murowanej Gośliny Tomasz
Łęcki, wyraził jednoznacznie natychmiastową gotowość do współpracy w
zakresie takiego projektu. Kolejne
spotkanie zaplanowano w miesiącu
grudniu, a efekty współpracy mają
duże szanse być widoczne już w sezonie wiosenno-letnim 2008 r., kiedy to
planowane jest oficjalne otwarcie
Szlaku.

interesowała baza noclegowa dla studentów,
sieć szlaków rowerowych, oraz powstający
Szlak Cysterski w północnej Wielkopolsce.
Goście odwiedzili biura Związku, kościoły w
Długiej Goślinie i Wierzenicy, zachwycali się
wystrojem wnętrza Pałacu w Wojnowie oraz
weszli na wieżę widokową na Dziewiczej
Górze, gdzie oglądali panoramę Puszczy Zielonka i Poznania. Goście przedstawili także,
zakończony już, wspólny projekt Uczelni przygotowany dla Pelplina oraz wyrazili zainteresowanie przeprowadzeniem takiego projektu

Arkadiusz Bednarek
Kierownik Projektu
„Szlak Kościołów Drewnianych
wokół Puszczy Zielonka”
tel. 061 811 88 48, 500 078 626
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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SPORT
INFORMACJE - RELACJE - W YDAR ZENIA

MUROWANA GOŚLINA
W III LIDZE SIATKÓWKI KOBIET
We wrześniu tego roku, przy współpracy gminy,
z państwem Miciul i zainteresowanymi zawodniczkami, powstała żeńska drużyna reprezentująca miasto w rozgrywkach ligowych.

G

dyby przeprowadzić wśród Polaków
sondę, jaki sport jest najpopularniejszy
w naszym kraju, bez wątpienia siatkówka znalazłaby się na czołowych pozycjach,
a to za sprawą sukcesów siatkarek i siatkarzy
z reprezentacji narodowych. Również wśród
mieszkańców naszej gminy ta widowiskowa
dyscyplina cieszy się dużym zainteresowaniem. Młodzi mieszkańcy Murowanej Gośliny,
adepci tego sportu, coraz częściej pojawiają
się na sesjach Rady Miejskiej odbierając gratulację za kolejne znaczące sukcesy sportowe.

Ale po kolei:
Kilkanaście lat temu, w Szkole Podstawowej
nr 2, państwo Ewa i Andrzej Miciul założyli
klasę sportową o profilu siatkarskim. Pierwszymi jej uczniami była młodzież rocznika ’83.
Wymagający i charyzmatyczni „Miciulowie”,
przyciągnęli młodych ludzi i zapalili w nich
chęć do ciężkich treningów i zrobienia czegoś
więcej, niż przeciętna młodzież. Z czasem
przyszły duże i mniejsze sukcesy, które trwają
do dziś.
Obecnie państwo Miciul prowadzą klasy sportowe w Gimnazjum nr 2. Ich wychowankowie
z powodzeniem reprezentują szkołę na rozgrywkach szkolnych i klub UKS „Zielone
Wzgórza” działający przy szkole, na rozgrywkach klubowych. Wśród wielu sukcesów,
warte uwagi są:
• VI miejsce Mistrzostw Polski Młodziczek
w 2004r.,
• brązowy medal Mistrzostw Polski gimnazjów w 2005r.,
• srebrny medal Mistrzostw Polski gimnazjów w 2006r.,
• wielokrotne tytuły Mistrza Wielkopolski
zarówno dziewcząt jak i chłopców,
• sukcesy w turniejach towarzyskich i wiele
innych...
We wrześniu tego roku, przy współpracy
gminy z państwem Miciul i zainteresowanymi
zawodniczkami, powstała żeńska drużyna
reprezentująca miasto w rozgrywkach ligowych. Jest to okazja dla siatkarek, które już
ukończyły naukę w miejscowym gimnazjum,
a w liceach nie mają możliwości grania w siatkówkę. Drużynę tworzą byłe reprezentantki
Gimnazjum nr 2, obecnie licealistki i uczennice
goślińskiej szkoły, a trenerem jest niezastąpiona pani Miciul. Dziewczyny znów razem
trenują, a ich celem jest „wznosić się wyżej...

