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Dożynki Gminne

Przebędowo 2009

Druga połowa sierpnia to tradycyjnie okres dożynkowy. Praktycznie każda
gmina, niekiedy nawet poszczególne miejscowości i wsie urządzają „Święto
Plonów”, podczas którego rolnicy dziękują Opatrzności za zbiory.

W

tym roku święto plonów w naszej gminie odbyło się 29 sierpnia w największym sołectwie
naszej gminy - wsi Przebędowo. Uroczystości,
jak co roku, rozpoczęły się od Mszy św. dziękczynnej za tegoroczne plony, którą odprawił proboszcz parafii pw. św. Jakuba ks. Ludwik Duda
w asyście ks. Marka Chmary i ks. Piotra Skoczylasa. Wszystko to w pięknej scenerii przy pałacu
w Przebędowie. Po dziękczynieniu za tegoroczne
plony korowód dożynkowy na czele z Orkiestrą
Ochotniczej Straży Pożarnej z Murowanej
Gośliny przeszedł na miejsce głównych uroczystości dożynkowych - boisko sportowe. Tam po
powitaniu przez prowadzącą, dobrze już znaną
i lubianą w naszej miejscowości panią Sylwię
Prędka-Galas, rozpoczął się obrzęd dożynkowy
w wykonaniu zespołu pieśni i tańca „Staropolanie”
z Poznania. W trakcie obrzędu tradycyjnie obtańczono i przekazano główny wieniec dożynkowy
(wieniec Sołectwa Przebędowo – miniaturowy kombajn) gospodarzowi dożynek Burmistrzowi Miasta
i Gminy Murowana Goślina Tomaszowi Łęckiemu.
Następnie sołectwa: Białężyn, Boduszewo, Długa
Goślina, Głębocko, Głęboczek, Łopuchówko,
Nieszawa, Rakownia, Starczanowo, Trojanowo,
Uchorowo, Wojnowo przekazały swoje misternie
wykonane wieńce wspomnianemu gospodarzowi dożynek,
sołtysowi wsi Przebędowo Zdzisławowi Bromberkowi oraz dyrektor
Ośrodka Kultury Arlecie Włodarczak. Kolejnym ważnym wydarzeniem
było wręczenie chleba dożynkowego przez starostów dożynek panią
Blankę Marczak i pana Stanisława Stawińskiego gospodarzom dożynek
i tradycyjne podzielenie się nim z wszystkimi uczestnikami dożynek. Po
zakończeniu obrzędu dożynkowego Burmistrz Tomasz Łęcki podsumował miniony rok dziękując rolnikom za ich trud i ciężką pracę oraz
przedstawił plany rozwoju gminy. Głos zabrał również Starosta Poznański Jan Grabkowski, który wraz z burmistrzem wręczył upominki sołty-

som. W imieniu sołtysów głos zabrał Zdzisław Bromberek, podziękował
radzie sołeckiej oraz mieszkańcom Przebędowa za zaangażowanie
w przygotowanie dożynek oraz wszystkim sponsorom.
Część artystyczną dożynek rozpoczął występ Orkiestry Dętej OSP pod
dyrekcją MJ Sibilskiego wraz z zespołem tanecznym. Następnie wystąpił
zespół śpiewaczy KGW „Goślińskie Chabry” pod kierunkiem Marcina
Matuszewskiego. Zaprezentowała się również rodzima kapela podwórkowa „Eka Wuja Jacha”. Kolejnym wyczekiwanym punktem programu
był występ gwiazdy wieczoru kabaretu Grzegorza Stasiaka. Przed rozstrzygnięciem loterii fantowej wystąpiła niezapowiadana wcześniej pani
Zofia Jastrzębska - mieszkanka naszej gminy prezentując trzy utwory
z gatunku muzyki country. Po godzinie 21:00 nastąpiło długo oczekiwane losowanie głównych nagród loterii fantowej. Ostatnim punktem
imprezy była zabawa taneczna z udziałem zespołu „Forte”.
Składam podziękowania dla Rady Sołeckiej na czele z sołtysem Zdzisławem Bromberkiem oraz mieszkańcom Przebędowa zaangażowanym
w organizację dożynek gminnych. Dziękuję również panu Romualdowi
Stańko za przygotowanie wystawy płodów rolnych, Hodowli Roślin
Smolice Sp. z.o.o. Grupa IHAR Oddział Przebędowo za wystawę ziaren
oraz wszystkim sponsorom i darczyńcom.
Tomasz Mizgier
Dom Kultury
tel. 061 812 21 20, e-mail: dom.kultury@murowana-goslina.pl
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„Zaczęło się 1000 lat temu…”

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

Inicjatorzy widowiska „Dzieje Murowanej Gośliny”
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
Tomasz Łęcki
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji

mają zaszczyt zaprosić Państwa na

GOŚLIŃSKI
BAL
NIEPODLEGŁOŚCIOW Y

DNIA PAPIESKIEGO
JANA PAWŁ A II
16 października 2009 r. (piątek)
Kościół pw. św. Jakuba w Murowanej Goślinie
18.00 Msza. św. w intencji Papieża Jana Pawła II
18.40 Koncert pieśni maryjnych w wykonaniu
Chóru Mieszanego VOCANTES (Dyrygent Leszek Bajon)

10 listopada 2009 r.
Bilety w cenie 100 zł/os (osoby uczące się -50%) do nabycia
od 1 do 31 października 2009 r.
- Klub Osiedlowy „Zielone Wzgórza”, Nowy Rynek 8, w godz. 8.0020.00
- MGOKiR, ul. Poznańska 16 w godz. 8.00 - 20.00
Przyjmujemy rezerwacje tel. (061) 812 21 20
w w w. d z i e j e m u r o w a n e j . p l

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Murowanej Goślinie
serdecznie zaprasza na

II WIELKI KONCERT
STANISŁ AW CZ ARNECKI
IN MEMORIAM
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Co w kulturze się zdarzyło?
• Murowana Goślina na trasie Polskiego
Camino de Santiago. 26 lipca 2009 r. po
mszy św. odpustowej w Kościele Parafialnym pw. św. Jakuba w Murowanej Goślinie
mogliśmy wysłuchać pięknego koncertu
w wykonaniu kwartetu smyczkowego
Meccorre String Quartet. Koncert
odbył się w ramach pierwszej edycji Festiwalu Polskie Camino de Santiago. Idea
festiwalu jest bardzo prosta – organizatorzy proponują muzyczną podróż wzdłuż
polskiego odcinka średniowiecznego traktu
pielgrzymkowego wiodącego do grobu
św. Jakuba,
• Koncert finałowy VII Letniego Festiwalu
„Musica Sacra, Musica Profana” odbył
się 1 sierpnia w Długiej Goślinie. W części
Musica Sacra wystąpił zespół wokalny „La
Speranza” pod dyrekcją Marcina Matuszewskiego z Czerwonaka. Zespół „La
Speranza” zaprezentował się w niezwykłym i bliskim Polakom repertuarze - poezji Jana Pawła II. Gościnnie z zespołem
wystąpił Michał Marzec (tenor) solista
Opery Poznańskiej. W części Musica Profana zaprosiliśmy naszą festiwalową publiczność na niezwykłą Galę wokalną pt.
„Upiór w Operze przy Strasznym
Dworze, Potajemne Małżeństwo oraz
Carmen i Only You – czyli jak to w miłości różnie bywa…”. Gala była opowieścią o miłości, o różnych perypetiach i przypadkach miłosnych w najlepszym gatunku
muzycznym jaki dla tego uczucia powstał

w operze, musicalu i operetce, nie stroniąc
od współczesnych standardów muzyki
rozrywkowej. Wykonawcami gali byli soliści Teatrów Operowych: Aleksandra
Gudzio –sopran, Antonina Witajewska
–mezzosopran i Michał Korzeniowski baryton wraz z akompaniatorem –
Marcin Łosik, poprowadzeni przez
prelegenta – narratora w tej roli
wystąpił Mateusz MJ Sibilski,
• 2 sierpnia 2009 r. po raz kolejny Zespół
„Goślińskie Chabry” brał udział w XVIII
Wielkopolskim
Festiwalu
Ludowych
Zespołów Śpiewaczych Kół Gospodyń
Wiejskich w Grzebienisku (poprzednie
przeglądy odbywały się w Dusznikach),
• 2 sierpnia 2009 roku w amfiteatrze przy
Ośrodku Kultury w Krzykosach odbył się
VIII Wojewódzki Festyn pod hasłem „Emeryci się bawią”. Jednym z punktów programu był przegląd emeryckich zespołów
śpiewaczych z województwa wielkopolskiego. Wystąpiło 20 zespołów, w tym
zespół śpiewaczy „Goślinianka” z naszego
miasta. Każdy zespół otrzymał pamiątkowy puchar. Podczas festynu można było
wziąć udział w konkurencjach sportoworekreacyjnych, skosztować smacznej wiejskiej kuchni, zwiedzić wystawę „Moje
hobby” a na koniec potańczyć na zabawie,
• Chóry „Canzona” w dniach 22 sierpnia-2
września przebywały na warsztatach
wokalnych w Chorwacji.

Wojaże kapeli
„Swoja Wiara”

N

asza kapela podwórkowa „Swoja
Wiara” miała w sierpniu kilka występów. 15.08.2009 na zaproszenie wójta
gminy Solec Zdrój (woj. świętokrzyskie) kapela
bawiła uczestników Dożynek Gminnych.
O tym, że faktycznie bawiła, niech świadczy
fakt, że podczas pierwszej wykonywanej piosenki na podeście tańczyło już kilkanaście par.
Po występie sporo osób dobĳało się do nas,
aby zrobić wspólne zdjęcie.
W Solcu spotkaliśmy przyjaciół z Niemirova,
zaprzyjaźnionego miasta na Ukrainie. Prosili,
abyśmy pozdrowili wszystkich znajomych
z Murowanej Gośliny, co niniejszym czynimy.
Tuż po dożynkach wsiedliśmy w samochód
i wracaliśmy, gdyż następnego dnia graliśmy
na Biesiadzie na rynku w Śremie. Również
i tutaj publika zgotowała nam gorące przyjęcie. Rozgrzaliśmy ludzi przed zabawą taneczną,
która rozpoczynała się zaraz po naszym
występie.
Chyba również organizatorom obu imprez
przypadliśmy do gustu, bo zarówno w Solcu
Zdrój, jak i w Śremie chcą nas widzieć w przyszłym roku.
Zbigniew Bitner
Kapela Podwórkowa „Swoja Wiara”

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
tel. 812 21 20, 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

M i ę dz y n arodow y Dzie ń M uz y k i

III RAJD PO
PO CYSTERSKIM
SZLAKU ROWEROWYM

3 października 2009 r. (sobota), godz. 17.00
aula Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie,
ul. Mściszewska 10

4 października 2009 r., godz. 11.00
START: Murowana Goślina, Plac Powstańców Wlkp. przed Ratuszem
META: Dąbrówka Kościelna, Plac Św. Jakuba
ODPŁATNOŚĆ: 5 zł, przed startem

Rajd dofinansowany
ze środków:

Związek
Międzygminny
„Puszcza Zielonka”

Wystąpią:
Kwartet YORGI, Chóry „Canzona”, zespół flażoletowy z Białężyna,
zespół folklorystyczny „Goślinianie”, zespół śpiewaczy „Goślińskie
Chabry”, zespół śpiewaczy „Goślinianka”, zespół śpiewaczy z Długiej Gośliny, Chór Mieszany „Vocantes”.

Zabiorę was w podróż w przeszłość

T

ak chciał, aby go zapowiedzieć Wiceprzewodniczący komitetu strajkowego
Stoczni Gdańskiej w 1980 roku.

Po mszy św. w kościele Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa na Zielonych Wzgórzach, jej uczestnicy zawitali do Klubu Osiedlowego, gdzie ballady strajkowe zaśpiewał
Antoni Józef Filipkowski. Była to rzeczywiście
podróż w przeszłość, a dla tych młodszych
niezwykła lekcja historii, której próżno szukać
w podręcznikach. Tolek Filipkowski przeciwstawiał się ówczesnemu ustrojowi poprzez

słowo, twórczość literacką. A było o czym
śpiewać i komu się przeciwstawiać. Oprócz
ballad nasz gość przypomniał nam, jak żartowało się za tamtych czasów i kto był celem
tych żartów. W nastrojowej oprawie, przy blasku świec, publiczność wtórowała artyście,
patriocie, żywej legendzie, człowiekowi ściganemu listem gończym, internowanemu. Któż,
jak nie on, powinien opowiadać o tamtych
ciężkich czasach, gdy Polak walczył o swoją
godność?
Marcin Matuszewski

P R Z EG L Ą D
H E J N A Ł ÓW
W dniach 14-16 sierpnia br. delegacja
z naszego miasta w składzie: Andrzej
Kuźniewski, Mateusz Sibilski i trębacze Orkiestry Dętej OSP: Andrzej
Sikorski, Maciej Przybysz , Mariusz
Jarnut wzięła udział w XVI Ogólnopolskim Przeglądzie Hejnałów Miejskich w Lublinie.

