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Poprawmy klimat naszej gminy!

W

dniach od 16 do 22 września br.
przypada Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, którego
zakończenie stanowi Europejski Dzień bez
Samochodu.
Już po raz trzeci gmina Murowana Goślina
włącza się w powyższe działania. Realizując
tegoroczne hasło „Popraw klimat swojego
miasta” przygotowujemy szereg działań, które
mają zachęcić mieszkańców gminy do ograniczenia emisji spalin poprzez korzystanie z innych form transportu aniżeli własny samochód, dbania o czyste powietrze, a tym samym
zdrowszego trybu życia.

W ramach ETZT zachęcamy do udziału w następujących przedsięwzięciach:
12 września 2009 r., godz. 10:00 Nowy
Rynek – giełda sprzętu sportowego
16-17 września 2009 r. – pogadanki w szkołach, konkursy
18 września 2009 r., godz. 17:00 SKATE
PARK – konkurs tricków + freestyle battle
18 września 2009 r., godz. 17:00 Nowy
Rynek – warsztaty Nordic Walking (osoby,
które posiadają własne kĳki – prosimy o ich
zabranie)
19 września 2009 r., godz. 12:00 – spływ
kajakowy rzeką Wartą. Start: Poznań, meta:
przystań kajakowa - Binduga.

Koszt uczestnictwa: 25 zł (koszt wypożyczenia sprzętu + zabezpieczenie
spływu)
Zapewniamy autokar z Murowanej
Gośliny do Poznania i powrót z Bindugi
do Murowanej Gośliny. Wyjazd sprzed
probostwa koło kościoła św. Jakuba
w Murowanej Goślinie o godz. 10:30,
drugi przystanek – parking przy Gimnazjum nr 2 – ul. Gen. T. Kutrzeby,
os. Zielone Wzgórza o godz. 10:40.
Prosimy o zgłaszenie uczestnictwa pod nr
tel. 061 811 88 48 lub na adres e-mail:
r.dukat@murowana-goslina.pl do 4 września br. włącznie.
Wpłaty przyjmujemy do
4 września br. włącznie na
konto Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury i Rekreacji, Pobiedzisko-Gośliński
Bank Spółdzielczy, O/Murowana Goślina, nr 16 9044
0001 0020 0200 0749 0001
lub osobiście w Gminnym
Centrum Informacji w ratuszu przy pl. Powstańców
Wlkp. 9 (czynne: poniedziałek 10:00-18:00, wtorekpiątek 7:30-15:30).
20 września 2009 r.– rajd
rowerowy szlakami Puszczy Zielonki, start
godz. 11:00: sprzed ratusza na pl. Powstańców
Wlkp. 9 w Murowanej Goślinie. Meta: Łopuchowo. Na mecie atrakcje: konkurencje rowerowe, poczęstunek.
22 września 2009 r. – Europejski Dzień
bez Samochodu – kontynuujemy akcję
sprzed roku pod hasłem „Zamień wóz na Warbus”. Tego dnia wszystkie osoby, które pokażą
dowód rejestracyjny pojazdu mają bezpłatny
przejazd komunikacją firmy Warbus.
Dla podkreślenia charakteru „Dnia bez Samochodu” uczniowie szkół podstawowych
przejdą w paradzie ulicami, a dokładnie przejściami dla pieszych na terenie miasta, spowalniając ruch samochodowy.

Również w urzędzie zmobilizujemy pracowników do rezygnacji z dojazdu do pracy samochodem. Dla posiadaczy aut, którzy tego dnia
zrezygnują z prowadzenia pojazdu przewidzieliśmy upominki.
Zachęcamy do uczestnictwa w ww. wydarzeniach. Zadbajmy o dobry klimat w naszej gminie!
Impreza dofinansowana ze środków miasta
i gminy Murowana Goślina.
Szczegółowe informacje dot. poszczególnych
wydarzeń dostępne są:
• pod nr tel. 061 811 88 48 (Gminne Centrum Informacji)
• lub drogą elektroniczną:
r.dukat@murowana-goslina.pl;
a.bednarek@murowana-goslina.pl
na stronie www.murowana-goslina.pl.
Udział we wszystkich przedsięwzięciach –
poza spływem kajakowym

JEST BEZPŁATNY!
Organizatorzy:
• MG Sport Sp. z o.o.
• TKKF „Pałuki”
• Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
• Straż Miejska w Murowanej Goślinie
• Gminne Centrum Informacji

Szanowni Klienci Urzędu!
W związku z przypadającym na dzień wolny od pracy (sobota) świętem 15 sierpnia
Urząd Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie 21 sierpnia 2009 r. (piątek) będzie nieczynny.
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Stronę Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie redagują pracownicy w składzie:
dyrektor Arleta Włodarczak, Agnieszka Szymańska-Wojtera, Marcin Matuszewski, Bartłomiej Stefański, Tomasz Mizgier.

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji 62-095 Murowana Goślina ul. Poznańska 16 tel./fax. (061) 8122-120
NIP: 777-17-90-446, Konto: Bank Spółdzielczy w Murowanej Goślinie 16 9044 0001 0020 0200 0749 0001
h t t p : / / w w w. d o m k u l t u r y. m u r o w a n a - g o s l i n a . p l ,
e-mail: domkultury@murowana-goslina.pl

Starostowie Dożynek
Blanka Marczak, Stanisław Stawiński

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
Tomasz Łęcki

Gospodarz Dożynek
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina - Tomasz Łęcki

zaprasza do wzięcia udziału w obchodach

Proboszcz Parafii pw. św. Jakuba w Murowanej Goślinie
ks. Ludwik Duda
Sołtys sołectwa Przebędowo
Zdzisław Bromberek
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
Arleta Włodarczak

zapraszają na

DNIA
SOLIDARNOŚCI
I WOLNOŚCI
31 sierpnia (poniedziałek) 2009 r.

DOŻ YNKI GMINNE
2009

19.00 msza św. w intencji Solidarności i Wolności
Kościół pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa
os. Zielone Wzgórza

które odbędą się w sobotę,
29 sierpnia 2009 r. w Przebędowie

20.00 Koncert ballad strajkowych w wykonaniu Antoniego Filipkowskiego
Klub Osiedlowy, Nowy Rynek 8

W programie:
14.45 - Zbiórka delegacji dożynkowych (teren przy pałacu)
15.00 - Msza św. dziękczynna za tegoroczne plony
16.00 - Korowód dożynkowy
16.15 - Obrzęd dożynkowy w wykonaniu Zespołu Tańca Ludowego „Staropolanie”
17.10 - Koncert Orkiestry Dętej OSP Murowana Goślina pod
dyrekcją Mateusza MJ Sibilskiego wraz z Zespołem
Tanecznym
16.40 - Występ Zespołu Śpiewaczego Koła Gospodyń Wiejskich
„Goślińskie Chabry” pod kierunkiem Marcina Matuszewskiego
18.00 - Koncert kapeli „Eka Wuja Jacha”
18.40 - Kabaret Grzegorza Stasiaka (Alojz-Święta Wojna, instruktor Nauki Jazdy TVN)
20.15 - Losowanie nagród loterii fantowej
20.45 - Zabawa dożynkowa z udziałem zespołu „Forte”
2.00 - Zakończenie

W Y S TAWA P O P L E N E R O WA

III MIĘ DZ YNARODOWEGO
PLENERU RZEŹBIARSKIEGO
PUSZCZ
PU
SZC Z A Z I E LO N K A
Wystawa odbędzie się 12 września 2009 r. (sobota)
o godz. 17.00 w Pławnie
na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego
„Hotelik Rozmaitości”.
Organizator: Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej
Współpraca: Miejsko-Gminnym Ośrodek Kultury i Rekreacji

Prowadzenie i monologi w gwarze poznańskiej
Sylwia Prędka-Galas
Ponadto: wystawa płodów rolnych i sprzętu rolniczego, loteria
fantowa, stoisko wydawnictw regionalnych, atrakcje dla
dzieci, stoiska handlowe i gastronomiczne

STARE
DOBRE
MAŁŻEŃSTWO

17 października, godz. 19.00

aula Gimnazjum nr 1
ul. Mściszewska 10

Bilety w cenie 30 PLN do nabycia od 1 września 2009 r.
- Klub Osiedlowy „Zielone Wzgórza”, Nowy Rynek 8
- MGOKiR, ul. Poznańska 16

Przyjmujemy rezerwacje.

Projekt współfinansowany przez:

Miasto i Gmina
Murowana Goślina

Fundacja J&S
Pro Bono Poloniae

Województwo
Wielkopolskie

Powiat
Poznański

Błędny termin zbiórki odpadów
W ulotce dot. „Harmonogramu zbiórki odpadów na rok 2009”
załączonej do jednego z poprzednich Biuletynów wkradł się błąd w
terminie odbioru odpadów wielkogabarytowych i AGD. Podany
został termin 25 lipca, natomiast powinno być 25 września. Za
pomyłkę przepraszamy.
Barbara Borejsza-Ida
podinspektor ds. ochrony środowiska i usług komunalnych
tel. 061 892 36 41, e-mail: b.ida@murowana-goslina.pl
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Co w kulturze się zdarzyło?

C

zerwiec był miesiącem obfitującym
w wydarzenia kulturalne w Murowanej Goślinie, a także w wyjazdy naszych
zespołów na różnego rodzaje przeglądy i festiwale. Podajemy wszystko w telegraficznym
skrócie.
• 28-31.05.09 - Chór Dziewczęcy „Canzona” był gościem specjalnym IV Festiwalu Twórczości Chrześcĳańskiej w Zakopanem. Po raz kolejny chór miał okazję
gościć u zaprzyjaźnionego Chóru Dziewczęcego „Turliki”. „Canzona” uświetniła
oprawę liturgii mszy św. na Chramcówkach i w Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach,
• 3.06.09 - zespół śpiewaczy „Goślinianka”
wyjechał po raz ósmy na coroczną pielgrzymkę emerytów, rencistów i inwalidów
do Gostynia,
• 4-6.06.09 - dzieci z teatrzyku „Zielona
Goś” wybrały się na Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dziecięcych MINIATURY do
Opola. Zaprezentowały tam spektakl
„Emil ze Smalandii” na podstawie książki
Astrid Lindgren,
• 7.06.09 - XII Mistrzostwa Polski Weteranów w Półmaratonie. Wystartowało 196
zawodników, w tym 12 goślinian. Zwycięzcą biegu został Sławomir Kąpiński
z TKKF Płock z czasem 1:10:50 (rekord
trasy). Z grona pań najlepsza okazał się
Danuta Pietruszyńska z Międzychodu
z wynikiem 1:24:07,
• Już po raz dziesiąty dzieci tworzące w Pracowni Rzeźby i Ceramiki, działającej przy
naszym Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji wystawiły swoje prace.
Wystawa zatytułowana „Podróż” zgro-

•

•
•

•

•

madziła prace ok. 70. młodych artystów.
Pracownią od 11 lat kieruje p. Grażyna
Szymała-Wołyńska,
13.06.09 - Chór „Canzona-Kameralna”
wziął udział w 1. Międzynarodowym Konkursie Chórów Młodzieżowych AMA LA
MUSICA w Środzie Wielkopolskiej.
W Konkursie zaprezentowało się 12 chórów w trzech kategoriach,
13.06.09 - IX Targ Wiejski w Boduszewie,
16-30.06.09 - plenerowa wystawa fotograficzna „Pielgrzymki Jana Pawła II do
Polski”,
II Międzynarodowy Festiwal Chóralny
im. księdza Kanonika Edmunda Szymańskiego. Wzięła w nim udział orkiestra
symfoniczna i osiem polskich chórów:
z Bydgoszczy,
Poznania,
Swarzędza,
Murowanej Gośliny oraz cztery chóry
z Europy: Hiszpanii, Białorusi, Ukrainy
oraz ze Słowacji. Serdecznie dziękujemy
dyrektorowi festiwalu p. Elżbiecie Wtorkowskiej za przygotowanie prawdziwej
uczty duchowej,
20.06.09 - pięć reprezentantek naszej
gminy wzięło udział w IX Konkursie Wokalnym Stęszewska Triola. Były to: w kategorii szkół podstawowych IV-VI Antonina
Bulińska, Aleksandra Mikołajewicz oraz
Anna Wagner a także w kategorii gimnazjum Iwona Bugnacka. W sumie w trzech
kategoriach wiekowych zaprezentowało
się 48 młodych wokalistów z powiatu
poznańskiego. Jury z przewodniczącym
panem Karolem Napieralskim nagrodziło
w kategorii gimnazjum I miejscem Iwonę
Bugnacką oraz w kategorii szkół podstawowych wyróżniło Annę Wagner,