zawsze wyżej...”(L. Pasteur). A to
„wyżej”, to kolejne, wyższe ligi
w polskiej siatkówce kobiet. Żeby
przybliżyć „system ligowy”, znów
trochę faktów:
W siatkarskiej lidze kobiet w Polsce wyodrębniamy Ligę Siatkówki
Kobiet (LSK), w której grają kluby,
zrzeszające najlepsze zawodniczki
polskie, w większości reprezentujące nasz kraj. Potem są pozostałe
ligi: I liga, II liga i III liga A i B. We
wszystkich ligach nie ma ograniczeń wiekowych, może grać każdy.
Każda nowa drużyna, która
wyraża chęć grania w rozgrywkach klubowych startuje w III lidze
B.
Tak stało się również z naszą nowopowstałą
drużyną. W grupie znalazłyśmy się z 4 innymi
zespołami. Rozgrywki odbywają się w systemie „każdy z każdym” i rewanże, tak, aby
każdy zespół mógł gościć u siebie każdą drużynę oraz grać na wyjeździe.
W III lidze B drużyny podzielone są na dwie
grupy. Do ostatniej fazy rozgrywek kwalifikują
się 3 najlepsze zespoły z obu grup, tworząc
w ten sposób grupę finałową. Na tym etapie
mecze rozgrywane sa metodą „każdy z każdym” z uwzględnieniem wyników pierwszego
etapu gier. Oznacza to, że każdy zespół będzie
miał do zagrania 6 spotkań (mecz i rewanż)
z drużynami, z którymi nie spotkał się
w pierwszej rundzie. Dwa najlepsze zespoły
awansują do III ligi A.

Barbara Kubiak, Agnieszka Galant,
Katarzyna
Siwek,
Sandra
Narożna, Jagoda Dura, Magdalena Koberstein, Barbara
Matecka, Weronika Fidos, Iwona
Nawrocka; trener: Ewa Miciul.
Barbara Kubiak

Tabela rozgrywek (stan na 25.11.2007)
drużyna

gry pkt sety

1. Murowana Goślina

7

21

21:1

2.

Trzcianka

4

9

9:3

3.

Suchy Las

5

6

7:10

4.

Złotów

6

5

7:15

5.

Nowy Tomyśl

6

1

3:18

Pomóżmy
poszkodowanym w pożarze!

Obecnie jesteśmy po siedmiu meczach, a do
końca pierwszej fazy pozostało nam do rozegrania ostatnie spotkanie. Mimo, iż nie jesteśmy jeszcze do końca zgrane, bez problemów
pokonałyśmy przeciwniczki ze Złotowa (dwukrotnie), Suchego Lasu (dwukrotnie), Trzcianki
i Nowego Tomyśla (dwukrotnie).
Ten świetny początek daje nadzieję, że awans
do wyżeszej ligi jest możliwy.

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Murowanej Goślinie informuje,
że w związku z bardzo trudną sytuacją
rodziny z terenu naszej gminy,
która ucierpiała w wyniku pożaru
w listopadzie br, uruchomiono konto
do wpłat darowizn.

Drużyna siatkarek otrzymała dresy sfinansowanie ze środków gminy Murowana Goślina

Zebrane fundusze zostaną przekazane
potrzebującej rodzinie.

Drużyna gra w składzie:
Daria Frydrych (kapitan), Katarzyna Buchert,
Katarzyna Andrzejewska. Magda Polaszek,

Pobiedzisko-Gośliński
Bank Spółdzielczy:
29 9044 0001 0020 0200 2264 0003
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Spotkanie z miesz- Praca nierejestrowana
raca „na czarno” stanowi niebagatelny, cownika i nie wypłacić mu wynagrodzenia, po
kańcami historycztrudny do oszacowania problem lokal- czym przyjąć następną osobę i znów postąpić
nego rynku pracy. Jest to praca najemna, tak samo.
nej części miasta
wykonywana bez pisemnego jej potwierdze- Zatrudnianie pracowników bez umowy o

