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MTB Marathon

Gośliński maraton jest drugim w cyklu
11 maratonów (zakończenie 25.09 w Istebnej).
Zeszłoroczny zgromadził ponad 900
uczestników, z czego niemal 60 to goślinianie.
18 kwietnia spodziewamy się podobnej
18 kwietnia już po raz piąty odbędzie się w Murowanej frekwencji. Po raz trzeci przy współpracy
Goślinie (start Nowy Rynek, os. Zielone Wzgórza) ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Zielone
Powerade Suzuki MTB Marathon 2010. Wzgórza” start i meta ulokowane będą na
Nowym Rynku.

2010

Ramowy program przedstawia się następująco:
godz. 7.00-9.30 – zapisy w Biurze Zawodów
godz. 9.15 – wspólne zdjęcie Goślinian startujących w MTB
Marathonie – zbiórka przy scenie
godz. 9.30-9.55 – ustawianie uczestników w sektorach startowych,
dystans GIGA
godz. 10.00 – start Maratonu na dystansie GIGA
godz. 10.30-10.55 – ustawianie uczestników w sektorach startowych,
dystanse MEGA, MINI
godz. 11.00-11.15 – starty Maratonów, dystanse MEGA, MINI
godz. 11.30-15.00 – imprezy towarzyszące dla kibiców (m.in. Giełda
Turystyczna „Wpadnij z sąsiedzką wizytą”, patrol
konny, pokaz szkolenia psa obronnego, zabawy dla
dzieci)
godz. 14.00-14.30 – pokaz Trialu w wykonaniu mistrza Polski Marcina
Bugajewskiego
godz. 15.00 – dekoracja dystansu MINI
godz. 15.45-16.15 – pokaz Trialu w wykonaniu mistrza Polski Marcina
Bugajewskiego
godz. 17.00 – dekoracja dystansu MEGA i GIGA
ok. godz. 17.30 – losowanie nagród (tombola)
godz. 19.00 – zamknięcie trasy Powerade Suzuki MTB Marathon
2010 na wszystkich dystansach.

Trasa
Szczegółowe informacje można zobaczyć na www.mtbmarathon.com
w zakładce Murowana Goślina
Zapisy
Zgłoszenia do maratonu odbywają się dwutorowo:
• drogą elektroniczną na:
http://www.sportchallenge.cz/pl/vybrat_zavod/info?id_zavod=1001,
• osobiście w biurze zawodów na Nowym Rynku w sobotę 17 kwietnia od 16.00 do 21.00 lub w niedzielę 18 kwietnia od 7.00 do 9.30.
Aby uniknąć kolejek przy zapisach w niedzielę, lepiej skorzystać z możliwości zapisów drogą elektroniczną lub w biurze zawodów w sobotę.
Opłaty
Opłaty są zróżnicowane i zależą od dystansu, terminu zgłoszenia i terminu wniesienia opłaty. Szczegóły na stronie organizatora
www.mtbmarathon.com
Zbiorowe zdjęcie
Wzorem poprzednich lat zapraszamy wszystkich Goślinian do wspólnego zdjęcia. Prosimy o stawienie się w dniu maratonu najpóźniej
o godz. 9.15 przy scenie.
Utrudnienia w ruchu
W związku z odbywającym się maratonem zostaną wprowadzone
objazdy. Szczegóły na str. 8.

Cztery razy turystyka

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Tomasz Łęcki

Rozpoczynając kolejny sezon turystyczny
w naszej gminie chcielibyśmy Państwu przedstawić w jaki sposób wykorzystujemy nasz
potencjał w tej dziedzinie.

zaprasza do wzięcia udziału w lokalnych uroczystościach związanych
z 70. rocznicą zbrodni katyńskiej,
które odbędą się w dniu 24 kwietnia 2010 roku w Murowanej Goślinie.

Dokończenie - str. 10

Kurs na fundusze
europejskie
„Przed czterema laty oceniałem, że pomimo
naszego ograniczonego budżetu inwestycyjnego, konsekwentnie prowadząc przygotowania i zabiegając o środki zewnętrzne,
możemy osiągnąć niewyobrażalny zakres
inwestycyjny. Sporo się już dokonało lub jest
przesądzone”.
Dokończenie - str. 5

Program uroczystości
15:00

uroczysta msza św. w intencji pomordowanych, kościół pw. św. Jakuba Apostoła,
plac Powstańców Wielkopolskich,

16:15

uroczystości rocznicowe oraz Apel Pamięci, plac Powstańców Wielkopolskich,

17:00

otwarcie wystawy plenerowej – „Ofiary zbrodni katyńskiej związane z ziemią
goślińską”, plac Powstańców Wielkopolskich,

19:30

koncert chóru „Poznańskie Słowiki” pod dyrekcją
prof. Stefana Stuligrosza, kościół pw. św. Jakuba
Apostoła, plac Powstańców Wielkopolskich
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Międzynarodowy
Festiwal Chóralny
im. ks. Edmunda Szymańskiego

Murowana Goślina, 14 maja - 6 czerwca 2010 r.
Program Festiwalu:
czwartek 20 maja 2010 r., godz. 19.00

piątek 14 maja 2010 r., godz. 18.00

sala koncertowa Gimnazjum nr 1, ul. Mściszewska 10

sala koncertowa Gimnazjum nr 1, ul. Mściszewska 10

Koncert Chóru Żeńskiego „Saratowska Polonia” (Rosja)
chórmistrz Elena Carkowa,
kierownik artystyczny Margarita Głazunowa

Koncert inauguracyjny

Ludwig van Beethoven – IX Symfonia
Wyk. Soliści, Chór i Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej
im. F. Nowowiejskiego z Bydgoszczy (przygotowanie chóru Henryk
Wierzchoń i Marta Bilska), Chór Żeński „Saratowska Polonia” z Rosji,
Chóry „Canzona” z Murowanej Gośliny - dyrygent Zygmunt Rychert

czwartek 27 maja 2010 r., godz. 19.00

sala koncertowa Gimnazjum nr 1, ul. Mściszewska 10

Koncert Chóru Coralia de Puerto Rico San Juan
dyrygent Carmen Acevedo - Lucia

niedziela 16 maja 2010 r., godz. 12.00

Kościół pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa

Msza św. w intencji ks. E. Szymańskiego
i koncert w wykonaniu chórów:
Chóru Mieszanego „Vocantes” z Murowanej Gośliny
dyrygent Leszek Bajon,
Chóru Dziewczęcego, Kameralnego i Żeńskiego „Canzona”
z Murowanej Gośliny
dyrygent Adrianna Wtorkowska i Elżbieta Wtorkowska,
Chóru Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
dyrygent Przemysław Pałka,
Chóru Żeńskiego „Saratowska Polonia” (Rosja)
chórmistrz Elena Carkowa,
kierownik artystyczny Margarita Głazunowa

piątek 28 maja 2010 r., godz. 11.00

sala koncertowa Gimnazjum nr 1, ul. Mściszewska 10

Koncert dla młodzieży szkolnej
Koncert Chóru Coralia de Puerto Rico San Juan
dyrygent Carmen Acevedo - Lucia

sobota 29 maja 2010 r., godz. 20.00

Kościół pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa

Koncert Poznańskiego Chóru Kameralnego
dyrygent Bartosz Michałowski

sobota 5 czerwca 2010 r. godz. 19.00

sala koncertowa Gimnazjum nr 1, ul. Mściszewska 10

Koncert Chóru Dziecięcego „Turliki” z Zakopanego
dyrygent Ewa Sterczyńska

poniedziałek 17 maja 2010 r., godz. 19.00
sala koncertowa Gimnazjum nr 1, ul. Mściszewska 10