TERMINARZ NAJBLIŻSZYCH IMPREZ
KULTURALNYCH, SPORTOWYCH I TURYSTYCZNYCH
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
tel. 061 812 21 20, 061 811 30 88,
e-mail: dom.kultury@murowana-goslina.pl
w w w.d o m k u l t u r y. m u r owa n a - g o s l i n a . p l
Termin

Nazwa

Miejsce

31 lipca, godz. 22.00

Kino Letnie

park miejski

1 sierpnia, godz. 20.30

VII Letni Festiwal Muzyczny „Musica Sacra
Musica Profana”

Długa Goślina

7 sierpnia, godz. 22.00

Kino Letnie

park miejski - teren
przy pałacu

14; 21; 28 sierpnia
godz. 21.30

Kino Letnie

park miejski - teren
przy pałacu

29 sierpnia, godz. 15.00

Dożynki Gminne

Przebędowo

31 sierpnia

Dzień Solidarności i Wolności

Klub Osiedlowy
Kościół pw. NAJCh

3 października

II Wielki Koncert – Stanisław Czarnecki In
Memoriam

aula Gimnazjum nr 1

4 października

Folkowa Jesień

Białężyn

16 października

Dzień Papieża Jana Pawła II

Kościół pw. św. Jakuba

17 października

Koncert Starego Dobrego Małżeństwa

aula Gimnazjum nr 1

• 20.06.09 - chór VOCANTES, działający
przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
i Rekreacji w Murowanej Goślinie brał
udział w III Ogólnopolskim Przeglądzie
Pieśni Sakralnej “VOX DOMINI” w Prusicach. Ogółem brało udział 15 chórów.
Chórowi VOCANTES przyznano I wyróżnienie w kategorii chórów mieszanych.
• 20.06.09 – IV impreza plenerowa „Wianki
– w rytmie serca” na przystani Binduga.
Odbył się też IV Powiatowy Przegląd Piosenki Lirycznej. Naszą gminę reprezentowała Iwona Bugnacka. Kulminacją wieczoru był obrzęd przygotowany przez
Zespól folklorystyczny „Goślinianie” pod
kierunkiem Marzenny Karbowskiej,
• 21.06.09 - zespół śpiewaczy „Goślińskie
Chabry” reprezentował naszą gminę na
Targach Rolniczych ODR w Sielinku,
• 28.06.09 - „Goślińskie Chabry” wzięły
udział w VII Muzycznych Spotkaniach
z Folklorem gm. Międzyrzecz,
• Padł rekord – 1000 osób na festiwalu
w Długiej Goślinie. Jesteśmy po koncercie inauguracyjnym, VII Letniego Festiwalu
„Musica Sacra, Musica Profana”, który
odbył się 27 czerwca br. w Długiej Goślinie. W części Musica Sacra wystąpił majestatyczny, a zarazem entuzjastycznie
brzmiący Chór Męski AKORD ze Swarzędza pod dyrekcją Jadwigi Maćkowiak.
W części drugiej wystąpił, długo oczekiwany kwartet smyczkowy Grupa
MoCarta, który zachwycił wirtuozerią,
warsztatem technicznym i niebywałą
muzykalnością.

Informacja

dla organizacji pozarządowych
W związku z planowanym przygotowaniem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok informuję o możliwości przekazywania propozycji współpracy.
Proszę o przekazywanie informacji dotyczących zadań publicznych, których realizacja w 2010 roku planowana jest we
współpracy z gminą Murowana Goślina.
Informacja powinna zawierać: nazwę
organizacji, nazwę planowanego zadania,
krótki opis zadania, planowany termin
realizacji, koszt całkowity zadania i proponowaną kwotę dofinansowania.
Na propozycje oczekujemy do dnia 30
września 2009 r.
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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Czy KRYZYS dotyka
Murowaną Goślinę?
Murowana Goślina nie jest samotną wyspą szczęśliwości i oczywiście
wszelkie zjawiska zewnętrzne pozytywne i negatywne w mniejszym lub
większym stopniu nas dotykają.

Z

apewne różnie to wygląda w zależności
od tego, z jakiej perspektywy dokonujemy oceny. Są na terenie naszej gminy
rodziny, osoby, które nie zostały dotknięte
negatywnymi zjawiskami, ale są także i te,
które skutki problemów gospodarczych
odczuwają na własnej skórze. I nie ma znaczenia, że nie jest to ogromna rzesza mieszkańców. Nieszczęścia mają zawsze wymiar jednostkowy, a statystyki i uśrednienia nie dają
wystarczającego obrazu.
W mojej wypowiedzi skoncentruję się na sprawach dotyczących samorządu gminnego,
w tym reagowania na zmiany w gminnych
finansach.
Po pierwsze: ostrożnie zaplanowaliśmy
dochody.
W tej sprawie są różne szkoły. W naszym przypadku chcemy być przede wszystkim pewni
dochodów, nawet gdy wiąże się z tym zaplanowanie wyższego deficytu. Jeżeli udaje nam
się pozyskać dotacje, dochody są większe lub
zaoszczędzić w wydatkach, to ograniczamy
deficyt. Jest to metoda bardzo odpowiedzialna
i akceptowana przez Radę Miejską.
Po drugie: co miesiąc monitorujemy realizację budżetu.
Znacznie częściej niż wymagają tego przepisy
sprawdzamy dochody i wydatki. Szczególnie
w tym roku w przypadku zagrożenia w wykonaniu jakiegoś dochodu, natychmiast korygujemy plan, nie czekając na półrocze, jesień czy
końcówkę roku.
Zarządzanie w okresie dekoniunktury gospodarczej ma swoje ryzyko – rzeczywiście

dochody w tym roku są niższe od ubiegłorocznych. Zakładamy, że mogą nie wzrosnąć nawet
przez najbliższe trzy lata. Zarządzanie w takim
czasie ma także dobre strony, szczególnie
jeżeli się inwestuje. W dekoniunkturze po prostu buduje się taniej. Murowana Goślina w tym
roku ma rekordowy poziom inwestycji – ok.
18 mln zł (a wraz z inwestycjami komunalnymi
poza budżetem – ok. 31 mln zł).
Do największych inwestycji obecnie należą
budowy: ulicy Polnej, hali widowiskowo-sportowej, kanalizacji sanitarnej, stacji uzdatniania
wody oraz boiska ze sztuczną nawierzchnią.
Jakie mamy plany na kolejne niełatwe
lata?
1. Musimy mocno kontrolować poziom
wydatków bieżących. Nie możemy dopuścić do istotnego ich wzrostu. Dotyczy to
np. utrzymania zieleni, utrzymania dróg,
transportu autobusowego, oświaty, administracji itp.
2. Nie wolno nam rezygnować z opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego, bo one umożliwiają rozwój
budownictwa mieszkaniowego.
3. Musimy wykorzystać dotacje unĳne i przeprowadzić lub uczestniczyć w przeprowadzeniu najważniejszych inwestycji, które
zmieniają pozycję Murowanej Gośliny
(obwodnica, kanalizacja sanitarna ZM
„Puszcza Zielonka”, rewitalizacja linii kolejowej).
4. Dla innych ważnych inwestycji poszukujemy alternatywnych źródeł finansowania
– np. inicjatywa Jessica związana z rewita-

Tomasz Łęcki - Burmistrz Miasta i Gminy
lizacją miast. W tym celu przygotowywany
jest specjalny fundusz Rozwoju Miejskiego,
który pozwoli zrealizować część zadań bez
angażowania istotnych środków własnych
gminy.
5. Niezbędne jest zaangażowanie sołectw,
osiedli samorządowych i stowarzyszeń
w realizację inwestycji lokalnych, ważnych
dla konkretnych miejsc w naszej gminie.
6. Jeżeli to wszystko nie wystarczy należy
raczej przesuwać w czasie inwestycje niż
z nich w ogóle rezygnować.
Dlaczego w trudniejszych latach podejmować dodatkowy wysiłek czy ryzyko?
Sprawa idzie o to, czy będziemy dla własnego
chwilowego spokoju „przejadać” na bieżąco
nasze dochody, czy stawiać na rozwój. To
właśnie chociażby wymienione inwestycje
decydują o tempie rozwoju gmin i jej atrakcyjności. O rozwoju i atrakcyjności decydują
także nakłady na planowanie przestrzenne
i uruchamianie nowych terenów inwestycyjnych, szczególnie mieszkaniowych oraz inwestowanie w sferę kultury czy sportu. Widowiska, atrakcyjne przedsięwzięcia budują klimat
gminy co najmniej na równi z dobrze zorganizowaną infrastrukturą. Stara zasada ekonomii
mówi, kto inwestuje w kryzysie, ten wprawdzie musi zacisnąć pasa, ale uzyskuje o wiele
korzystniejszą pozycję na okres kolejnej
koniunktury.
Tomasz Łęcki
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
tel. 061 892 36 05
e-mail: burmistrz@murowana-goslina.pl

Budżet gminy na 2009 rok

W

dniu 29 czerwca 2009 roku Rada
Miejska podjęła uchwałę o zmianie
budżetu gminy na 2009 rok. Nastąpiło zmniejszenie dochodów o 1.565.360 zł do
kwoty 38.850.857 zł oraz zmniejszenie wydatków o 2.332.271 zł do kwoty 52.197.572 zł.
Do najważniejszych zmian należą po stronie
dochodów: zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od
osób prawnych,
zmniejszenie dochodów
z tytułu sprzedaży mienia komunalnego,
korekta dotacji z budżetu państwa w ramach
programu „Narodowy Program Przebudowy
Dróg Lokalnych 2008-2011” na realizację zadania inwestycyjnego „przebudowa ul. Polnej”,
wprowadzenie dotacji przeznaczonej na realizację zadania w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Po stronie wydatków
zmniejszono plan dla inwestycji „przebudowa
ul. Polnej”, zmniejszono plan wydatków na
administrację.

Deficyt budżetu został zmniejszony o kwotę
766.911 zł do kwoty 13.346.715 zł.
W 2009 roku zostanie dokonana spłata
rat kapitałowych:
- obligacji komunalnych w kwocie
950.000 zł,
- pożyczki i kredytów w kwocie
603.963 zł.
Przychody budżetu stanowią:
- wolne środki z 2008 roku w kwocie
1.487.751 zł,
- emisja obligacji komunalnych w kwocie
13.412.927 zł.
Jednocześnie 29 czerwca 2009 roku Radni
Rady Miejskiej podjęli uchwałę o emisji obligacji komunalnych w kwocie 13.000.000 zł.
Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone
na pokrycie określonych wydatków budżetu.
Plusem tego instrumentu finansowego jest

możliwość przeznaczenia uzyskanych w ten
sposób środków na dowolny cel (przy kredycie na konkretne zadanie). Uchwała w sprawie
emisji obligacji skonstruowana jest w sposób,
który umożliwia emisję ostatnich serii w 2010
roku, dzięki czemu będzie możliwe obniżenie
wskaźnika zadłużenia w 2009 roku.
Celem postawionym dla budżetu 2009 roku jest
wnikliwa analiza wykonania dochodów i wydatków.
Zakładamy redukcję wydatków bieżących oraz niezwłoczne reagowanie na wykonanie dochodów.
Poszukujemy również zewnętrznych źródeł finansowania.
Romana Dudek
Skarbnik Miasta i Gminy Murowana Goślina
tel. 061 892 36 07
e-mail: r.dudek@murowana-goslina.pl
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Zapraszamy do Klubu Pracy

G

minę Murowana Goślina zamieszkuje
ponad 16 000 osób, z czego 214 zarejestrowanych jest jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu (dla porównania w czerwcu 2008 roku
były zarejestrowane 132 osoby). Wśród tych
osób 120 to kobiety, 37 osoby w wieku do 25 r.
ż., 47 powyżej 50 r. ż., 23 długotrwale bezrobotne, 9 niepełnosprawnych – 93 osoby pobierają zasiłek dla bezrobotnych (stan na czerwiec
2009 r.).