P

8

listopada 2007 r. w sali sesyjnej Domu
Kultury odbyło się spotkanie z mieszkańcami starszej części miasta. Początkowo
w tym terminie planowane było spotkanie
jedynie z mieszkańcami Osiedla Samorządowego nr 5, ale po sugestiach radnych i przewodniczących Zarządów Osiedli zdecydowano o konieczności rozszerzenia zasięgu. W
tym celu odbyło się spotkanie robocze z udziałem radnych oraz przewodniczących z tego
terenu z burmistrzem Tomaszem Łęckim.
Ustalono tematy najbardziej interesujące
mieszkańców, do których merytorycznie przygotować się mieli burmistrz i pracownicy
urzędu.
Frekwencja przeszła nasze oczekiwania. Przybyło ponad 80 osób, w tym Radni Miejscy i
przewodniczący Zarządów Osiedli Samorządowych.
Ze względu na znacznie wcześniej zarezerwowaną tego dnia przez prywatnego wynajmującego remizę OSP, spotkanie odbyło się w sali
Ośrodka Kultury.
Spotkanie podzielone zostało na 3 części.
Pierwszą część otworzyła prezentacja multimedialna nt. inwestycji toczących się lub mających się rozpocząć w najbliższym czasie, istotnych dla starszej części miasta. Padło wiele
pytań ze strony mieszkańców, na które burmistrz lub pracownicy merytorycznie odpowiedzialni za poszczególne tematy udzielali
odpowiedzi. Zainteresowanie wzbudziła przebudowa pl. Powstańców Wlkp., budowa kanalizacji, hali sportowej, ronda, obwodnicy itp.
Drugą część dotyczącą gospodarki komunalnej
prowadził zastępca burmistrza Marcin Buliński. Poruszono tematy m.in. tymczasowego
targowiska, poszerzenia parkingu przy
Ośrodku Zdrowia, budowy nowych placów
zabaw, naprawy ulic itp.
Część trzecia poświęcona była zagadnieniom
bezpieczeństwa, oświaty i gospodarki nieruchomościami. Mieszkańcy mogli poznać piastującego od niedawna stanowisko komendanta Policji w Murowanej Goślinie Waldemara
Kmiecika. Pojawił się temat salezjańskiego
liceum ogólnokształcącego, które ma powstać
w przyszłym roku oraz remontu budynku
Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Szkolnej
w Murowanej Goślinie. Zagadnień było wiele,
co sprawiło, że spotkanie trwało 4 godziny.
Omówiono wszystkie tematy zgłoszone przez
przedstawicieli osiedli oraz mieszkańców.
Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo, dyskusję i wniesione uwagi. Wszystkie zostały spisane i będą sukcesywnie w miarę możliwości
realizowane. Notatka ze spotkania dostępna
jest w Biurze Komunikacji Społecznej Urzędu
Miasta i Gminy, pok. nr 30.
Bardzo cenimy sobie Państwa zaangażowanie
wierząc, że bezpośrednie spotkania są najlepszą formą dyskusji pomiędzy mieszkańcami a
przedstawicielami lokalnego samorządu.
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
Biuro Komunikacji Społecznej
i Funduszy Europejskich
tel. 061 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

nia. Z pracą „na czarno” związane jest zjawisko omĳania płacenia podatków i składek
przez wypłacanie pracownikom części albo
całości wynagrodzenia w gotówce, z ręki do
ręki. W ten sposób zarówno pracodawcy, jak i
pracownicy ukrywają przed fiskusem faktyczną wysokość pensji.
Praca na czarno to również praca na własny
rachunek w sytuacji nie odprowadzania należnych składek na ubezpieczenie społeczne, niepłacenia podatków oraz innych zobowiązań
finansowych wobec państwa.
Wykonywanie pracy bez umowy rodzi szereg
konsekwencji prawnych zarówno dla pracownika jak i dla pracodawcy. Pracownik nie uzyskuje ubezpieczenia społecznego, a więc
uprawnień do korzystania ze świadczeń społecznych. Jeśli nagle zachoruje, albo w miejscu
pracy nastąpi wypadek, nie otrzyma żadnych
świadczeń ubezpieczeniowych, bo pracodawca nie odprowadza za niezarejestrowanego pracownika składek na ubezpieczenie
zdrowotne, chorobowe i powypadkowe.
Okresu wykonywania tej pracy nie wlicza się
do tzw. okresu składkowego. Praca nielegalna
nie jest wliczana do stażu pracy, a ponadto nie
opłaca się obowiązkowych składek emerytalnych. Pracując nielegalnie nie można przedstawić zaświadczenia z pracy o wysokości zarobków i rodzaju zawartej umowy, a wtedy nie
mam możliwości uzyskania kredytu czy dokonania zakupów na raty. Jeżeli nie została podpisana umowa o pracę, pracodawca może w
każdej chwili zwolnić takiego nielegalnego pra-

pracę jest zagrożone szeregiem sankcji karnych. Wskazać wypada na art. 29 Kodeksu
pracy, który konstytuuje obowiązek zwarcia
umowy o pracę na piśmie i określa jej istotne
składniki oraz art. 281 KP, który stanowi o
karze grzywny jaka grozi pracodawcy za brak
pisemnego potwierdzenia zawarcia umowy o
pracę. Ponadto inne regulacje prawne przewidują konsekwencje za naruszanie praw pracowniczych (Kodeks karny) oraz nieujawnienie
powstania
zobowiązania
podatkowego
(Kodeks karny skarbowy), za nieodprowadzanie składek (Ustawa o systemie ubezpieczeń
społecznych). Zgodnie z art. 13 Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy pracodawcy podlegają
również kontroli w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz kontroli i legalności zatrudnienia.
Praca na czarno ma miejsce, gdy opłaca się
obu stronom. Warto zatem prowadzić działania zmierzające do eliminowania szarej strefy.
Docelowo, jak wydaje się, działania takie
powinny iść nie w kierunku zwiększania liczby
instytucji i procedur kontrolnych, lecz w kierunku zmian w systemie prawnym skierowanych na ograniczenie obciążeń fiskalnych nałożonych zarówno na pracodawców, jak i pracowników.
Magdalena Olejniczak
Lider Klubu Pracy
tel. 061 892 11 01
klub.pracy@murowana-goslina.pl

