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RUSZA BUDOWA RADUSZYŃSKIEJ
marca br. podpisana została
umowa na zadanie inwestycyjne
pn. „Przebudowa ul. Raduszyńskiej wraz z mostem”. Sygnatariuszami umowy byli: ze strony wykonawcy lider konsorcjum firm - Marcin
Siedlecki, ze strony Gminy Murowana
Goślina Burmistrz Tomasz Łęcki. Prace
ruszyły marca br.

Łączna wartość
projektu „Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z
mostem” wynosi
, mln, w tym
wartość robót
budowlanych
objętych przedmiotem zamówienia wynosi
, zł.
Dotacja z WRPO
wynosi ponad
mln zł.

W lutym br. został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę ul. Raduszyńskiej
wraz z mostem w Murowanej Goślinie
(I etap realizacji inwestycji). Wpłynęło
ofert. Jako najkorzystniejsza została
wybrana oferta złożona przez konsorcjum wykonawców: Budownictwo
Drogowe Siedlecki Sp. z o.o., Mosty
Poznań Sp. z o.o. i Alusta S.A.
Przebudowa ul. Raduszyńskiej usprawni komunikację pomiędzy historyczną, a nową częścią miasta, będąc
jednocześnie ważnym elementem je
integrującym.
szczegóły - str.
WEWNĄTRZ
Pierwsze
dni nowej kadencji
Celem jest utrzymanie nadwyżki
dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. |
WPI na lata
uchwalony
Radni podjęli uchwałę, co do ostatecznych zadań ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. |
Fundusz Sołecki
Radni wyrazili zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących Fundusz Sołecki. |
Elżbieta Wtorkowska profesorem
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
Bronisław Komorowski nadał Pani
Elżbiecie Wtorkowskiej tytuł profesora sztuk muzycznych. |

Ulica Raduszyńska.

WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Budżet gminy
na rok 2011

R

ada Miejska dnia lutego
roku uchwaliła budżet gminy
na
rok. Dochody ustalono
w kwocie
zł, w tym dochody
bieżące
zł. Wydatki ustalono w kwocie
zł, w tym
wydatki bieżące
zł oraz
wydatki majątkowe
zł.

VI POWERADE SUZUKI

MTB MARATHON

2011
10 kwietnia 2011 rok, Murowana
Goślina, Nowy Rynek
Szczegóły na www.mtb.webworld.pl

szczegóły - str.

ULEGŁY ZMIANIE GODZINY PRACY URZĘDU W związku ze zmianami organizacyjnymi
Urzędu polegającymi m.in. na zmniejszeniu zatrudnienia oraz biorąc pod uwagę opinie naszych klientów
sformułowane w ankiecie badającej zadowolenie z obsługi z dniem marca
r. uległy zmianie
godziny otwarcia Urzędu.
szczegóły - str.

KULTURA
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

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
Tomasz Łęcki

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
zaprasza na

KONCERT
„CZAR OPERETKI I MUSICALU”

Proboszcz Parafii pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie
ks. Piotr Skoczylas
zapraszają na gminne obchody

NARODOWEGO

Wystąpią soliści Teatru Muzycznego w Poznaniu:
Anna Bajerska-Witczak, Agnieszka Wawrzyniak,
Jarosław Patycki, Daniel Kustosik
niedziela

marca
r. godz. . aula Gimnazjum nr
Murowana Goślina, ul. Mściszewska

Bilety: PLN PRZEDSPRZEDAŻ, PLN W DNIU KONCERTU
Do nabycia: MGOKiR, ul. Poznańska ,
Klub Osiedlowy, Nowy Rynek
www.domkultury.murowana-goslina.pl

D N I A Ż YC I A
które odbędą się w czwartek

.

marca

r. w Długiej Goślinie

PROGRAM UROCZYSTOŚCI
Konferencja „Pamiętaj, dajesz przykład!”
(świetlica wiejska)

.

Msza św. z podjęciem Duchowej Adopcji Dziecka
Poczętego (kościół pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie)

Co w

KULTURZE się zdarzyło?

KULTOWO w Murowanej Goślinie
(6 lutego 2011)
Około czterystu fanów, sympatyków
zespołu Kult miało okazję wysłuchać i obejrzeć na żywo Kazika Staszewskiego z zespołem w goślińskiej sali Gimnazjum nr .
Wspaniały koncert, porywający, absolutnie magiczny.
Kazik, przywitany bardzo gorąco rozpoczął
koncert kawałkiem „Baranek”, a zakończył
prawie trzy godziny później czterema entuzjastycznie przyjętymi bisami, m.in. „Polską”. Publiczność szalała pod sceną, nie
obyło się bez pogowania i noszenia na
rękach.
Zespół zagrał ok.
piosenek, w większości najbardziej znanych przebojów Kultu.
Była Arahja, Konsument, Do Ani, Dziewczyna Bez Zęba, Wódka, a także kawałki
z najnowszej płyty Kultu „HURRA” i oczywiście piosenki Taty Kazika - Stanisława
Staszewskiego.
Zimowe zabawy plastyczne (31 stycznia
– 3 lutego 2011)
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Murowanej Goślinie zaproponował najmłodszym dzieciom ciekawe spędzenie

ferii. Karton, bibuła, groch, fasola, ryż,
makaron, papier to podstawowe materiały,
z których dzieci pod okiem instruktora Joanny Przymusińskiej wyczarowały wspaniałe kwiaty, motyle, węża a nawet wielką
żyrafę. Prace można oglądać w ośrodku kultury i w klubie osiedlowym. Serdecznie dziękujemy Pani Joannie za poprowadzenie
zajęć.
Wystawa Joanny Marek (11 lutego – 4
marca 2011)
lutego
r. w Galerii w Pałacu odbyło
się otwarcie wystawy rzeźby, instalacji
i rysunków Joanny Marek. Autorka
wystawy pochodzi z Mielca na Podkarpaciu, mieszka w Murowanej Goślinie. W
roku ukończyła Liceum Plastyczne im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie o specjalności - formy użytkowe, specjalizacja - snycerstwo.
W
r. rozpoczęła studia w Poznaniu na
Akademii Sztuk Pięknych (obecny Uniwersytet Artystyczny) na Wydziale Rzeźby
i Działań Przestrzennych. Jest studentką
IV roku.
Głównie zajmuje się twórczością z zakresu
rzeźby klasycznej oraz małymi formami.
Od niedawna instalacją. W swoich pracach

wykorzystuje głównie gips oraz brąz. Eksperymentuje również z tworzywami
sztucznymi oraz ceramiką. Uprawia także
rysunek.
Co u naszych zespołów?
▪ Zespół wokalny z Długiej Gośliny „Una
Canto” pod kierownictwem Józefa
Kasprzaka
stycznia br. wystąpił
z koncertem kolęd w kościele pw.
Matki Bożej Zwycięskiej w Poznaniu,
a
stycznia br. dla mieszkańców Długiej Gośliny. Zespół wykonał mniej
znane kolędy, a także pastorałki z własnymi tekstami i muzyką.
▪ Orkiestra Dęta OSP pod batutą Mateusza MJ Sibilskiego uświetniła
stycznia br. studniówkę w Zespole Szkół
Pijarskich w Poznaniu. Tu na balu
dni przed swoją maturą bawiła się
Benigna Winogrodzka– trębaczka i hejnalistka naszej orkiestry.
Patrycja Bugnacka odniosła sukces na
Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Artystycznej, który odbył się 12 lutego w Ślesinie. Została nominowana do 77. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie

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
marzec 2011

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

Termin

zapraszają na

MIĘDZYNARODOW Y
FESTIWAL CHÓRALNY
IM. KS. EDMUNDA SZYMAŃSKIEGO

kwietnia piątek kwietnia

czerwca

r., godz. .