Koncert Chóru Elizabeth University of Music z Hiroszimy (Japonia)
dyrygent Chifuru Matsubara

wtorek 18 maja 2010 r., godz. 11.00

sala koncertowa Gimnazjum nr 1, ul. Mściszewska 10

Koncert dla młodzieży szkolnej
Chór Elizabeth University of Music z Hiroszimy (Japonia)
dyrygent Chifuru Matsubara

niedziela 6 czerwca 2010 r. godz. 19.00

sala koncertowa Gimnazjum nr 1, ul. Mściszewska 10

Koncert na zakończenie festiwalu z udziałem
Chóru Dziecięcego „Fantazja” ze Słupska
dyrygent Lilianna Zdolińska
Chóru Dziewczęcego „Canzona”
dyrygent Adrianna Wtorkowska, Elżbieta Wtorkowska

Organizatorzy:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
Chór Dziewczęcy, Kameralny i Żeński „Canzona”, Elżbieta Wtorkowska – Dyrektor Festiwalu

fot. sxc.hu
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Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
Tomasz Łęcki
serdecznie zaprasza mieszkańców
do udziału w uroczystościach z okazji

Rocznicy
Uchwalenia
Konst y tucji 3 Maja

Terminarz najbliższych
imprez kulturalnych
Termin

Wydarzenie

Miejsce

17-30
kwietnia

„Istnienie
Trwanie
Przemijanie”
Wystawa fotografii Marka Handla

Galeria w Pałacu

21 kwietnia

XVI Gminny Konkurs Wiedzy
Przyrodniczo-Leśnej

MGOKiR

20 kwietnia

Eliminacje gminne XII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego
„Wiosenne Przebudzenie”

Klub Osiedlowy

Program uroczystości:

22 kwietnia

MGOKiR

2 maja
15.00 Strzelanie Obywatelskie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
(strzelnica bracka)

Wielki Finał XII Powiatowego
Konkursu Recytatorskiego
„Wiosenne Przebudzenie”

23 kwietnia

Impreza biletowana - Kabaret
„Formacja Chatelet”

aula Gimnazjum nr 1

7-21 maja

Wystawy rzeźby i malarstwa
Marka Szewczyka

Galeria w Pałacu

5 maja

Eliminacje Gminne do Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki
Przedszkolaków

MGOKiR

7 maja

Eliminacje Powiatowe do Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki
Przedszkolaków

MGOKiR

14 maja6 czerwca

III Międzynarodowy Festiwal
Chóralny im. ks. Edmunda Szymańskiego

Aula Gimnazjum nr 1,
Kościół na Zielonych
Wzgórzach

15 maja

XI rajd Turystyczny po Puszczy
Zielonka „Goślińskie Lofry”

Puszcza Zielonka

19 maja16 czerwca

Wystawa prac dzieci z Pracowni
Rzeźby i Ceramiki

Galeria „Pod Psem”
w Poznaniu

20-27 maja

VI Wystawa twórczości amatorskiej – Goślińska Inwentura Artystyczna

MGOKiR

i Dnia Str a ż ak a

3 maja
14.45 Zbiórka pocztów sztandarowych, kompanii honorowej OSP
i PSP oraz Orkiestry Dętej OSP (plac przed kościołem pw.
Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa)
15.00 Msza św. w intencji Ojczyzny i Strażaków
16.00 Barwny korowód – przemarsz na pl. Powstańców Wlkp.
16.30 Uroczystość pod pomnikiem:
- hymn narodowy,
- hejnał miasta,
- okolicznościowe wystąpienie Przewodniczącego Rady
Miejskiej Zbyszka Krugiełki,
- złożenie wiązanek kwiatów,
- przejazd wozów strażackich,
- wspólny śpiew pieśni patriotycznych z towarzyszeniem
Orkiestry Dętej OSP pod batutą Mateusza MJ Sibilskiego
17.10 Pokazy strażackie i pamiątkowe zdjęcie strażaków

Co w kulturze się zdarzyło?
XIII Otwarte Mistrzostwa Gminy
w Szachach

Gang Marcina w akcji

7

marca 2010 r. w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury i Rekreacji odbyły się
XIII Otwarte Mistrzostwa Gminy w Szachach.

S

Do rywalizacji o tytuł Mistrza Murowanej
Gośliny przystąpiło w grupie seniorów
15 zawodników, natomiast w grupie juniorów
12 młodych szachistów.

O prawdziwości tych sentencji mogliśmy się
przekonać będąc 13 marca na spektaklu Gangu
Marcina zatytułowanym Jason. Marcin Matuszewski po raz kolejny przywdział czapkę reżysera i we współpracy z małżonką Izabelą Metler-Matuszewską napisał scenariusz dość przerażającego, skierowanego do widzów dorosłych, przedstawienia. Na uznanie zasługuje
niewątpliwie gra aktorów. Każda postać została
wyposażona w przemyślaną i skomplikowaną
osobowość, młodym aktorom udało się wydobyć indywidualizm granej przez siebie osoby.
Całość spektaklu ubogacona została przez dramatyczną muzykę oraz surową dekorację.

W obu grupach zawody zostały rozegrane
systemem szwajcarskim. Po siedmiu rundach
wyłoniono najlepszych zawodników. W grupie
seniorów Murowana Goślina po raz kolejny
okazała się bardzo gościnna ponieważ trzy
miejsca na podium zajęli zawodnicy z Poznania.
Oto kolejność miejsc na podium:
1. Sławomir Zapotoczny - Poznań
2. Maria Cholewa - Poznań
3. Dawid Bajerlein – Poznań
W kategorii juniorów pierwsze trzy miejsca zajęli:
1. Stanisław Rohnka- Murowana Goślina
2. Andrzej Waligórski – Murowana Goślina
3. Patryk Bałażyk - Skoki

tare porzekadło mówi, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu. Inne przysłowie mówi, że jeśli nie wiadomo o co chodzi, to
chodzi o pieniądze.

Grand Prix dla Goślinianki

W

sobotę 20 marca br. w Zespole Szkół
w Biedrusku odbył się III Międzygminny
Konkurs Wokalny o Nagrodę Dyrektora
Zespołu Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych
Wielkopolskich.
W konkursie wzięło udział ponad 40 wykonawców. W jury zasiadł m.in. kompozytor Konrad
Napieralski. Grand Prix Konkursu zdobyła
reprezentująca nasz ośrodek kultury Aleksandra Szymczak z Łopuchowa (chórzystka chóru
„Canzona”). Aleksandra zdobyła też nagrodę
publiczności. Laureatce gratulujemy!
Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
www.domkultury.murowana-goslina.pl
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Pierwszy semestr za nimi…
W sobotę 13 marca br. odbyło się spotkanie Fundacji
Edukacyjnej im. Jana Pawła II, które dotyczyło sytuacji
finansowej oraz spraw organizacyjnych.

D

zięki nieocenionej pomocy darczyńców oraz coraz szerszemu
gronu osób przekazujących
na Fundację swój 1% od podatku
dochodowego, stan finansowy
organizacji jest stabilny. Jednak
to nie zwalnia Fundacji od dalszych działań. I tak tradycyjnie
już w tym roku planowany jest
koncert charytatywny. Obecnie
w parafiach, szkołach i miejscach
publicznych członkowie zarządu
wraz ze stypendystami przeprowadzają akcję związaną z propagowaniem odliczania 1% od podatku.
Po części organizacyjnej rozpoczęło się spotkanie ze stypendystami, na którym mogli
podzielić się spostrzeżeniami i wynikami nauki
po pierwszym semestrze studiów oraz zapoznać członków Fundacji ze swoją uczelnią, kie-

runkiem studiów, a także pasjami i planami na
przyszłość.
Sympatyczna atmosfera spotkania
pozwoliła uczestnikom lepiej się
poznać, wdrożyć w codzienne
sprawy Fundacji i podzielić swoimi spostrzeżeniami na temat
wchodzenia w dorosłe życie
oraz związane z tym radości
i problemy z jakimi zmagać się
przychodzi studentowi I roku.
Na zakończenie spotkania Pani Teresa
Zywert przedstawiła publikację pt. „Jan Paweł
II - Odnowiciel Mowy Polskiej”. Wszystkie
osoby uczestniczące w spotkaniu otrzymały
publikację o patronie Fundacji na pamiątkę.
Zarząd Fundacji Edukacyjnej
im. Jana Pawła II
w Murowanej Goślinie

Fundacja Edukacyjna im. Jana Pawła II działa w Murowanej Goślinie już 9 lat, wspiera zdolną młodzież pochodzącą
z rodzin wielodzietnych i niezamożnych z terenu gminy, rozpoczynającą studia wyższe. Do tej pory z pomocy Fundacji skorzystało 60 osób. Fundacja – posiadająca od 6 lat status organizacji pożytku publicznego - utrzymuje się
dzięki pomocy darczyńców, wpłatom tzw. 1% od podatku dochodowego oraz darowizn i dotacji. Wszystkie osoby i
instytucje działające na rzecz Fundacji nie pobierają wynagrodzenia. Całość funduszy przeznaczana jest na stypendia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.fundacjajanapawla.org.pl.