Zabytkowy pałac w Nieszawie ma
nowego właściciela

W

dniu 6 listopada 2007 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana
Goślina podpisana została umowa
notarialna na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej stanowiącej
zespół pałacowo-parkowy w Nieszawie z
początków XIX wieku wraz ze sprzedażą na
własność budynków stanowiących pałac i oficynę.
Obiekt figurujący w rejestrze zabytków, spędzał sen z powiek zarówno konserwatorom
jak i władzom gminy Murowana Goślina. Niegdyś symbol świetności rodów szlacheckich,
dziś podupadły, nie dawał nadziei na nabywcę.
Kolejne przetargi nie przynosiły rezultatów.
Ostatecznie udało się go wyłonić dopiero po 4
przetargu w drodze rokowań.

Nabywcą została p. Anna Markowska. Obiekt
ma być wykorzystany na cele oświatowo-kulturalne. Projekt zapowiada się tym bardziej
interesująco, że w pałacu ma powstać centrum
kultury romskiej. Będą się tam odbywać warsztaty muzyczne, a w przyszłości planowane
jest utworzenie baletu i orkiestry symfonicznej. Pani Anna wraz z p. Mikloszem Deki Czureja romskim wirtuozem skrzypiec ma pomysł,
aby na terenie parku utworzyć amfiteatr. W

swoje przedsięwzięcia kulturalne pragną włączyć Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i
Rekreacji, działający w Murowanej Goślinie.
Podczas podpisania umowy nie mogło zabraknąć przedstawicieli Rady Miejskiej, dyrektor
Ośrodka Kultury p. Lucyny Bełch, sołtysa wsi
Nieszawa p. Zbigniewa Wiśniewskiego, a także
bezpośrednich właścicieli terenów sąsiadujących z przedmiotową nieruchomością - prezesa RSP Nieszawa p. Piotra Budzyńskiego,
oraz prezesa SRH „Rolnik” p. Tomasza
Nowaka. Obecny był również Wielkopolski
Wojewódzki Konserwator Zabytków p. Aleksander Starzyński. Zgodnie z jego wskazaniami
nabywca ma obowiązek przeprowadzić prace
remontowe obiektu do końca 2012 r.
Dbałość o dziedzictwo kulturowe powinna być
nam wszystkich szczególnie bliska. Dlatego
bardzo cieszy fakt, że w tym pięknym niegdyś
obiekcie znowu zatętni życie.
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
Biuro Komunikacji Społecznej
i Funduszy Europejskich
tel. 061 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl
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Cykl wykładów w Ośrodku Pomocy
Społecznej

O

środek Pomocy Społecznej, Dział
Świadczeń Rodzinnych i Zaliczki Alimentacyjnej rozpoczyna cykl wykładów na temat aktualnie działającej Ustawy o
Świadczeniach Rodzinnych.W każdym kolejnym numerze Biuletynu Samorządowego
znajdą Państwo nowe informacje dotyczące
zasad przyznawania i wypłacania Świadczeń
Rodzinnych oraz Zaliczki Alimentacyjnej.
Zachęcamy do lektury zamieszczanych artykułów, które pozwolą Państwu na lepsze zrozumienie obowiązujących ustaw.
TEMAT I
Kryteria dochodowe
Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku
rodzinnego

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo
do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego
zasiłku przysługuje: rodzicom, jednemu z
rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
opiekunowi faktycznemu dziecka albo osobie
uczącej się, jednak tylko w przypadku kiedy
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo
dochód osoby uczącej się nie przekracza
kwoty 504,00 zł.
Natomiast w przypadku kiedy członkiem
rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o
umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje,
jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę
albo dochód osoby uczącej się nie przekracza
kwoty 583,00 zł.
Świadczenie pielęgnacyjne
Świadczenie pielegnacyjne z tytułu rezygnacji z
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w
związku z koniecznością opieki nad dzieckiem
przysługuje matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej

pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki
nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub
pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną mozliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału
na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego
leczenia, rehabilitacji, albo orzeczeniem o
znacznym stopniu niepełnosprawności. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje jeżeli dochód
rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583,00 zł.
Zasiłek pielęgnacyjny
Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu
częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w
związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyny przysługuje: niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia,
jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności albo osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia
legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawnośc powstała w wieku do ukończenia
21 roku życia i osobie, która ukończyła 75 lat.
Przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego nie jest
uzależnione od kryterium dochodowego.
Zaliczka alimentacyjna
Zaliczka alimentacyjna, przysługuje osobie
uprawnionej do ukończenia 18 roku życia albo,
w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole
wyższej, do ukończenia 24 roku życia. Zaliczka
przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza
kwoty 583,00 zł.
Zapraszamy do lektury kolejnego artykułu temat zasada dochodu utraconego i uzyskanego .

