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Jest taki dzień w roku,
gdy przychodzi nam się szczególnie
pochylić nad Cudem Zmartwychwstania
i zastanowić: po co żyjemy?
Niech zbliżające się Święta Wielkanocne
będą dla nas okazją do wspólnego posiłku
w gronie najbliższych,
chwili wytchnienia od codzienności,
a także czasem odpowiedzi na pytanie,
co tak naprawdę jest dla nas w życiu
najważniejsze?

str. 8

MTB Marathon ponownie w Murowanej Goślinie

20

kwietnia br. już po raz trzeci
w Murowanej Goślinie odbędzie
się maraton rowerowy cieszący się
ogromnym zainteresowaniem miłośników
kolarstwa górskiego. Zmianie ulega jednak
miejsce startu i biura zawodów. W tym roku
ruszamy z Nowego Rynku na Zielonych
Wzgórzach.
Nasza impreza otwiera cykl 11 maratonów
organizowanych przez G&G Promotion przy
współudziale gminy Murowana Goślina. Jest to
zarazem jedyny nizinny maraton, co stanowi
dla nas tym większą promocję i wyróżnienie.
Jak zwykle do wyboru uczestników są
3 dystanse: mini, mega i giga. Trasa maratonu
obejmuje teren Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka”.

Zapisy odbywać się będą w:
• sobotę 19 kwietnia w godz. 14:00 do
22:00
• niedzielę 20 kwietnia w godz. 7:00 do
10:30.
Poza maratonem przewidziano szereg imprez
towarzyszących.
Prosimy mieszkańców os. Zielone Wzgórza, aby w tych dniach nie parkowali
samochodów na Nowym Rynku, który
zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu pojazdów. Wiązać się z tym będą objazdy i utrudnienia komunikacyjne.

Prosimy również o wyrozumiałość, mając
nadzieję, że w zamian proponujemy atrakcyjną
imprezę, będącą ciekawą alternatywą na spędzenie kwietniowego weekendu.
Wszystkich pasjonatów tego sportu zapraszamy do udziału w maratonie!

Start! 20 kwietnia, godz. 11.00

Biuro Komunikacji Społecznej
tel. 061 811 88 48
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl
r.dukat@murowana-goslina.pl
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Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Murowanej Goślinie
serdecznie zaprasza na

KONCERT GALOWY
Laureatów X Powiatowego Konkursu Recytatorskiego
„Wiosenne Przebudzenie”
z udziałem Jana Kondraka
i Marka Andrzejewskiego
z Lubelskiej Federacji Bardów
4 kwietnia 2008 r. (piątek) godz. 16.00
sala Ośrodka Kultury w Murowanej Goślinie,
ul. Poznańska 16
Patronat medialny:

Projekt zrealizowany przy pomocy finansowej:

Szkoła Podstawowa nr 1
w Murowanej Goślinie
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Murowanej Goślinie
mają zaszczyt zaprosić na:

IV GMINNY PRZEGLĄD SZKOLNYCH
ZESPOŁÓW TEATRALNYCH
TEATRALIA 2008
Tematem przewodnim tegorocznego przeglądu jest
Ochrona Przyrody.
31 marca 2008 r. godz. 9.30
Sala Forum ul. Mściszewska 10, Murowana Goślina
Serdecznie zapraszamy!
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X Powiatowy Konkurs
Recytatorski

M

iejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej
Goślinie serdecznie zaprasza dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych do wzięcia udziału w eliminacjach
gminnych X Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Wiosenne Przebudzenie”, który odbędzie się 28 marca br. w Klubie Osiedlowym
„Zielone Wzgórza”, Nowy Rynek 8.
Celem konkursu jest przybliżenie uczestnikom poezji, kreowanie wrażliwości artystycznej i dobrego smaku oraz doskonalenie warsztatu
recytatorskiego i kultury żywego słowa. Konkurs przebiega w trzech
kategoriach wiekowych:
Grupa najmłodsza- uczniowie szkół podstawowych z klas I- III
Grupa młodsza- uczniowie szkół podstawowych z klas IV-VI
Grupa starsza- uczniowie klas gimnazjalnych.
Każda ze szkół może być reprezentowana przez trzech uczniów w danej kategorii wiekowej tzn. szkoły podstawowe reprezentują 3 osoby
w grupie najmłodszej i 3 osoby w grupie starszej, a gimnazja 3 osoby
w grupie starszej.
Komisja artystyczna będzie miała za zadanie wybrać jedną osobę z każdej grupy wiekowej, które będą reprezentować naszą gminę. Finał konkursu odbędzie się 4 kwietnia 2008 r. o godz. 10.00 w siedzibie
Ośrodka Kultury przy ul. Poznańskiej 16.
Serdecznie zapraszamy
Agnieszka Szymańska- Wojtera
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
tel. 061 812 36 29
e-mail: a.wojtera@murowana-goslina.pl

Kiedy pasja ewoluuje ku
twórczości.

G

aleria „na Wzgórzach” serdecznie zaprasza na wystawę Marka
Kubiaka, w Klubie Osiedlowym „Zielone Wzgórza”( Ratusz I piętro).
Marek Kubiak - poznaniak, tworzy swoje prace w wiklinie, która jest bardzo wdzięcznym plastycznie materiałem.

Dla mnie jednak bardzo interesujące są linografy pana Marka, jak sam
o nich mówi, to nie w pełni wywołane zdjęcia. Prezentują trzy tematy
(Weraikony, Okna, Pasja) wypływające z czarnego tła bukietem kształtów emanujących gamą informacji z jednego lub wielu podmiotów.
Twórca nie odpowiada na pytania, tylko zadaje nam-odbiorcom. Czy
potrafimy czytać z otaczającego nas wypełniającego świata? Według artysty miejsce, czas, wielość, podmiot i głębia naszej świadomości może jest
już ukształtowana, lecz ciągle, nostalgicznie poszukujemy skarbu- mądrości, do której prowadzi wiedza. Powinniśmy podążać do tego skarbu, nie
marnując czasu i nie pozwalać głupcom i kupcom na jego wykradanie.
Serdecznie zapraszam na wystawę i życzę Państwu wielu zmiennych
wrażeń. Ekspozycja potrwa do 4 kwietnia br.
Agnieszka Szymańska- Wojtera
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
tel. 061 812 36 29
e-mail: a.wojtera@murowana-goslina.pl
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Koniec zimowego snu
Czas nieubłaganie ucieka. Kończy się zima (niezbyt przecież zimowa)
i wkraczamy w miesiące z dłuższymi i cieplejszymi dniami. W Murowanej Goślinie to oznacza również nadejście sezonu największych
przedsięwzięć kulturalnych, rozrywkowych, sportowych, promocyjnych.

C

hoć są różnorodne, to łączy je zaangażowanie mieszkańców naszych miejscowości. Nie organizujemy imprez
przez specjalistyczne agencje. Wszelkie przedsięwzięcia przygotowywane są przez Ośrodek
Kultury, Urząd Miasta i Gminy, z ogromnym
zaangażowaniem stowarzyszeń, sołectw,
osiedli samorządowych (przynajmniej niektórych) i wielu aktywnych mieszkańców. Pomimo
tego jest jeszcze wiele miejsca dla każdej
osoby z pomysłami, dla każdej organizacji,
która do tej pory mniej się angażowała, dla
mniej aktywnych sołectw czy osiedli. Dla
wszystkich, którzy chcą się zaangażować,
mogą załatwić mecenasa/sponsora, doradzić,
dołączam przy każdej imprezie dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za organizację.

Jarmark św. Jakuba 2006 - „Radzim Wam gościć”

Cykl największych imprez rozpoczynają
zawody sportowe – rowerowe i biegowe.
20 kwietnia odbędą się po raz trzeci w naszym mieście zawody MTB Marathon. Będzie
to mocna inauguracja sezonu rowerowego. Po
Murowanej Goślinie na najwytrwalszych czekać będzie jeszcze dziesięć edycji górskich. Ze
względu na przebudowę ulic, tym razem start
został zlokalizowany na Nowym Rynku. (kontakt: Arkadiusz Bednarek, Biuro Komunikacji
Społecznej UMiG, tel. 061 811 88 48).
Biegacze będą mogli wziąć udział w XI Biegu
Rekreacyjnym „Zielone Wzgórza”, który
odbędzie się 1 maja; start i meta – Nowy

Rynek (kontakt: Agnieszka Wojtera, Klub
Osiedlowy, tel. 061 812 36 29) oraz w Mistrzostwach Polski Weteranów w Półmaratonie 1 czerwca 2008 r. i XXVII Małym
Goślińskim
Maratonie Weteranów. Ta
impreza o bardzo długiej tradycji, uznana
w całej Polsce, start i metę będzie miała na
placu Powstańców Wielkopolskich (kontakt:
Arleta Włodarczak, MGOKiR, tel. 061 812 21
20).
Od czerwca rusza cykl imprez „Murowane
lato”.
7 czerwca Boduszewo będzie rozbrzmiewać
miłym gwarem VIII Targu Wiejskiego.
W obejściu XIX-wiecznego dworu będzie
można dobrze zjeść, uczestniczyć w różnorodnych koncertach i występach folklorystycznych,
zaopatrzyć się w wyroby
oferowane przez rolników
i małe firmy przetwórcze.
Targ Wiejski to także okazja do prezentacji aktualnej
oferty turystycznej w naszych okolicach (kontakt:
Tomasz
Mizgier,
MGOKiR, tel. 061 812 21
20).
21 czerwca Mściszewo
zaprasza nad Wartę na
przystań kajakową „Binduga”, aby wspólnie przeżyć kolejne „Wianki”.
Wybierając się do Mściszewa możemy liczyć na
występy folklorystyczne, przegląd piosenki
lirycznej, a wieczorem – na zabawę taneczną
(kontakt: Arleta Włodarczak, MGOKiR,
tel. 061 812 21 20).
28 czerwca i 26 lipca Długa Goślina zaprasza
na Festiwal „Musica sacra – musica profana”. Jak co roku dwa letnie wieczory są niepowtarzalną okazją do spotkania z muzyką
w niecodziennej atmosferze drewnianego
kościoła św. Mariii Magdaleny. W programie
koncertów znajdą się: chorały gregoriańskie
w wykonaniu chóru „Formata”, najlepszy
w Polsce chór gospel – „Gospel Joy”, niezrównany kunsztem artystycznym i humorem męski

