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Historyczna chwila dla mieszkańców
Murowanej Gośliny

9

kwietnia 2008 roku mieszkańcy Murowanej Gośliny zapamiętają jako szczególną datę w dziejach miasta. W godzinach południowych na historycznym ratuszu mieszczącym
się przy pl. Powstańców Wielkopolskich zamontowana została
kopuła.

Osadzenie obiektu o wadze 4,5 tony (łącznie z konstrukcją
nośną) stanowiło nie lada wyzwanie i było efektownym przedsięwzięciem. Chwili tej przyglądali się licznie zgromadzeni
goślinianie, radni miejscy, pracownicy urzędu, biblioteki i domu
kultury. Symbolicznego wmontowania butelki z listem dla
potomnych oraz monetami z bieżącego roku w kopułę wieży
dokonał Burmistrz Tomasz Łęcki oraz Dyrektor Biblioteki Publicznej Maria Matelska-Busza.
Kręgosłup konstrukcji stanowi trzpień stalowy kratowy
kotwiony do istniejących murów ratusza. Chełm wieży pokryty
jest drewnem, natomiast płaszcz hełmu obity blachą miedzianą.
Na szczycie wieży znajduje się iglica zrobiona ze stali, zaostrzona ku górze.
Kopuła jest nowym elementem budynku. Powstały ok. 1850
roku, po wielkim pożarze miasta, ratusz przetrwał w niemal
nie zmienionej formie aż do dzisiejszego dnia.
Obecnie trwają ostatnie prace wykończeniowe oraz wyposażanie budynku.Pomimo wielu trudności, pojawiających się na
placu budowy, związanych z modernizacją zabytkowego
obiektu, termin zakończenia prac powinien zostać zachowany.
Rozliczenie rzeczowo-finansowe projektu, zgodnie z podpisaną
z Wojewodą umową o dofinansowanie, nastąpi do końca
czerwca br.
Obecnie trwająca modernizacja i rozbudowa budynku poprawi
jego estetykę, przywróci dawną świetność oraz wzmocni jego
społeczną funkcję.
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 061 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl
Projekt „Modernizacja i rozbudowa budynku zabytkowego
ratusza w Murowanej Goślinie na potrzeby działalności biblioteki publicznej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)
i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”

W drugiej połowie czerwca planowane jest wyłożenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Murowana Goślina. Prosimy o monitorowanie ogłoszeń w prasie regionalnej na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej.
Ewa Grodzka
Biuro Planowania Przestrzennego
główny specjalista ds. planowania przestrzennego
e-mail: e.grodzka@murowana-goslina.pl; tel. 061 812 20 55 wew. 211
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Urząd Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
Sołectwo Boduszewo
OSP Boduszewo
Pałac w Boduszewie
Towarzystwo Upowszechniania Internetu w Boduszewie

zapraszają na

TARG WIEJSKI

W

B ODUSZEWIE

w sobotę 7 czerwca 2008 r., od godz. 15.00
sprzedaż wyrobów rękodzielniczych
i produktów rolnych z możliwością degustacji
W programie ponadto:
• prezentacja zespołów artystycznych działających przy
Ośrodku Kultury w Murowanej Goślinie:
- Orkiestra Dęta OSP z zespołem tanecznym
- Zespół wokalny z Długiej Gośliny
- Zespół Śpiewaczy „Goślinianka”
- Zespół Śpiewaczy „Goślińskie Chabry”
• Zespół Folklorystyczny „Maryneczki” ze Szkoły Podstawowej w Białężynie
• zespoły tańca nowoczesnego
• Kapela Podwórkowa „Chłopcy z tamtych lat” z Ryczywołu
• zabawa taneczna
• minizoo, loteria fantowa, konkurs strzelecki, pokaz sztucznych ogni, liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych, wspólna
biesiada przy ognisku.
Prowadzenie i gwara poznańska: Juliusz Kubel i Jacek Hałasik

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK
KULTURY I REKREACJI W MUROWANEJ
GOŚLINIE ZAPRASZA
Termin

Nazwa imprezy

Miejsce

27 maja
godz. 17.00

Turniej Szachowy
z okazji Dnia Dziecka

Klub Osiedlowy

1 czerwca
godz. 10.00

XXVII Mały Gośliński
Maraton Weteranów –
XII Mistrzostwa Polski
Weteranów w Półmaratonie

pl. Powstańców
Wlkp.

7 czerwca
godz. 15.00

VIII Targ Wiejski

Boduszewo

12-19
czerwca

IX wystawa prac dzieci
z Pracowni Rzeźby i Ceramiki

Galeria w pałacu

21 czerwca
godz. 17.00

Wianki „W RYTMIE SERCA”–
III Powiatowy Przegląd Piosenki
Lirycznej

Binduga
Mściszewo

28 czerwca
godz. 20.30

VI Festiwal muzyczny
„Musica sacra musica profana”

Kościół
Długa Goślina

19 lipca
godz. 14.00

VI Największy w Wielkopolsce
Jarmark św. Jakuba, czyli
„JADĄ WOZY KOLOROWE”

pl. Powstańców
Wlkp.

26 lipca
godz. 20.30

VI Festiwal muzyczny
„Musica sacra musica profana”

Kościół
Długa Goślina

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
i Społeczny Komitet Organizacyjny
zapraszają na

Fundacja Edukacyjna im. Jana Pawła II
w Murowanej Goślinie
Villa Mon Repos 1836
mają zaszczyt zaprosić na

IV KONCERT CHARYTATYWNY
w wykonaniu

Kwartetu Instrumentalnego Pro Arte
Koncert odbędzie się w niedzielę 25 maja 2008 roku
o godz. 16:00 w Villi Mon Repos 1836 w Wojnowie.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc
prosimy o potwierdzenie uczestnictwa
pod nr. tel. 061 811 30 01 do dnia 21 maja 2008 r.

XII MISTRZOWSTWA POLSKI WETERANÓW
W PÓŁMARATONIE
XXVII Gośliński Mały Maraton Weteranów
1 czerwca 2008 r., Murowana Goślina, pl. Powstańców Wlkp.
Program:
9.50 – Oficjalne otwarcie XII Mistrzostw Polski Weteranów
w Półmaratonie
9.55 – Rozgrzewka zawodników
10.00 – START do półmaratonu
10.05 – Start biegów młodzieży szkolnej
10.30 – Zakończenie biegów młodzieży szkolnej
10.35 – Spodziewany pierwszy zawodnik na półmetku
11.05 – Spodziewany zwycięzca półmaratonu
12.00 – Koncert goślińskiej kapeli „EKA WUJA JACHA”
13.30 – Uroczysta dekoracja zwycięzców
Regulamin biegu: www.domkultury.murowana-goslina.pl
Zgłoszenia elektroniczne: www.polmaraton.murowana.pl
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Urząd bardziej dostępny dla interesantów
Murowana Goślina jest gminą, w której wielu mieszkańców prowadzi
bardzo aktywny tryb życia. Było to dla nas przesłanką wydłużenia czasu
pracy urzędu.

P

racując, prowadząc działalność gospodarczą, studiując czy ucząc się, mieszkańcy Murowanej Gośliny codziennie
wyjeżdżają poza nasze lokalne granice i wracają w późnych godzinach popołudniowych.
Chcąc uwzględnić potrzeby tej grupy osób
zapadła decyzja o zmianie godzin pracy Urzędu
Miasta i Gminy. Od 25 marca podstawowe
sprawy można załatwiać od 7.00 do 18.00.
W sprawach szczegółowych pracownicy
dostępni są w poniedziałek od 10.00 do 18.00
oraz w każdy inny dzień od 10.00 do 15.30.
Wyjątek stanowi Urząd Stanu Cywilnego,
który przyjmuje w godz. od 10:00 do 17.00.
Na terenie naszego urzędu działa także filia
Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego. Niestety godziny otwarcia filii nie zmieniły się, Starosta odpowiedział, że obecnie nie
widzi takiej potrzeby. Będziemy nadal argumentować za podobną zmianą w filii, ponieważ
takie są oczekiwania interesantów, a i często
zdarza się, że nie wszyscy mogą być obsłużeni
w aktualnych godzinach pracy.
Jakie wnioski nasuwają się po pierwszym
miesiącu od wprowadzenia zmiany?
Powiodła się kampania informacyjna. Wszyscy
mieszkańcy, na różne sposoby informowani
byli o przygotowywanej reorganizacji. W praktyce w ostatnich dniach marca i w kwietniu
pojawiły się pojedyncze osoby, które nie wiedziały o zmianach. Wśród osób, które chciały
dotrzeć do biur poza nowymi godzinami przeważały takie, które zapomniały o zmianie.
Poza jednym przypadkiem, nie wystąpiły przypadki demonstrowania niezadowolenia z nowego rozwiązania. Przygniatająca większość
osób docierających do urzędu rozumie zasadność zmian i uważa je za korzystne.