Młodzież i Carmina Burana

D

nia 30 października 2007 roku, młodzież uczęszczająca do Klubów Młodzieżowych w Przebędowie i Zielonych Wzgórzach, miała możliwość wyjazdu na
koncert, który odbył się w Auli Nova Akademii
Muzycznej w Poznaniu. Opiekunowie 25 osobowej grupy byli pełni obaw, jak młodzież
przyjmie repertuar (Carmina Burana Carola
Orffa), który zostanie im przedstawiony.
Widowisko, które usłyszeli znacznie różniło
się od muzyki, jaką słuchają na co dzień. Koncert był doskonale przygotowany, a nasza młodzież ze zdumieniem i pełnym podekscytowaniem słuchała i oglądała to, co działo się na
scenie. Pierwszym zaskoczeniem był fakt
odnalezienia wśród śpiewających na scenie
ludzi osoby Pani Małgorzaty, prowadzącej na
co dzień zajęcia w klubach. Ponadto młodzież
wśród prezentowanej scenografii, mogła rozpoznać elementy wykonane przez nią na zajęciach, zatem również nasza młodzież miała
swój mały wkład w zaprezentowanym wido-

wisku. Po koncercie wszyscy uczestnicy zadawali pytanie, czy jeszcze kiedyś zorganizujemy
taki wyjazd? Dla niektórych z nich był to
pierwszy kontakt z tego rodzaju muzyką i
miejmy nadzieje nie ostatni, gdyż w przygotowaniu jest już wyjazd na koncert wigilĳny.
Organizatorzy wyjazdu pragną podziękować
wszystkim osobom, dzięki którym wyjazd na
koncert mógł się urzeczywistnić. Szczególne
podziękowania kierujemy do Pani Małgorzaty
Łuczak - Sibilskiej, za nieodpłatne przekazanie
biletów.
Łukasz Nowak
pracownik socjalny
tel. 061 812 22 31
e-mail: ops@murowana-goslina.pl

Wspólne dyżury
pracowników OPS
i lidera Klubu Pracy

O

d grudnia Ośrodek Pomocy Społecznej uruchamia wyjazdowe dyżury
pracowników socjalnych i lidera Klubu
Pracy we wsiach sołeckich naszej gminy.
Dyżury ułatwią mieszkańcom wsi dostęp do
aktualnych informacji dotyczących świadczeń
socjalnych i doradczych, a ponadto osobom,
dla których wyjazd do Ośrodka stanowi przeszkodę, umożliwią utrzymywanie stałego kontaktu z pracownikiem socjalnym.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
mieszkańców Przebędowa i Uchorowa do
skorzystania z porad pracowników socjalnych
w zakresie zasad przyznawania świadczeń
socjalnych, pomocy rzeczowej, udzielania specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, usług
opiekuńczych, oraz poradnictwa zawodowego
i ofert pracy, przedstawionych przez pracownika Klubu Pracy.
Najbliższe planowane dyżury odbędą się w
Klubie Młodzieżowym w Przebędowie dnia 3
grudnia w godzinach 9.00-10.00 oraz w Świetlicy Opiekuńczo Wychowawczej w Uchorowie
dnia 14 grudnia w godzinach 10.00-11.00.
O kolejnych ustalonych terminach i miejscach
dyżurów będziemy Państwa informować na
łamach Biuletynu Samorządowego. Zapraszam
wszystkie zainteresowane osoby.
Mleczek Monika
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
tel. 061 812 22 31
e-mail: m.mleczek@murowana-goslina.pl

Punkt informacyjno-konsultacyjny
zaprasza

W

ramach Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób uzależnionych
i ich rodzin bezpłatną pomoc oferują
następujący specjaliści:
• psycholog - przyjmuje w 1 i 3 poniedziałek
miesiąca w godz. 9:00-12:00,
• prawnik – przyjmuje od godz. 16:30
17 grudnia,
• terapeuta- przyjęcia indywidualne w piątek w godz. 14:00 – 16:00 oraz środę 16:00
–17:00,
• 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.
Magdalena Olejniczak
konsultant ds. profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień
tel. 061 892 11 01
e-mail: klub.pracy@murowana-goslina.pl
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B E Z PI E C Z E Ń S T WO

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

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

Parkowanie surowo zabronione

Miejsca, w których parkowanie
niezgodne z zasadami prawa
o ruchu drogowym i aktualnym
oznakowaniem pasa ruchu drogowego będzie bezwzględnie
karane mandatem karnym.