Kościół pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa

Koncert inauguracyjny
„Subito Santo” – koncert pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II
Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
– dyr. Janusz Stanecki
Bydgoska Orkiestra Kameralna – dyr. Damian Borowicz
piątek kwietnia

r., godz.

TERMINARZ NAJBLIŻSZYCH
IMPREZ KULTURALNYCH

.

Wydarzenie

piątek

kwietnia

r., godz.

.

Narodowy Dzień Życia

Świetlica wiejska
Kościół Parafialny
Długa Goślina

25 marca

VII Teatralia – Gminny Przegląd
Szkolnych Zespołów Teatralnych

Aula Gimnazjum nr 1

6 kwietnia

Eliminacje gminne XII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego
„Wiosenne Przebudzenie”

Klub Osiedlowy

kwiecień
maj
czerwiec

IV Międzynarodowy Festiwal
Chóralny im. ks. Edmunda Szymańskiego

Aula Gimnazjum nr 1
Kościół ZW

10 kwietnia

Powerade Suzuki MTB Marathon

Nowy Rynek, os. Zielone Wzgórza

15 kwietnia

Wielki Finał XII Powiatowego
Konkursu Recytatorskiego
„WIOSENNE PRZEBUDZENIE”

MGOKiR

20 kwietnia

XVII Gminny Konkurs Wiedzy
Przyrodniczo-Leśnej

MGOKiR

28 kwietnia

VII Pokazy taneczne i konkurs z
okazji Międzynarodowego Dnia
Tańca

Aula Gimnazjum nr 1

3 maja

Obchody Święta 3 Maja

pl. Powstańców Wlkp.
Kościół ZW

5 maja

Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolaków

MGOKiR

9 maja

Eliminacje powiatowe do Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki
Przedszkolaków

MGOKiR

maj

VII Wystawa twórczości amatorskiej – Goślińska Inwentura Artystyczna

MGOKiR

14 maja

XII Rajd turystyczny po Puszczy
Zielonka „Goślińskie Lofry”

Puszcza Zielonka

Kościół pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa

Koncert Zespół Męskiego „Gregorianum” z Warszawy
– dyr. Berenika Jozajtis
sobota maja

r. godz. .

sala koncertowa Gimnazjum nr , ul. Mściszewska

Koncert Wyrzyskiego Chóru Męskiego – dyr. Piotr Jańczak
niedziela

maja

r., godz. .

Kościół pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa

Msza św. w intencji ks. kanonika Edmunda Szymańskiego
oraz koncert chóralny w wykonaniu:
Chóru Mieszanego „Vocantes” z Murowanej Gośliny
– dyr. Leszek Bajon
Wyrzyskiego Chóru Męskiego – dyr. Piotr Jańczak
Chóru Dziewczęcego, Kameralnego, Żeńskiego i Chłopięcego
„Canzona” z Murowanej Gośliny
– dyr. Elżbieta Wtorkowska, Adrianna Wtorkowska-Kubińska
wtorek

maja

r., godz. .

sala koncertowa Gimnazjum nr , ul. Mściszewska

29 maja

Rajd „Puszcza Wpuszcza”

Puszcze Zielonka

5 czerwca

Widowisko muzyczne „Od poloneza do kankana”

Hala widowiskowosportowa

5 czerwca

XXX Mały Gośliński Maraton
Weteranów
XV Mistrzostwa Polski Weteranów w Półmaratonie

pl. Powstańców Wlkp.

Koncert Chóru z Kolumbii
środa czerwca

r., godz.

.

sala koncertowa Gimnazjum nr , ul. Mściszewska

Koncert Chóru z Kolumbii dla młodzieży szkolnej
sobota

czerwca

r., godz.

11 czerwca

.

sala ośrodka kultury , ul. Poznańska

Koncert Dziewczęcego Zespołu Wokalnego „Soul” z Sanoka
– dyr. Monika Brewczak

czerwiec
18 czerwca

W programie festiwalu zaplanowane są także koncerty: Chóru
z Ekwadoru i Francji oraz zespołu wokalno-instrumentalnego
z Biggar (Szkocja).

24- 25
czerwca

Szczegóły w następnym biuletynie

25 czerwca

PRZYCHODNIA LEKARZA RODZIN
NEGO INFORMUJE, że zgodnie z propozycjami pacjentów od 1 marca br. uległy zmianie godziny przyjęć przez p. dr Elżbietę Machowiak-Gogola.
dr Maria Czaińska
Kierownik Przychodni Lekarza Rodzinnego
www.murowana-goslina.pl

Biblioteka, Ratusz
(hol)

24 marca

Kościół pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa

Koncert pasyjny w wykonaniu Polskiego Chóru Kameralnego
„Collegium Canticorum” z Czeskiego Cieszyna
– dyr. Anna Szawińska

Miejsce

1 marca - 30 Wystawa w 71. rocznicę Zbrodni
kwietnia
Katyńskiej

XI Targ Wiejski

Boduszewo

XII wystawa prac dzieci z Pracowni Rzeźby i Ceramiki

Galeria w pałacu

Wianki

Binduga
Mściszewo

Ekologiczna Wioska Artystyczna

Długa Goślina

IX Festiwal muzyczny „Musica
sacra, musica profana”

Długa Goślina

PONIEDZIAŁEK
08.30-12.30 dorośli chorzy
12.30-13.30 dzieci chore

WTOREK
08.30-11.30 dorośli chorzy
11.30-13.30 dzieci chore

CZWARTEK
13.00-15.00 dorośli chorzy
16.00-18.00 dzieci chore
15.00-16.00 szczepienia

PIĄTEK
08.30-11.30 dorośli chorzy
11.30-13.30 dzieci chore

ŚRODA
08.30-11.00 dorośli chorzy
12.00-14.00 dzieci chore
11.00-12.00 szczepienia

Przegląd spraw poruszanych
przez mieszkańców
c.d.

P

rezentujemy ciąg dalszy listy spraw
poruszonych przez mieszkańców podczas spotkań przedwyborczych Burmistrza Tomasza Łęckiego (cz. opublikowana została w numerze grudniowym Biuletynu z
).

Rakownia
. Budowa kanalizacji.
. Zimowe utrzymanie dróg – rozważyć
podpisanie umowy z gospodarzem we
wsi.
. Utwardzanie dróg powiązane z budową
kanalizacji - możliwa jest współpraca
mieszkańców.
. Wjazdy do posesji – ustalanie parametrów w decyzji o zjeździe z drogi gminnej.
. Problem „dzikiej żwirowni” i niszczenia
dróg przez samochody ciężarowe.
. Ponownie zainteresowanie rozbudową
wodociągu.
. Problem dróg wewnętrznych.
Łopuchowo
. Budowa kanalizacji.
. Problem z drogami na os. „Przy Puszczy”.
. Wycinanie krzewów na przejeździe
kolejowym.
. Problem zaśmiecania brzegu Jez.
Gackiego – między osiedlem a jeziorem
(tzw. „Stara Żwirownia”).
. Przystanek autobusowy na żądanie
przy osiedlu.
. Przejście dla pieszych przy dworcu kolejowym – błoto (może ułożyć płyty?)
. Pozostawiono częściowo wykonaną
kanalizację telefoniczną.
. Tablica informacyjna na Osiedlu.
. Bezpieczeństwo - oświetlenie na
odcinku drogi
we wsi oraz chodnik.
. Droga do szkoły – utwardzenie.
. Lokalizacja przystanku (lepsza byłaby
w środku wsi) – sprawdzić w projekcie
przebudowy drogi.
. Spotkania radnego z mieszkańcami x
rok organizowane przez radnego i sołtysa.
. Stare kasztany do wycięcia – będzie
ponawiany wniosek.
. Obcinanie wierzchołków drzew w alei
kasztanowej do Wojnowa.
Trojanowo
. Powołano stowarzyszenie mieszkańców Przebędowa i Trojanowa.
. Budowa kanalizacji sanitarnej.
. Budowa zbiornika wodnego.
. Przejście dla pieszych przez obwodnicę.
. Stan drogi gruntowej w kierunku Przebędowa.
. Lampy drogowe - szt.