70. rocznica zbrodni katyńskiej
Dariusz Paprocki
Izba Regionalna Ziemi Goślińskiej
tel. 61 812 24 52
e-mail: darek@murowana-goslina.pl

W

związku z przypadającą w bieżącym roku 70. rocznicą zbrodni
katyńskiej trwają przygotowania
do goślińskich obchodów tego wydarzenia. Na terenie naszej gminy realizowany
jest projekt „Przywrócić pamięć o bohaterach”, poświęcony upamiętnieniu osób
związanych z ziemią goślińską pomordowanych w Katyniu, Charkowie i Twerze.
Rezultatem prac członków projektu (są wśród
nich Urząd Miasta i Gminy, Biblioteka Publiczna, Ośrodek Kultury, goślińskie szkoły, harcerze z ZHR, ale także poznański oddział IPNu, Stowarzyszenie „Memoramus”, czy też
grupy rekonstrukcyjne środowisk kawaleryjskich) będą centralne uroczystości jubileuszowe, które odbędą się w sobotę 24 kwietnia 2010 roku na placu Powstańców Wielkopolskich, a także zaplanowane na większą
część wiosny działania edukacyjne i popularyzatorskie dotyczące mordu katyńskiego.
Ruszyła strona internetowa poświęcona goślińskim obchodom katyńskim – pod adresem
www.katyn.murowana-goslina.pl. Znajdują
się na niej informacje o obchodach i działaniach

Klub HDK PCK
informuje

edukacyjnych, ponadto informacje o Gośliniakach, którzy zginęli w trakcie zbrodni katyńskiej. 13 kwietnia 2010 roku (tego dnia obchodzony jest Dzień Pamięci Zbrodni Katyńskiej)
odbył się konkurs recytatorski „II wojna światowa w poezji”, który symbolicznie rozpoczął
lokalne obchody katyńskie. Konkurs ten, organizowany przez Gimnazjum nr 1 w Murowanej
Goślinie, adresowany był do uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych i średnich z terenów ziemi goślińskiej. Przez kolejne dwa
miesiące na terenie miejscowych szkół będą
prowadzone działania edukacyjne – zarówno
adresowane do uczniów, jak i do ogółu mieszkańców naszej gminy – które przybliżą wszystkim zainteresowanym wiadomości o tragicznych wydarzeniach z wiosny 1940 roku. Wśród
osób, które wygłoszą wykłady dotyczące
zbrodni katyńskiej będą pracownicy IPN-u,
członkowie organizacji kombatanckich, oraz
pracownicy Izby Regionalnej Ziemi Goślińskiej.
Planowane jest także posadzenie na terenie
naszej gminy drzewek upamiętniających goślińskie ofiary mordu katyńskiego. Niewątpliwą
atrakcją uroczystości jubileuszowych 24 kwietnia będzie koncert chóru chłopięcego „Poznańskie słowiki” pod dyrekcją prof. Stefana Stuligrosza, który odbędzie się o godz. 19.30
w kościele farnym św. Jakuba Apostoła. Wstęp
na koncert będzie bezpłatny.

fot. Paweł Kolosza Wlkp

126 akcja poboru krwi w Murowanej Goślinie.

14

marca br. w Klubie Osiedlowym na
os. Zielone Wzgórza w Murowanej
Goślinie odbyła się 126 akcja poboru
krwi pod hasłem „Dla dzieci chorych na białaczkę”. Mimo brzydkiej pogody do oddania
zgłosiło się 97 potencjalnych dawców krwi.
15 osób nie mogło oddać krwi z powodu zdrowia. Ostatecznie więc krew oddały 82 osoby,
co dało łącznie wynik: 36.900 litrów krwi.
Następne akcje odbędą się:
• 15 kwietnia br. - szkoły zawodowe w Murowanej Goślinie i Bolechowie,
• 30 maja br. – w Klubie Osiedlowym na os.
Zielone Wzgórza - z okazji Dnia Dziecka.
Zapraszamy!
Paweł Kolosza
Klub HDK PCK „Gośliniacy”

X Targ Wiejski
w Boduszewie

G

łównym celem wystawy jest promowanie tradycji, turystyki lokalnej oraz sztuki ludowej. W zamierzeniu organizatorów jest również popularyzacja zmian wielofunkcyjnego rozwoju
obszarów wiejskich, a dla najmłodszych
edukacja poprzez kontakt z przyrodą
i otoczeniem wiejskim.
W wystawie mogą wziąć udział rolnicy z płodami rolnymi i wyrobami garmażeryjnymi
pochodzącymi z własnych gospodarstw,
hodowcy drobiu, plantatorzy upraw sadowniczych i warzywniczych itp., szkółkarze,
pszczelarze, właściciele gospodarstw agroturystycznych, osoby zajmujące się drobną
wytwórczością, a także twórcy rękodzieła
artystycznego.

Targ

odbędzie się w sobotę
12 czerwca,
początek o godz. 15.00.
Zapraszamy wystawców.
Wszystkich zainteresowanych wystawieniem
swoich produktów prosimy o kontakt z Ośrodkiem Kultury (61) 812 21 20.

Biuletyn Samorządowy
Miasta i Gminy Murowana Goślina



Kurs na

FUNDUSZE
EUROPEJSKIE
Drodzy Czytelnicy Biuletynu,
w „Biuletynie Samorządowym” z sierpnia
2006 roku napisałem:
„Gmina Murowana Goślina może rocznie przeznaczać na inwestycje ok. 3-4 mln zł. To oznacza, że w latach 2007-2013 możemy zainwestować ok. 25 mln zł. Wartość czterech najbardziej
strategicznych inwestycji (w części dotyczącej
bezpośrednio naszej gminy) to ok. 150 mln zł.
Pozostałe to kolejne ok. 150 mln zł”.

Coraz więcej środków pomocowych trafia na obszary
wiejskie. W ramach PROW 2007-2013, Programu
„Odnowa wsi” powstały Lokalne Grupy Działania.
Lokalne Grupy Działania tworzone były przez
ościenne gminy jako stowarzyszenia osób prawnych i fizycznych.
W ramach LGD można pozyskiwać środki na tzw. „małe projekty”
oraz mikroprzedsiębiorczość. Te środki pozwolą realizować zadania
z zakresu kultury, ochrony środowiska, turystyki itp. oraz przyczynią
się do aktywizacji lokalnej społeczności.
Paweł Bukowski
Sołtys sołectwa Starczanowo
Dzięki dofinansowaniu na turystykę można było zrealizować
takie produkty turystyczne jak Szlak Kościołów Drewnianych, Cysterski Szlak Rowerowy czy oznakować ścieżki
rowerowe w Puszczy Zielonka, po których co roku od 5 lat
wspólnie z gminą Murowana Goślina i firmą G&G Promotion organizujemy MTB Marathon. Zauważalny jest ogromny boom na
turystykę rowerową. Gmina Murowana Goślina mając za sąsiedztwo
tak piękne, a zarazem sprzyjające rowerom tereny przy umiejętnym
wykorzystaniu środków unijnych jest obecnie jednym z najciekawszych terenów dla amatorów dwóch kółek w Wielkopolsce.
Wojciech Gogolewski
Prezes TKKF „Pałuki” w Wągrowcu
Współorganizator MTB Marathonu w Murowanej Goślinie
Stowarzyszenie Przyjaciół Rakownia dzięki bardzo dobrej
współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Murowana Goślina
podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w Rakowni z PROW.
Dotacja w wysokości 404 tys. zł pokryje ok. 40% przewidzianych kosztów budowy i jest ogromną pomocą dla rozwoju naszej
miejscowości. Stowarzyszenie korzysta również z funduszy europejskich realizując projekty edukacyjne i integracyjne. W ubiegłym roku
uzyskaliśmy z tego tytułu blisko 80 tys. zł ku radości dzieci, młodzieży
i mieszkańców naszej gminy.
Piotr Jędrzejczak
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Rakowni