P

arkowanie w wskazanych miejscach
stwarza poważne zagrożenia dla
uczestników ruchu drogowego i pieszych. Proszę o stosowanie się do przepisów
i umieszczonych znaków drogowych. W ten
sposób unikną państwo ukarania mandatem.
Prosimy o pisemne zgłaszanie uwag oraz propozycji związanych z przedstawionym prob-

lemem do Straży Miejskiej.
Tadeusz Stencel
inspektor ds. bezpieczeństwa publicznego
tel. 061 812 20 55 w. 209
e-mail: t.stencel@murowana-goslina.pl

Kontrole utrzymania porządku i czystości

J

ednym z podstawowych zadań Straży Miejskiej jest dbanie o porządek i czystość na
terenie nieruchomości, zgodnie z ustawą o
Utrzymaniu porządku i czystości w gminach
oraz Gminnym Regulaminem Utrzymania
Porządku i Czystości.
Miesiące wiosenne i jesienne są miesiącami, w
których strażnicy miejscy dokonują planowanych kontroli w tym zakresie. Kontrola obejmuje następujące zagadnienia:
• umowa i rachunki na wywóz nieczystości
stałych,
• umowa i rachunki na wywóz nieczystości

•
•
•
•

płynnych (nieruchomości nie skanalizowane),
kontrola szczelności zbiorników bezodpływowych przy pomocy „zadymiarki”,
kontrola porządku i czystości na terenie
nieruchomości,
numerek porządkowy nieruchomości,
opłacenie przez właścicieli psów podatku,
dokonanie obowiązkowego szczepienia
przeciwko wściekliźnie oraz warunki w
jakich trzymane są psy i inne zwierzęta.

Do końca 2007 roku Straż Miejska będzie kon-

trolować następujące obszary gminy: ul. Przemysłowa, Mściszewska, Woj. Polskiego,
Wodna, Gnieźnieńska, Krótka, Zagłoby,
Oleńki, Podkomorzego, Kmicica, Podbipięty,
Wołodyjowskiego, Papkina, Cześnika oraz
wsie: Nieszawa, Nieszawka i c.d. kontroli
Boduszewa.
Piotr Kubczak
Komendant Straży Miejskiej
tel. 061 812 20 10, kom. 502 514 212
e-mail: p.kubczak@murpwana-goslina.pl
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Ważny komunikat!
Poszukiwani świadkowie wypadku!
Sekcja Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu prowadzi dochodzenie w sprawie
wypadku drogowego zaistniałego
w dniu 22 listopada 2007 r. w godz. od 5:00 do 7:00
w Murowanej Goślinie przy ul. Raduszyńskiej ok. 120 m
do ul. Nadwarciańskiej, gdzie została potrącona piesza przez N/N pojazd.
Na skutek odniesionych obrażeń piesza poniosła śmierć na miejscu.
Kierujący pojazdem oddalił się z miejsca.
Świadkowie wypadku proszeni są o kontakt z SRD KMP w Poznaniu osobiście
ul. Mansfelda 8, pokój nr 7 lub telefonicznie 061-8414-429 w godz. 7:30-15:30
lub 061-8414-411, 061-8414-412 czynny całą dobę.
Zastępca Naczelnika Sekcji Ruchu Drogowego
KMP w Poznaniu

Narkotykowy
dealer zatrzymany

W

sobotę (17.11) do goślińskich służb
porządkowych dotarł sygnał, że
osoby znajdujące się w samochodzie
Ford zaparkowanym na pl. Powstańców Wlkp.
posiadają przy sobie znaczną ilość narkotyków. Natychmiast we wskazane miejsce udały
się dwa patrole: Policyjny i Straży Miejskiej.
Wspólnymi siłami funkcjonariusze zaskoczyli
trzech mężczyzn, zanim zdołali pozbyć się
trefnego towaru. U 33-letniego mieszkańca
„historycznej” części miasta funkcjonariusze
znaleźli 4 różowe tabletki „ekstazy”, zaś w
samochodzie torebkę z amfetaminą. Zatrzymanemu mężczyźnie za posiadanie i rozprowadzanie narkotyków grozi nawet 10 lat
pozbawienia wolności.
Piotr Kubczak
Komendant Straży Miejskiej
tel. 061 812 20 10, 502 514 212
e-mail: p.kubczak@murowana-goslina.pl

Fotoradar październikowa
statystyka

W

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

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.

październiku fotoradar czterokrotnie pracował na terenie naszej
gminy.
- w czwartek (18.10) w godzinach 12 – 14 w
Przebędowie na drodze Murowana Goślina
– Oborniki Wlkp. gdzie wykonał 15 zdjęć,
- w poniedziałek (22.10) w godzinach 18 – 21
w Długiej Goślinie - tym razem zdjęć było
11,
- we wtorek (23.10) w godzinach 8 – 10 na
ulicy Poznańskiej w miejscu ograniczonej
prędkości do 30 km/h - w związku z
budową ronda. W tym miejscu fotoradar
wykonał 41 zdjęć, i tu też padł rekord.
Jeden z zarejestrowanych pojazdów przekroczył dozwoloną prędkość o 70 km/h. O
prawie 50 km/g przekroczył dozwoloną
prędkośc także kierowca liniowego autobusu PKS jadącego z Piły do Jeleniej Góry.
- we wtorek (30.10) fotoradar pracował w
Białężynie w godzinach 8.30 – 11.30 i wykonał 26 zdjęć.