Z głębokim żalem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

Ś.P.
Ryszarda Osiadło
Prezesa firmy AVES Sp. z o.o.
w Murowanej Goślinie,
czynnie zaangażowanego w życie społeczne, kulturalne oraz sprawy turystyki
rowerowej w gminie,
osoby niezwykle życzliwej i przyjaznej

RODZINIE ZMARŁEGO

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 01 września 2009 roku
zmarł

Ś.P.
Izydor Błachowiak
Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej
kadencji 1990-1994,
Członek Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych
w Murowanej Goślinie w latach 1981-1993,
ceniony gośliński rzemieślnik
w branży stolarskiej

wyrazy żalu i współczucia
w imieniu mieszkańców
i władz samorządowych
Murowanej Gośliny
składają

wyrazy żalu i współczucia
w imieniu mieszkańców
i władz samorządowych
Murowanej Gośliny
składają

Burmistrz Tomasz Łęcki
oraz
Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy
Murowana Goślina

Burmistrz Tomasz Łęcki
oraz
Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy
Murowana Goślina

Nowy sołtys
w Mściszewie

W

wyniku przeprowadzonych w dniu
10 września br. wyborów Sołtysa
Sołectwa Mściszewo nowym gospodarzem tego terenu został wybrany Pan Zbigniew Mendlewski. Pan Zbigniew był jedynym
kandydatem zgłoszonym na Sołtysa, który
wyraził zgodę dot. uczestniczenia w wyborach. Przypomnĳmy, iż było to drugie podejście do wyborów nowego Sołtysa, w czerwcu
br. podczas zebrania wiejskiego nie zgłosił się
żaden kandydat, który byłby gotowy podjąć
się roli Sołtysa.
Nowem Sołtysowi tym bardziej gratulujemy
wyboru i życzymy owocnej pracy na rzecz
lokalnej społeczności.

Z dniem dzisiejszym funkcję Sołtysa Panu Zbigniewowi przekazał ustępujący Sołtys Jan
Gruszczyński. Za wieloletnią pracę na rzecz
Mściszewa i Złotoryjska popularnemu Jasiowi
serdecznie dziękujemy.
Arkadiusz Bednarek
Kierownik Biura Komunikacji Społecznej
tel.: 061 811 88 48
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl
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Przemówienie Burmistrza
Tomasza Łęckiego wygłoszone
podczas Dożynek Gminnych
Przebędowo, 29 sierpnia br.
Szanowni Starostowie Dożynkowi,
Panie Starosto Poznański,
Czcigodni Księża,
Panie i Panowie Radni, Sołtysi
i liderzy stowarzyszeń,
drodzy przedstawiciele społeczności
sołeckich, w tym szczególnie
przedstawiciele wsi gospodarza
tegorocznych dożynek – Przebędowa,
wszyscy zebrani Mieszkańcy
i Przyjaciele naszej gminy!
Kontynuujemy dobrą tradycję gminnych dożynek. Tym razem gościmy w największej goślińskiej wsi – w Przebędowie.
Nazwa miejscowości wywodzi się prawdopodobnie od imienia Przebęda – domniemanego
założyciela osady. Pierwsza wzmianka historyczna o Przebędowie pochodzi z 1388 roku.
Dobra przechodziły w ręce kolejnych rodzin,
początkowo polskich: m.in. Potulickich, Gątkowskich, Gurowskich, a od końca XVIII wieku
– głównie niemieckich: von Treskov, a następnie Winterfeldów. Współcześnie Przebędowo
znane jest z działalności Zakładu Doświadczalnego Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. W wyniku
rozwoju budownictwa mieszkaniowego nastąpiło faktyczne połączenie Przebędowa i Murowanej Gośliny. W najbliższej przyszłości
budownictwo mieszkaniowe powinno dalej się
rozwĳać. W ostatnich latach zmodernizowana
została sieć wodociągowa, rozbudowane
oświetlenie uliczne i wprowadzone dodatkowe
połączenia autobusowe z Poznaniem i na terenie gminy. Ostatnią inwestycją jest ścieżka pieszo-rowerowa.
Obecnie przygotowujemy się do ogłoszenia
przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej
w ramach projektu Związku Międzygminnego
„Puszcza Zielonka”. Przebędowo skorzysta
z budowy obwodnicy, zyska na atrakcyjności
po wybudowaniu zbiornika wodnego na Trojance, a w przyszłości jest plan wybudowania
przystanku szynobusów.
Jak zwykle na dożynkach dokonam podsumowania spraw wiejskich w ostatnim
roku.
1. Po raz pierwszy od kilku lat mamy rok urodzaju. Tegoroczne zbiory muszą cieszyć.
Niestety rynek działa w ten sposób, że
radości z dobrych plonów towarzyszy brak
satysfakcji ekonomicznej – niskie ceny.
2. W wyniku problemów ubiegłorocznych 33
gospodarzy skorzystało z kredytu preferencyjnego na łączną kwotę ponad 1 mln
100 tys. zł. Bardzo dziękuję członkom
komisji szacującej straty: paniom Małgorzacie Krotiuk-Śliwie i Ewie Grodzkiej oraz panom: Romualdowi Stańko,

Markowi Strykowskiemu i Pawłowi
Bukowskiemu.
3. W punkcie konsultacyjnym w ramach
doradztwa dla rolników do 30 lipca z pomocy skorzystały 124 osoby.
4. Zorganizowane zostały wyjazdy na trzy
edycje targów rolniczych do Poznania
i Bednar. Ważnym wydarzeniem stało
się lokalne Agro Show zorganizowane
przez firmę AVES – Ryszarda Osiadło.
5. Niezwykle ważny procesem było usamodzielnianie naszej spółki wodnej i tym
samym zakończenie współpracy ze Związkiem w Obornikach.
6. Prowadziliśmy ścisłą współpracę z Agencją
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
oraz Powiatowym Inspektorem Weterynarii. Wszelkie ważne informacje przekazywane są poprzez stronę internetową
gminy, „Biuletyn Samorządowy” oraz za
pośrednictwem sołtysów, którzy mają do
dyspozycji specjalne tablice ogłoszeń.
Odbywały się także uzgadniane z radami
sołeckimi spotkania w kolejnych miejscowościach.
7. Nasza gmina jest oceniana jako bardzo
aktywna. Tysiące osób uczestniczyło
w: „Targu Wiejskim” w Boduszewie,
„Wiankach” w Mściszewie, Festiwalu
„Musica Sacra, Musica Profana” w Długiej
Goślinie. Z udziałem środowiska białężyńskiego i uchorowskiego realizowany jest
piękny projekt kulturalny: „Czarnecki in
memoriam”, a w Pławnie „Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski”. Nieocenione
zaangażowanie wielu osób miało miejsce
przy organizacji „MTB Marathonu”, czy
też wielkiego widowiska o „Dziejach
Murowanej Gośliny”. Tu niezapomniane
role z udziałem części własnych gospodarstw odegrali sołtysi Marian Nogaj
i Piotr Michalski.
8. Na terenie sołectw, obok struktur samorządu wiejskiego, działają liczne organizacje. Najliczniejsze są Ochotnicze Straże
Pożarne. Szczególnie ważną rolę w gminnym systemie bezpieczeństwa odgrywa
OSP w Nieszawie.
Stałą aktywnością wykazują się Akcja Katolicka i Koło Gospodyń Wiejskich w Długiej
Goślinie. Nieocenioną działalność sportową
prowadzą KS Łopuchowo i Liga Gminna.
Z okazji jubileuszu 10-lecia obu prezesom Janowi Sygneckiemu i Jerzemu Cieślakowi wyrazy uznania i gratulacje.
W ostatnich latach powstają także nowe
organizacje. Podejmują one działania na rzecz
rozwoju swoich miejscowości: Towarzystwo
Upowszechniania Internetu w Boduszewie,
Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni, Stowarzyszenie Przyjaciół Mściszewa i najmłodsze

Tomasz Łęcki - Burmistrz Miasta i Gminy
stowarzyszenie „Małe jest piękne” w Długiej
Goślinie i Białężynie.
9. Wysiłek społeczny jest wspomagany środkami budżetu gminy. W tym roku jest to
kwota 180 tys. zł. 120 tys. zł to dofinansowanie projektów w ramach gminnego
„funduszu sołeckiego”, 50 tys. zł. to koszty
zaprojektowania kolejnych lamp ulicznych.
Tu słowa podziękowania dla Długiej
Gośliny, a osobiście dla pana Przemysława Napieralczyka za pomoc w uzyskaniu bardzo atrakcyjnej oferty.
11 tys. zł. to dofinansowanie imprez sołeckich – głównie Dnia Dziecka. Coraz większą rolę odgrywają fundusze pomocowe.
Świetnym doświadczeniem może pochwalić
się Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni.
Dzięki środkom Europejskiego Funduszu
Społecznego zostały uruchomione ogniska
przedszkolne w Rakowni, Boduszewie, Mściszewie i Uchorowie.
10. Ważną dziedziną naszej gospodarki jest
turystyka. Staramy się o jak najlepszą
infrastrukturę turystyczną i promocję.
W tym roku powstał kolejny obiekt
z miejscami noclegowymi – tym razem
w Kamińsku.
Tyle podsumowań. Teraz najważniejsze
zadania, które przed nami.
1. Nastał okres kryzysu gospodarczego.
Ważnym jest, aby nie nastąpiły niekorzystne wydarzenia w lokalnej gospodarce.
Obecnie należy stwierdzić, że nie nastąpiło u nas radykalne zwiększenie niewielkiego do tej pory bezrobocia. Nie mniej
każdej osobie, która tego potrzebuje
wsparcia udziela gminny Klub Pracy. Jednocześnie cieszy rozwój Goślińskiej Strefy
Gospodarczej przy ul. Polnej.
Niestety mimo wszystko w tym roku odnotowaliśmy spadek dochodów gminy, a to
wymaga korekt w naszych dotychczasowych
planach i poważnych oszczędności w kosztach bieżących.
2. Najważniejsze w latach kryzysu to, aby nie
rezygnować z przedsięwzięć mających na
celu rozwój gminy. Tu za ważne uznajemy
pobudzanie budownictwa mieszkaniowego, poza samą Murowaną Gośliną
szczególnie w Przebędowie, Łopuchowie
oraz w Mściszewie i Rakowni. Opracowywane są stosowne plany zagospodarowania przestrzennego. Ważnymi są inwestycje publiczne. Należy zakończyć w tym
roku budowę ul. Polnej, w przyszłym – hali
widowiskowo-sportowej. W najbliższych
miesiącach powinny ruszyć prace związane z przebudową linii kolejowej, budową
kanalizacji sanitarnej, budową zbiornika
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„Przebędowo”. Uzyskaliśmy dotację na
rozbudowę świetlicy w Rakowni i boisko
w Białężynie. Aktualnie walczymy o dotację na wodociąg w Głębocku i ul. Raduszyńską. Przygotowujemy kolejne podejście w sprawie świetlicy w Boduszewie
oraz wniosek dotyczący Głęboczka. Bardzo ważnym są wydarzenia kulturalne
i sportowe. Nie powinno zabraknąć pozytywnych emocji.

przedsięwzięcia. Znowu stoczy się batalia
o dostęp do środków „Funduszu Sołeckiego”. Zapewne najwięcej sołeckich
inwestycji będzie związanych z rozbudową
oświetlenia drogowego. Niezwykle ważnym jest rozwój lokalnych inicjatyw, stowarzyszeń, a w szczególny sposób aktywność w powołanej wraz z Obornikami
i Ryczywołem Lokalnej Grupie Działania
„Kraina Trzech Rzek”.

nowo, wszystkim zaangażowanym mieszkańcom, delegacjom sołectw z przepięknymi
wieńcami, Ośrodkowi Kultury, wszystkim
służbom i instytucjom. Dzięki Wam mamy
możliwość uczestnictwa w tak pięknym świecie goślińskiej wsi. Pragnę podziękować Księdzu Proboszczowi i wszystkim zaangażowanym za Mszę Świętą. Wszystkim gościom
z Panem Starostą na czele – za poświęcenie
czasu i obecność wśród nas.

Jednak w sposób szczególny chciałbym
zaprosić do osobistego zaangażowania
w przedstawienie historyczne „O dziejach
Murowanej Gośliny”. Myślimy o jego rozwoju. Sprawę chciałbym postawić konkretnie. Po tegorocznym sukcesie potrzebnych
jest kolejnych ok. 200 uczestników. 2 października odbędzie się spotkanie wszystkich zainteresowanych.

4. Niezwykle ważnym osiągnięciem jest bardzo dogodny dostęp do przedszkoli na
terenach wiejskich naszej gminy. Wszystkie placówki będą dalej działały i to głównie dzięki współpracy z lokalnymi stowarzyszeniami.