Tomasz Łęcki - Burmistrz Miasta i Gminy
Ciekawą jest obserwacja, że najwięcej osób
dociera do urzędu w godzinach od 10.00 do
15.30 (także w poniedziałek), następnie do
18.00, a najmniej przed 10.00. W godzinach
popołudniowych najczęstszymi klientami są
osoby załatwiające sprawy w USC oraz związane z działalnością gospodarczą.
Pracownicy administracji uzyskali 10 godzin
tygodniowo, w których łatwiej skupić się na
pracy koncepcyjnej, przygotowaniu decyzji
administracyjnych czy odpowiedzi na pisma.
Praktyka potwierdza również przydatność
dyżuru mojego i zastępcy burmistrza dwa razy
w tygodniu (poniedziałek 14.00 – 16.00
i czwartek 10.00 – 11.00). Także niemal
w każdy poniedziałek od 16.00 do 17.00 odbywają się spotkania z radami sołeckimi i zarządami osiedli.
Interesujące informacje można wyczytać z ankiet wypełnianych przez klientów korzystających z usług urzędu w lutym, marcu i kwietniu.
Uzyskaliśmy zwrot 318 ankiet, tj. 1/3 z wydanych (próbę można uznać za wysoką, a zwrot
ankiet w porównaniu z innymi badaniami w firmach i urzędach – za bardzo duży). Wśród
osób wypełniających ankiety nieco więcej było
mężczyzn (54%) niż kobiet. Niemal po równo
reprezentowane były osoby w wieku: 20 – 35
lat (96), 36 – 50 lat (104) i powyżej 50 lat (99).
Do najczęściej załatwianych spraw w urzędzie
należały: wymiana dowodu osobistego (81),
sprawy podatkowe (68), rejestracje pojazdów
(46), sprawy związane z planowaniem przestrzennym i budownictwem mieszkaniowym
(44). Wśród naszych klientów całkowicie zadowolonych z poziomu obsługi było 72% (231),
a całkowicie niezadowolonych 4,7% (15).
Raczej zadowolonych kolejne 19% (62), zaś
raczej niezadowolonych 4,4% (14).

Oceniając kompetencje urzędników 79%
(237) uznało je jako wysokie, 18% (55) – jako
średnie, a 3% (8) – jako niskie.
Podsumowanie oficjalne
Ocena pracy lokalnej administracji wypadła
bardzo dobrze. Nie mniej nawet niewielka
ilość zgłoszonych uwag wymaga analizy i na
miarę możliwości dalszych korekt organizacyjnych oraz doskonalenia jakości pracy urzędników.
Mieszkańcy, nasi klienci zaakceptowali zmiany
godzin pracy urzędu. Nie ma istotnych zastrzeżeń, które powodowałyby konieczność
powrotu do poprzedniego systemu pracy lub
innych istotnych zmian.
Podsumowanie tylko dla osób
z poczuciem humoru
Podobno blady strach padł na inne urzędy
samorządowe, że teraz również ich interesanci będą oczekiwali zmian podobnych jak
w Murowanej Goślinie…
Ocena jakości pracy lokalnej administracji
zupełnie nie pokrywa się z ocenami serwowanymi przez pewne czasopismo, podkreślające
niekompetencje „pracowników magistratu”.
Być może następuje tu pomyłka oceny zjawiska 3 – 5 % z poziomem 90 – 95 %. Nikt nie
podejrzewa recenzentów o nierzetelność,
a pomyłki matematyczne mogą się każdemu
zdarzyć…
Tomasz Łęcki
Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina
tel. 061 811 30 01
e-mail: burmistrz@murowana-goslina.pl

Murowana Goślina na Forum Gospodarczym Aglomeracji
Poznańskiej
Nie mogło nas tam zabraknąć!

P

o raz pierwszy w jednym miejscu
17 gmin powiatu poznańskiego wraz
z miastem Poznań zaprezentowało
wspólnie swoją ofertę inwestycyjną. Działo się
to podczas Forum Gospodarczego Aglomeracji Poznańskiej, w dniach 8 i 9 kwietnia br. na
terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Gmina Murowana Goślina przedstawiła swoją
ofertę skierowaną do inwestorów profesjonalnych (aktywizacja gospodarcza) i indywidualnych (inwestycje mieszkaniowe). W ramach tej
imprezy potencjalni inwestorzy mogli uzyskać
kompleksową informację na temat ścieżki, jaką
trzeba przejść, aby rozpocząć inwestycję, zni-

żek podatkowych, czy pomocy w rekrutacji
pracowników.
Równolegle do targów zorganizowane zostały
dyskusje panelowe poświęcone możliwościom
inwestycyjnym Aglomeracji Poznańskiej. Eksperci, przedsiębiorcy i samorządowcy (w tym
Burmistrz Tomasz Łęcki jako ekspert panelu
dot. szans i barier inwestowania w aglomeracji
poznańskiej) próbowali odpowiedzieć na pytania o przyszłość gospodarki w powiecie.
Na stoisku gminy gościliśmy m.in. p. Andresa
Coca-Stefaniaka z University of the Arts London eksperta w dziedzinie zarządzania miejscem. Podziękowania za udział w forum złożył
p. Wojciech Kruk – prezydent Wielkopolskiej
Izby Przemysłowo-Handlowej.

Była to pierwsza inicjatywa tego typu skierowana do gmin wchodzących w skład Aglomeracji Poznańskiej, a także podmiotów biznesowych i autorytetów z dziedziny ekonomii i gospodarki. Jesteśmy przekonani, że wymagająca
kontynuacji – za rok.
Biuro Komunikacji Społecznej
tel. 061 811 88 48
oraz Barbara Florys-Kuchnowska
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Inkubator w Murowanej Goślinie – pierwsze warsztaty za nami

17

kwietnia br. w Urzędzie Miasta
i Gminy odbyły się pierwsze warsztaty w ramach projektu „Opracowanie koncepcji funkcjonalnej i dokumentacji
Goślińskiej Strefy Przemysłowej”. W spotkaniu
wzięli udział przedstawiciele beneficjenta
(Komitetu Partnerskiego Ziemi Goślińskiej),
partnera (Urzędu Miasta i Gminy) oraz przedstawiciele stowarzyszeń, przedsiębiorców,
Rady Miejskiej, sołtysi, studenci i osoby zainteresowane tematyką innowacji i inkubacji.
W ramach warsztatów Katarzyna GawełBrudkiewicz z Akademickiego Inkubatora
Przedsiębiorczości w Poznaniu, przedstawiła
zasady działalności oraz rodzaje inkubatorów.
Zapoznała uczestników warsztatów ze stu-

diami przypadków kilku polskich inkubatorów
oraz przedstawiła czynniki ich sukcesu, bądź
porażki. W drugiej części spotkania przeprowadzono dyskusję na temat potencjalnego
inkubatora przedsiębiorczości w Murowanej
Goślinie. Wnioski z dyskusji potwierdzają
potrzebę stworzenia w Murowanej Goślinie
instytucji o charakterze inkubatora przedsiębiorczości. Określono: potencjalną grupę
beneficjentów działań przyszłego inkubatora,
dostępne lokalizacje, branżowość, sposób
zarządzania, promocji oraz zasady działalności
inkubatora. Wyniki dyskusji staną się bazą do
opracowania dokumentacji w ramach projektu, który współfinansowany jest ze środków
Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu

Szlak kościołów drewnianych otwarty

W

dniu 26 kwietnia 2008 r. nastąpiła
oficjalna inauguracjia „Szlaku kościołów drewnianych wokół Puszczy
Zielonka”. Dzień ten został zorganizowany
pod hasłem „Kościoły zapraszają!” i w związku
z tym tytułem wszystkie świątynie na Szlaku
miały szeroko otwarte drzwi dla zwiedzających. O każdej pełnej godzinie pomiędzy 10.00
a 15.00 można było je zwiedzić z przewodnikiem, w którego rolę wcielał się ksiądz proboszcz, regionalista, albo też wolontariusz.
W tym czasie turyści docierali w dowolnie
wybranej przez siebie kolejności do kolejnych
świątyń. Dodatkową atrakcją były projekcje
filmu promującego Szlak, pt. „Poczuj natchnienie”.Kościoły odwiedzali pojedynczy turyści,
rodziny z dziećmi, rowerzyści oraz zmotoryzowani. Mogli oni dowiedzieć się wielu ciekawostek o poszczególnych kościołach, obejrzeć
i poczuć ich specyficzną, drewnianą atmosferę.
Wszystkie ścieżki pielgrzymie skrzyżowały się
w Rejowcu. Tutaj, w kościele Najświętszego
Serca Pana Jezusa o godz. 15.00 rozpoczął się
koncert poznańskiego barda Jacka Kowalskiego, który w tym dniu śpiewał o kościołach
drewnianych przy akompaniamencie lutni
renesansowej, na której grała artystka z Małopolski, Milena Bukowska.
Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” Tomasz Łęcki
przywitał wszystkich przybyłych gości oraz
gości specjalnych:
• Jana Grabkowskiego – Starostę Poznańskiego,
• Dariusza Pilaka – Wicestarostę Gnieźnieńskiego,
• Krzysztofa Migasiewicza – Przewodniczącego Rady Powiatu Wągrowieckiego,
• Przewodniczącego Zgromadzenia – Mariusza Poznańskiego,
• Burmistrza Skoków – Tadeusza Kłosa,
• Wójta Kiszkowa – Tadeusza Bąkowskiego,
• Nadleśniczego Nadleśnictwa Łopuchówko

– Zbigniewa Szeląga i Danutę Śliwę z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego,
• Andrzeja Billerta, pomysłodawcę, „ojcazałożyciela” Szlaku,
• ks. Andrzeja Kaczmarka z Sanktuarium
w Dąbrowce Kościelnej.
Po koncercie wszyscy udali się na plac przed
figurą Serca Jezusowego, gdzie nastąpiło wyjątkowe otwarcie szlaku. Gospodarz parafii –
ks. Henryk Badura poświęcił szlak specjalnym
„pielgrzymim” błogosławieństwem. Następnie
zamiast tradycyjnego przecięcia wstęgi –
została porąbana siekierką mała drewniana
deska, której dwie części zostały podzielone
pomiędzy Związek Międzygminny „Puszcza
Zielonka” a wspomnianą parafię – jako
pamiątka po otwarciu Szlaku. Po wszystkich
wydarzeniach przyszedł czas na pamiątkowe
zdjęcie. Z pewnością do sukcesu otwarcia
przyczyniła się pogoda – słoneczna i bezwietrzna – wiatr powiał niczym Duch Święty
(żart duchownego) dopiero w momencie święcenia Szlaku.Dziękujemy wszystkim obecnym
za „uśmiechniętą obecność”, dobre słowo i familĳną atmosferę. Było „jak w domu”. Nic
dziwnego – wszak w Domu Bożym… Szczególne podziękowania dla Księdza Proboszcza,
Henryka Badury za bezproblemowość, życzliwość i uczynność oraz dla Pani Sołtys wsi
Rejowiec – Ewy Zygmaniak, za bezinteresowną pomoc przy organizacji.
Patrycja Owczarzak
Członek Jednostki Realizacji Projektu
tel. 061 811 41 41
e-mail: p.owczarzak@puszcza-zielonka.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.

