Wnioski o stypendia Fundacji
im. Jana Pawła II
str. ͻ

Dotacje z budżetu gminy

VII Sesja Rady Miejskiej
str. ͷͶ-ͷͷ

BIULETYN

str. ͷͼ

Miasta i Gminy
Murowana Goślina

SAMORZĄDOWY
ISSN

-

Nr /

( ) Lipiec

www.murowana-goslina.pl

Zmiana godzin
obsługi Klientów

NA JWIĘKSZY W WIELKOPOLSCE

JARMARK
ŚW. JAKUBA

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

O

d
lipca
r. nastąpiła
zmiana godzin obsługi klientów Urzędu Miasta i Gminy
Murowana Goślina. W piątki klienci
obsługiwani są przez pracowników
Urzędu od godz. . . Pozostałe dni
pozostają bez zmian.
Punkt Obsługi Interesanta i Ewidencja
działalności Gospodarczej:
Poniedziałek . – .
Wtorek-piątek . – .
Ewidencja Ludności, Urząd Stanu
Cywilnego oraz zgłaszanie zgonów:
Poniedziałek, czwartek
. – .
Wtorek, środa
. – .
Piątek
. – .
Przedłużone weekendy pod numerem
telefonu
.
Pozostałe referaty i biura:
Poniedziałek
.
Wtorek – czwartek
.
Piątek
.

–
–
–

.
.
.

WEWNĄTRZ
Głos w sprawach ważnych
Coraz częściej interesujemy się stanem finansów naszej gminy, skalą
oszczędności oraz realizacją zaplanowanych przedsięwzięć. | Odkrycie archeologiczne
Podczas budowy ulicy Raduszyńskiej odsłonięto drewniane relikty
mostu oraz zapory wodnej. |
Sołtysi szkolą się na warsztatach
Nowo wybrani sołtysi wzięli udział
w warsztatach zorganizowanych
w Długiej Goślinie | -

CZYLI
lipca
r. (sobota)
.
VII Światowy Zjazd Gośliniaków (sala OSP, ul. Rogozińska )
Festiwal Strzelecki dla bractw kurkowych, mieszkańców i go.
ści jarmarku o MIECZ ŚW. JAKUBA (brama Domu Rzemiosła)
plac Powstańców Wielkopolskich
.
Parada pojazdów strażackich – uroczyste otwarcie Jarmarku
.
Koncert Orkiestry Dętej OSP z Ochotnicy Dolnej pod
dyrekcją Piotra Matusiewicza
.
Koncert zespołu „COMMERS BAND”
.
Wręczenie statuetek osobowościom kulturalnym roku

lipca
r. (niedziela)
. – . drużynowe
zawody wędkarskie pod patronatem Burmistrza Miasta
i Gminy Murowana Goślina
(Jezioro Łomno w Wojnówku)
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Koncert Orkiestry Dętej OSP w Murowanej Goślinie pod
dyrekcją Mateusza MJ Sibilskiego
.
Koncert Zespołu „Gigant Orkiestra”
.
Wręczenie „Miecza św. Jakuba” i nagród w strzelaniu
z wiatrówki
.
Poznańska Kapela Biesiadna
w.sxc.hu
fot. w w
.
GWIAZDA WIECZORU – ZESPÓŁ „HAPPY END”
. – . Zabawa strażacka
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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

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
Tomasz Łęcki

Starostowie Dożynek
Małgorzata Lewicz i Józef Krugiołka

Proboszcz Parafii pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie
ks. Piotr Skoczylas

Gospodarz Dożynek
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Tomasz Łęcki

Sołtys Sołectwa Długa Goślina
Marek Strykowski

Proboszcz Parafii pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie
ks. Piotr Skoczylas

Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
Arleta Włodarczak
mają zaszczyt zaprosić na