Jako wyraz szacunku i wdzięczności za zaangażowanie na rzecz spraw naszej gminy i poszczególnych miejscowości pragnę wręczyć
upominki Sołtysom.

3. Poza większymi przedsięwzięciami sołectwa będą prowadziły swoje lokalne

Szanowni Państwo!
W obecności tak wielu osób pragnę serdecznie podziękować za przygotowanie tegorocznych dożynek: Sołectwu Przebędowo i Troja-

Wszystkim dziękuję za uwagę, a gospodarzom
przekazuję „Szczęść Boże”!
Tomasz Łęcki
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
tel. 061 892 36 05
e-mail: burmistrz@murowana-goslina.pl

Jarmarczna Murowana Goślina po raz siódmy
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lipca już - po raz siódmy - w Murowanej Goślinie odbył się Jarmark
św. Jakuba, który w tym roku przebiegał pod hasłem „Wojenko, wojenko…”. Jak
zawsze wiele się działo.
V Światowy Zjazd Gośliniaków
Już w godzinach rannych goślinianie urodzeni
przed 1939 rokiem uczestniczyli w V Światowym Zjeździe Gośliniaków. Ponad 100 osób
przybyło do remizy OSP, by podzielić się swoimi wspomnieniami, pośpiewać wspólnie i przy
poczęstunku porozmawiać o tym, co się u nich
obecnie w życiu dzieje. Jak zawsze seniorom
dopisały humory, co miało swoje odzwierciedlenie w tańcach, do których przygrywała
Goślińska Kapela „Eka Wuja Jacha”.
Otwarcie Jarmarku
Oficjalne rozpoczęcie Jarmarku miało miejsce
o godz. 14:00, kiedy to zabytkowe pojazdy
z czasów II wojny światowej przejechały ulicą
Poznańską w stronę rynku, czyli centrum
wydarzeń. Otwarcia imprezy i przekazania
kluczy na ręce Starszego Cechu Jerzego
Pędzińskiego dokonał Burmistrz Tomasz
Łęcki.
Statuetki Burmistrza dla osobowości kultury
Jak co roku wręczone zostały statuetki osobowościom kulturalnym gminy, w dwóch kategoriach: za całokształt działalności kulturalnej
oraz za dokonania kulturalne minionego roku.
Kapituła powołana przez Burmistrza Murowa-

nej Gośliny postanowiła w tym roku przyznać
statuetki dwóm zasłużonym gośliniankom: za
całokształt – Beacie Springer, za osiągnięcia
minionego roku – Jadwidze Maćkowiak.
Pani Beata Springer jest postacią nietuzinkową
w naszym środowisku. To nie tylko artysta, ale
i wychowawca młodych odbiorców i twórców
sztuki. Jest osobą niezwykle twórczą i zaangażowaną. Jej pasja udziela się uczniom, a efekty
pracy budzą uznanie nie tylko najbliższego środowiska, ale przebywających w szkole przedstawicieli władz, środowisk nauczycielskich,
rodziców i wielu zapraszanych gości.
Pani Jadwiga Maćkowiak od dwunastu lat prowadzi w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka
Sienkiewicza w Murowanej Goślinie edukację
muzyczną na wysokim poziomie. Dzięki jej
pracy działają na wszystkich poziomach klasy
o poszerzonym programie muzycznym. Organizuje warsztaty artystyczne i tzw. „zielone
szkoły”. Rozbudza w dzieciach miłość do
muzyki i przybliża im świat muzyki wyjeżdżając z nimi co miesiąc (w soboty) na koncerty
do Poznania (aula UAM), organizowane przez
Ruch Muzyczny Pro Sinfoniki. Jej podopieczni
od siedmiu lat są laureatami turniejów Muzycznych Pro Sinfoniki – I miejsce lub I miejsce
z wyróżnieniem, zdobywają wyróżnienia
w licznych przeglądach.

nie zespoły: „Gang Marcela”, „Commers
Band”, „Farba” – jako gwiazda wieczoru.
Szczególnym wydarzeniem było widowisko
plenerowe „Dzieje Murowanej Gośliny”. Na
zakończenie jarmarku odbyła się zabawa
taneczna przy muzyce zespołu „Blue voice”.
By nadać Jarmarkowi wojennego klimatu na
rynku „stacjonowało” obozowisko żołnierzy,
w ratuszu można było obejrzeć wystawę
tematyczną. Jak zawsze odbyła się loteria parafialna, Ogólnopolskie Strzelanie Bractw Kurkowych o „Miecz św. Jakuba” ale nie tylko
(miecz „wystrzelał” Jarosław Dobrowolski,
tarczę Fundacji im. Jana Pawła II - Mateusz
Olejniczak, a tarczę św. Jakuba Tomasz Wawrzyniak), Drużynowe Zawody Wędkarskie na
jez. Łomno czy zbiórka krwi na rzecz dzieci
poszkodowanych w wypadkach, zorganizowana przez Klub HDK PCK „Gośliniacy”
(zebrano 32 litry i 850 ml. krwi). Na pamiątkę
Jarmarku można było nabyć okolicznościową
kartkę z datownikiem czy spróbować domowych wypieków w kawiarence przygotowanej
przez sołectwo Mściszewo. Oczywiście na jarmarku nie mogło zabraknąć kramów z rękodziełem.
Organizatorzy szacują, że tegoroczny Jarmark
odwiedziło ok. 6-7 tysięcy osób.

Atrakcje i koncerty
Dla zgromadzonych zagrała Orkiestra Garnizonowa Sił Powietrznych w Bytomiu, następ-

Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 061 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

2 Października 2009 - początek eksplozji...
Poszukiwani statyści do widowiska o dziejach naszego miasta.
W przyszłym roku druga edycja „Dziejów Murowanej Gośliny” rozbudowana o wiele elementów.

Zapraszamy tych, którzy aktywnie chcieliby włączyć się do współpracy na przyszły rok.
Spotkanie odbędzie się w auli Gimnazjum nr 1 przy ul. Mściszewskiej 10
w Murowanej Goślinie, 2 października 2009 r. o godzinie 18:00.
Do wspólnej promocji naszego miasta w tak niezwykły sposób nigdy rąk za mało.

Podczas spotkania odbędzie się jedyna projekcja pełnego nagrania widowiska „Dzieje Murowanej Gośliny”!!!
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Transport autobusowy

XXXII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej

T

uż przed udaniem się na urlopy radni
obecnej kadencji po raz 32 spotkali się
na wspólnych obradach. Sesji, która
odbyła się 27 lipca przewodniczył Zbyszek
Krugiełka, a uczestniczył w niej pełen skład
Rady oraz Burmistrz i zaproszeni goście.

Porównując do poprzedniej sesji podczas, której radni podjęli 16 uchwał, ta sesja wyglądała
skromniej, bowiem podjęto jedynie 5 uchwał:
1) Uchwała Nr XXXII/315/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w Łopuchowie po północnej stronie drogi wojewódzkiej
nr 196.
Rada Miejska uchyliła poprzednie uchwały
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Łopuchowo i okolic z 2006
i 2008 roku. Obszary wskazane w tych
uchwałach nie obejmowały terenów obecnie
wskazanych do zainwestowania, które
pozwoliłyby na spójne kształtowanie przestrzeni wsi Łopuchowo. Nie umożliwiały
także realizacji założeń inwestycyjnych przez
właściciela części terenu objętego planem.
W obrębie tego planu mają zostać wyznaczone m. in.: tereny usług sportu i rekreacji,
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny usług i zieleni parkowej.
2) Uchwała Nr XXXII/316/2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na
obszarze działki nr ewid. 239/5 w miejscowości Mściszewo, gmina Murowana
Goślina.

Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwala na realizację na
wskazanym obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz obiektów produkcyjno-usługowych.
3) Uchwała Nr XXXII/317/2009 w sprawie zmiany uchwały nr IX/72/2007
z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej, dotyczącej budowy urządzeń infrastruktury
technicznej.
Rada Miejska uchyliła poprzednią uchwałę,
która określała opłatę adiacencką w wysokości 1% wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej (z udziałem środków Skarbu
Państwa, samorządu, Unii Europejskiej lub
innych zagranicznych środków bezzwrotnych). Przy opłacie na poziomie 1% koszty
wykonania operatu szacunkowego przewyższały wpływy do budżetu z tytułu tej opłaty.
Dlatego Rada zadecydowała o podwyższeniu
wysokości opłaty adiacenckiej do 10%.
4) Uchwała Nr XXXII/318/2009 w sprawie podwyższenia kapitału MG Sport
Sp. z. o.o.
Rada Miejska wyraziła zgodę na podniesienie
kapitału zakładowego spółki MG Sport Sp.
z o.o. o kwotę 800.000 zł i wniesienie jej do
spółki jako wkład pieniężny. Kwota ta pozwoli
na dalszą realizację wydatków związanych
z przedmiotową inwestycją.
5)Uchwała Nr XXXII/319/2009 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009
rok.

Zgodnie z tą uchwałą dochody budżetu
gminy zostały zwiększone o 54.129 zł a wydatki o 35.153 zł. Deficyt uległ zmniejszeniu
o kwotę 18.976 zł do kwoty 13.327.739 zł
i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków oraz z emisji obligacji
komunalnych.
Treść uchwał podjętych na sesji znajduje się na
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz w Biurze Rady Miejskiej.
Ciekawy przebieg natomiast miała poprzedzająca sesję Komisja Oświatowo-Społeczna.
Przewodniczący Komisji Paweł Bukowski
zaplanował wizytację kąpielisk w Wojnówku,
Okońcu i Kamińsku. Pojawienie się radnych
i burmistrza wywołało wśród niektórych plażowiczów zmieszanie, inni natomiast niewzruszenie korzystali z uroków pięknej pogody.
Na koniec przewodniczący zaprosił wszystkich radnych na spotkanie z archeologami prowadzącymi badania wykopaliskowe na Radzimiu. Niestety pogoda już nie dopisała i przeprawa na miejsce wykopów przypominała
bardziej survival niż posiedzenie komisji.
Całość zakończyła się wspólnym posiłkiem
przy ognisku w towarzystwie archeologów
i przebywających w tym czasie w Murowanej
Goślinie państwa Stuartów ze Szkocji.
Kolejna sesja odbędzie się 28 września, a zostanie poprzedzona posiedzeniami Komisji
Gospodarczej (22.09) i Oświatowo-Społecznej
(24.09).
Piotr Hildebrandt
Biuro Rady Miejskiej
tel.: 061 892 36 54
e-mail: rada.miejska@murowana-goslina.pl

Dyskusja publiczna w sprawie zmiany studium - odpowiedź dotycząca „bagienka za przedszkolem Słoneczko”

„Z

godnie z uchwalonym uchwałą nr
289/XXXII/2001 Rady Miejskiej
w Murowanej Goślinie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Murowanej Gośliny z dnia
3 września 2001 roku teren działki nr 1259
(częściowo stanowiący teren tzw. bagienka)
przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową o wysokiej intensywności z towarzyszącymi usługami i zielenią. Według zapisów
wyżej wymienionego planu zabudowie budynkami może podlegać 50% powierzchni działki,
40% musi stanowić powierzchnia działki,
którą należy przeznaczyć na cele zieleni. Jest
to teren prywatny, a w wyżej wymienionym
planie miejscowym nie ma żadnego nakazu
zachowania istniejących wód powierzchniowych.
Również przepisy prawa wodnego (z dn. 18

lipca 2001r. Dz. U. Nr 239 poz. 2019 ze zm.)
dot. szkodliwego wpływu na grunty sąsiednie
w związku ze zmianą stanu wody na gruncie
nie mają zastosowania, gdyż na dzień dzisiejszy
właściciel nieruchomości nie powoduje szkody
min. zalewania gruntów sąsiednich (w części
bagienka, będącej własnością gminy, gdyż jest
to teren podmokły). Nie występują tam formy
prawem chronione określone ustawą o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 r. tj. pomniki przyrody, użytki ekologiczne itp. Teren
nie wykazywał konieczności realizacji inwentaryzacji fauny i flory, w związku z koniecznością objęcia ochroną. Urząd Miasta i Gminy
w Murowanej Goślinie nie zlecał wykonania
badań materiału, którym zasypywany jest
teren, ze względu na fakt, iż jest to urobek
ziemny (ziemia, kamienie, gruz) przeznaczony
do utwardzenia terenu pod zabudowę, który
jest wyznaczony powyższym planem, zgodnie
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z Rozporządzeniem Ministra Środowiska
w sprawie listy rodzajów odpadów, które
posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie będącym przedsiębiorcami, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku z dnia 21
kwietnia 2006 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 527 ze
zm.).
Niniejsze działania nie są zatem sprzeczne
z prawem.”
Małgorzata Krotiuk-Śliwa
Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
tel. 061 892 36 33
e-mail: m.sliwa@murowana-goslina.pl
Magdalena Głowacka
Kierownik Biura Planowania Przestrzennego
tel. 061 892 36 20
e-mail: m.glowacka@murowana-goslina.pl