Z tej listy należało dokonać ostatecznego
wyboru, które uda się zrealizować. Przed
czterema laty oceniałem, że pomimo naszego
ograniczonego budżetu inwestycyjnego, konsekwentnie prowadząc przygotowania i zabiegając o środki zewnętrzne, możemy osiągnąć niewyobrażalny zakres inwestycyjny.
Sporo się już dokonało lub jest przesądzone.
Przed rokiem 2007 (lata 2000-2006) pozyskaliśmy dotacje w wysokości ponad 5 mln
zł, dzięki którym zrealizowaliśmy inwestycje
o wartości 17,6 mln zł. Łączna wartość
pozyskanych dotacji w obecnym okresie tj.
od 2007 roku to: 172,8 mln (wartość inwestycji – 260,1 mln zł). Do chwili obecnej
„przerobiliśmy” 8,1 mln zł. W latach 20072009 wartość inwestycji osiągnęła kwotę:
62,9 mln zł (tylko w 2009 r. – 30,8 mln zł).
Przed nami do 2013 roku (licząc tylko objęte
uzyskanymi dotacjami) inwestycje o wartości: 235,6 mln zł (w tym 164,7 mln dotacji).
Potwierdzeniem naszego dotacyjnego sukcesu jest ranking „Rzeczpospolitej”, w którym
okazaliśmy się najskuteczniejszą gminą na
terenie województwa wielkopolskiego
w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu dotacji unijnych. Ponadto przygotowujemy do
aplikacji kolejnych 5 projektów na łączną
kwotę 11,5 mln zł (w tym 6 mln zł dotacji).
W analizach dotyczących inwestycji kwoty
przemawiają najbardziej. Śmiało można
powiedzieć, że nie zmarnowaliśmy pierwszych lat w Unii Europejskiej. Za ogromny
wysiłek i zaangażowanie pragnę podziękować
wszystkim, którzy pracowali i nadal pracują
nad naszymi projektami. Są to pracownicy
Urzędu Miasta i Gminy, osoby z różnych stowarzyszeń i związków samorządu terytorialnego, sołtysi, stowarzyszenia mieszkańców.
Tomasz Łęcki
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
tel. 61 892 36 05
e-mail: burmistrz@murowana-goslina.pl
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Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią
w Długiej Goślinie
Wartość projektu – 127.266,32 zł
Dotacja UEFA HatTrick – 55.000,00 zł (43%)
Środki gminy – 72.266,32 zł (57%)
Okres realizacji – 2006-2007

23

KRBRD

Termomodernizacja obiektów oświatowych
w gminie Murowana Goślina
Wartość projektu – 1.200.000 zł
Dotacja UE (WRPO 3.2) – 1.020.000 zł (85%)
Środki gminy – 180.000 zł (15%)
Planowany okres realizacji – 2011-2013
Planowany termin złożenia aplikacji – maj 2010

13

Budowa boiska w Białężynie
Wartość projektu – 503.433 zł
Dotacja UE (PROW Odnowa i rozwój wsi) – 206.325 zł (41%)
Środki gminy – 297.108 zł (59%)
Okres realizacji – 2011

16

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i walorów krajobrazowo
-przyrodniczych poprzez rozwój infrastruktury turystycznej
wokół rezerwatu “Śnieżycowy Jar” oraz historycznego
grodu kasztelani na Ostrowie Radzimskim
Wartość projektu – 14.384 zł
Dotacja UE (Leader Małe Projekty) – 8.253 zł (57%)
Środki gminy – 6.131 zł (43%)
Okres realizacji – 2010

15

3
13 23b

Budowa hali widowiskowo-sportowej w Murowanej Goślinie
Wartość projektu – 11.814.961,79 zł
Dotacja (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu)–
1.200.000 zł (10%)
Środki gminy – 10.614.961,79 zł (90%)
Okres realizacji – marzec 2009 - sierpień 2010

2

23c 6
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Budowa Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie
Wartość projektu – 8.729.613,94 zł
Dofinansowanie (kontrakt wojewódzki) – 371.000 zł (4%)
Środki gminy – 8.358.613,94 zł (96%)
Okres realizacji – 2001-2006

11

10

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

Wartość projektu – 1.182.367,45 zł
Dotacja Moje Boisko Orlik 2012 – 666.000 zł (56%)
Środki gminy – 516.367,45 zł (44%)
Okres realizacji – lipiec 2009 - listopad 2009

14a

15
17b

10
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17a
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Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku
(etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej przyłączami w Złotoryjsku

5
4a
12

Wartość projektu – 2.981.054 zł
Dotacja UE (PROW Podstawowe usługi) – 1.191.635 zł (40%)
Środki gminy – 1.789.419 zł (60%)
Okres realizacji – 2010-2012

1

18

24

Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem
Wartość projektu – 7.895.598 zł
Dotacja UE (WRPO 2.2) – 3.791.702 zł (48%)
Środki gminy – 4.103.896 zł (52%)
Planowany termin złożenia wniosku – maj 2010

17

System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce

LEGENDA
▪ projekty zrealiz
▪ projekty w trak
▪ projekty planow

Wartość projektu – 1.909.075 zł ( w tym na terenie gminy 230.000 zł)
Dotacja UE (WRPO 6.1) – 188.000 zł (82%)
Środki gminy – 42.000 zł (18%)
Okres realizacji – 2010-2011
Projekt realizowany przez Wielkopolską Organizację Turystyczną
Partner: Gmina Murowana Goślina

4

Budowa nowych ulic na terenie miasta Murowana Goślina

18

Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina
– budowa obwodnicy o dł. 9,3 km

Wartość projektu – 4.406.945 zł
Dotacja UE (ZPORR 3.1) – 2.785.193 zł (63%)
Dotacja budżet państwa – 371.359 zł (8,5%)
Środki gminy – 1.250.393 zł (28,5%)
Okres realizacji – sierpień 2005 - listopad 2006
fot. sxc.hu

Wartość projektu – 154.192.784 zł, w tym na terenie gminy: 111.758.928,80 zł
Dotacja UE (WRPO 2.1) – 89.786.922,69 zł (80%)
Środki WZDW – 18.972.007,11 (17%)
Środki gminy – 3.000.000 zł (3%)
Okres realizacji – 2010-2011
Projekt realizowany przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich

5

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr
z ulicami Długą i Ś

Wartość projektu
Dofinansowanie
1.072.500 z
Środki WZDW –
Środki gminy – 9
Okres realizacji –
Projekt realizowa

mapa
dotacji
gminy Murowana Goślina
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Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego
Puszcza Zielonka i okolic
Wartość projektu – 292.000.000 zł (netto), w tym: 68.000.000 zł na terenie gminy Murowana Goślina
Wartość dotacji UE (PO IiŚ 1.1) – 47.600.000 zł (70%)
Środki ZMPZ – 18.400.000 zł (27%)
Środki poniesione przez gminę do 2010 r. – ok. 2.000.000 zł (3%)
Okres realizacji – 2010-2013
Projekt realizowany przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka

6

Szlak Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka
Wartość projektu – 548.053,23 zł
Dotacja UE (ZPORR 1.4) – 275.906,25 zł (50%)
Środki gminy Murowana Goślina – 49.343,00 zł (9%)
Środki pozostałych gmin – 222.808,98 zł (41%)
Okres realizacji – wrzesień 2006-kwiecień 2008
Projekt realizowany przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka

25

Budowa boiska sportowego w Łopuchowie *
Wartość projektu – 1.000.000 zł
Dotacja UE (PROW Odnowa i rozwój wsi) – 500.000 zł (50%)
Środki partnerów prywatnych – 500.000 zł (50%)
Planowany termin złożenia wniosku – 2012
* realizacja pod warunkiem PPP

19

Modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz
na terenie województwa wielkopolskiego mającej duże znaczenie
w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańską
na odcinku Poznań Wschód – Gołańcz–Etap I”
Wartość projektu – 193.855.000 zł, w tym na terenie gminy:
44.741.734 zł
Dotacja UE (WRPO 2.3) – 25.386.203,50 zł (57%)
Środki PKP PLK S.A. – 19.355.530,50 zł (43%)
Okres realizacji – 2010-2011
Projekt realizowany przez PKP PLK S.A.