Zarząd Klubu HDK PCK „GOŚLINIACY” w Murowanej Goślinie zaprasza w dniu
1 czerwca br. od godz. 8.00 na 111 otwartą akcję poboru krwi, która odbędzie się
w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Kutrzeby. Akcja poboru krwi połączona będzie z festynem z okazji Dnia Dziecka. Szczegóły na stronie internetowej www.murowana-goslina.pl.
Dla każdego uczestnika słodki upominek. Serdecznie zapraszamy!!!
Stanisław Woźniak
Prezes HDK PCK „Gośliniacy”, tel. 502 945 920

Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw – Działanie 1.3.
Następne warsztaty, prezentujące wstępne
wyniki opracowań, odbędą się w połowie maja
br. Już dzisiaj serdecznie na nie zapraszamy
wszystkie osoby zainteresowane wyrażeniem
swojej opinii na temat tej inicjatywy. Realizacja
projektu zakończy się 30 czerwca br.
Barbara Florys-Kuchnowska
główny specjalista ds. środków pomocowych
i obsługi inwestorów
tel. 061 812 20 55 wew. 202
e-mail: b.florys@murowana-goslina.pl

Lokalna Grupa
Działania

3

kwietnia 2008 r. odbyło się w Urzędzie
Miejskim w Obornikach kolejne spotkanie
dotyczące przystąpienia Gminy Murowana
Goślina do Lokalnej Grupy Działania. Uczestniczyli w nim: Adam Futymski, ekspert Forum
Aktywizacji Obszarów Wiejskich, autor zalecanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi podręcznika pt. Budowanie Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Osi 4. Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013, Iza Serwin - specjalista do spraw
obsługi placówek oświatowych i kadr w Urzędzie Gminy Ryczywół, Krzysztof Sroka - kierownik Biura Promocji, Przedsiębiorczości
i Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim
w Obornikach, Renata Gembiak-Binkiewicz podinspektor w Wydziale Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miejskiego w Obornikach i Barbara Florys-Kuchnowska - inspektor do spraw środków pomocowych i obsługi inwestorów w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina.
Opracowano następujący harmonogram prac:
• 8 maja g. 17:00 – spotkanie informacyjne
z przedstawicielami sektorów publicznego,
społecznego i gospodarczego – zapoznanie
z ideą Lokalnych Grup Działania, zasadami
ich funkcjonowania, korzyściami oraz obowiązkami, wynikającymi z członkostwa
w LGD, zapoznanie z propozycją Statutu
LGD,
• czerwiec 2008 – spotkanie założycielskie
Stowarzyszenia – wybór Komitetu Założycielskiego, uchwalenie Statutu Stowarzyszenia, wybór Zarządu Stowarzyszenia,
• złożenie wniosku o rejestrację LGD w Krajowym Rejestrze Sądowym, po zarejestrowaniu stowarzyszenia – wybór Rady i Komisji Rewizyjnej.
Równolegle będą toczyć się prace nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju, zawierającej charakterystykę LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizację LSR, opis obszaru
objętego LSR, określenie celów ogólnych
i szczegółowych, wskazanie planowanych
przedsięwzięć, określenie misji LGD.
Barbara Florys- Kuchnowska
główny specjalista ds. środków pomocowych
i obsługi inwestorów
tel. 061 811 88 48
e-mail: b.florys@murowana-goslina.pl
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II Polsko – Rosyjski Marsz Pamięci
27 kwietnia zwiedziliśmy Memoriał Katyński oraz uczestniczyliśmy
we mszy świętej za dusze bestialsko pomordowanych rodaków.
Widok tzw. dołów śmierci, zbiorowych mogił i tablic, wzbudził w nas
wiele emocji. By zaznaczyć swą
pamięć o zamordowanych zapaliliśmy znicze oraz zawiesiliśmy proporczyki gminne.

W

Następnego dnia odbył się II Polsko – Rosyjski Marsz Pamięci,
w którym uczestniczyła zarówno
młodzież polska jak i rosyjska,
a także przedstawiciele różnych
instytucji obu krajów. Ów marsz
rozpoczął się na stacji kolejowej, skąd przed
laty przewożono polską inteligencję do lasu
katyńskiego, gdzie czekała ich śmierć. Ważnym
akcentem wspomnianego marszu był gest
pojednania młodzieży obu narodów, a zakończyły go modlitwy przy krzyżu prawosławnym
oraz katolickim.

Głównym celem wyprawy było wzięcie udziału
w II Marszu Pamięci, a także pojednanie Polaków i Rosjan, ze względu na łączącą ich historię.

Był to ciekawy i bardzo pouczający wyjazd,
który wzbudził w nas refleksje nad wartością
życia naszych rodaków. Dodatkowo mogliśmy

dniach od 25.04 – 1.05.2008 roku
miał miejsce wyjazd do Katynia, zorganizowany przez Poznańskie Stowarzyszenie „Memoramus”, którego członkami są poznańskie szkoły, a od kwietnia tego
roku również nasze Gimnazjum nr 1 im H. Cegielskiego w Murowanej Goślinie.

XI Bieg Rekreacyjny „Zielone Wzgórza
2008”

P

o rocznej przerwie w dniu 1 maja
ponownie wystartowali zawodnicy
w XI Biegu Rekreacyjnym „Zielone
Wzgórza 2008”. Głównym sponsorem imprezy
była Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone
Wzgórza”, która w tym roku obchodzi swoje
25-lecie oraz Gmina Murowana Goślina.
O godzinie 10.00 rozpoczęły się biegi dla
dzieci i młodzieży, a o godz. 11.30 wystartowało 22 zawodników biorących udział w Biegu
Masowym na dystansie 4 km i 44 zawodników
biorących udział w Biegu Głównym na dystansie 8 km. Całą imprezę poprowadził p. Zbyszek Bitner, który wspaniale zagrzewał do
walki wszystkich zawodników, a publiczność
do kibicowania. Serdeczne podziękowania
w imieniu organizatorów chciałabym złożyć:
• Pani Dyrektor Gimnazjum nr 2 Barbarze
Celichowskiej za udostępnienie szatni
i pryszniców dla zawodników.
• Panu Karolowi Schulzowi (Grupa PZU),
który od wielu lat ubezpiecza naszych
zawodników.
• Pani Agnieszce Łągiewce za pomoc organizacyjną w przeprowadzeniu biegów dla
dzieci i młodzieży.
• Wspaniałym harcerzom z II Goślińskiej
Drużyny Harcerzy Starszych i Wędrowników na ręce zastępcy komendanta Hufca
Czerwonak Doroty Stencel za nieocenioną pomoc organizacyjną.
• Goślińskiemu Klubowi Biegacza „Gepard”,
a w szczególności Wiesławowi Grzywczakowi i Marcinowi Mazurkiewiczowi , którzy przygotowali trasę .
• Dziewczętom z zespołu „Hipolitki” i ich
opiekunom za uświetnienie swoimi wystę-

pami naszej imprezy.
• Specjalne podziękowanie składam policjantom i strażnikom miejskim na ręce Komendanta Policji Waldemara Kmiecika i Komendanta Straży Miejskiej Piotra Kubczaka
za pomoc w zabezpieczeniu trasy.
• Firmie Stefana Wysockiego za bardzo profesjonalne przygotowanie i oznakowanie
trasy i objazdów.
Ideą biegu od lat jest popularyzacja biegania
w środowisku przede wszystkim dzieci, młodzieży i dorosłych aby pobudzać zdrową sportową rywalizację. Przyznacie Państwo, że idee
szczytne, a życie pokazuje co innego… Bardzo
cieszymy się, że przyjeżdża do nas tylu zawodników i pomimo rocznej przerwy w Biegu
Głównym wystartowało tylko o 3 zawodników
mniej niż dwa lata temu. Miło się słucha
dobrych opinii biegaczy, którzy podkreślają
profesjonalizm, bardzo dobrą organizację i
miłą atmosferę. Chciałoby się rzec, że wieloletnie doświadczenie procentuje ale… nas bardzo zmartwił fakt, iż niestety pomimo zaproszeń i reklamy biegu tak mało na starcie pojawiło się dzieci i młodzieży (tylko 37 osób!).
Szczegółowe wyniki na
www.domkultury.murowana-goslina.pl.

Agnieszka Szymańska-Wojtera
Dyrektor biegu
tel. 061 812 36 29
e-mail: klub.osiedlowy@murowana-goslina.pl

również zobaczyć Las Kuropacki, w którym
również dokonano mordu na Polakach i Rosjanach. Zwiedziliśmy Białoruś, Rosję i Litwę.
Poznaliśmy bliżej kulturę tych krajów i nawiązaliśmy nowe znajomości. Mam nadzieję, że
w przyszłym roku odbędzie się kolejny Marsz
Pamięci, w którym nasza szkoła również weźmie udział, ponieważ najważniejsze jest poznawanie prawdy i przekazywanie jej nam – młodym. Wierzę, że czasy kłamstw i milczenia na
temat mordu katyńskiego już minęły.
Ania Czarnecka
Klasa I
Gimnazjum nr 1
w Murowanej Goślinie
W II Marszu Pamięci udział wzięły:
1. Anna Czarnecka uczennica klasy I Gimnazjum nr 1
2. Marta Pławaczyk uczennica klasy I Gimnazjum nr 1
3. Karolina Betka nauczycielka Gimnazjum
nr 1
4. Teresa Dutkiewicz UMiG Murowana
Goślina

Uwaga! Objazdy!
XII MISTRZOSTWA POLSKI WETERANÓW
PÓŁMARATONIE – 1 CZERWCA 2008 R.