1

września minęły dokładnie dwa lata od
wprowadzenia autobusowej komunikacji
realizowanej przez Spółkę Warbus.
W tym okresie zaszły liczne zmiany, które
dotyczyły zarówno rozkładów jazdy autobusów, uruchomienia nowych połączeń autobusowych (linie 390, 395 oraz 399), systemu biletowego oraz taboru autobusowego i wynikały
z uwarunkowań lokalnych jak i ogólnokrajowych uwarunkowań rynkowych (wzrost cen
paliw, kryzys gospodarczy). Pragnę zatem
dokonać pewnego podsumowania minionego
czasu oraz podzielić się z Państwem informacjami, jakie kolejne działania planowane są
w organizacji transportu publicznego.
Ostatnie zmiany rozkładu jazdy weszły w życie
w maju br. Zmiany te polegały na zoptymalizowaniu oferty połączeń autobusowych do
Poznania. Rozkład ten stanowił odpowiedź na
wnioski mieszkańców i innych pasażerów
autobusów linii 341 i 348 przy jednoczesnym
uwzględnieniu możliwości ekonomicznych,
jakimi dysponuje gmina oraz technicznych
(tabor) i organizacyjnych (kierowcy), jakimi
dysponuje przewoźnik. Jednocześnie jestem
świadoma, że rozkład ten niejednokrotnie nie
odpowiadał indywidualnym potrzebom pasażerów, jednak stanowi on kompromis, który
ma pogodzić zarówno interesy korzystających
z transportu publicznego, jak i jego organizatorów i wykonawców. Ostatnie zmiany rozkładu
określiły jego docelowy zakres i przy obecnych uwarunkowaniach nie będzie on podlegał
dalszym modyfikacjom. Ewentualne uruchomienie dodatkowych połączeń jest rozpatrywane w kontekście modernizacji linii kolejowej, jednak obejmować będzie ono jedynie
okres do uruchomienia zmodernizowanej linii
kolejowej.
Od początku roku udało się także uruchomić
autobusową komunikację wewnątrzgminną,
która cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Przewozy na liniach w kierunku
Uchorowa, Pławna oraz Długiej Gośliny jak
dotąd funkcjonują sprawnie. Od czasu urucho-

mienia komunikacji udało się włączyć do trasy
przejazdu linii 390 Nieszawę, natomiast od
początku września autobusy linii 399 będą
dojeżdżać do al. Czereśniowej w Długiej Goślinie, gdzie została wykonana pętla autobusowa.

bus przeniosła lokalizację bazy na ul. Rogozińską w Murowanej Goślinie. Ujednolicona
została także kolorystyka wszystkich autobusów wewnątrzgminnych, natomiast w miesiącu
wrześniu wymianie na tablice świetlne mają
ulec także tablice kierunkowe w autobusach.

Modyfikacji uległ także system biletowy. Polegała ona na stworzeniu wspólnego biletu na
wszystkie linie autobusowe obsługiwane przez
Warbus Sp. z o.o. i tak osoby posiadające bilet
miesięczny na cztery strefy na linie 341 i 348
mogą na jego podstawie korzystać z przejazdów autobusami komunikacji wewnątrzgminnej bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Jednocześnie pragnę przypomnieć, że od
lutego br. w komunikacji wewnątrzgminnej
obowiązuje wspólny bilet miesięczny na linie
390, 395 i 399.

Ponadto w 2009 roku przedstawiciele UMiG
brali udział w spotkaniach organizowanych
przez Urząd Miasta Poznania oraz Zarząd
Transportu Miejskiego w celu stworzenia założeń optymalnego sytemu transportowego
w skali aglomeracji poznańskiej. W ciągu
najbliższych tygodni w powyższej kwestii
gmina Murowana Goślina zamierza podpisać
list intencyjny wraz z Miastem Poznaniem i innymi gminami powiatu poznańskiego, co miałoby stanowić pierwszy krok w kierunku
utworzenia Związku Transportowego Aglomeracji Poznańskiej.

W okresie letnim tradycyjny bilet miesięczny
został zamieniony na EM-kartę, czyli plastikową, zbliżeniową kartą chipową zawierającą
dane pasażera oraz elektroniczną kopię danych
biletu miesięcznego czy też szkolnego. Pierwszą EM-kartę pasażer otrzymuje po wpłaceniu
kaucji w wys. 10 PLN. EM-karty są wydawane
jedynie w Kiosku RUCH-u przy ul. Krętej 7 na
os. Zielone Wzgórza, natomiast od września
można je doładowywać także w pozostałych
punktach sprzedaży biletów.
Zmianie uległa także lokalizacja miejsc sprzedaży biletów, które można nabyć w następujących punktach stacjonarnych na terenie Murowanej Gośliny oraz Poznania:
• PPHU „Adam”, plac Powstańców Wlkp.
16, Murowana Goślina,
• Kiosk RUCH-u przy ul. Krętej 7 na
os. Zielone Wzgórza, Murowana Goślina,
• Sklep papierniczy (plecaki ,zabawki) ul. Główna 37 – Poznań.

Podsumowując należy zauważyć, że organizacja autobusowych przewozów dla mieszkańców gminy Murowana Goślina podlegała
w ciągu ostatnich 2 lat licznym przeobrażeniom, co pozwoliło znacznie rozbudować
system lokalnych połączeń komunikacyjnych.
Planowane zmiany w przepisach dotyczących
zrównoważonego transportu publicznego oraz
stale rosnące potrzeby mieszkańców stawiają
przed organizatorami transportu kolejne
wyzwania. I tak zadaniami zaplanowanymi do
realizacji w latach kolejnych są m.in.:
- wybudowanie pętli autobusowej przy ul.
Rogozińskiej na wysokości ul. Szklarskiej,
- uruchomienie linii autobusowej komunikacji
wewnątrzgminej w kierunku Boduszewa
oraz Mściszewa,
- zintegrowanie sytemu komunikacji autobusowej z transportem kolejowym (stworzenie węzła przesiadkowego w okolicy
ul. Dworcowej).

Kolejne zmiany dotyczyły także taboru oraz
bazy transportowej przewoźnika, która
początkowo znajdowała się w Koziegłowach w
gminie Czerwonak. Od sierpnia br. firma War-

Barbara Borejsza-Ida
podinspektor ds. ochrony środowiska
tel.: 061 892 36 41
e-mail: srodowisko@murowana-goslina.pl

Praktyki, staże, wolontariaty
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użym powodzeniem cieszy się Urząd
Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie
wśród młodych ludzi chcących odbyć
praktyki zawodowe.

doświadczeń zgłaszając się do urzędu na
wolontariat. Brak wynagrodzenia za pracę nie
zniechęca. Ważne jest to, czego można się
tutaj nauczyć.

Wiele szkół i uczelni takich właśnie praktyk
wymaga. Zainteresowani praktykami są
zarówno uczniowie szkół średnich i pomaturalnych, jak i studenci. Odbywają się one niemal przez cały rok, choć największa kumulacja
zgłoszeń następuje w miesiącach wiosennoletnich.

Inną formą zaangażowania są staże organizowane i opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy
w Poznaniu. Te ostatnio jednak cieszą się jakby
mniejszym zainteresowaniem.

Godny zauważenia i pochwały jest też fakt, iż
są młode osoby, które czas swoich wakacji
chcą poświęcić na własny rozwój i zbieranie

Niezależnie od formy współpracy z urzędem,
każdy chętny chcący odbyć praktykę, wolontariat czy staż zobowiązany jest złożyć w kancelarii naszego urzędu życiorys i podanie ze
wskazaniem zainteresowań związanych z zadaniami wykonywanymi przez urząd np. pla-

nowanie przestrzenne, ochrona środowiska,
inwestycje, finanse, podatki itp.
Zachęcamy zwłaszcza osoby, które zainteresowane są odbyciem staży absolwenckich do
zgłaszania się do Powiatowego Urzędu Pracy,
a za jego pośrednictwem do naszego urzędu.
Urząd Miasta i Gminy nie pokrywa kosztów
odbycia praktyki, wolontariatu czy stażu.
Ewa Leitgeber
Kierownik Referatu Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich
tel. 061 892 36 50
e-mail: e.leitgeber@murowana-goslina.pl

Arleta Włodarczak
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Leszek Bajon
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Marek Karasiewicz

iedy we wrześniu ubiegłego roku pan
Marcin Matuszewski ogłosił nabór statystów do widowiska, jakiego jeszcze
w Murowanej Goślinie nie było, zgłosiłem swoją
kandydaturę, tak naprawdę niewiele więcej wiedząc. Na wiosnę rozpoczęły się próby i powoli
zaczął się rysować obraz całości, chociaż tak
naprawdę, to ten pełen obraz był tylko w głowie
pana Marcina. I choć nękały nas różne trudności
(meszki, deszcze, a nawet ulewy), przygotowanie widowiska, dzięki zaangażowaniu się wszystkich osób, które przy nim pracowały, zostało
szczęśliwie zakończone. Samo widowisko to
przewodniczący Rady
olbrzymi stres, ale i tempo przygotowań do
Rodziców Chóru Dziewnastępnych scen. Na koniec olbrzymia satysfakczęcego „Canzona”,
cja z owacji, którą nam zgotowali goślinianie.
statysta
Warto było podjąć wyzwanie... Pozostał tylko
żal, tego WIDOWISKA nie mogłem zobaczyć. I jeszcze jedno, bardzo chcę
podziękować tym wszystkim wspaniałym ludziom, z którymi dane mi było
przy realizacji tego przedsięwzięcia pracować.

nad widowiskiem trwała od października 2008 do
25 lipca 2009. Do projektu włączono ok. 260 osób
aktywnie uczestniczących. Większość, to mieszkańcy naszego miasta i okolic, w tym dwa zespoły
taneczne, jeden zespół akrobatyczny, dwa chóry,
dwa zespoły wokalne oraz szereg osób występujących jako statyści. Oprócz tego została zaproszona
specjalna grupa rekonstruująca działania wojenne.
Efekt końcowy przerósł najśmielsze oczekiwania.
Historia Murowanej Gośliny przedstawiona w sposób bardzo efektowny i niezwykle zaskakujący. Było
to największe przedsięwzięcie logistyczne i finansowe realizowane przez nasz Ośrodek. Włożyliśmy
w nie wiele sił i serca. Śmiało możemy powiedzieć,
że osiągnęliśmy sukces. Nie uniknęliśmy błędów,
przyjęliśmy wiele krytycznych uwag i wszystkie je
rozważamy. Przyszłoroczne widowiska będą imprezami biletowanymi, unikniemy wtedy wielu z tegorocznych błędów. Będziemy ulepszać sprawy merytoryczne, organizacyjne i techniczne widowiska.

Ponieważ wiele emocji wzbudziły też sprawy finansowe podaję koszty:
- koszt wyjazdu do Francji w 2008 r. – 5.196, 34 zł
(2 osoby),
- koszt wyjazdu do Francji w 2009 r. - 33.429, 33
zł (18 osób),
- koszty widowiska – 203.637, 20 zł,
- koszty przygotowania terenu – 6.420, 00 zł
(koszt UMiG).
Dodam, że koszty widowiska byłyby większe o 5060 tysięcy zł gdybyśmy zlecili napisanie scenariusza,
muzyki i zatrudnili scenografa i reżysera. To
wszystko zrobili pracownicy naszego Ośrodka.
Bardzo przepraszam te osoby, które nie mogły
obejrzeć widowiska.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji wystosował 250 podwójnych zaproszeń na widowisko.
Skierowane zostały do osób reprezentujących różne
środowiska w naszej gminie, zarządów organizacji
pozarządowych, radnych, sołtysów, przewodniczących osiedli, nauczycieli, których uczniowie występowali w widowisku itp. Potwierdziło udział ok. 400
osób. Na trybunach było 1100 miejsc. Nie wszystkie osoby, które potwierdziły udział zobaczyły
widowisko, ponieważ przyszły za późno.

Widowisko plenerowe

J

ako „świeżo upieczony” burmistrz Murowanej Gośliny
w 1999 roku odbyłem staż zagraniczny we Francji.
Wśród wielu prezentacji uczestnicy stażu mieli okazję
pojechać do Wandei i tam obejrzeć olśniewające
widowisko historyczne, przygotowane i realizowane
przez mieszkańców okolicznych miejscowości.
Po powrocie zastanawiałem się nad możliwością przeniesienia tamtych doświadczeń do nas.
I zaczął się długi marsz: prezentacja dla pracowników
MGOKiR, dyskusje i pierwsze „przymiarki” z Robertem
Skolmowskim, Jarmark św. Jakuba, przedstawienia o życiu św. Jakuba i wyjazd panów Marcina Matuszewskiego i
Bartłomieja Stefańskiego do Francji i wreszcie po 10
latach…. naprawdę zachwycający, porywający efekt –
„Dzieje Murowanej Gośliny”.

