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Mieszkańcy pracują nad strategią gminy

2 marca 2010 r. odbyły się pierwsze warsztaty strategiczne, będące elementem prac nad aktualizacją Strategii rozwoju miasta i gminy Murowana Goślina. Uczestnicy spotkania skorzystali z gościnności Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego
w Murowanej Goślinie. Do uczestnictwa w warsztatach zostało zaproszonych około 400 osób.
Dokończenie - str. 5

Głosuj na miasto Murowana Goślina
W KONKURSIE WIRTUALNE MIASTO

Kolejna dotacja dla
ul. Polnej

fot. sxc.hu

Murowana Goślina walczy o punkty w internetowym konkursie „Moje Wirtualne Miasto”. Aby zwiększyć nasze szanse
zachęcamy mieszkańców i sympatyków gminy do głosowania.

K

olejne podmioty z terenu gminy
pomagają nam w promowaniu konkursu. Tym razem dziękujemy za
zamieszczenie banera konkursowego na
swojej stronie internetowej (co daje dodatkowe 50 punktów) Zespołowi Śpiewaczemu
„Goślińskie Chabry”.
Przypominamy, że głos z jednego adresu
e-mail można oddać raz w tygodniu, a zatem

zachęcamy do regularnego cotygodniowego
głosowania.
Można również wysłać sms’a pod nr 71068
z hasłem: AT.VTOUR.139. Głosowanie trwa
do 16 kwietnia. Szczegóły na
www.murowana-goslina.pl.
Biuro Komunikacji Społecznej
tel. 61 811 88 48
e-mail: promocja@murowana-goslina.pl

12 lutego 2010 br. ogłoszona została lista projektów wybranych do dofinansowania dla
Działania 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne). Ulica
Polna znalazła się na 13 miejscu listy rankingowej.
Dokończenie - str. 7
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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

Terminarz najbliższych
imprez kulturalnych

ROZPOCZYNAMY
SEZON ROWEROWY

Miłośników dwóch kółek, którym zbrzydła już zimowa aura, pragnących rozruszać przysłowiowe kości, a także tych, którzy chcą
spróbować swoich sił na trasie corocznie organizowanego w Puszczy „Zielonka” MTB Marathonu zapraszamy do udziału w rajdzie
rowerowym „W poszukiwaniu wielkanocnego jajeczka”.

Termin 5 kwietnia br. (poniedziałek wielkanocny)
Godzina 11:00
Start Nowy Rynek – os. Zielone Wzgórza
Do wyboru dwie trasy:

fot. sxc.hu

dystans MINI – 37 km,
dystans MEGA – 68 km.

Szczegółowych informacji udziela:
Wojtek Gogolewski – 605 227 869 oraz Biuro Komunikacji Społecznej UMiG – 61 811 88 48

Termin

Wydarzenie

Miejsce

24 marca

Narodowy Dzień Życia

świetlica wiejska oraz
Kościół Parafialny
Długa Goślina

29 marca

VI Teatralia – Gminny Przegląd
Szkolnych Zespołów Teatralnych

aula Gimnazjum nr 1

14 kwietnia

Konkurs tańca nowoczesnego
z okazji Międzynarodowego
Dnia Tańca (solo, pary, grupy)

aula Gimnazjum nr 1

21 kwietnia

XVI Gminny Konkurs Wiedzy
Przyrodniczo-Leśnej

MGOKiR

Eliminacje gminne XII Powiato20 kwietnia wego Konkursu Recytatorskiego
„Wiosenne Przebudzenie”

Klub Osiedlowy

Wielki Finał XII Powiatowego
22 kwietnia Konkursu Recytatorskiego
„Wiosenne Przebudzenie”

MGOKiR

23 kwietnia

Impreza biletowana - Kabaret
„Formacja Chatelet”

aula Gimnazjum nr 1

F O R M A C J AT E L E T
CHA
23 kwietnia 2010 r., godz. 1900

aula Gimnazjum nr 1, ul. Mściszewska 10
Bilety w cenie 35 zł do nabycia:
Klub Osiedlowy „Zielone Wzgórza”, Nowy Rynek 8, w godz. 800-2000
Ośrodek Kultury, ul. Poznańska 16, w godz. 800-2000

Przekaż 1% dla OPP

D

o końca kwietnia każdy podatnik
ma obowiązek rozliczyć się z fiskusem. Przy tej okazji może również
obliczyć tzw. 1% od podatku i przekazać
go na wybraną organizację pożytku publicznego (opp).
Aby przekazać 1% podatku wystarczy wypełnić standardowy formularz rocznego zeznania
podatkowego (PIT), a w nim rubrykę “Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na
rzecz Organizacji Pożytku Publicznego”. Są to
trzy pola, w które należy wpisać:
• pełną nazwę OPP,
• numer wpisu do KRS,
• obliczoną równowartość 1% podatku
należnego.
I to wszystko. Resztą zajmie się fiskus, który przekaże opp 1% Państwa

podatku.
Status opp posiadają w naszej gminie:
1. Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej –
nr KRS 0000195886
2. Fundacja Bread of Life –
nr KRS 0000268931 (www.breadoflife.pl)
3. Fundacja Edukacyjna im. Jana Pawła II w
Murowanej Goślinie – nr KRS 0000056937
(www.fundacjajanapawla.org.pl)
4. Fundacja Hospicjum Onkologiczne św.
Franciszka – nr KRS 0000018046
(www.hospicjum.com.pl)
5. Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół
Osób Niepełnosprawnych –
nr KRS 0000140375 (www.gspon.org.pl)
6. Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni –
nr KRS 0000289111 (www.rakownia.com)
7. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej –
nr KRS 0000057720

Aby 1% podatku trafił do konkretnej drużyny czy
szczepu, należy w rubryce “Inne informacje, w tym
ułatwiające kontakt z podatnikiem” wpisać odpowiedni KOD JEDNOSTKI oraz IMIĘ i NAZWISKO
wpłacającego.
Kody Drużyn:
1. WLP 123 - Gośliński Szczep ZHR “Wzgórze”
2. WLP 021 - 1 Goślińska Gromada Zuchowa
“Wesołe Wicherki”
3. WLP 076 - 1 Goślińska Gromada Zuchów
“Orlęta”
4. WLP 016 - 1 Drużyna Harcerek “Wiatry”
w Murowanej Goślinie
5. WLP 075 - 1 Drużyna Harcerzy “Las” w Murowanej Goślinie
6. WLP 141 - 1 Drużyna Wędrowniczek w Murowanej Goślinie.

Lista goślińskich opp jest również dostępna na
www.murowana-goslina.pl.
Redakcja Biuletynu Samorządowego
tel. 61 811 88 48
e-mail: biuletyn@murowana-goslina.pl
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Co w kulturze się zdarzyło?

I

Miłośnicy tańca
świętowali po raz piąty

mpreza organizowana przez Marzennę
Karbowską i zespół folklorystyczny „Goślinianie” odbyła się w auli Gimnazjum nr 1
w pierwszą sobotę lutego. Hasło przewodnie
tegorocznego balu to „W Murowanej Piwnicy”.
Gości powitali górale z zaprzyjaźnionej gminy
Ochotnicy Dolnej, przygrywając ludowe
melodie oraz dziewczęta z zespołu Goślinianie, które przypinały uczestnikom kotyliony.
Przybyło około 200 osób.

Zespół folklorystyczny Goślinianie wykonuje
tańce różnych regionów, tym razem zaprezentowany został region podhalański. Ale znalazł się również pierwiastek z Wielkopolski,
taniec „Gołąbek”.
Miłą atrakcją na pewno był jadłospis, który
wzorowany był na góralskiej diecie, loteria
fantowa oraz znakomita muzyka w wykonaniu
zespołu „Kormorany”.