W

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Murowanej informuje, że w dniu 1 czerwca
2008 r. organizuje XII Mistrzostwa Polski
Weteranów w Półmaratonie. W związku z tym
w godz. 9.00-14.30 zamknięta będzie droga
wojewódzka na odcinku ul. Łąkowa- Rogozińska.
Objazd Poznań-Wągrowiec: Łąkowa-Wodna,
Kochanowskiego, pl. Powstańców Wlkp.Rogozińska
Objazd Wągrowiec-Poznań : Rogozińska,
pl. PowstańcówWlkp.- Kochanowskiego,
Wodna, Łąkowa.
Przystanek autobusowy zostanie przeniesiony
na pl. Powstańców Wlkp.(przy probostwie).
Objazd do Kamińska – Przemysłowa.
Z Rakowni objazd do Murowanej Gośliny
ul. Dolna.
Ulica Szkolna zamknięta w godz. 10.00 13.00.
Na odcinku Szkolna – Kolejowa-Gnieźnieńska
będą tymczasowe utrudnienia w ruchu drogowym.
Z uwagi na objazd do ul. Polnej (trasa biegu
pokrywa się z trasą objazdu) prosimy o szczególnie ostrożną jazdę na tym odcinku.
Trasa biegu ulicami: pl. Powstańców Wlkp.,
Dworcowa, Przelotowa, Szkolna, Kolejowa,
Gnieźnieńska, Rakownia - w kierunku Kamińska.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy!
Arleta Włodarczak
Dyrektor MGOKiR
tel. 061 812 21 20
e-mail: dom.kultury@murowana-goslina.pl
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Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu sprawowania opieki nad
dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

D

odatek do zasiłku rodzinnego z tytułu
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka ( opiekunem faktycznym jest
osoba, która wystąpiła do sądu o przysposobienie dziecka) albo opiekunowi prawnemu
dziecka. Dodatek przysługuje, gdy dziecko
znajduje się pod faktyczną opieką osoby ww.,
która jest uprawniona do urlopu wychowawczego. Uprawnienia do urlopu wychowawczego ustala pracodawca. Drugim warunkiem
do przyznania dodatku jest pozostawanie
w stosunku pracy przez okres co najmniej
sześciu miesięcy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego.
Dodatek wypłacany jest w wysokości 400 zł
miesięcznie przez okres 24 miesięcy na każde
dziecko. Jeżeli osoba sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas
jednego porodu, dodatek przysługuje przez
okres 36 miesięcy kalendarzowych, a w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, lub nad dzieckiem legitymującym się znacznym stopniem niepełnosprawności, dodatek przysługuje przez okres
72 miesięcy.
W sytuacji podjęcia lub zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej w okresie korzystania z urlopu wychowawczego , prawo do dodatku nie
przysługuje.
Dodatek nie przysługuje również wtedy gdy
dziecko zostało umieszczone w placówce
zapewniającej całodobową opiekę przez co

najmniej 5 dni w tygodniu, lub w specjalnym
ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta
w nim z całodobowej opieki Nie dotyczy to
jednak pobytu dziecka w zakładzie opieki
zdrowotnej. Jeżeli w okresie korzystania z urlopu wychowawczego matka korzysta z zasiłku
macierzyńskiego, na okres pobierania tego
zasiłku, prawo do dodatku z tytułu opieki nad
dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego nie przysługuje.
Dodatek nie przysługuje też gdy dziecko przebywa w żłobku lub w przedszkolu, chyba, że
pobyt dotyczy dziecka niepełnosprawnego
i powodowany jest względami terapeutycznymi a osoba wnioskująca posiada na tą okoliczność zaświadczenie lekarskie.
Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku
składa wniosek o zasiłek rodzinny, do którego
dołącza:
• zaświadczenie pracodawcy o okresie
zatrudnienia o okresie udzielonego urlopu
wychowawczego ze wskazaniem imienia
i nazwiska dziecka,
• zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń
społecznych, a w przypadku dziecka przebywającego w specjalnym ośrodku szkolno
wychowawczym,
• zaświadczenie o nie korzystaniu w nim
z całodobowej opieki.
Przypominamy, że prawo do powyższego
dodatku uzależnione jest przede wszystkim od

spełnienia kryterium dochodowego, które na
aktualny okres zasiłkowy 2007/2008 wynosi
504 zł na osobę ( dochód netto).
W sytuacji uzyskania prawa do urlopu wychowawczego znajduje zastosowanie zasada
dochodu utraconego, co oznacza, że w trakcie
ustalania dochodu rodziny uprawniającego do
zasiłku rodzinnego i dodatku brane są pod
uwagę dochody jedynie tego rodzica, który na
urlopie wychowawczym nie przebywa.
Powyższe nie oznacza jednak, że nie jest
wymagane zaświadczenie o dochodach osoby
korzystającej z urlopu wychowawczego – taki
dokument należy przedłożyć.
Zastosowanie zasady dochodu utraconego
przeprowadza się na wniosek strony i wówczas prawo do świadczeń rodzinnych ustala się
od pierwszego pełnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata
dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca
złożenia wniosku.
Powyższe opracowano na podstawie ustawy
z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach
rodzinnych – tekst jednolity z 2006 r. Dz. U.
Nr 139 poz. 992 z późn. zm. oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 02 czerwca 2005 roku – Dz. U.
nr 105 poz. 881 z późn. zm.
Anna Ryszka
inspektor ds. świadczeń rodzinnych
tel. 061 66 35 088
e-mail: murowanagoslina.sr@op.pl

Dotacje na likwidację wyrobów
zawierających azbest

Zbiórka surowców
wtórnych

uwagi na liczne pytania dotyczące
udzielania dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest informujemy,
że tegoroczny nabór wniosków rozpocznie się
nie wcześniej niż pod koniec maja. Termin rozpoczęcia akcji uzależniony jest bowiem od
rozstrzygnięcia postępowania przetargowego,
w wyniku którego zostanie wyłoniona firma
wykonująca prace polegające na demontażu
oraz utylizacji azbestu. Wtedy też będą znane
stawki za demontaż i utylizację azbestu, które
są niezbędne do prawidłowego wypełnienia
wniosku. Otwarcie ofert złożonych przez
firmy ubiegające się o wykonawstwo nastąpi
8 maja. W tym roku w skład komisji przetargowej wejdzie przedstawiciel naszej gminy,
jako jednej z dwóch gmin powiatu poznańskiego, które są najdalej zaawansowane w likwidacji wyrobów zawierających azbest.

dniu 30 maja na terenie miasta
i gminy odbędzie się zbiórka surowców wtórnych. Podany termin nie
dotyczy jednak osób, które podpisały umowę
na odbiór odpadów z firmą Remondis Sanitech
Sp. z o.o., dla nich zbiórka zostanie zorganizowana dnia 31 maja. Jednocześnie jeszcze raz
przypominamy, jakie rodzaje odpadów objęte
są systemem selektywnej zbiórki:
Makulatura: gazety, kartony, zeszyty, tektura,
Szkło: butelki, słoiki,
Plastiki: butelki po napojach, worki foliowe,
opakowania po chemii gospodarczej.
Do worków nie wrzucamy: naczyń jednorazowych, styropianu, opakowań po chipsach,
luster, szkła zbrojonego, porcelany, opakowań
po lekach.
Niestety z wiadomości przekazywanych nam
przez firmy zajmujące się zbiórką odpadów
wynika, że niejednokrotnie mieszkańcy nie
przestrzegają wspomnianych zasad, a w workach znajdowane są także inne odpady. W takich sytuacjach worki zawierające źle posegregowane odpady nie będą odbierane.

Z

Wzorem ubiegłych lat właściciele nieruchomości położonych na terenie naszej gminy
będą mogli uzyskać 70% dofinansowanie do
pokrycia kosztów związanych z demontażem
oraz utylizacją eternitu oraz innych wyrobów
zawierających azbest. Dotacje będą udzielane
w ramach „Programu likwidacji azbestu oraz
wyrobów zawierających azbest”, w którym
uczestniczą Wojewódzki, Powiatowy oraz

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program ten opracowany
został w związku z obowiązującymi przepisami, które nakładają na Polskę obowiązek
zaprzestania użytkowania azbestu do końca
roku 2032.
Dotychczas przeprowadzone zostały dwie
takie akcje. W ubiegłym roku unieszkodliwiono
niemal 59 ton azbestu, przy łącznym dofinansowaniu ze środków poszczególnych funduszy
w wysokości około 36 tysięcy złotych. W tym
roku na udzielenie dotacji zostanie przekazana
kwota ponad 81 tysięcy złotych.
O szczegółach akcji oraz terminach naboru
wniosków będziemy Państwa informować
wkolejnym numerze Biuletynu oraz za pośrednictwem strony internetowej. Wszelkich informacji udzielają także pracownicy Referatu
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pod numerem telefony (61) 8122-055 oraz
za pośrednictwem poczty elektronicznej pod
adresem srodowisko@murowana-goslina.pl.
Barbara Borejsza-Ida
podinspektor ds. ochrony środowiska
i usług komunalnych.
tel. 061 812 20 55 wew. 206
e-mail: srodowisko@murowana-goslina.pl

W

Barbara Borejsza-Ida
podinspektor ds. ochrony środowiska
i usług komunalnych.
tel. 061 812 20 55 wew. 206
e-mail: srodowisko@murowana-goslina.pl
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Udział mieszkańców
Murowanej Gośliny i ziemi goślińskiej
w Powstaniu Wielkopolskim cz. 1

