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POWERADE SUZUKI

MTB
MARATHON
kwietnia po raz szósty
odbędzie się w Murowanej
Goślinie (start Nowy Rynek,
os. Zielone Wzgórza) Powerade Suzuki
MTB Marathon
.

fot. mtbmarathon.com

Gośliński maraton jest pierwszym
w cyklu
maratonów (zakończenie
. w Istebnej). Zeszłoroczny zgromadził ponad
uczestników. Mamy
nadzieję, że po raz kolejny padnie
rekord frekwencji, zwłaszcza, że nasza
impreza rozpoczyna sezon rowerowy
w Polsce. Po raz czwarty przy współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową
„Zielone Wzgórza” start i meta ulokowane będą na Nowym Rynku.
szczegóły - str.
WEWNĄTRZ

Szanowni Mieszkańcy, Drodzy Goślinianie!

Oświetlenie na terenach wiejskich
W kwietniu ogłoszony zostanie
przetarg na I etap budowy oświetlenia na terenach wiejskich. |

Jest taki czas w roku, gdy przychodzi nam szczególnie
pochylić się nad sensem cierpienia Chrystusa oraz
Cudem Zmartwychwstania i zapytać: po co żyjemy?

Nie będzie przejścia
Ruszyły roboty przygotowawcze
związane z budową ulicy Raduszyńskiej. |
Wykonanie budżetu gminy
Dochody wykonano w kwocie wyższej od wydatków o
, zł,
co oznacza, że budżet
roku
osiągnął nadwyżkę. |
Organizacje czekają na %
Można odliczyć % podatku na rzecz
opp podczas rozliczania się z fiskusem |

PRZEKAŻ

1%

PODATKU
szczegóły - str.

Niec h zbliżające się
Święta Wielkanocne
będą dla nas okazją do
spot kania z najbliższymi,
pielę gnowania więzi
oraz udzielą odpowiedzi
na pytanie - co tak
naprawdę w naszym
życiu jest najważniejsze?
Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina

KULTURA

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

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Murowanej Goślinie
Pro Sinfonika - Koło Młodych Melomanów Klasa Muzyczna przy
Szkole Podstawowej nr im. Henryka Sienkiewicza i Gimnazjum
nr im. Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie
serdecznie zapraszają na niezwykłe widowisko teatralno-muzyczne

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

zapraszają na

MIĘDZYNARODOW Y
FESTIWAL CHÓRALNY
IM. KS. EDMUNDA SZYMAŃSKIEGO

kwietnia piątek kwietnia

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
Tomasz Łęcki
serdecznie zaprasza mieszkańców do udziału w uroczystościach
z okazji rocznicy uchwalenia

KONSTYTUCJI 3 MAJA

czerwca
PROGRAM UROCZYSTOŚCI

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
zespół muzyki dawnej illo tempore – dyr. Damian Borowicz
piątek kwietnia

r., godz.

maja
:

:

.

Koncert pasyjny w wykonaniu Polskiego Chóru Kameralnego
„Collegium Canticorum” z Czeskiego Cieszyna
– dyr. Anna Szawińska
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.
Strzelanie Obywatelskie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego (strzelnica bracka)

maja

Kościół pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa

sobota maja

„OD POLONEZ A
DO K ANK ANA”

r.

Zbiórka pocztów sztandarowych i Orkiestry Dętej OSP
(plac przed kościołem pw. Najwyższego Arcykapłana
Jezusa Chrystusa)
Msza św. w intencji Ojczyzny
Barwny Korowód – przemarsz na plac Powstańców
Wlkp.
Uroczystość pod pomnikiem:
▪ hymn narodowy,
▪ hejnał miasta,
▪ okolicznościowe wystąpienie Przewodniczącego Rady
Miejskiej Konrada Strykowskiego,
▪ złożenie wiązanek kwiatów,
▪ wspólny śpiew pieśni patriotycznych z towarzyszeniem Goślińskiego Szczepu ZHR i Orkiestry Dętej OSP
pod batutą Mateusza MJ Sibilskiego.

środa czerwca

” z Kolumbii – dyr. Diver Angel Higuit

r., godz.

.

sala koncertowa Gimnazjum nr , ul. Mściszewska

Koncert Chóru „VOCAL ” z Kolumbii dla młodzieży szkolnej
– dyr. Diver Angel Higuit
sobota

czerwca

r., godz.

.

sala ośrodka kultury , ul. Poznańska

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

czerwca

r., godz.

.

sala koncertowa Gimnazjum nr , ul. Mściszewska

Koncert Uniwersyteckiego Chóru Żeńskiego z Francji
– dyr. Pierre-Yves Le Tortorec
piątek

czerwca , godz.

.

Kościół pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa

Koncert Uniwersyteckiego Chóru z Ekwadoru
– dyr. Fernando Gil (zakończenie festiwalu)
Patronat medialny nad Festiwalem objęli:
„Przewodnik Katolicki”, „Głos Wielkopolski”, Radio Emaus,
Radio Merkury, Wielkopolska Telewizja Kablowa

Zapraszamy na niezwykłą podróż po świecie tanecznym krokiem, dynamicznym ruchem, barwną scenografią, dużym tempem akcji. A wszystko to przepełnione piękną muzyką.
BILETY: PLN - normalny, PLN - ulgowy (dzieci i młodzież ucząca
się do roku życia, emeryci, renciści)
DO NABYCIA: MGOKiR, ul. Poznańska , Klub Osiedlowy, Nowy
Rynek

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
serdecznie zaprasza na

WIECZÓR
TE ATR ALNY
kwietnia
r. (sobota), godz. .
sala gościnna Gimnazjum nr w Murowanej Goślinie,
ul. gen. Kutrzeby
Reżyseria i scenariusz Marcin Matuszewski
Scenografia Bartłomiej Stefański

marca kwietnia

Wystawa w
Katyńskiej

marcakwietnia

Wystawa malarstwa Danuty
Bober

MGOKiR

kwietnia
g. :

Mecz piłkarski: KS Łopuchowo –
Błękitni II Owińska

Łopuchowo boisko

kwietnia
g. :

Mecz piłkarski: Concordia Murowana Goślina – Sparta Szamotuły

Stadion miejski

kwietnia

Eliminacje Gminne XII Powiatowego Konkursu recytatorskiego
„Wiosenne Przebudzenie”

Klub Osiedlowy

kwietnia
g. :

Goślińska Akademia Pokoleń
Wykład pt. „Las i drzewa”

Gimnazjum nr
sala gościnna

kwietnia

Wieczór teatralny

Gimnazjum nr

IV Międzynarodowy Festiwal Chóralny im. ks. Edmunda Szymańskiego

Aula Gimnazjum nr
Kościół ZW

kwietnia

VI Powerade Suzuki
MTB Marathon

Nowy Rynek,
Puszcza Zielonka

kwietnia

Wielki Finał XII Powiatowego
Konkursu Recytatorskiego „WIOSENNE PRZEBUDZENIE”

MGOKiR

kwietnia
g. :

Mecz piłkarski: Concordia Murowana Goślina – Polonia Infrabet
Chodzież

Stadion miejski

kwiecień
maj
czerwiec

„DAR RZEKI FLY”
adaptacja książki „Baśni zebranych” Marii Krüger
w wykonaniu TEATRZYKU ZIELONA GOŚ
„JEDYNAK”
w wykonaniu grupy teatralnej KARAMBA
Wstęp wolny

Biblioteka, Ratusz
(hol)

XVII Gminny Konkurs Wiedzy
Przyrodniczo-Leśnej

MGOKiR

Z O K A Z J I M I Ę DZ Y N A RO D OW EG O D N I A TA Ń C A

kwietnia

VII Pokazy taneczne z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca

Aula Gimnazjum nr

kwietnia
g. :

Mecz piłkarski:
Concordia Murowana Goślina –
Polonia Środa Wlkp.

Stadion miejski

kwietnia
g. :

Mecz piłkarski: KS Łopuchowo –
Czarni Czerniejewo

Łopuchowo boisko

maja

Obchody Święta Maja

pl. Powst. Wlkp.
Kościół ZW

maja
:

Mecz piłkarski: KS Łopuchowo –
Las Puszczykowo

Łopuchowo boisko

maja

Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolaków

MGOKiR

maja
:

Goślińska Akademia Pokoleń
Wykład pt. „Miłosz jak świat”

Gimnazjum nr
Sala gościnna

maja

Eliminacje powiatowe do Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki
Przedszkolaków

MGOKiR

maj

VII Wystawa twórczości amatorskiej – Goślińska Inwentura Artystyczna

MGOKiR

maja

XII Rajd turystyczny po Puszczy
Zielonka „Goślińskie Lofry”

Puszcza Zielonka

maja
:

Mecz piłkarski: KS Łopuchowo –
Pogoń Książ Wlkp.

Łopuchowo boisko

Mecz piłkarski:
Concordia Murowana Goślina –
Czarni Wróblewo

Stadion miejski

maja
:

Mecz piłkarski: KS Łopuchowo –
Polonia Poznań

Łopuchowo boisko

maja

Rajd rowerowy „Puszcza Wpuszcza”

Puszcza Zielonka

maja
g. :

Mecz piłkarski: Concordia Murowana Goślina - Luboński Fogo
Club Luboń

Stadion miejski

kwietnia
r. godz. .
aula Gimnazjum nr , ul. Mściszewska
w programie: taneczne występy zespołów z terenu naszej gminy

Głównym 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.

g.

g.

UWAGA! Tegoroczny Targ Wiejski w Boduszewie odbędzie się
w sobotę czerwca, początek o godz. . .

SPROSTOWANIE
W numerze /
(marcowym) Biuletynu Samorządowego w tekście
pt. „Co w kulturze się zdarzyło?” na str. wkradły się dwa błędy. Błędnie wpisano imię Iwony Bugnackiej uczestniczki Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej w Ślesinie (omyłkowo wpisano Patrycja).
Podany został również nieprawidłowy nr Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie. Napisano , a powinno być .
Za omyłki przepraszamy.

kwiecień 2011

. rocznicę Zbrodni

Miejsce

kwietnia

Wszystkich zainteresowanych wystawieniem swoich produktów
prosimy o kontakt z Ośrodkiem Kultury ( )
.