„Goślinianie” u zaprzyjaźnionych
górali w Ochotnicy

W

„…na dwadzieścia i pół z tego…” - koncert Karnawałowy
Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Murowanej Goślinie

K

oncert odbył się 7 lutego w auli Gimnazjum nr 1, tym razem przybyło ok. 350
miłośników muzyki. Publiczność była
pod wrażeniem wykonania Coro di Schiavi
Erbei – arii z Nabucco Giuseppe Verdiego.
Chóry i orkiestra świetnie sobie poradziły
z tym trudnym utworem. Również piosenka

Java Jife w wykonaniu chóru kameralnego FERMATA okazała się trafionym wyborem. Nie
obyło się bez finałowego marsza Radeckiego
Johanna Straussa ojca. Do brawurowego wykonania tego utworu znacząco przyczyniła się
publiczność, klaszcząc pod dyktando dyrygenta
Mateusza MJ Sibilskiego.

III Międzynarodowy Festiwal
Piosenki Artystycznej

Cztery pory roku
z Wolną Grupą Bukowina

13

lutego br. Ślesin stał się stolicą piosenki artystycznej. Do miasta zjechali wykonawcy z całego kraju, by
ubiegać się o nominację do finału 46. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie. Organizatorzy podkreślali niezwykle wysoki
poziom tegorocznych zmagań.
Wśród 37 uczestników festiwalu znalazła się
młoda reprezentantka naszej gminy Iwona
Bugnacka. Zaśpiewała dwie piosenki „Jestem
dębem” i „Piosenka o niczym”. W jury zasiadł
pan Jan Poprawa, pan Bogusław Sobczuk oraz
gwiazda wieczoru, czyli Mariusz Lubomski.

D

la każdego była to inna podróż. Niektórzy przebyli ją powtórnie z sentymentu,
inni wyruszyli w nią wiele lat temu
i nadal są w drodze. Poezja jest ponadczasowa.
Jej odbiorcą może być ten, kto ma w sobie
wystarczającą wrażliwość. Dlaczego cztery
pory roku? Bo góry o każdej porze roku są
piękne i piosenki WGB zdają się uchwycić to
zimowe, wiosenne, letnie i jesienne piękno.
Publiczność reagowała tak, jak przy refleksyjnych utworach przystało. Jednakże po koncercie grupa długo była oklaskiwana i proszona
o bisy. Koncert miał miejsce 20 lutego br. w auli
Gimnazjum nr 1.

dniach 15-22 stycznia br. dzieci
i młodzież z zespołu folklorystycznego „Goślinianie” przebywała na
warsztatach tanecznych w Ochotnicy Górnej.
Oprócz ćwiczenia umiejętności tanecznych
były wycieczki w ośnieżone Gorce, pobyt na
basenach termalnych w Bukowinie Tatrzańskiej oraz wspólne warsztaty z zespołem folklorystycznym „Ochotni”.

Obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej

PLAN UROCZYSTOŚCI
24 kwietnia 2010 r.
godz. 15.00 – uroczysta msza św. w intencji pomordowanych, kościół
farny na placu Powstańców
Wielkopolskich,

godz. 16.15 – główne uroczystości rocznicowe na placu Powstańców
Wielkopolskich, apel poległych,

godz. 17. 00 – otwarcie wystawy plenerowej poświęconej goślińskim
ofiarom zbrodni katyńskiej,

godz. 19.30 – koncert muzyki poważnej
w kościele farnym.

W

roku 2010 przypada 70. rocznica
zbrodni katyńskiej, odrażającego
mordu na obywatelach polskich
internowanych lub uwięzionych przez władze
sowieckie po zdradzieckim najeździe na Polskę 17 września 1939 roku. W wyniku tej
zbrodni życie straciło kilkadziesiąt tysięcy
obywateli polskich: oficerów, funkcjonariuszy
instytucji państwowych, duchownych, przedstawicieli środowisk inteligenckich i ziemiańskich.
Wśród pomordowanych znalazło się także
dziewięciu przedstawicieli społeczności gminy
Murowana Goślina. W trakcie zbrodni życie
stracili burmistrz naszego miasta Stefan Motylewski, wójt gminy Murowana Goślina Józef
Milewski, wieloletni sekretarz wójtostwa,
a w 1939 roku najprawdopodobniej także

wójt Bernard Kłos, lekarz weterynarii Sylwester Radomski oraz policjanci wywodzący się
z terenów ziemi goślińskiej lub też związani
z nią zawodowo: Jan Adamski, Marcin Bialik,
Wincenty Dutkiewicz, Józef Gawroński i Leon
Lewandowski. Pragnąc upamiętnić pomordowanych gmina Murowana Goślina organizuje
uroczyste obchody rocznicowe, podczas których ofiara poniesiona przez zabitych zostanie
przypomniana, a pamięć o nich należycie
uczczona. Główne uroczystości odbędą się
w sobotę 24 kwietnia 2010 roku. Swój patronat nad nimi objęli Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Prymas Polski.
W okresie od kwietnia do czerwca 2010 roku
planowane są także liczne działania edukacyjne
poświęcone zbrodni katyńskiej. Część z nich
będzie skierowana bezpośrednio do uczniów
goślińskich szkół, część będzie dostępna dla
wszystkich mieszkańców naszej gminy. Więcej
szczegółów dotyczących obchodów 70. rocznicy zbrodni katyńskiej w kolejnym numerze
Biuletynu.
Dariusz Paprocki
Izba Regionalna Ziemi Goślińskiej
tel. 61 812 24 52
e-mail: darek@murowana-goslina.pl
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PLANY NA 2010 ROK
W numerze styczniowym Biuletynu Samorządowego zamieszczony
został fragment przemówienia Burmistrza Tomasza Łęckiego,
wygłoszonego podczas Spotkania Noworocznego 2010. Fragment
dotyczył podsumowania minionego roku. Poniżej prezentujemy c.d.
przemówienia – tym razem dotyczący planów na 2010 rok.
Szanowni Uczestnicy
Spotkania Noworocznego!

Radość z tego, co za nami musi ustąpić miejsca
konkretnym zamierzeniom na już rozpoczęty
rok 2010.
1. Kryzys finansowy
Wiem, że to niepolityczne co powiem, ale
trzeba to powiedzieć. W tym roku przyjdzie
nam się dalej zmierzyć ze skutkami kryzysu
finansowego. To wiąże się z oszczędnościami.
Po przeprowadzonych konsultacjach, m. in. po
„Warsztatach Budżetowych” ustalone zostały
priorytety budżetowe, zarówno w odniesieniu
do pierwszego projektu budżetu, jak i jego
kolejnych zmian.
2. Inwestycje strategiczne
To ogromne przedsięwzięcia, które mają fundamentalne znaczenie dla rozwoju naszej
gminy. Właśnie rozstrzygany jest przetarg na
modernizację linii kolejowej do Poznania i Wągrowca. W grudniu został ogłoszony przetarg
na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach
projektu Związku Międzygminnego „Puszcza
Zielonka”. Obecnie czekamy na decyzję o rozstrzygnięciu przetargu na budowę obwodnicy
Murowanej Gośliny.
3. Najważniejsze inwestycje komunalne
W tym roku najważniejszym jest zakończenie
podstawowego etapu budowy hali widowiskowo-sportowej. Wybudujemy także odcinek
kanalizacji w Złotoryjsku. Planujemy kapitalny
remont budynku komunalnego przy ul. Kochanowskiego 18. Zakładamy wyłonienie wyko-