11

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej
nr 196 – od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 187
do skrzyżowania z drogą powiatową nr 32302 (BRD II)
Wartość projektu – 2.366.903,37 zł
Dofinansowanie (Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) –
924.933 zł (39%)
Środki gminy – 1.441.970 zł (61%)
Okres realizacji – 2009
Projekt realizowany przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich

25

21
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Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie
Wartość projektu – 1.101.798 zł
Dotacja UE (Leader – Odnowa i rozwój wsi) – 500.000 zł (45%)
Środki gminy – 601.798 zł (55%)
Planowany okres realizacji – 2011-2012
Planowany termin złożenia aplikacji – maj 2010

14

22
21

Wartość projektu – 345.825 zł
Dotacja UE (Leader – Odnowa i rozwój wsi) – 212.598 zł (61%)
Środki gminy – 133.227 zł (39%)
Planowany okres realizacji – 2011
Planowany termin złożenia aplikacji – maj 2010

22

9

u – 2.412.074,36 zł
(Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) –
zł (44%)
375.544,29 zł (16%)
964.030,07 zł (40%)
– 2007-2008
any przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich

Modernizacja drogi gminnej
w ciągu ulicy Polnej w Murowanej Goślinie
Wartość projektu – 13.187.191 zł
Środki gminy – 6.069.533 zł (46%)
Dotacja „NPPDL 2008-2011” („Schetynówka”) – 1.498.990 zł (11,4%)
Dotacja UE (WRPO 2.2) – 2.704.700 zł (20,5%)
środki Aquanet S.A. – 2.883.968 zł (21,9%)
środki Powiatu Poznańskiego – 30.000 zł (0,2%)
Okres realizacji – listopad 2007- listopad 2009

8

Opracowanie koncepcji funkcjonalnej i dokumentacji
„Goślińskiej Strefy Przemysłowej”
Wartość projektu – 99.653 zł
Dotacja UE (SPO-WKP 1.3) – 68.250 zł (68%)
Dotacja gminy – 28.600 zł (29%)
Środki własne KPZG – 2.803 zł (3%)
Okres realizacji – listopad 2007 - czerwiec 2008
Beneficjent: Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej
Partner: Gmina Murowana Goślina

Modernizacja i rozbudowa budynku zabytkowego ratusza w
7 Murowanej
Goślinie na potrzeby działalności biblioteki publicznej

zowane
kcie realizacji lub gotowe do realizacji
wane do aplikowania

196 oraz skrzyżowania drogi nr 196
Śliwkową (BRD I)

Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głęboczku

Wartość projektu – 3.503.682 zł
Dotacja UE (ZPORR 3.2) – 1.493.766 zł (43%)
Dotacja budżet państwa – 97.981 zł (3%)
Środki gminy – 1.911.935 zł (54%)
Okres realizacji – październik 2007 - czerwiec 2008

i rozbudowa infrastruktury turystycznej na terenie Puszczy Zielonka
1 Renowacja
i okolic wraz z wydaniem mapy, przewodnika i materiałów promocyjnych
Wartość projektu – 146.376 zł
Dotacja UE (Sapard) – 65.900 zł (45%)
Środki gminy Murowana Goślina – 13.413 zł (9%)
Środki pozostałych gmin – 67.063 zł
Okres realizacji – kwiecień 2004 - czerwiec 2005
Projekt realizowany przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka

12

Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rakowni
Wartość projektu – 997.489 zł
Dotacja UE (PROW Odnowa i rozwój wsi) – 400.630 zł (40%)
Dotacja z budżetu gminy – 596.858 zł (60%)
Okres realizacji – 2010-2011
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni

Biuletyn Samorządowy
Miasta i Gminy Murowana Goślina



Utrudnienia w ruchu

podczas imprez organizowanych w murowanej goślinie
17-18 kwietnia
MTB marathon
w murowanej goślinie
17 kwietnia (tj. sobota)
zamknięty zostanie Nowy Rynek
Objazd dla ruchu wewnętrznego os. Zielone
Wzgórza odbywał się będzie jednokierunkowo
ulicami Krętą, Długą, Cegielskiego, Kościelną,
Leśną, Źródlaną, Długą do ul Krętej.

18 kwietnia (tj. niedziela)
zostaną zamknięte:
Nowy Rynek wraz z ul. Kutrzeby
Główny objazd w kierunku Poznania i Skoków
zostanie poprowadzony ul. Mściszewską i Raduszyńską. Dla ruchu wewnętrznego na os.
Zielone Wzgórza jednokierunkowy objazd
będzie prowadził ulicami Krętą, Długą, Cegielskiego, Kościelną, Leśną, Źródlaną, Długą do
ul. Krętej.
Droga wojewódzka nr 196 od ul. Mściszewskiej do skrzyżowania Poznań-Bolechowo-Trzaskowo.
Objazd dla samochodów poniżej 3,5 t zostanie
poprowadzony przez Bolechowo (do ronda),
ul. Obornicką (przy Solarisie), ul. Raduszyńską,
ul. Mściszewską. Lokalny ruch dla mieszkańców wschodniej części os. Zielone Wzgórza
i os. 600-lecia w kierunku Poznania będzie
odbywać się ul. Poznańską, rondem, do
ul. Mściszewskiej i dalej objazdem (UWAGA:
postawiona zostanie stała zapora w okolicach
ORLENU).
Objazd samochodów ciężarowych pow. 3,5 t
odbywał się będzie w kierunku Poznania przez
Przebędowo, Oborniki, Rondo Obornickie,
ul. Lechicką. W stronę Wągrowca - w odwrotnym kierunku.

18 kwietnia (tj. niedziela) nastąpi również
zmiana trasy jazdy autobusów, która przebiegać będzie ul. Mściszewską, Raduszyńską
w kierunku Bolechowa. Przystanki umiejscowione będą:
▪ w Raduszynie (na żądanie),
▪ przy ul. Raduszyńskiej (naprzeciwko
wyjazdu z os. Zielone Wzgórza ul. Długą),
▪ w tym dniu wyłączone z użytku będą
przystanki przy ul. Długiej i przy ul. Kutrzeby, a dla autobusów PKS i KSK przy
ul. Poznańskiej (przy Orlenie).
Informacja o objazdach dostępna będzie również w autobusach Warbus oraz na przystan-

kach autobusowych, w Urzędzie Miasta
i Gminy Murowana Goślina, Gminnym Centrum Informacji, w Spółdzielni Mieszkaniowej
„Zielone Wzgórza”, na stronach www.murowana-goslina.pl, www.zielone-wzgorza.pl.
Osoby parkujące na Nowym Rynku prosimy w tych dniach (piątek 17.04 wieczór
– niedziela 19.04 wieczór) o przeparkowanie samochodów!
Zdajemy sobie sprawę, że organizacja takiej
imprezy, to nie tylko promocja dla gminy, ale
także utrudnienia dla mieszkańców, za które
przepraszamy - licząc na Państwa wyrozumiałość.

3 maja

24 kwietnia

Rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 maja

70. rocznica
zbrodni katyńskiej

W związku z obchodami rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
organizowanymi na placu Powstańców Wielkopolskich, nastąpi
w tym obszarze zmiana organizacji ruchu.