„MEBEL”
w wykonaniu grupy teatralnej KARAMBA

Wydarzenie

VII POK A Z Y TANECZNE

ZAPRASZAMY WYSTAWCÓW

sala koncertowa Gimnazjum nr , ul. Mściszewska

Koncert Chóru „VOCAL

czerwca
r. (niedziela), godz. .
hala widowiskowo-sportowa przy ul. Mściszewskiej
w Murowanej Goślinie

Termin

XI TARG WIEJSKI W BODUSZEWIE

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Murowanej Goślinie
ma zaszczyt zaprosić na niezwykły

r., godz. .

reżyseria Jadwiga Maćkowiak, scenografia Bartłomiej Stefański

TERMINARZ NAJBLIŻSZYCH IMPREZ
KULTURALNYCH I SPORTOWYCH

www.murowana-goslina.pl

g.

maja
g. :

g.

Co w

MTB
MARATHON

KULTURZE się zdarzyło?

Jest w orkiestrze dętej naszej jakaś siła
Parafraza piosenki śpiewanej przez Halinę
Kunicką to idealny komentarz do VI Koncertu Karnawałowego Orkiestry Dętej OSP
w Murowanej Goślinie, który odbył się
lutego w auli Gimnazjum nr . Zainteresowanie przeszło oczekiwania organizatorów Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
i Rekreacji – brakowało nawet miejsc stojących.
Goślińska orkiestra pod dyrekcją Mateusza
MJ Sibilskiego przedstawiła audytorium
muzyczną opowieść o miłości dwojga ludzi,
za pomocą zaskakującego zestawu utworów. Zaskakującego, gdyż obok perełek
muzyki klasycznej autorstwa Johanna
Straussa, Gioacchino Rossiniego, W.A.
Mozarta, Stanisława Moniuszki pojawiły
się takie współczesne utwory jak polonez
Wojciecha Kilara do filmu „Pan Tadeusz”,
motyw muzyczny z programu „The Muppet
Show” (na ten numer członkowie orkiestry
przywdziali kolorowe peruki), latynoamerykańskie standardy czy „Brunetki blondynki” Jana Kiepury z partią solową barytona Michała Korzeniowskiego (miesz-

kańca Murowanej Gośliny). Orkiestrę
wsparł również Żeński Chór Canto-Cantare
Liceum Paderewskiego w Poznaniu pod
dyrekcją Ewy Maćkowiak-Sibilskiej. Występ
dali soliści orkiestry oraz grupa taneczna
pod kierunkiem Marty Jankowskiej. Na
Koncercie Karnawałowym nie mogło
zabraknąć poloneza. Zaprosił do niego
poetycko Marcin Matuszewski własnym
tekstem. Wykonał go Zespół Folklorystyczny „Goślinie” kierowany przez
Marzennę Karbowską, z pomocą gości
z sali. W pierwszej parze tańczył więc Burmistrz Tomasz Łęcki. Zaraz za nim podążała
radna Grażyna Nawrocka, która okazała się
„tą wyśnioną, wymarzoną” cytując słowa
piosenki Jana Kiepury i na koniec koncertu
otrzymała kwiaty od M. Korzeniowskiego.
Podczas koncertu akompaniował również
Marcin Łosik - znakomity pianista jazzowy.
XIV Otwarte Mistrzostwa gminy Murowana Goślina w Szachach
marca
r. w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury i Rekreacji w Murowanej
Goślinie odbyły się XIV Mistrzostwa Gminy
w Szachach.

Przebudowa
drogi
w Biedrusku

POWERADE SUZUKI

W imprezie uczestniczyło
zawodników,
którzy zostali podzieleni na dwie grupy:
seniorów (
zawodników) i juniorów
( zawodników).W tym roku oprócz „miejscowych” szachistów w turnieju uczestniczyli również zawodnicy z Poznania, Stęszewa, Obornik i Bolechowa. Zawody były
rozgrywane systemem szwajcarskim, po
siedmiu rundach wyłoniono najlepszych
zawodników.
W turnieju głównym (seniorzy) I miejsce
zajął Dawid Bajerlein ze Stęszewa, II miejsce
przypadło Marii Cholewie z Poznania, na III
miejscu uplasował się Marek Maćkowiak
również z Poznania.
W kategorii do lat pierwsza trójka przedstawia się następująco:
I – Patryk Bałażyk z Murowanej Gośliny, II –
Michał Lewandowski z Murowanej Gośliny,
III – Renata Kowalew z Murowanej Gośliny.
Na zakończenie turnieju Dyrektor Ośrodka
Kultury pani Arleta Włodarczak wręczyła
wszystkim dyplomy za udział, a dla najlepszych w każdej kategorii pamiątkowe statuetki oraz nagrody pieniężne. Ośrodek Kultury w Murowanej Goślinie organizuje
mistrzostwa w szachach od
r.

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

W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych
rozpoczęła się modernizacja drogi
powiatowej
P w Biedrusku.

RAMOWY PROGRAM PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:
.

- .
:

.

- .

zapisy w Biurze Zawodów
wspólne zdjęcie Goślinian startujących w MTB Marathonie – zbiórka
przy scenie
ustawianie uczestników w sektorach startowych, dystans GIGA

.

start Maratonu na dystansie GIGA

.

-

.

ustawianie uczestników w sektorach startowych, dystans MEGA, MINI

.

–

.

starty Maratonów, dystanse MEGA, MINI

.

-

.

imprezy towarzyszące dla kibiców

.

dekoracja dystansu MINI

.

dekoracja dystansu MEGA i GIGA

.

losowanie nagród (tombola)

.

zamknięcie trasy Powerade Suzuki MTB Marathon
dystansach.

B

ędzie to największa inwestycja finansowa powiatu poznańskiego. Koszt to
, mln złotych. Modernizacja została
zakwalifikowana do rządowego programu
zwanego popularnie „schetynówkami” i jest
współfinansowana przez powiat poznański,
gminę Suchy Las oraz MSWiA.

na wszystkich

Prace rozpoczęły się w marcu (wycinka
drzew). Przewidywane zakończenie robót:
październik
roku.
▪ inwestorem jest Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu,
▪ wykonawcą jest firma Budownictwo Drogowe - Siedleccy spółka z o.o.

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/login/prihlasit?id_zavod=
▪ osobiście w biurze zawodów na Nowym Rynku w sobotę kwietnia od . do
. lub w niedzielę kwietnia od . do . .
Aby uniknąć kolejek przy zapisach w niedzielę, lepiej skorzystać z możliwości zapisów
drogą elektroniczną lub w biurze zawodów w sobotę.

Osoby do kontaktu w sprawie zgłaszanych
ewentualnych uwag:
▪ inspektor nadzoru Andrzej Przybylski,
tel. ▪ inż. Arkadiusz Kapecki –
-

ZBIOROWE ZDJĘCIE

Oświetlenie na terenach wiejskich

UWAGA! OBJAZDY!
-

W kwietniu ogłoszony zostanie przetarg na I etap budowy oświetlenia na terenach
wiejskich (w miejscowościach: Białęgi, Długa Goślina, Głęboczek i Rakownia). Wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie robót planowane jest w czerwcu br., natomiast ich
zakończenie w październiku br.
Barbara Florys-Kuchnowska
główny specjalista ds. środków pomocowych
i obsługi inwestorów
tel. 61 811 88 28
e-mail: b.florys@murowana-goslina.pl

C

elem projektu „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla
zaspokojenia potrzeb mieszkańców –
budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Długa Goślina, Głęboczek

i Rakownia w gminie Murowana Goślina”
jest poprawa standardu życia na terenie
wsi w gminie poprzez instalację
lamp
oświetlenia ulicznego. Lampy zostaną zainstalowane w najważniejszych miejscach
w miejscowościach - przy głównych ciągach
komunikacyjnych, prowadzących do sklepów, kościołów, przedszkoli, świetlic wiejskich, zakładów pracy, a także miejsc wypoczynku i rekreacji. Realizacja projektu zwiększy zatem bezpieczeństwo w miejscach pub-

KWIETNIA (TJ. NIEDZIELA) ZOSTAN WPROWADZONE
CZASOWE UTRUDNIENIA W RUCHU

licznych, poprawi warunki życia, zwiększy
atrakcyjność turystyczną miejscowości.
Wartość projektu to
z PROW wyniesie
.

.
zł.

KWIETNIA (TJ. SOBOTA-NIEDZIELA) – ZAMKNI TY 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.

zł, dotacja

Na drodze wojewódzkiej nr
na wysokości stacji paliw Orlen zostanie ustawiona czasowa szykana powodująca ograniczenie prędkości do km/h. Ruch kontrolować będą
patrole poznańskiej i goślińskiej policji. Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej
ostrożności w tym miejscu.

UWAGA! ZMIANA TRASY AUTOBUSÓW FIRMY WARBUS
kwietnia (tj. niedziela) nastąpi zmiana lokalizacji przystanku przy ul. Gen. T. Kutrzeby.
Przystanek zostanie przeniesiony
m w kierunku ul. Raduszyńskiej na skrzyżowanie
z ul. Kalinową.
Informacja o objazdach dostępna będzie również w autobusach Warbus oraz na przystankach 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 .
dziela . wieczór) o przeparkowanie samochodów!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie. Program opracowany przez Gminę Murowana Goślina. Projekt „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców – budowa
oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Długa Goślina, Głęboczek i Rakownia w gminie Murowana Goślina ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV Działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
kwiecień 2011

wieczór – nie-

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.
Biuro Komunikacji Społecznej
tel.
, e-mail: promocja@murowana-goslina.pl
www.murowana-goslina.pl

fot. sxc.hu

Wzorem poprzednich lat zapraszamy wszystkich Goślinian do wspólnego zdjęcia. Prosimy o stawienie się w dniu maratonu najpóźniej o godz. : przy scenie.

Na razie nie przewidujemy zamknięcia całkowitego drogi, a jedynie wprowadzenie ruchu
wahadłowego na czas budowy kanalizacji
deszczowej i później przebudowy jezdni.
Jednak to po stronie wykonawcy leży przedstawienie projektu organizacyjnego ruchu
na czas trwania budowy, który ZDP zatwierdza.
Oczywiście będziemy się starać do minimum
wprowadzać ograniczenia podczas trwania
budowy, tak by kierowcy mogli w miarę
sprawnie poruszać się po tej drodze w czasie
trwania prac.
Obecnie ul.
Maja (z Poznania do Bolechowa) obowiązuje ruch jednokierunkowy,
podobnie jak na ulicy Świerczewskiego
(z Bolechowa do Poznania).
Po przebudowie drogi powiatowej na ulicy
Maja będzie obowiązywał ruch dwukierunkowy. Powstanie też rondo na skrzyżowaniu ulic: Poznańskiej, Świerczewskiego
i
Maja.
Katarzyna Wozińska
specjalista ds. mediów
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

KULTURA

FINANSE

Budowa ul. Raduszyńskiej objazdy

UWAGA OBJAZDY!