nawcy budowy mieszkań czynszowych w Murowanej Goślinie i nowego budynku komunalnego w Przebędowie.
4. Zarządzanie Strategiczne
Zostanie opracowana aktualizacja Strategii
Gminy. Liczę na szerokie zaangażowanie
mieszkańców w jej konsultowanie. Zakładamy
uchwalenie ok. 6 planów zagospodarowania
przestrzennego. W ofercie naszego urzędu
pojawi się „bank informacji” o terenach pod
budownictwo mieszkaniowe i o ofertach
sprzedaży domów i mieszkań.
5. Fundusze pomocowe
Będziemy się ubiegali o dotację na przebudowę ulicy Raduszyńskiej. Wraz z sołectwami
zamierzamy uzyskać kolejne dotacje w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
świetlice w Boduszewie i Głęboczku.
6. Zadania Powiatu Poznańskiego
Liczymy bardzo na aktywność powiatu w zakresie modernizacji dróg. Niezwykle ważnym
jest, po tegorocznym remoncie, przygotowanie ostatecznego rozwiązania problemu wiaduktu w ul. Gnieźnieńskiej. Powinno się tam
jak najszybciej zaprojektować, a następnie
wykonać kładkę dla pieszych. Będziemy namawiać powiat do przeprowadzenia odkładanego
remontu ulicy Wojska Polskiego.
Poza tym, co wymieniłem, są także kolejne
zamierzenia – częściowo o nich już wcześniej
wspominałem - w kulturze, oświacie, sporcie
czy w kontaktach międzygminnych i międzynarodowych. Jednym ze szczególnych przed-

Tomasz Łęcki - Burmistrz Miasta i Gminy

sięwzięć, które chciałbym w tym miejscu zapowiedzieć jest upamiętnienie w roku, w którym
przypada 70. rocznica zbrodni katyńskiej,
mieszkańców Murowanej Gośliny - ofiar tej
zbrodni, w tym ostatniego przedwojennego
Burmistrza oraz Wójta Murowanej Gośliny.
Bądźcie wszyscy Państwo pewni – nie zabraknie nam pomysłowości, a do realizacji naszych
zamierzeń zastosujemy naszą goślińską konsekwencję i pracowitość!
Szanowni Państwo!

W tym roku mĳa XX-lecie Samorządu Gminnego w wolnej Rzeczypospolitej. Będzie zatem
więcej okazji do podsumowań już nie jednego
roku, ale bilansu aktywności samorządu od
jego reaktywowania.
No cóż … trzeba i to powiedzieć. Pod koniec
roku czekają nas wybory samorządowe.
Poprzedzone zostaną kampanią prezydencką.
Można z całą pewnością stwierdzić, że będzie
sporo się działo. Jeżeli chodzi o to, co dalej
w województwie, powiecie, a także co
w gminie, to jakby tego nie próbować ująć,
jakby się nie emocjonować, jedno jest pewne
– zdecydują mieszkańcy. To przecież wielki
przywilej życia w niepodległej Polsce!
Dziękuję za uwagę!
Tomasz Łęcki
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
tel. 61 892 36 05
e-mail: burmistrz@murowana-goslina.pl
Cały tekst dostępny na www.murowana-goslina.pl.

Nabór wniosków na „Odnowę i rozwój wsi”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek planuje w kwietniu 2010 r. rozpocząć nabór wniosków na „Odnowę
i rozwój wsi”.

W

szystkich zainteresowanych zapraszamy na szkolenie aktywizacyjne,
które odbędzie się dnia 15.03.2010 r.
o godz. 15.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego
w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76.
Zapraszamy również do skorzystania z bezpłatnego, specjalistycznego doradztwa przy
wypełnianiu wniosków o przyznanie pomocy:
• 19. i 26. marca w godz. 16.00-19.30
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Murowanej Goślinie ul. Poznańska 16.
• 17. i 24. marca w godz. 16.00-19.30 w Biurze LGD - budynek Urzędu Miejskiego
w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego
76, pokój nr 30

• 18. i 25. marca w godz. 16.00-19.30 w budynku Urzędu Gminy w Ryczywole, ul.
Mickiewicza 10.
Na stronie internetowej Stowarzyszenia znajdują się również informacje na temat terminu
szkolenia dotyczącego pisania Planów Odnowy
Miejscowości niezbędnych do wnioskowania
w ramach Odnowy i rozwoju wsi.
W kwietniu planowany jest również nabór
wniosków na działanie Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw, informacje na temat
szkoleń i doradztwa z zakresu tego działania
znajdują się na stronie internetowej
www.kraina3rzek.pl

Beneficjentami działania Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw mogą być osoby
fizyczne i prawne podejmujące lub rozwĳające
działalność gospodarczą. W ramach działania
zrefundować można 50% kosztów poniesionych na budowę, przebudowę, remont budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, zagospodarowanie terenu, zakup maszyn, urządzeń,
narzędzi, sprzętu komputerowego, zakupu
środków transportu.
Biuro LGD Kraina Trzech Rzek
Oborniki, ul Marsz. J. Piłsudskiego 76
tel.kom. 791 222 764, 883 777 918
www.kraina3rzek.pl
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Mieszkańcy pracują nad strategią gminy
STRATEGIA Do uczestnictwa w warsztatach zostało zaproszonych około 400 osób, wśród nich między
innymi radni powiatowi i gminni, sołtysi i rady sołeckie, przewodniczący osiedli, przedsiębiocy, organizacje pozarządowe, osoby związane z kulturą, sportem, aktywni przedstawiciele młodego pokolenia
oraz seniorzy.
Ewa Narankiewicz-Dzydzan
podinspektor ds. planowania rozwoju
tel. 61 892 36 15
e-mail: e.narankiewicz@murowana-goslina.pl

W

ystosowano również zaproszenie na
warsztaty do mieszkańców gminy
poprzez zamieszczenie na stronie
internegowej informacji o terminie, miejscu
oraz temacie spotkania. Około ¼ zaproszonych zdecydowała się na uczestnictwo w warsztatach.
Spotkanie rozpoczął Burmistrz Tomasz Łęcki.
Powitał zgromadzonych oraz przybliżył tematykę spotkania. Następnie inspektor ds. planowania rozwoju Ewa Narankiewicz-Dzydzan
zaprezentowała zapisy oraz stopień wdrażania
obowiązującej obecnie strategii uchwalonej
w grudniu 2007 r.
Kolejnej prezentacji dokonał reprezentant Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Gmin Janusz Szewczuk. Zakres poruszanych w niej
zagadnień związany był z sytuacją rozwoju
Murowanej Gośliny na tle innych gmin.
Na zakończenie tej części spotkania głos zabrał
Michał Wójcicki – pracownik Centrum Badań
Metropolitalnych – jednostki koordynującej
prace nad Strategią Rozwoju Aglomeracji
Poznańskiej. Wystąpienie p. Michała poświęcone było przedstawieniu strategii rozwoju
gmin wchodzących w skład Aglomeracji. Druga
część spotkania poświecona była pracy w grupach. Burmistrz Tomasz Łęcki przypomniał
jeszcze raz zapis misji, celu nadrzędnego oraz

Warsztaty strategiczne: tworzenie listy projektów proponowanych do wpisania w aktualizowaną strategię.

celów strategicznych a następnie przedstawił
propozycje zmian. Uczestnicy warsztatów
poproszeni zostali o przedyskutowanie tematu.
Efektem wymiany poglądów była akceptacja
propozycji lub lekka ich modyfikacja.
Drugim zadaniem jakie zostało postawione
przed zgromadzonymi było wypisanie listy
projektów proponowanych do wpisania w ak-

tualizowaną strategię. Na koniec spotkania
przedstawiciele wszystkich grup prezentowali
wypracowane pomysły.
W kwietniu br. planowane są kolejne wartsztaty strategiczne, na które już dziś zapraszamy zainteresowanych mieszkańców. Szczegółowe informacje nt. spotkania dostępne
będą wkrótce na stronie internetowej gminy.