Tomasz Łęcki - Burmistrz Miasta i Gminy
sekstet „Affabre concinui” oraz zespół „Szalom”, który wprowadzi nas w barwny klimat
kultury żydowskiej. (kontakt: Agnieszka Wojtera, Klub Osiedlowy, tel. 061 812 36 29).
Kulminacją „Murowanego Lata” będzie oczywiście „Jarmark św. Jakuba”, w tym roku
przypadający 19 lipca, a odbywający się jak
zawsze na placu Powstańców Wielkopolskich.
Królować będą klimaty romskie zgodnie z hasłem jarmarku „Jadą wozy kolorowe…”.
Uczestnicy będą mogli poznać kulturę cygańską, rzemiosło, muzykę i oczywiście taniec.
Gwiazdą jarmarku będzie fenomenalny wirtuoz skrzypiec – Miklosz Deki Czureja. Jednocześnie przy zaangażowaniu stowarzyszenia
„Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej”
będziemy gościć artystów i przyjaciół z Niemiec, a także prawdopodobnie z Ukrainy,
Szkocji, Francji (kontakt: Arleta Włodarczak,
MGOKiR, tel. 061 812 21 20).
Nasze „Murowane Lato” podsumują dożynki.
W tym roku odbędą się 30 sierpnia, a gospodarzami będą mieszkańcy wsi sołeckiej – Białęgi (kontakt: Tomasz Mizgier, MGOKiR,
tel. 061 812 21 20).
To oczywiście nie wszystkie propozycje i wydarzenia bieżącego roku. Będzie wiele innych
ważnych, ciekawych przedsięwzięć. O wszystkich organizatorzy informują za pośrednictwem „Biuletynu”, strony internetowej gminy
(www.murowana-goslina.pl) i Ośrodka Kultury (www.domkultury.murowana-goslina.pl).
Największe imprezy będą miały swoje banery
na rondzie przy ul. Poznańskiej. Przygotowujemy kolejne metody docierania z informacją.
A zatem jeszcze raz powtórzę: zima się kończy, nadchodzi piękny okres wiosny i lata.
Wszystkich zachęcam do wspólnych spotkań,
do osobistego zaangażowania – potrzebna
każda głowa i każde ręce, a poza tym promujcie i nagłaśniajcie nasze przedsięwzięcia
w swoich rodzinach, wśród przyjaciół, po
prostu wszędzie gdzie się da!!!
Tomasz Łęcki
Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina
tel. 061 811 30 01
e-mail: burmistrz@murowana-goslina.pl

Nowy Dyrektor Ośrodka Kultury
Informujemy, że w
wyniku postępowania
konkursowego specjalnie
powołana
Komisja
wyłoniła
spośród 8 kandydatów
Dyrektora MiejskoGminnego Ośrodka
Kultury i Rekreacji

w Murowanej Goślinie i przedstawiła do
akceptacji Burmistrzowi Tomaszowi Łęckiemu.
Została nim p. Arleta Włodarczak, długoletnia
pracownica Domu Kultury.

choć w „starym miejscu”.
W następnym numerze Biuletynu przedstawimy szerszy materiał na ten temat.

Ustępującej Pani Dyrektor Lucynie Bełch pragniemy podziękować za współpracę, a
obejmującej funkcję Pani Dyrektor Arlecie
Włodarczak życzyć powodzenia w nowej roli,

Paweł Bukowski
Przewodniczący Komisji Konkursowej

Biuletyn Samorządowy
Miasta i Gminy Murowana Goślina
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Organizacje pożytku publicznego czekają na Twój 1%

D

o końca kwietnia każdy podatnik ma
obowiązek rozliczyć się z fiskusem.
Przy tej okazji może również obliczyć
tzw. 1% od dochodu i przekazać go na
wybraną organizację pożytku publicznego
(opp). Zachęcamy do tej formy wsparcia
zwłaszcza, że od tego roku uproszczeniu uległa procedura przekazywania 1%.
Wystarczy:
• ustalić wysokość podatku dochodowego
za miniony rok podatkowy (PIT 36, PIT 37,
PIT 28) w terminie do 30 kwietnia,
• wpisać nazwę organizacji, nr KRS oraz
wyliczony 1% swojego podatku (po
zaokrągleniu do 10 gr w dół) w ostatnich
rubrykach zeznania podatkowego,
• można wybrać np. oddział organizacji działający na terenie miejsca jego zamieszkania. Wówczas odpowiedni kod jednostki
oraz imię i nazwisko wpłacającego należy
zamieścić w rubryce „inne informacje,
w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem”,
znajdującej się bezpośrednio pod wnio-

skiem o przekazanie 1% podatku,
• przekazaniem wskazanej kwoty na konto
organizacji zajmie się Urząd Skarbowy,
• nie można podzielić swojego 1% między
kilka organizacji.
Status opp posiadają w naszej gminie:
1. Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej –
nr KRS 0000195886
2. Fundacja Edukacyjna im. Jana Pawła II
w Murowanej Goślinie – nr KRS
0000056937
3. Fundacja
Hospicjum
Onkologiczne
św. Franciszka – nr KRS 0000018046
4. Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska – nr KRS 0000266321
5. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej –
nr KRS 0000057720
Aby 1% podatku trafił do konkretnej drużyny
czy szczepu, należy w rubryce „Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem”
wpisać odpowiedni KOD JEDNOSTKI oraz
IMIĘ i NAZWISKO wpłacającego.

Szanowni członkowie i potomkowie
rodzin Powstańców Wielkopolskich
Ziemi Goślińskiej!

T

owarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Zarząd główny
wydał w Poznaniu w 2006 roku II tom
„Wielkopolskich
Powstańców.
Biogramy
uczestników
Powstania
Wielkopolskiego
1918/1919”.
Można w nich znaleźć wiele ciekawych sylwetek powstańczych, spotkać nazwiska znanych
osób – biogramy Waszych pradziadków, dziadków, bliższych i dalszych krewnych, osób z rodzin znajomych itp. Wśród prezentowanych
uczestników
Powstania
Wielkopolskiego
można rozpoznać ludzi Wam bliskich i znanych
z historii.
Zamiarem Towarzystwa jest przybliżenie dziejów Powstania Wielkopolskiego przez ukazanie jego uczestników, ich postaw patriotycznych, zaangażowania i wartości, którymi się
kierowali w swoim życiu.
Powstańcy, niezależnie od pełnionej funkcji
w powstaniu i dalszej pracy zawodowej, są
bohaterami wielkopolskiego zwycięskiego
czynu niepodległościowego 1918 i 1919 roku.
Ich ukazane już biogramy są bardzo pouczające. Mamy prawo być dumni z naszych przodków. Zachowajmy więc pamięć o nich, dokumentując ich czyn i życie.

W
drugim
tomie „Wielkopolskich
Powstańców”
znajdują się
trzy biogramy
uczestników Powstania Wielkopolskiego urodzonych w Murowanej Goślinie: Jana Bromberka (1896-1919), Stanisława Jakubowicza
(1897-1967) i Stefana Musiała (1897-1997).
Izba Regionalna Ziemi Goślińskiej zwraca się
z prośbą do członków i potomków goślińskich
rodzin powstańczych o bliższe materiały i fotografie na podstawie, których można by opracować Ich biogramy (życiorysy). Ww. materiały
pragniemy przesłać do umieszczenia w następnych tomach „Wielkopolskich Powstańców.
Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918/1919”. Zachęcam do podjęcia
wspólnego działania w tym zakresie.
Niech naszemu wspólnemu działaniu towarzyszy społeczne zrozumienie i satysfakcja.
Norbert Kulse
Kustosz Izby Regionalnej Ziemi Goślińskiej
Przewodniczący Komitetu Obchodów
90. rocznicy Powstania Wielkopolskiego
tel. 061 812 24 52

OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu w Wydziale I Cywilnym pod sygnaturą I
Ns 555/08/3 toczy się postępowanie z wniosku Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego
w Poznaniu o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Zielonce, obręb Zielonka, arkusz mapy 9, działka nr 277 o powierzchni 0,6400 ha zapisana w Kw
Czernice t.1 k.7 oraz działek nr 335 o powierzchni 4,4400 ha zapisana w Kw PO1P/00102225/2.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności spadkobierców tabularnych właścicieli Józefa i Marianny małżonków Jóźwiak, aby zgłosili się w terminie trzech miesięcy od daty
ukazania się ogłoszenia i wykazali swe prawa do udziału w sprawie, gdyż w przeciwnym razie Sąd
stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie wykazane.