Wskaźnik bezrobocia w maju 2009 roku w powiecie poznańskim wyniósł 2,6% a w Poznaniu 2,3% (dla porównania w tym samym miesiącu 2008 roku w powiecie bezrobocie kształtowało się na poziomie 2,1%, w Poznaniu
2,0%). Dzięki inicjatywie władz gminy Murowana Goślina, Centrum Edukacji i Pracy, NSZZ
„Solidarność” oraz Powiatowego Urzędu
Pracy od grudnia 2002 r. działa Klub Pracy.
Celem działalności Klubu jest przekazywanie
informacji na temat sytuacji na lokalnym rynku
pracy, świadczenie usług doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy.
Lider Klubu w bazie danych gromadzi informacje o osobach poszukujących pracy oraz
o ofertach pracy, co pozwala kojarzyć potencjalnego pracownika z pracodawcą.
Na dzień dzisiejszy w Klubie zarejestrowanych
jest ok. 2 000 osób. Od momentu powstania
Klubu osoby bezrobotne i poszukujące pracy
skorzystały z 5 178 porad indywidualnych,
przeszkolono 1 101 osób w zakresie aktywnego poszukiwania pracy, a dzięki pośredni-

ctwu pracy zatrudnienie
znalazły 674 osoby.

Bezrobotni w gminie Murowana Goślina

Oferty pracy wywieszane
są w gablocie informacyjnej,
a od tego roku pojawiają się
również w internecie na
stronie www.forum.murowana-goslina.pl w zakładce
Oferty Klubu Pracy.
Działalność Klubu obejmuje
pozyskiwanie ofert pracy
stałej i dorywczej, organizowanie mini giełd pracy
z pracodawcami i bezrobotnymi. Klub dzięki swym
działaniom ułatwia kontakt
pomiędzy przedsiębiorcami
zgłaszającymi chęć zatrudnienia, a osobami zarejeŹródło: Opracowanie PUP Rynek Pracy w Gminie Murowana Goślina
strowanymi w Klubie. Pro- w miesiącu czerwcu 2009
wadzone jest pośrednictwo
pracy, które przyczynia się
do rozpoznania lokalnych potrzeb rynku pracy, Szczegółowych informacji dotyczących ofert,
a tym samym zapobiegania poszerzającemu warsztatów, kursów udzielamy wyłącznie ososię bezrobociu.
bom zarejestrowanym w Klubie Pracy.
Organizowane są warsztaty dla osób aktywnie
poszukujących pracy, które obejmują m.in.
przygotowanie dokumentów aplikacyjnych,
zasady asertywnego zachowania, techniki
autoprezentacji, świadomość mocnych stron
własnej osobowości. W listopadzie 2009 r.
odbędzie się cykl seminariów „Pierwszy Krok
w biznesie” dla osób chcących założyć własną
działalność gospodarczą.

Serdecznie zapraszam pracodawców poszukujących pracowników oraz osoby poszukujące
pracy do korzystania z bezpłatnych usług
Klubu Pracy, ul. Dworcowa 10, pok. 305, tel.
061 812 22 31 wew. 23.
Hanna Mazurkiewicz
Lider Klubu Pracy
tel. 061 812 22 31 wew. 23
e-mail: klub.pracy@murowana-goslina.pl

Fundacja Edukacyjna im. Jana Pawła II
w Murowanej Goślinie
Zbiórka pieniędzy

Z

godnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi
zbiórkami z dnia 6 listopada 2003 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1947)
§12 Zarząd Fundacji Edukacyjnej im. Jana Pawła II w Murowanej
Goślinie z siedzibą przy ul. Poznańskiej 18 informuje, że
14 czerwca 2009 r. w Rezydencji Lama Gold w Wojnowie odbył
się koncert charytatywny połączony z publiczną zbiórką pieniędzy na rzecz Fundacji, przeprowadzoną w formie sprzedaży
cegiełek wartościowych o nominałach 25 zł każda w ilości
100 sztuk. Zbiórka odbyła się na podstawie pozwolenia wydanego przez Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina nr OR
5022-1/2009 z dnia 15 maja 2009 r.

Sprzedano 72 cegiełki za kwotę 1.805 złotych (słownie: jeden
tysiąc osiemset pięć złotych). Zbiórka pieniężna w ramach koncertu charytatywnego przeprowadzona została w całości dzięki
pomocy sponsorów, darczyńców, członków zarządu oraz osób
dobrowolnie zaangażowanych w organizację zbiórki. Fundacja
nie poniosła żadnych kosztów związanych z jej organizacją. Cały
dochód ze sprzedaży cegiełek przekazany został na konto Fundacji Edukacyjnej im. Jana Pawła II i posłuży wyłącznie do wypłat
comiesięcznych stypendiów, w kwocie 350 zł każde.

Stypendia

D

o 11 września br. Fundacja przyjmuje wnioski
o przyznanie stypendium. O pomoc finansową
mogą się ubiegać tegoroczni absolwenci szkół
średnich, rozpoczynający studia wyższe, z rodzin wielodzietnych i niezamożnych, będący mieszkańcami
gminy Murowana Goślina.
Potrzebne wnioski oraz Regulamin przyznawania stypendiów dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta
Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina oraz na
stronie www.fundacjajanapawla.org.pl. Dodatkowe
informacje pod nr tel. 061 892 36 05.

Zarząd Fundacji Edukacyjnej im. Jana Pawła II
w Murowanej Goślinie
tel. 061 892 36 05
www.fundacjajanapawla.org.pl
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XXXI Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej

29

czerwca br. w sali Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie odbyła się XXXI Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej. W sesji, której przewodniczył Zbyszek Krugiełka uczestniczyło 13
radnych.
Radni podjęli na sesji 16 uchwał:
1. Uchwała Nr XXXI/299/2009 w sprawie
uchwalenia Statutu Miasta i Gminy
Murowana Goślina.

Rada uchyliła poprzedni Statut oraz uchwaliła
nowy, dostosowany do zmian w przepisach
prawnych dotyczących samorządu terytorialnego.
2. Uchwała Nr XXXI/300/2009 w sprawie
nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
w budżecie gminy na rok 2010 środków
stanowiących Fundusz Sołecki.
Uchwalona w marcu ustawa o Funduszu Sołeckim zobowiązała Radę do podjęcia uchwały o
wyrażeniu lub nie wyrażeniu zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących
ustawowy Fundusz Sołecki. Po zapoznaniu się z
opinią sołtysów Rada podjęła uchwałę o nie
wyrażeniu takiej zgody.
3. Uchwała Nr XXXI/301/2009 w sprawie
zmiany uchwały nr XXVI/277/2009 Rady
Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 9
marca 2009 r. oraz zatwierdzenia zmian
zapisów „Planu Odnowy Miejscowości
Boduszewo na lata 2009 – 2016”.
Uchwałą tą Rada wprowadziła drobną korektę w
obowiązującym planie polegającą na wykreśleniu
zwrotu: „organizację biura Stowarzyszenia”.
4. Uchwała Nr XXXI/302/2009 w sprawie
zmiany Uchwały Nr XIII/166/2004 Rady
Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia
23 lutego 2004 roku, zmienionej
Uchwałą Nr XXII/210/2008 Rady miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 27
października 2008 roku, zmienionej
Uchwałą Nr XXX/297/2009 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25
maja 2009 r.
Rada Miejska po raz kolejny zmieniła zakres
opracowywanego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Murowana Goślina i terenów przyległych. Wyłączone z tego planu zostały
tereny określone poniżej w punkcie 6, 7 i 8. Dla
tych terenów oraz działek określonych w punkcie 5 zostaną sporządzone osobne plany zagospodarowania przestrzennego.
5. Uchwała Nr XXXI/303/2009 w sprawie
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Mściszewie dla działek o
nr ewid.: 117/5, 98/1 i części działki nr
ewid.: 98/3.
6. Uchwała Nr XXXI/304/2009 w sprawie
przystąpienia do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w

rejonie ulic Rogozińskiej, Szklarskiej i
Stolarskiej w Przebędowie.

podyktowane uwagami Wojewody co do zastosowanego w statucie nazewnictwa.

7. Uchwała Nr XXXI/305/2009 w sprawie
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Okrężnej w
Murowanej Goślinie.

13. Uchwała Nr XXXI/311/2009 w sprawie
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
Miasta i Gminy Murowana Goślina na
lata 2009 – 2015.

8. Uchwała Nr XXXI/306/2009 w sprawie
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy w rejonie ulic: Poznańskiej i Kochanowskiego
w Murowanej Goślinie.

Zmiany w WPI wynikają z zaplanowania do realizacji nowych zadań inwestycyjnych, składania
uzupełnień do złożonych już wniosków, weryfikacji kosztów poniesionych w latach poprzednich a także z ubiegania się o dofinansowanie z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej
Głębocko”.

9. Uchwała Nr XXXI/307/2009 w sprawie
zmiany statutu związku międzygminnego “Schronisko dla zwierząt - Schronisko”.
Statut związku został skorygowany uwzględniając uwagi Wojewody.
10. Uchwała Nr XXXI/308/2009 w sprawie określenia przepisów porządkowych oraz ustalenia opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych przy korzystaniu z usług autobusowego transportu wewnątrzgminnego
na regularnych liniach autobusowych
na trasach Murowana Goślina – Uchorowo, Murowana Goślina – Długa
Goślina oraz Murowana Goślina –
Pławno.
W związku z wyłonieniem przewoźnika na transport wewnątrzgminny Rada Miejska określiła w
drodze uchwały przepisy porządkowe oraz
wysokość opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych.
11. Uchwała Nr XXXI/309/2009 w sprawie zmiany uchwały nr X/86/2007 z
dnia 27 sierpnia 2007 roku w sprawie
określenia przepisów porządkowych,
ustalenia opłat dodatkowych w razie
niedopełnienia obowiązku zapłaty
należności przewozowych oraz ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach
za korzystanie z usług autobusowego
transportu na regularnych liniach na
trasach Poznań – Przebędowo, Przebędowo – Poznań realizowanych na
zlecenie Gminy Murowana Goślina.
W dotychczasowym regulaminie zostały wprowadzone zmiany dotyczące m. in. przeprowadzania czynności kontrolnych na przystankach
autobusowych oraz sprzedaży biletów miesięcznych przez kierowców. Dostosowano też wysokość kar do obowiązujących cen biletów.
12. Uchwała Nr XXXI/310/2009 w sprawie
zmiany uchwały w sprawie przyjęcia
statutu związku międzygminnego pod
nazwą „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.
Podobnie jak w punkcie 9, zmiany statutu zostały

14. Uchwała Nr XXXI/312/2009 w sprawie
emisji obligacji komunalnych oraz
określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Zgodnie z zapisami tej uchwały gmina wyemituje
do końca br. obligacje na łączną kwotę
13.000.000 zł celem pokrycia deficytu budżetowego zapisanego w uchwale budżetowej na
2009 rok. Ostateczny termin wykupu obligacji
wszystkich serii nastąpi nie później niż 31 grudnia 2017 roku.
15. Uchwała Nr XXXI/313/2009 w sprawie
upoważnienia Burmistrza Miasta i
Gminy do zaciągnięcia zobowiązań
obciążających budżet gminy w roku
2010 w celu realizacji inwestycji pn.
„Budowa drogi gminnej na odcinku od
ul. Starczanowskiej do ul. St. Żeromskiego w Murowanej Goślinie”.
Rada Miejska upoważniła Burmistrza do zaciągnięcia w 2010 roku zobowiązań do kwoty 65.000
zł na opracowanie dokumentacji projektowej i
wykonawczej oraz uzyskanie decyzji pozwolenia
na budowę w zakresie realizacji inwestycji związanej z budową drogi do hali widowiskowosportowej przy ul. Mściszewskiej.
16) Uchwała Nr XXXI/314/2009 w sprawie
zmiany budżetu gminy na 2009 rok.
W wyniku przeprowadzonych zmian budżetowych zmniejsza się dochody gminy o kwotę
1.565.360 zł a wydatki o kwotę 2.332.271 zł.
Treść uchwał podjętych na sesji znajduje się na
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz w Biurze Rady Miejskiej.
Podczas sesji Przewodniczący Rady w imieniu
swoim i Burmistrza złożył podziękowania za grę
i zaangażowanie piłkarzy klubów „Concordia”
oraz KS 1999 Łopuchowo w minionym sezonie.
Odbyła się też prezentacja dotycząca zajętego
przez gminę II miejsca w Konkursie Samorządowy Lider Zarządzania 2009 w dziedzinie
„Oświata”.
Piotr Hildebrandt
Biuro Rady Miejskiej
tel.: 061 892 36 54
e-mail: rada.miejska@murowana-goslina.pl
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„Nikt nie chciał wierzyć…
Zobaczą tysiące…” czyli francuskie natchnienie dla
„Dziejów Murowanej Gośliny”

W

dniach od 1 do 5 lipca br. z wizytą
we Francji, w tematycznym parku
rozrywki Puy du Fou, region
Wandea, przebywali goślińscy przedstawiciele
środowiska kultury, z Burmistrzem Tomaszem
Łęckim. Inicjatorem i organizatorem wyjazdu
był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie.