W związku z obchodami 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej organizowanymi na placu Powstańców Wielkopolskich, nastąpi w tym
obszarze zmiana organizacji ruchu.

W godzinach od 15.00 do 19.00 zamknięta będzie droga
wojewódzka nr 196. Zorganizowany zostanie objazd do
Wągrowca ulicami: Poznańską, Mostową, Kolejową, Polną i Rogozińską.

W godzinach od 14.00 do 18.00 zamknięta będzie droga
wojewódzka nr 196. Zorganizowany zostanie objazd do
Wągrowca ulicami: Poznańską, Mostową, Kolejową, Polną i Rogozińską.

Objazd w kierunku Poznania przebiegać będzie ulicami: Rogozińską, Polną, Kolejową, Wojska Polskiego, Poznańską.

Objazd w kierunku Poznania przebiegać będzie ulicami: Rogozińską, Polną, Kolejową, Wojska Polskiego, Poznańską.

Przystanki autobusowe przeniesione zostaną na ul. Kolejową
w pobliżu budynku dworca PKP.

Przystanki autobusowe przeniesione zostaną na ul. Kolejową
w pobliżu budynku dworca PKP.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy!

Za powstałe utrudnienia przepraszamy!

Biuletyn Samorządowy
Miasta i Gminy Murowana Goślina



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

L.p.

Data

Godz.

Rodzaj posiedzeń

Składowanie
odpadów

Miejsce posiedzeń

1.

20.04.10

14:00

Spotkanie przedsesyjne sołtysów

MGOKiR

2.

20.04.10

17:30

Komisja Gospodarcza

MGOKiR

3.

22.04.10

17:30

Komisja Oświatowo-Społeczna

Ratusz (pl. Powst. Wlkp.)

4.

26.04.10

17:30

Sesja Rady Miejskiej

MGOKiR

5.

18.05.10

14:00

Spotkanie sołtysów

MGOKiR

U

Violetta Szałata
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
tel. 61 892 36 40
e-mail: v.szalata@murowana-goslina.pl

6.

18.05.10

17:30

Komisja Gospodarcza (problemowa)

MGOKiR

7.

20.05.10

15:00

Komisja Oświatowo-Społeczna

Komisja wyjazdowa

8.

15.06.10

14:00

Spotkanie przedsesyjne sołtysów

MGOKiR

rząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
informuje, że zgodnie z uchwałą nr
XXXVIII/369/2010 Rady Miejskiej
w Murowanej Goślinie z dnia 15 lutego 2010
roku z dniem 1 kwietnia br. ulegają zmianie
stawki za składowanie odpadów komunalnych
na składowisku w Białęgach.

9.

15.06.10

17:30

Komisja Gospodarcza

MGOKiR

Ustalono opłatę, na którą składa się:

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

„Spalając odpady trujesz siebie
i swoich bliskich”
Piotr Kubczak
Komendant Straży Miejskiej
tel. 61 812 20 10
e-mail: p.kubczak@murowana-goslina.pl

P

od tym hasłem strażnicy rozpoczynają jeszcze bardziej zdecydowane działania przeciwko
tym, którzy zamiast pozbywać
się swoich odpadów w cywilizowany sposób, czyli za pośrednictwem firmy uprawnionej do
ich odbierania - spalają je
w piecach, kotłach CO lub
w innych zaimprowizowanych
paleniskach.

Dotychczas strażnicy ukarali mandatami tylko kilku takich „przedsiębiorczych” mieszkańców (w 2009 r. – 7,
rok wcześniej – 5). Jeden mieszkaniec Murowanej Gośliny za spalanie

fot. sxc.hu

Chcąc oszczędzić parę złotych miesięcznie trują siebie, swoje rodziny
czy swoich sąsiadów. Przynoszą
w ten sposób wstyd mieszkańcom
gminy.

odpadów stanął
nawet
przed
sądem. Niestety
ujęcie sprawcy na
„gorącym uczynku”
wbrew pozorom
nie jest proste.
Zdajemy
sobie
sprawę, że po zmroku
nad gminą ścielą się dymy,
jak nie porównując nad Hutą Katowice. Dlatego prosimy mieszkańców
o pomoc w zwalczaniu tego procederu.
Strażnicy zgodnie z przepisami ustawy „Prawo
ochrony środowiska” posiadają upoważnienia
uprawniające do wejścia na teren każdej nieruchomości i skontrolowania czym właściciel pali
w piecu, a nawet do skontrolowania zawartości
pieca włącznie. Za uniemożliwienie kontroli
grozi kara więzienia. Dlatego prosimy o wszelkie, nawet anonimowe informacje (najlepiej
w czasie rzeczywistym) wskazujące, gdzie spalane są odpady. Jesteśmy zdeterminowani, aby
ograniczyć do minimum, a najlepiej zlikwidować
to szkodliwe zjawisko. Dlatego ten, który spala
odpady winien mieć świadomość, że nie może
liczyć na pobłażanie, gdy pewnego dnia zastukają do jego drzwi strażnicy.

Kradli styropian z ul. Wiosennej
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marca w wyniku zasadzki, zorganizowanej dzięki anonimowemu sygnałowi od mieszkańca
osiedla – dwa patrole „mieszane” złożone
z Policjantów i Strażników ujęły na gorącym uczynku sześciu mężczyzn w wieku
20-22 lat, którzy kradli „baloty” styropianu zgromadzonego przez wykonawcę

prac termoizolacyjnych bloków spółdzielczych przy ul. Wiosennej.
W wyniku działań funkcjonariuszy ujęto pięciu
mieszkańców osiedla zaangażowanych bezpośrednio w kradzież i transport skradzionego
wcześniej styropianu oraz mieszkańca historycznej części miasta, który magazynował na

1. 50,93 zł netto – opłata za 1 tonę odpadów komunalnych,
2. 104,20 zł netto - opłata za gospodarcze
korzystanie ze środowiska (kwota wynikająca z przepisów obowiązująca w br.
roku).
Do ceny należy doliczyć podatek VAT.

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

Piotr Kubczak
Komendant Straży Miejskiej
tel. 61 812 20 10
e-mail: p.kubczak@murowana-goslina.pl

terenie posesji złodziejski łup. W sumie odzyskano 14 „balotów” styropianu.
Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komisariat Policji w Murowanej Goślinie.

Biuletyn Samorządowy
Miasta i Gminy Murowana Goślina
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Cztery razy

turystyka (cz. 1)

Rozpoczynając kolejny sezon turystyczny w naszej gminie chcielibyśmy Państwu przedstawić w jaki sposób
wykorzystujemy nasz potencjał w tej dziedzinie.
Arkadiusz Bednarek
Kierownik Biura Komunikacji Społecznej
tel.: 61 811 88 48, 500 078 626
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl

D

zieje się to aż na 4 polach:
1.wspólnie z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną,
2. wspólnie z Wielkopolską Organizacją Turystyczną,
3. w ramach Związku Międzygminnego
„Puszcza Zielonka”
4. jako zadania własne.