Kody Drużyn:
1. WLP 123 - Gośliński Szczep ZHR „Wzgórze”
2. WLP 021 - 1 Goślińska Gromada Zuchowa
„Wesołe Wicherki”
3. WLP 076 - 1 Goslińska Gromada Zuchów
„Orlęta”
4. WLP 016 - 1 Drużyna Harcerek „Wiatry”
w Murowanej Goślinie
5. WLP 075 - 1 Drużyna Harcerzy „Las”
w Murowanej Goślinie
6. WLP 141 - 1 Drużyna Wędrowniczek
w Murowanej Goślinie.
Organizacje pp z terenu gminy, które nie
zostały wyszczególnione w powyższym wykazie, a chciałyby poinformować o możliwości
przekazania 1% proszone są o kontakt.
Dorota Brajewska
inspektor ds. opieki zdrowotnej,
zapobiegania uzależnieniom
oraz dotacji udzielanych z budżetu gminy
tel. 061 811 28 45
e-mail: d.brajewska@murowana-goslina.pl

PROJEKT „LEPSZE JUTRO”
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
ogłasza nabór dla osób zainteresowanych udziałem w Projekcie Systemowym Program Operacyjny Kapitał
Ludzki w ramach działania 7.1. Każda z
osób, która zgłosi chęć udziału w projekcie musi spełniać podstawowe
warunki uczestnictwa:
- zamieszkująca na terenie gminy
Murowana Goślina,
- kobieta,
- wiek od 22-50 lat,
- bezrobotna lub poszukująca pracy.
W ramach projektu oferujemy bezpłatnie:
- wybrany kurs zawodowy,
- warsztaty wizażu (konsultacje kosmetyczki i fryzjerki),
- warsztaty aktywizacji zawodowej,
- doradztwo zawodowe,
- trening umiejętności społecznych.
Osobom biorącym udział w projekcie
zapewniamy bezpłatne materiały,
zwrot kosztów dojazdu, pomoc
finansową oraz poczęstunek w trakcie zajęć.
Na zgłoszenia oczekujemy
pod adresem:
Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Dworcowa 10,
62-095 Murowana Goślina,
pok. nr 313
Monika Mleczek
Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej
tel. 061 812 22 31
m.mleczek@murowana-goslina.pl
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UR Z ĄD, R ADA

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

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

Zarządy Osiedli Samorządowych mają
głos!

Zmiana godzin
otwarcia urzędu

lutego br. w remizie OSP w Murowanej Goślinie odbyło się spotkanie
Zarządów Osiedli Samorządowych.
Ze strony urzędu w spotkaniu uczestniczył
burmistrz Tomasz Łęcki, zastępca burmistrza
Marcin Buliński oraz kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Violetta Szałata.

lutowym wydaniu Biuletynu informowaliśmy Państwa o zmianach
w godzinach funkcjonowania Urzędu
jakie nastąpią z dniem 25 marca – we wtorek po Świętach Wielkanocnych.
Od tego dnia będziemy najprawdopodobniej
najdłużej dostępnym dla klientów Urzędem
w Wielkopolsce.
Zmiana dotyczyć będzie godzin otwarcia
Urzędu. I tak:

26

Spotkanie poświęcone było kilku istotnym dla
funkcjonowania osiedli zagadnieniom. Violetta
Szałata zaprezentowała harmonogram naprawdróg bitumicznych planowanych wiosną br.
Każde z osiedli otrzymało również wykaz
powierzchni przeznaczonych do profilowania i
wałowania na ich terenie. To zarządy zadecydują, w ramach dostępnych powierzchni,
które drogi najbardziej potrzebują profilowania. W tej sprawie niezbędna będzie ścisła
współpraca z firmą profilującą oraz pracownikiem urzędu, podinspektorem ds. infrastruktury technicznej Arkadiuszem Krociakiem.
Tematem, który wzbudził sporo emocji, był
podział środków z tzw. funduszu miejskiego na
poszczególne zadania wskazane przez osiedla
samorządowe we wnioskach złożonych
w 2007 roku. Wnioski opiewały na łączną
kwotę 89 874,00 zł. W puli do podziału było
50 000 zł. Powołana w tym celu specjalna
Komisja konkursowa miała więc niełatwe zadanie. Osiedla za przyznane kwoty doposażą już
istniejące place zabaw (osiedla samorządowe
nr 1, 2, 5, 7) bądź wybudują nowe (osiedla
samorządowe nr 3 i 4 – wspólna inicjatywa).
Osiedle nr 10 kontynuuje zadanie z roku
poprzedniego związane z ul. Rogu Renifera.
Osiedle nr 12 prosiło o przeniesienie środków

z roku 2007 na rok bieżący z jednoczesną
zmianą zadania. Wniosku nie złożyło Osiedle
Samorządowe nr 6.
Burmistrz przedstawił nowe godziny pracy
urzędu, które obowiązywać będą od 25 marca
br. Ustalono terminarz spotkań z mieszkańcami osiedli na rok 2008. W sprawach bieżących była okazja do poruszenia najbardziej
nurtujących
problemów
poszczególnych
osiedli, związanych z drogami, kanalizacją itp.
Osiedla zadeklarowały również miejsca,
w których chcą, aby ustawione zostały tablice
ogłoszeń.
Niestety z tym faktem wiąże się już pierwsza
nieprzyjemna sytuacja. Kilka dni wcześniej
wandale wybili szybę w tablicy ogłoszeń postawionej przez mieszkańców osiedla nr 5. Mimo,
iż szyba wykonana była z pleksi, nie wytrzymała uderzenia dużym kamieniem. Mam
nadzieję, że te działania nie zniechęcą osiedla
do dalszego rozwoju i zacieśniania sąsiedzkich
więzi. Na pewno pomóc w tym względzie
może inicjatywa Przewodniczącego Zarządu
Osiedla nr 4 Bogdana Andrzejewskiego, aby
urządzić w tym roku Turniej Samorządowy.
Dla zainteresowanych w Biurze Komunikacji
Społecznej Urzędu Miasta i Gminy dostępny
jest protokół z ww. spotkania. Informacji
udzielają również Przewodniczący Osiedli
Samorządowych.
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 061 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

Najbliższe posiedzenia
Rady Miejskiej, Sołtysów i Przewodniczących Osiedli Samorządowych
Lp.

data

godz.

rodzaj posiedzeń

miejsce
posiedzeń - spotkań

1.

31.03.08

16:00

Warsztaty szkoleniowe dla radnych, sołtysów,
przewodniczących osiedli samorządowych

sala w MGOKiR
ul. Poznańska 16

2.

07.04.08

17:30

Posiedzenie Komisji Oświatowo - Społecznej (dot. przedszkoli)

sala w MGOKiR
ul. Poznańska 16
sala OSP,
ul. Rogozińska 15

3.

10.04.08

17:30

Posiedzenie Komisji Oświatowo-Społecznej
(dot. bezpieczeństwa)

4.

15.04.08

14.00

Spotkanie przed sesją z Sołtysami

sala w MGOKiR
ul. Poznańska 16

5.

15.04.08

17:30

Posiedzenie Komisji Gospodarczej

sala w MGOKiR
ul. Poznańska 16
sala w MGOKiR
ul. Poznańska 16

6.

17.04.08

16.00

Spotkanie
Osiedli

Przewodniczących

Zarządów

7.

17.04.08

17:30

Posiedzenie Komisji Oświatowo-Społecznej

sala w MGOKiR
ul. Poznańska 16

8.

21.04.08

17.30

Sesja Rady Miejskiej (absolutorium)

sala w MGOKiR
ul. Poznańska 16

W

Kancelaria, Punkt Obsługi Interesanta
i Ewidencja Działalności Gospodarczej
czynna będzie w:
poniedziałek - piątek – od 7.00 do 18.00
W tym czasie będzie można pobrać lub zostawić wniosek, odebrać lub złożyć korespondencję, uzyskać podstawowe informacje w
zakresie funkcjonowania Urzędu, załatwić
sprawy związane z ewidencją działalności
gospodarczej.
Ewidencja Ludności czynna będzie:
poniedziałek – od 10.00 do 18.00
wtorek - piątek – od 10.00 do 17.00.
Pozostałe Biura i Referaty czynne będą w:
poniedziałek – od 10.00 do 18.00
wtorek - piątek – od 7.30 do 15.30, przy
czym od wtorku do piątku klienci Urzędu
obsługiwani będą w godzinach od 10.00
do 15.30.
Godziny poranne będą czasem przeznaczonym na pracę koncepcyjną, kontrole, wyjazdy
służbowe w teren, narady itp. W związku
z tym zwracamy się do wszystkich mieszkańców i klientów Urzędu, aby sprawy załatwiali
od godz. 10.00.
Dyżury burmistrza i zastępcy burmistrza
będą w:
Poniedziałki – od 14.00 do 17.00
Czwartki
– od 10.00 do 11.00.
Ewa Leitgeber
Kierownik Referatu Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich
tel. 061 811 88 28
e-mail: e.leitgeber@murowana-goslina.pl

KURSY Z AWODOWE
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
zaprasza organizacje pozarządowe oraz
firmy szkoleniowe do składania ofert na
przeprowadzenie szkolenia zawodowego
w charakterze
„Opiekuna osoby zależnej”.
Na zgłoszenia oczekujemy pod adresem:
Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Dworcowa 10, 62-095
Murowana Goślina, pok. nr 313
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Monika Mleczek
tel. 061 812 22 31
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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

Groźne psy na Starczanowskiej

W

środę (13 lutego) przed południem
zaniepokojony mieszkaniec ul. Starczanowskiej zgłosił Straży Miejskiej,
że po ulicy w pobliżu jego domu chodzą dwa
duże i agresywne psy.
Po dojechaniu na miejsce Strażnicy stwierdzili,
że we wskazanym miejscu znajdują się dwa
bezpańskie psy wielkości owczarka niemieckiego, obydwa bez obroży. Ponieważ były
agresywne i nie można ich było złapać przy
pomocy „poskromu” strażnicy byli zmuszeni
skorzystać z pneumatycznego
aplikatora
środka usypiającego „dmuchawki” będącej na
wyposażeniu Straży Miejskiej. Psy zostały
uśpione i umieszczone w radiowozie. Obudziły

się dopiero w schronisku „Azorek” w Obornikach.
To już trzeci w tym roku przypadek, kiedy
strażnicy poskromili duże i agresywne psy stanowiące zagrożenie dla mieszkańców.
Poprzednio miało to miejsce pod koniec stycznia w Uchorowie (mieszaniec owczarka kaukaskiego z niemieckim) i 8 lutego przy ul. Krętej (pitbull terier).
Piotr Kubczak
Komendant Straży Miejskiej
tel. 061 812 20 10, 502 514 212
e-mail: p.kubczak@murowana-goslina.pl

Nowy sposób kontroli porządkowych
nieruchomości.