Celem wyjazdu było przyjrzenie się jak
powstaje bodajże największe widowisko plenerowe w Europie, a następnie przeniesienie
obserwacji na nasz rodzimy grunt i to już
w najbliższej przyszłości, bo na widowisko
„Dzieje Murowanej Gośliny”, które odbędzie
się podczas tegorocznego Jarmarku św. Jakuba.
Le Grand Parc „Puy du Fou” to pierwszy we
Francji tematyczny park rozrywki, którego
głównym tematem jest historia. Powstał z inicjatywy Philippe’a de Villiers, francuskiego
polityka, posła do Parlamentu Europejskiego,
a przy tym oddanego swojemu regionowi
i kultywującego chrześcĳańskie wartości,
który ponad 30 lat temu założył stowarzyszenie Puy du Fou, opracował założenia ideowe,

napisał scenariusz do największego widowiska
i wyłożył pieniądze.
Tuż przed widowiskiem zwiedziliśmy jedną
z pięciu „wiosek” aktorskich, przyglądając się
przygotowaniom do spektaklu za kulisami. Po
zakończonym przedstawieniu zostaliśmy
zaproszeni na lampkę szampana. Niespodziewanie podczas tego spotkania pojawił się sam
Philippe de Villiers. Życzył powodzenia i wytrwałości przy tworzeniu naszego rodzimego
widowiska. Kolejnego dnia spotkaliśmy się
z Prezesem Stowarzyszenia Nicolasem de Villiers, synem Philippa, który wyczerpująco
odpowiadał na pytania dot. organizacji, spraw
technicznych, historii widowiska i przesłania
jakie przyświeca ich działaniom.
Bogatsi w wiedzę i doświadczenia Francuzów
rozpoczynamy własną drogę tworzenia
ogromnego przedsięwzięcia jakim jest niewątpliwie
widowisko
„Dzieje
Murowanej
Gośliny”.
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 061 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

Bogumile Pochylskiej
naszej koleżance i współpracownicy
z wyrazami głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA
Burmistrz Tomasz Łęcki
oraz
Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy
Murowana Goślina

Sylwii Brzęckiej
naszej koleżance i współpracownicy
z wyrazami głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA
Burmistrz Tomasz Łęcki
oraz
Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy
Murowana Goślina

Współpraca z Francją

O

d kilku lat rozwĳają się kontakty
Murowanej Gośliny z francuskim miastem Yvetot. W maju br. biegacze
wzięli udział w imprezie biegowej “Tour du
Pays de Caux”. Agnieszka Golak zdobyła
I miejsce w kategorii kobiet. Jan Łuc I miejsce
w kategorii weteranów młodszych, a Piotr
Karolczak był dziewiąty w klasyfikacji generalnej na kilkuset uczestników. Drużynowo na 20
ekip nasza reprezentacja zajęła piąte miejsce.
Organizacją pobytu i programu dodatkowego
zajęła się strona francuska. Podziękowania za
organizację wyjazdu należą się Januszowi
Andrzejewskiemu, Katarzynie Przymusińskiej
oraz Urzędowi Miasta Poznania, który udzielił
wsparcia finansowego.
Od 28 maja do 2 czerwca miała miejsce pierwsza wizyta mieszkańców naszej gminy w Yvetot, w tym radnych i członków Komitetu Partnerskiego ZG. Jej celem było zacieśnienie kontaktów oraz określenie dziedzin przyszłej
współpracy. Służyło temu m.in. spotkanie oficjalne, podczas którego pokazana została działalność urzędu miasta, a także przedsięwzięcia
w dziedzinie kultury, sportu, opieki socjalnej
itp. Uczestniczyliśmy we mszy świętej w kościele św. Piotra, a po niej w lokalnym jarmarku.

W przygotowanie pobytu dużo wysiłku włożyli
pracownicy urzędu, członkowie Komitetu
Partnerskiego i osobiście mer Yvetot Emile
Canu. Bardzo zaangażowane były też rodziny
goszczące, które w czasie wolnym organizowały dodatkowe atrakcje. Okazją do integracji
był m.in. piknik na wzgórzu przy Kanale
La’Manche i wspólny obiad połączony z występami muzyczno-tanecznymi obu narodów.

cze francuscy są zadowoleni z osiągniętych
w Murowanej Goślinie wyników. Oficjalnie
nie byli klasyfikowani, jako że gośliński bieg to
mistrzostwa Polski. Zostali natomiast wyróżnieni pucharami dla najlepszych zawodników
zagranicznych. Po biegu spotkali się z Prezydentem Poznania Ryszardem Grobelnym, również uczestnikiem półmaratonu oraz z Burmistrzem Tomaszem Łęckim.

Wyjazd stworzył podwaliny pod przewidziane
na lipiec 2010 roku podpisanie partnerstwa
z naszą gminą. Na tą okoliczność z wizytą do
Murowanej Gośliny wybiera się spora grupa
przedstawicieli Yvetot. Wcześniej, bo jeszcze
w bieżącym roku, w III Międzynarodowym
Plenerze Rzeźbiarskim Puszcza Zielonka udział
weźmie francuski rzeźbiarz Denis Pottier.

Serdecznie dziękujemy tym, którzy pomogli
zorganizować wizytę. Są to: Barbara i Janusz
Andrzejewscy, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, Ireneusz Hildebrański, Monika Szafrańska, Paweł Bukowski oraz członkowie
Komitetu: Katarzyna Przymusińska, Magdalena Krankiewicz i Zbigniew Bitner.

Także w czerwcu mieliśmy okazję powitać
w Polsce francuskich biegaczy. Okazją ku
temu był gośliński półmaraton weteranów –
XXVIII edycja biegu. Odwiedziło nas troje
sportowców – amatorów: małżeństwo Andree
i Jean-Marie Foutrel oraz ten, od którego
wszystko się zaczęło, były prezes klubu Athlétique Cauchois Daniel Hebert. To właśnie on
w 2005 roku wyszedł z inicjatywą zorganizowania VII Sztafety Przyjaźni z Yvetot do Murowanej Gośliny, jaka odbyła się w 2007 r. Biega-

Przy okazji zachęcamy mieszkańców gminy
(i nie tylko), w tym tych, którzy władają językiem francuskim, do włączenia się w rozwój
kontaktów międzygminnych. Od września br.
rozpoczynamy kurs tego języka. Zapraszamy
wszystkich chętnych.
Emilia Stemplewska
Prezes Komitetu Partnerskiego Ziemi Goślińskiej
tel. 501 669 352
e-mail: stemplewska@wp.pl
www.kpzg.murowana-goslina.pl
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WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POMOCOWYCH W
PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE (TZW. „TWARDE”)
Podsumowanie wartości złożonych aplikacji w latach 2003-2009
ROK

LICZBA

WARTOŚĆ

WNIOSKOWANA

POZYSKANA

% DOTACJI

APLIKACJI

APLIKACJI

INWESTYCJI

WARTOŚĆ DOTACJI

WARTOŚĆ DOTACJI

WNIOSKOWANEJ

2003

1

146.376 zł

65.900 zł

65.900 zł

100%

2004

3

14.755.975 zł

11.149.995 zł

3.156.552 zł

28%

2005

1

944.979 zł

450.000 zł

0 zł

0%

2006

4

11.208.230 zł

7.950.812 zł

1.867.747 zł

24%

2007

4

6.850.520 zł

5.721.487 zł

68.250 zł

1,2%

2008

7

23.095.090 zł

7.942.061 zł

2.185.000 zł

28%

suma
2003-2008

20

56.056.191 zł

33.280.255 zł

7.343.449 zł

22%

2009

8

10.098.886 zł

6.039.495 zł

---

322 zł
471 zł

---

PROJEKTY ZREALIZOWANE
1. Rozbudowa i renowacja infrastruktury turystycznej na terenie Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka”
i okolic wraz z wydaniem mapy, przewodnika i materiałów promocyjnych
• wartość projektu - 146.376 zł
• dotacja UE - 65.900 zł (45%)
Rozbudowa i renowacja infrastruktury
turystycznej.

2. Budowa nowych ulic na terenie miasta Murowana Goślina
• wartość projektu - 4.406.945 zł
• dotacja UE - 2.785.193 zł (63%)
3. Szlak Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka
• wartość projektu - 548.000 zł
• dotacja UE - 276.000 zł (50,3%)
4. Opracowanie koncepcji funkcjonalnej i dokumentacji „Goślińskiej Strefy Przemysłowej”
• wartość projektu - 99.653 zł
• dotacja UE - 68.250 zł (68%)

Ul. Śliwkowa w Murowanej Goślinie.

5. Modernizacja i rozbudowa budynku zabytkowego ratusza w Murowanej Goślinie na potrzeby działalności
biblioteki publicznej
• wartość projektu - 3.503.682 zł
• dotacja UE - 1.493.766 zł (43%)

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI
Szlak Kościołów Drewnianych wokół
Puszczy Zielonka.

1. „Przebudowa ulicy Polnej w Murowanej Goślinie”
2. „Budowa zespołu boisk ze sztuczną nawierzchnią oraz adaptacja budynku socjalnego na cele zaplecza szatniowo - sanitarnego w ramach programu “Moje boisko-Orlik 2012” na terenie Stadionu Miejskiego w Murowanej Goślinie przy ul. Mściszewskiej 21”

APLIK ACJE W TRAKCIE ROZPATRYWANIA

Goślińska Strefa Przemysłowa.

„Termomodernizacja obiektów oświatowych w gminie Murowana Goslina” – WRPO 3.2
„Budowa boiska w Białężynie” – PROW Odnowa wsi
„Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rakowni” – PROW Odnowa wsi
„Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie” – PROW Odnowa wsi
PROW Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (2009 r.) – „Budowa wodociągu
w Głębocku i kanalizacji w Złotoryjsku”
• „System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce” – WRPO 6.1
• „Szlak kajakowy Puszcza Zielonka” – WRPO 6.1
•
•
•
•
•

PLANOWANE APLIK ACJE

Ratusz w Murowanej
Goślinie.