To dopiero początek. Sporo jeszcze przed nami.
Potrzeba wielu chętnych i wierzących, że się uda. Już
dzisiaj mogę jasno stwierdzić, z takimi ludźmi, z jakimi
mam przyjemność współpracować uda się na pewno.
Zapraszam wszystkich kolejnych zainteresowanych.

H

„Gośliniacy i Przyjaciele Murowanej Gośliny
wszystkie ręce na pokład!!!”.
Tomasz Łęcki
Burmistrz Murowanej Gośliny
inicjator widowiska

Bogdan
Andrzejewski

Bartłomiej Stefański

oczątek myślenia o scenografii to swobodne,
wolne pomysły na miejscu przyszłego widowiska. Pierwszy poważny etap prac to zapoznanie się ze scenariuszem i rozmowy z reżyserem
następnie ustalanie warunków technicznych, wymogów scenicznych, czyli zbudowanie takich zastawek
dekoracyjnych, które sprawują nie tylko funkcję
dekoracji ale również kulis, za którymi znajdą się
aktorzy i statyści. Kolejny etap to jak dostosować
wystrój, jeżeli opowieść płynie poprzez wieki?
Ogólne założenie to podróż w czasie, przemieszanie czasów, ale z zachowaniem przy poszczególnych
scenach zgodności historycznej i ikonograficznej.
Następnie dostosowanie scenografii to wymyślenie
autor scenografii,
pomysłodawca rekwitakich sposobów, które pozwolą na wykorzystanie
zytów
multimediów, tutaj myślę o wielkoformatowych
wydrukach podświetlanych i ogrywanych z przodu projekcjami. Centrum placu
- najważniejszy element chrzcielnica, a nad nią lampion w koronie rozświetlonego drzewa. Lampion zapalony w czasie chrztu towarzyszy swoim światłem,
jak wieczna lampka przez wieki, gaśnie tylko na czas wojny, aby ponownie rozświetlić promieniście po placu swój opiekuńczy blask (…). Do głównych elementów dochodzą tak zwane rekwizyty (…). Wykonanie tak dużej scenografii
nie byłoby możliwe bez pomocy i zaangażowania moich koleżanek i kolegów
z Ośrodka Kultury, praktykantów i wolontariuszy, za co serdecznie wszystkim
dziękuję. Odbyło się to z niezwykłą sprawnością i dużą dawką twórczego
talentu. Najważniejszą z najważniejszych spraw jest polot w myśleniu nad
kształtem widowiska, nie ma co powściągać wyobraźni. Zobaczyć można
wszystko, uwierzyć, a wtedy rzeczy niemożliwe po prostu stają się.

istorycznego już Widowiska niestety nie
miałem okazji obejrzeć w całości, chociaż
towarzyszyłem jego powstawaniu od wielu
miesięcy. Nagrywanie z chórem muzyki w studio
radiowym, nieoczekiwana propozycja objęcia jednej
z ról, przymiarki kostiumów, wyprawa po naukę do
absolutnych mistrzów Europy w tworzeniu tego
typu widowisk we francuskim Puy du Fou, wreszcie
próby w kałużach wody, która po ulewnych deszczach nie chciała spływać z podmokłej łąki, stanowiły dla mnie, jako przybysza z dalekiego Poznania,
mozaikę rozmaitych przeżyć, które stopniowo
zaczęły się układać w logiczną całość. Najbardziej
interesującym doświadczeniem była jednak obserprofesor Akademii
Muzycznej w Poznaniu,
wacja „zaplecza” Widowiska, czyli aktorów i statyDyrygent Chóru Miestów zgromadzonych za kulisami. Moja rola „Ojca
szanego „Vocantes”,
chrzestnego” średniowiecznej (naówczas Kościelstatysta
nej) Gośliny dała mi dużo satysfakcji i pewną rozpoznawalność, szczególnie wśród dzieci, z których wiele do dziś tytułuje mnie
„Panem – księdzem”. Cieszyła nas wszystkich entuzjastyczna reakcja licznie
zgromadzonej publiczności, ale mnie osobiście najbardziej urzekła atmosfera
narastającego z każdą chwilą zainteresowania powstającym przy naszym udziale
dziełem. Jako współwykonawcy Widowiska mieliśmy wszyscy świadomość, że
bierzemy udział w niezwykłej lekcji historii, tworząc panoramę wydarzeń bardzo ważnych, przedstawionych w sposób barwny i piękny, znakomicie się przy
tym bawiąc. Oby ten sam duch towarzyszył nam wszystkim przy tworzeniu
kolejnych odsłon obrazów „Dziejów Murowanej Gośliny” w przyszłości.
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iedy w ubiegłym roku
Burmistrz
Tomasz
Łęcki zaproponował
wyjazd
pracowników
Ośrodka Kultury do francuskiego Puy du Fou, Marcin
Matuszewski i Bartłomiej
Stefański nie okazali entuzjazmu.
Stwierdzili,
że
wszystko można zobaczyć
w internecie, a my nigdy
czegoś podobnego nie zrobimy. Po przyjeździe zmieDyrektor Ośrodka
nili zupełnie zdanie, byli
Kultury,
zauroczeni tym, co dzieje
Dyrektor widowiska
się we Francji i pełni zapału
do pracy nad naszym widowiskiem. Uwierzyli w swoje
możliwości. Na podstawie relacji historycznej Dariusza
Paprockiego Marcin Matuszewski zaczął pisać scenariusz, zabrał się też za komponowanie muzyki. Praca

przewodniczący osiedla
samorządowego nr 4,
właściciel terenu, na
którym rozgrywało się
widowisko

D

zieje Murowanej Gośliny w ramach Jarmarku św. Jakuba miały być najważniejszym punktem programu. Czy były? W opinii tych, którym udało się dostać na
widownię - w większości tak (…). Godne podkreślenia jest to, że całość powstała
przy wykorzystaniu wiedzy, doświadczenia i potencjału głównie Goślinian. Dla mnie
jako właściciela i użytkownika terenu, na którym odbyło się widowisko jest to dodatkowy powód do zadowolenia, gdyż to właśnie ja byłem inicjatorem wykorzystania
terenu między ul. Szkolną a Dworcową na imprezy o charakterze lokalnym i gminnym
jak choćby “Pożegnanie lata” ,Turniej osiedli samorządowych czy jedna z majówek (…).
Malkontenci zapytają: po co wydawać pieniądze na takie widowisko? Przecież za te
pieniądze można zaprosić np. kilku Pudzianowskich, czy kogoś innego z nieco wyższej
półki o wyrobionym nazwisku. Ale co to da naszemu miastu, co to da naszemu środowisku? A taka cykliczna, wielokrotna impreza jest olbrzymią szansą dla Murowanej
Gośliny. (…) Uważam, że powodzenie takiego widowiska i imprez towarzyszących
będzie miało znaczny wpływ na miejscowy handel, hotelarstwo, gastronomię, usługi
i rzemiosło, a tym samym na rozwój Murowanej Gośliny i okolicy.
Dlatego wszystkim odpowiedzialnym za wdrożenie projektu życzę olbrzymiej determinacji przy realizacji widowiska, a wszystkim mieszkańcom jak największych korzyści
z tego tytułu płynących.
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rzedstawienie „Dzieje
Murowanej Gośliny”
przybliżyły młodym
ludziom czasy powstania
naszego miasta, tragedie
jakie przeszli mieszkańcy,
a ludziom trochę starszym
przypomniały ciężkie czasy
okupacji.
Długo przed przedstawieniem nagrywaliśmy w studio
radia Merkury w Poznaniu
utwory, które były tłem do
Przewodnicząca KGW
wydarzeń
historycznych.
w Murowanej Goślinie,
Statyści w czasie prób stali
kierownik zespołu śpiesię jakby jedną rodziną. Najwaczego „Goślińskie
młodsza statystka miała
Chabry”, statystka
5 lat, a najstarszy statysta
70 lat. Najtrudniej było zagrać okres wojny, najazd hitlerowców, kiedy Niemcy z tłumu wybierali i prowadzili na
rozstrzelanie. Młodzież bardzo to przeżyła mając karabin skierowany w siebie. Niemcy byli bardzo „prawdziwi”, te skamieniałe twarze, żadnego uśmiechu..
Ogromne wrażenie zrobiły efekty pirotechniczne oraz
pokaz sztucznych ogni. Przedstawienie zostało zakończone na II wojnie światowej. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku obejrzymy dalsze dzieje Murowanej Gośliny.
Bożena
Rydzyńska

Murowanej
Muro
Gośliny

Marcin Matuszewski
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narastającym niedowierzaniem obserwowałem to, co dzieje się ze statystami, z zespołami tanecznymi, wokalnymi, orkiestrą dętą.
Ci ludzie zaczynali żyć widowiskiem dotknąwszy go
już za pierwszym niepozornym razem, podczas
spotkania organizacyjnego, nagrania, prób.... To
motywowało mnie do udoskonalania produkcji, do
udoskonalania swojej pracy. To trochę jak wciskanie
kilku guzików do uruchamiania potężnej maszyny,
której działanie będzie miało niespodziewane konsekwencje. Za każdym razem, gdy publiczność siada
na widowni, gdy do spektaklu pozostaje kilka minut,
zadaję sobie pytanie: „Rany, co ja narobiłem?”. Tak
reżyser widowiska,
było i tym razem, chociaż waga tego pytania była
autor scenariusza, komnieporównywalnie większa. Trudno mi pisać o sapozytor muzyki
mych przygotowaniach, ponieważ jest to zbyt długa
historia. Mogę tylko napisać tyle, że widowisko spowodowało wielką integrację
mieszkańców biorących w nim udział. Spowodowało, że dzieci i dorośli poznali
fakty z historii naszego miasta. Na pewno spowoduje, że wielu, chcąc zaangażować się w przygotowania do kolejnych edycji, podejmie kroki rozwĳające ich
kulturalnie. Na pewno sprawi też, że poczujemy się trochę bliżej siebie w Murowanej Goślinie. Nie ma się czego wstydzić. Nasza historia jest wspaniała.

Biuletyn Samorządowy
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B E Z PI E C Z E Ń S T WO

Jak opodatkować nowe domy?

Z

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

Na motorze bez prawa jazdy

W

piątkowy wieczór 31 lipca patrol
mieszany Strażnik Miejski i Policjant
otrzymał informację, że po Boduszewie szaleje motocyklista. Patrol udał się
natychmiast we wskazane przez zgłaszającego
miejsce – jednak mężczyzna nie zatrzymał się
do kontroli i zaczął uciekać w kierunku Murowanej Gośliny.
W tym czasie do pościgu przyłączyła się załoga
radiowozu interwencyjnego Policji. Osaczony
uciekinier porzucił motocykl w pobliżu ulicy
Gnieźnieńskiej i podjął próbę ucieczki pieszo.
Daleko jednak nie uciekł – wkrótce został
ujęty. Kierowcą okazał się mieszkaniec Murowanej Gośliny skazany wcześniej za spowodowanie kolizji w stanie nietrzeźwości na karę

dodatkową – zakazu kierowania pojazdami.
Ponadto w chwili ujęcia znowu był pĳany, gdyż
badanie alkotestem wykazało, że kierował
motocyklem posiadając 1,3 promila alkoholu w
wydychanym powietrzu. Motocyklista ponownie stanie przed sądem za jazdę w stanie nietrzeźwym i nie zastosowanie się do sądowego
zakazu kierowania pojazdami. Tym razem
raczej nie może liczyć na pobłażliwość sądu.
Jest to kolejny przykład tego, że dublowanie
w weekendy patrolu interwencyjnego Policji
patrolami mieszanymi złożonymi z Policjanta
i Strażnika daje wymierne rezultaty.
Piotr Kubczak
Komendant Straży Miejskiej

Niewybuch w Białężynie

24

sierpnia rolnik uprawiający ziemię
w Białężynie poinformował Straż
Miejską, że podczas prac polowych
znalazł podejrzanie wyglądający metalowy
przedmiot. Patrol niezwłocznie udał się do
Białężyna. We wskazanym przez rolnika miejscu odnaleziono niewybuch pocisku artyleryjskiego kalibru 75 lub 76 mm pochodzący prawdopodobnie z okresu II wojny światowej. Tego
typu amunicja była używana m.in. do armat
czołgowych: poczciwego „Rudego 102”
(T 34/76) i niemieckiej „Pantery” (Pzkpfw V).
Strażnicy wezwali na miejsce Patrol Saperski,
który zabezpieczył i wywiózł niebezpieczne

znalezisko. Przy okazji przypominam, że
w przypadku odnalezienia przedmiotów przypominających kształtem broń czy amunicję nie
wolno pod żadnym pozorem ich dotykać,
przenosić, demontować itp. Natychmiast
należy zawiadomić Policję lub Straż Miejską,
oznaczyć miejsce znalezienia i w miarę możliwości pozostać tam do czasu przybycia
patrolu. Mimo, że od zakończenia wojny
minęło już ponad 60 lat ciągle są znajdowane
wybuchowe pozostałości po niej.
Piotr Kubczak
Komendant Straży Miejskiej