W

związku z tym, że planowe kontrole
umów na wywóz nieczystości stałych i płynnych zbliżają się do końca,
Straż Miejska wprowadza nowy sposób będący
kontynuacją wcześniej prowadzonych kontroli.
Polega on na pozyskiwaniu od firm uprawnionych do wywozu nieczystości wykazu właścicieli nieruchomości, którzy zawarli umowę jednak nie zlecają ich wywozu. Strażnicy na
podstawie uzyskanych w ten sposób danych
odwiedzą tych mieszkańców, sprawdzając czy

posiadają wymagane ustawą o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach rachunki. Nie
udokumentowanie rachunkami wywozu nieczystości będzie zagrożone taką samą karą jak
nie zawarcie umowy.
Piotr Kubczak
Komendant Straży Miejskiej
tel. 061 812 20 10, 502 514 212
e-mail: p.kubczak@murowana-goslina.pl

Fotoradar – sprawozdanie za 2007 rok

F

otoradar będący własnością gmin: Murowana Goślina i Suchy Las pracuje na terenie obydwu gmin. Grafik jest ustalany
przez komendantów z założeniem, że w miesięcznym okresie rozliczeniowym urządzenie
pracuje 15 dni w każdej z gmin. W okresie od
lutego do końca lipca 2007 r. fotoradar nie pracował ze względu na wyrok Trybunału Konstytucyjnego i w konsekwencji oczekiwanie na
zmianę przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym.
W pozostałym okresie wykonaliśmy 28 sesji
pomiarowych w następujących miejscach:
Murowana Goślina:
1. ul. Rogozińska (LZD) – 1 raz,
2. ul. Rogozińska (Polna) – 1 raz,
3. ul. Długa „30” – 2 razy,
4. ul. Mściszewska „40” – 1 raz,
5. ul. Poznańska – 3 razy,
6. ul. Raduszyńska – 1 raz,
7. ul. Gnieźnieńska „40” – 2 razy.

Gmina:
1. Łopuchowo – 1 raz,
2. Przebędowo (przy HR „Smolice”) – 4
razy,
3. Uchorowo – 1 raz,

4.
5.
6.
7.

Białężyn – 2 razy,
Rakownia – 3 razy,
Długa Goślina „40” (przy szkole) – 5 razy,
Droga Murowana Goślina – Wągrowiec
„60” między Trojanowem a Łopuchowem
– 1 raz.

W wyniku przeprowadzonych czynności strażnicy nałożyli 161 mandatów karnych na kwotę
36.600 zł oraz skierowali 35 wniosków o ukaranie do sądu grodzkiego. Najwięcej - bo aż
101 mandatów nałożyli strażnicy za przekroczenia prędkości w zakresie od 31 do
40 km/h (mandat 200 – 300 zł i 6 punktów
karnych).
Wnioski u ukaranie do sądu grodzkiego dotyczą kierowców, w przypadku których z przyczyn niezależnych od straży miejskiej nie udało
się doprowadzić do ukarania kierowcy mandatem - w ustawowym 30-dniowym terminie.
Chodzi tu przede wszystkim o pojazdy będące
przedmiotem leasingu, wynajmu długoterminowego lub zabezpieczeniem kredytu bankowego.
Piotr Kubczak
Komendant Straży Miejskiej
tel. 061 812 20 10, 502 514 212
e-mail: p.kubczak@murowana-goslina.pl

Z prędkością
167 km/h przez
Łopuchowo

W

dniu 14 lutego został zarejestrowany
„fotoradarowy rekordzista”. Kierowca czarnego BMW jechał przez
Łopuchowo z prędkością 167 km/h, co stanowi
przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 117
km/h.
To przejaw skrajnej brawury i lekceważenia
bezpieczeństwa innych użytkowników drogi,
którego nie można niczym usprawiedliwić.
Za swój czyn kierowca najprawdopodobniej
straci prawo jazdy ze względu na „zebraną”
wcześniej ilość punktów karnych i zapłaci
grzywnę.
Piotr Kubczak
Komendant Straży Miejskiej
tel. 061 812 20 10, 502 514 212
e-mail: p.kubczak@murowana-goslina.pl

Ważne telefony, kontakty:
Straż Miejska
kom.: 0 500 12 49 40, tel.: 061 812 20 10
Policja kom.: 0 500 13 53 51,
tel.: 061 812 22 97
Pogotowie Ratunkowe tel.: 999
Straż Pożarna tel.: 998,
OSP Murowana Goślina
tel.: 061 812 23 98;
Tadeusz Stencel pełnomocnik ds. bezpieczeństwa tel. kom: 502 51 42 27
Dzielnicowi
Rejon I: Starsza część Murowanej Gośliny
(Osiedle Samorządowe nr 1, 2, 3, 4, 5, 6.)
Policjant st. post. Dariusz Sikora
kom. 0 500 135 351
Strażnik Miejski 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. Damian Futro
kom. 0 500 135 351
Strażnik Miejski Mariusz MERMELA
m.mermela@murowana-goslina.pl
Szczegółowy wykaz znajduje się na stronie
internetowej www.murowana-goslina.pl.
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O Ś W I ATA

Przygotowanie: TERESA DUTKIEWICZ, PLACÓWKI EDUKACYJNE GMINY

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

„Zielony Certyfikat” w Szkole Podstawowej nr 1

Od

września 2007 do lutego 2008
uczniowie szkoły Podstawowej
nr 1 brali udział w następujących
zadaniach związanych z realizacją Zielonego
Certyfikatu:
• 14 września 2007 r.
Udział w akcji „ Ratujmy nasze kasztanowce ”.
Uczniowie Klasy 4a i 4c grabili liście kasztanowców w zabytkowej Alei Kasztanowców
Białych w Zielonce.
Cel: ochrona kasztanowców przed szkodnikiem szrotówkiem kasztanowiaczkiem. Akcja
organizowana przy współudziale Wielkopolskich Parków Krajobrazowych i pani Danuty
Śliwy.
• 21 września 2007 r.
Inwentaryzacja drzew pomników przyrody we
współpracy z Nadleśnictwem Łopuchówko
i Leśnictwem Boduszewo. W inwentaryzacji
wzięły udział klasy 4a i 4c. Podczas wycieczki
do lasu uczniowie wykonywali zdjęcia drzew
pomników przyrody na konkurs fotograficzny
„Drzewa-pomniki przyrody Ziemi Goślińskiej”.
• 10 października 2007 r.
Udział w akcji „ Posadź swoje drzewko”. Uczniowie klasy 5a i 4a sadzili drzewka kasztanowców w Zielonce na terenie Arboretum. Akcję

zorganizowano przy współpracy z panem
Marianem Grodzkim z Arboretum w Zielonce.

przygotowały Iwona Wolniewicz, Paulina Kaźmierczak oraz klasa 5a.

Obchody „Dnia Drzewa” w szkole:
- gazetki szkolne, wystawy,
- konkurs plastyczny „Drzewo w jesiennej
szacie”,
- konkurs polonistyczny „Życzenia dla ziemi,
drzew i przyrody” we współpracy z Biblioteką Miejską oraz wypowiedzi pisemne
dzieci na temat „Czym jest dla mnie las ?”
- dekoracje drzwi w salach lekcyjnych – sylwetki drzew specjalne wydanie gazetki
„Nasza Buda”.

• 13 lutego 2008 r.
Udział w akcji „Ratujmy nasze kasztanowce”.
Uczniowie Klasy 5c i 4c grabili liście kasztanowców w zabytkowej Alei Kasztanowców
Białych w Zielonce.
Cel: ochrona kasztanowców przed szkodnikiem.
Akcja organizowana przy współudziale Wielkopolskich Parków Krajobrazowych i pani Danuty
Śliwy.