•
•
•
•
•

WRPO 1.4 (2010 r.) – „Budowa inkubatora przedsiębiorczości”
WRPO 2.2 (2010 r.) – „Przebudowa ulicy Raduszyńskiej”
NPPDL (2009 r.) – „Przebudowa ulicy Raduszyńskiej”
LEADER Odnowa wsi (2010 r.) – „Przebudowa i wyposażenie świetlicy w Głęboczku”
PROW Odnowa wsi (2011 r.) – „Budowa boiska w Łopuchowie”

– kwota
– kwota
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H W GMINIE

MUROWANA GOŚLINA – RAPORT

wota pozyskanych środków UE na mieszkańca

PROJEKTY SPOŁECZNE (TZW. „MIĘKKIE”)

wota pozyskanych środków UE i krajowych na mieszkańca

W

PROJEKTY ZREALIZOWANE

Murowana Goślina w Unii Europejskiej

iększość ludzi w dniu swoich ważnych jubileuszów – urodzin, rocznic ślubu czy podjęcia
pracy – mniej lub bardziej świadomie wraca w myślach do przeszłości, dokonuje podsumowania kawałka swojego życia. Podobnie potraktujmy przypadającą w tym roku piątą
rocznicę wstąpienia przez Polskę do Unii Europejskiej. Co te pięć lat zmieniło w krajobrata i gminy Murowana Goślina i w życiu jej mieszkańców? Wróćmy myślami do roku 2004 i zastasię, jaki wpływ miało polskie członkostwo w Unii Europejskiej na rozwój Murowanej Gośliny od
mentu?

miany nastąpiły w infrastrukturze. Dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu przez UMiG udało
montować i rozbudować stary ratusz w Murowanej Goślinie, tworząc w nim dodatkowe nowomożliwości do działania Biblioteki Publicznej. Ciąg drogowy drogi wojewódzkiej został wyreany dzięki zwiększeniu możliwości finansowych Zarządu Dróg Wojewódzkich ze środków UE.
ię również zapewnić finansowanie unĳne dla długo oczekiwanej obwodnicy miasta, która
złości zapobiegnie dalszemu rozjeżdżaniu centrum Murowanej Gośliny i Przebędowa przez
iężarówek. Mieszkańcy części osiedla 600-lecia i większości osiedla Zielone Wzgórza dojeżswoich posesji po drogach wybrukowanych w ramach największego dotychczas gminnego proogowego w Wielkopolsce, którego finansowanie ze środków unĳnych UMiG uzyskał zaraz po
pieniu Polski do UE. Także infrastruktura turystyczna rozwĳa się dzięki wsparciu UE – szlaki
we i Szlak Kościołów Drewnianych w Puszczy Zielonce to najbardziej znane przykłady. Wszystojekty to łącznie grube dziesiątki milionów złotych, których nie byłoby, gdyby Polska nie znalaUnii Europejskiej.

1. Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej bezrobotnych w Gminie Murowana Goślina „Lepsze
Jutro” (kontynuowany w br.)
• wartość projektu 2008 - 70.686 zł

• dotacja UE 2008 - 66.438 zł
• wartość projektu 2009 - 125.577 zł
• dotacja 2009 - 115.971 zł

Warsztaty w ramach programu
„Lepsze Jutro”.

2. „Leader”
• wartość projektu - 4.406.945 zł
• dotacja UE - 2.785.193 zł (63%)

ropejska finansuje jednak nie tylko „twarde” projekty infrastrukturalne. Wiele z projektów szkoch, w których zarówno osoby poszukujące pracy, jak i aktywne zawodowo mogą podnosić
walifikacje, to programy Unii Europejskiej.

ię też nie wspomnieć o poprawie sytuacji finansowej rolników dzięki dopłatom bezpośrednim
mom wsparcia inwestycji w gospodarstwach rolnych.

ym osiągnięciem ostatnich pięciu lat jest otwarcie się krajów i mieszkańców „starej Unii” na
jej mieszkańców. W tej właśnie pięciolatce udało się zitensyfikować kontakty z francuską gminą
które prawdopodobnie zaowocują w przyszłym roku podpisaniem umowy o partnerstwie.
ż miejsce wymiana praktykantów z gminą Hemmingen.

ście nigdy rzeczywistość nie jest wyłącznie pozytywna i członkostwo w UE mogło przynieść
miany na gorsze w niektórych aspektach życia gminy czy Państwa osobiście. Przykładem negabędzie z pewnością wprowadzenie skomplikowanych procedur – wniosków, sprawozdań –
ypełniać muszą np. rolnicy, czy dodatkowe zadania, które otrzymały urzędy na wszystkich
ch administracji. Jest to jednak niewielka cena za wsparcie finansowe, które otrzymaliśmy
an.

am Państwa do dokonania osobistego podsumowania korzyści i kosztów polskiego członkostwa
uropejskiej.

Warsztaty „Leader”.

3. Wartości, które łączą przeszłość z teraźniejszością
• wartość projektu - 9.000 zł

Spotkanie w ramach projektu.

Szymon Bielecki
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina w latach 2004-2005

zaangażowane w pozyskiwanie funduszy: Bartkowska Urszula (UMiG, inspektor ds. inwestycji), Bednarek Arkadiusz
Kierownik Biura Komunikacji Społecznej), Bielecki Szymon (Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy w latach 2004-2005), Bondar(UMiG, Kierownik Referatu Inwestycji (2006), Buliński Marcin (Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy), Dudek Romana (Skarba i Gminy), Dukat Roma (UMiG, inspektor ds. komunikacji społecznej), Florys-Kuchnowska Barbara (UMiG, gł. specjalista ds.
pomocowych i obsługi inwestorów) Gryska-Robaszkiewicz Iwona (UMiG, inspektor ds. inwestycji), Hybza Wojciech (UMiG,
yk), Imburska Alicja (UMiG, inspektor ds. księgowości budżetowej), Kokotowska Żaneta (UMiG, podinspektor. ds. analiz
Krankiewicz Waldemar (Prezes LGD „Kraina Trzech Rzek”), Krzywkowski Dariusz (Kierownik JRP „Przebudowa ul. Polnej”),
wski Jakub (obsługa informatyczna projektu ratusza), Kujawa Elżbieta (UMiG, Kierownik Referatu Inwestycji do 2006), Kurowej (Komitet Partnerski Ziemii Goślińskiej), Leitgeber Ewa (Komitet Partnerski Ziemii Goślińskiej, Wiceprezes), Łęcki Tomasz
z Miasta i Gminy), Łoszyk Katarzyna (UMiG, gł. specjalista ds. planowania, kontroli i analiz budżetu do 2008), Malec Marta
odinspektor ds. finansowych), Matelska-Busza Maria (Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy), Matuszak Kamila (UMiG,
ktor. ds. zamówień publicznych), Mizgier Barbara (UMiG, inspektor ds. geodezji) Narankiewicz-Dzydzan Ewa (UMiG, podins. inwestycji), Pawlaczyk-Witczak Izabela (UMiG, gł. specjalista ds. planowania przestrzennego do 2008), Pochylska Bogumiła
ik Referatu Gospodarki Finansowej), Pomin Ryszard (Kierownik Referatu Inwestycji), Przybysz-Stemplewska Emilia (Komitet
ki Ziemii Goślińskiej, Prezes), Tomaszewski Zenon (UMiG, inspektor ds. inwestycji), Twardowski Waldemar (Komendant Gminny
Przeciwpożarowej do 2009), Wojciechowska Wioletta (UMiG, inspektor ds. inwestycji), Woźniak Paweł (UMiG, inspektor ds.
, Wróblewska Anna (UMiG, podinspektor ds. podatku VAT), Wtorkowska Ewa (UMiG, gł. specjalista ds. zamówień publiczaleśna-Tytyk Marlena (UMiG, Kierownik Biura Zamówień Publicznych), Żyżkowski Hubert (UMiG, specjalista ds. promocji),
Mleczek (Kierownik OPS), Piotr Jędrzejczak (prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Rakowni).

PROJEKTY W TRAKCIE
REALIZACJI
1. „Poznajemy świat”
2. „Młodzi ciałem i duchem”

APLIK ACJE W TRAKCIE
ROZPATRYWANIA
1. „Dla każdego coś ciekawego”
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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

Pomóżmy naszej gminie partnerskiej

25

czerwca 2009 r. w gminie Ochotnica Dolna, a zwłaszcza w miejscowości Tylmanowa miało miejsce
oberwanie chmury. Nawałnica trwała około
półtorej godziny i spowodowała ogromne
szkody. Potoki górskie błyskawicznie zwiększyły swoją objętość i wystąpiły z koryt, zalewając domy mieszkańców, pola uprawne, niszcząc drogi, zbocza, kanalizację. Woda naniosła
również ogromne ilości mułu i błota. Kolejna
nawałnica nawiedziła Tylmanową z niedzieli na
poniedziałek 29 czerwca br. nad ranem. Dokonała następnych, ogromnych zniszczeń.
Według wstępnych szacunków straty mogą
sięgać nawet kilku milionów złotych. Zalanych
zostało około 100 zabudowań.
Murowana Goślina pragnie pomóc mieszkańcom gminy Ochotnica Dolna. W tym celu
wśród radnych miejskich oraz pracowników
urzędu przeprowadzona zostanie zbiórka pieniężna.
Zwracamy się również do goślinian o pomoc
finansową dla naszych poszkodowanych przyjaciół.

Pieniądze można wpłacać na konto:
Caritas Diecezji Tarnowskiej
oddział przy parafii pw. św. Mikołaja
w Tylmanowej,
Łącki Bank Spółdzielczy
nr konta: 46 8805 0009 0000 5252 2008 0001
Przypomnĳmy, że pierwsze, nieformalne jeszcze kontakty z ww. gminą sięgają kilkunastu lat
wstecz. Oficjalne partnerstwo zawiązane
zostało w 2001 roku. Od tego czasu gościliśmy
przedstawicieli Ochotnicy na turniejach miast
partnerskich, jarmarkach św. Jakuba oraz
innych kulturalnych przedsięwzięciach. Tym
razem możemy poprzez pomoc dać świadectwo naszego partnerstwa.
W imieniu mieszkańców gminy Ochotnica
Dolna już teraz dziękujemy za okazane wsparcie.
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 061 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

Jak podłączyć się do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej?

W

terminie do 30.08.2009 r. planowane
jest przez AQUANET S.A. zakończenie realizacji inwestycji „Murowana Goślina – kolektor sanitarny wzdłuż Trojanki i kanały w zlewni (etap I i II)”. Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem budowę
kanalizacji sanitarnej w ulicach: Cichej, Starczanowskiej, Na Stoku, Jodłowej, Rogozińskiej
oraz Polnej.
W ramach inwestycji AQUANET S.A. opracowano projekty przyłączy kanalizacyjnych do
posesji i wykonane są ich wyprowadzenia –
fragmenty przyłączy kanalizacyjnych (na
odcinku od kanału w ulicy do linii rozgraniczającej ulicę z nieruchomością).
Dalszy fragment przyłącza kanalizacji sanitarnej (od linii rozgraniczającej ulicę z nieruchomością do studni rewizyjnej na terenie tej nieruchomości) winien zrealizować swoim staraniem i na swój koszt właściciel nieruchomości.

W tym celu właściciel nieruchomości składa
w AQUANET S.A. wniosek o warunki techniczne podłączenia do sieci (druk) i udostępnienie projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty
świadczące o posiadanym tytule własności do
działki.
AQUANET S.A. wyda warunki techniczne
podłączenia załączając do nich kopię z pro-

jektu dotyczącą działki inwestora (opis techniczny, plan, profil, studnia rewizyjna lub
inspekcyjna) oraz wniosek o wyrażenie zgody
na przyłączenie do sieci kanalizacyjnej do
wypełnienia i przesłania do AQUANET S.A.
Dalszy sposób postępowania „krok po kroku”
przedstawiono na stronie www.aquanet.pl
w zakładce jak przyłączyć się do sieci:
http://www.aquanet.pl/obsluga_klienta/?pid=50
Informujemy, że w przypadku realizacji dalszego odcinka fragmentu przyłącza kanalizacji
sanitarnej w czasie przed zakończeniem przez
AQUANET S.A. całej inwestycji przed rozpoczęciem prac należy powiadomić inspektora
nadzoru budowy (p. Ryszard Tuszyński,
tel. 605 102 821) a następnie przyłącze zgłosić
ww. inspektorowi do odbioru. Przy odbiorze
należy przekazać inspektorowi nadzoru szkic
geodezyjny całego przyłącza (od kanału ulicznego do studni rewizyjnej.
W sprawach wydania ww. warunków technicznych można kontaktować się również z panią
Emilią Skupio, tel. 061 835 92 68, Aquanet S.A.,
61-492 Poznań, ul. Dolna Wilda 126.

Wybór Lokalnej
Grupy Działania

12

czerwca 2009 r. został rozstrzygnięty konkurs na wybór lokalnej
grupy działania. Stowarzyszenie
LGD Kraina Trzech Rzek zrzeszające gminy
Murowana Goślina, Oborniki i Ryczywół,
zajęło 3 miejsce w rankingu wszystkich
31 grup, których stategie zostały przewidziane
do realizacji z terenu województwa wielkopolskiego.
W ramach konkursu zostały złożone dwa
wnioski o dofinansowanie na:
1. wdrażanie lokalnej strategii rozwoju,
2. funkcjonowanie lokalnej grupy działania.