3 maja

Pod koniec marca ruszyły roboty przygotowawcze związane z budową ulicy Raduszyńskiej, w tym wycinka
drzew w obrębie mostu. Zamknięcie mostu przewidywane jest na kwietnia.
Barbara Florys-Kuchnowska
główny specjalista ds. środków pomocowych
i obsługi inwestorów
tel. 61 811 88 28
e-mail: b.florys@murowana-goslina.pl

W

Objazdy będą prowadziły następująco:
▪ jadąc od strony Mściszewa ulicami: Mściszewską, Poznańską i Długą,
▪ jadąc od strony os. Zielone Wzgórza ulicami: Długą, Poznańską i Mściszewską.

związku z powyższym dojazd do
ulicy Raduszyńskiej będzie możliwy od strony ulicy Mściszewskiej.
Przywrócenie ruchu pieszego planowane
jest w II połowie lipca br., natomiast ruchu
kołowego w II połowie sierpnia br.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY

W miarę możliwości mieszkańcom będzie
udostępniany dojazd do posesji. Wszystkich
użytkowników ruchu przepraszamy za
utrudnienia!

Ewa Sakowicz
mł. ref. ds. infrastruktury technicznej
i usług komunalnych
tel. 61 892 36 42
e-mail: e.sakowicz@murowana-goslina.pl

maja br. na pl. Powstańców Wlkp.
w Murowanej Goślinie wprowadzona zostanie czasowa zmiana
organizacji ruchu w związku z odbywającymi
się tego dnia uroczystościami rocznicowymi
Uchwalenia Konstytucji.
Droga wojewódzka nr
(Poznań-Wągrowiec) w godz. : - : zostanie zamknięta
dla ruchu pojazdów.
Objazd w kierunku od Wągrowca do Poznania zostanie przeprowadzony: ul. Polną,
Kolejową i ul. Wojska Polskiego.
Objazd w kierunku od Poznania do
Wągrowca
zostanie
przeprowadzony:
ul. Mostową, ul. Kolejową i ul. Polną.

Wydatki:
Dochody:
Wydatki:

D

Nadwyżka operacyjna Gminy Murowana
Goślina wynosi
, zł i jest to różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi. Nadwyżka operacyjna
określa, ile środków pozostaje po pokryciu
najbardziej podstawowych potrzeb bieżą-

ZMIANY W USTAWIE

W miejscowościach bez nazw ulic i placów
na tabliczce zamieszcza się nazwę miejscowości. W przypadku, gdy budynek położony
jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza
się również na ogrodzeniu.

O OCHRONIE
PRZYRODY

Zastosowanie się do tego obowiązku ułatwi
pracę rachmistrzom spisowym, a także
zaprowadzi ład i porządek na przyszłość.

Z dniem lipca
r. weszły w życie zmiany do ustawy o ochronie przyrody (z dn.
t.j. Dz. U. nr
poz.
) m. in. w sprawie usuwania drzew i krzewów.

kwietnia

DOCHODY
%

r.

Szczegółowa informacja dostępna na www.murowana-goslina.pl w dziale: Komunikaty oraz w siedzibie urzędu, pok. lub pod nr telefonu
.
Małgorzata Krotiuk-Śliwa, inspektor ds. leśnictwa i melioracji
tel.
, e-mail: m.sliwa@murowana-goslina.pl
kwiecień 2011

,

zł

Ważniejsze dochody:
▪ udziały gminy w podatku PIT
zł,
–
▪ subwencja na prowadzenie szkół
–
zł,
▪ podatek od nieruchomości (osoby
prawne) –
, zł,
▪ dotacja Unii Europejskiej na realizację
inwestycji „Modernizacja drogi gminnej
w ciągu ul. Polnej w Murowanej Goślinie”
w ramach Wielkopolskiego Programu
Operacyjnego na lata
–
, zł,
▪ podatek od nieruchomości (osoby
fizyczne) –
, zł,
▪ sprzedaż nieruchomości
–
, zł,
▪ część równoważąca subwencji ogólnej
–
zł,

W. BIEŻĄCE
%

cych gminy. Jest to ocena kondycji finansowej gminy. Nadwyżkę operacyjną gmina
może przeznaczyć na przykład na inwestycje
lub na spłatę zadłużenia.

,
,
,

zł

zł
zł
D. BIEŻĄCE
%
D. MAJĄTKOWE
%

▪ część wyrównawcza subwencji ogólnej
–
zł,
▪ podatek od czynności cywilnoprawnych
(osoby fizyczne) –
, zł,
▪ dotacja celowa przekazana przez Powiat
Poznański z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta –
, zł.

ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ

GRUDNIA

▪ łączne zadłużenie
, zł - , % w stosunku do wykonanych dochodów
(ustawa o finansach publicznych określa limit do % dochodów),
▪ obsługa długu (zapłacone raty + odsetki) , zł - , % w stosunku do
wykonanych dochodów (ustawa o finansach publicznych określa limit do %
dochodów).
www.murowana-goslina.pl

zł

WYDATKI
%

(dochody z majątku, dotacje na inwestycje)

W

zł

Wydatki majątkowe:
,

ochody wykonano w kwocie wyższej
od wydatków o
,
zł, co
oznacza, że budżet
roku osiągnął nadwyżkę. Z rozliczenia budżetu wynikają wolne środki w kwocie
,
zł,
które zostały wprowadzone po stronie przychodów do budżetu roku
.

Dochody bieżące:
Dochody majątkowe:

związku z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań
przypominamy o obowiązku wynikającym z prawa geodezyjnego i kartograficznego, polegającym na umieszczeniu
przez właścicieli i władających nieruchomościami tabliczki z numerem porządkowym
i nazwą ulicy lub placu w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku.

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

Wydatki bieżące:

zł
zł

Dochody:

Paweł Zgoła
starszy geodeta
tel. 61 892 36 31
e-mail: p.zgola@murowana-goslina.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

,
,

,

(inwestycje)

Obowiązkowe
numerki

WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

ZA 2010 ROK

Romana Dudek
Skarbnik Gminy Murowana Goślina
tel.
e-mail: skarbnik@murowana-goslina.pl

W. MAJĄTKOWE
%

Ważniejsze wydatki bieżące:
▪ utrzymanie szkół i przedszkoli, dowozy
uczniów –
, zł,
▪ pomoc społeczna –
, zł,
▪ administracja, Rada Miejska, Sołtysi
–
, zł,
▪ lokalny transport zbiorowy
–
, zł,
▪ obsługa długu publicznego
–
, zł,
▪ dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka
, zł,
Kultury i Rekreacji –
▪ oświetlenie uliczne –
, zł,
▪ dotacja
dla
Biblioteki
Publicznej
zł,
–
▪ dotacje dla organizacji pozarządowych
, zł,
–
▪ Straż Miejska –
, zł,
▪ sprzątanie miasta –
, zł,
▪ utrzymanie zieleni –
, zł,
▪ planowanie przestrzenne –
, zł,
▪ promocja gminy –
, zł.
Ważniejsze wydatki majątkowe:
▪ wkład finansowy do spółki MG Sport
–
, zł,
▪ rewitalizacja placów i dróg staromiejskich –
, zł,
▪ budowa sieci wodociągowej rozdzielczej
w Głębocku oraz budowa kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku –
, zł,
▪ budowa kanalizacji sanitarnej (II etap)
w ramach Związku Międzygminnego
„Puszcza Zielonka” dla obszaru gminy
Murowana Goślina –
, zł,
▪ dotacja celowa dla Stowarzyszenia Przyjaciół Rakowni z przeznaczeniem na
zadanie inwestycyjne „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rakowni”
–
, zł.

Sołectwa w gminie Murowana Goślina
Na terenie gminy Murowana Goślina znajduje się sołectw. Zamieszkuje w nich ponad tysięcy mieszkańców.
Sołectwo to sprawdzona forma samoorganizacji mieszkańców wsi. Jak trudno o nią w miastach - pokazują próby
tworzenia osiedli samorządowych.

Sołectwa są bardzo ważne
Sołectwa różnią się powierzchnią, liczbą mieszkańców, ale i aktywnością. Liderem sołectwa jest
sołtys. Wspiera go Rada Sołecka. Najważniejszy organ samorządowy sołectwa to
zebranie mieszkańców. Nowością ostatnich
lat stało się powstawanie lokalnych stowarzyszeń. Obok struktur Ochotniczej Straży
Pożarnej, Akcji Katolickiej, działają stowarzyszenia: „Przyjaciół Rakowni”, „Przyjaciół
Mściszewa”, „Dolina Trojanki”, „Małe jest
piękne” oraz Towarzystwo Upowszechniania Internetu w Boduszewie. Osoby zaangażowane w życie sołectw i stowarzyszeń
przygotowały trzynaście „Planów Odnowy
Miejscowości” – lokalnych strategii rozwoju.
Fundusz Sołecki
Sołtys przekazuje informacje z urzędu gminy
i innych instytucji, pobiera podatki lokalne,
nadzoruje profilowanie czy odśnieżanie
dróg. Od
r. koordynuje także inwestycje
finansowane z tzw. „Funduszu Sołeckiego”.
Łączna wartość dofinansowania przedsięwzięć sołeckich wyniosła
zł. W roku
Fundusz osiągnie rekordową wartość
ok.
tys. zł. Obecnie Fundusz Sołecki

wydatkowany jest głównie na budowę
oświetlenia ulicznego, remonty dróg, place
zabaw, boiska sportowe, remonty świetlic
wiejskich oraz na odnowienie przydrożnej
kapliczki. O wyborze przedsięwzięć decydują
mieszkańcy.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
inwestycje strategiczne
Gmina Murowana Goslina słynie z pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. Dla wsi
ważny jest Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich. We współpracy z sołectwami
i wiejskimi stowarzyszeniami zostały przygotowane: budowa kanalizacji w Złotoryjsku
i wodociągu w Głębocku ( . .
zł),
budowa świetlicy wiejskiej w Rakowni i Głęboczku (łącznie .
.
zł), budowa boiska
ze sztuczną nawierzchnią w Białężynie
( .
zł), termomodernizacja budynków
szkolnych w Białężynie i Długiej Goślinie
(
.
zł), budowa oświetlenia wiejskiego
- lamp ( .
zł).
Korzystając z pozyskanych środków z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego budujemy ulicę Raduszyńską.
W przygotowaniu są także: budowa oświetlenia wiejskiego lamp ( .
zł),
budowa boisk przy szkołach w Łopuchowie