• listopad 2007 r.
Uroczysty apel podczas, którego omówiono
dotychczas wykonane zadania z programu oraz
wręczono uczniom nagrody za udział w konkursach polonistycznym i plastycznym. Wydanie gazetki „Nasza Buda”.
• 7 grudnia 2007 r.
Zorganizowanie przez naszą szkołę VI Sejmiku
Samorządów Uczniowskich dla szkół podstawowych z terenu Gminy Murowana Goślina
pt.: „Nasze drzewa”.
• grudzień 2007 r./styczeń 2008 r.
Wystawa zdjęć w Domu Kultury pt.: „Drzewapomniki przyrody Ziemi Goślińskiej”. Wystawę

• 14 lutego 2008 r.
Wycieczka z leśnikiem do lasu w Starczanowie
w celu wyznaczenia nowych drzew pomników
przyrody na terenie naszej gminy. Drzewa
pomniki przyrody wyznaczały dzieci z klasy 2c
i 3a z wychowawcami.
• 21 i 22 lutego 2008 r.
Wycieczka do fabryki papieru w Czerwonaku.
Proces wytwarzania papieru poznali uczniowie
klas IV i VI naszej szkoły.
Paulina Kaźmierczak
koordynator Programu Zielony Certyfikat
Szkoła Podstawowa nr 1
w Murowanej Goślinie
tel. 061 812 22 61

Etap powiatowy XII konkursu Wiedzy Zapisy do
o Wielkopolsce w Murowanej Goślinie „Zerówek”

T

egoroczny etap powiatowy XII Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce został
przeprowadzony w Szkole Podstawowej
nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej
Goślinie. W czwartek 24 stycznia 2008 r.
w murach „Dwójki” pojawili się uczniowie
klas IV – VI szkół podstawowych i klas I – III
gimnazjów z terenu powiatu poznańskiego. Do
etapu powiatowego zakwalifikowało się 140
uczestników z 24 szkół z terenu 12 gmin.

Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce jest organizowany przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów
Wielkopolski, a jego honorowym patronem
jest Marszałek Województwa. Jest to konkurs
wieloetapowy, zaczynając od etapu szkolnego
poprzez powiatowy, regionalny a kończąc na
finale wojewódzkim, którego zwycięzcy otrzymują tytuł laureata lub finalisty. Od lat uczestnicy zmagają się z zadaniami dotyczącymi
historii i geografii Wielkopolski, jej obiektów
historycznych, zasłużonych Wielkopolan, czy
kultury regionalnej. Żeby przygotować się do
konkursu uczniowie spotykają się dodatkowo
i wykonują ćwiczenia zawarte w zeszytach do
edukacji regionalnej „WIELKOPOLSKA MOJA
MAŁA OJCZYZNA”. Uczestnicy kolejnych
etapów będą musieli ponadto opracować
temat przewodni, zapoznać się z tekstami
z dodatkowych lektur.
W Konkursie Wiedzy o Wielkopolsce od lat
uczestniczą szkoły z Murowanej Gośliny,
w tym roku były to: Gimnazjum nr 1, Gimna-

zjum nr 2 oraz Szkoła Podstawowa nr 2. Przez
lata trwania tego ważnego konkursu wielu
uczniów z naszych szkół zostało jego laureatami i finalistami, przykładowo w zeszłym roku
dwie uczennice naszej szkoły zdobyły tytuły
laureatek a jedna tytuł finalistki. Jak będzie
w tym roku? Zobaczymy. Na razie za nami
etap powiatowy. Po przybyciu do naszej szkoły
uczestnicy i ich opiekunowie spotkali się w Sali
Sienkiewicza, gdzie zostali powitani przez
dyrektora szkoły i zapoznani z organizacją
konkursu. Ponadto każda szkoła otrzymała
upominki – materiały promujące gminę ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina a każda gmina – upominki przekazane przez Starostwo Powiatowe, które
wspomagało organizację konkursu. Następnie
uczniowie udali się do czterech sal, gdzie rozwiązywali testy pod nadzorem członków
komisji. Czekał tam też na nich drobny poczęstunek.
Szkoła Podstawowa nr 2 serdecznie dziękuje
wspomnianym wyżej sponsorom upominków
i poczęstunku, a także Gimnazjum nr 2
im. Jana Kochanowskiego za pomoc w organizacji konkursu (udostępnienie i przygotowanie
Sali Gościnnej).
Mirosława Szudera
Szkoła Podstawowa nr 2
w Murowanej Goślinie
tel. 061 811 29 77

Od

3 do 31 marca w większości
przedszkoli zaczynają się zapisy
do oddziałów realizujących
roczne przygotowanie przedszkolne .

Oddziały te zostaną otwarte w przedszkolach:
1. „Leśne Skrzaty” – Przebędowo.
2. „Promyk” – Murowana Goślina, ul. Poznańska 20.
3. „Słoneczko” – Murowana Goślina,
ul. Leśna 9. Uwaga! Przedszkole przyjmuje zapisy od 1 kwietnia.
4. „Klub Przedszkolaka” – Murowana Goślina,
ul. Smolna 8.
oraz w Szkole Podstawowej nr 2 – Murowana
Goślina, ul. Gen. T. Kutrzeby 3.
Teresa Dutkiewicz
p.o. kierownika Biura Oświaty
tel. 061 811 30 03
e-mail: t.dutkiewicz@murowana-goslina.pl
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Od kwietnia nowy rozkład
jazdy autobusów 111 i 188

Od

Dotacja na pałac
Winterfeldów

początku kwietnia br. wejdzie
w życie nowy rozkład jazdy
autobusów linii 111 i 188. Nowy
rozkład znacznie zwiększy częstotliwość kursowania autobusów (głównie na linii 188).

internetowej Urzędu (www.murowana-goslina.pl), na przystankach oraz w autobusach.
Informacji dotyczącej rozkładu udzielają także
pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska.

Przyczyni się to także do rozładowania dużych
potoków pasażerów w godzinach szczytu
komunikacyjnego. Część nowych kursów
będzie wykonywana przez Spółkę Warbus
komercyjnie (bez wynagrodzenia z UMiG za
przejechane wozokilometry). Ma to stanowić
wkład firmy w rozwój komunikacji na terenie
Gminy Murowana Goślina.

Przepraszamy za opóźnienia we wprowadzeniu zmian do rozkładu. W poprzednim numerze Biuletynu informowaliśmy o wprowadzeniu nowego rozkładu jazdy autobusów linii 111
i 188 z dniem 1 marca. Niestety było to niemożliwe z uwagi na przedłużającą się procedurę uzgadniana rozkładu jazdy przez Urząd
Miasta Poznania, która ostatecznie ma się
zakończyć w marcu.

Poniżej zamieszczamy nowy rozkład jazdy
autobusów, który w chwili przygotowania
numeru był jeszcze uzgadniany przez Urząd
Miasta Poznania. Dlatego też informujemy, że
może on podlegać nieznacznym modyfikacjom. O wszystkich ewentualnych zmianach w
rozkładzie będziemy informować na stronie
PR ZEBĘDOWO →
→ POZNAŃ (ŚRÓDKA)

111

DNI ROBOCZE

DNI WOLNE

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

POZNAŃ (ŚRÓDKA) →
→ PRZEBĘDOWO

111

DNI ROBOCZE

DNI WOLNE

4:15

4:45

1:45 L

4:15

5:00

0:53 L

5:10

5:40

4:45 L

5:30

6:05

2:53 L

6:15

7:15

7:00 6 T

6:35

7:30

5:50

7:30

8:20 S

9:20

8:30

9:45

8:10 6 T

8:35

9:45

11:00 L

11:10

12:05

10:10

11:00

12:05

13:00

13:05

13:55

12:10 L

13:00

14:20

15:25 U

14:40 S

15:15

14:20

15:25

16:20

16:35

15:55 #

16:20

16:35 U

16:55 #

17:30

18:50

17:20

17:50 #

17:35

18:25 #

18:50

20:50

18:35

19:20 #

19:50

19:45

20:20 #

21:50 6 N

19:50

20:50

21:40 6 n

21:50 5

23:45 5

23:45 6 L

21:50 #

22:50

22:45

188

PR ZEBĘDOWO →
→ POZNAŃ (OS. SOBIESKIEGO)

DNI ROBOCZE
5:45

DNI WOLNE

6:35 S

6:35

188

POZNAŃ (OS. SOBIESKIEGO) →
→ PR ZEBĘDOWO

DNI ROBOCZE
6:25

DNI WOLNE

7:30 S

7:35

7:10

9:25

9:25 6 T

8:35

10:35

10:35 6 T

11:25

13:05

11:25 L

12:20

14:00

12:20

14:55

16:05

13:05 L

15:50

17:10

14:00 L

18:05

20:00

15:00

19:05

20:55

17:30

22:50

21:45

15:45
18:30

19:45

20:30

22:30 6 n

23:15 6 n

S - kursuje w dni nauki szkolnej
# - nie kursuje 24.XII
5 – kursuje tylko w piątki
6 - kursuje tylko w soboty
n - nie kursuje 24 i 31.XII oraz w Wielką
Sobotę
N – nie kursuje 25 XII i w pierwszy dzień Świąt
Wielkanocy

T - kursuje także 1.XI
L - nie kursuje 25-26.XII, 1.I i w dwa dni Świąt
Wielkanocy
U - nie kursuje 25.XII, 1.I i w pierwszy dzień
Świąt Wielkanocy