W ramach wdrażania lokalnej strategii rozwoju
przewidziane są konkursy, które będą ogłaszane przez LGD dla samorządów gminnych,
organizacji pozarządowych, mikroprzedsiębiorców, placówek artystycznych, zespołów
sportowych i osób fizycznych. Starać się
można o dofinansowane: wyposażenia świetlic
i placów zabaw, organizacji imprez czy szkoleń
i innych przedsięwzięć związanych z przedsiębiorczością, świadczenie usług turystycznych.
Szczegółowe informacje o możliwościach uzyskania wsparcia finansowego zawarte są w Lokalnej Strategii Rozwoju dostępnej do wglądu
w urzędach gmin należących do Stowarzyszenia, na stronie internetowej (www.kraina3rzek.pl), a po rozpoczęciu działania biura stowarzyszenia, także w siedzibie LGD.
Rozpoczędzie działania biura przewidziane jest
w miesiącach lipiec-sierpień br., które zgodnie
z wcześniejszymi ustaleniami ma mieścić się
w Obornikach przy ul. Marsz. Piłsudskiego 76.
Dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania Stowarzyszenia oraz
wspierającym prace na rzecz LGD.
Ewa Narankiewicz-Dzydzan
podinspektor ds. planowania rozwoju
tel.: 061 892 36 15
e-mail: e.narankiewicz@murowana-goslina.pl

KONKURS

FOTOGRAFICZNY

DOTYCZĄCY GMINY
MUROWANA GOŚLINA

Zapraszamy do udziału
Ryszard Pomin
Kierownik Referatu Inwestycji
tel. 061 892 36 10
e-mail: r.pomin@murowana-goslina.pl

Szczegóły na www.forum.murowana-goslina.pl
w dziale Hyde Park

Biuletyn Samorządowy
Miasta i Gminy Murowana Goślina
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Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej Wakacje w Klubach
środek Pomocy Społecznej, Dział
z funduszu alimentacyjnego oraz ich Młodzieżowych
Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Aliwypłatę do dnia 31 października 2009

O

mentacyjnego informuje o terminach
przyjmowania wniosków na okres zasiłkowy/
świadczeniowy 2009/2010:
1. W sprawach o świadczenia rodzinne:
• wnioski przyjmowane od dnia 1 września
2009 roku,
• złożenie wniosku w okresie od 1 września 2009 roku do 30 września 2009
roku pozwala na ustalenie prawa do
świadczeń rodzinnych oraz wypłatę świadczeń do dnia 30 listopada 2009 roku,
• złożenie wniosku w okresie od 1 października 2009 roku do 30 listopada
2009 roku pozwala na ustalenie prawa do
świadczeń rodzinnych oraz wypłatę świadczeń do 31 grudnia 2009 roku.
2. W sprawach o świadczenia z funduszu alimentacyjnego:
• wnioski przyjmowane od dnia 1 sierpnia
2009 roku,
• złożenie wniosku w okresie od 1 sierpnia
2009 roku do 31 sierpnia 2009 roku
pozwala na ustalenie prawa do świadczeń

roku,
• złożenie wniosku w okresie od 1 września 2009 roku do 31 października 2009
roku pozwala na ustalenie prawa do
świadczeń z funduszu alimentacyjnego
oraz ich wypłatę do dnia 30 listopada
2009 roku.

Ponadto informuję, że w przypadku składania
wniosku o jednorazową zapomogę z tytułu
urodzenia dziecka (tzw. becikowe) lub o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia
dziecka, od dnia 1 listopada 2009 roku wymagane jest zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu kobiety pod opieką medyczną od
10 tygodnia ciąży.
Nie przedłożenie zaświadczenia, o którym
mowa wyżej skutkować będzie decyzją
odmowną.
Anna Ryszka
inspektor ds. świadczeń rodzinnych
tel. 061 812 22 31
e-mail: murowanagoslina.sr@op.pl

UWAGA! PRZEMOC!
W każdej chwili możesz zatrzymać przemoc!
Możesz uzyskać pomoc dla siebie i swoich bliskich!
Jest to jedyna droga do normalności w życiu Twoim i Twojej Rodziny!
Gdzie szukać pomocy:
• Interdyscyplinarny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (siedziba Ośrodka
Pomocy Społecznej) w wyznaczone dyżury – najbliższy termin 22 września 2009 r.
w godzinach 13.00-15.00, tel. 061 811 40 20 (czynny w godzinach dyżuru),
• Policja w Murowanej Goślinie, tel. 061 812 22 97,
• Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie ul. Dworcowa 10, tel. 061 812 22 31,
• Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Uzależnionych i ich Rodzin oraz Ofiar i Sprawców
Przemocy w Murowanej Goślinie ul. Dworcowa 10 II p.
Dyżur terapeuty w środy w godzinach 16.00-17.30, tel. 061 811 40 20, Dyżur psychologa
ds. uzależnień pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach 9.30-12.30,
Dyżur prawnika w wyznaczone poniedziałki od godziny 17.00 (informacja w Ośrodku
Pomocy Społecznej),
• Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, tel. 0 801 120
002 (płatny pierwszy impuls, czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00-22.00,
w niedziele i święta w godzinach 10.00-16.00,
• Niebieska Linia – pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie, tel. 061 864 21 26,
061 879 82 12,
• Policyjny Telefon Zaufania, tel. 0-800-120-226.
Interdyscyplinarny Zespół
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zapraszamy na wycieczkę rowerową

W

ramach akcji zorganizowanej przez
Związek Międzygminny „Puszcza
Zielonka” pod hasłem: „Lato z przewodnikiem w Puszczy Zielonka” (szerzej pisaliśmy o tym w poprzednim numerze Biuletynu;
informacja również na stronie www.murowana-goslina.pl) 16 sierpnia (niedziela) 2009
roku odbędzie się wycieczka rowerowa
z Murowanej Gośliny do Zielonki.

Zbiórka przed ratuszem na placu Powstańców
Wielkopolskich w Murowanej Goślinie o godz.
10.00. Udział bezpłatny.
Zachęcamy do uczestnictwa!
Arkadiusz Bednarek
Kierownik Biura Komunikacji Społecznej
tel. 061 811 88 48
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl

14

lipca podopieczni Klubu Młodzieżowego w Uchorowie i Przebędowie
bawili się na Rancho 4x4 w Dąbrówce Kościelnej. Piknik był pierwszym z cyklu wyjazdów wakacyjnych organizowanych
przez Ośrodek Pomocy Społecznej. W trakcie
pikniku dzieci miały okazję pojeździć quadem
na specjalnie przygotowanych trasach dla
początkujących i dla tych bardziej doświadczonych. Największym zainteresowaniem cieszyły
się przejażdżki samochodem terenowym,
które dostarczyły niesamowitych przeżyć.
Imprezę zakończyła biesiada przy grillu.
Gospodarzom dziękujemy za gościnę. Przed
nami wyjazd do parku linowego.
Magdalena Olejniczak
konsultant ds. profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień
tel. 061 812 22 31
e-mail: m.olejniczak@murowana-goslina.pl

Profilaktyka raka
jelita grubego i raka
gruczołu krokowego

U

przejmie informujemy, że Ośrodek
Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, na podstawie porozumień zawartych z Urzędem Marszałkowskim
Województwa
Wielkopolskiego
14 września 2009 r. o godzinie 15:00
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie przy ul. Poznańskiej 16 przeprowadzi spotkanie edukacyjne
(pogadankę) dla mieszkańców gminy, podczas
której zainteresowanym uczestnikom, którzy
ukończyli 50 lat rozdane zostaną specjalne
probówki do przygotowania materiału do
badań na obecność krwi utajonej w kale (profilaktyka raka jelita grubego), a 23 września
2009 r. od godz. 9:00 do 13:00 w Ośrodku
Zdrowia przy ul. Dworcowej 10 pobierana
będzie krew na oznaczenie poziomu PSA,
w ramach profilaktyki nowotworów gruczołu
krokowego (prostaty). W badaniu mogą wziąć
udział mężczyźni od 50 roku życia.
Krew można pobierać po zjedzeniu posiłku!
Laborantka pobierająca krew na PSA będzie
również odbierała probówki z kałem.
Na wszystkie badania proszę zabrać
dowód osobisty!
Zapisy na badania: tel. 061 892 36 05.
Wyniki badań zostaną przesłane na adres
domowy oraz do wskazanego lekarza rodzinnego. Wszystkie badania finansowane są z budżetu Województwa Wielkopolskiego.
Dorota Brajewska
inspektor ds. opieki zdrowotnej
i dotacji udzielanych z budżetu gminy
tel. 061 811 28 45
e-mail: d.brajewska@murowana-goslina.pl

Biuletyn Samorządowy
Miasta i Gminy Murowana Goślina
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Zmiany w goślińskiej oświacie

Samorządowy
Lider Zarządzania

sierpnia br. odchodzi na emeryturę
długoletnia dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 – Wanda Krajna-Solman.
Jeszcze raz dziękujemy Pani Dyrektor za 34
lata pracy na rzecz goślińskiej oświaty.
Życzymy wszelkiej pomyślności oraz realizacji
zamierzeń, na które wcześniej brakowało
czasu.

W wyniku konkursu na stanowisku Dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 2 pozostała Mirosława
Szudera.

czerwca 2009 w Warszawie został
rozstrzygnięty finał konkursu Samorządowy Lider Zarządzania 2009 –
Usługi Społeczne. Konkurs jest organizowany
przez Związek Miast Polskich w partnerstwie
ze Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem
Gmin Wiejskich RP oraz Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych. Do konkursu zgłoszono 112 projektów w dziedzinach:
pomoc społeczna, oświata i kultura. Murowana Goślina zgłosiła projekt pt. „Zapewnienie opieki przedszkolnej wszystkim dzieciom
na terenie gminy Murowana Goślina” i zdobyła
II miejsce w kategorii - małe miasta.

Teresa Dutkiewicz
Kierownik Biura ds. Oświaty
tel. 061 892 36 90
e-mail: t.dutkiewcz@murowana-goslina.pl

Teresa Dutkiewicz
Kierownik Biura ds. Oświaty
tel. 061 892 36 90
e-mail: t.dutkiewcz@murowana-goslina.pl

31

Nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1
będzie od 1 września 2009 r. Krzysztof Radke.

Pomoc materialna
dla uczniów

I

nformujemy, iż na stronie internetowej
gminy www.murowana-goslina.pl w zakładce Komunikaty oraz w Biurze ds.
Oświaty (pok. nr 4) w Urzędzie Miasta i Gminy
Murowana Goślina przy ul. Poznańskiej 18
dostępne są informacje nt. udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Murowana Goślina oraz wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2008/2009.
Regulamin uchwalony przez Radę Miejską
określa kto może otrzymać stypendium, na
jaki okres, w jakiej kwocie, jakie należy spełniać warunki. Zachęcam do zapoznania się
z ww. dokumentem.
Teresa Dutkiewicz
Kierownik Biura ds. Oświaty
tel. 061 892 36 90
e-mail: t.dutkiewcz@murowana-goslina.pl
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Rozpoczęcie
roku szkolnego
Rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010
w Gimnazjum nr 1 odbędzie się
1 września 2009 r. o godz. 8.00 w auli.
Odjazd autobusów w tym dniu o godz.
9.50 we wszystkich kierunkach.
Justyna Furman
Dyrektor Gimnazjum nr 1
tel. 061 811 27 79
e-mail: g1mg@poczta.onet.pl

Rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010
w Gimnazjum nr 2 dla klas I odbędzie
się 1 września br. o godz. 9.00 w Sali Gościnnej.
Barbara Celichowska,
Dyrektor Gimnazjum nr 2
tel. 061 811 44 49
e-mail: gm2mg@poczta.onet.pl

Wyniki sprawdzianu i egzaminu
gimnazjalnego

B

ył to kolejny rok wytężonej pracy
nauczycieli i ich wychowanków. Szkoły
prowadzone przez gminę Murowana
Goślina systematycznie podnoszą jakość
nauczania. Możemy to obserwować w uzyskiwanych wynikach sprawdzianów i egzaminów
zewnętrznych.
Wyniki sprawdzianu uczniów klas szóstych
szkoły podstawowej:
Sprawdzian

Punkty

Kraj
Wielkopolska

22,64
21,9

Szkoły gminy Murowana Goślina:
Szkoła Podstawowa nr 1

20,88

Szkoła Podstawowa nr 2

24,15

Szkoła Podstawowa w Białężynie

21,45

SP w Długiej Goślinie

21,17

Szkoła Podstawowa w Łopuchowie

14,7

Najlepszy wynik w gminie, maksymalne 40
punktów, uzyskał Szymon Wieczorek ze Szkoły
Podstawowej w Białężynie. Gratulujemy Szymonowi, jego rodzicom i nauczycielom. Gratulujemy również Szkole Podstawowej nr 2 –
tylko 12% szkół w Polsce osiągnęło podobny
wynik.
Egzamin gimnazjalny:
Część humanistyczna
Kraj

31,67

Wielkopolska

31,04

Gimnazjum nr 1

30,49

Gimnazjum nr 2

32,3

Część matematyczno – przyrodnicza
Kraj

26,03

Wielkopolska

25,65

NIERUCHOMOŚCI

Gimnazjum nr 1

23,83

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, Burmistrz Miasta
i Gminy Murowana Goślina informuje o wywieszeniu na tablicach ogłoszeń UMiG, ogłoszeń o przetargach:
• ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej poł.
w Trojanowie, dz. ozn. geodezyjnie nr 89/9 o pow. 0,6678 ha;
• 2 niezabudowanych działek poł. w Kamińsku (teren zabudowy letniskowej);
• nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym poł. w Boduszewie;
• nieruchomości rolnej poł. w Wojnówku;
• nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej poł. w Głębocku;
• nieruchomości niezabudowanej poł. w Długiej Goślinie.