W obecnym numerze przedstawimy Państwu
współpracę w dwóch pierwszych punktach,
kolejne dwa w następnym numerze.
Poznańska Lokalna
Organizacja Turystyczna
powstała w 2003 roku (gmina Murowana
Goślina była wówczas jednym z członków
założycieli organizacji) i skupia obecnie
38 członków, w tym 12 samorządów,
13 hoteli, uczelnie wyższe, instytucje kultury,
przedsiębiorstwa i izby samorządu gospodarczego. Siedziba PLOT-u mieści się w przy placu
Kolegiackim w Poznaniu, a pomieszczenia biurowe są bezpłatnie użyczone przez Urząd
Miasta Poznania. Główne zadania PLOT-u są
typowo promocyjne i polegają na prezentacji
produktów i atrakcji turystycznych podczas
targów, eventów, prezentacji w mediach czy
przygotowywaniu materiałów promocyjnych
typu mapy, foldery. W ramach PLOT-u stworzony został zespół osób, które z ramienia
gmin i powiatu zajmują się turystyką. W ramach pracy w tym zespole zaproponowaliśmy
przeniesienie kosztów uczestnictwa w imprezach targowych z gmin na PLOT. Od 2009
roku nie promujemy się na targach turystycznych jako Gmina Murowana Goślina, tylko
wspólnie pod szyldem „Poznań i okolice”.
Każda z gmin została przydzielona do współtworzenia jednej z imprez targowych np.
Gmina Skoki odpowiada za targi „Na Styku
Kultur” w Łodzi, Puszczykowo za targi
w Wrocławiu, Kórnik za prezentację w Szczecinie, Czerwonak i Swarzędz za prezentację
w poznańskich marketach, a nasze Gminne
Centrum Informacji w Murowanej Goślinie za
targi „GLOB” w Katowicach. W ten sposób
łączymy dwie rzeczy: jesteśmy prezentowani
jako aglomeracja na wszystkich ważniejszych
imprezach i zrzucamy koszty związane z opłatami za tę prezentację na PLOT. Oczywiście
na organizatorach stoisk i prezentacji spoczywa duża odpowiedzialność. Wymagania
turystów przybywających na stoiska są tak
wysokie, że osoby te muszą znać nie tylko
atrakcje swojej gminy, ale także innych gmin
członkowskich. W 2010 roku planujemy także

złożenie wniosku do funduszy UE w dziedzinie
turystyki tak, aby 85% kosztów przesunąć
właśnie do tych funduszy. Nasuwa się pytanie
jakie zyski czerpie z uczestnictwa w tej organizacji nasza gmina? Część z nich została przedstawiona powyżej, inne to: nakład bezpłatnych
materiałów promocyjnych, bezpłatne prezentacje w mediach np. w magazynie „Ławica” –
piśmie pokładowym samolotów wylatujących
z Poznania, Gazecie Wyborczej czy telewizji
Travel Channel. Wartość tych działań liczona
jest w dziesiątkach tysięcy złotych, a my mamy
to wszystko w ramach składki członkowskiej,
która do 2009 roku wynosiła 2500 zł, a od
2010 roku ze względu na przygotowanie wniosku promocyjnego do Funduszy UE została
podwojona i wynosi 5000 zł rocznie. Roczny
budżet organizacji to ponad 150 tysięcy złotych. Więcej o działalności PLOT-u możecie
Państwo znaleźć na stronie internetowej
Organizacji www.plot.poznan.pl

Od 2009 roku nie promujemy się na targach
turystycznych jako Gmina
Murowana Goślina, tylko
wspólnie pod szyldem
„Poznań i okolice”.
Wielkopolska
Organizacja Turystyczna
powstała w 2004 roku (gmina Murowana
Goślina wstąpiła do WOT-u w 2008 roku)
i skupia obecnie 64 członków, w tym 37 samorządów. Najważniejszym członkiem jest Województwo Wielkopolskie. Siedziba WOT-u
mieści się przy ul. 27 grudnia (naprzeciw
„Okrąglaka”) w Poznaniu. Główne zadania
WOT-u to:
▪ kreowanie i upowszechnianie wizerunku
województwa
wielkopolskiego
jako
regionu atrakcyjnego turystycznie,
▪ integrowanie środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego, zawodowego
oraz osób i instytucji zainteresowanych
turystycznym rozwojem województwa
wielkopolskiego,
▪ promocja atrakcji, obiektów i produktów
turystycznych zlokalizowanych na terenie
województwa wielkopolskiego i koordynacja podejmowanych działań promocyjnych
w województwie,
▪ inicjowanie tworzenia i wspierania rozwoju nowych produktów turystycznych,
▪ działanie na rzecz zwiększenia liczby turystów przyjeżdżających do województwa

wielkopolskiego oraz wzrostu dochodów
z turystyki,
▪ prowadzenie szkoleń dla przedstawicieli
samorządów i branży z zakresu turystyki
regionalnej,
▪ współpraca z lokalnymi organizacjami
turystycznymi.
Wielkopolska Organizacja Turystyczna utrzymuje się ze środków przeznaczonych przez
Urząd Marszałkowski oraz składek członków,
które wynoszą 10 groszy od 1 mieszkańca. Dla
naszej gminy składka w 2010 roku wynosi ok.
1600 zł, a cały budżet organizacji to ponad
1,4 mln złotych (bez kosztów projektu UE).
Głównym powodem wstąpienia naszej gminy
do WOT-u była możliwość skorzystania
z udziału w projektach dofinansowanych
z unduszy UE oczywiście z zakresu turystyki.
W 2009 roku zostaliśmy partnerem projektu
„System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce”. W ramach projektu na terenie samorządów należących do Wielkopolskiej Organizacji
Turystycznej, w tym także Murowanej Gośliny
w najbliższych dwóch latach zostaną postawione mobilne punkty informacji turystycznej
tzw. infokioski oraz tablice przy zabytkach. Na
terenie naszej gminy w ramach projektu
powstaną 3 infokioski (Ratusz na Nowym
Rynku, Ratusz przy placu Powstańców Wielkopolskich, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
i Rekreacji) oraz dwie systemowe tablice
informacyjne (kościół św. Jakuba oraz kościół
w Długiej Goślinie). Najważniejszą jednak
kwestią będzie to, iż informacje o naszej gminie będą dostępne we wszystkich planowanych w tym projekcie infokioskach na terenie
Wielkopolski. Wartość całego projektu to prawie 2 mln złotych, wartość zadań dla Murowanej Gośliny to ok. 230 tys. złotych (dokładna
wartość będzie znana w drugiej połowie roku
po rozstrzygnięciach przetargowych), a wkład
Murowanej Gośliny to 42.000 zł. Łatwo więc
wyliczyć, że przy składkach w latach 2009/2010
oraz wkładzie własnym do projektu nasze
koszty udziału to ok. 45 000 zł, a wartość
zadań niemal pięciokrotnie wyższa.
Projekt „infokiosków” to oczywiście nie
wszystko co planuje dla Murowanej Gośliny
WOT. Został już wydany folder dot. spędzenia
weekendu w Murowanej Goślinie, a 18 kwietnia podczas MTB Maratonu zapraszamy Państwa na organizowaną przez WOT właśnie
w Murowanej Goślinie giełdę turystyczną
odbywającą się pod hasłem „Wpadnij z sąsiedzką wizytą”, mającą na celu pokazanie
mieszkańcom Wielkopolski atrakcji i produktów turystycznych oraz możliwości wypoczynku w naszym regionie. Szczegółowe informacje o działalności WOT-u możecie Państwo
znaleźć na stronie internetowej Organizacji:
www.wot.wielkopolska.pl.

Biuletyn Samorządowy
Miasta i Gminy Murowana Goślina
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U R Z ĄD , RADA

Przygotowanie: Sekretarz, Referat Organizacyjny, Biuro Rady Miejskiej rada.miejska@murowana-goslina.pl

A k t u a l n o ś c i - R a d a M i e j s k a - Ur z ą d - A k c j e

Niemieccy i Białoruscy goście w Murowanej Goślinie
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 61 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

8 marca br. gościliśmy
w Murowanej Goślinie
uczestników projektu polsko-niemiecko-białoruskiego pn. „Małe jest
piękne” pilotowanego
przez Stowarzyszenie
Regionet.

C

elem projektu jest zapoznanie się
z różnorodnymi
doświadczeniami
związanymi z rozwojem lokalnym,
tworzeniem folderów informacyjnych o regionach, planami inwestycyjnymi, ich konsultacjami społecznymi, współpracą z organizacjami
pozarządowymi, sposobami zbierania materiałów i ich opracowywaniem.
Trzy różne doświadczenia związane z pomysłami na regiony, planami inwestycyjnymi:
z Niemiec, Polski i Białorusi mają pomóc
w skonfrontowaniu swojego dotychczasowego wizerunku i doświadczenia poprzez perspektywę partnerów. O podzielenie się swoimi doświadczeniami poproszona została również Murowana Goślina. Dwie przedstawicielki
urzędu wzięły udział w wizycie studyjnej do
Niemiec – rejon Kassel/Hesja, gdzie mogły
zapoznać się z rozwiązaniami naszych zachodnich sąsiadów.