S

połeczeństwo polskie Murowanej Gośliny
i ziemi goślińskiej, podobnie jak ogół Polaków zamieszkujących zabór pruski, przez
ponad 100 lat od momentu zagarnięcia tych
ziem przez zaborcę oczekiwało możliwości na
odzyskanie niepodległości. Przez cały praktycznie XIX wiek było to niemożliwe – państwo pruskie było silne i prężne, a jego potęgę
jeszcze powiększyło utworzenie wokół niego
Cesarstwa Niemieckiego w 1871 roku. Wobec
siły tego jednego z ówcześnie najpotężniejszych mocarstw świata na nic zdałyby się jakiekolwiek wystąpienia zbrojne. Toteż Wielkopolanie wybrali drogę walki o polskość poprzez
działania o charakterze pokojowym (pod
hasłami „pracy organicznej”) odnoszące się
przede wszystkim do umacniania własnego
życia gospodarczego i społecznego. Na terenie
tego regionu kwitło polskie życie organizacyjne – działały banki ludowe, rozwĳała się
spółdzielczość, tworzyły się rozliczne inne
przedsięwzięcia o charakterze gospodarczym,
kulturalnym, edukacyjnym i religĳnym, których
głównym spoiwem była polskość. Działania
społeczeństwa wspierała polska hierarchia
kościelna, podlegająca licznym szykanom ze
strony władz niemieckich. W rezultacie
wszystkich tych działań polscy mieszkańcy
zaboru pruskiego byli dobrze przygotowani do
ewentualnych samodzielnych rządów – aby
jednak mogło do tego dojść potrzebny był
upadek potęgi Cesarstwa Niemieckiego. Sytuacja taka pojawiła się niespodziewanie
w czwartym roku I wojny światowej – państwo niemieckie ogarnęło wrzenie rewolucyjne (tzw. rewolucja listopadowa w Niemczech), które doprowadziło do abdykacji cesa-

rza Wilhelma II i upadku monarchii. Nowo
powstająca republika pozostawała w zamęcie.
Tworzyły się rady robotników i żołnierzy,
gwałtownie podupadła karność części oddziałów wojskowych. W tej sytuacji Niemcy przyznały się do porażki w toczącej się wojnie
i poprosiły o zawieszenie broni. Na takie
wydarzenie społeczeństwo polskie długo
oczekiwało.
Podpisanie rozejmu 11 listopada 1918 roku
i upadek autorytetu władz niemieckich spowodował gwałtowne ożywienie się zamieszkujących Wielkopolskę Polaków. W wielu miastach dochodziło do manifestacji i wieców,
spontanicznie powstały polskie komitety obywatelskie, a niektórzy Polacy weszli także
w skład rad robotniczych i żołnierskich. Sformował się Centralny Komitet Obywatelski
(następnie przekształcony w Naczelną Radę
Ludową), który stał się pierwszą reprezentacją
zamieszkującej Niemcy społeczności polskiej.
Podejmowano różne działania w kierunku
równouprawnienia Polaków i Niemców na
terenie Wielkopolski. Przygotowano także
i przeprowadzono wybory do polskiego
Sejmu Dzielnicowego, który miał stać się
reprezentacją ogółu zamieszkujących Niemcy
Polaków. Jednocześnie zaś pewne kręgi polskiego społeczeństwa przygotowywały się do
zbrojnego przejęcia władzy w regionie. We
wszystkie te działania te włączyła się także
polska ludność ziemi goślińskiej.
CDN
Dariusz Paprocki
Komitet Obchodów 90. rocznicy
Powstania Wielkopolskiego
tel. 061 812 24 52

Powstańczy konkurs poetycki

W

ramach obchodów 90. rocznicy
Powstania Wielkopolskiego Komitet
Obchodów oraz Izba Regionalna
Ziemi Goślińskiej ogłaszają konkurs poetycki o
tematyce poświęconej Powstaniu Wielkopolskiemu. Poniżej prezentujemy regulamin konkursu.
Cele konkursu:
• spopularyzowanie epizodów, wypadków,
wydarzeń, przeżyć Powstańców i wspomnień związanych z tym zwycięskim czynem niepodległościowym,
• uzyskanie nowych zwrotek poetyckich,
związanych tematycznie z historycznymi
faktami Powstania Wielkopolskiego.

Warunki uczestnictwa:
• uczestnikami konkursu mogą być wszyscy:
młodzież, dorośli, członkowie kółek poetyckich itp.
• konkurs przeznaczony jest dla uczestników
indywidualnych,
• prace konkursowe powinny być opatrzone
kartą informacyjną:
a. tytuł pracy,
b. nazwisko i imię autora (lub pseudonim),

Oświadczenie
w sprawie Partner
TBS Sp. z o.o.

c. wiek (klasa, zawód),
d. adres zamieszkania (szkoły, kółka, drużyny harcerskiej).
Termin:
Prace konkursowe należy dostarczyć w terminie od 1.09.08 do 30.11.08 pod adres: Izba
Regionalna Ziemi Goślińskiej, pl. Powstańców
Wlkp. 9, 62-095 Murowana Goślina, tel. 061
812 24 52 (Biblioteka Publiczna).
Uwagi końcowe:
• prace konkursowe oceni jury powołane
przez organizatorów,
• wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają
okolicznościowe dyplomy, a najlepsze
wiersze zostaną wyróżnione nagrodami
ufundowanymi
przez
organizatorów
i sponsorów,
• najlepsze wiersze zostaną wydrukowane
na łamach kolejnych numerów „Z otchłani
wieków Ziemi Goślińskiej” oraz „Biuletynu
Samorządowego”.
Norbert Kulse
Przewodniczący Komitetu Obchodów
90. rocznicy Powstania Wielkopolskiego

W

związku z artykułami, które ukazały
się w ostatnim czasie w Głosie Wielkopolskim i Gazecie Wyborczej
nt. sytuacji w TBS Partner, Prezes Zarządu
Filip Przyłuski zamieścił na stronie internetowej TBS oświadczenie, które prezentujemy
poniżej. Jednocześnie ze względu na fakt, że
część mieszkańców Murowanej Gośliny
zamieszkuje w zasobach TBS, Burmistrz
Tomasz Łęcki wezwał Prezesa Zarządu TBS
do złożenia wyjaśnień.
Oświadczenie Zarządu Partner TBS
z dnia 5 maja 2008 r.
W związku z prowadzonym przez Prokuraturę
Okręgową w Poznaniu postępowaniem
w sprawie przyjęcia przez pełnomocnika
Partner Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. korzyści majątkowej w zamian za umożliwienie wynajmu mieszkań
z zasobów TBS oświadczam, że działania pełnomocnika Zarządu w tym zakresie należy
uznać za karygodne i naganne. Z całą stanowczością pragnę podkreślić, że działania te
dokonywane były w sposób bezprawny i samowolny. Ze smutkiem przyjmuję fakt, iż pełnomocnik Zarządu z niezrozumiałych mi osobiście względów nadużył, wypracowanego
w trakcie wieloletniej pracy na rzecz Spółki,
zaufania. Jako Prezes Zarządu Partner TBS
pragnę zapewnić wszystkich klientów, współpracowników i kontrahentów Spółki, że najważniejszym dla mnie w chwili obecnej zadaniem jest zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania kierowanej przeze mnie firmy, jak
również niezwłoczne podjęcie wszelkich niezbędnych czynności mających na celu zapewnienie uczciwego i transparentnego procesu
zawierania umów najmu mieszkań wybudowanych w formule partycypacji w kosztach
budowy przez Partner TBS. Jednocześnie
wszystkich klientów Spółki, którzy doświadczyli jakichkolwiek negatywnych konsekwencji
wynikających z zaistniałej sytuacji pragnę w imieniu własnym i wszystkich współpracowników - gorąco przeprosić. Licząc na zrozumienie wierzę w Państwa obiektywny osąd
firmy, dokonany nie przez pryzmat działań jednego człowieka, lecz całokształt dokonań
Spółki, będący wynikiem ośmioletniego okresu
działalności.
Z wyrazami szacunku
Filip Przyłuski
Prezes Zarządu Partner TBS
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Przygotowanie: SEKRETARZ, REFERAT ORGANIZACYJNY, BIURO RADY MIEJSKIEJ rada.miejska@murowana-goslina.pl
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Samorządowcy litewscy w Murowanej
Goślinie