W sumie urządzenie pracowało 10 godzin w 4
miejscach, gdzie mieszkańcy sygnalizowali, że
kierowcy notorycznie przekraczają dozwoloną
prędkość - co stwarza dla nich poważne zagrożenie i wykonał łącznie prawie 100 zdjęć.
W listopadzie - do dnia wydania tego numeru
biuletynu zgodnie z porozumieniem fotoradar
pracował w Suchym Lesie. Przekonać się o
tym mogli nasi mieszkańcy jeżdżący do Poznania przez Biedrusko lub Morasko.
Piotr Kubczak
Komendant Straży Miejskiej
tel. 061 812 20 10, 502 514 212
e-mail: p.kubczak@murowana-goslina.pl
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ogłasza nabór na stanowisko

ogłasza nabór na stanowisko

KIEROWNIKA REFERATU INWESTYCJI

GŁÓWNEGO SPECJALISTY DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Od kandydatów wymaga się:
Wykształcenie:
konieczne: wyższe techniczne,
pożądane: podyplomowe z zakresu organizacji procesu inwestycji.

Od kandydatów wymaga się:
Wykształcenie:
konieczne: wyższe,
pożądane: wyższe lub podyplomowe związane z administracją
samorządową, prawnicze lub ekonomiczne.

Doświadczenie zawodowe:
konieczne: staż pracy 4 lata, w tym:
łącznie co najmniej 2 letni staż pracy na stanowiskach:
a) urzędniczych w jednostkach, o których mowa w art. 1
Ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. 1990 Nr 21,
poz. 124 z późniejszymi zmianami )
b) w służbie cywilnej,
c) w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi,
d) w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk
pomocniczych i obsługi,
e) na kierowniczych stanowiskach państwowych.
pożądane: 1 rok w administracji samorządowej oraz doświadczenie
w realizacji dużych inwestycji.
Dodatkowe umiejętności:
- umiejętność dostosowania tempa pracy do ustawowych terminów,
- umiejętność śledzenia zmian w przepisach,
- umiejętność planowania pracy,
- biegła znajomość MS Orfice,
- umiejętność pisania decyzji administracyjnych,
- pożądane prawo jazdy kat. B.
Niezbędna wiedza w zakresie przepisów:
- Prawo budowlane,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
- Prawo Zamówień Publicznych,
- Kodeks Postępowania Administracyjnego,
- Ustawa o samorządzie terytorialnym,
- Statut Gminy.
Pożądane cechy osobowości:
- samodzielność i komunikatywność,
- zdolności organizacyjne i współpracy zespołowej,
- zdolność myślenia analitycznego i abstrakcyjnego,
- punktualność i dokładność,
- wysoka kultura osobista.
Zakres zadań na stanowisku:
- organizacja pracy referatu oraz nadzór nad realizowanymi przez
niego zadaniami,
- kierowanie opracowywaniem programów gospodarczych oraz
programowanie rozwoju Gminy.
- prowadzenie spraw związanych współpracą z firmą AQUANET
Sp. z o.o. w zakresie prowadzonych inwestycji,
- nadzorowanie przestrzegania prawa budowlanego w zakresie
zgodności z wydawanymi decyzjami administracyjnymi,
- realizacja budżetu Gminy w zakresie zadań referatu,
- opracowanie wieloletniego planu inwestycyjnego.
- współdziałanie w opracowywaniu prognoz, analiz, ocen oraz
sprawozdań w ramach prowadzonych spraw.
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,
- klauzulę o treści: „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).”
Na zgłoszenia oczekujemy w terminie do 15 stycznia 2008 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.

Doświadczenie zawodowe:
konieczne: co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego,
pożądane: co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej, 4 letni staż pracy.
Dodatkowe umiejętności:
- biegła znajomość MS Office,
- umiejętność śledzenia zmian w przepisach,
- umiejętność planowania i organizowania pracy,
- umiejętność negocjacji,
- umiejętność redagowania pism,
- umiejętność wnioskowania,
- umiejętność organizowania zespołów.
Niezbędna wiedza w zakresie przepisów:
- Prawa Zamówień Publicznych
- ustawy o finansach publicznych,
- Kodeksu cywilnego,
- Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
- ustawy o samorządzie gminnym.
Pożądane cechy osobowości:
- samodzielność i komunikatywność
- zdolności organizacyjne i współpracy zespołowej,
- zdolność planowania,
- zdolność myślenia analitycznego,
- wysoka kultura osobista,
- brak stronniczości,
- wiarygodność,
- kreatywność,
- umiejętność pracy pod presją czasu,
- punktualność i dokładność.
Zakres zadań na stanowisku:
- kierowanie pracą biura,
- uczestniczenie w pracach komisji przetargowej,
- przygotowywanie analizy efektywności udzielanych zamówień
oraz sprawozdawczości z udzielonych zamówień publicznych,
- sporządzanie opinii dotyczących zamówień publicznych,
- udzielanie konsultacji pracownikom Urzędu w zakresie obowiązującego Prawa zamówień publicznych,
- zarządzanie i nadzorowanie procesami przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
- przygotowywanie oraz prowadzenie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych, wzorów dokumentacji, wzorów postępowania, regulaminów, planów, instrukcji i innej dokumentacji wynikającej z przepisów Prawa zamówień publicznych.
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,
- klauzulę o treści: „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).”
Na zgłoszenia oczekujemy w terminie do 14 grudnia 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.
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DS. OBLICZANIA I WYPŁAT ŚWIDCZEŃ RODZINNYCH