i w Długiej Goślinie ( . zł), budowa
przystani kajakowej - Binduga ( .
zł).
Tereny wiejskie to także miejsce realizacji
projektów finansowanych z udziałem innych
funduszy europejskich.
budowa obwodnicy, która będzie
ułatwieniem dla mieszkańców
wielu miejscowości,
modernizacja linii kolejowej
Poznań-Wągrowiec,
budowa kanalizacji sanitarnej
w ramach Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” ( wsi
w całej gminie).
Realizujemy również projekty związane
z turystyką: system szlaków rowerowych,
„Szlak Kościołów Drewnianych” itp.
Choć jest jeszcze wiele potrzeb, głównie w
zakresie dróg, to te inwestycje niosą istotne
zmiany w infrastrukturze goślińskiej wsi.
Goślińskie wsie to miejsca wydarzeń kulturalnych i sportowych
Sołectwa organizują wiele własnych przedsięwzięć np. obchody dnia dziecka, Mikołajki, Dzień Kobiet. To dzięki zaangażowaniu
sołectw często wraz z Ośrodkiem Kultury,
Urzędem Miasta i Gminy, nasza gmina słynie

z „Targu Wiejskiego” w Boduszewie, Festiwalu „Musica Sacra, Musica Profana” w Długiej Goślinie, „Wianków” w Mściszewie czy
dożynek organizowanych co roku w innej
wsi. Najbardziej usportowioną wsią jest
zapewne Łopuchowo. Tam działa piłkarski
klub „Łopuchowo
”, a od ubiegłego
roku organizowany jest jesienny maraton
MTB. Również w Łopuchowie powstała piłkarska Liga Gminna. Działa nieprzerwanie
od
roku. Obecnie zrzesza drużyn.

Oto jak współpracę sołectw z władzami gminy podsumowała po wizycie w Murowanej Goślinie p. Barabra Czachura – Prezes Stowarzyszenia
Sołtysów Województwa Wielkopolskiego
Na spotkanie przyjechałam na zaproszenie sołtysów z Gminy Murowana Goślina. Było mi niezwykle
miło uczestniczyć w spotkaniu Burmistrza T. Łęckiego z sołtysami. Bardzo spodobała mi się formuła
zebrania, podczas którego zostały przedstawione materiały sesyjne, a następnie poddano je pod
głosowanie. Możliwość wypowiedzenia opinii przez sołtysów o projektach uchwał w momencie,
kiedy toczy się dyskusja na dany temat, pozwala na dokładniejszą analizę problemu i szerszą
wymianę poglądów. Taka sytuacja jest korzystna dla wszystkich. Dla radnych rady miejskiej zdanie
sołtysów jest cenną wskazówką, mówiącą o tym, jak społeczność lokalna może przyjąć omawiane
zagadnienia, z jakimi argumentami i pytaniami spotkają się w dalszej części dyskusji. Natomiast dla
sołtysów niezbędna jest wiedza o prowadzonych aktualnie pracach na terenie gminy oraz o planowanych inwestycjach. Podczas takich spotkań z burmistrzem sołtysi mogą zgłaszać swoje uwagi i
wnioski, które są wspólnie analizowane. Aktywność liderów wiejskich, jakimi są niewątpliwie sołtysi, wzmacnia samorządność i umożliwia uruchomienie potencjału, jaki drzemie w mieszkańcach
wsi. Niestety nie we wszystkich gminach odbywają się takie spotkania. Cieszę się, że w Gminie Murowana Goślina docenia się funkcję sołtysa oraz rozumie, jaka to trudna rola.
Barabra Czachura – Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego

Może być ona przykładem także dla marszałków, starostów jak organizować współpracę
z wójtami i burmistrzami.
Intensywny kalendarz

spotkaniach ze mną i w urzędzie, możliwość
kontaktowania się z instytucjami zewnętrznymi (np. Zarząd Dróg Powiatowych) radny
ma ogromne możliwości i może wspierać
działania sołectwa.

Sołtys kierując sołectwem, organizuje zebrania mieszkańców i rady sołeckiej. W mijającej
kadencji miałem okazję uczestniczyć w ponad
zebraniach mieszkańców i z Radami
Sołeckimi, a przecież odbywało się szereg
kolejnych bez mojego udziału. Efektywność
sołectwa zależy od operatywności sołtysa,
zaangażowania Rady Sołeckiej, integracji
mieszkańców. Znacznym wzmocnieniem
możliwości sołectwa jest także zaangażowany w życie sołectwa radny gminny.
Poprzez pracę w radzie, komisjach, licznych

Na koniec kolejnej kadencji goślińskich
sołectw pragnę wszystkim Paniom i Panom
Sołtysom podziękować za współpracę, za
wiele godzin poświęconych na szukanie najlepszych rozwiązań, za prezentowanie różnorodnych opinii, jednak zawsze w trosce
o mieszkańców i sprawy wsi oraz całej
gminy.
Tomasz Łęcki
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
tel.
e-mail: burmistrz@murowana-goslina.pl

Konwent Sołtysów
Co miesiąc odbywają się kilkugodzinne spotkania sołtysów z burmistrzem oraz pracownikami lokalnej administracji. Podczas tych
spotkań przekazywane są istotne informacje, wypracowywane stanowiska, uzgadniane wspólne przedsięwzięcia. Sołtysi opiniują także projekty uchwał, nad którymi
pracuje Rada Miejska. Opinia sołtysów prezentowana jest radnym przed ostatecznym
podjęciem decyzji. Ta forma współdziałania
jest wyjątkową praktyką w gminach.

SOŁTYSI GMINY
MUROWANA GOŚLINA

SOŁECTWA W LICZBACH
DANE NA KONIEC LUTEGO
▪

Piotr Michalski
Sołectwo Białęgi

Jerzy Maćkowiak
Sołectwo Głębocko

Urszula Zielińska
Sołectwo Łopuchówko

Zdzisław Bromberek
Sołectwo Przebędowo

Marian Nogaj
Sołectwo Trojanowo

▪
▪
▪
▪

Tadeusz Marciniak
Sołectwo Białężyn

Jakub Bartoszewicz
Sołectwo Głęboczek

Izabela Olejniczak
Sołectwo Łoskoń Stary

Bogdan Winkel
Sołectwo Raduszyn

Iwona Wojczak
Sołectwo Uchorowo

▪
▪
▪
▪

Elżbieta Winogrodzka
Sołectwo Boduszewo

Bronisław Olech
Sołectwo Kamińsko

Zbigniew Mendlewski
Sołectwo Mściszewo

Michał Hałas
Sołectwo Rakownia

Hanna Kramer
Sołectwo Wojnowo

▪
▪

:

to liczba mieszkańców terenów wiejskich gminy
(w mieście ),
– tylu mieszkańców na terenach wiejskich przybyło od
końca lutego
,
osób zamieszkuje najmniejsze sołectwo - Starczanowo,
mieszkańców liczy największe sołectwo – Przebędowo,
– liczba sołectw, a tym samym sołtysów na terenie
gminy,
– tylu członków liczyły wszystkie rady sołeckie w ostatniej kadencji,
– liczba wsi i osad leśnych,
– tyle pań reprezentuje płeć piękną w gronie obecnych
sołtysów,
sołtysów piastowało również funkcję radnego miejskiego
(obecnie ),
to wiek najmłodszego sołtysa,
– tyle lat ma najstarszy sołtys,

CIEKAWOSTKI
▪

Marek Strykowski
Sołectwo Długa Goślina

Jan Sygnecki
Sołectwo Łopuchowo

Zbigniew Wiśniewski
Sołectwo Nieszawa

Paweł Bukowski
Sołectwo Starczanowo

Hieronim Kazuś
Sołectwo Zielonka

sołtysów „po godzinach” realizuje swoje muzyczne pasje
w Orkiestrze Dętej OSP w Murowanej Goślinie,
▪ z sołtysów słynie z wyrobów wędliniarskich,
▪
km przebiegła w
roku w maratonach i półmaratonach pasjonatka aktywnego trybu życia - pani sołtys,
▪ sołtys jest także prezesem Klubu Sportowego i zarządza
dwoma stadionami.

KULTURA

INWESTYCJE

Wybory sołtysów
W maju odbędą się zebrania wiejskie, podczas których
mieszkańcy sołectw dokonają wyboru sołtysów i rad sołeckich na lata
.

W

związku z końcem kadencji sołtysów w maju (po opublikowaniu
statutów w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego) odbędą się
zebrania wiejskie we wszystkich sołectwach,
podczas których mieszkańcy sołectw dokonają wyboru sołtysów i rad sołeckich na lata
.
Sołtysa i członków rady sołeckiej mają
prawo wybierać stali mieszkańcy, którzy
wpisani są do spisu wyborców, obecni podczas zebrania wyborczego. Spis wyborców
oraz wnioski do dopisania do spisu udostępnione będą przed wyborami w biurze Ewidencji Ludności w Urzędzie Miasta i Gminy
(pokój numer ). Nie będzie możliwości
dopisania się do spisu wyborców podczas
zebrania wiejskiego.
Jak głosujemy w wyborach na Sołtysa?
Wybory odbywają się na zebraniu wiejskim,
które zwołuje Burmistrz stosownym Zarządzeniem. Ogłoszenie o wyborach podane
zostaje w sposób zwyczajowo przyjęty (tablica ogłoszeń, kurenda, strona internetowa)
co najmniej na dni przed wyznaczoną datą
wyborów. Przewodniczenie zebraniu powie-

rza się Radnemu Rady Miejskiej. Wybory
przeprowadza komisja wyborcza powołana
z uczestników zebrania, w składzie co najmniej trzech osób. Wybory sołtysa i rady
sołeckiej odbywają się przy nieograniczonej
liczbie kandydatów. W przypadku, gdy zgłoszony kandydat jest nieobecny na zebraniu
wyborczym zgłaszający przedkłada przewodniczącemu zebrania jego pisemną zgodę
na kandydowanie. Wyboru dokonuje się
w głosowaniu tajnym. Na zebraniu wiejskim
wybiera się najpierw sołtysa, następnie
określa się liczbę osób stanowiących radę
sołecką ( - ), po czym wybiera się jej członków. Szczegóły trybu wyborczego określa
Rozdział V statutu każdego z Sołectw
(dostępny na stronie internetowej oraz
u Sołtysa).
Magdalena Karaś
podinsp. ds. ewidencji ludności
i dowodów osobistych
tel.:
e-mail: m.karas@murowana-goslina.pl
Sławomir Malec
spec. ds. jednostek samorządu pomocniczego
tel.:
e-mail: s.malec@murowana-goslina.pl