Wysoko ocenione wnioski na Radzim i Śnieżycowy Jar
Barbara Florys-Kuchnowska
główny specjalista ds. środków pomocowych
i obsługi inwestorów
tel. 61 892 36 65
e-mail: b.florys@murowana-goslina.pl

W

niosek „Zachowanie dziedzictwa
kulturowego i walorów krajobrazowo-przyrodniczych
poprzez
rozwój infrastruktury turystycznej wokół
rezerwatu “Śnieżycowy Jar” oraz historycznego grodu kasztelani na Ostrowie
Radzimskim” złożony przez gminę Murowana Goślina do konkursu „Małe Projekty”
ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania
Kraina Trzech Rzek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Działanie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Małe projekty
(Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich) został uznany za zgodny
z Lokalną Strategią Rozwoju, uzyskując 9,55

pkt. (na 11 możliwych do uzyskania), co plasuje
go na drugim miejscu na Liście ocenionych
operacji.
Projekt przewiduje wykonanie szlaku, który
zamykał będzie się w pętlę i prowadził od Starczanowa przez Rez. Śnieżycowy Jar, Zakole
Warty i Kasztelanię na Ostrowie Radzimskim
do Starczanowa. Szlak będzie oznakowany
zgodnie z Instrukcją Znakowania Szlaków
Turystycznych opracowaną przez PTTK,
poprzez znaki namalowane na drzewach,
kamieniach, słupach granitowych, słupach
energetycznych itp.
Początek i koniec Szlaku znajdował się będzie
w Starczanowie przy tzw. Kasztelani Radzimskiej (miejsce gdzie znajduje się mała gastronomia i parking). Realizacja projektu planowana
jest od marca do września br. Łączny koszt to
14.383,80 zł zaś wnioskowana dotacja –
8.253,00 zł.
Śnieżyca wiosenna - największa atrakcja Śnieżycowego Jaru.
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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

Jak funkcjonuje gośliński Urząd?
W najbliższych numerach Biuletynu Samorządowego chcemy przybliżyć Państwu
tematykę związaną z pracą urzędu. W bieżącym numerze przedstawiamy sprawy
dotyczące jego funkcjonowania.
Ewa Leitgeber
Kierownik Referatu Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich
tel. 61 892 36 50
e-mail: e.leitgeber@murowana-goslina.pl

W

Urzędzie Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie zatrudnione są 64
osoby (w tym pracownicy pomocniczy obsługi i Straży Miejskiej). Dla porównania
w Urzędzie Gminy w Czerwonaku zatrudnionych jest ok. 90 osób, a w Suchym Lesie 81.
W dalszym ciągu pozostaje do obsadzenia
jeden wakat.
Na funkcjonowanie urzędu w 2010 r. przeznaczona została kwota 3.704.706 zł. To o około
8% mniej niż w roku ubiegłym i 10% wszystkich wydatków gminy w roku bieżącym.
Pomimo bardzo wielu zadań własnych urząd
wykonuje również coraz liczniejsze zadania
zlecone. Są nimi np. prowadzenie ewidencji
działalności gospodarczej, zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, czy prowadzenie stałego rejestru
wyborców. Prawdopodobnie niebawem kolejnym zadaniem do realizacji będzie obsługa funduszu sołeckiego w oparciu o zasady przewidziane w ustawie o funduszach sołeckich.
Zwiększająca się liczba zadań zleconych
powinna pociągać za sobą wzrost zatrudnie-

nia, jednak ze względu na ograniczenia finansowe urzędu nie jest to w pełni możliwe.

nicy obsługują klientów w godzinach wypisanych w stopce Biuletynu.

W dwóch ostatnich budżetach gminy nie było
przewidzianych środków na podwyżki wynagrodzeń dla wszystkich pracowników urzędu.
Nieliczne zmiany wynagrodzeń dotyczyły osób
najsłabiej zarabiających.

Półtora roku temu wdrożono system smsowego i mailowego powiadamiania klientów
ELiDO o możliwości odbioru dokumentów.
W tym czasie skorzystało z tej usługi ok. 1000
osób.

Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych pracodawca zobligowany jest do zabezpieczenia środków na szkolenia i dokształcanie
pracowników urzędu. W przypadku naszych
pracowników jest to kwota ok. 400 zł rocznie
na pracownika, co częstokroć nie jest w stanie
pokryć kosztów nawet jednego czy dwóch
szkoleń w ciągu roku. Potrzeba szkoleń wynika
m.in. z ciągłej zmiany przepisów, które są podstawą pracy urzędników.

Ponadto z każdym pracownikiem urzędu możliwy jest codziennie kontakt mailowy, a od
godz. 7.30 kontakt telefoniczny.

Urząd Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie
zapewnia dogodne godziny obsługi interesantów. Czynny jest codziennie przez 11 godzin.
Od godz. 7.00 do 18.00 możliwe jest załatwienie spraw polegających na pozostawieniu czy
odbiorze korespondencji, a także załatwienie
sprawy z zakresu ewidencji działalności gospodarczej. Ponadto codziennie od godz. 10.00 do
17.00 (a w poniedziałki do 18.00) można załatwić sprawy w Ewidencji Ludności i Dowodów
Osobistych (ELiDO) oraz Urzędzie Stanu
Cywilnego (USC). Wszyscy pozostali pracow-

TERMINARZ PRACY RADY MIEJSKIEJ
oraz spotkań z sołtysami w I poł. roku 2010

L.p.

Data

Godz.

1.

08.04.10

17:30

2.

20.04.10

14:00

Rodzaj posiedzeń
Komisja Oświatowo-Społeczna
(problemowa)

Spotkanie przedsesyjne sołtysów

Miejsce posiedzeń
Ratusz (pl. Powst. Wlkp.)
MGOKiR

3.

20.04.10

17:30

Komisja Gospodarcza

MGOKiR

4.

22.04.10

17:30

Komisja Oświatowo-Społeczna

Ratusz (pl. Powst. Wlkp.)

5.

26.04.10

17:30

Sesja Rady Miejskiej

MGOKiR

6.

18.05.10

14:00

Spotkanie sołtysów

MGOKiR

7.

18.05.10

17:30

Komisja Gospodarcza (problemowa)

MGOKiR

8.

15.06.10

14:00

Spotkanie przedsesyjne sołtysów

MGOKiR

9.

15.06.10

17:30

Komisja Gospodarcza

MGOKiR

10.

17.06.10

17:30

Komisja Oświatowo-Społeczna

Ratusz (pl. Powst. Wlkp.)

11.

21.06.10

17:30

Sesja Rady Miejskiej

MGOKiR

Piotr Hildebrandt, Biuro Rady Miejskiej
tel. 61 892 36 54, e-mail: rada.miejska@murowana-goslina.pl

W ciągu minionego roku wprowadziliśmy jednolitą numerację telefoniczną dla całego
urzędu (8923…), która umożliwia klientom
dodzwonienie się bezpośrednio do poszczególnych pracowników. Lista głównych numerów znajduje się w stopce Biuletynu, a pozostałych - na stronie internetowej www.murowana-goslina.pl. Dzięki inwestycjom w infrastrukturę techniczną i zmianom organizacyjnym w urzędzie udało się również obniżyć
o 37 % koszty rozmów telefonicznych.
W najbliższym czasie przez okres około
2 miesięcy zostanie przeprowadzona ankieta
na temat jakości obsługi klientów w Urzędzie
Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie. Ponieważ Państwa opinie są dla nas bardzo cenne
i pozwalają doskonalić naszą pracę uprzejmie prosimy o jej wypełnianie przy okazji
załatwiania spraw w urzędzie.