W

ostatnich dniach zostały ogłoszone
wyniki konkursu, zorganizowanego
przez Powiat Poznański, na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków. Murowana
Goślina zgłosiła do niniejszego konkursu zadanie inwentaryzacji zabytkowego pałacu Winterfeldów, położonego przy ulicy Kochanowskiego w historycznej części miasta. Jako jeden
z 13 podmiotów otrzymaliśmy dotację w wysokości 20 tys. zł.
Przedmiotem prac będzie opracowanie kompleksowej inwentaryzacji budowlanej wraz
z ekspertyzą techniczną pałacu w Murowanej
Goślinie. Zakres opracowania to opis budynku,
rysunki techniczne, rysunki techniczne detali
architektonicznych, charakterystyka techniczna budynku, charakterystyka wszystkich
instalacji i urządzeń w budynku, dokumentacja
fotograficzna budynku od zewnątrz i od
wewnątrz, ekspertyza techniczna konstrukcji
budynku w pałacu.
Niniejsze opracowanie, obok koncepcji zagospodarowania, stanie się podstawą do opracowania projektu budowlanego oraz rozpoczęcia
prac modernizacyjnych w pałacu.
Barbara Florys-Kuchnowska
inspektor ds. środków pomocowych
i obsługi inwestorów
tel. 061 812 20 55 wew. 202
e-mail: b.florys@murowana-goslina.pl

UWAGA!
POSZUKIWANI
WOLONTARIUSZE!
Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla
Uzależnionych i ich Rodzin oraz Ofiar i
Sprawców Przemocy poszukuje wolontariuszy. Mile widziani studenci kierunków: prawo, psychologia, pedagogika,
terapia. W ramach zawartego porozumienia współpraca w zakresie Punktu
oraz Klubów Młodzieżowych.
Być może nie raz myślałeś co zrobić z
wolnym czasem. Wolontariat pomoże
Ci złapać wiatr w żagle. Zapraszam do
osobistego składania CV oraz podania
w Ośrodku Pomocy Społecznej,
ul. Dworcowa 10.
Magdalena Olejniczak
konsultant ds. profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień
tel. 061 892 11 01
e-mail: m.olejniczak@murowana-goslina.pl
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Szlak Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka

Z

godnie z harmonogramem prowadzone
są kolejne działania związane z realizacją projektu dofinansowanego z środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego „Szlak Kościołów
Drewnianych wokół Puszczy Zielonka”.

Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”
wraz z firmą Competir Polska Sp. z o.o. zakończył organizację cyklu warsztatów szkoleniowych dotyczących projektu. Warsztaty przeznaczone były dla zarządców obiektów sakralnych, regionalistów, przedstawicieli samorządów oraz organizacji turystycznych i tour-operatorów. Wyłoniono również wykonawców
prac związanych z przygotowaniem strony
internetowej szlaku, wykonaniem materiałów
promocyjnych oraz organizacją „Spotkań promocyjnych z mediami”.
Pierwszym elementem cyklu warsztatów były
szkolenia dla zarządców obiektów sakralnych,
które odbyły się 16 lutego 2008 roku w Kamińsku. W warsztatach uczestniczyli proboszczowie dwunastu kościołów znajdujących się na
trasie szlaku oraz regionaliści wspomagający
księży w działaniach promocyjnych. Głównym
celem warsztatów było profesjonalne przygotowanie na przyjęcie turystów i gotowość do
udzielenia fachowej informacji przez gospodarzy zabytkowych kościołów.
W dniach 19 i 20 lutego w Owińskach odbyła
się druga cześć warsztatów skierowana tym
razem do przedstawicieli samorządów. Głównym celem warsztatów było wypracowanie
wspólnej strategii promowania szlaku. Udało
się ustalić szczegóły współpracy w ramach
kwietniowych imprez otwierających „Szlak
kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka”. Podjęto także próbę opracowania działań możliwych do podjęcia w sezonie turystycznym 2008. Spotkania podczas warsztatów były doskonałą okazją do wymiany
doświadczeń, a także do integracji osób zajmujących się promocją turystyki w gminach,
co będzie procentować podczas promocji kościołów w sezonie letnim, kiedy ruch turystyczny jest najbardziej wzmożony, a szlak
kościołów drewnianych rozpocznie swoje

funkcjonowanie.
Ostatnim elementem tego cyklu warsztatów
były spotkania z tour-operatorami oraz organizacjami turystycznymi, które odbyły się
w dniach 28-29 lutego. Tym razem głównym
celem szkolenia było przedstawienie nowej
propozycji dla turystów oraz ocena możliwości stworzenia pakietu turystycznego związanego z tym szlakiem. Osoby uczestniczące
w dyskusji podsumowującej warsztaty przedstawiły nie tylko swoje dodatkowe oczekiwania dotyczące szlaku, ale również wyraziły
daleką chęć współpracy.
Podczas każdej części warsztatów uczestnicy
mogli także zwiedzić obiekty na szlaku. Gośćmi specjalnymi wszystkich warsztatów byli:
ks. Jarosław Bogacz, (Dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Gnieźnie i kustosz Diecezji
Gnieźnieńskiej), który przedstawił potencjalne
korzyści płynące dla kościoła i parafii z promocji „Szlaku kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka” oraz dr Jacek Kowalski występujący w podwójnej roli – wykładowcy i poznańskiego barda. W pierwszym rzędzie
przedstawił on prelekcję „Sztuka i wiara drewnianego kościoła a turystyka. Jak je pogodzić?
Propozycje historyka sztuki” a na podsumowanie całego dnia warsztatów swoim śpiewem
przy wtórze gitary „opowiadał” o ciekawych
duchowych zakątkach, które można odnaleźć
w drewnianych kościołach znajdujących się na
szlaku. W ramach warsztatów odbyła się także
prezentacja filmu promocyjnego: „Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka”.
Warsztaty były pierwszym z zadań promujących szlak. W najbliższym czasie odbędą się
następujące wydarzenia:
• 13 – 14 marca 2008 roku (czwartekpiątek) – spotkania promocyjne z mediami,
• 27 – 28 marca 2008 roku (czwartekpiątek) – spotkania promocyjne z mediami,
• 5 kwietnia 2008 roku (sobota) – Dni
otwarte szlaku – wycieczka autokarowa,
• 12 kwietnia 2008 roku (sobota) – Dni

otwarte szlaku - Turystyczny rajd
samochodowy,
• 19 kwietnia 2008 roku (sobota) – Dni
otwarte szlaku - wycieczka autokarowa,
• 26 kwietnia 2008 roku (sobota) - Dni
otwarte szlaku „Kościoły zapraszają”.
• 26 kwietnia 2008 roku (sobota) –
Rowerem po Szlaku Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka – rajd
rowerowy.
Szczegółowe informacje na temat w/w imprez
oraz ich program znajdą Państwo na stronach
internetowych:
www.puszcza-zielonka.pl,
www.competirpolska.com.pl.
Zgłoszenia
udziału w imprezach promocyjnych przyjmuje
biuro firmy Competir Polska pod nr tel.
061 856 04 35, fax 061 855 02 76 e-mail:
biuro@competirpolska.com.pl. Do zgłoszenia
udziału we wszystkich imprezach niezbędne
jest podanie swoich danych osobowych oraz
numeru PESEL (ubezpieczenie). Wszystkie
imprezy mają charakter otwarty, a udział
w nich jest bezpłatny. Zachęcamy Państwa
do uczestnictwa.
Projekt „Szlak kościołów drewnianych wokół
Puszczy Zielonka” jest współfinansowany
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Projekt został
stworzony i jest realizowany przez Związek
Międzygminny Puszcza Zielonka, w którego
skład wchodzą gminy: Czerwonak, Kiszkowo,
Murowana Goślina, Pobiedziska, Skoki i Swarzędz.
Arkadiusz Bednarek
Kierownik Jednostki Realizacji 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.

Konferencja inaugurująca gminny program przeciwdziałania
przemocy w rodzinie na lata 2008 - 2009

26

lutego z inicjatywy Ośrodka Pomocy
Społecznej w Urzędzie Miasta
i Gminy odbyła się Konferencja
inaugurująca Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2008-2009
uchwalony przez Radę Miejską 22 października 2007 roku. W trakcie Konferencji Komendant Policji Waldemar Kmiecik przedstawił
dane statystyczne dotyczące zjawiska przemocy domowej na terenie Gminy, Panie Aleksandra Rogozińska, pedagog szkolny oraz
Joanna Kasprzyk, psycholog z Gimnazjum Nr 2
omówiły zjawisko przemocy rówieśniczej
a Pani Elżbieta Ciećmierowska, terapeuta
z Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla
Uzależnionych i ich Rodzin oraz Ofiar i Sprawców Przemocy zjawisko przemocy domowej.
Pani Monika Strykowska wychowawca Klubu
Młodzieżowego w Uchorowie przedstawiła

wyniki badań postaw społeczeństwa Murowanej Gośliny wobec krzywdy dziecka. Wystąpienia zakończyła prezentacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
na lata 2008-2009 przedstawiona przez Panią
Magdalenę Olejniczak konsultanta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.
W trakcie Konferencji omówiono role i zadania poszczególnych partnerów programu działających na rzecz przeciwdziałania przemocy
domowej a także określono zasady współpracy miedzy poszczególnymi jednostkami
i służbami pracującymi z osobami i rodzinami
zagrożonymi bądź dotkniętymi przemocą.
W Konferencji wzięli udział m.in. Burmistrz
Miasta i Gminy, Zastępca Burmistrza, Dyrektorzy Szkół oraz pedagodzy i psycholodzy
szkolni, Komendant Policji oraz Komendant
Straży Miejskiej, Ksiądz Proboszcz z Zielonych

Wzgórz oraz Ksiądz Proboszcz z Długiej
Gośliny, radni członkowie Komisji Oświatowo–Społecznej Rady Miejskiej, Członkowie
Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, pracownicy urzędu
oraz Ośrodka Pomocy Społecznej, inni zaproszeni goście. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej składa serdeczne podziękowania
wszystkim referującym osobom za przygotowane prezentacje oraz zaproszonym gościom
za udział w Konferencji i cenne wskazówki
dotyczące realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata
2008-2009.
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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Punktu informacyjno-konsultacyjny dla uzależnionych i ich
rodzin oraz ofiar i sprawców przemocy.