W

dniach 9-10 kwietnia w Murowanej
Goślinie gościli samorządowcy rejonu
Soleczniki na Litwie. Wizyta samorządowców była następstwem marcowej
wizyty Burmistrza Tomasza Łęckiego w Solecznikach, gdzie przebywał z przedstawicielami
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. Wśród gości byli: Zdzisław Palewicz – Wicemer rejonu solecznickiego, Jan Miłoszewicz –
Starosta Kamionek oraz Wojciech Jurgielewicz
– Starosta Turgiel. Poza Murowaną Gośliną
delegacja odwiedziła również Stare Miasto,
Poznań, Pniewy oraz Sieraków.
Wizytę rozpoczęło spotkanie w Urzędzie Miasta i Gminy. Goście poznali kadrę kierowniczą
oraz zobaczyli biura. Głównym tematem tej
części spotkania był ewentualny staż litewskich
urzędników w naszym urzędzie w 2009 r.
Następnie delegacja udała się do siedziby
Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”
na os. Zielone Wzgórza. Rozmawiano o kanalizacji, ochronie środowiska a także o turystyce,
wyrażając jednocześnie wolę współpracy i wymianę doświadczeń w tym temacie.
Po powrocie do urzędu, na kolejnym spotkaniu,
tym razem z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych: Komitetu Partnerskiego
Ziemi Goślińskiej, Stowarzyszenia Rozwój
Ziemi Goślińskiej, ZHP oraz dyrektorów Biblioteki, Ośrodka Kultury i przedstawiciela przedsiębiorców omawiano możliwości współpracy
w każdym z obszarów reprezentowanym przez

biorących udział w spotkaniu. Biblioteka goślińska zobowiązała się przekazać tamtejszej bibliotece polskie książki (słowniki, literaturę
piękną).
Rejon Solecznik liczy ok. 40 tys. mieszkańców,
z tego 80% to Polacy. Ośrodek Kultury wyraził
chęć współpracy z solecznickim zespołem folklorystycznym oraz współpracę w ramach
wymiany kulturalnej. Zaproszenie na wspólny
obóz wystosowała również goślińska drużyna
ZHP. Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej
zaproponował m.in. możliwości zorganizowania
w Solecznikach pleneru rzeźbiarskiego, podczas którego nasi artyści mogliby wykonać
potrzebne prace rzeźbiarskie np. rekonstrukcję
istniejących rzeźb oraz udział grupy młodzieży
(6 osób w wieku od 15 do 18 lat) w Międzynarodowych Warsztatach Młodzieży w Murowanej Goślinie w przyszłym roku.
Dzień zakończyła uroczysta kolacja w kwaterze
myśliwskiej w Kątach. Następnego dnia po śniadaniu samorządowcy litewscy wyjechali do
Poznania.
Mamy nadzieję, że wizyta samorządowców
z Litwy będzie początkiem dobrej znajomości
oraz okazją do wymiany doświadczeń.
Ewa Leitgeber
Kierownik Referatu Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich
tel. 061 811 88 28
e-mail: e.leitgeber@murowana-goslina.pl

Zmiany kadrowe w urzędzie

W

marcu rozstrzygnął się konkurs na
stanowisko
Kierownika
Biura
Oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy
w Murowanej Goślinie. Wygrała go pani Teresa
Dutkiewicz zamieszkała w Koziegłowach.

Urzędu pani Katarzyna Łoszyk. Jej miejsce
zajęła pani Monika Ledwożyw, która wygrała
konkurs na stanowisko głównego specjalisty
ds. analiz i kontroli budżetu. Jest ona mieszkanką Poznania.

Z dniem 1 kwietnia rozpoczęli również pracę
dwaj panowie: pan Piotr Hildebrandt mieszkaniec Murowanej Gośliny, który wygrał konkurs
na stanowisko podinspektora ds. samorządowych i pracuje w Biurze Rady Miejskiej oraz
pan Jan Andrzejak zamieszkały w Łopuchówku
zatrudniony na stanowisku kierowcy. Pan Jan
będzie wykonywał również drobne prace
naprawcze w budynkach Urzędu.

Od 1 maja na stanowisku kierownika Biura
Zamówień Publicznych pracuje p. Mermela
Zaleśna-Tytyk. Jest mieszkanką Poznania.

Z końcem marca zakończyła pracę w Biurze
Planowania, Analiz i Kontroli Budżetu naszego

Wszystkim nowo zatrudnionym
życzymy satysfakcji z pracy.

osobom

Ewa Leitgeber
Kierownik Referatu Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich
tel. 061 811 88 28
e-mail: e.leitgeber@murowana-goslina.pl

Komunikat dla osób pobierających zaliczkę alimentacyjną
W związku z tym, że od dnia 1 października 2008 roku obowiązywać będzie nowa ustawa,
tj. Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (opublikowana w Dz. U. Nr 192
poz. 1378), zgodnie z art. 45 tejże ustawy okres zasiłkowy dotyczący zaliczki alimentacyjnej,
rozpoczynający się 1 września 2007 roku przedłuża się do 30 września 2008 roku.
W związku z powyższym wszystkim osobom uprawnionym do zaliczki alimentacyjnej zmienia się decyzje w zakresie terminu przyznania świadczenia. Zmiana nie wpływa na wysokość zaliczki alimentacyjnej.

Burmistrz na
Uniwersytecie
Przyrodniczym

29

kwietnia br. miało miejsce podpisanie umowy notarialnej pomiędzy
rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego p. Erwinem Wąsowiczem a burmistrzem Tomaszem Łęckim reprezentującym
gminę Murowana Goślina - w sprawie nabycia
gruntu będącego własnością uniwersytetu pod
możliwość rozbudowy budynku i zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół przy
ul. Szkolnej w Murowanej Goślinie.

Grunt został zakupiony za kwotę: 99 064,00 zł
brutto. Kolejnym krokiem będzie przekazanie
go jako darowizny Starostwu Poznańskiemu,
które jest zarządcą ww. szkoły. W ten sposób
gmina Murowana Goślina chce pomóc powiatowi w rozbudowie szkoły.
Spotkanie było również okazją do przekazania
gratulacji z okazji zmiany statusu uczelni z Akademii Rolniczej na Uniwersytet Przyrodniczy.
Kwiaty i monografię przyjął od burmistrza
Tomasza Łęckiego ustępujący z funkcji rektora
prof. dr hab. Erwin Wąsowicz.
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 061 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

Konkurs ofert
zakończony

Z

akończono, ogłoszone na podstawie
Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy
Murowana Goślina, postępowania konkursowe na realizacje zadań publicznych przez
organizacje pozarządowe. Konkurs ofert dotyczył zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury fizycznej
i sportu, edukacji, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, pomocy społecznej, ochrony
i promocji zdrowia oraz profilaktyki problemów uzależnień. W odpowiedzi na konkurs
wpłynęło 27 ofert. Na realizację zadań zaplanowano kwotę w wysokości 131.646,00 zł.
Szczegółowa informacja o podziale środków
na poszczególne zadania wraz z nazwą organizacji i terminem realizacji zadania jest dostępna
na stronie www.murowana-goslina.pl, na tablicy ogłoszeń w tutejszym urzędzie oraz w
pok. nr 309 w Ośrodku Pomocy Społecznej
przy ul. Dworcowej 10.
Dorota Brajewska
inspektor ds. opieki zdrowotnej,
i dotacji udzielanych z budżetu gminy
tel. 061 811 28 45
e-mail: d.brajewska@murowana-goslina.pl
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Kolejna akcja sprzątania osiedla 600-lecia

W

sobotnie popołudnie 26 kwietnia br.
mieszkańcy naszego osiedla ponownie zebrali się w celu posprzątania
osiedla. Po raz trzeci podjęliśmy się tej akcji,
oczywiście dzięki pomocy urzędu w Murowa-

Zarząd Osiedla Samorządowego nr 5
serdecznie dziękuje

osiedla.
Z roku na rok mamy lepsze wyniki. W pierwszym roku mieliśmy ponad 50 worków, stary
tapczan i wiele przedmiotów związanych
z budową domów. Obecnie zeszliśmy
z ilością worków do kilku. Mamy jeszcze w planie posprzątanie placu zabaw
i podkoszenie pasów przydrożnych.
W imieniu całego Zarządu Osiedla
Samorządowego nr 6 pragnę podziękować za udział i zaangażowanie mieszkańców w akcję sprzątania. Szczególne
podziękowania należą się Panu Andrzejowi Kurowskiemu, który odpowiadał
za całą akcje i osobiście poinformował
mieszkańców dolnej części osiedla
o terminie porządkowania.
Do następnego roku!

nej Goślinie. Urząd zapewnił nam worki, rękawice i nieodpłatny odbiór i wywiezienie śmieci.
Mieszkańcy chętnie korzystają z tej formy
pomocy i pojawiają się na umówiony wcześniej
termin. W akcji uczestniczyło około 15 mieszkańców z dolnej części i 10 z górnej części

Obecnie nasze Osiedle będzie przygotowywało się do imprezy osiedlowej.
Aleksandra Henclewska
Członek Zarządu
Osiedla Samorządowego nr 6

Boisko z sztuczną trawą w Długiej
Goślinie otwarte

J

akiś czas temu informowaliśmy Państwa, że
zakończyły się prace przy budowie boiska
sportowego ze sztuczną nawierzchnią
w Długiej Goślinie. Sołectwo to znalazło się
wśród 40 szczęśliwców, wybranych do programu UEFA Hat-Trick. „Gmina zobowiązała
się przygotować podłoże boiska według
dostarczonego projektu, a PZPN miał zlecić
montaż nawierzchni, ogrodzenia i bramek na
boisku. I tu zaczęły się problemy... Część
„ziemną” szkoła wykonała wzorowo i to
w szybkim tempie, ale na nawierzchnię przyszło czekać aż do czerwca - przeszło 9 miesięcy. Niezliczone interwencje przyniosły
w końcu efekt. Tak powstało pierwsze boisko
ze sztuczną trawą w naszej gminie o wymiarach 30x15 m” – mówi Iwona Robaszkiewicz
nadzorująca budowę tej inwestycji z Urzędu
Miasta i Gminy Murowana Goślina.
Oficjalnego otwarcia dokonała 28 kwietnia
Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie.
Zamiast przecięcia wstęgi symboliczne strzały
na bramkę oddali: Burmistrz Tomasz Łęcki
oraz Przewodniczący Komisji Gospodarczej

Rady Miejskiej Konrad Strykowski. Na bramce
stanął radny powiatowy i mieszkaniec Długiej
Gośliny Jarosław Dobrowolski. Poświęcenia
boiska dokonał ks. proboszcz Piotr Skoczylas.
Słowa do licznie zgromadzonej młodzieży
i mieszkańców sołectwa skierowała Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Alicja Kobus –
życząc wszystkim wielu wygranych meczy na
tym obiekcie. Dyrektor Szkoły Renata Olszewska wraz z burmistrzem i przewodniczącym
Komisji Gospodarczej pokroili tort w kształcie
boiska – ufundowany przez p. Strykowskiego.
Były również występy taneczne zespołu
„Cebulki” z Długiej Gośliny i zespołu „Hipolitki” z Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie
oraz mecz piłki nożnej rozegrany wśród uczniów miejscowej szkoły.
Idzie lato – młodzi będą mieli gdzie realizować
swoje sportowe pasje, czego im życzymy.
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 061 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