Głębocko
. Budowa wodociągu.
. Drogowskaz z drogi wojewódzkiej
także w stronę drogi powiatowej.
Głęboczek
. Budowa świetlicy.
Nieszawa
. Przygotowanie gruntu i projektu pod
budowę świetlicy – remizy strażackiej.
. Naprawa drogi powiatowej przez wieś.
Nieszawka
. Problem wodociągu wiejskiego.
Wojnowo
. Budowa kanalizacji.
. Chodnik we wsi.
. Rozwinięcie działalności świetlicy wiejskiej.
Białężyn
. Utwardzić drogę przez wieś – możliwe
zaangażowanie mieszkańców.
. Wsparcie dla inwestycji parafialnych
(zabytkowy kościół).
. Prace remontowe w remizie OSP.
. Przyszłość szkoły w Białężynie.
. Oświetlenie wsi przy skrzyżowaniu do
Nieszawy.
. Dzierżawa od ANR gruntów wokół składowiska.
. Podatek od psów.
. Strefa inwestycyjna przy obwodnicy.
. Sprzątanie chodnika przy drodze wojewódzkiej.
. Czy wieś może wykorzystać ogrodzenie
przy ujęciu wody? Poprawić odpływ
wody z rowu w sąsiedztwie ujęcia.
. Problem stanu technicznego autobusów szkolnych.
. Potrzeba wydłużenia godzin otwarcia
przedszkola do - godzin.
Uwaga! Prostuję przekazaną informację na spotkaniu: gmina przekazuje ze
swoich środków miesięczną dotację na
każde dziecko w wysokości
, zł.
(tj. rocznie ok.
zł na każde dziecko).
Łoskoń Stary
. Budowa drogi.
Uchorowo
. Budowa kanalizacji sanitarnej.
. Budowa dodatkowych lamp ulicznych.
. OSP – remiza oraz utrzymanie samochodu pożarniczego.
. Przejęcie przez gminę terenu związanego z boiskiem i stawu.
. Rozwiązanie problemu przystanku dla
dzieci szkolnych.

Tomasz Łęcki - Burmistrz Miasta i Gminy

Przebędowo
. Powołano stowarzyszenie mieszkańców Przebędowa i Trojanowa.
. Budowa kanalizacji sanitarnej.
. Stan dróg.
. Problem zastoisk przy ul. Rzemieślniczej.
. Wyjaśnienie kwestii związanych z odpływem wód opadowych z utwardzonej na wniosek mieszkańców drogi.
. Uregulowanie ze wspólnotą mieszkaniową drogi pomiędzy blokami.
. Sprzątanie chodnika wzdłuż drogi
wojewódzkiej
.
. Przeniesienie pętli autobusowej.
. Sprawa przejęcia przez gminę parku
w Przebędowie.
Śródmieście
. Problem chodników (Podgórna, Dworcowa, Przemysłowa).
. Stan ul. Kolejowej – przejąć od PKP
i wyremontować.
. Stan dworca PKP.
. Stan posesji plac Powstańców Wielkopolskich nr .
. Rewitalizacja Rynku.
. Tereny zielone – park miejski oraz teren
przy ośrodku zdrowia.
. Stan elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr i boiska szkolnego.
Osiedla I, II i V
. Budowa dróg osiedlowych.
. Bieżące uwagi dot. dróg: ul. Lipowa –
Łąkowa – dziury/uskok, utwardzenie
przejścia w stronę ul. Mściszewskiej
i Lipowej
. Przejście dla pieszych Mściszewska –
Starczanowska.
Osiedle „Zielone Wzgórza” i os. „
-lecia”
. Budowa dróg.
. Czy kolejność budowy dróg (ul. Krokusowa jako pierwsza) zostanie zachowana. Dlaczego wchodzą przed nią
Wojska Polskiego i Raduszyńska?
. Czy jest możliwe współfinansowanie
budowy dróg przez mieszkańców?
. Odnowienie komisariatu policji.
. Problem skrzyżowania z obwodnicą
w kierunku Bolechowa (nie zaprojektowano ronda ani sygnalizacji świetlnej).
. Budowa nowego cmentarza.
Tomasz Łęcki
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
tel.
e-mail: burmistrz@murowana-goslina.pl
marzec 2011

V Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej
BUDŻET 2011 ZATWIERDZONY
lutego br. o godz. : w sali sesyjnej Ośrodka Kultury w Murowanej Goślinie
odbyła się V Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej.

Piotr Hildebrandt
Biuro Rady Miejskiej
tel.
e-mail: rada.miejska@murowana-goslina.pl

T

o była wyjątkowo liczna sesja, jeśli chodzi o udział mieszkańców. A to za
sprawą uchwały dot. reorganizacji
szkół, która miała zostać tego dnia podjęta.
Miała – gdyż już na początku sesji radny
Robert Okińczyc zgłosił wniosek o wycofanie ww. uchwały z porządku obrad.
Zmieniony porządek obrad przegłosowano
pozytywnie ( głosów za, przeciw – Błażej Kaźmierczak). Po stwierdzeniu quorum
(obecnych radnych) przystąpiono do przyjęcia protokołu nr IV/
z Sesji Rady Miejskiej z dnia stycznia
roku.
Następnie wręczono gratulacje dla Mariusza
Baszczyńskiego za zdobycie wicemistrzostwa Polski w skoku wzwyż w Halowych
Mistrzostwach Polski Juniorów rozegranych
w dniach
stycznia
r. w Spale.
cm.
Wynik Mariusza to
Najważniejsze uchwały podjęte podczas
sesji:
. W sprawie uchwalenia budżetu gminy
na
rok.
Przed podjęciem uchwały Skarbnik Miasta
i Gminy Romana Dudek przedstawiła projekt uchwały budżetowej. Następnie odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej. Opinie w sprawie budżetu
przedstawiły komisje stałe Rady Miejskiej.
Klub Radnych „Nowoczesna Gmina” złożył
poprawki do projektu uchwały, ale zostały
one zaopiniowane negatywnie przez Komisję Gospodarczą a w ślad za tym odrzucone
przez Radę.
Swoją opinię zaprezentował Burmistrz
Tomasz Łęcki. Odwołał się do warsztatów

budżetowych z radnymi i do wielu godzin
spędzonych w celu wypracowania optymalnej wersji budżetu. Podkreślił ogromny wysiłek inwestycyjny, jaki spoczywa na obecnym
budżecie. Za cel wyznaczył: ograniczenie
deficytu. Częściowo udało się to osiągnąć
dzięki wprowadzonej na sesji autopoprawce.
Przewodniczący Rady Miejskiej zachęcił do
dyskusji w sprawie uchwały budżetowej.
Przewodniczący Klubu „NG” przedstawił
powody, dla których członkowie Klubu nie
poprą budżetu. Pozytywnie w imieniu swoim
i reprezentowanego przez siebie Klubu ustosunkował się do uchwały Przewodniczący
Rady. Wszyscy podziękowali za pracę Skarbnik Romanie Dudek i pracownikom urzędu.
Następnie przegłosowano autopoprawkę
do projektu i przystąpiono do głosowania
nad projektem budżetu (za: , przeciw: –
Klub „NG”: W. Krajna-Solman, L. Rewers, Sz.