Spotkanie w sprawie kanalizacji

W

piątek,
marca, w Sali Sesyjnej
Urzędu Miasta i Gminy Murowana
Goślina odbyło się spotkanie dotyczące realizacji przedsięwzięcia pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”. Celem spotkania było
omówienie procesu przyłączania się mieszkańców do kanalizacji, która powstanie
w wyniku realizacji przedsięwzięcia. Spotkanie otwiera cykl dyskusji na ten temat.
W spotkaniu, które prowadził Przewodniczący Zarządu Związku - Tomasz Łęcki wzięli
udział przedstawiciele pięciu gmin zaangażowanych w projekt: Czerwonak, Murowana
Goślina, Pobiedziska, Skoki i Swarzędz. Byli
też przedstawiciele wykonawców, inżyniera
kontraktu i przyszłego operatora majątku spółki Aquanet. Dużą grupę wśród kilkudziesięciu osób stanowili radni i sołtysi z gmin
uczestniczących w Projekcie, w tym liczna
grupa sołtysów z gminy Murowana Goślina.
Dyskusja dotyczyła sposobów skutecznego
informowania mieszkańców o procedurach
podłączania się. Omówiono techniczne

aspekty tego zagadnienia oraz wagę osiągnięcia efektu ekologicznego dla całego projektu w kontekście dofinansowania z Unii
Europejskiej.
Przedsięwzięcie pn. „Kanalizacja obszaru
Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka
i okolic” realizowane jest przez Związek
Międzygminny „Puszcza Zielonka”, a obejmuje budowę łącznie ok.
kilometrów
sieci kanalizacyjnej i podłączenie do niej ok.
tys. osób. Celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki ściekowej, a poprzez to: polepszenie stanu środowiska
naturalnego; poprawienie komfortu życia
mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności
gospodarczo-turystycznej
regionu.
Koszty realizacji przedsięwzięci to ok.
mln zł. Przedsięwzięcie współfinansowane
jest ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Kierownik Jednostki Realizującej Projekt
Olga Godynicka-Kubiak
tel.

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

KONTROLE
PODATKOWE
Bożena Patan
Kierownik Refaratu Podatków
i Opłat Lokalnych
tel.
e-mail: b.patan@murowana-goslina.pl

Wzorem lat ubiegłych, w roku
pracownicy Referatu Podatków i Opłat
Lokalnych zamierzają przeprowadzić
kontrole podatkowe.
Celem kontroli podatkowej będzie weryfikacja danych dotyczących przedmiotów opodatkowania (grunty, budynki,
budowle) położonych na terenie miasta
i gminy Murowana Goślina, wykazanych
w składanych deklaracjach oraz informacjach podatkowych, z rzeczywistym
stanem faktycznym w tym zakresie.
W szczególności kontrolą podatkową
objęte będą przedmioty opodatkowania
związane z działalnością gospodarczą.

Szukamy członków komisji
konkursowych

O

rganizacje pozarządowe mogą zgłaszać kandydatury na członków komisji konkursowych powoływanych
przez Burmistrza Miasta i Gminy Murowana
Goślina. Do zadań komisji należy ocena ofert
złożonych w otwartych konkursach ofert na
realizację zadań publicznych. Ocenie podlegają oferty złożone przez organizacje pozarządowe lub inne uprawnione podmioty.
W pracach komisji mogą uczestniczyć osoby
wchodzące w skład zarządu organizacji
pozarządowej lub inne osoby upoważnione
przez zarząd. Z tytułu pracy w komisji członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.
Zgłoszenie powinno zawierać:
▪ imię i nazwisko kandydata,
▪ nazwę organizacji pozarządowej zgłaszającej kandydata,
▪ zakres działalności statutowej organizacji,
▪ oświadczenie kandydata o wyrażeniu
zgody na pracę w komisji,
▪ podpisy upoważnionych przedstawicieli
organizacji pozarządowych.
Dorota Brajewska
inspektor ds. opieki zdrowotnej
i dotacji udzielanych z budżetu gminy
tel.
e-mail: d.brajewska@murowana-goslina.pl
kwiecień 2011

AQUANET S.A. operatorem
gospodarki wodno – ściekowej
Włodzimierz Dudlik - Wiceprezes ds. Technicznych AQUANET S.A. przedstawił Komisji Gospodarczej informacje o
firmie AQUANET jako o operatorze gospodarki wodno –
ściekowej dla gminy Murowana Goślina.

W

dniu
marca
r. Komisja
Gospodarcza Rady Miejskiej gminy
Murowana Goślina została poprzedzona wizytacją wybranych obiektów AQUANET S.A. zlokalizowanych na terenie gminy
Murowana Goślina oraz oczyszczalni ścieków w Szlachęcinie.
W kolejności, zebrani mieli okazję zapoznać
się ze:
▪ Stacją Uzdatniania Wody w Długiej Goślinie - w roku
zakończona została
rozbudowa, połączona z modernizacją
obiektu (nie wymaga ciągłej obsługi, sterowanie pracą stacji z dyspozytorni SUW
Murowana Goślina).
W efekcie zrealizowano obiekt o wydajności
, m /h (zwiększenie możliwości produkcyjnych z m /h do m /h). W perspektywie, jedno z dwóch podstawowych źródeł
wody (obok magistrali fi
mm z Moraska)
dla terenu gminy.
▪ Stacją Uzdatniania Wody w Murowanej
Goślinie - obecnie podstawowe źródło
wody na terenie gminy - obiekt pracuje
na potrzeby miasta. Jego obecna wydajność, zgodnie z pozwoleniem wodno prawnym wynosi
m /h. W perspektywie obiekt przeznaczony do likwidacji
- zostanie zastąpiony magistralą dosyłową fi
mm z Moraska. Do czasu
wybudowania magistrali (spodziewany
termin realizacji po roku
r.) przewiduje się prowadzenie prac podtrzymujacych sprawność stacji.
▪ Przepompownią ścieków w Raduszynie obiekt o wydajności
dm /s o strate-

gicznym znaczeniu dla systemu kanalizacyjnego gminy z uwagi na przetłaczanie
obecnie wszystkich ścieków trafiających
do kanalizacji sanitarnej na oczyszczalnię
ścieków w Szlachęcinie. Modernizacja
przepompowni przeprowadzona była
w latach
. Obiekt nie wymaga
stałej obsługi pracowników - sterowanie
pracą odbywa się z Centralnej Dyspozytorni na terenie Przepompowni ścieków
GARBARY w Poznaniu - przygotowany
jest na przejęcie ścieków z budowanej
kanalizacji w ramach projektu Puszczy
Zielonka.
▪ Oczyszczalnią Ścieków w Szlachęcinie której rozbudowę do wydajności
m /d ścieków, połączoną z modernizacją
obiektu zakończono w roku
. Do
oczyszczalni trafiają obecnie ścieki systemem kanalizacyjnym z terenu Murowanej Gośliny oraz północnej części gminy
Czerwonak (Promnice, Bolechowo Osiedle, Bolechówko i Potasze) oraz
Gminy Suchy Las (Biedrusko). Docelowo,
do oczyszczalni skierowane zastaną
ścieki z terenów objętych budowa kanalizacji sanitarnej w ramach projektu Puszcza Zielonka z terenu gminy: Murowana
Goślina, Skoki, Czerwonak (Bolechowo,
Trzaskowo). Oczyszczalnia jest już przygotowana na przejecie tych ścieków.
Przemysław Jasiński
Specjalista ds. systemów wod. – kan.
AQUANET S.A.
przemysław.jasinski@aquanet.pl

Stan prac przy budowie
obwodnicy Murowanej Gośliny
Ryszard Pomin
Kierownik Referatu Inwestycji
tel. 61 892 36 10
e-mail: r.pomin@murowana-goslina.pl

PRACE BUDOWLANE
. Układanie stabilizacji konstrukcji drogi
na skrzyżowaniu dróg Murowana Goślina
– Wągrowiec – Rogoźno.
. Zmiana wysokości ułożenia istniejącego
światłowodu przy skrzyżowaniu Murowana Goślina – Wągrowiec – Rogoźno.
. Wykonywanie nasypu obwodnicy w rejonie Trojanowa.
. Wykonywanie nasypu przeciążającego
na gruntach słabo nośnych – w rejonie
www.murowana-goslina.pl

budowanej estakady nad doliną Trojanki
w Mściszewie.
. Wykonywanie wykopów związanych
z budową obwodnicy w rejonie Przebędowa.
. Wymiana gruntu pod obwodnicę w rejonie przyszłego ronda przy skrzyżowaniu
z drogą Murowana Goślina – Oborniki.
. Wykopy na łącznicach A i B estakady nad
doliną Trojanki – ogólna ilość materiału
do wykopania to około
tys. m .
. Prace rozbiórkowe na krzyżówce Murowana Goślina (os. Zielone Wzgórza) –
Bolechowo druga połowa drogi – prace
potrwają do końca kwietnia
roku.
. Prace związane z odwodnieniem krzy-

Modernizacja
linii PKP
Ryszard Pomin
Kierownik Referatu Inwestycji
tel. 61 892 36 10
e-mail: r.pomin@murowana-goslina.pl

stycznia
roku pomiędzy PKP
PLK S.A. Oddział Realizacji Inwestycji w Poznaniu a konsorcjum
reprezentowanym przez firmę TORPOL Sp.
z o.o. z Poznania podpisana została umowa
na modernizację linii kolejowej Poznań –
Murowana Goślina – Wągrowiec. Obecnie
trwają prace projektowe wykonywane przez
firmę LINEAL Sp. z o.o. z Poznania.
W okresie od czerwca do
listopada br.
planowane jest wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową układu torowego. W tym okresie linia kolejowa zostanie
zamknięta. Organizatorem komunikacji
zastępczej w tym czasie będzie Wielkopolski
Urząd Marszałkowski. Wiadomo już dzisiaj,
że Urząd Marszałkowski planuje zorganizowanie komunikacji zastępczej w oparciu
o komunikację autobusową PKS – nie będzie
więc to tradycyjna komunikacja zastępcza
organizowana przez PKP z zajeżdżaniem na
dworce PKP.
Przywrócenie ruchu na nowym układzie
torowym planowane jest na
grudnia
r. wg nowego rozkładu jazdy pociągów. Nadal
jednak będą realizowane prace związane
z budową przystanków, robót budowlanych
wzdłuż linii kolejowej, automatyki i zagospodarowania otoczenia. Całkowite zakończenie
realizacji projektu planowane jest na stycznia
roku. Od grudnia br. pociągi będą
jeździć z podwyższoną prędkością w stosunku do obecnej. Osiągnięcie prędkości
docelowej będzie możliwe po zakończeniu
prac związanych z uruchomieniem głównej
centrali sterowniczej w Wągrowcu i zakończeniu modernizacji przejazdów kolejowych.