Gimnazjum nr 2

29,18

Jadwiga Kubińska
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa
tel. 061 892 36 30, e-mail: j.kubinska@murowana-goslina.pl

Język obcy (angielski)
Kraj

30,63

Wielkopolska

30,60

Gimnazjum nr 1

32,00

Gimnazjum nr 2

33,71

Język obcy (niemiecki)
Kraj

33,03

Wielkopolska

32,90

Gimnazjum nr 1

29,40

Gimnazjum nr 2

38,15

Biuletyn Samorządowy
Miasta i Gminy Murowana Goślina
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Rozpoczęcie roku w Długiej Goślinie

U

roczyste rozpoczęcie roku szkolnego
2009/2010 odbędzie się 1 września
2009 r. o godz. 8.00.

Uroczystość rozpocznie Msza Święta o godz.
8.00 w Kościele Parafialnym. Rozpoczęcie
roku szkolnego odbędzie się w sali widowiskowo- sportowej w Długiej Goślinie. Po
zakończeniu zaplanowano spotkania z wychowawcami w klasach.

w oddziałach 1-6 i w klasie 0, pracować będzie
12 nauczycieli.
Zapewniamy: naukę informatyki i języka
angielskiego od klasy pierwszej, możliwość
rozwĳania zainteresowań w kołach zainteresowań i zespołach artystycznych działających
na terenie szkoły (m. in.: szkolny zespół aerobiku grupowego „Cebulki” i teatralnego „Aladon”).

Dzieci dojeżdżające przyjadą zgodnie z rozkładem porannych gimbusów około godziny 7.00.
Odjazd zaplanowano na godz. 10.20.

Renata Olszewska
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Długiej Goślinie
tel. 061 812 20 03

Naukę od września w Szkole Podstawowej
w Długiej Goślinie rozpocznie 77 uczniów,

Informacje z „Dwójki”
• Rozpoczęcie roku szkolnego dla klas I-VI
i oddziałów przedszkolnych odbędzie się
1 września 2009 r. o godz. 10:00 na
dziedzińcu wewnętrznym,
• Kiermasz podręczników używanych odbędzie się 1 września 2009 r. o godz. 17:00,
• Klub Aktywnego Ucznia (kontynuacja
świetlicy szkolnej) zaprasza uczniów
w wieku 6-11 lat na zajęcia odpłatne od
poniedziałku do piątku w godz. 16:0018:30. Proponowane bloki tematyczne:
pomoc w nauce, zabawy integracyjne, czy-

tanie książek, zajęcia plastyczne, teatralne,
sportowe, gry dydaktyczne, planszowe,
zajęcia w ogrodzie, zabawy na świeżym
powietrzu, ćwiczenia relaksacyjne przy
muzyce itp. Spotkanie dla zainteresowanych rodziców odbędzie się 1 września
2009 r. o godz. 11:30.
Mirosława Szudera
Dyrektor SP nr 2 w Murowanej Goślinie
tel. 061 812 29 77
e-mail: sp2@murowana-goslina.pl

Rok szkolny 2008/2009 w „Dwójce”

19

czerwca 2009 r. zakończył się dwudziesty rok szkolny w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie. Szkoła prowadziła
tradycyjnie bogatą działalność w wielu dziedzinach, szczególnie w muzyce, sporcie i ekologii.
Uczniowie „Dwójki” odnieśli wiele sukcesów,
między innymi:
• I miejsce w 41. Turnieju Muzycznym Pro
Sinfoniki,
• tytuł laureata w Konkursie Wiedzy o Wielkopolsce,
• tytuł finalisty w Powiatowym Konkursie
„Złota żabka” w dziedzinie matematyki,
• dwa wyróżnienia w Międzynarodowym
Konkursie
Matematycznym
„Kangur
2009”,
• VI miejsce w finale Mistrzostw Województwa w Piłce Siatkowej Szkół Podstawowych Dziewcząt,
Szkoła realizowała kilka projektów i programów, np. „Przyrodnicze wędrówki”, „Szkoła
bez przemocy”, „Odblaskowe pierwszaki”,
,,Czym skorupka za młodu nasiąknie...”, „Ratujemy i uczymy ratować”, „Doskonałe mleko”,
„Szkoła Ucząca Się – ocenianie kształtujące”,
„Na pomoc dzieciom w Kongo”.

Ponadto odbywały się:
• wyjazdy na comiesięczne koncerty do
Poznania,
• zbiórka pieniędzy w SKO, darów dla zwierząt ze schroniska oraz konkurs zbierania
kasztanów,
• zajęcia dla całej szkoły realizowane metodą
projektów, np. Dzień Ziemi, Dzień
Patrona, Dzień Teatru, „Sprzątanie
świata”,
• wycieczki dydaktyczne, kulturalne, krajoznawcze, „zielone szkoły”.
Szkoła uzyskała certyfikat „ORTOGRAFITTI”
przyznawany przez Polskie Towarzystwo Dyslektyczne.
Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie składają serdeczne podziękowania rodzicom za współpracę oraz za coraz częstsze uczestnictwo
w życiu szkoły.

Mirosława Szudera
Dyrektor SP nr 2 w Murowanej Goślinie
tel. 061 812 29 77
e-mail: sp2@murowana-goslina.pl

Zapraszamy na
boisko

30

czerwca br. w szkole w Murowanej
Goślinie, należącej do Zespołu
Szkół w Rokietnicy, w ramach projektu „Promocja zdrowia przez sport”, zaczęło
funkcjonować boisko wielofunkcyjne. Dzieci
i młodzież do osiemnastego roku życia mogą
uczestniczyć od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00 w darmowych zajęciach sportowych pod okiem nauczycieli
wychowania fizycznego.

12 lipca br. odbyła się pierwsza, otwierająca
comiesięczny cykl, impreza sportowa dla
dzieci i młodzieży. Rywalizowano w zawodach
badmintona i piłce nożnej. W pierwszej konkurencji zwyciężyła S. Wachowska i P. Wysocki,
mecz wygrała drużyna TIBOMANIAKI,
w składzie: A. Łużna, F. Rogacki, A. Miś,
A. Mansfeld. Zabawa była przednia, a humory
wszystkim dopisywały.
Na kolejną imprezę zapraszamy 9 sierpnia br.
od godziny 10:00 do 16.00. Odbędą się rozgrywki siatkówki, koszykówki i unihokeja.
Agnieszka Olejniczak-Gros
Dyrektor Szkoły w Murowanej Goślinie
Zespół Szkół In. J. i Wł. Zamoyskich
w Rokietnicy
tel. 061 812 24 91
e-mail: murowana-goslina@zsrokietnica.edu.pl

Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego
Chłapowskiego ogłasza nabór
do szkół zaocznych
1. Liceum Ogólnokształcącego dla
Dorosłych - dla absolwentów gimnazjum, nauka trwa 3 lata
2. Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego - dla absolwentów szkoły
zawodowej, nauka trwa 2 lata
3. Szkoły Policealnej - umożliwiająca
zdobycie tytułu technika rachunkowości
dla absolwentów szkół średnich, nauka
trwa 2 lata
NAUKA JEST BEZPŁATNA!
Zgłoszenia do szkoły przyjmujemy do 31
sierpnia 2009 r. w sekretariacie ZS Bolechowo, ul. Obornicka 1, 62-005 Owińska,
tel/fax 061 812 60 40.
Druki podań dostępne są na stronie szkoły
www.zsbolechowo.pl lub w sekretariacie.
Lidia Szymczak
Dyrektor ZS w Bolechowie
tel. 061 812 60 40
e-mail: zsbolechowo@powiat.poznan.pl
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B E Z PI E C Z E Ń S T WO

Przygotowanie: STRONĘ REDAGUJE KOMENDANT SM PIOTR KUBCZAK, tel. 061 812 20 10, 502 514 212, e-mail: p.kubczak@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

Nowa organizacji ruchu w mieście!

I

nformujemy, że na przełomie miesiąca
sierpnia i września planuje się wprowadzenie nowej organizacji ruchu na osiedlu Zielone Wzgórza. Zmiany będą głównie dotyczyły
kierunkowości niektórych ulic i wprowadzeniu
dodatkowych miejsc parkingowych.
Jeden kierunek ruchu zostanie wprowadzony
na następujących ulicach:
- ul. Krętej (od ul. Długiej do ul. Lenartowskiego),
- ul. Przesmyk (od ul. Długiej do ul. Krętej),
- ul. Cegielskiego oraz Kościelnej (od ul.
Długiej do ul. Gen. Kutrzeby),
- ul. Malinowej (od ul. Długiej do ul. Leśnej),
- ul. Źródlanej ( od ul. Leśnej do ul. Długiej).
Oprócz osiedla Zielone Wzgórza nastąpi
zmiana organizacji ruchu w centrum Murowanej Gośliny, gdzie również wprowadzony

zostanie ruch jednokierunkowy na niektórych
ulicach. Nowym projektem zostaną objęte
między innymi:
- ul. Mostowa (od ul. Poznańskiej do ul.
Gnieźnieńskiej),
- ul. Wojska Polskiego (od ul. Gnieźnieńskiej
do ul. Poznańskiej),
- ul. Wodna (od. ul. Łąkowej do ul. Mściszewskiej).
Zmianie ulegną również pierwszeństwa przejazdu na niektórych skrzyżowaniach oraz
dodatkowe oznakowania STOP.
Arkadiusz Krociak
podinspektor ds. infrastruktury technicznej
i usług komunalnych
tel. 061 892 36 42
e-mail: a.krociak@murowana-goslina.pl

Wzór godny naśladowania

26

czerwca br. około południa patrol
mieszany (Strażniczka + Policjant)
udali się do Kamińska ująć nietrzeźwego kierowcę, który przyjechał Skodą po
zakupy do sklepu. Po dojechaniu na miejsce
zastali tenże samochód z wybitą szybą
w drzwiach od strony kierowcy, a wokół kilkoro gapiów - jednak kierowcy na miejscu nie
było.
Okazało się, że kierowca uderzył pojazdem
w schody prowadzące do sklepu i jak gdyby
nigdy nic udał się na zakupy. Ponieważ czuć
było od niego alkohol obsługa sklepu wezwała
Policję. Zanim nadjechał patrol - obecny na
miejscu mieszkaniec Poznania najpierw usiłował odwieść kierowcę od zamiaru kontynuowania dalszej jazdy - proponując zawiezienie
do domu. Gdy kierowca odmówił, zażądał -

aby ten oddał kluczyki od auta. Ponieważ kierowca zamknął się w samochodzie usiłując
uruchomić pojazd i odjechać - pięścią wybił
szybę w drzwiach i odebrał kluczyki. Po kilku
minutach poszukiwań kierowca został ujęty
w Kamińsku przy ul. Bukowej. Przeprowadzone alkotestem badanie potwierdziło, że jest
kompletnie pĳany - prawie 3,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Ponadto nie
posiadał uprawnień do kierowania pojazdami.
Zachowanie przypadkowego świadka zdarzenia, który przyszedł po zakupy wraz ze swoimi
dziećmi wymaga docenienia i pochwały.
Piotr Kubczak
Komendant Straży Miejskiej
tel. 061 812 20 10, 502 514 212
e-mail: p.kubczak@murowana-goslina.pl