Kontrole działek letniskowych

N

a przełomie lipca i sierpnia strażnicy
rozpoczęli kontrole porządkowe na
terenie osiedla domków letniskowych
w Wojnówku. Jest to trudne i czasochłonne
zadanie ze względu na to, że nieruchomości są
zamieszkane czasowo i dlatego trudno dotrzeć
do właścicieli. Pozbywanie się odpadów z tych
działek stanowi dla gminy poważny problem
związany z porzucaniem worków ze śmieciami
na poboczach dróg lub podrzucaniem ich do
ulicznych koszy na śmieci czy kontenerów na
śmieci na osiedlach. Dotychczas skontrolo-

wano 45 działek na 400 tych, które są użytkowane. Ukarano 12 właścicieli.
W rezultacie kontroli mieszkańcy działek
zawarli 118 nowych umów na wywóz nieczystości – czyli więcej niż 1/4 ogólnej ilości działek letniskowych. Kontrole w Wojnówku będą
kontynuowane, a także na terenie Kamińska
i Okońca.
Piotr Kubczak
Komendant Straży Miejskiej

„Gospodarz Roku - Bałaganiarz Roku”

N

iestety konkurs został rozstrzygnięty
tylko w jednej kategorii „Nieruchomość Roku”, ponieważ tylko w tej
kategorii zgłoszono propozycje w regulaminowym czasie. Komisja konkursowa wizytowała
„pretendentów” i wyłoniła trzy najładniejsze
nieruchomości:
I miejsce – Państwo Urszula i Hieronim
Kuleccy, Łopuchówko 2
II miejsce – Pani Barbara Mizgier, Murowana
Goślina ul. Szkolna 30
III miejsce – Firma Eko-Trans , Mściszewo 26 a.

Wszystkie nieruchomości spełniały wymagania
formalne i reprezentowały wysoki poziom,
dlatego o zwycięstwie zadecydowało wrażenie estetyczne oraz fakt, że Państwo Kuleccy
małym nakładem pieniędzy, a wielkim pracy –
wkładając w to wiele serca i wysiłku doprowadzili w ciągu krótkiego czasu do uporządkowania i upiększenia nieruchomości, która wcześniej była bardzo zaniedbana.
Piotr Kubczak
Komendant Straży Miejskiej
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Podrzucał śmieci
jak kukułka jaja

W

połowie lipca administracja os. Zielone Wzgórza powiadomiła Straż
Miejską, że pewien kierowca regularnie podjeżdża do kontenera na odpady przy
ul. Kutrzeby i wyrzuca tam worki ze śmieciami. W wyniku przeprowadzonych czynności
wyjaśniających strażnicy ustalili, że podrzucający odpady mężczyzna jest mieszkańcem
Mściszewa.
Funkcjonariusze udali się do niego na kontrolę
i ustalili, że pozbywa się w ten sposób śmieci
nie bez powodu. Nieruchomość, którą
zamieszkuje, nie jest wyposażona w pojemnik
na odpady, a jej właściciel nie ma podpisanej
obowiązkowej umowy na wywóz nieczystości.
Mężczyzna został ukarany mandatem karnym
i zobligowany do usunięcia stwierdzonych
podczas kontroli nieprawidłowości. Obecnie
Straż Miejska prowadzi kolejne tego typu
postępowanie.
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: tel. kom.: 0 500 13 53 51
sekretariat Policji
061 841 32 00 (w godz. 7:30-15:30)
Komendant Policji
061 841 32 01 (w godz. 7:30-15:30)
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

godnie z art. 6 ust.2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jeżeli okolicznością, która uzależnia obowiązek
podatkowy, jest istnienie budynku, to obowiązek ten powstaje z dniem 1 stycznia roku
następującego po tym, w którym budowa
została zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części
przed jego ostatecznym wykończeniem.
Zatem o powstaniu obowiązku podatkowego
w podatku od nieruchomości decyduje nie
tylko moment zakończenia budowy, ale również rozpoczęcie użytkowania budynku przed
ostatecznym wykończeniem.
Zasady ustalania powierzchni użytkowej
budynku mieszkalnego
Podstawę opodatkowania dla budynków lub
ich części mieszkalnych stanowi ich powierzchnia użytkowa wyrażona w metrach kwadratowych, mierzona po wewnętrznej długości
ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz
szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa
się również: garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.
Przystępując do pomiaru należy uwzględnić
powierzchnię pomieszczeń mieszkalnych lub

ich części oraz część kondygnacji o wysokości
w świetle:
• powyżej 2,20 m - zaliczyć 100%
powierzchni użytkowej budynku,
• od 1,40 m do 2,20 m - zaliczyć 50%
powierzchni użytkowej budynku,
• jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m
powierzchnię tę pominąć.
Powierzchnia każdej kondygnacji w budynku
mieszkalnym wliczana jest do powierzchni
użytkowej tego budynku na potrzeby opodatkowania. Dotyczy to także kondygnacji nieużytkowanych. Jest tak np. w sytuacji, gdy
podatnik zaczyna użytkować tylko jedną kondygnację w budynku mieszkalnym, który nie
jest jeszcze w pozostałej części wykończony.
Poczynając od początku roku następującego
po roku, w którym zaczął użytkować jedną
kondygnację, jest zobowiązany płacić podatek
od wszystkich kondygnacji, w tym również
tych, z których nie korzysta. Brak ogrzewania
bądź podłogi nie skutkują tym, że organ podatkowy powinien opodatkować tylko zamieszkałe i użytkowane kondygnacje. Każda z kondygnacji budynku użytkowanego nawet w niewielkiej części podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Wchodzą one w skład
budynku, który podlega opodatkowaniu i nie

UWAGA!
BEZPŁATNE BADANIA!
PROFILAKTYKA SCHORZEŃ
UKŁADU ODDECHOWEGO

BEZPŁATNE BADANIA
MAMMOGRAFICZNE

Samorząd Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu
oraz
Specjalistyczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy
w Wolicy k/Kalisza

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii
Nowotworów w Poznaniu
na podstawie umowy zawartej z NFZ
wykona bezpłatne badania mammograficzne

w dniu 6 października 2009 r.
od godz. 11:00 do godz. 16:00 organizują

Rejestracja pod bezpłatnym numerem
telefonu: 0 800 160 168

MASOWE BADANIA
RENTGENOWSKIE POŁĄCZONE
Z BADANIEM SPIROMETRYCZNYM

W badaniach mogą uczestniczyć kobiety
z rocznika od 1958 do 1939, które w ciągu
ostatnich dwóch lat nie korzystały z profilaktycznej mammografii opłacanej przez NFZ.

Badanie wykona ruchomy ambulans cyfrowym aparatem rentgenowskim
Miejsce postoju ambulansu:
parking przy Ośrodku Zdrowia,
ul. Dworcowa 10
Zapisy na badania: tel. 061 8923 605
Mieszkańcy mogą zgłaszać się na badania zlegitymacją ubezpieczeniową lub dowodem osobistym w oznaczonym terminie zgodnie z harmonogramem.
Badania są finansowane przez
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

10 października 2009 roku

ma znaczenia, że są one w części lub nawet w
całości niewykorzystywane. Jedynym warunkiem jest, aby obiekt budowlany miał cechy
budynku, tj. był trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród
budowlanych oraz posiadający fundamenty i
dach.
Powierzchnie budynków mieszkalnych stanowiących podstawę opodatkowania podatnik
jest zobowiązany wykazać w informacji w
sprawie podatku od nieruchomości, rolnego,
leśnego IN-1 (osoby fizyczne) lub deklaracji na
podatek od nieruchomości (osoby prawne i
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej). Dane tam zawarte są podstawą do wyliczenia kwoty podatku od
budynku mieszkalnego.
(Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych tekst
jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze
zm.).
Bożena Patan
Kierownik Referatu Podatków
i Opłat Lokalnych
tel. 061 892 36 75
e-mail: b.patan@murowana-goslina.pl

UWAGA!

PRODUCENCI ROLNI
Od 1 do 30 września 2009 r. można
składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju (faktury VAT za okres od
1 marca 2009 do 31 sierpnia 2009 r.).
Wydanie przez burmistrza decyzji ustalającej zwrot podatku akcyzowego nastąpi
w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, natomiast wypłata kwoty zwrotu od
dnia 2 do 30 listopada 2009 r.
Bożena Patan
Kierownik Referatu Podatków
i Opłat Lokalnych
tel. 061 892 36 75
e-mail: b.patan@murowana-goslina.pl

Mammobus stanie przy OSP
ul. Rogozińska 15
Badania rozpoczną się o godzinie 9:00.
W ciągu godziny wykonanych zostanie około
10-12 mammografii.

NABÓR CHŁOPCÓW
DO CONCORDII

U kobiet miesiączkujących mammografię
wykonuje się w pierwszych 10-dniach cyklu
miesiączkowego, licząc od pierwszego dnia
miesiączki.

Klub MLKS Concordia oraz trenerzy
zapraszają wszystkich chętnych
chłopców z roczników: 91-94 oraz
6- i 7-latków na profesjonalne treningi.

Podstawa wykonania badania jest
dowód osobisty oraz ważny dokument
ubezpieczenia!

Wszystkich zainteresowanych
prosimy o kontakt z trenerem
Arkadiuszem Kaliszanem
tel. 692 327 884
e-mail: norbert.nowicki@op.pl

Wyniki badań zostaną przesłane
na adres domowy.
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Nauka i praca inwestycją w siebie II

F

undacja Familĳny Poznań realizuje
projekt szkoleniowy dla młodzieży
„Nauka i praca inwestycją w siebie II”
współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.1.). Głównym
celem projektu jest aktywizacja społeczna,
rozwój indywidualnego potencjału i podniesienie kwalifikacji zawodowych 80 osób w wieku
od 15- 25 lat zameldowanych na terenie województwa wielkopolskiego.

• Kurs zawodowy barman- barista, w trakcie którego beneficjenci będą uczestniczyć
nie tylko w zajęciach przygotowujących do
wykonywania zawodu, ale także w:
o Treningu Umiejętności Społecznych
o Treningu Umiejętności Poszukiwania
Pracy
Wymagania:
• Wiek 18- 25 lat
• Osoby niepracujące i nieuczące się w trybie dziennym
• Zameldowanie na terenie województwa
wielkopolskiego

Projekt „Nauka i praca inwestycją w siebie II”
jest wdrażany w okresie od 01.07.2008 r. do
28.02.2010 r. Szkolenia są realizowane w ramach czterech edycji, w każdej z nich zostanie
przeprowadzone szkolenie, którego uczestnicy otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci zajęć odbywających się w trzech modułach.

Ponadto zapewniamy:
• Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie
• Wyżywienie
• Materiały szkoleniowe
• Stypendium szkoleniowe w wysokości ok.
200 zł miesięcznie

W chwili obecnej Fundacja Familĳny Poznań
przystępuje do realizacji IV edycji projektu,
w ramach której oferujemy:

Osoby, które ukończą szkolenie otrzymają
certyfikat potwierdzający udział w kursie
i podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Kurs jest bezpłatny. Rozpocznie się na
początku października i potrwa do końca
grudnia 2009 roku. Zajęcia będą odbywały się
od poniedziałku do piątku po 6 godzin dziennie. Osoby zainteresowane zapraszamy do
wypełnienia Ankiety Osobowej dostępnej
w biurze Fundacji Familĳny Poznań przy ul.
Staszica 15 w Poznaniu.

Na zgłoszenia czekamy
do końca września 2009

– zwiększ swoje szanse na zatrudnienie!

Fundacja Familĳny Poznań

ul. Staszica 15, 60- 526 Poznań
tel: 061 843 63 04, 061 843 63 05
e-mail: biuro@familĳny.pl
www.familĳny.pl
godziny otwarcia: 8.00-16.00

Wsparcie żywnościowe dla klientów Projekt
Ośrodka Pomocy Społecznej
„Lepsze Jutro”

22

lipca br. w Ośrodku Pomocy Społecznej klienci placówki otrzymali
wsparcie żywnościowe w ramach
Banku Żywności Europejskiego Programu
PEAD (Europejski Program Pomocy Najbardziej Potrzebującym). Akcja była możliwa
dzięki współpracy z Fundacją „Bread of Life”
z Długiej Gośliny.
W ramach programu żywność otrzymało 28
rodzin (100 osób) korzystających z pomocy
OPS w Murowanej Goślinie. Na jednego
członka rodziny przypadało 5 kg produktów
żywnościowych (m.in.: mąka, cukier, mleko,
makaron, kasza, płatki kukurydziane, dania
gotowe, konserwy mięsne).