Stan prac na podstawie
danych od firmy SKANSKA wykonawcy robót.
żówki Murowana Goślina (Zielone Wzgórza) – Bolechowo (kopanie rowów, montaż przepustów typu Helcor).
PRACE MOSTOWE
. Wykonywanie podpór pośrednich estakady nad rzeką Trojanka w Mściszewie.
. Zasypki przyczółków estakady.
. Przygotowywanie płaszczyzny pod montaż wytwórni prefabrykatów płyty nośnej estakady (prefabrykaty będą przesuwane na estakadę).
. W Trojanowie - wykonanie ścianki szczelnej umożliwiającej budowę pali potrzebnych do posadowienia mostu na rzece
Trojanka.

GOSPODARKA KOMUNALNA

GOSPODARKA KOMUNALNA

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

Profilowanie dróg
Zadanie w zakresie profilowania i wałowania
dróg gminnych będzie realizowane przez
wyłonioną w przetargu firmę pana Jerzego
Karwańskiego JUR–KAR P.P.H.U. Rozpoczęcie
prac planowe jest od kwietnia. Uzależnione
jest jednak od sprzyjających warunkach pogodowych.
marca br. roku odbyło się w tej
sprawie spotkanie z udziałem wykonawcy,
sołtysów oraz pracowników gminy. W tej
sprawie zostanie jeszcze zorganizowane
spotkanie z udziałem przedstawicieli osiedli
samorządowych. W pierwszym rzędzie będą
profilowane drogi na terenie sołectw, w dalszej kolejności miasta. Drogi przewidziane do
profilowania wskazywać będą sołtysi, a na
terenie miasta przewodniczący osiedli samorządowych w ramach przyznanych limitów.
Również osoby te będą dokonywały odbiorów wykonanych prac. W założeniach profilowanie wiosenne powinno zakończyć się do
maja. Jesienny termin profilowania zostanie ustalony z sołtysami i przedstawicielami
osiedli samorządowych.
Remont dróg po zimie
Zadanie w zakresie remontu cząstkowego
dróg bitumicznych na terenie gminy Murowana Goślina w wyniku przeprowadzonego
postępowania przetargowego zostało zlecone firmie DROG SERWIS Łukasz Wysocki.
Rozpoczęcie prac remontowych planowane
jest od kwietnia. Warunkiem ich prowadzenia są korzystne warunki pogodowe. Pracownicy Urzędu dokonali przeglądu dróg
gminnych i został opracowany wstępny harmonogram realizacji. Prace będą wykonywane według następującej kolejności:
▪ drogi gminne w starszej części miasta –
m.in. Mostowa, Przemysłowa, Jodłowa,
Wodna, Łąkowa, plac Powstańców
Wlkp., Pogodna, Okrężna i inne – planowany termin zakończenia prac do
kwietnia,
▪ drogi gminne na os. Zielone Wzgórza,
w tym ul. Długa (największy zakres przy

WALKA

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

przystankach) – planowany termin
zakończenia prac do kwietnia,
▪ drogi powiatowe w granicach administracyjnych miasta (Gnieźnieńska do granic Boduszewa, Mściszewska) – planowany termin zakończenia prac do dnia
maja,
▪ drogi gminne na terenie sołectw – planowany termin zakończenia prac do końca
maja
roku.
Sprzątanie dróg po zimie
Zimowym utrzymywaniem dróg gminnych
na terenie naszej gminy podczas ostatniej
zimy zajmowała się firma Przedsiębiorstwo
Usługowe Stefan Wysocki. W ramach zawartej umowy firma wykonuje również sprzątanie pozimowe, które wiąże się przede
wszystkim z usunięciem piasku z dróg bitumicznych oraz chodników, które były utrzymywane przez gminę. Zadanie to jest obecnie wykonywane. Zakładamy całkowite
posprzątanie pozimowe do połowy kwietnia. Równolegle trwają prace związane
z porządkowaniem pasów drogowych z zalegających śmieci. Niestety wiosna w pełnym
zakresie ukazała dbałość nas wszystkich
o tereny gminne. Podobnie jak w latach
poprzednich rowy przydrożne wypełnione
są różnego rodzaju odpadami. Również
z tym chcemy się uporać do połowy kwietnia. Umowa dotyczy utrzymania czystości na
drogach gminnych. W zakresie porządku na
drogach powiatowych i wojewódzkich odpowiadają stosownie Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz Zarząd Dróg Powiatowych.
Podsumowanie akcji odśnieżanie
Intensywne opady śniegu w miesiącach
zimowych spowodowały wiele utrudnień na
drogach. Na terenie naszej gminy utrzymaniem zimowym dróg zajmuje się trzech
zarządców tj. Zarząd Dróg Wojewódzkich
(drogi wojewódzkie), zarząd dróg powiatowych (drogi powiatowe) oraz Urząd Miasta
i Gminy (drogi gminne). Każdy ze swojej
strony starał się wykonywać zadania w powierzonym zakresie. Na drogach gminnych
zimowe utrzymanie dróg prowadziła firma
Przedsiębiorstwo Usługowe Stefan Wysocki.
W ramach powyższego w pierwszej kolejno-

Z

godnie z Regulaminem o utrzymaniu
czystości i porządku w gminie zarządzeniem Burmistrza z dnia
marca
roku w dniach od marca do kwietnia
roku na terenie całej gminy została
ogłoszona deratyzacja.

ści były utrzymywane drogi bitumiczne na
terenie miasta, dalej gminy. Priorytetem
było także utrzymanie dojazdów do wszystkich sołectw. Nie mało problemów nastręczało odśnieżanie Głębocka, Trojanowa, Nieszawki czy ulicy Polnej w Murowanej Goślinie. W zakresie zimowego utrzymania dróg
gminnych były prowadzone działania
doraźne na polecenie pracowników urzędu.
Drogi gruntowe były odśnieżane w ostatniej
kolejności - w sytuacji braku przejezdności.
Sytuacja była cały czas monitorowana przez
pracowników, którzy w przypadku zasypania dróg gruntowych w stopniu uniemożliwiającym przejazd samochodami podejmowali decyzje o skierowaniu na nie sprzętu.
Łączne wydatki na zimę z budżetu gminy na
zimę
zamknęły się kwotą około
.
zł (budżetu gminy).

Informacja dotycząca budowy sortowni
grudnia
r. do Urzędu Miasta i Gminy wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na sortowaniu odpadów komunalnych oraz opakowaniowych na działce nr , obręb ewidencyjny
– Trojanowo, jednostka ewidencyjna:
_ Murowana Goślina wraz z kartą
informacyjną przedsięwzięcia.
Violetta Szałata
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
tel. 61 892 36 40
e-mail: v.szalata@murowana-goslina.pl

Z

godnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami urząd wystosował
pisma do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu
z prośbą o opinię o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko.

Utrzymanie zieleni
Obecnie prowadzone jest postępowanie
przetargowe w zakresie wyboru wykonawców na utrzymanie zieleni na terenie miasta
Murowana Goślina. Wskazane do realizacji
prace zostały zdefiniowane w dwóch zadaniach. Pierwsze zadanie dotyczy przede
wszystkim wykaszania terenów, przycinana
żywopłotów, drzew, wygrabiania opadłych
liści. Tereny przypisane do tego zadania to
m.in. zieleń wzdłuż ulicy Poznańskiej, Rogozińskiej, Mściszewskiej, Łąkowej, tzw. czarna
droga, teren przy krzyżu w Przebędowie itp.
Drugie zadanie wiąże się z przycinaniem
żywopłotów, drzew, wykaszaniem trawy,
a także z nasadzeniami kwiatów na placu
Powstańców Wlkp. (w tym pod pomnikiem)
oraz w okresie późniejszym pelargonii na
słupach oświetleniowych. Wybrany wykonawca będzie musiał także je pielęgnować
w całym okresie. W założeniach przetargowych określono termin I nasadzeń do
kwietnia, termin II nasadzeń do
maja
(nasadzenia na placu Powstańców Wlkp.).
Natomiast pelargonie udekorują nasze miasto po
maja. Dodatkowo do tego zakresu
jest przypisane ustawienie choinki na placu
Powstańców Wlkp. w okresie Świąt Bożego
Narodzenia.
O wyłonieniu wykonawców poinformujemy
w następnym wydaniu Biuletynu.

Jednocześnie informujemy, że na terenie
gminy będą prowadzone kontrole w zakresie realizacji zapisów powyższego zarządzenia. Właściciele nieruchomości nierealizujący
zapisów regulaminu, w tym przypadku deratyzacji, podlegają karze grzywny.

W odpowiedzi na powyższe zarówno RDOŚ,
jak i SANEPID wyraziły opinię o potrzebie
przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko, określając jednocześnie zakres
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Jednocześnie wyjaśniam, że gmina nie ma
możliwości odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego, na złożony przez
zainteresowaną stronę wniosek. Byłoby to
naruszenie prawa administracyjnego obowiązującego w naszym kraju. Dopiero prze-

prowadzona cała procedura związana z uzyskaniem przez inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (tzw. decyzji środowiskowej) może wykazać czy taka inwestycja
jest możliwa do zrealizowania.
Prowadzone obecnie postępowanie nie
przesądza w żaden sposób o realizacji inwestycji. Jest zaledwie jej pierwszym etapem.
Pozytywna decyzja środowiskowa umożliwia dopiero podjęcie dalszych działań przez
inwestora (w tym m.in. uzyskanie warunków
zabudowy i pozwolenia na budowę). Na tym
etapie postępowania nie można stwierdzić
czy inwestycja będzie w ogóle możliwa do
realizacji.

Zapraszamy na „Orliki”
Dużymi krokami zbliża się wiosna, a wraz z nią nowy sezon
piłkarski. Ponieważ w roku ubiegłym doszło do licznych
dewastacji na boiskach „Orlik”, zlokalizowanych na Stadionie
Miejskim, właściciel obiektu - gmina Murowana Goślina wraz
z Zarządcą stadionu postanowili wprowadzić nowe zasady
korzystania z boisk.
Osoby, które nie wpiszą się wcześniej w grafik rozgrywek będą mogły korzystać z boiska
pod warunkiem, że będzie ono w danej
chwili wolne i będą zmuszone je opuścić
w chwili, kiedy pojawi się grupa osób, która
wcześniej dokonała rezerwacji.