PODZIĘKOWANIA
Uczestnikom ceremonii
pogrzebowej naszego syna
i brata Bartosza, a w szczególności jego przyjaciołom,
koleżankom i kolegom składamy płynące z serca gorące
podziękowania za udział
i słowa pokrzepienia w tak
trudnych dla nas chwilach.
Małgorzata, Jarosław,
Mieszko i Julia Janiszewscy

Biuletyn Samorządowy
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I N W E S T YC J E

Przygotowanie: REFERAT INWESTYCJI, BARBARA FLORYS, WIOLETTA WOJCIECHOWSKA; inwestycje@murowana-goslina.pl

INWEST YCJE - REMONT Y - DROGI

Kolejna dotacja dla ulicy Polnej przyznana
Wniosek „Modernizacja
drogi gminnej w ciągu
ulicy Polnej w Murowanej
Goślinie” otrzymał kolejną
dotację. Tym razem inwestycja zostanie wsparta
kwotą 2 704 699,27 zł.
Ulica Polna po modernizacji.

Barbara Florys-Kuchnowska
główny specjalista ds. środków pomocowych
i obsługi inwestorów
tel. 61 892 36 65
e-mail: b.florys@murowana-goslina.pl

12

lutego 2010 br. ogłoszona została
lista projektów wybranych do dofinansowania dla Działania 2.2
Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi
wojewódzkie w miastach na prawach powiatu,
powiatowe i gminne) dla konkursu nr 04/
II/2009 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Wśród projektów, które uzyskały dofinansowanie znalazł się projekt „Modernizacja drogi

gminnej w ciągu ulicy Polnej w Murowanej
Goślinie” (odcinek od ul. Rogozińskiej do firmy
Inline). Projekt znalazł się na 13 miejscu listy
rankingowej, w ramach której finansowanie
uzyskało tylko 30 projektów na 52 złożone
w konkursie.
Wniosek dotyczył pierwszego odcinka ulicy
Polnej (od km 0+000 do km 1+176). Dla przypomnienia – drugi odcinek ulicy Polnej (od
firmy Inline do Boduszewa) został wsparty
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych (tzw. „Schetynówki”) dotacją
w wysokości 1,5 mln zł.
Działania, których dotyczyć będzie dofinansowanie (a właściwie refinansowanie poniesionych w latach 2008 i 2009 nakładów) to:

•
•
•
•

budowa jezdni na całym odcinku,
budowa chodników i ścieżki rowerowej,
remont przejazdu kolejowego,
budowa kanalizacji deszczowej oraz
oświetlenia ulicznego na długości modernizowanego ciągu,
• usunięcie kolizji telekomunikacyjnych,
• wykonanie
elementów
oznakowania
poziomego i pionowego drogi.
Łączna wartość kosztów projektu to 6 101
748,54 zł, zaś dotacja - 2 704 699,27 zł.
Podpisanie umowy dotacji planowane jest na
marzec br., zaś rozliczenie projektu powinno
nastąpić do końca 2010 roku.

Wodociąg w Głębocku i kanalizacja w Złotoryjsku
Do 2012 roku gospodarstwa domowe we wsiach Głębocko i Złotoryjsko zostaną podłączone do sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej. To wynik podpisania umowy
o dofinansowanie tego projektu.
Barbara Florys-Kuchnowska
główny specjalista ds. środków pomocowych
i obsługi inwestorów
tel. 61 892 36 65
e-mail: b.florys@murowana-goslina.pl

W

dniu 3 lutego 2010 r. w siedzibie
Departamentu Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu została podpisana Umowa o dofinansowanie dla Projektu pn. „Budowa sieci
wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I
i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku,
gmina Murowana Goślina” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Aktu podpisania umowy ze strony gminy
Murowana Goślina dokonali Burmistrz Tomasz
Łęcki oraz Skarbnik Romana Dudek, natomiast
ze strony Urzędu Marszałkowskiego: Dyrektor Departamentu Emilia Dunal. W uroczystości uczestniczyli również: Alicja Ludwiczak
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego oraz Barbara Florys-Kuchnowska z Urzędu Miasta i Gminy Murowana
Goślina.
Głównym celem projektu jest poprawa warunków życia na terenach wiejskich (podłączenie
gospodarstw domowych do sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej) poprzez
budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsiach Głębocko i Złotoryjsko.
Projekt zostanie zrealizowany w latach 2010-

Podpisanie umowy na budowę sieci wodociągowej w Głębocku oraz kanalizacji sanitarnej w Złotoryjsku.

2012. Wartość projektu wyniesie 2.981.053 zł,
natomiast wartość dotacji - 1 197 635,00 zł.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.

Biuletyn Samorządowy
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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
STRAŻ MIEJSKA W NOWEJ SIEDZIBIE

fot. sxc.hu

W 2009 roku usunięto 31 „dzikich wysypisk” i składowisk odpadów, z których na wysypisko trafiło
nie mniej niż 299 550 kg odpadów (w tym 850 kg odpadów azbestowych).

„DZIKIE WYSYPISKA”
usunięte przez Straż Miejską w 2009 r.
Piotr Kubczak
Komendant Straży Miejskiej
tel. 61 812 20 10
e-mail: p.kubczak@murowana-goslina.pl

1. Z terenów stanowiących własność gminy
Murowana Goślina:
▪ Przebędowo (3 wysypiska) – 5600 kg,
▪ droga Przebędowo – Głębocko – 3000
kg,
▪ droga Trojanowo-Głębocko – 2000 kg,
▪ Rakownia ul. Zielonczana (3 wysypiska)
– 9000 kg,
▪ Złotoryjsko – 2100 kg,
▪ Głębocko (2 wysypiska) – 4000 kg,
▪ Przebędowo (płyty azbestowe) 200 kg.
Razem: 12 dzikich wysypisk – 25 900 kg odpadów (w tym 200 kg azbestu).
2. Spowodowano usunięcie „dzikich wysypisk”:
Tereny stanowiące własność instytucji:
▪ Lasów Państwowych – (Złotoryjsko,
Gać) – 2 wysypiska – 3000 kg,
▪ Agencji Nieruchomości Rolnych (Rakownia, Uchorowo, Trojanowo) – 3 wysypiska – 1000 kg,
▪ Hodowli Roślin „Smolice” (Głębocko,
Trojanowo, Boduszewo) – 3 wysypiska
– 3200 kg (w tym 200 kg płyt azbestowych),

▪ Leśnego Zakładu Doświadczalnego
(Rakownia) – 250 kg płyt azbestowych,
▪ Starostwa Powiatowego w Poznaniu
(Przebędowo) – 52 000 kg,
▪ Centrum Edukacji Kadr Bankowych
(Kamińsko)- 4000 kg.
Tereny Prywatne:
▪ Kamińsko (2 wysypiska) – 4000 kg,
▪ Białężyn – 1000 kg,
▪ Łopuchowo – 2000 kg,
▪ Murowana Goślina, ul. Żeromskiego –
1000 kg,
▪ Rakownia, ul. Dolna – 2000 kg,
▪ Trojanowo (płyty azbestowe) – 200 kg,
▪ Murowana Goślina, ul. Gnieźnieńska
(składowisko gruzu i odpadów pobudowlanych) około 200 000 kg.
Razem: 19 dzikich wysypisk i składowisk odpadów – 273 650 kg (w tym 650 kg azbestu).

CIEKAWOSTKA!
Od 2009 roku do lokalizowania „dzikich wysypisk” i innych miejsc zaśmieconych używamy
lokalizatora GPS, który mierzy dokładne
współrzędne geograficzne miejsca, gdzie się
znajdują odpady. Dalej z pomocą bazy danych
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ustalamy działkę geodezyjną i jej właściciela. Przyspiesza to w sposób radykalny czas potrzebny na wszczęcie
czynności zmierzających do usunięcia zaśmiecenia.