DO SPRAW FINANSOWO - KSIĘGOWYCH

Od kandydatów wymaga się:
Wykształcenie:
konieczne: średnie,
pożądane: wyższe ekonomiczne.
Doświadczenie zawodowe:
pożądane: w jednostkach samorządu terytorialnego.
Dodatkowe umiejętności:
- znajomość MS Office
- umiejętność planowania pracy
- umiejętność rozpatrywania wniosków
- znajomość form rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych
Niezbędna wiedza w zakresie przepisów:
- Ustawy o świadczeniach rodzinnych
- Ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz
zaliczce alimentacyjnej
- Kodeksu Postępowania Administracyjnego
- Kodeksu Pracy (urlopy wychowawcze)
Pożądane cechy osobowości:
- punktualność, dokładność
- wysoka kultura osobista
- odporność na stres
- życzliwość, otwartość
- brak stronniczości
- samodzielność, komunikatywność
- kreatywność, wiarygodność
Zakres zadań na stanowisku:
- prowadzenie postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń
rodzinnych
- prowadzenie postępowania w sprawach wstrzymania lub zawieszenia wypłaty świadczeń rodzinnych
- sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych
- przestrzeganie przepisów prawa w zakresie świadczeń rodzinnych i
innych ustaw
- prowadzenie monitoring zadaniowo – finansowego
- prowadzenie dokumentacji stanowiskowej zgodnie z obowiązującymi
przepisami
Kandydatów zapraszamy do składania aplikacji zawierających:
- życiorys
- list motywacyjny
- aktualną fotografię
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i
doświadczenie zawodowe
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 833).
Na zgłoszenia oczekujemy w terminie do 28 grudnia 2007 roku (decyduje
data wpływu do Ośrodka pomocy Społecznej) pod adresem:
Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Dworcowa 10, 62-095 Murowana Goślina, pok. nr 31.

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

Od kandydatów wymaga się:
Wykształcenie:
konieczne: średnie lub wyższe ekonomiczne.
Doświadczenie zawodowe:
konieczne:
2-letni staż w komórkach finansowo-księgowych,
pożądane:

doświadczenie w administracji samorządowej,
doświadczenie z zakresu kadr i płac.

Dodatkowe umiejętności:
- obsługa komputera - biegła znajomość MS Office,
- znajomość programu finansowo-księgowego Symfonia, Fakt,
- obsługa programu Płatnik,
- znajomość podstawowych zagadnień z zakresu kadr i płac,
- umiejętność analizowania danych finansowych i liczbowych.
Niezbędna wiedza w zakresie przepisów:
- Ustawa o rachunkowości,
- Ustawa o finansach publicznych
- przepisy prawa podatkowego,
- Ustawa o samorządzie gminnym,
Pożądane cechy osobowości:
- sumienność i obowiązkowość,
- umiejętność planowania pracy,
- samodzielność i komunikatywność,
- zdolność myślenia analitycznego,
- wysoka kultura osobista,
Zakres zadań na stanowisku:
- dekretacja dokumentów finansowo-księgowych (faktury, wyciągi
bankowe),
- bieżące księgowanie ww. dokumentów,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
- dokonywanie rozliczeń z kontrahentami i pracownikami,
- dokonywanie rozliczeń z zakresu PIT i ZUS,
- uzgadnianie wpłat bieżących gmin członkowskich Związku,
- rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych,
- rozliczanie umów – zleceń i umów o dzieło,
- prowadzenie bieżących spraw kadrowo-płacowych,
Kandydatów zapraszamy do składania aplikacji zawierających:
- życiorys,
- list motywacyjny,
- aktualną fotografię,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i
doświadczenia zawodowe,
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz.
833).
Na zgłoszenia oczekujemy w terminie do 18 grudnia 2007 roku (decyduje
data wpływu do Związku Międzygminnego) pod adresem:
Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”,
Nowy Rynek 8, 62-095 Murowana Goślina.

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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