Dzięki staraniom Fundacji akcja ma być nadal
kontynuowana i w kolejnych miesiącach zwiększana będzie liczba klientów otrzymujących
żywność.
Szczególne podziękowania kierujemy w stronę
Pana Janusza Fredyka – Dyrektora Fundacji,
dzięki któremu możliwe było zorganizowanie
akcji wydawania żywności.
Monika Mleczek
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
tel. 061 8 12 22 31
e-mail: m.mleczek@murowana-goslina.pl

DLA POSZUKUJĄCYCH PRACY
Klub Pracy OHP informuje, że w dniach 16, 17, 18 listopada 2009 roku od
godz. 9.00-13.30 odbędzie się cykl seminariów „Pierwszy krok w biznesie”.
Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w szkoleniu jest posiadanie statusu
osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy zarejestrowanej w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Poznaniu.
W ramach szkolenia m.in.:
- aspekty formalno-prawne prowadzenia firmy i związanej z nią dokumentacji,
- możliwości uzyskania środków finansowych,
- biznes plan.
Serdecznie zapraszam, liczba miejsc ograniczona.
Zapisy w Klubie Pracy przy ul. Dworcowej 10, pok. 305.
Hanna Mazurkiewicz
Lider Klubu Pracy
tel. 61 812 22 31 wew. 23
e-mail: klub.pracy@murowana-goslina.pl

Potwierdzanie
kwalifikacji
zawodowych

M

inął kolejny miesiąc realizacji Projektu
Program Aktywizacji SpołecznoZawodowej Bezrobotnych w Gminie
Murowana Goślina „Lepsze Jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
W czerwcu uczestniczki projektu wzięły udział
w treningu doskonalącym umiejętności społeczne prowadzonym przez psychologa. Zajęcia te zapewniają wsparcie psychologiczne,
a także pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie w dzisiejszym społeczeństwie, akceptację siebie, uczą jak walczyć ze stresem oraz
w jaki sposób łatwo i przyjaźnie nawiązywać
kontakty międzyludzkie. W lipcu mieszkanki
naszej gminy skorzystały z przygotowanych
dla nich warsztatów wizerunku. Kursantki
podczas zajęć miały okazję poznać metody
dbania o skórę, włosy i paznokcie, a także
dowiedziały się jak właściwe tworzyć swój
wizerunek poprzez schludny i estetyczny
wygląd. Na zakończenie panie skorzystały
z indywidualnie dobranych zabiegów fryzjerskich i kosmetycznych.
Przed nami jeszcze warsztaty florystyczne
zaplanowane na wrzesień i październik, gdzie
uczestniczki zdobędą nie tylko nowe doświadczenie zawodowe w zawodzie florystki, ale
także umiejętności, które będą mogły wykorzystać we własnych domach.
Monika Mleczek
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
tel. 061 8 12 22 31
e-mail: m.mleczek@murowana-goslina.pl

Dotychczasowa sytuacja na rynku pracy sprzyjała pracobiorcom – dużo łatwiej było znaleźć pracę, zmienić miejsce zatrudnienia. W dobie kryzysu role się odwróciły – na rynku pracy ponownie
decydującą rolę odgrywają pracodawcy. Uczestnicy rynku pracy
muszą więc wykazać się dodatkowymi umiejętnościami, kwalifikacjami, by stać się atrakcyjnymi dla potencjalnego pracodawcy.
Zdobywanie kwalifikacji zawodowych odbywa się najczęściej
poprzez kształcenie formalne, do którego realizacji powołane są
szkoły ponadgimnazjalne zawodowe. Innym sposobem uzyskania
kwalifikacji jest kształcenie prowadzone przez izby rzemieślnicze,
które przeprowadzają egzamin kwalifikacyjny na tytuł zawodowy
lub tytuł mistrza w zawodzie.
Ustawa o systemie oświaty daje możliwość uzyskania przez instytucje oświatowe, o ile spełnią wymagania określone rozporządzeniem, akredytacji udzielanej każdorazowo przez kuratora

oświaty i tą drogą również osoby zainteresowane mogą przystępować do egzaminu na tytuł zawodowy lub tytuł mistrza
w zawodzie.
Zatem rodzi się pytanie, w jaki sposób
osoby posiadające kwalifikacje zawodowe,
zdobyte w sposób pozaformalny i nieformalny, mogą poszerzyć swoje kwalifikacje
oraz uzyskać ich potwierdzenie poprzez egzamin kwalifikacyjny na tytuł zawodowy
lub tytuł mistrza w zawodzie? Odpowiedzią na tak postawiony problem jest projekt miejski realizowany przez Poznańskie
Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej „Potwierdź swoje kwalifikacje zawodowe”. Celem tego projektu jest
porównanie dwóch różnych sposobów uzyskiwania potwierdzenia kwalifikacji zawodowych, czyli poprzez egzamin
kwalifikacyjny dotyczący całego zawodu
(tak jak w kształceniu formalnym) oraz poprzez uzyskiwanie zaświadczeń cząstkowych (z modułów zawodowych, zadań
zawodowych), których określona liczba dawałaby w efekcie potwierdzenie kwalifikacji w danym zawodzie.
Drugie przedstawione rozwiązanie
wymaga opracowania opisu zadań zawodowych i procesów potwierdzania cząstCzłowiek – najlepsza inwestycja

kowych kwalifikacji zawodowych, opracowania programów szkoleń i materiałów
szkoleniowych a także przygotowania
członków komisji kwalifikacyjnych do
przeprowadzania egzaminów metodą egzaminów cząstkowych z zakresu odpowiednich zadań zawodowych.
Uzyskanie sumy zadań cząstkowych
w obszarze danego zawodu będzie podstawą do wnioskowania o wprowadzenie
zmian legislacyjnych, które taki sposób
uzyskiwania kwalifikacji będą uznawały za
równorzędny z uzyskaniem kwalifikacji poprzez kształcenie formalne.
Taki proponowany model zdobywania
kwalifikacji zwiększy szanse zatrudnienia
dla osób bezrobotnych nieposiadających
potwierdzonych kwalifikacji zawodowych,
przyczyni się do utrzymania zatrudnienia
przez pracujących nieposiadających potwierdzonych kwalifikacji zawodowych,
zwiększy elastyczność potwierdzania kwalifikacji zawodowych czy wreszcie umożliwi uzupełnienie i poszerzenie kwalifikacji
zawodowych w zawodach poszukiwanych
na rynku pracy przez osoby posiadające
kwalifikacje w innych zawodach.
Warto podkreślić, że nabywanie umiejętności poprzez realizację wybranych za-

dań zawodowych stanowi przygotowanie
„przedpola” do wprowadzenia Krajowych
i Europejskich Ram Kwalifikacji.
W prezentowanym projekcie zakłada
się potwierdzenie kwalifikacji w zawodach
technicznych, m.in. operator obrabiarek
skrawających, monter elektronik, elektryk,
ślusarz i innych, poprzez szkolenia dla całego zawodu dla 150 osób bezrobotnych oraz
potwierdzenie kwalifikacji zawodowych
w wybranych zadaniach zawodowych dla
150 osób pracujących w mikro, małych
i średnich przedsiębiorstwach. Projekt obejmuje swoim zasięgiem powiat poznański.
Zapraszamy wszystkie zainteresowane
osoby. Udział w projekcie jest bezpłatny.
mgr Lucyna Białk–Cieślak
Dyrektor Poznańskiego Centrum
Edukacji Ustawicznej i Praktycznej

Szczegółowe informacje
oraz zapisy:
w Poznańskim Centrum Edukacji
Ustawicznej i Praktycznej
ul. Jawornicka 1
tel.: (61) 660 66 08
www.kwalifikacjezawodowe.pl
kwalifikacje@gmail.com

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Obowiązkowa
deratyzacja

Festyn w Rakowni

celu zapobiegania powstawaniu chorób przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy zostanie
przeprowadzona na terenie Miasta i Gminy
Murowana Goślina w okresie od 14 do 30
września 2009 roku OBOWIĄZKOWA DERATYZACJA. Obowiązek przeprowadzenia
deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych i osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu i innych podmiotach władających nieruchomościami.

15 sierpnia 2009 roku odbył się festyn zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni. Głównym tematem było zakończenie projektu integracyjnego „Młodzi ciałem i duchem” dofinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W

Lucyna Kasprzak
specjalista ds. dodatków mieszkaniowych
i usług komunalnych
tel. 061 892 11 93
e-mail: l.kasprzak@murowana-goslina.pl

Uwaga! Praca!
Fundacja „Familĳny Poznań” poszukuje
nauczycieli (studentów) mających
uprawnienia do pracy w punktach przedszkolnych w Mściszewie i Uchorowie.
Kontakt: Sławomir Szymczak
tel.512 359 821,
e-mail: sławomir@familĳny.pl

Z

relacjonowano
przebieg
projektu
przedstawiając wykonane zadania, wręczono certyfikaty uczestnictwa i broszury informacyjne. W ramach rozrywki dla
uczestników, a w szczególności dzieci i młodzieży przygotowano różne zabawy. Dla
wszystkich zaoferowano poczęstunek z grilla,
chleb ze smalcem i ogórkiem, wypieki naszych
gospodyń, napoje. Było też ognisko.
Przy okazji odbyło się uroczyste rozpoczęcie
budowy świetlicy poprzez odczytanie i wkopanie Aktu erekcyjnego, który podpisali: Alicja
Kobus – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej,
przedstawicielka Burmistrza Miasta i Gminy
Murowana Goślina, Elżbieta Winogrodzka radna miejska, Jarosław Dobrowolski - radny
Powiatu Poznańskiego, Władysława Mikuła najstarsza mieszkanka Rakowni, Iwona Gryska-Robaszkiewicz -przedstawiciel Referatu
Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Murowana
Goślina oraz sołtys Rakowni Michał Hałas
wraz z całym Zarządem Stowarzyszenia.

Przedstawiono wizualizację i makietę zaprojektowanej świetlicy. Obiekt uzyskał już
pozwolenie na budowę. Pozytywnie zaopiniowano wniosek o dotację w ramach PROW.
Dla dorosłych uczestników festynu zorganizowano zabawę taneczną prowadzoną przez
zespół muzyczny „C.E. Agency”.
W całym przedsięwzięciu wzięło udział nieodpłatnie ok. 300 mieszkańców naszej gminy.
Stowarzyszenie zrealizowało opisane działania
ze środków własnych i dotacji
z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Piotr Jędrzejczak
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Przyjaciół Rakowni

Biuletyn Samorządowy
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Starania o fundusze unijne na odnowę wsi

W

Przygotowanie: TERESA DUTKIEWICZ, PLACÓWKI EDUKACYJNE GMINY
I N F O R M AC J E - R E L AC J E - KO M U N I K AT Y

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele i Wychowawcy,
Pracownicy szkół, Drodzy Uczniowie i Rodzice!
Z okazji rozpoczętego nowego roku szkolnego 2009/2010 nauczycielom, pracownikom oświaty
oraz rodzicom i przyjaciołom szkoły życzę, aby ten czas był dla Państwa okresem pomyślnej
współpracy, wzajemnej życzliwości oraz licznych sukcesów we wszystkich działaniach.
Jestem przekonany, że nowy rok szkolny będzie czasem satysfakcjonującej pracy, która zaowocuje kolejnymi pomysłami i przedsięwzięciami. W ten sposób przyczynicie się Państwo do dalszego rozwoju polskiej edukacji i zapewnicie naszym uczniom możliwość swobodnego realizowania swoich zainteresowań i pasji, przygotowujecie ich do kontynuowania nauki na wyższych
poziomach edukacyjnych oraz nauczycie poruszania się w nowoczesnym, globalnym świecie.
Wam, drodzy uczniowie w nowym roku szkolnym 2009/2010 życzę sukcesów w zdobywaniu wiedzy i kolejnych umiejętności. Oby osiąganie tych celów dawało wiele radości, było inspirujące, a
także przynosiło jak najlepsze wyniki.