Pijany i z rozbitą głową

12

lutego około godziny 12:00
Strażnicy otrzymali telefoniczne
zgłoszenie, że na ul. Rogozińskiej przy wjeździe na pl. Powstańców
Wlkp. leży mężczyzna, który mocno
krwawi z rany na głowie.

Natychmiast we wskazane miejsce udał się
patrol, który potwierdził zasadność zgłoszenia. Strażnicy udzielili pomocy nietrzeźwemu

mężczyźnie – mieszkańcowi Murowanej
Gośliny, który prawdopodobnie rozbił głowę
i nos w wyniku wywrotki.
Przybyła na miejsce załoga karetki pogotowia
z Poznania oceniła, że zanim nietrzeźwy zostanie przewieziony do Izby Wytrzeźwień musi
zostać przewieziony do szpitala celem zszycia
rany na głowie.

Zgodnie z informacją podaną w styczniowym numerze Biuletynu Samorządowego
Straż Miejska od 1 marca funkcjonuje już
w nowej siedzibie. Mieści się ona w budynku Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego na os. Zielone Wzgórza,
ul. Gen. T. Kutrzeby 3 - wejście od strony
boiska/placu apelowego. Numery telefonów pozostają bez zmian.

Sarna
w żywopłocie

18

lutego około godziny 14:00 mieszkańcy ul. Starczanowskiej poprosili
strażników o pomoc w uwolnieniu
sarny, która wbiegła na teren ich posesji.
Po dojechaniu na miejsce strażnicy ustalili, że
faktycznie na terenie nieruchomości – utknął
pomiędzy gęstym żywopłotem, a ogrodzeniem z siatki metalowej dorosły kozioł sarny.
Żeby wydostać zwierzę strażnicy musieli
wyciąć otwór w siatce ogrodzeniowej. Niestety mimo starań strażników kozioł był zbyt
poturbowany, aby przeżyć. Nie jest to pierwszy przypadek, kiedy zmuszone przez zimę
dzikie zwierzęta przychodzą szukać żywności
w siedzibach ludzkich.

WAŻNE TELEFONY, KONTAKTY:
Straż Miejska
tel.: 61 812 20 10; kom.: 519 321 676
Policja
sekretariat 61 841 32 00 (w godz. 7:30-15:30)
Komendant 61 841 32 01 (w godz. 7:30-15:30)
Pogotowie Ratunkowe tel.: 999
Straż Pożarna tel.: 998,
OSP Murowana Goślina
tel.: 61 812 23 98;
Tadeusz Stencel pełnomocnik ds. bezpieczeństwa tel. kom: 502 514 227
Dzielnicowi
Rejon I: Starsza część Murowanej Gośliny
Policjant st. post. Dariusz SIKORA
Strażnik Miejski st. strażnik Mariusz ANDRZEJEWSKI
Rejon II: os. Zielone Wzgórza
Policjant sierżant Hubert ŻOŁDAK
kom. 605 192 925
Strażnik Miejski mł. insp. strażnik Przemysław ESZNER
Rejon III: Tereny wiejskie gminy
Policjant sierż. Damian FUTRO
kom. 500 135 351
Strażnik Miejski strażnik Anna PACHOLSKA
Szczegółowy wykaz na stronie
www.murowana-goslina.pl
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Zbiórka odpadów surowców wtórnych, wielkogabarytowych i niebezpiecznych
Barbara Borejsza-Ida
podinspektor ds. ochrony środowiska
i usług komunalnych
tel.: 61 8923-641
b.ida@murowana-goslina.pl

Przypominamy, że pod koniec marca br. odbędzie się
zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych.

W

łaściciel nieruchomości, z której
mają być usunięte odpady wielkogabarytowe (łóżka, szafy, lodówki,
pralki, telewizory, komputery, monitory) musi
zgłosić taki zamiar telefonicznie 61 892 36 41,
e-mailem: srodowisko@murowana-goslina.pl
lub osobiście w siedzibie Urzędu, pokój 37.
Zgłoszenia należy dokonać do godz. 10:00 - 25

marca podając rodzaj odpadu, adres oraz
nazwisko oddającego. Odpady zgłoszone do
odebrania należy wystawić w dniu zbiórki
(26.03) przed posesję do godziny 8:00.
Odpady niebezpieczne czyli baterie, akumulatory, świetlówki (jarzeniówki, żarówki kompaktowe), lekarstwa i opakowania po nich oraz

Terminy zbiórki, 1 raz w kwartale tj.:
23.03.2010, 22.06.2010, 21.09.2010, 14.12.2010
MIEJSCOWOŚĆ

opony należy dostarczyć do specjalnie oznakowanego pojazdu w dniu i w godzinach określonych w poniższym harmonogramie. Na terenie
sołectw pojazd parkuje przy posesji sołtysa.
Wyjątek stanowi Rakownia, gdzie pojazd parkuje przy budynku remizy strażackiej. Prosimy
pamiętać, że zbiórka w danym miejscu trwa
jedynie przez godzinę.

Terminy zbiórki, 1 raz w kwartale tj.:
25.03.2010, 24.06.2010, 23.09.2010, 16.12.2010

GODZINY ZBIÓRKI

MIEJSCOWOŚĆ

GODZINY ZBIÓRKI

Mściszewo

8:00 - 9:00

Łopuchowo

8:00 - 9:00

Starczanowo

9:30 - 10:30

Wojnowo

9:30 - 10:30

Uchorowo

11:00 - 12:00

Trojanowo

11:00 - 12:00

Białężyn

12:30 - 13:30

Głębocko

12:30 - 13:30

Nieszawa

14:00 - 15:00

Głęboczek

14:00 - 15:00

Białęgi

15:30 - 16:30

Łopuchówko

15:30 - 16:30

Terminy zbiórki, 1 raz w kwartale tj.:
24.03.2010, 23.06.2010, 22.09.2010, 15.12.2010
MIEJSCOWOŚĆ

Terminy zbiórki, 1 raz w kwartale tj.:
26.03.2010, 25.06.2010, 24.09.2010, 17.12.2010

GODZINY ZBIÓRKI

MIEJSCOWOŚĆ

GODZINY ZBIÓRKI

8:00 - 9:00

Murowana Goślina - Nowy Rynek

8:00 - 9:00

Przebędowo

9:30 - 10:30

Rakownia

9:30 - 10:30

Długa Goślina

11:00 - 12:00

Kamińsko

11:00 - 12:00

Łoskoń Stary

12:30 - 13:30

Boduszewo

12:30 - 13:30

Zielonka

14:00 - 15:00

Murowana Goślina - Targowisko

15:30 - 16:30

Raduszyn

Murowana Goślina pl. Powstańców Wlkp.

14:00 - 15:00

Jednocześnie przypominamy, że w dniu 26 marca na terenie miasta i gminy odbędzie się zbiórka surowców wtórnych. Podany termin nie dotyczy jednak osób, które podpisały umowę na odbiór odpadów z firmą Remondis Sanitech Sp. z o.o., dla nich zbiórka zostanie zorganizowana dnia
11 marca. Zapraszamy do zbiórki!

Utrzymanie zieleni miejskiej
W miesiącu lutym został rozstrzygnięty przetarg
na świadczenie usług utrzymania zieleni miejskiej
w okresie od marca do grudnia br.