P

www.murowana-goslina.pl

. W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana
(za: , przeGoślina na lata
ciw: – Klub „Nowoczesna Gmina”).
Pozostałe uchwały podjęte na sesji oraz
obszerniejsza relacja dostępne w wydarzeniach na www.murowana-goslina.pl.
Kolejna sesja, podczas której radni zadecydują o udzieleniu burmistrzowi absolutorium
z wykonania budżetu za
rok, została
zaplanowana na kwietnia
r.

Moja propozycja w sprawie wycofania uchwały dot. reorganizacji szkół pojawiła się z kilku przyczyn.
Półtora roku trwały konsultacje i nie uzyskały one akceptacji nikogo. Wiadomo - dzieci nikt nie
pytał, ale nie uzyskały one akceptacji ani nauczycieli, ani rodziców. No więc nie sposób, na siłę coś
wprowadzać jeśli nie ma kompletnie poparcia dla tego projektu. Można kiedyś do tematu wrócić, ale
na dzień dzisiejszy nie ma ani klimatu, ani chęci u kogokolwiek.
Robert Okińczyc

Jest to budżet kontynuacji polityki, którą prowadzimy od lat. Ta polityka uzyskała akceptację społeczeństwa, co pokazał wynik wyborów samorządowych w listopadzie 2010 roku. Jest to budżet optymalny na nasze możliwości. Chciałoby się zrobić więcej ale trzeba żyć i patrzeć realnie.
Konrad Strykowski – Przewodniczący Klubu „Rozwój Ziemi Goślińskiej”

Na dzisiejszej sesji radni Klubu „Nowoczesna Gmina” nie poparli uchwały w sprawie budżetu na 2011
rok. Jeśli ktoś idzie w kierunku przepaści to nieetycznie podawać mu rękę i go prowadzić, tylko
trzeba starać się go zawrócić. Twierdzimy, że budżet nie jest skrojony pod potrzeby, możliwości i
oczekiwania mieszkańców gminy. Uważamy, że są ważne potrzeby bieżące, które nie zostały
uwzględnione i mimo tego, iż mamy świadomość, że budżet jest niski w stosunku do zapotrzebowania, uważamy, że przy pomocy tych pieniędzy gmina mogłaby inaczej zrealizować potrzeby mieszkańców, szczególnie w temacie dróg.
Leszek Rewers – Przewodniczący Klubu „Nowoczesna Gmina”

Rada Miejska uchwalając budżet na rok
przeznaczyła
dodatkową kwotę
tys. zł na poprawę stanu dróg wiejskich.

odobna kwota została zapisana w
kolejnych latach w Wieloletnim Planie
Inwestycyjnym. Środki te będą
dostępne dla aktywnych sołectw, które

. W sprawie uchwalenia Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego miasta i gminy
Murowana Goślina na lata
(za:
, przeciw: – Klub „NG”, wstrzymał się
od głosu: Z. Furman).

POWIEDZIELI PO SESJI

Poprawa stanu dróg wiejskich

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

Pędziński, B. Kaźmierczak, R. Bromberek).

podejmą się samodzielnego zorganizowania
robót. Obecnie prowadzone są prace związane z opracowaniem zasad przydziału,
przekazywania oraz rozliczania tych środków. Temat powinien być jednoznacznie
przygotowany do końca maja br.
Powyższe ustalenia zostaną wówczas przekazane sołtysom.

GIMNAZJUM NR 2 ZATRUDNI
NAUCZYCIELA
Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie zatrudni w
roku szkolnym 2011/2012 nauczyciela
edukacji dla bezpieczeństwa w wymiarze 4 godzin tygodniowo.
CV prosimy składać w sekretariacie
szkoły, przy ul. Gen. T. Kutrzeby 3.
Dodatkowe informacje: tel. 61 811 44 49
Barbara Celichowska
Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Murowanej Goślinie

Pierwsze

100 DNI
nowej kadencji

fot. sxc.hu

Rada uchwaliła budżet

Oświata

P

Radni odroczyli decyzję dotyczącą przygotowania reorganizacji szkół wiejskich.
Zapewne temat ten w jakiejś postaci będzie
musiał wrócić. Szkoły są zbyt małe, aby
gmina mogła je prowadzić jako samodzielne
placówki (to problem wielu gmin w Polsce).
Obecnie przygotowujemy się do powszechniejszego przyjmowania -latków do szkół
podstawowych. Chcemy, aby tam, gdzie jest
to możliwe, uczyły się one w odrębnych klasach. W najbliższych tygodniach odbędzie się

o prezentacjach i dyskusjach
lutego Rada Miejska uchwaliła budżet na
rok (pisze o tym Pani Skarbnik). Prace
trwały dłużej niż zwykle. Tak uzgodniłem
z radnymi ( osób po raz pierwszy zasiada
w radzie). Łącznie odbyło się osiem spotkań. Trwały one ok. godz., obsługiwało je
osób odpowiedzialnych za konstruowanie
i realizację budżetu, radni zadali ok. pytań,
pytań zadali mieszkańcy. Budżet został
poparty przez
radnych. Opozycyjny Klub
„Nowoczesna Gmina” pomimo zadowolenia
ze sposobu prezentacji, pomimo indywidualnych wypowiedzi pozytywnie oceniających
zapisy przedłożonego projektu, niestety
ostatecznie zdystansował się głosując przeciw budżetowi. Takie jest święte prawo opozycji, ale oczywiście oznacza to, że Nowoczesna Gmina nie bierze odpowiedzialności
za przedsięwzięcia tegoroczne, w tym za
realizowane inwestycje. Mam jednak
wstępne sygnały, że tak musi być na
początku, a z czasem można się „dotrzeć”.
Zadeklarowałem otwartość wobec wszystkich radnych, trzykrotnie spotykałem się
z Klubem „NG” i jestem przekonany, że
w przyszłości po zaangażowaniu się radnych w konkretne sprawy wzrośnie ich zrozumienie dla budżetu gminy.
Musimy pilnować kosztów bieżących
Wszystkie samorządy dokładnie przyglądają
się wydatkom bieżącym. Celem jest, aby
utrzymać nadwyżkę dochodów bieżących
(bez dotacji na inwestycje i sprzedaży
majątku) nad wydatkami bieżącymi (bez
inwestycji). Murowana Goślina nadwyżkę
utrzymuje, jednak niezbędne są działania,
aby w kolejnych latach tendencja ta się nie
odwróciła. Głównymi wrogami są skutki kryzysu (zahamowanie wzrostu dochodów przy
wzroście kosztów mediów, usług) oraz
pomysły ministra finansów ingerujące w samodzielność finansową samorządu przy jednoczesnym zwiększaniu zadań.
W tym celu przeprowadzono redukcję
zatrudnienia w urzędzie i w straży miejskiej.
Została przeprowadzona dokładna analiza
kosztów wszelkich usług komunalnych (nie
możemy ich zwiększać – wyjątek stanowią
naprawy dróg wiejskich). Wcześniej zostały
wprowadzone redukcje w dotowaniu sportu,
a w przedsięwzięciach w dziedzinie kultury
ograniczono koszty (np. tegoroczne widowisko – tym razem o historii muzyki – będzie
tańsze niż „Dzieje Murowanej Gośliny”).

Celem jest utrzymanie nadwyżki
dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.
Murowana Goślina
nadwyżkę utrzymuje, chociaż niezbędne są działania,
aby w kolejnych
latach tendencja ta
się nie odwróciła.
konkurs na prowadzenie szkoły w Łopuchowie. Przeanalizowany zostanie system dotacji do przedszkoli. Jednocześnie ruszyła
„Goślińska Akademia Pokoleń”. W jej ramach
organizowane są otwarte, bardzo ciekawe
wykłady z różnorakich dziedzin nauki. Zapraszam!!!
Powody do radości
Okres, który mamy za sobą ze swej natury
jest okresem radosnym. Boże Narodzenie,
Nowy Rok, karnawał, a z tym związane są
spotkania rodzinne, bale, uroczystości.
Ponad czterysta osób przeżywało wspaniały
Koncert Karnawałowy naszej orkiestry OSP
z udziałem Chóru Canto-Cantare z Poznania
i Zespołu Folklorystycznego „Goślinianie”.