Pełnomocnik ds. ścieżek rowerowych

C

hciałbym poinformować, że z dniem
4 stycznia 2008 roku zostałem pełnomocnikiem Burmistrza Miasta i Gminy
Murowana Goślina ds. ścieżek rowerowych.
Moim głównym zadaniem będzie zbieranie
i opracowanie wszelkich uwag dotyczących
ścieżek rowerowych na terenie Miasta i Gminy
Murowana Goślina, zadania związane z remontem czy utrzymaniem ścieżek rowerowych
w odpowiednim stanie oraz szeroko rozumiana promocja przemieszczania się rowerem.
W tym roku po raz drugi na terenie naszej

PODZIĘKOWANIA

gminy będzie organizowany Europejski Tydzień
Zrównoważonego Transportu oraz Europejski
Dzień bez Samochodu. Zachęcam wszystkich
do kontaktowania się ze mną w tych dwóch
sprawach i o przekazywanie mi wszelkich
uwag, zarówno związanych ze ścieżkami
rowerowymi jak i organizacją wspomnianej
wyżej imprezy. Za wszelkie sugestie z góry
dziękuję.
Mariusz Mermela
pełnomocnik Burmistrza ds. ścieżek rowerowych
e-mail: m.mermela@murowana-goslina.pl

Państwu
ANNIE I WALDEMAROWI ŁUŻNYM
SKLEP WIELOBRANŻOWY
PLAC POWSTAŃCÓW WLKP. 12
W MUROWANEJ GOŚLINIE
za zasponsorowanie farb
do malowania wyposażenia placu zabaw
na terenie Osiedla Samorządowego nr 5
---------

Zarząd Osiedla Samorządowego nr 5
serdecznie dziękuje
Państwu
A. L. ŚWIDRAKOM
P.U.H TEREDO
UL. KRÓTKA 1A
W MUROWANEJ GOŚLINIE
za zakup materiałów wykończeniowych
na plac zabaw na terenie
Osiedla Samorządowego nr 5
Przewodniczący
Zarządu Osiedla Samorządowego nr 5
Maciej Woźniak

Karol zaprasza boisko dla
wszystkich

D

ecyzją Ministra Sportu i Turystyki
przyznano Stowarzyszeniu Przyjaciół
Rakowni dotację budżetową na realizację zadania z zakresu projektu „ KAROL”.
Zadanie przewiduje organizację zajęć z piłką
nożną dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zajęć
z siatkówką dla całych rodzin oraz turniejów
w tych dyscyplinach. Zajęcia odbywać się będą
na boisku w Rakowni od maja do końca września pod nadzorem i doradztwem nauczyciela
wychowania fizycznego. Turniej piłki nożnej
dla dzieci zaplanowano na 29 czerwca, rywalizację oldboyów w dniu 6. lipca , a dla Rodzinnego Turnieju w siatkówce o Puchar Rakowni
wyznaczono termin na 9-10 sierpnia.
Zachęcamy do licznego i aktywnego udziału
w zajęciach i rywalizacji zapewniając miłą
atmosferę i dobrą zabawę. Plan zajęć umieszczony zostanie na stronie internetowej
www.rakownia.com.
Piotr Jędrzejczak
Prezes Zarządu
tel. 601 791 045
PS. Oferujemy firmom i instytucjom naszej
gminy miejsca reklamowe na boisku w Rakowni, co pozwoli na wsparcie naszego projektu i umożliwi dotarcie zainteresowanych
reklamodawców do wielu osób mieszkających
na terenie gminy Murowana Goślina. Na boisku w Rakowni odbędzie się w lipcu również
Turniej Miast organizowany wspólnie przez
Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej, Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni wraz Sołectwem
Rakownia.
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Najazd rowerzystów na Murowaną Goślinę
miastowym uzyskaniem ostatecznych wyników oraz dyskwalifikacją osób które zmieniły
trasę. Oczywiście puchary i nagrody czekają
na najlepszych zawodników z naszej gminy
i zostaną wręczone na Sesji Rady Miejskiej
w dniu 23 czerwca br. Już dziś zapraszamy
wszystkie 49 osób, które ukończyły zawody.
Szczegółowe wyniki MTB Marathonu dostępne
są na stronie organizatora:
www.mtbmarathon.pl

J

uż po raz trzeci mogliśmy gościć w Murowanej Goślinie kolarzy z całej Polski. Najazd
zapaleńców tego sportu spowodowany był
odbywającym się w dniach 19-20 kwietnia
MTB Marathonem, pierwszym i zarazem jedynym nizinnym maratonem rowerowym, otwierającym cykl maratonów organizowanych
przez G&G Promotion, przy współpracy
z Urzędem Miasta i Gminy Murowana Goślina
oraz TKKF „Pałuki” z Wągrowca.
Na start stawiło się ok. 650 rowerzystów,
w tym niemal 50 z naszej gminy.
Tym razem sercem imprezy stał się Nowy
Rynek na os. Zielone Wzgórza. Było to spowodowane trwającym właśnie remontem ul. Polnej i wynikającym z tego objazdem, który
uniemożliwiał
wprowadzenie
kolejnego
w starszej części miasta. Czy zmiana ta wyszła
na dobre? Ocenę pozostawiamy uczestnikom.

Przygotowania trwały już od wczesnych godzin
rannych w sobotę 19 kwietnia. Opłotkowane
ulice, dmuchane bramy, namioty no i imponująca scena musiały robić wrażenie. Niestety
wiązało się to z zamknięciem Nowego Rynku,
co kolei było utrudnieniem komunikacyjnym
dla jego mieszkańców.
20 kwietnia przed startem o godz. 10:15 miało
miejsce zbiorowe zdjęcie startujących goślinian. Potem już tylko lokowanie się w sektorach i o godz. 11:00 przy pełnym słońcu – co
po ostatnich deszczowych dniach – stanowiło
nie lada niespodziankę, setki rowerzystów
ruszyły zmierzyć się z szlakami Puszczy Zielonki. Sam start był już imponującym widokiem, a na obserwatorów czekało jeszcze
wiele atrakcji. Pokazy trialu w wykonaniu wie-

lokrotnego mistrza świata Marcina Bugajewskiego, koncerty zespołów hip-hopowych
(RRGB - support: Maślak, Krzoku, HIP HOP
SOUND SYSTEM: Ramona 23 - TDG KARTEL
+ DJ SOINA - TRIPLE IMPACT) oraz występy
rodzimych zespołów tanecznych:
•
•
•
•

„Cebulek” z SP Długa Goślina,
„Butterfly” z SP nr 1,
„Hipolitek” z Gimnazjum nr 1,
zespołu tańca nowoczesnego z Gimnazjum
nr 2,
• zespołu tańca nowoczesnego z SP Białężyn,
• zespołu tańca nowoczesnego „Alfa” z Murowanej Gośliny,
• grupy break-dance z SP nr 2.
Równolegle odbywały się III Otwarte Mistrzostwa Gminy Murowana Goślina w Graffiti.
Ceremonia wręczenia pucharów zaplanowana
była na godz. 18:00. Poza nagrodami organizatora przewidziane były także puchary Marszałka Województwa Wielkopolskiego, wręczone osobiście przez p. Marka Woźniaka oraz
puchary Starosty Poznańskiego wręczone
przez jego zastępcę p. Tomasza Łubińskiego.
Niespodziankę dla rowerzystów miała Straż
Miejska, która foto radarem „namierzyła” najszybszych, obdarowując ich pamiątkowym
zdjęciem. Mandatów i punktów karnych nie
było.
Niestety nie udało się wręczyć przygotowanych pucharów oraz nagród dla najlepszych
zawodników z naszej Gminy, ponieważ cześć
startujących zawodników pomimo wielu
komunikatów zmieniła dystans na którym startowali. Spowodowało to trudności z natych-

Wszystkich mieszkańców za powstałe utrudnienia przepraszamy.
Impreza sfinansowana została z środków Miasta i Gminy Murowana Goślina oraz dotacji
Urzędu Marszałkowskiego i Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Dziękujemy za wsparcie
finansowe.
Szczególne podziękowania należą się:
1. Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielone Wzgórza” za wszelką sprawną pomoc organizacyjną,
2. Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury
i Rekreacji za zorganizowanie mistrzostw
graffiti oraz bogatego programu artystycznego,
3. zespołom tanecznym i hip-hopowym za
występy,
4. pracownikom urzędu oraz strażnikom
miejskim zaangażowanym w organizację
imprezy,
5. Hubertowi Żołdakowi oraz pozostałym
policjantom obstawiającym objazdy,
6. strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej
zabezpieczającym trasę,
7. wolontariuszkom Adzie i Ani za obsługę
gminnego stoiska,
8. oraz wszystkim, którzy wsparli nas
pomocą, a których z różnych względów
nie daliśmy rady tutaj wymienić.
Chciałoby się dodać podziękowania dla aury,
która mimo zimnych i mokrych dni poprzedzających ten rowerowy weekend, w najważniejszy dla nas czas okazała się nadzwyczaj
łaskawa.
Sezon rowerowy oficjalnie rozpoczęty. A zatem zapraszamy goślinian na ścieżki Puszczy
Zielonki!
Biuro Komunikacji Społecznej
tel. 061 811 88 48
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl
r.dukat@murowana-goslina.pl

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Murowanej
Goślinie za 2007 rok

W

sprawozdawczym okresie Straż
Miejska pracowała w następującym
składzie osobowym: komendant + 4
strażników.
W tym czasie samodzielnie lub w patrolach
mieszanych z policjantem, strażnikiem leśnym
pełniliśmy 558 służb (100 %), z czego 125 służb
świątecznych (22 %) wspólnie z Policjantami
oraz 95 służb (17 %) w nocy, w tym służby

w noce weekendowe i sobotnie przedpołudnia (naprzemiennie z „nockami”).
Chciałbym podziękować wszystkim wymienionym wyżej służbom, a w szczególności Policjantom z Komisariatu w Murowanej Goślinie
- za harmonĳną i owocną współpracę, która
ma bezpośrednie przełożenie na zdecydowaną
poprawę porządku i bezpieczeństwa w gminie.