W

Barbara Borejsza-Ida
podinspektor ds. ochrony środowiska
i usług komunalnych
tel.: 61 8923-641
b.ida@murowana-goslina.pl

wyniku zakończenia postępowania
przetargowego na początku marca
zostały podpisane umowy z wyłonionymi wykonawcami:
- firmą Błyskawiczni Łukasz Ćwik z Koziegłów (dla zadania nr 1),

- firmą Ogrodnik Pamięci Sp. z o.o. z Poznania (dla zadania nr 2).
Zadanie nr 1 polega na pielęgnacji zieleni
przede wszystkim w ciągach szlaków komunikacyjnych oraz na terenach wiejskich. Drugie
zadanie natomiast dotyczy utrzymania zieleni
głównie w centrum miasta oraz na terenie os.
Zielone Wzgórza.
Zieleń na pl. Powstańców Wielkopolskich.
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O Ś W I ATA

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

Nasza szkoła myśli
o gimnazjalistach

GIMNAZJUM NR 2
IM. JANA KOCHANOWSKIEGO
W MUROWANEJ GOŚLINIE

Jeśli chcecie zdobyć dobry zawód, który w przyszłości
pozwoli wam znaleźć pracę, jeśli nie chcecie daleko
dojeżdżać do szkoły, zapraszamy do nas. Przyjdźcie
i przekonajcie się sami.

D

rodzy gimnazjaliści! Wiemy, że
w najbliższym czasie musicie dokonać
trafnego wyboru nowej szkoły. Zespół
Szkół w Rokietnicy - Szkoła w Murowanej
Goślinie zaprasza Was i Waszych rodziców na
drzwi otwarte. 20 marca i 17 kwietnia
o godzinie 10.00 powitają Was nasi uczniowie i nauczyciele.
Na specjalnym pokazie przygotowanym dla
Was zobaczycie, co potrafią nasi uczniowie.
Zaprezentują carving czyli sztukę rzeźbienia
w owocach i warzywach. Pokażą jak fachowo
zaparzyć kawę, przyrządzić smaczne koreczki,
ciasta, bezalkoholowe drinki i naleśniki. Zaprosimy Was także do obejrzenia wystawy prac
plastycznych naszych uczniów i sztuki przygotowanej przez koło teatralne.
Od kilku lat nasza szkoła kształci uczniów
w zawodach: technik hotelarstwa, technik

informatyk i kucharz. Ale to nie wszystko. Od
przyszłego roku szkolnego otwieramy nowe
kierunki kształcenia, takie jak technik mechanik i technik mechatronik. Jest to oferta skierowana szczególnie dla tych, którzy interesują
się elektroniką, informatyką czy robotyką.
Gimnazjaliści, którzy chcą się kształcić w zasadniczej szkole zawodowej mogą wybrać
klasy wielozawodowe dwu lub trzyletnie.
Ważna informacja! Od tego roku będziemy
współpracować z firmą Solaris Bus & Coach
SA.
Violetta Pawlak
Zespół Szkół w Rokietnicy
Szkoła w Murowanej Goślinie
tel. 61 812 24 91
e-mail: murowana.goslina@zsrokietnica.edu.pl

NABÓR
DO KLAS SIATKARSKICH
Jeżeli sport to Twoja pasja – zapraszamy do szkół
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza
w Murowanej Goślinie, ul. Gen. T. Kutrzeby 3
ogłasza nabór do
klasy czwartej o profilu siatkarskim.

Testy sprawnościowe - 12 kwietnia 2010 r., godz. 16.00
Szczegółowe informacje:
sekretariat szkoły tel. 61 812 29 77

Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego
w Murowanej Goślinie, ul. Gen. T. Kutrzeby 3
ogłasza nabór
do klasy pierwszej i drugiej (rocznik 1996) o profilu siatkarskim.

Testy sprawnościowe - 22 marca 2010 r., godz. 17.00
Szczegółowe informacje:
sekretariat szkoły tel. 61 811 44 49
fot. sxc.hu

OGŁASZA NABÓR

DO I KLASY GIMNAZJUM
w dniach
od 1.03. do 21.05.2010 r.

Szóstoklasisto, jeżeli dalszą naukę
chciałbyś kontynuować w Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie, to
zapoznaj się z terminami i wskazówkami, które ułatwią Tobie złożenie dokumentów na:
www.gm2.murowana-goslina.pl
Barbara Celichowska
Dyrektor Gimnazjum Nr 2
w Murowanej Goślinie
tel. 61 811 44 49
e-mail: gm2mg@poczta.onet.pl

GIMNAZJUM NR 2
WYNAJMIE…
Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie przy
ul. Gen. T. Kutrzeby 3 wynajmie
pomieszczenie (15,62m2) np. na gabinet
fizjoterapii lub logopedii). Warunki
wynajmu do uzgodnienia.
Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie wynajmie
Salę Gościnną na imprezy okolicznościowe np. komunie, bankiety, jubileusze.
Warunki do uzgodnienia.
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O Ś W I ATA

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

Ruszył nabór do przedszkoli na
rok szkolny 2010/2011

ZESPÓŁ SZKÓŁ
IM. GEN. DEZYDEREGO
CHŁAPOWSKIEGO
W BOLECHOWIE

Od 1 do 31 marca w przedszkolach zaczynają się zapisy
na rok szkolny 2010/2011. Obecnie w gminie Murowana
Goślina 76% dzieci objętych jest wychowaniem przedszkolnym.

OFERUJE

W

poszczególnych rocznikach wychowaniem przedszkolnym objętych
jest: 2004 - 89%, w roczniku 2005
– 74 %, a w roczniku 2006 – 54 % dzieci.
Oznacza to, że nie wszystkie dzieci urodzone
w rocznikach 2004-2007 będą mogły znaleźć
miejsce w przedszkolu.
Rodzice dzieci urodzonych w roku 2004 muszą
podjąć decyzję czy ich dziecko pójdzie do klasy
pierwszej czy pozostanie w „zerówce”. Szkoły

podstawowe są przygotowane do obniżenia
wieku szkolnego. W ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” pozyskały środki na
wyposażenie szkolnych placów zabaw, co
pozwoli na lepszą adaptację „malucha”
w szkole.
Teresa Dutkiewicz
Kierownik Biura. ds. Oświaty
tel. 61 892 36 90
e-mail: t.dutkiewicz@murowana-goslina.pl

ABSOLWENTOM GIMNAZJUM
KONTYNUOWANIE NAUKI W:
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM:
▪
▪
▪
▪

klasa humanistyczno-dziennikarska
klasa przyrodniczo-ekologiczna
klasa politechniczna
klasa sportowo-obronna

oraz
Ogółem w gminie jest przygotowanych 651 miejsc dla 732 dzieci w wieku od 3 do 6 lat:
Nazwa przedszkola

Przedszkole „Słoneczko”

Adres

Liczba miejsc

ul. Leśna 9, Murowana Goślina

145 miejsc

Przedszkole „Promyk”

ul. Poznańska 20, Murowana Goślina

90 miejsc

Przedszkole „Groszek”

ul. Gnieźnieńska 7, Murowana Goślina

60 miejsc

Przedszkole „Klub Przedszkolaka”

ul. Smolna 8, Murowana Goślina

35 miejsc

Przedszkole „Leśne Skrzaty”

Przebędowo

65 miejsc

TECHNIKUM LOGISTYCZNYM
TECHIKUM ADMINISTRACJI
WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE

www.zsbolechowo.pl
lub pod nr. tel. 61 8 12 60 40

Przedszkole w Łopuchowie

Łopuchowo

60 miejsc

Przedszkole „Koniki Polne”

Białężyn i Długa Goślina

50 miejsc

lub podczas

punkt przedszkolny „Raczek”

Rakownia

15 miejsc

DRZWI OTWARTYCH

Punkt przedszkolny

Mściszewo

15 miejsc

27 marca 2010 r.
w godz. od 9.00 do 13.00

oddziały przedszkolne przy Szkole ul. Gen. T. Kutrzeby 3, Murowana Goślina
Podstawowej nr 2

50 miejsc

Przedszkole „Smocze Wzgórze”

66 miejsc

ul. Mściszewska 10, Murowana Goślina

Murowana Goślina wśród
GMINNYCH MISTRZÓW DOTACJI
Murowana Goślina znalazła się w ogólnopolskim rankingu opublikowanym przez gazetę „Rzeczpospolita” wśród gmin najlepiej sięgających po
unijne fundusze.