P

unkt Informacyjno-Konsultacyjny oferuje
pomoc w sytuacji kryzysowej, konsultacje, grupy wsparcia, poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne, pedagogiczne.
W Punkcie dyżurują następujący specjaliści:
• psycholog-przyjmuje w 1 i 3 poniedziałek
miesiąca w godz. 9:00 – 12:00,
• prawnik – przyjmuje 2 razy w miesiącu
w godz. 16:30 – 19:30 - najbliższy termin: 17 marca,
• terapeuta ds. uzależnień od narkotyków-

przyjmuje raz w miesiącu-najbliższy termin 17 marca w godz. 14:00 – 16:00,
• terapeuta ds. uzależnień od alkoholuprzyjmuje w każdą środę w godz. 14:00 –
17:00,
• grupa wsparcia dla uzależnionych w każdą
środę w godz. 17:00 – 19:30,
• konsultant ds. profilaktyki i rozwiązywania
problemów uzależnień-poniedziałek – piątek w godz. 7:30 – 15:30 (pok. 305).
Jeżeli czujesz, że straciłeś kontrolę nad piciem,

znasz kogoś, kto ma problemy z alkoholem lub
narkotykami, jesteś ofiarą przemocy przyjdź,
porozmawiamy i wspólnie zastanowimy się co
zrobić. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny
ul. Dworcowa 10, pok. 310.
Magdalena Olejniczak
konsultant ds. profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień
tel. 061 892 11 01
e-mail: m.olejniczak@murowana-goslina.pl

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka (tzw. becikowe)

Z

godnie z art. 15b ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada
2003 roku (tekst jednolity z 2006 roku
- Dz.U. Nr 139, poz. 992 z późniejszymi zmianami) z tytułu urodzenia się żywego dziecka
przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1.000 zł na jedno dziecko. Jednorazowa
zapomoga przysługuje matce albo opiekunowi
faktycznemu dziecka – niezależnie od wysokości dochodów. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku
gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką
prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od

dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia. Wniosek złożony po terminie organ
właściwy pozostawia bez rozpoznania.
Do wniosku należy dołączyć następujące
dokumenty:
- dokument stwierdzający tożsamość obojga
rodziców (dowody osobiste),
- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
- pisemne oświadczenie, że na dziecko nie
została już pobrana jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (np.
przez drugiego z rodziców).
W razie wątpliwości, Ośrodek Pomocy Społecznej może żądać dodatkowych dokumentów i informacji np. dokumentu o miejscu

zameldowania drugiego z rodziców dziecka
(informacja taka znajduje się na dokumencie
potwierdzającym jego tożsamość), a w przypadku gdy nie pokrywa się on z meldunkiem
pierwszego z rodziców, ubiegającego się o zapomogę, może żądać od drugiego rodzica
zaświadczenia z gminy, w której jest zameldowany, że nie ubiega się tam o zapomogę.
Alicja Kamińska
st. referent ds. świadczeń rodzinnych
Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. 061 663 50 88
e-mail: murowanagoslina.sr@op.pl

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

J

ednym z dodatków do zasiłku rodzinnego
jest dodatek z tytułu urodzenia dziecka.
Zgodnie z art. 9.1 ustawy o świadczeniach
rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku
(tekst jednolity z 2006 roku - Dz.U. Nr 139,
poz. 992 z późn. zm) dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu albo
opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek
przysługuje również opiekunowi faktycznemu
(opiekunem faktycznym jest osoba, która
wystąpiła do sądu o przysposobienie dziecka)
dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko
pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu
dziecka. Dodatek przysługuje jednorazowo, w
wysokości 1.000 zł. W przypadku wystąpienia
o przysposobienie więcej niż jednego dziecka
lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na
każde dziecko. Zatem rodzina z bliźniakami
otrzyma dwa dodatki - na każde z dzieci po
1000 zł.
Aby uzyskać dodatek z tytułu urodzenia dziecka, należy być uprawnionym do zasiłku
rodzinnego. Nie ma możliwości otrzymania
samego dodatku bez zasiłku rodzinnego. Dlatego trzeba najpierw złożyć wniosek o zasiłek
rodzinny wraz z dodatkami, w którym należy
zaznaczyć: dodatek z tytułu urodzenia dziecka.
Jeżeli rodzina jest uprawniona do zasiłku
rodzinnego, czyli przede wszystkim jej dochód
netto uzyskany w roku 2006 nie przekracza
kwoty 504 zł miesięcznie na osobę w rodzinie

albo 583 zł miesięcznie na osobę w rodzinie
z dzieckiem niepełnosprawnym, to przysługuje tej rodzinie prawo do zasiłku rodzinnego.
Dzięki temu rodzina może się starać także
o dodatki do zasiłku rodzinnego - w naszym
przypadku dodatek z tytułu urodzenia dziecka.
Do wniosku należy dołączyć:
1) zaświadczenie o dochodzie podlegającym
opodatkowaniu podatkiem dochodowym
od osób fizycznych na zasadach ogólnych
każdego członka rodziny, wydane przez
właściwy urząd skarbowy, zawierające
informacje o:
• wysokości dochodu,
• wysokości składek na ubezpieczenia
społeczne odliczonych od dochodu,
• wysokości składek na ubezpieczenie
zdrowotne odliczonych od podatku,
• wysokości należnego podatku;
2) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokości innych dochodów;
3) oświadczenie o deklarowanych dochodach
osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające
w szczególności informacje o:
• wysokości dochodu,
• wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
• wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,

• wysokości i formie opłacanego
podatku dochodowego,
• wysokości dochodu po odliczeniu
należnych składek i podatku;
4) inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz
dowody niezbędne do ustalenia prawa do
świadczeń rodzinnych, w tym:
• dokument stwierdzający wiek dziecka
(akt urodzenia),
• prawomocny wyrok sądu rodzinnego
stwierdzający przysposobienie lub
zaświadczenie
sądu
rodzinnego
stwierdzający przysposobienie lub
zaświadczenie sądu rodzinnego lub
ośrodka
adopcyjno-opiekuńczego
o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie
dziecka,
• orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.
Wniosek o ustalenie uprawnienia do omawianego dodatku należy złożyć najpóźniej do dnia,
w którym dziecko kończy 1 rok życia.
Ośrodek nadmienia, że wszelkie świadczenia
rodzinne nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym – nie ujmuje się ich
w rocznych zeznaniach podatkowych.
Alicja Kamińska
st. referent ds. świadczeń rodzinnych
Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. 061 663 50 88
e-mail: murowanagoslina.sr@op.pl
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Plany Komitetu Partnerskiego Ziemi Goślińskiej na 2008 rok

W

marcu 2008 r. mĳa 5 lat od czasu
zarejestrowania stowarzyszenia.
O jego działaniach na bieżąco
informowaliśmy mieszkańców na łamach prasy
lokalnej, regionalnej i mediów internetowych.
Rok 2008 to kolejne przedsięwzięcia, do udziału
i współtworzenia, których pragniemy Państwa
zaprosić.
Aktualnie, jako kontynuacja projektu z 2007 r.
pt. „Wspólna Przeszłość - Wspólna Pamięć”,
realizowany jest projekt „Powrót do korzeni Murowana Goślina miastem trzech narodowości”. W końcowej fazie, zaplanowanej na czerwiec, uczestniczyć będzie młodzież z Hemmingen, młodzież żydowska oraz gimnazjaliści
z Murowanej Gośliny. Koordynatorami projektu są: Agnieszka Drabczyk i Jakub Niewiński.
Trwa realizacja przedsięwzięcia pt. „Opracowanie koncepcji funkcjonalnej i dokumentacji
dla Goślińskiej Strefy Przemysłowej”, która jest
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Koordynatorzy to: Barbara Florys-Kuchnowska, Waldemar Krankiewicz, Andrzej
Kurowski i Emilia Stemplewska.
W wyniku dotychczasowych kontaktów po raz
drugi planowany jest udział biegaczy z Wielkopolski w międzynarodowej imprezie biegowej
„Le Tour du Pays de Caux” w Yvetot/Francja,
która odbędzie się w kwietniu. Koordynatorami
wyjazdu są: Katarzyna Przymusińska i Janusz
Andrzejewski.
Na zaproszenie klubu sportowego w Wilkenburg w gminie Hemmingen jedna z drużyn
klubu sportowego „Concord” weźmie udział
w majowym turnieju piłki nożnej, którego
motto brzmi „Przeciw przemocy, przeciw rasizmowi, przeciw narkotykom”. Później przewidywana jest rewizyta drużyny niemieckiej

w Murowanej Goślinie. Koordynatorzy: Paweł
Witkowski i Emilia Stemplewska.
Goślińscy bracia kurkowi planują wyjazd na największy w świecie międzynarodowy przemarsz
bractw kurkowych w Hanowerze. Koordynatorzy – Marek Krotecki i Michał Wtorkowski.
Przedsięwzięcie jest w fazie uzgodnień.
W lipcu młodzież gimnazjalna z Murowanej
Gośliny, podobnie, jak w roku ubiegłym
(w Niemczech) weźmie udział w międzynarodowych warsztatach poświęconych ekologii.
Projekt odbędzie się w Yvetot we Francji. Koordynatorem ze strony polskiej jest Ewa Leitgeber. Podobne warsztaty w Murowanej Goślinie
(dla młodzieży z Niemiec, Francji, Szkocji i Polski) Komitet planuje zorganizować w roku 2009.
Chętnie poznamy Państwa propozycje zarówno
odnośnie tematu warsztatów, jak i sposobu ich
realizacji.
Także na lipiec zaplanowaliśmy projekt
pt. „Międzynarodowe Spotkania Muzyczne Muzyka Różnych Kultur”. Spodziewamy się
udziału grup muzyczno-tanecznych z Ochotnicy Dolnej, z Francji, Szkocji, Niemiec i Ukrainy. Zespoły uświetnią Jarmark św. Jakuba.
Wystąpią także na Malcie w Poznaniu. Przewidywany jest kolejny turniej miast/państw, którego gospodarzem będzie sołectwo Rakownia.
Koordynatorami projektu są: Violetta i Marek
Kroteccy, Ewa Leitgeber, Zbigniew Bitner, Emilia Stemplewska.
W pierwszych dwóch tygodniach września, jako
kontynuację ubiegłorocznej inicjatywy, przewidujemy organizację II Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego „Puszcza Zielonka”. Plener
odbędzie się w Pławnie z udziałem artystów
m.in. z: Polski, Ukrainy, Niemiec, Szkocji