Burmiﬆ rz Miasta i Gminy Murowana Goślina

Szkoły na starcie

1

września 2009 rozpoczął się nowy
rok szkolny 2009/2010. To rok kolejnych zmian w oświacie, tak na poziomie
gminy Murowana Goślina, jak również całego
kraju. Wiele zmian zostało wprowadzonych w
prawie oświatowym, m.in. zmieniły się kompetencje organów prowadzących i kuratoriów
oświaty dając więcej uprawnień organom prowadzącym w zarządzaniu placówkami oświatowymi.
Wszyscy przygotowujemy się do obniżenia
wieku szkolnego. Obowiązek szkolny dla dzieci
sześcioletnich rozpocznie się w roku 2012, ale
już teraz sześciolatki mogą rozpocząć naukę w
klasie pierwszej. Szkoły w naszej gminie są
dobrze przygotowane na przyjęcie sześciolatków, jednak niewielu rodziców zdecydowało
się na przyspieszenie edukacji szkolnej swojego dziecka, bo tylko 7% wszystkich sześciolatków, które rozpoczęły obowiązek przygotowania przedszkolnego.
Kolejna zamiana to nowa podstawa programowa. Pierwsze klasy szkoły podstawowej i w
gimnazjach rozpoczęły naukę z nowymi podręcznikami. Przypominam, że jest możliwość
dofinansowania zakupu podręczników dla klas
I-III szkół podstawowych i I klas gimnazjów.
Informację uzyskacie Państwo w szkole.
Organizacja roku szkolnego 2009/2010
• Zimowa przerwa świąteczna od 23 do
31 grudnia 2009
• Ferie zimowe od 18 do 31 stycznia 2010
• Wiosenna przerwa świąteczna od 1 do
6 kwietnia 2010
• Zakończenie roku szkolnego 209/2010
- 25 czerwca 2010

Biuletyn Samorządowy
Miasta i Gminy Murowana Goślina
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Rok szkolny w gminie
W szkołach podstawowych rozpoczęło naukę
1020 uczniów, w gimnazjach 630.
Podczas wakacji wszystkie szkoły zostały gruntownie posprzątane i odświeżone, m.in.: SP1
ma wyremontowaną salę gimnastyczną, w SP2
zostały wyremontowane sanitariaty i szatnie
w segmencie gimnastycznym, SP Białężyn
będzie kończyć gruntowny remont jednej z sal
lekcyjnych, naprawę dachu i razem ze wspólnotą naprawią bramę wjazdową.
Do przedszkoli od 1 września uczęszcza 72%
dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Opiekę przedszkolną zapewniają przedszkola: „Słoneczko”,
„Promyk”, „Leśne Skrzaty” w Przebędowie,
„Groszek”, „Klub Przedszkolaka”, przedszkole
przy Szkole Podstawowej w Łopuchowie prowadzone przez Fundację Pomoc Dzieciom
Wiejskim oraz przedszkole w Szkole Podstawowej w Białężynie i Długiej Goślinie, które
od 1 września prowadzi Stowarzyszenie
„MAŁE JEST PIĘKNE” założone przez lokalną
społeczność obu wsi.
Nadal funkcjonują punkty przedszkolne we
wsiach: Boduszewo, Mściszewo i Uchorowo
prowadzone przez Fundację Familĳny Poznań
w ramach projektu „Twoje Przedszkole” finansowanego z EFS.
Opiekę przedszkolną zapewnia również Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni organizując w
swojej świetlicy różnorodne formy opieki nad
dziećmi.
Teresa Dutkiewicz
Kierownik Biura ds. Oświaty
tel. 061 892 36 90
e-mail: t.dutkiewicz@murowana-goslina.pl

Projekt

polsko-izraelski

„Stones of
memory roots”

16-17

sierpnia 2009 roku
Koło Wielokulturowości działające przy Gimnazjum nr 1 im. H. Cegielskiego wraz z Komitetem Partnerskim Ziemi Goślińskiej oraz
Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich
w RP gościli na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina 16-letnią Lahav oraz edukatorkę
Sigal z Makifchet Holocaust Pedagogical Center z Rishon le Zion w Izraelu. Była to wizyta
przygotowawcza przed październikowym projektem „Stones of memory roots”, w którym
będą uczestniczyć młodzi Polacy oraz Izraelczycy. Głównymi pomysłodawcami projektu są
nauczyciele z Gimnazjum nr 1: Agnieszka
Drabczyk, Elwira Springer oraz Jakub Niewiński.
W trakcie wizyty odbyło się m.in. spotkanie z
zastępcą Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina Marcinem Bulińskim, który wraz
z Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej Alicją
Kobus oraz Dyrektor Gimnazjum nr 1 Justyną
Furman serdecznie powitali gości, zwracając
uwagę na wyjątkowość realizowanego projektu. Po raz pierwszy w Polsce będą w nim
uczestniczyć gimnazjaliści oraz uczniowie, którzy rozpoczynają naukę w szkole średniej.
Poza tym istotnym novum spotkań polskoizraelskich jest to, że część noclegów będzie u
rodzin, co daje szczególną szansę na pokazanie
polskiej gościnności oraz zwyczajów.

pierwszych dniach sierpnia ogłoszono wyniki konkursu „Odnowa i
Rozwój Wsi” w ramach PROW.
Dotację otrzymały dwa z trzech złożonych
projektów: „Budowa boiska w Białężynie”
oraz „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rakowni”.
Projekt „Budowa boiska w Białężynie” złożony
przez gminę Murowana Goślina zakłada
budowę boiska wielofunkcyjnego wraz ze
skocznią do skoku w dal i ogrodzeniem przy
Szkole Podstawowej w Białężynie. Wartość
projektu to 503 tys. zł, zaś dotacja wyniesie
206 tys. zł. Inwestycja zostanie zrealizowana w
2011 r.

Niestety ze względów proceduralnych nie udało się pozyskać dotacji na
projekt „Przebudowa i wyposażenie
świetlicy wiejskiej w Boduszewie”,
złożony przez Bibliotekę Publiczną
Miasta i Gminy Murowana Goślina.
Zostanie on najprawdopodobniej
ponownie złożony, wraz z inwestycją
budowy świetlicy w Głęboczku, do
konkursu, który zostanie ogłoszony
przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Trzech Rzek” w przyszłym roku.

Projekt „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rakowni” złożony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni zakłada budowę świetlicy wiejskiej przy obecnym budynku ogniska
przedszkolnego i jej wyposażenie. Wartość

Barbara Florys-Kuchnowska
gł. specjalista ds. środków
pomocowych i obsługi inwestorów
tel. 061 892 36 65
e-mal: b.florys@murowana-goslina.pl

Wizualizacja świetlicy w Rakowni.

Szkic lokalizacyjny boiska w Białężynie.

Dotacje na likwidację eternitu
- cena za demontaż i unieszkodliwienie 1 m2
wyrobów azbestowych z budynku gospodarczego – 14,79 zł brutto.
- cena za unieszkodliwienie 1 kg wyrobów
azbestowych – 0,86 zł brutto.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu, którego udzieliły nam Komisja Europejska w ramach programu „Młodzież
w Działaniu” oraz Kancelaria Prezesa Rady
Ministrów w ramach „Organizacji spotkań
edukacyjnych edukatorów i młodzieży polskiej
i izraelskiej w Polsce”.
Elżbieta Mistarz
Nauczyciel Gimnazjum nr 1
w Murowanej Goślinie
e-mail: elciami@wp.eu

projektu to 997 tys. zł, zaś dotacja
wyniesie 400 tys. zł. Inwestycja zostanie zrealizowana w latach 2010-2011.

I

nformujemy, że od lipca br. rozpoczął się
nabór wniosków o dotacje na likwidacje
wyrobów zawierających azbest. Tego
samego dnia została podpisana umowa pomiędzy Starostwem Powiatowym w Poznaniu a
firmą PPHU EKO-MIX, ul. Grabiszyńska 163
we Wrocławiu, (kom. 600 703 713) na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
powiatu poznańskiego. Późne ogłoszenie
naboru wniosków o dofinansowanie było
wynikiem przedłużającej się procedury przetargowej w trakcie, której został zgłoszony
protest jednego z oferentów. Wykonawca
wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego, będzie świadczyć usługę za następujące
kwoty:

Przypominamy również, że dofinansowanie
wynosi 70 % kosztów usuwania materiałów
zawierających azbest. Dotacja nie obejmuje
położenia nowego dachu. Decyzję o przyznaniu środków podejmuje Starostwo Powiatowe,
bez możliwości „przeniesienia” uzyskanych
pieniędzy na przyszły rok tzn. przyznana dotacja musi być wykorzystana w 2009 roku. Dotacje przyznawane będą aż do wykorzystania
puli pieniędzy przeznaczonych na naszą gminę,
tj. ok. 85 tys. złotych. O przyznaniu dofinansowania będzie decydować kolejność składania
wniosków.
Wnioski o przyznanie dotacji na likwidację
azbestu można odbierać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz
pobierać ze strony internetowej Urzędu. Bardzo proszę o podanie we wniosku numeru
telefonu.
Barbara Borejsza-Ida
podinspektor ds. ochrony środowiska
tel.: 061 89 236 41
e-mail: srodowisko@murowana-goslina.pl

Budowa oświetlenia drogowego
na terenie sołectw

O

becnie trwają prace projektowe dotyczące oświetlenia drogowego, obejmujące następujące lokalizacje uzgodnione z sołectwami: Wojnowo dz. nr 317,
Przebędowo dz. nr 80/30 i 90/11, Uchorowo
dz.59/2, Nieszawka dz. nr 153, Worowo dz. nr
115, Łopuchówko dz. nr 114, Huciska dz. nr
293,Głęboczek dz. nr 15, Długa Goślina dz. nr
366, Rakownia: ul. Wiklinowa, ul. Sowia dz. nr
59/1, 158/3, 54/4, 48/2, Mściszewo ,ul. Mściszewska dz. nr 226, Łoskoń Stary dz. nr 18,
Głębocko dz. nr 35/51, Boduszewo dz. nr 67,
Białężyn dz. nr 13, Białęgi dz. nr 211, 57/1, 122,
13.
Zgodnie z umową ww. projekty wraz z pozwoleniem na budowę powinny być wykonane
do 15 grudnia 2009 r.
Zenon Tomaszewski
inspektor ds. inwestycji
tel. 061 892 36 13
e-mail: z.tomaszewski@murowana-goslina.pl
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Siatkarki z KS „Murowana Goślina” zagrały po raz pierwszy
TABELA ROZGRYWEK II LIGI KOBIET – I GRUPA

9

września br. siatkarki nowo utworzonego zespołu II
ligi piłki siatkowej kobiet, które obecnie działają pod
szyldem Klubu Siatkarskiego „Murowana Goślina”
(dawny AZS AWF Poznań) zagrały swój pierwszy mecz
pokazowy z CHTPS Chodzież z udziałem publiczności.
Drużyna z Chodzieży w sezonie siatkarskim 2008/2009
zajęła II miejsce w II lidze Piłki Siatkowej Kobiet. Przeciwnik był wymagający, co początkowo odbiło się na nerwowości w grze naszych siatkarek i efekcie spowodowało przegranie pierwszego seta. Trzy kolejne należały
już jednak do zawodniczek z KS „Murowana Goślina”.
Najlepszymi grającymi w meczu wybrane zostały i upominki otrzymały: z Chodzieży Dagmara Grajczak, z Murowanej Gośliny Beata Strządała. Chodzieskie siatkarki
otrzymały od naszych gadżety promocyjne gminy.
Kolejny mecz z udziałem goślińskiej drużyny odbędzie się
3 października w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 2
w Murowanej Goślinie. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 061 8118848, e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

Termin

Nr
meczu

26.09.2009

1

RSMS Espol Police

KS Murowana Goślina

03.10.2009

6

KS Murowana Goślina

Pałac II WSG Bydgoszcz

10.10.2009

11

CHTPS Chodzież

KS Murowana Goślina

14.10.2009

16

KS Murowana Goślina

Akademia Pomorska Czarni
Słupsk

Gospodarz

Gość

17.10.2009

21

MLKS Zawisza Sulechów

KS Murowana Goślina

24.10.2009

26

KS Murowana Goślina

Energa Gedenia Gdańsk II

31.10.2009

31

Pilskie Towarzystwo Piłki
Siatkowej II

KS Murowana Goślina

07.11.2009

36

KS Murowana Goślina

MUKS Joker Mekro Świecie

14.11.2009

41

MKS Calisia Kalisz

KS Murowana Goślina

21.11.2009

46

KS Murowana Goślina

RSMS Espol Police

28.11.2009

51

Pałac II WSG Bydgoszcz

KS Murowana Goślina

05.12.2009

56

KS Murowana Goślina

CHTPS Chodzież

12.12.2009

61

Akademia Pomorska Czarni
Słupsk

KS Murowana Goślina

19.12.2009

66

KS Murowana Goślina

MLKS Zawisza Sulechów

09.01.2010

71

Energa Gedania Gdańsk II

KS Murowana Goślina

16.01.2010

76

KS Murowana Goślina

Pilskie Towarzystwo Piłki
Siatkowej II

23.01.2010

81

MUKS Joker Mekro Świecie

KS Murowana Goślina

30.01.2010

86

KS Murowana Goślina

MKS Calisia Kalisz

Uległa zmianie godzina poniedziałkowego dyżuru burmistrzów!
Dyżur poniedziałkowy będzie trwał od godz. 14:00 do godz. 16.00, a nie jak wcześniej do 17.00.
Dyżur czwartkowy pozostaje bez zmian, tzn. w godz. od 10:00 do 11:00.

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 – 16.00
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

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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