Coś niesamowitego! W sporcie: wicemistrzostwo Polski juniorów w skoku wzwyż Mariusza Baszczyńskiego (
cm), zwycięstwa
siatkarek w I lidze, a jeszcze bardziej przekonujące w III lidze (oba nasze zespoły mają
szanse na awans). Teraz czekamy na sezon
piłkarski. Już
kwietnia MTB Maraton,
a
czerwca Mistrzostwa Polski w Półmaratonie Weteranów. No i oczywiście dotacje
oraz inwestycje. Podpisana umowa na przebudowę ul. Raduszyńskiej (początek robót
w marcu), a wkrótce planowane podpisanie
umów dotacyjnych na: II etap budowy
oświetlenia na terenach wiejskich oraz przebudowę świetlicy wiejskiej w Głęboczku.
Obecnie prowadzone są niezwykle interesujące rozmowy z bardzo poważnymi inwestorami. Trwa budowa obwodnicy, rozpoczęły
się przygotowania do przebudowy linii kolejowej. Kończymy budowę budynku komunalnego w Przebędowie (kolejna budowa
ruszy jeszcze w tym roku), kończymy remont
budynku przy ul. Rogozińskiej (następny
przy ul. Nowej). W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa na budowę boiska
w Białężynie, a przede wszystkim na
budowę kanalizacji sanitarnej w ramach
Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.
kwietnia koncertem w kościele na os. Zielone Wzgórza zainaugurowany zostanie
kolejny IV Międzynarodowy Festiwal Chóralny im. Ks. E. Szymańskiego. Jednocześnie
trwają przygotowania do naszych największych przedsięwzięć w ramach cyklu imprez
kulturalnych „Murowane Lato” z Jarmarkiem św. Jakuba, Targiem Wiejskim, Festiwalem „Musica Sacra – Musica profana”, „Wiankami” i kinem letnim.
lutego br. odbyło
się zebranie założycielskie Stowarzyszenia
„Dzieje”, które ma organizować widowiska
i tworzyć park historyczny. Stowarzyszenie
już liczy
członków. Zachęcam wszystkich
mieszkańców do włączenia się w jego działania.
Tak, tak, życie składa się z rzeczy wielkich
i codziennych, składa się z radości i trosk.
Aby coś osiągnąć potrzeba sporego wysiłku
i zaangażowania często wielu osób. Takie
jest oczywiście także życie naszej gminnej
wspólnoty.

Tomasz Łęcki
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
tel.
e-mail: burmistrz@murowana-goslina.pl
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BUDŻET GMINY NA ROK 2011
Romana Dudek
Skarbnik Gminy Murowana Goślina
tel.
e-mail: skarbnik@murowana-goslina.pl

R

ada Miejska
lutego
roku
uchwaliła budżet gminy na
rok.
Dochody ustalono w kwocie
zł, w tym dochody bieżące
zł.
Wydatki ustalono w kwocie
zł,
w tym wydatki bieżące
zł oraz
wydatki majątkowe
zł.
Do najważniejszych dochodów należą:
▪ udziały gminy w podatku dochodowym
od osób fizycznych
zł,
▪ podatek od nieruchomości od osób
prawnych
zł,
▪ subwencja ogólna część oświatowa
zł,

▪ dotacja Unii Europejskiej
dla projektu Przebudowa
ul. Raduszyńskiej wraz
z mostem
zł,
▪ podatek od nieruchomości
od osób fizycznych
zł.
Do najważniejszych wydatków bieżących
gminy należą wydatki na: utrzymanie
oświaty - , %, usługi komunalne, w tym
transport publiczny , %, pomoc społeczną - , %, administrację - , %.
Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę
zł, co stanowi ok.
% wydatków
ogółem. Najważniejsze wydatki majątkowe:
▪ przebudowa ul. Raduszyńskiej wraz
z mostem
zł,
▪ budowa boiska w Białężynie
zł,
▪ dotacja na realizację zadania inwestycyjnego Budowa i wyposażenie świetlicy

fot. sxc.hu

wiejskiej w Rakowni
zł,
▪ zakończenie finansowania budowy hali
widowiskowo-sportowej
zł,
▪ budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Długa Goślina, Głęboczek i Rakownia
zł.
▪ budowa sieci wodociągowej w Głębocku
oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku
zł.

WPI na lata 2011-2020 uchwalony SYSTEM
przyjmowania
lutego
roku na Sesji Rady Miejskiej radni podjęli
uchwałę, co do ostatecznych zadań ujętych w Wieloletnim
zgłoszeń
Planie Inwestycyjnym.
Ryszard Pomin
Kierownik Referatu Programowania
Rozwoju i Inwestycji
tel.
e-mail: r.pomin@murowana-goslina.pl

Z

anim do tego doszło, projekt uchwały
był opiniowany przez Komisję Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, dwukrotnie omawiany i opiniowany na posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej oraz
poddany konsultacjom społecznym, które
odbyły się
lutego br. podczas otwartego
spotkania z mieszkańcami gminy w Gimnazjum nr w Murowanej Goślinie.
Podczas pracy nad projektem uchwały WPI
szczegółowo omawiano katalog zadań,
który powinien zostać ujęty w tym dokumencie. Przy tej analizie istotnym czynnikiem było zgodne przyjęcie przez wszystkich
radnych i Burmistrza czterech priorytetów
inwestycyjnych do
roku, tj.
. inwestycje finansowane z udziałem środków unijnych,
. budowa dróg,
. rewitalizacja śródmieścia,
. termomodernizacja obiektów oświatowych.
Najwięcej czasu i analiz radni z Komisji
Gospodarczej poświęcili i dokonali na ustalenie zakresu prac dotyczących przebudowy
i budowy dróg na terenie gminy. Do
roku właśnie na drogi planuje się przeznaczyć najwięcej środków finansowych, tj. ok.
mln zł.
www.murowana-goslina.pl

Uchwalone WPI do
roku zakłada
coroczne wydatki na wszystkie zadania na
poziomie ok. - mln zł. Jest to bardzo
ambitny plan. Aby był możliwy należy nadal:
- zwiększać dochody własne gminy,
- pozyskać dotacje,
- ograniczać wydatki bieżące,
- przekazać zadania innym podmiotom
w zakresie inwestycji i eksploatacji.
Wykaz inwestycji strategicznych:
▪ budowa obwodnicy Murowanej Gośliny,
▪ budowa kanalizacji sanitarnej na terenie
gminy Murowana Goślina,
▪ modernizacja linii kolejowej Poznań –
Wągrowiec,
▪ budowa zbiornika retencyjnego w Przebędowie.
Najważniejsze inwestycje realizowane samodzielnie przez gminę do roku
:
▪ budowa ulicy Raduszyńskiej wraz z nowym mostem,
▪ budowa boiska w Białężynie,
▪ budowa sieci wodociągowej do Głębocka,
▪ budowa oświetlenia drogowego na terenach wiejskich,
▪ termomodernizacja budynków oświaty,
▪ budowa świetlicy wiejskiej w Rakowni
i przebudowa świetlic wiejskich w Boduszewie i Głębocku.
▪ budowa ulicy Kolejowej i Dworcowej
oraz przebudowa ulicy Szkolnej (etap I),
▪ przebudowa pl. Powst. Wlkp. (etap I),
▪ budowa i przebudowa ulic: Adama
Mickiewicza, Krokusowa i Lipowa.