Znowu groźne psy

1

lipca w godzinach przedpołudniowych do
Straży Miejskiej zgłoszono interwencję
w spr. dwóch wilczurów, które w rejonie ul. Gnieźnieńskiej atakują przechodniów
i rowerzystów. Wcześniej do Strażników
docierały sygnały, że w okolicy Boduszewa
grasują psy, które zagryzają zwierzynę leśną.
Natychmiast na miejsce udał się patrol, który
potwierdził zasadność interwencji. Psy były
tak agresywne, ze trzeba je było uśpić przed
złapaniem. Dwa dni wcześniej Strażnicy wraz
z Policjantami złapali wałęsającego się w rejonie ul. Zagłoby bernardyna. Wszystkie te psy
trafiły pod opiekę do schroniska Azorek
w Obornikach.
Kilka dni wcześniej strażnicy interweniowali
w Wojnowie. Tym razem przyczyną inter-

wencji był biegający po wsi agresywny amstaf.
Pies został „zapędzony” na teren nieruchomości jego właściciela, który za niewłaściwe
zabezpieczenie posesji i nie zaszczepienie psa
przeciwko wściekliźnie został ukarany mandatem.
Jeszcze raz zwracamy się z apelem do mieszkańców, aby nie puszczali swoich psów bez
smyczy, a jeśli psy biegają luzem po terenie
posesji, prosimy by odpowiednio zabezpieczyć
ogrodzenie.
Piotr Kubczak
Komendant Straży Miejskiej
tel. 061 812 20 10, 502 514 212
e-mail: p.kubczak@murowana-goslina.pl

Kontrole
porządkowe

Z

początkiem maja ruszyły kontrole
porządkowe nieruchomości. W ramach
tych kontroli strażnicy sprawdzają
umowy i rachunki na wywóz nieczystości stałych i płynnych, oznakowanie nieruchomości
numerkami porządkowymi, dopełnienie obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, opłacenia podatku oraz stan porządku na
podwórkach. Kontrole są prowadzone równocześnie na terenie Murowanej Gośliny oraz
terenach wiejskich, gdyż przeprowadzają je
strażnicy odpowiedzialni za poszczególne
rejony. Posypały się niestety pierwsze mandaty - przede wszystkim za pozbywanie się
odpadów w sposób sprzeczny z przepisami.
Dla części mieszkańców jest to kolejna kontrola, ponieważ szybko „zapominają” o swoich
obowiązkach licząc, że nie będą już kontrolowani. Do chwili obecnej skontrolowano około
200 nieruchomości w rejonie ul. Gnieźnieńskiej, w Boduszewie, Uchorowie i Przebędowie.
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
tel.: 061 812 20 10; kom.: 0 500 12 49 40
Policja
kom.: 0 500 13 53 51
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
Strażnik Miejski st. strażnik Mariusz ANDRZEJEWSKI
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. strażnik Przemysław ESZNER
Rejon III: Tereny wiejskie gminy
Policjant sierż. Damian FUTRO
kom. 0 500 135 351
Strażnik Miejski st. strażnik Jakub BANASZKIEWICZ
Szczegółowy wykaz na stronie
www.murowana-goslina.pl
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OG ŁOSZE NI A BUR MISTR Z A MI A STA I G MIN Y M UROWA N A GOŚ LIN A
O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulicy Okrężnej w Murowanej Goślinie
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę
Miejską w Murowanej Goślinie uchwały nr XXXI/305/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Okrężnej w Murowanej Goślinie, którego granice określono na załączniku graficznym.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na
piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina w terminie do dnia 14 sierpnia 2009 roku. Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na
środowisko do wyżej przedstawionego planu.

O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic:
Rogozińskiej, Szklarskiej i Stolarskiej w Przebędowie - część A
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę
Miejską w Murowanej Goślinie uchwały nr XXXI/304/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r.
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Rogozińskiej, Szklarskiej i Stolarskiej w Przebędowie - część
A, którego granice określono na załączniku graficznym.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska
18, 62-095 Murowana Goślina w terminie do dnia 14 sierpnia 2009 roku. Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na
środowisko do wyżej przedstawionego planu.

O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic:
Rogozińskiej, Szklarskiej i Stolarskiej w Przebędowie - część B
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Murowanej Goślinie uchwały nr XXXI/304/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic: Rogozińskiej, Szklarskiej i Stolarskiej w Przebędowie - część B,
którego granice określono na załączniku graficznym.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska
18, 62-095 Murowana Goślina w terminie do dnia 14 sierpnia 2009 roku. Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na
środowisko do wyżej przedstawionego planu.

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

Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina
Tomasz Łęcki

ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE!
6 sierpnia 2009 r. o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej nr 21 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina odbędą się konsultacje
społeczne dotyczące sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Okrężnej w Murowanej
Goślinie oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Rogozińskiej, Szklarskiej i Stolarskiej w Przebędowie, część A i B. Na spotkaniu przedstawiony zostanie projektant, zakres projektu planu oraz procedura formalno-prawna niezbędna
w procesie planistycznym. Można będzie także złożyć wnioski do projektu planu.
Magdalena Głowacka, Kierownik Biura Planowania Przestrzennego
tel. 061 892 36 20, e-mail: m.glowacka@murowana-goslina.pl
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Murowana Trophy 2009
22 sierpnia 2009
09 r.

J

uż 22 sierpnia po raz pierwszy na terenie naszej gminy odbędzie się I
Gośliński Zlot Samochodów Terenowych i Quadów MUROWANA
TROPHY 2009, pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy
Tomasza Łęckiego.

Zlot pojazdów terenowych ma na celu propagowanie sportów motorowych, utrzymanie tradycji rajdów terenowych, które można uprawiać
w sposób uporządkowany, w zgodzie z naturą. Ponadto jest częścią
większej inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Czterokołowców AtvPolska, które ma na celu propagowanie pozytywnego wizerunku miłośników OFF-ROAD’u.
Startujący będą mieli do pokonania pętle wokół Murowanej Gośliny
o długości ok. 50 km. Na trasie umiejscowionych będzie kilkanaście
prób terenowych, na których uczestnicy będą mogli doskonalić swoje
umiejętności i sprawdzać w ekstremalnych warunkach właściwości
swoich pojazdów. Nie zabraknie wody, błota, żwiru, trawersów, stromych zjazdów i podjazdów. Poszczególne klasy będą miały oddzielne
próby terenowe, a klasa quad zmodyfikowaną trasę.
Ramowy program Zlotu przedstawia się następująco:
7.30-10.00 - przyjmowanie zgłoszeń, badanie techniczne, rejestracja
załóg, plombowanie samochodów – Nowy Rynek, os. Zielone Wzgórza
9.00 - rozpoczęcie zmagań w terenie przez pierwszą załogę quad –
start: Nowy Rynek, os. Zielone Wzgórza
10.00 - odprawa i rozpoczęcie zmagań w terenie przez pierwszą załogę
samochodową extrem i turystyk - start: Nowy Rynek, os. Zielone
Wzgórza
16.30-20.00 - ciepły posiłek, dodatkowe atrakcje na mecie – przystań
kajakowa Binduga, Mściszewo
18.00 - zamknięcie biura zlotu i koniec przyjmowania kart drogowych
(meta: przystań kajakowa Binduga)
19.00 - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród, ognisko integracyjne
– przystań kajakowa Binduga

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, Urząd Stanu Cywilnego oraz zgłaszanie
zgonów:
poniedziałek 10.00 – 18.00, wtorek-piątek 10.00 – 17.00
przedłużone weekendy pod numerem: 504 285 650
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: 061 892 36 00,
fax: 061 812 21 40
Burmistrz Tomasz Łęcki............................................................061 892 36 05
Zastępca Burmistrza Marcin Buliński.......................................061 892 36 06
Skarbnik Romana Dudek...........................................................061 892 36 07
Sekretarz Maciej Kaczmarek.....................................................061 892 36 08

Trasa
Trasa zlotu w kształcie pętli o długości ok. 50 km przebiegać będzie
niemal w całości po terenach gminy Murowana Goślina, oraz prywatnych terenach mieszkańców przychylnych tej inicjatywie, za co z góry
dziękujemy. Po uzgodnieniach zarówno z LZD jak i Nadleśnictwem
Łopuchówko trasa w pobliżu lasów przebiegać będzie tylko i wyłącznie
po drogach publicznych dopuszczonych do ruchu pojazdów silnikowych
w celu ochrony goślińskiej przyrody.
Zgłoszenia
Zapisy na Zlot przyjmowane są tylko i wyłącznie drogą elektroniczną za
pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej
(www.murowanatrophy.yoyo.pl). Limit załóg został ograniczony do 100
pojazdów: 35 aut w klasie extrem, 35 aut w klasie turystyk, 30 pojazdów w klasie quad.
Utrudnienia w ruchu
W związku z odbywającą się imprezą zostaną wprowadzone czasowe
objazdy. Nowy Rynek 22 sierpnia w godzinach 7:00-11:00 będzie
zamknięty! Prosimy osoby parkujące na Nowym Rynku w dniach
21.08.09 wieczór – 22.08.09 do godz 11:00 o przeparkowanie
samochodów. Objazd dla ruchu wewnętrznego os. Zielone Wzgórza
odbywać się będzie ul. Krętą w dwóch kierunkach oraz ulicami Źródlaną i Leśną. Mieszkańców miejscowości przez, które przebiega trasa
zlotu (Złotoryjsko, Mściszewo, Trojanowo, Głębocko, Boduszewo,
Rakownia, Szlachęcin, Murowana Goślina) prosimy o zachowanie
zwiększonej uwagi. Zdajemy sobie sprawę, że organizacja takiej
imprezy, to nie tylko promocja dla gminy, ale także utrudnienia dla
mieszkańców, za które przepraszamy - licząc na Państwa wyrozumiałość.
Organizator:
Jakub Janiszewski, Patryk Woźniak i „Bemot”
Murowana Goślina k. Poznania, ul. Nowy Rynek
telefon: Jakub Janiszewski 501 520 005,
Patryk Woźniak 603 677 420
www: http://www.murowanatrophy.yoyo.pl
e-mail: murowanatrophy@gmail.com

Referat Inwestycji, kierownik Ryszard Pomin..........................061 892 36 10
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
kierownik Violetta Szałata.........................................................061 892 36 40
Utrzymanie dróg i infrastruktura drogowa, Arkadiusz Krociak..061 892 36 42
Tel. alarmowy - Kanalizacja deszczowa, drogi i oświetlenie.......0 510 25 13 79
Rolnictwo, leśnictwo i melioracje, Małgorzata Śliwa....................061 892 36 33
Dodatki mieszkaniowe, Lucyna Kasprzak................................061 892 11 93
Referat Gospodarki Nieruchomościami,
kierownik Jadwiga Kubińska.....................................................061 892 36 30
Referat Podatków i Opłat Lokalnych, kierownik Bożena Patan...061 892 36 75
Urząd Stanu Cywilnego, Dowody Osobiste, Ewidencja Ludności,
kierownik Aleksandra Pilarczyk.................................................061 892 36 55
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,
kierownik Ewa Leitgeber...........................................................061 892 36 50
Biuro Planowania Przestrzennego, Magdalena Głowacka......061 892 36 20
Biuro Rady Miejskiej, Piotr Hildebrandt...................................061 892 36 54
Obsługa inwestorów, Barbara Florys - Kuchnowska..................061 892 36 65
Zarządzanie Kryzysowe.............................................................0 722 323 318
Turystyka, promocja, obszary wiejskie, Arkadiusz Bednarek.....061 811 88 48
Komunikacja Społeczna, Osiedla Samorządowe, Roma Dukat.......061 811 88 48
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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