Spotkanie uczestników projektu w Ratuszu przy pl. Powstańców Wlkp.

Nie przypadkowo pobyt w Murowanej Goślinie
rozpoczęła wizyta w zabytkowym Ratuszu, stanowiącym przykład wykorzystania funduszy
UE. Podczas prezentacji dzieliliśmy się z gośćmi
naszą wiedzą nt. tworzenia planów strategicznych, pozyskiwania środków unijnych, komunikacji społecznej czy współpracy z innymi gminami w ramach Związku Międzygminnego
„Puszcza Zielonka”. Następnie goście spotkali
się w siedzibie Związku z Dyrektor Biura Olgą
Godynicką-Kubiak, która pokazała plany kanalizacji gmin związkowych. Zawitali na budowie
hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum
nr 1. Z krótką wizytą przebywali również w firmie Inline Poland, gdzie Dyrektor Generalny
Dario Pertot opowiedział o jej działalności.
Goście zobaczyli goślińską strefę AG i nowo
wybudowaną ulicę Polną. Obiad zjedli w sercu
Puszczy Zielonka w „Hoteliku Rozmaitości” Pani
Małgorzaty Perczyńskiej. Delegacja była pod
dużym wrażeniem obiektu, jak również okolicy.

Zainteresowanie wzbudziła infrastruktura
turystyczna Parku. W ramach promocji Szlaku
Kościołów Drewnianych pokazaliśmy kościół
św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie. Proboszcz parafii ks. Piotr Skoczylas sumiennie
nakreślił historię kościoła. Dzień zakończyła
wizyta w siedzibie Nadleśnictwa Łopuchówko.
W maju br. w ramach projektu dwoje przedstawicieli urzędu weźmie udział w warsztatach
organizowanych na Białorusi. Cieszymy się, że
to właśnie Murowana Goślina została zaproszona do udziału w programie stanowiąc dla
organizatorów przykład dobrych praktyk. Dla
nas to także doskonała możliwość poznania,
jak robią to nasi zachodni i wschodni sąsiedzi.
Wszystkie koszty związane z realizacją projektu, w tym koszty podróży, pokrywane są
z funduszy unijnych pozyskanych na ten cel
przez Stowarzyszenie Regionet.

Murowana Goślina w projekcie PRI
Ewa Leitgeber
Kierownik Referatu Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich
tel. 61 892 36 50
e-mail: e.leitgeber@murowana-goslina.pl

W

roku 2009 Burmistrz Murowanej Gośliny wraz ze swoimi
współpracownikami podjął decyzję o przystąpieniu Urzędu Miasta i Gminy
w Murowanej Goślinie do projektu realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Podniesienie jakości działania urzędów i usług
dla mieszkańców poprzez wdrożenie zaktualizowanej Metody Programu Rozwoju
Instytucjonalnego w gminach i powiatach”.

Partnerami projektu są Małopolska Szkoła
Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP oraz Związek Powiatów Polskich.

nerstwo oraz zarządzanie usługami publicznymi.

Murowana Goślina została wybrana do tego
projektu jako jedna z 17 jednostek samorządu
terytorialnego z całej Polski. Przywilej ten jednak wymaga od naszych urzędników dodatkowego nakładu pracy w roku 2010. Decyzja
o przystąpieniu do projektu była jednak przemyślana i prowadzić ma do udoskonalenia
funkcjonowania urzędu i usług dla naszych
mieszkańców.

Po przeprowadzaniu analizy każdego z kryteriów zarządzania w ramach poszczególnych
obszarów zdecydowaliśmy o konieczności
pracy w ciągu tego roku w następujących
zakresach: aktualizacja strategii rozwoju gminy,
identyfikacja i opis kluczowych procesów
w urzędzie, szkolenie z zakresu komunikacji
wewnętrznej,
umiejętności
zarządczych
i przywódczych dla pracowników najwyższego i średniego szczebla kierowniczego,
tworzenia planu zatrudnienia oraz przeprowadzenia badań satysfakcji i opinii pracowników.

W styczniu dokonaliśmy analizy kryteriów
zarządzania i oceny etapu, na którym się znajdujemy w przypadku każdego z nich. Ocena ta
dotyczyła następujących obszarów zarządzania: przywództwo i strategia, zarządzanie procesami, zarządzanie kapitałem ludzkim, part-

Do grudnia 2010 r. we współpracy i przy
pomocy konsultantów zewnętrznych pracować będziemy nad realizacją ww. zadań. Urząd
Miasta i Gminy z tytułu uczestniczenia w projekcie nie ponosi kosztów finansowych, a jedynie organizacyjne i czasowe.

Biuletyn Samorządowy
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie
Dyżury specjalistów w Punkcie
Informacyjno-Konsultacyjnym
dla Uzależnionych i ich Rodzin
oraz Ofiar i Sprawców Przemocy
Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 15 marca
obowiązują następujące terminy przyjęć specjalistów:
terapeuta ds. uzależnienia od alkoholu
w każdą środę w godz. 16:00-17:30
terapeuta ds. uzależnienia
od narkotyków
termin przyjęcia wyznaczany po wcześniejszej rejestracji
telefonicznej pod numerem telefonu 61 812 22 31 wew. 26
psycholog
1 i 3 środa miesiąca w godz.9:00-12:00
prawnik
najbliższy termin: 26 kwietnia w godz. 17:00-19:30
Uwaga!
Prawnik przyjmuje wyłącznie osoby korzystające z wsparcia
Ośrodka Pomocy Społecznej (tj. działu profilaktyki uzależnień, działu pomocy społecznej, działu świadczeń rodzinnych),
po wcześniejszej rejestracji
pod numerem telefonu 61 812 22 31 wew.26.
Zapraszamy również do udziału w:
Grupie Wsparcia dla Uzależnionych
spotkania w każdą środę w godz. 17:30-19:30
Grupie Wsparcia dla Współuzależnionych
spotkania w każdy wtorek w godz. 18:00-20:00
Wszystkie konsultacje są bezpłatne i odbywają się
w Ośrodku Pomocy Społecznej
ul. Dworcowa 10, pok. 310.

Projekt „Lepsze Jutro”
Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie od dnia 1 stycznia
2010 r. realizuje projekt „Lepsze Jutro” współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego zgodny z Programem Operacyjnym
Kapitał Ludzki Podziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez Ośrodki Pomocy Społecznej”.
Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej
kobiet z Gminy Murowana Goślina bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór dla osób zainteresowanych udziałem w Projekcie Systemowym Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Murowana Goślina „Lepsze
Jutro”. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą spełniać
następujące warunki uczestnictwa:
- płeć - kobieta,
- zamieszkująca na terenie gminy Murowana Goślina,
- w wieku aktywności zawodowej,
- bezrobotna lub nieaktywna zawodowo,
- korzystająca ze wsparcia pomocy społecznej.
W ramach projektu oferujemy bezpłatnie:
• kurs zawodowy – warsztaty filcowania (tworzenie biżuterii i elementów odzieży z wełny z merynosów),
• warsztaty poszukiwania pracy, doradztwo zawodowe,
• szkolenie BHP z instruktażem stanowiskowym,
• ABC przedsiębiorczości – jak założyć własną działalność,
• warsztaty wizerunku (konsultacje kosmetyczki i fryzjerki),
• trening umiejętności społecznych.
Kobietom biorącym udział w projekcie zapewniamy bezpłatne materiały,
zwrot kosztów dojazdu, pomoc finansową oraz poczęstunek w trakcie
zajęć.
Na zgłoszenia oczekujemy
do 22 kwietnia 2010 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Dworcowa 10, 62-095 Murowana Goślina, tel. 61 812 22 31
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

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............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................................................................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.: 500 12 49 40, tel.: 61 812 20 10
Policja....................................................kom.: 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 66
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