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

G

mina podjęła działania zmierzające do
pełnej ewidencji spraw zgłaszanych
przez mieszkańców w zakresie usług
realizowanych przez Referat Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska z wydzieleniem usług w zakresie transportu.
W związku z powyższym od marca br. został
wdrożony w referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska system przyjmowania zgłoszeń. Zgłoszenia będą przyjmowane
w formie ustnej (osobiście lub telefonicznie),
pisemnie, e-mailowo (e.sakowicz@murowana-goslina.pl) oraz poprzez SMS wysyłane
na komórkę referatu (
). Każde
zgłoszenie będzie rejestrowane przez pracowników referatu lub pracowników punktu
obsługi klienta z podaniem danych osób zgłaszających w celu udzielenia odpowiedzi przez
pracownika merytorycznego nadzorującego
określoną usługę komunalną.
Powyższa ewidencja ma na celu ujednolicenie
systemu zgłaszania uwag, jak najszybszej
reakcji oraz informowania zgłaszającego
o sposobie załatwienia sprawy.

Kolejne środki z Funduszu dla Sołectw
lutego podczas Sesji Radni Rady Miejskiej jednogłośnie
wyrazili zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na
rok
środków stanowiących Fundusz Sołecki.
Arkadiusz Bednarek
Kierownik Biura Komunikacji Społecznej
tel.
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl

Ś

rodki te są przekazywane do wykorzystania przez sołectwa na ich terenie
zgodnie z Ustawą o Funduszu Sołeckim. Każde z sołectw do lipca br. otrzyma
informację o wysokości Funduszu wyliczoną

na podstawie wzoru bazującego, m.in. na
liczbie zameldowanych mieszkańców danego
sołectwa.
W okresie od
sierpnia do
września
w każdym Sołectwie odbędą się zebrania
wiejskie, które wytypują zadania, na które
zostaną przekazane środki. Szacunkowo
wyliczona kwota Funduszu Sołeckiego na
rok
to około
tys. złotych.

Wybory sołtysów
Podczas ostatniej Sesji Radni Rady Miejskiej jednogłośnie
podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia nowych statutów
sołeckich.

S

tatuty zostały uzupełnione m. in.
o szczegółowe zapisy dotyczące trybu
wyboru, rezygnacji i odwołania sołtysa i rady sołeckiej. Uchwała Rady wejdzie
w życie w dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Po tym terminie odbędą się wybory sołtysów oraz rad sołeckich we wszystkich sołe-

ctwach. O szczegółowych terminach poinformujemy Państwa, zarówno w następnych
wydaniach Biuletynu Samorządowego, na
oficjalnej stronie internetowej gminy, jak i na
tablicach informacyjnych w każdym sołectwie.
Rozpoczęcie wyborów planujemy na przełomie kwietnia i maja.

ZMIANA GODZIN
PRACY URZĘDU
Ewa Leitgeber
Kierownik Referatu Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich
tel.
e-mail: e.leitgeber@murowana-goslina.pl

W

związku ze zmianami organizacyjnymi Urzędu polegającymi m.in. na
zmniejszeniu zatrudnienia oraz
biorąc pod uwagę opinie naszych klientów
sformułowane w ankiecie badającej zadowolenie z obsługi z dniem marca
r.
uległy zmianie godziny otwarcia Urzędu.
I tak:
Punkt obsługi Interesanta jest czynny:
▪ w poniedziałki
od . do . (bez zmian)
▪ od wtorku do piątku
od . do .
Obsługa klientów w poszczególnych biurach
odbywa się bez zmian:
▪ w poniedziałki
od . do .
▪ od wtorku do czwartku
od . do .
▪ w piątki
od . do .
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności
pracują:
▪ w poniedziałki i czwartki
od . do .
▪ we wtorki, środy i piątki
od . do .

Dotacja dla szlaku wokół Ostrowa Radzimskiego
i Śnieżycowego Jaru
lutego br. w Urzędzie Marszałkowskim podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i walorów krajobrazowo-przyrodniczych
poprzez rozwój infrastruktury turystycznej wokół rezerwatu “Śnieżycowy Jar” oraz historycznego grodu kasztelanii na Ostrowie Radzimskim”.
Barbara Florys-Kuchnowska
główny specjalista ds. środków pomocowych
i obsługi inwestorów
tel. 61 892 36 65
e-mail: b.florys@murowana-goslina.pl

S

ygnatariuszami umowy byli: Emila
Dunal – Dyrektor Departamentu PROW
oraz Burmistrz Murowanej Gośliny
Tomasz Łęcki.
Ponad rok minął od kiedy gmina Murowana
Goślina złożyła wniosek do konkursu „Małe
Projekty” ogłoszonego przez Lokalną Grupę
Działania „Kraina Trzech Rzek” w ramach
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich), a ten został

pozytywnie oceniony i przyznano mu dofinansowanie.
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, a jego początek i koniec znajdować się będzie w Starczanowie przy tzw.
Kasztelanii Radzimskiej (miejsce, gdzie znajduje się mała gastronomia i parking).
Dzięki dzisiejszemu podpisaniu umowy
będzie można przystąpić do realizacji tego
ciekawego turystycznie projektu i być może
już w kwietniu turyści odwiedzający tłumnie
rezerwat Śnieżycowy Jar będą mogli korzy-

stać z pierwszych elementów szlaku. Realizacja projektu planowa jest od kwietnia do
czerwca br. Łączny koszt to . , zł zaś
wnioskowana dotacja to . , zł.

Podpisanie umowy dotyczącej dotacji dla szlaku wokół Ostrowa Radzimskiego
i Śnieżycowego Jaru

marzec 2011

INWESTYCJE

Rusza przebudowa ulicy Raduszyńskiej
W lutym br. został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę ul. Raduszyńskiej wraz z mostem
w Murowanej Goślinie (I etap realizacji inwestycji). Wpłynęło ofert. Jako najkorzystniejsza
została wybrana oferta złożona przez konsorcjum wykonawców: Budownictwo Drogowe
Siedlecki Sp. z o.o., Mosty Poznań Sp. z o.o. i Alusta S.A.
Wioletta Wojciechowska
inspektor ds. inwestycji drogowych i sieciowych
tel.
e-mail: w.wojciechowska@murowana-goslina.pl

T

ermin podpisania umowy uległ przesunięciu (miesiąc później niż zakładaliśmy) ze względu na protest złożony
przez jednego z oferentów (odrzucony ze
względu na przekroczenie terminu). Termin
całkowitego zakończenia robót nie uległ
zmianie i planowany jest na września
roku. Czas realizacji inwestycji jest bardzo
krótki, co wynika z ograniczeń narzucanych
przez Wielkopolski Regionalny Program
Operacyjny.
Łączna wartość projektu „Przebudowa ulicy
Raduszyńskiej wraz z mostem” wynosi ,
mln, w tym wartość robót budowlanych
objętych przedmiotem zamówienia wynosi
. ,
zł. Dotacja z WRPO wynosi
ponad mln zł.
Zakres prac na długości
m obejmuje:
▪ przebudowę mostu na przepust trzyotworowy zaopatrzony w budowlę wylotową z niecką wypadową oraz wykonanie przepławki dla ryb,
▪ budowę jezdni o szerokości m na długości
m licząc od skrzyżowania z ul.
Mściszewską oraz remont istniejącego
odcinka ul. Raduszyńskiej na długości
m w celu właściwego połączenia nowej
i starej nawierzchni,
▪ budowę ścieżki pieszo-rowerowej po
obu stronach jezdni o szerokości m,
▪ przebudowę oświetlenia ulicznego i zainstalowanie
słupów oświetleniowych
oraz usunięcie kolizji elektroenergetycznej w ul. Raduszyńskiej,

Ulica Raduszyńska.