N

ajważniejsza zmiana polega na
wyznaczeniu
godzin
otwarcia
obiektu. Boiska „Orlik” w nowym
sezonie będą czynne codziennie od godz.
. do godz. . .
Pierwszeństwo do korzystania z boisk będą
miały drużyny, które wcześniej zarezerwują
sobie termin gry w piłkę. Rezerwacji można
dokonać osobiście, lub telefonicznie
u p. Jana Sygneckiego – tel.
,
oraz u p. Ryszarda Krzyżana - animatora
sportu – tel.
.
Po wcześniejszych uzgodnieniach z wyżej
wymienionymi osobami, będzie istniała możliwość korzystania z boisk również po godz.
. .

W tym czasie każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyłożenia trutek na
gryzonie.

raportu. Na tej podstawie w dniu
lutego
br. Burmistrz wydał postanowienie, w którym nałożył na inwestora obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz
określił zakres raportu. Obecnie nie są prowadzone żadne działania ze strony gminy w
tym zakresie. Zgodnie z procedurą administracyjną oczekujemy na złożenie raportu.
Jest to warunek konieczny dla dalszego prowadzenia sprawy.

www.murowana-goslina.pl

Joanna Gliwka
podinspektor ds. infrastruktury technicznej
tel. 61 892 36 44
e-mail: j.gliwka@murowana-goslina.pl

wania Stadionu Miejskiego w Murowanej
Goślinie będą umieszczane przez zarządcę
stadionu na tablicy ogłoszeń znajdującej się
na terenie obiektu.

„Nie umiera ten,
kto trwa w pamięci żywych”

Wszystkie osoby przebywające na stadionie
mają obowiązek przestrzegania regulaminu
obiektu sportowego, który wywieszony jest
w gablocie przy głównym wejściu na stadion. Łamanie zasad ujętych w regulaminie
będzie karane mandatami przez Policję
i Straż Miejską. Wysokie kary przewidziane
są dla osób, które na terenie obiektu sportowego palą papierosy, piją alkohol, dewastują
ogrodzenia, zaśmiecają boiska.

Wszystkim, którzy wzięli liczny
udział w uroczystościach
pogrzebowych

Jeszcze jedna ważna informacja: na boiskach
Orlik mogą przebywać tylko zawodnicy
wyposażeni w odpowiednie obuwie tzn.
korki lanki. Niedopuszczalne jest przebywanie na boisku kibiców. Dla widzów wyznaczone są trybuny tuż obok boiska.

a w szczególności Radnym Rady
Miejskiej w Murowanej Goślinie
oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy
Murowana Goślina
serdeczne podziękowania
składa w imieniu rodziny
Leszek Rewers

Wszelkie informacje dotyczące funkcjono-

śp.
Marii Rewers

OŚWIATA

OŚWIATA

Przyjdziesz, zobaczysz, zostaniesz! Pożegnanie ze
ybór szkoły ponadgimnazjalnej to wadzą po szkolnych pracowniach i zaprezen- Strażą Miejską
pierwszy krok w dorosłe życie. tują w jaki sposób rozwijają swoje możliwo-

W

Czym się kierować, by nie żałować
podjętych decyzji, by robić w przyszłości to
o czym się marzy. Jak mądrze i dobrze zainwestować w siebie?
Na to pytanie będziemy się starali odpowiedzieć gimnazjalistom, którzy zawitają do nas
kwietnia o godzinie : i : . W ten
dzień drzwi naszej szkoły stoją otworem.
Kryteria wyboru szkoły mogą być różne, dla
jednych ważne jest by zdobyć wymarzony
zawód, dla innych opinia kolegów i koleżanek, jeszcze ktoś chciałby by szkoła była blisko domu. Nasza szkoła stara się spełniać
oczekiwania młodzieży. Technik hotelarz,
informatyk, mechatronik to bez wątpienia
zawody z przyszłością. Nasi uczniowie opro-

ści, talenty i zainteresowania. Mistrzowie
dobrego smaku pokażą, jak pięknie przystroić stół wielkanocny, a pracownia gastronomiczna wypełni się smakowitymi zapachami. To, że nasi uczniowie potrafią być
profesjonalistami udowodnili już niejednokrotnie. Czy dobrze zainwestowali w siebie?
Można ich o to zapytać.
Przekonaj się, czy nasza szkoła spełni Twoje
oczekiwania. Pamiętaj, że nieobecny traci!
Zespół Szkół w Murowanej Goślinie
zaprasza!
Violetta Pawlak
Nauczycielka Zespołu Szkół
w Murowanej Goślinie

Sukcesy Gimnazjum nr 1
marca Gimnazjum nr otrzymało tytuł
„Szkoły uczącej się” na lata
.
Program Szkoła ucząca się ma na celu
doskonalenie warsztatu nauczycieli oraz
poprawę jakości pracy szkół poprzez wykorzystywanie oceniania kształtującego oraz
nauczania metodą projektu.
Wydarzenie zostało poprzedzone Panelem
koleżeńskim prowadzonym przez p. Małgorzatę Osińską z Centrum Edukacji Obywatelskiej, które już od
roku razem z PolskoAmerykańską Fundacją Wolności realizują
ten program. W spotkaniu uczestniczyło
nauczycieli ze szkół podstawowych i średnich z dziewięciu różnych miejscowości (m.
in. z Kalisza i Krotoszyna), którzy hospitowali
wybrane zajęcia prowadzone przez nauczycieli Gimnazjum nr . To nie jedyny sukces,
a jesteśmy dopiero na początku II semestru
roku szkolnego
/
. Znakomite wyniki
pracy nauczycieli oraz uczniów z Gimnazjum
nr im. Hipolita Cegielskiego są zauważane
i docenianie nie tylko w Wielkopolsce.

Największą radość sprawiła nam uczennica
trzeciej klasy – Zuzanna Furman, która w tym
roku szkolnym jako jedyna przedstawicielka
szkół gimnazjalnych z naszej gminy otrzymała tytuł laureata w Wojewódzkim Konkursie Języka Polskiego. Znakomity wynik
punktów na
możliwych do zdobycia
świadczy o świetnym przygotowaniu humanistycznym otrzymanym w naszej szkole.
Gratulujemy Zuzi oraz nauczycielom, którzy
pomogli jej osiągnąć ten sukces. Tytuł laureata zwalnia gimnazjalistkę z humanistycznej
części egzaminu gimnazjalnego, zapewniając jej maksymalną liczbę punktów z tej części egzaminu ( punktów) oraz dając przepustkę do wybranej szkoły średniej. Dwa
lata temu wśród najlepszych znalazł się
Adam Rakowski, aktualnie uczeń VI Liceum
Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana
Paderewskiego w Poznaniu (…).
(cały tekst dostępny na www.murowana-goslina.pl)

Jakub Niewiński, Nauczyciel jęz. polskiego
Gimnazjum nr im. H. Cegielskiego

W

związku objęciem obowiązków Komendanta
Straży Miejskiej w Swarzędzu, a co się z tym wiąże, z rezygnacją z kierowania jednostką w Murowanej Goślinie chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy przez te minione lat
ze mną współpracowali służbowo lub społecznie. Dziękuję Mieszkańcom za dobrą
współpracę, ale także za słowa konstruktywnej krytyki, która jest równie potrzebna,
gdyż podwyższa poprzeczkę. Dziękuję Władzom gminy, że dały mi możliwość utworzenia od podstaw jednostki Straży Miejskiej
w Murowanej Goślinie, co było dla mnie
sporym wyzwaniem, dało cenne doświadczenie i pozwoliło się sprawdzić w tak odpowiedzialnej roli.
Rezygnacja ze służby dla Murowanej Gośliny
jest spowodowana awansem zawodowym
związanym z objęciem kierownictwa większej jednostki. Nie bez znaczenia jest także
uciążliwość związana z codziennym dojazdem do pracy ze Swarzędza. Żegnając się
służbowo z Murowaną Gośliną chciałbym
wszystkim Mieszkańcom oraz osobom związanym z gminą życzyć powodzenia, szczęścia i jednocześnie obiecuję , że będę się „zza
miedzy” przyglądał ciekawie, gdyż zawsze
będę z nią na swój sposób uczuciowo związany. Możecie Państwo liczyć na moją
pomoc.
Z wyrazami szacunku
Piotr Kubczak

WA NE TELEFONY, KONTAKTY:
Straż Miejska
tel.:

Szanowni Rodzice
dzieci urodzonych w
roku

S

zkoła Podstawowa nr im. Henryka
Sienkiewicza w Murowanej Goślinie
serdecznie zaprasza dzieci sześcioletnie. Od września
roku tworzymy dla
nich oddzielną klasę pierwszą. Decyzja
należy do Państwa. Drodzy Rodzice, jeżeli
uważacie, że Wasze dziecko osiągnie gotowość szkolną do września
roku, to
Szkoła Podstawowa nr im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie serdecznie
zaprasza je w swoje progi. Oferujemy
wysoko wykwalifikowaną, doświadczoną
kadrę nauczycielską, otwartą na potrzeby

dzieci, dodatkowe kształcenie muzyczne,
zajęcia świetlicowe i dodatkowe pozalekcyjne, liczne programy i projekty, np. Doskonałe mleko, Owoce w szkole. Dbamy o wysoką jakość edukacji.
Wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej (wraz
z zaświadczeniem o uczęszczaniu do przedszkola w bieżącym roku szkolnym) można
już składać w sekretariacie szkoły (ul. Gen.
T. Kutrzeby , tel.
) od poniedziałku do piątku w godz. : - : . Czekamy do końca kwietnia.
Mirosława Szudera
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr

S

potkanie rozpoczęło się w ścisłym gronie i dotyczyło sytuacji finansowej oraz
spraw organizacyjnych. Dzięki nieocenionej pomocy darczyńców oraz coraz szerszemu gronu osób przekazujących na Fundację swój % 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 % 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 uczel-

- : )
- : )

Pogotowie Ratunkowe tel.:
,

OSP Murowana Goślina tel.:

;

Tadeusz Stencel pełnomocnik ds. bezpieczeństwa tel.
DZIELNICOWI
Rejon I: Starsza część Murowanej Gośliny
Policjant mł. asp. Dariusz SIKORA
kom.
Strażnik Miejski - wakat
Rejon II: os. Zielone Wzgórza
Policjant mł. asp. Hubert ŻOŁDAK
kom.
Strażnik Miejski mł. insp. strażnik Przemysław ESZNER
Rejon III: Tereny wiejskie gminy
Policjant st. sierż. Damian FUTRO
kom.
Strażnik Miejski strażnik Anna PACHOLSKA
Szczegółowy wykaz na stronie
www.murowana-goslina.pl
kwiecień 2011

nią, kierunkiem studiów, a także pasjami
i planami na przyszłość.
Fundacja Edukacyjna im. Jana Pawła II działa
w Murowanej Goślinie już
lat, wspiera
zdolną młodzież pochodzącą z rodzin wielodzietnych i niezamożnych z terenu gminy,
rozpoczynającą studia wyższe. Do tej pory
z pomocy Fundacji skorzystały
osoby.
Fundacja – posiadająca od lat status organizacji pożytku publicznego - utrzymuje się
dzięki pomocy darczyńców, wpłatom tzw. %
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.
Zarząd Fundacji Edukacyjnej
im. Jana Pawła II w Murowanej Goślinie

Organizacje pożytku
publicznego czekają na 1%

D

o końca kwietnia każdy podatnik ma
obowiązek rozliczyć się z fiskusem.
Przy tej okazji może również obliczyć
tzw. % od dochodu i przekazać go na
wybraną organizację pożytku publicznego
(opp). Zachęcamy do tej formy wsparcia.
Jak przekazać %

(w godz. :
(w godz. :

Zerówki i
pierwsze klasy!

marca br. odbyło się spotkanie ze stypendystami Fundacji Edukacyjnej im. Jana Pawła II rocznika
/
.