Szczegółowe sprawozdanie dostępne na
www.murowana-goslina.pl,
www.straz-miejska.murowana-goslina.pl
oraz w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Mostowej 3.
Piotr Kubczak
Komendant Straży Miejskiej
tel. 061 812 20 10, 502 514 212
e-mail: p.kubczak@murowana-goslina.pl
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U R Z Ą D MI A STA I G MI N Y M U ROWA N A GOŚ LIN A
ogłasza nabór na stanowisko
KIEROWNIKA BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Od kandydatów wymaga się:
- kreatywność,
- odporność psychiczna na stres i zmiany w pracy,
Wykształcenie:
- prawo jazdy kat. B.
niezbędne:
wyższe,
Zakres zadań na stanowisku:
dodatkowe: studia podyplomowe z zakresu planowania przeOrganizacja i koordynacja prac biura, w tym w szczególności z
strzennego
zakresu:
Doświadczenie zawodowe:
1. opracowywania analiz zagospodarowania przestrzennego w
niezbędne:
granicach administracyjnych Gminy,
1) 4 lata doświadczenia zawodowego,
2. prowadzenia spraw w zakresie planowania przestrzennego
2) co najmniej 2 letni staż pracy na stanowiskach:
Gminy:
a) urzędniczych w jednostkach, o których mowa w art. 1
a. oceny aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków
Ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. 1990
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy,
Nr 21, poz. 124 z późniejszymi zmianami ),
b. prowadzenia procedury uchwalenia zmiany Studium,
b) w służbie cywilnej,
c. przygotowania i aktualizacje materiałów do Studium,
c) w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi,
3. opiniowania projektów podziałów nieruchomości i dzierżaw,
d) w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stano4. prowadzenia procedury uchwalania planów miejscowych zagowisk pomocniczych i obsługi,
spodarowania przestrzennego,
e) na kierowniczych stanowiskach państwowych.
5. przygotowania materiałów niezbędnych do sporządzania projektów planów zagospodarowania przestrzennego,
dodatkowe:
6. prowadzenia i aktualizacje rejestru planów miejscowych,
1) co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w plano7. ustalania warunków zabudowy,
waniu przestrzennym.
8. ustalania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
Dodatkowe umiejętności:
9. prowadzenia rejestru decyzji o warunkach zabudowy i inwe- umiejętność dostosowania tempa pracy do ustawowych termistycji celu publicznego,
nów,
10. wykonywania wyrysów i wypisów z miejscowych planów
- umiejętność śledzenia zmian w przepisach,
zagospodarowania przestrzennego,
- umiejętność planowania i organizacji pracy,
11. prowadzenia rejestru pozwoleń na budowę i użytkowanie,
- umiejętność redagowania pism,
12. prowadzenia spraw związanych z Nadzorem Budowlanym i
- umiejętność wnioskowania,
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
- umiejętność pracy pod presją czasu,
13. prowadzenia spraw związanych z naliczaniem opłaty plani- umiejętność negocjacji,
stycznej,
- biegła znajomość MS Office,
14. udzielania informacji w zakresie planowania przestrzennego,
- prawo jazdy kat. B.
15. wsparcia dla inwestorów szczególnie w zakresie indywidualnego budownictwa mieszkaniowego,
Niezbędna wiedza w zakresie przepisów:
16. prowadzenia spraw związanych z rewitalizacją miasta,
- Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
17. współpracy z gminami sąsiednimi i wojewodą w zakresie pla- ustawy o samorządzie gminnym,
nowania przestrzennego, w szczególności opiniowanie i uzgad- ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
nianie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospo- ustawy prawo budowlane,
darowania przestrzennego oraz planów miejscowych
- rozporządzenia w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
Kandydatów zapraszamy do składania aplikacji zawierających:
- rozporządzenia w sprawie wymaganego zakresu projektu
- życiorys,
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- list motywacyjny,
- rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wymagań doty- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikaczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przycje i doświadczenia zawodowe (kserokopie świadectw pracy),
padku braku miejscowego planu zagospodarowania prze- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawstrzennego,
nych, pełni praw publicznych, niekaralności za przestępstwa
- rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim
popełnione umyślnie,
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
- klauzulę o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
- przepisów szczegółowo związanych z planowaniem przedanych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niestrzennym,
zbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z
- ustawy o finansach publicznych,
dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr
- rozporządzenia dot. sprawozdawczości budżetowej.
133, poz. 833).”
Pożądane cechy osobowości:
Na zgłoszenia oczekujemy w terminie do 30 maja 2008 roku (decy- samodzielność i komunikatywność,
duje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy) pod adresem:
- zdolności organizacyjne i współpracy zespołowej,
Urząd Miasta i Gminy, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina,
- punktualność i dokładność,
Kancelaria, pok. nr 1.

NIERUCHOMOŚCI
Zgodnie z art. 35.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, iż w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG na stronie internetowej www.murowana-goslina.pl w zakładce zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina 2006-2010 znajduje się
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przetargowej i bezprzetargowej.
Wykaz dotyczy nieruchomości niezabudowanych, ozn. w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr:
• 527 o pow. 686m2,poł. w Kamińsku, na realizację budownictwa letniskowego – sprzedaż przetargowa,
• dz. nr 1135/1 o pow.185m2,poł. w Murowanej Goślinie - sprzedaż bezprzetargowa na poprawę warunków zagospodarowania,
• dz. nr 101/1 o pow. 186m2,pol. w Murowanej Goślinie - sprzedaż bezprzetargowa na poprawę warunków zagospodarowania
oraz nieruchomości zabudowanej ozn.w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr:
• 4/2 o pow. 2000m2,poł. w Wojnowie – sprzedaż bezprzetargowa lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców.
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U R Z Ą D MI A STA I G MI N Y M U ROWA N A GOŚ LIN A
ogłasza nabór na stanowisko
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DŁUGIEJ GOŚLINIE
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania
określone w rozporządzeniu MENiS z dnia 6 maja 2003 r. (Dz.U.Nr
89, poz. 826 ze zm) w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać
osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek:
- jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym,
- ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,
- posiada ukończone studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu
zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą,
prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia
nauczycieli,
- posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku
nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku
nauczyciela akademickiego,
- uzyskała w okresie 5 lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska
dyrektora co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub
placówce, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do
konkursu na stanowisko dyrektora pozytywną ocenę dorobku zawodowego, bądź pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich 4 lat pracy
w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora miałaby objąć bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej,
- posiada aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
- nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r.
Nr 97, poz. 674), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,
- nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się
przeciwko niej postępowanie karne,
- nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14,
poz. 114, ze zmianami).
Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) Uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły.
2) Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
Godziny otwarcia Urzędu:
Punkt Obsługi Interesanta, Kancelaria i Ewidencja Działalności
Gospodarczej:
poniedziałek - piątek 7.00 – 18.00
Ewidencja Ludności oraz Urząd Stanu Cywilnego:
poniedziałek 10.00 – 18.00, wtorek-piątek 10.00 – 17.00
Zgłoszenie zgonów:
dni robocze w godzinach 7.00 - 9.00 i 17.00-18.00
przedłużone weekendy pod numerem: 503 193 562
Pozostałe Referaty i Biura:
poniedziałek 10.00 – 18.00
wtorek-piątek 10.00 – 15.30
Dyżur Burmistrza oraz Zastępcy Burmistrza:
poniedziałek 14.00 – 17.00
czwartek 10.00 - 11.00
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

lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego.
3) Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego
oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem.
4) Dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.
5) Dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych
z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.
6) Ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim
powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne
stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek.
7) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
8) Oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której
mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674), oraz nie toczy się przeciwko
niemu postępowanie dyscyplinarne.
9) Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione
umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.
10) Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji
kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114, ze zmianami).
11) Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)
w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
Kandydaci składają oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 3 – 7 lub
urzędowo poświadczone kopie tych dokumentów.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie” na adres: Urząd Miasta i Gminy, ul. Poznańska 18,
62-095 Murowana Goślina w następujących terminie do 13 czerwca
2008r.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowań konkursowych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Referat Inwestycji, kierownik Ryszard Pomin..........................061 812 24 20
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
kierownik Violetta Szałata.........................................................061 812 21 50
Utrzymanie dróg i infrastruktura drogowa,
Arkadiusz Krociak..........................................................061 812 20 55 w. 206
Tel. alarmowy - Kanalizacja deszczowa, drogi i oświetlenie.......0 510 25 13 79
Dodatki mieszkaniowe, Lucyna Kasprzak................................061 892 11 93
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa,
kierownik Jadwiga Kubińska......................................................061 812 22 44
Rolnictwo, leśnictwo i melioracje, Małgorzata Śliwa.......061 812 20 55 w. 104
Urząd Stanu Cywilnego, Dowody Osobiste, Ewidencja Ludności,
kierownik Daria Tomczak...........................................................061 812 23 11
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,
kierownik Ewa Leitgeber...........................................................061 811 88 28
Biuro Rady Miejskiej, Piotr Hildebrandt....................................061 812 24 41
Obsługa inwestorów, Barbara Florys - Kuchnowska......061 812 20 55 w. 202
Zarządzanie Kryzysowe.............................................................0 722 323 318
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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