▪ budowę kanalizacji deszczowej w celu
odprowadzenia wód opadowych z powierzchni pasa drogowego. Na wylocie
do rzeki Trojanki ścieki te zostaną podczyszczone w projektowanym osadniku
i separatorze. Planuje się wykonanie
studni rewizyjnych i
wpustów ulicznych,
▪ przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych,
▪ przełożenie sieci wodociągowej w ul.
Raduszyńskiej,
▪ docelową organizację ruchu – oznakowanie poziome i pionowe.

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina pod adresem www.bip.murowana-goslina.pl w zakładce Zarządzenia Burmistrza oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta
i Gminy dostępny jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do:
▪ sprzedaży przetargowej nieruchomości zabudowanej poł.
w Boduszewie ,
▪ oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargowej nieruchomości zabudowanej poł. przy ul. Podgórnej w Murowanej Goślinie,
▪ sprzedaży przetargowej nieruchomości gruntowych niezabudowanych poł. w Łoskoniu Starym – działki pod zabudowę
mieszkaniową.
Szczegółowe informacje można uzyskać w UMiG, ul. Poznańska
, pokój nr .

www.murowana-goslina.pl

Przebudowa ul. Raduszyńskiej usprawni
komunikację pomiędzy historyczną, a nową
częścią miasta, będąc jednocześnie ważnym
elementem je integrującym.

WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

NIERUCHOMO CI

fot. sxc.hu

Podczas podpisania umowy obecni był także
przedstawiciele pozostałych firm konsorcjum, inspektorzy nadzoru, pracownicy
urzędu oraz sołtys sołectwa Raduszyn –
Bogdan Winkel. Sołtys nie krył radości, podkreślając znaczenie tej inwestycji dla mieszkańców sołectwa, którzy czekali na nią
lat.

Jadwiga Kubińska, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami
tel.
, e-mail: j.kubinska@murowana-goslina.pl

Pawłowi Zgole
naszemu koledze
i współpracownikowi
z wyrazami głębokiego współczucia
z powodu śmierci

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

Dyrygent goślińskich chórów –
Elżbieta Wtorkowska - profesorem
Postanowieniem z dnia stycznia
roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław
Komorowski nadał Pani Elżbiecie Wtorkowskiej – dyrygent goślińskich chórów „Canzona” –
tytuł profesora sztuk muzycznych.

P

owyższy tytuł nadawany jest przez
głowę państwa na wniosek Centralnej
Komisji ds. Stopni i Tytułów. Stanowi
odpowiednik tytułu naukowego profesora
określonej dziedziny nauki.

Mieszkańcom gminy Murowana Goślina Pani
Elżbieta znana jest przede wszystkim z działań na rzecz rozwoju lokalnej chóralistyki.
Od
roku prowadzi Chór Dziewczęcy
„Canzona”, od
roku Żeński Chór „Canzona-Absolwent”, a od
Chór „Canzona
Kameralna”. Z chórami „Canzona” koncertowała w Niemczech, Szwajcarii, Włoszech,
Holandii, Grecji, Szwecji, Rosji, Republice
Czeskiej, na Słowacji, na Węgrzech, Litwie,
w Finlandii, Austrii, Anglii i na Ukrainie.
W latach
była również dyrygentem Chóru „Vocantes” parafii pw. św. Jakuba
w Murowanej Goślinie. Jest inicjatorem i dy-

Do kogo należą drogi?
Ewa Sakowicz
mł. ref. ds. infrastruktury technicznej
i usług komunalnych
tel.
e-mail: e.sakowicz@murowana-goslina.pl

W

obec pojawiających się pytań
mieszkańców dotyczących zarządców dróg, informujemy, że drogi:
▪ nr
(z Poznania przez Murowaną
Goślinę w kierunku Skoków),
▪ nr
(z Przebędowa w kierunku Obornik),
są drogami wojewódzkimi podlegającymi
Wielkopolskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.
Drogi:
▪ nr

P (od skrzyżowania Rogoźno-

Skoki biegnąca przez Długą Goślinę),
▪ nr
P (od granic administracyjnych
miasta Murowana Goślina w kierunku
Kamińska),
▪ nr
P (Boduszewo-Zielonka),
▪ nr
P (Łopuchowo-Boduszewo)
▪ nr
(Białęgi-Kąty-Długa Goślina)
podlegają Zarządowi Dróg Powiatowych
w Poznaniu. Wszelkie prace związane
z utrzymaniem ww. dróg należą do zarządcy.
Poniżej podajemy telefony kontaktowe:
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Rejon Dróg Wojewódzkich
Al. Reymonta , Gniezno
tel.
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
ul. Zielona , Poznań
tel.
- -

Nocna i świąteczna pomoc doraźna
Dorota Brajewska
Inspektor ds. opieki zdrowotnej
i dotacji udzielanych z budżetu Gminy
tel. 61 8112 845
e-mail: d.brajewska@murowana-goslina.pl

N

a podstawie informacji Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
w Poznaniu przekazujemy, iż od
marca
r. pacjenci mogą korzystać na
nowych zasadach z nocnej i świątecznej
pomocy doraźnej. W sytuacji nagłego pogor-

szenia stanu zdrowia pacjent będzie mógł
zgłosić się do dowolnej placówki realizującej
ten rodzaj świadczeń w ramach umowy z NFZ
(lista placówek na stronie: www.nfz-poznan.
pl). Punkty nocnej i świątecznej pomocy
doraźnej funkcjonują od godz. : do :
dnia następnego oraz całodobowo w soboty,
niedziele i dni ustawowo wolne od pracy.
Łącznie na terenie województwo wydzielono
takie placówki. Najbliżej Murowanej
Gośliny znajduje się NZOZ „Twoja Przychod-

rektorem Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. Ks. Edmunda Szymańskiego w
Murowanej Goślinie (
,
,
,
).
Gości jako wykładowca na licznych seminariach dla wokalistów, logopedów, nauczycieli
i dyrygentów chóralnych w Polsce i poza granicami. Prowadzi też warsztaty wokalne
zarówno dla chórów amatorskich jak i profesjonalnych, dziecięcych, młodzieżowych
i akademickich, chłopięcych, żeńskich,
męskich i mieszanych na terenie całej Polski.
W
roku za wybitne osiągnięcia w dziedzinie chóralistyki Pani Elżbieta została
odznaczona przez Burmistrza Tomasza
Łęckiego medalem „Zasłużony dla miasta
i gminy Murowana Goślina”.
Gratulujemy uzyskania tytułu profesora.
Życzymy dalszych sukcesów.

NARODOWY SPIS
POWSZECHNY
Trwają prace przygotowawcze do
przeprowadzenia Narodowego
Spisu Powszechnego Ludności
i Mieszkań
. Spis będzie
przeprowadzony w terminie
. - . .
roku. Wszelkie
informacje odnośnie spisu można
znaleźć na stronie internetowej
Urzędu Miasta i Gminy Murowana
Goślina lub na stronach: www.
spis.gov.pl, www.stst.gov.pl oraz
spis@stat.gov.pl.

nia” w Poznaniu przy ul. Blacharskiej , tel.
.
Pozostałe punkty to m.in.:
▪ SPZOZ w Obornikach, ul. Szpitalna ,
tel.
,
▪ ZOZ, Wągrowiec, ul. Kościuszki ,
tel.
,
▪ Zespół Specjalistycznych Gabinetów
Lekarskich „MIRMAR” sc NZOZ Konsyliarz, Poznań, ul. Słowackiego ,
tel.
,
▪ Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ, Poznań, Al. Solidarności
, tel.
.
marzec 2011

PLANOWANIE PRZESTRZENNE
B U RM I S T R Z M I A S TA I G M I N Y
M U ROWA N A G OŚ LI N A
Murowana Goślina, dnia

B U RM I S T R Z M I A S TA I G M I N Y
M U ROWA N A G OŚ LI N A
.