G

azeta badała wartość podpisanych
umów wg miejsca realizacji projektu.
Pod uwagę brano fundusze strukturalne. Odrębny ranking został sporządzony dla
gmin najlepiej wykorzystujących środki z programów regionalnych.
I tak w rankingu na fundusze unĳne pozyskane
w przeliczeniu na mieszkańca w kategorii gmin
miejsko-wiejskich gm. Murowana Goślina
zajęła 20 miejsce (na 100 gmin), w tym pierwsze jako gmina z województwa wielkopol-

skiego, pozostawiając daleko w tyle gminy:
Śmigiel (44 miejsce), Kórnik (67 miejsce), Grodzisk Wielkopolski (70 miejsce), Pniewy (79
miejsce) i Oborniki (97 miejsce). Wartość
dotacji na jednego mieszkańca wyniosła 4145
zł, natomiast wartość dotacji ogółem – 67041
tys. zł.
W rankingu na najlepsze gminy miejsko-wiejskie w wykorzystaniu funduszy z regionalnych
programów operacyjnych Murowana Goślina
zajęła 7 miejsce, będąc wśród 25 gmin ran-

kingu – jedyną gminą z Wielkopolski. Wartość
dotacji na mieszkańca wyniosła 3831 zł, natomiast wartość dotacji ogółem to 61970 tys. zł.
Źródło: „Rzeczpospolita” 8 marca 2010, nr 56 (8567)

Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 61 811 88 48
e-mai: r.dukat@murowana-goslina.pl
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10. rocznica śmierci prof. Jerzego Buszkiewicza
W lutym 2010 roku przypada dziesiąta rocznica śmierci profesora Jerzego Buszkiewicza,
niezwykłego architekta-wizjonera, głównego projektanta założenia urbanistyczno-architektonicznego osiedla Zielone Wzgórza.
Dariusz Paprocki
Izba Regionalna Ziemi Goślińskiej
tel. 61 812 24 52
e-mail: darek@murowana-goslina.pl

U

nikatowa idea Zielonych Wzgórz, jako
autonomicznego „miasteczka” z własnym rynkiem i kościołem, wpisująca
się w ciąg tzw. „federacji małych miast”, będącej niezrealizowaną propozycją planistyczną
dla projektowanej na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku
nowej dzielnicy Poznania, spowodowała, iż
Murowana Goślina postrzegane jest obecnie
nie tylko przez pryzmat wielowiekowych tradycji urbanistycznych skupionych wokół Rynku
- placu Powstańców Wielkopolskich, ale także
jako ośrodek nowoczesnej, zwartej zabudowy
osiedlowej, wykraczającej znacznie poza ramy
zwykłego blokowiska. Przez wzgląd na zasługi
profesora Buszkiewicza dla rozwoju Murowanej Gośliny warto przybliżyć jego życiorys.

fot. Hubert Sobalak

Jerzy Buszkiewicz urodził się 20 lipca 1930
roku w Poznaniu. Zawód architekta zdobył na
Politechnice Poznańskiej w trudnych latach po
zakończeniu II wojny światowej. Po rocznym
zatrudnieniu u Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Poznaniu rozpoczął samodzielną
pracę projektową w poznańskim „Miastoprojekcie”. W latach 1963-1965 był stypendystą na
praktyce zawodowej w Biurze Głównego

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-czwartek 10.00 – 15.30
piątek 10.00 – 13.00
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: 61 892 36 00,
fax: 61 812 21 40
Burmistrz Tomasz Łęcki..............................................................61 892 36 05
Zastępca Burmistrza Marcin Buliński.........................................61 892 36 06
Skarbnik Romana Dudek..............................................................61 892 36 07
Sekretarz Maciej Kaczmarek.......................................................61 892 36 08

Architekta Londynu, gdzie wyrobił sobie oryginalne poglądy na temat humanistycznych
wartości architektury. W 1975 roku został
Głównym Architektem Województwa Poznańskiego, a także Naczelnym Dyrektorem Wojewódzkiego Zarządu Rozbudowy Miasta
i Osiedli Wiejskich. Wraz z Janem Kopydłowskim zaprojektował sieć charakterystycznych
gościńców wielkopolskich. Projektant Hotelu
„Poznań”.
Od 1982 roku prowadził prace nad projektem
nowej północno-wschodniej dzielnicy Poznania, mającej obejmować swym zasięgiem
głównie tereny dzisiejszej gminy Czerwonak.
Projekt ten był realizowany w sposób niekonwencjonalny – z nawiązaniem do staropolskich
tradycji urbanistycznych. Według tej koncepcji
nowa dzielnica miała być realizowana według
nowatorskiej idei „federacji małych miast”,
zakładającej budowę kilku niezależnych, całkowicie autonomicznych „miasteczek”, „siedlisk
ludzkich” mogących stanowić samoistne centra mieszkaniowe.
W ramach tej koncepcji zaprojektowano i zrealizowano osiedle mieszkaniowe Zielone
Wzgórza w Murowanej Goślinie. Jednocześnie
– obok pracy projektowej przez wiele lat prowadził nauczanie akademickie wychowując
licznych następców.
Przez wiele lat był prezesem Zarządu Głównego SARP. Zmarł nagle 13 lutego 2000 roku.

Referat Inwestycji, kierownik Ryszard Pomin............................61 892 36 10
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
kierownik Violetta Szałata...........................................................61 892 36 40
Utrzymanie dróg i infrastruktura drogowa, Arkadiusz Krociak.....61 892 36 42
Tel. alarmowy - Kanalizacja deszczowa, drogi i oświetlenie.......0 519 32 16 70
Rolnictwo, leśnictwo i melioracje, Małgorzata Śliwa......................61 892 36 33
Dodatki mieszkaniowe, Lucyna Kasprzak..................................61 892 11 93
Referat Gospodarki Nieruchomościami,
kierownik Jadwiga Kubińska........................................................61 892 36 30
Referat Podatków i Opłat Lokalnych, kierownik Bożena Patan......61 892 36 75
Urząd Stanu Cywilnego, Dowody Osobiste, Ewidencja Ludności,
kierownik Aleksandra Pilarczyk...................................................61 892 36 55
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,
kierownik Ewa Leitgeber.............................................................61 892 36 50
Biuro Planowania Przestrzennego, Magdalena Głowacka........61 892 36 20
Biuro Rady Miejskiej, Piotr Hildebrandt.....................................61 892 36 54
Obsługa inwestorów, Barbara Florys - Kuchnowska....................61 892 36 65
Zarządzanie Kryzysowe.............................................................0 722 323 318
Turystyka, promocja, obszary wiejskie, Arkadiusz Bednarek..........61 811 88 48
Komunikacja Społeczna, Osiedla Samorządowe, Roma Dukat.........61 811 88 48
Straż Miejska.....................................kom.: 0 500 12 49 40, tel.: 61 812 20 10
Policja.................................................kom.: 0 500 13 53 51, tel.: 61 841 32 00
Pogotowie Ratunkowe..........999 Pogotowie Energetyczne.............61 423 91 11
Wodociągi i kanalizacja sanitarna (całą dobę)................61 812 20 40 lub 994
Wodociągi i kanalizacja sanitarna (700 - 2200)...................................61 835 90
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