; kom.:

Policja
sekretariat
Komendant

Straż Pożarna tel.:

SP 2 zaprasza dzieci sześcioletnie

Stypendyści Fundacji
po I semestrze

Wystarczy wypełnić standardowy formularz
rocznego zeznania podatkowego (PIT),
a w nim rubrykę “Wniosek o przekazanie
% podatku należnego na rzecz Organizacji
Pożytku Publicznego”, gdzie wpisujemy:
▪ numer wpisu do KRS,
▪ obliczoną równowartość % podatku
należnego.
I to wszystko. Resztą zajmie się fiskus, który
przekaże opp % Państwa podatku.
Wykaz organizacji mających status OPP obejmujących działaniem teren gminy Murowana
Goślina:
. Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej – nr
KRS
. Fundacja Edukacyjna im. Jana Pawła II
w Murowanej Goślinie
– nr KRS
. Fundacja Hospicjum Onkologiczne św.
Franciszka – nr KRS
. Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół
Osób Niepełnosprawnych
– nr KRS
www.murowana-goslina.pl

. Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni
– nr KRS
. Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska – nr KRS
. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
– nr KRS
Aby % podatku trafi ł do konkretnej drużyny
czy szczepu, należy w rubryce “Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem” wpisać odpowiedni KOD JEDNOSTKI
oraz IMIĘ i NAZWISKO wpłacającego.
Kody Drużyn:
. WLP
- Gośliński Szczep ZHR “Wzgórze”
. WLP
– Koło Przyjaciół Harcerstwa
. WLP
- Goślińska Gromada Zuchowa
“Wesołe Wicherki”
. WLP
- Goślińska Gromada Zuchów
“Orlęta”
. WLP
- Drużyna Harcerek “Wiatry”
w Murowanej Goślinie
. WLP
- Drużyna Harcerzy “Las”
w Murowanej Goślinie
. WLP
- Drużyna Wędrowniczek
w Murowanej Goślinie.
Dorota Brajewska
inspektor ds. opieki zdrowotnej
i dotacji udzielanych z budżetu gminy
tel. 61 811 28 45
e-mail: d.brajewska@murowana-goslina.pl

Teresa Dutkiewicz
Kierownik Biura ds. Oświaty
tel. 61 892 36 90
e-mail: t.dutkiewicz@murowana-goslina.pl

O

statni raz dzieci sześcioletnie mogą
skorzystać z możliwości realizacji
obowiązku przedszkolnego w przedszkolu. W przyszłym roku wszystkie sześciolatki (rocznik
) już obowiązkowo pójdą
do klasy pierwszej.
Wtedy w szkołach, będziemy mieli dwa roczniki:
i
. Spowoduje to zwiększenie
liczby oddziałów w szkołach miejskich.
W Szkole Podstawowej nr
planowane są
oddziały klas pierwszych, a w Szkole Podstawowej nr będzie ich aż !

Wielu rodziców dzieci z rocznika
z pewnością zastanawia się, czy posłać dziecko do
przedszkola, czy do pierwszej klasy? Może
jednak warto podjąć decyzję o wcześniejszym posłaniu dziecka do szkoły? Jeżeli tylko
zbierze się odpowiednia liczba dzieci sześcioletnich – w szkołach zostaną utworzone
dla nich osobne oddziały, tak aby stopniowo
i bezpiecznie wprowadzić je w tryb życia
szkolnego i nauczania przedmiotowego.
Szkoły są przygotowane na przyjęcie dzieci
sześcioletnich i zapewnienie im prawidłowej
opieki podczas pobytu w szkole.
Gdzie zostaną utworzone oddziały realizujące obowiązek przedszkolny?:
„Słoneczko” – Murowana Goślina, ul. Leśna
„Promyk” – Murowana Goślina, ul. Poznańska
„Leśne Skrzaty” - Przebędowo
Przedszkole w Łopuchowie
„Koniki Polne” w Białężynie i Długiej Goślinie
„Groszek” – Murowana Goślina, ul. Gnieźnieńska
„Klub Przedszkolaka” – Murowana Goślina ,
ul. Gen. T. Kutrzeby , Murowana Goślina,
„Smocze Wzgórze” – Murowana Goślina, ul.
Mściszewska

NABÓR DO KLASY IV SPORTOWEJ
Szkoła Podstawowa nr im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie ogłasza
nabór do klasy czwartej sportowej o profilu
piłki siatkowej.
Uczniom klasy zapewniamy: wszechstronny rozwój fizyczny, udział w turniejach, zawodach
i obozach sportowych, opiekę wykwalifikowanej
i doświadczonej kadry trenerskiej, możliwość
reprezentowania szkoły w gminie, powiecie,
województwie.
Zainteresowanych uczniów obecnych klas trzecich
zapraszamy na testy sprawnościowe w poniedziałek kwietnia
roku o godzinie . do sali
gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr w Murowanej Goślinie, ul. Gen. T. Kutrzeby .
Szczegółowe informacje – sekretariat szkoły:
tel.
(pani Marzena Chmielecka)

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Czy urzędnicy gminny otrzymali w październiku ubiegłego roku podwyżkę w wysokości
łącznie ok.
tys. zł?
Nie. Pracownicy urzędu nie otrzymali w ub.
roku żadnej podwyżki. Taka podwyżka
w miesiącu
październiku
oznaczałaby
wzrost wynagrodzeń ok. tys. zł miesięcznie dla każdego z pracowników. Informacja
ta jest nieprawdziwa.

żące utrzymanie szkół. Gmina do funkcjonowania szkół w
roku musi dołożyć ponad
zł.

fot. sxc.hu

MIESZKAŃCY PYTAJĄ…
Teresa Dutkiewicz
Kierownik Biura ds. Oświaty
(t.dutkiewicz@murowana-goslina.pl)

kolejowego planowane jest na
grudnia
r. wg nowego rozkładu jazdy pociągów.

Czy infrastruktura Bindugi – przystani wodnej w Mściszewie zostanie naprawiona?
Gmina Murowana Goślina złożyła wniosek
do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie prac renowacyjnych na Bindudze.
Prace mają polegać na renowacji istniejącej
wiaty, grilla i siedzisk, budowy drugiej wiaty
oraz nowego miejsca na ognisko. Rozwiązanie konkursu dotacyjnego planowane jest na
koniec kwietnia. Ma być to pierwszy etap
rewitalizacji Bindugi, gdyż w kolejnych latach
planowane jest złożenie wniosków dotacyjnych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Maciej Kaczmarek
Sekretarz Miasta i Gminy Murowana Goślina
(sekretarz@murowana-goslina.pl)
Kiedy rozpocznie się budowa zbiornika
w Przebędowie?
Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Poznaniu w marcu br. poinformował, że po uzyskaniu decyzji pozwolenia
na budowę i zabezpieczeniu środków finansowych planuje w IV kwartale
r. zorganizować przetarg nieograniczony i przystąpić do realizacji zadania. Okres realizacji planowany jest na lata.

Arkadiusz Bednarek
Kierownik Biura Komunikacji Społecznej
(a.bednarek@murowana-goslina.pl)

Ryszard Pomin
Kierownik Referatu Programowania Rozwoju
i Inwestycji (r.pomin@murowana-goslina.pl)

Czy i kiedy będzie zamknięta linia kolejowa
podczas modernizacji?
Od czerwca do
listopada br. planowane
jest wykonanie prac budowlanych. W tym
okresie linia kolejowa zostanie zamknięta.
Wielkopolski Urząd Marszałkowski planuje
zorganizowanie komunikacji zastępczej
w oparciu o komunikację autobusową PKS
– nie będzie więc to tradycyjna komunikacja
zastępcza organizowana przez PKP z zajeżdżaniem na dworce PKP. Przywrócenie ruchu

Czy subwencja oświatowa z budżetu państwa jest wyższa niż wydatki na oświatę
w naszej gminie?
Subwencja oświatowa z budżetu państwa na
rok
to kwota
zł, natomiast
planowane wydatki przez dyrektorów szkół
w Gminie Murowana Goślina to
zł. Główne wydatki ponoszone są na wynagrodzenia dla nauczycieli (około
%) i bieGodziny 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......................................................

Ryszard Pomin
Czy remont drogi w Biedrusku spowoduje
zamknięcie drogi Bolechowo – Biedrusko –
Poznań?
Na razie nie przewiduje się całkowitego
zamknięcia remontowanej drogi w Biedrusku. Na czas budowy kanalizacji deszczowej
i później przebudowy jezdni wprowadzony
zostanie ruch wahadłowy.
Katarzyna Wozińska
specjalista ds. mediów Zarządu Dróg Powiatowych (katarzyna.wozińska@zdp.poznan.pl)
Do kiedy będzie zamknięta ulica Raduszyńska?
W ostatnim tygodniu marca rozpoczęto
roboty właściwe. W związku z powyższym
kwietnia nastąpi zamknięcie mostu i nie
będzie możliwości przejazdu ani przejścia
przez most. Przywrócenie ruchu pieszego
planowane jest w II połowie lipca br., natomiast ruchu kołowego w II połowie sierpnia
br. W miarę możliwości mieszkańcom będzie
udostępniany dojazd do posesji.
Wioletta Wojciechowska
inspektor ds. inwestycji
(w.wojciechowska@murowana-goslina.pl)

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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