.

Murowana Goślina, dnia

r.

.

.

r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w Boduszewie – część A

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w Boduszewie – część B

Na podstawie art.
pkt ustawy z dnia
marca
r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
r. Nr , poz.
, ze
zm.) oraz art.
ust. ustawy z dnia października
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U.Nr
, poz.
ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską
w Murowanej Goślinie uchwały Nr V/ /
z dnia
lutego
r.
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w Boduszewie – część A, którego granice określono na
załączniku graficznym.

Na podstawie art.
pkt ustawy z dnia
marca
r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
r. Nr , poz.
, ze
zm.) oraz art.
ust. ustawy z dnia października
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U.Nr
, poz.
ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską
w Murowanej Goślinie uchwały Nr V/ /
z dnia
lutego
r.
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w Boduszewie – część B, którego granice określono na
załączniku graficznym.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy
Murowana Goślina, ul. Poznańska , Murowana Goślina w terminie do dnia kwietnia
roku. Jednocześnie, w związku z postępowaniem
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko do
wyżej przedstawionego planu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy
Murowana Goślina, ul. Poznańska , Murowana Goślina w terminie do dnia kwietnia
roku. Jednocześnie, w związku z postępowaniem
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko do
wyżej przedstawionego planu.

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

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

Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina
Tomasz Łęcki

Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina
Tomasz Łęcki

granice obszaru objętego planem

granice obszaru objętego planem
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M U ROWA N A G O Ś LI N A
Murowana Goślina, dnia

.

.

r.

Murowana Goślina, dnia

.

.

r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w Boduszewie – część C

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w Boduszewie – część D

Na podstawie art.
pkt ustawy z dnia
marca
r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
r. Nr , poz.
, ze
zm.) oraz art.
ust. ustawy z dnia października
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U.Nr
, poz.
ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską
w Murowanej Goślinie uchwały Nr V/ /
z dnia
lutego
r.
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w Boduszewie – część C, którego granice określono na
załączniku graficznym.

Na podstawie art.
pkt ustawy z dnia
marca
r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
r. Nr , poz.
, ze
zm.) oraz art.
ust. ustawy z dnia października
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U.Nr
, poz.
ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską
w Murowanej Goślinie uchwały Nr V/ /
z dnia
lutego
r.
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w Boduszewie – część D, którego granice określono na
załączniku graficznym.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy
Murowana Goślina, ul. Poznańska , Murowana Goślina w terminie do dnia kwietnia
roku. Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko do
wyżej przedstawionego
planu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy
Murowana Goślina, ul. Poznańska , Murowana Goślina w terminie do dnia kwietnia
roku. Jednocześnie, w związku z postępowaniem
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko do
wyżej przedstawionego planu.

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

granice obszaru objętego planem

www.murowana-goslina.pl

Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina
Tomasz Łęcki

Wniosek powinien zawierać nazwisko,
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina
Tomasz Łęcki
granice obszaru objętego planem

PLANOWANIE PRZESTRZENNE
B U R M I S T R Z M I A S TA I G M I N Y
M U ROWA N A G O Ś LI N A

B U R M I S T R Z M I A S TA I G M I N Y
M U ROWA N A G O Ś LI N A
Murowana Goślina, dnia

.

.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów aktywizacji gospodarczej, położonych po zachodniej
stronie obwodnicy miasta Murowana Goślina, obręb Trojanowo
Na podstawie art.
pkt ustawy z dnia
marca
r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
r. Nr , poz.
, ze
zm.) oraz art.
ust. ustawy z dnia października
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U.Nr
, poz.
ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w
Murowanej Goślinie uchwały Nr V/ /
z dnia
lutego
r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów aktywizacji gospodarczej, położonych po zachodniej stronie obwodnicy miasta Murowana Goślina, obręb Trojanowo, którego granice określono na załączniku graficznym.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy
Murowana Goślina, ul. Poznańska
,
Murowana
Goślina w terminie do dnia
kwietnia
roku. Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą składać wnioski do
prognozy oddziaływania na środowisko do wyżej przedstawionego planu.
Wniosek powinien zawierać
nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

granice obszaru objętego planem

Murowana Goślina, dnia

r.

.

.

r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulicy Dolnej w Rakowni
Na podstawie art. pkt ustawy z dnia marca
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
r. Nr , poz.
, ze zm.) oraz
art. ust. ustawy z dnia października
r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr
, poz.
ze
zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Murowanej Goślinie
uchwały Nr V/ /
z dnia lutego
r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy
Dolnej w Rakowni.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska , Murowana Goślina w terminie do
dnia kwietnia
roku. Jednocześnie, w związku z postępowaniem
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że
zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko do wyżej przedstawionego planu.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę
iadres
wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy.
Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina
Tomasz Łęcki
granice obszaru objętego planem

Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina
Tomasz Łęcki

szczegóły na www.puszcza-zielonka.pl oraz www.murowana-goslina.pl
Godziny otwarcia Urzędu:
Punkt Obsługi Interesanta, Kancelaria i Ewidencja Działalności Gospodarczej:
poniedziałek . – . , wtorek-piątek . – .
Ewidencja Ludności, Urząd Stanu Cywilnego oraz zgłaszanie zgonów:
poniedziałek, czwartek . – . ; wtorek, środa, piątek . – .
przedłużone weekendy pod numerem:
Pozostałe Referaty i Biura:
poniedziałek . – . ; wtorek-czwartek
piątek . – .

.

–

.

Dyżur Burmistrza oraz Zastępcy Burmistrza:
poniedziałek . – . ; czwartek . - .
Adres: ul. Poznańska ,
Murowana Goślina
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl;
www.murowana-goslina.pl
Telefony Centrala:
, fax:
Burmistrz Tomasz Łęcki.........................................................
Zastępca Burmistrza Marcin Buliński....................................
Skarbnik Romana Dudek........................................................
Sekretarz Maciej Kaczmarek.................................................
Referat Programowania Rozwoju i Inwestycji,
kierownik Ryszard Pomin......................................................

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
kierownik Violetta Szałata....................................................
Utrzymanie dróg i infrastruktura drogowa, Ewa Sakowicz......
Tel. alarmowy - Kanalizacja deszczowa, drogi i oświetlenie........
Rolnictwo, leśnictwo i melioracje, Małgorzata Śliwa................
Dodatki mieszkaniowe, Lucyna Kasprzak.............................
Referat Gospodarki Nieruchomościami,
kierownik Jadwiga Kubińska.................................................
Referat Podatków i Opłat Lokalnych, kierownik Bożena Patan....
Urząd Stanu Cywilnego, Dowody Osobiste, Ewidencja Ludności,
kierownik Aleksandra Pilarczyk.............................................
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,
kierownik Ewa Leitgeber.......................................................
Biuro Planowania Przestrzennego, Magdalena Głowacka...
Biuro Rady Miejskiej, Piotr Hildebrandt................................
Biuro Zarządzania Projektami i Rewitalizacji,
kierownik Barbara Florys - Kuchnowska..................................
Zarządzanie Kryzysowe..........................................................
Turystyka, promocja, Arkadiusz Bednarek....................................
Komunikacja Społeczna, Roma Dukat.............................................
Sołectwa, Osiedla Samorządowe, Sławomir Malec......................
Straż Miejska....................................kom.:
, tel.:
Policja...............................................kom.:
, tel.:
Pogotowie Ratunkowe..........
Pogotowie Energetyczne.......
Wodociągi i kanalizacja sanitarna (całą dobę)...........
lub
Wodociągi i kanalizacja sanitarna ( ).........................
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