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZEJ
W MUROWANEJ GOŚLINIE
ogłasza nabór na stanowisko
PRACOWNIK SOCJALNY DO REALIZACJI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
Od kandydatów wymaga się:
nych obowiązków.
Wymagane
dokumenty:
Wymagania konieczne:
• CV ze zdjęciem,
• posiadanie dyplomu uzyskania tytułu
• list motywacyjny,
zawodowego w zawodzie pracownik
• kopie dokumentów potwierdzających
socjalny lub dyplomu wyższej szkoły
wykształcenie,
zawodowej o specjalności praca socjalna
• kopie dokumentów poświadczających
lub ukończone studia wyższe o specjalposiadanie kwalifikacji zawodowych,
ności praca socjalna na jednym z kierun• kopie świadectw pracy, ewentualnie
ków: pedagogika, politologia, psycholoopinie z zakładów pracy,
gia, socjologia lub nauki o rodzinie,
• oświadczenie o wyrażaniu zgody na
• znajomość Kodeksu postępowania
przetwarzanie danych osobowych dla
administracyjnego i ustawy z dnia 12
potrzeb konkursu na ww. stanowisko.
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.
U. 2004, Nr 64, poz. 593),
Na zgłoszenia oczekujemy w terminie do
• znajomość pracy biurowej,
25 marca 2008 roku (decyduje data
• obsługa komputera ze znajomością wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej)
pakietu MS Office,
pod adresem: Ośrodek Pomocy Społecznej,
• prawo jazdy kat. B.
ul. Dworcowa 10, 62-095 Murowana Goślina,
pok. nr 313.
Wymagania pożądane:
• doświadczenie przy realizacji projektów Spośród kandydatów, którzy złożą komplet
dokumentów w wymaganym terminie,
unĳnych,
zostaną wyłonione osoby, które będą zapro• umiejętność pracy w zespole,
• zaangażowanie, kreatywność, komuni- szone na rozmowę kwalifikacyjną.
O wynikach postępowania zostaną powiadokatywność, dokładność,
mieni kandydaci biorący udział w rozmowie
• umiejętność analizy dokumentów,
• inicjatywa w wykonywaniu powierzo- kwalifikacyjnej.

i Włoch. Wykonane przez nich rzeźby
(z drewna, wikliny i gliny) będą zaprezentowane na wystawach w naszej gminie i Poznaniu. Podczas pleneru przeprowadzone zostaną
warsztaty dla młodzieży. Koordynatorami pleneru są: Grażyna Szymała – Wołyńska, Magda
Andrzejewska i Emilia Stemplewska.
Jako reprezentant społeczności goślińskiej nasze
stowarzyszenie otrzymało zaproszenie do
udziału w uroczystościach z okazji 825 - lecia
pierwszej wzmianki o wsi Devese w gminie
Hemmingen. W programie przewidziano m.in.:
I Międzynarodowy Turniej Bowlingowy oraz
stoiska z domowymi przetworami i wyrobami
rękodzieła ludowego. Osoby zainteresowane
udziałem w tej wizycie w tym te, które zechciałyby zaprezentować i sprzedawać swoje produkty, uprzejmie prosimy o kontakt. Koordynator – Emilia Stemplewska.
Tegoroczne projekty realizowane będą tradycyjnie we współpracy z gminnymi instytucjami
np. z: Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Kultury
i Rekreacji, szkołami, organizacjami społecznymi, Urzędem Miasta i Gminy, sołectwem
Rakownia, przy wsparciu środków gminnych
i zewnętrznych, w tym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
Mamy przyjemność zaprosić zainteresowanych
mieszkańców oraz inne podmioty do udziału
i współtworzenia ww. przedsięwzięć oraz do
przekazywania propozycji na przyszłość.
Będziemy wdzięczni za każdy Państwa głos
i każdą pomoc.
W imieniu Komitetu Partnerskiego ZG
Prezes Emilia Stemplewska
tel. 501 669 352
e-mail: stemplewskae@wp.pl
www.kpzg.murowana-goslina.pl

ZO S TA Ń M I S T R Z E M
O R TO G R A F I I
Zespół Szkół
im. Gen. D. Chłapowskiego
w Bolechowie
zaprasza wszystkich chętnych
starszych i młodszych do wzięcia
udziału w otwartym konkursie
ortograficznym, który odbędzie się
29 marca 2008 roku
o godzinie 10:00 w budynku szkoły
w Bolechowie przy ul. Obornickiej 1.
Patronat honorowy nad konkursem
objęli:
Burmistrz Murowanej Gośliny,
Wójt Czerwonaka,
Wójt Suchego Lasu.
Wszystkie prace będą kodowane aż do
zakończenia konkursu i wyłonienia
zwycięzców, na których czekają cenne
nagrody.
Sprawdź swoje umiejętności!

ZAPRASZAMY
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U R Z Ą D MI A STA I G MIN Y M U ROWA N A GOŚ LIN A
ogłasza nabór na stanowisko

PODINSPEKTORA DS. PROGRAMOWANIA ROZWOJU
Od kandydatów wymaga się:
Wykształcenie:
niezbędne: wyższe
Dodatkowe umiejętności:
- umiejętność dostosowania tempa pracy do ustawowych terminów,
- biegła znajomość MS Office,
- umiejętność śledzenia zmian w przepisach,
- umiejętność planowania i organizowania pracy,
- umiejętność redagowania pism,
- umiejętność wnioskowania, sporządzania dokumentów
aplikacyjnych dotyczących środków zewnętrznych,
- umiejętność pracy pod presją czasu,
- umiejętność organizowania zespołów,
- znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
- prawo jazdy kat. B.
Niezbędna wiedza w zakresie przepisów:
- Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
- ustawy o samorządzie gminnym,
- przepisów dotyczących funduszy europejskich,
- ustawy o dostępie do informacji publicznej,
- ustawy o finansach publicznych,
- Prawo Zamówień Publicznych,
- rozporządzenia dotyczącego sprawozdawczości budżetowej.
Pożądane cechy osobowości:
- samodzielność i komunikatywność,
- zdolności organizacyjne i współpracy zespołowej,
- zdolność planowania,
- wysoka kultura osobista,
- wiarygodność,
- kreatywność,
- odporność psychiczna na stres i zmiany w pracy,
- punktualność i dokładność.

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

godz. otwarcia Urzędu: poniedziałek: 900 - 1700, wtorek-piątek: 730 - 1530
Adres: ul. Poznańska 18, 62 – 095 Murowana Goślina
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl; www.murowana-goslina.pl
Telefony
Centrala: 061 812 23 63, 061 812 20 55,
fax: 061 812 21 40
Burmistrz Tomasz Łęcki: ......................................................061 811 30 01
Zastępca Burmistrza Marcin Buliński: ............................... 061 811 30 04
Sekretarz Maciej Kaczmarek: ..................................061 812 20 55 w. 131
Skarbnik Romana Dudek: .....................................................061 811 30 02
Referat Inwestycji, kierownik Ryszard Pomin: ..................061 812 24 20
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
kierownik Violetta Szałata: ..................................................061 812 21 50
Utrzymanie dróg i infrastruktura drogowa,
Arkadiusz Krociak ....................................................061 812 20 55 w. 206
Tel. alarmowy - Kanalizacja deszczowa, drogi i oświetlenie 0 510 25 13 79
Dodatki mieszkaniowe, Lucyna Kasprzak .........................061 892 11 93

Zakres zadań na stanowisku:
- koordynowanie, opracowywanie, monitoring realizacji
i aktualizacja, między innymi Strategii Rozwoju Gminy,
Planu Rozwoju Lokalnego oraz Wieloletniego Planu
Inwestycji,
- przygotowywanie wniosków o pozyskiwanie środków
zewnętrznych dla projektów i ich rozliczanie,
- kierowanie i uczestnictwo w jednostkach przygotowania projektów,
- praca w jednostkach realizacji projektów,
- opracowywanie prognoz, analiz, ocen oraz sprawozdań w ramach prowadzonych spraw,
- wykonywanie innych czynności zlecanych przez przełożonych.
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 31 marca 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.

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..............................................................061 812 24 41
Obsługa inwestorów, Barbara Florys - Kuchnowska 061 812 20 55 w. 202
Biuro Komunikacji Społecznej............................................. 061 811 88 48
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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