IX LETNI FESTIWAL MUZ YC
YCZNY
ZNY

„MUSICA SACRA
MUSICA PROFANA”
D ŁUG A GOŚ LINA
KONCERT FINAŁOWY
lipca
r. (sobota) godz. .
Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie
Niezwykły koncert muzyki filmowej w wykonaniu

Kwartetu Smyczkowego High Quality Quartet
Historia jazzu tradycyjnego w pigułce w wykonaniu

DIXIE COMPANY

TERMINARZ NAJBLIŻSZYCH
IMPREZ I WYDARZEŃ
Wydarzenie

Miejsce

lipca

I Wielkopolski Rajd Nordic Walking

Kamińsko plaża

lipca

Gośliński Przegląd Zespołów Śpiewaczych

Aula
Gimnazjum nr

lipca

IX Jarmark św. Jakuba „Jedzie,
jedzie straż ogniowa”

pl. Powstańców
Wlkp.

Akcja poboru krwi – HDK PCK
„Gośliniacy”

pl. Powstańców
Wlkp.

IX Festiwal Muzyczny „Musica Sacra
Musica Profana”

Długa Goślina

sierpnia

III Rajd x „MUrowana Trophy”

Murowana Goślina

sierpnia

Rajd rowerowy

Murowana Goślina

sierpnia

„Dzień Wolności i Solidarności”

Kościół na os. Zielone Wzgórza

września

Gminne Święto Plonów - Dożynki

Łopuchówko boisko

września

V Cysterski Rajd Rowerowy

Start: pl. Powstańców Wlkp.

września

Otwarcie ul. Raduszyńskiej

ul. Raduszyńska

września

Otwarcie szlaku kajakowego w
Puszczy Zielonka

Puszcza Zielonka

września

Mistrzostwa Wielkopolski w MTB
„Dziewicza Góra”

Puszcza Zielonka

września

Rajd nordic walking

Puszcza Zielonka

lipca
lipca

zapraszają na

DOŻYNKI GMINNE
r. – Łopuchówko, gm. Murowana Goślina

Program:
.
Zbiórka delegacji dożynkowych (plac Nadleśnictwa)
.
Msza św. dziękczynna za tegoroczne plony
.
Korowód dożynkowy (przejście na boisko sportowe)
Boisko sportowe:
.
Obrzęd dożynkowy w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego „Goślinianie” pod kierunkiem Marzenny Karbowskiej
.
Koncert Orkiestry Dętej OSP Murowana Goślina pod
dyrekcją Mateusza MJ Sibilskiego
.
Koncert Krzysztofa Koniarka
.
Gwiazda wieczoru KABARET HLYNUR
.
Losowanie nagród głównych loterii fantowej
.
Zabawa dożynkowa
.
Zakończenie
Ponadto:
Wystawa płodów rolnych i sprzętu rolniczego, loteria fantowa, stoisko wydawnictw regionalnych, atrakcje dla dzieci, stoiska handlowe
i gastronomiczne

Szanowni Państwo, organizujemy tak dużo
imprez kulturalnych, że relacje z każdej nich
zajęłyby cały biuletyn. Przedstawiamy więc
tematy tylko sygnalnie, szczegółowe relacje
i zdjęcia na naszej stronie
www.dom-kultury.murowana-goslina.pl
7 kwietnia odbyły się eliminacje gminne
XII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Uczniów Szkół Podstawowych
i Gimnazjów „Wiosenne Przebudzenie”.

kolejnego koncertu w ramach IV Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. ks.
Edmunda Szymańskiego w wykonaniu
Wyrzyskiego Chóru Męskiego pod dyrekcją
Piotra Jańczaka. W niedzielę
czerwca w
sali ośrodka kultury zaprezentował się
Dziewczęcy Zespół Wokalny „Soul” z Sanoka pod dyrekcją Moniki Brewczak.

raz trzydziesty. Przy upalnej pogodzie
wystartowała rekordowa liczba zawodników
, zawody ukończyły
osoby,
w tym dwudziestu mieszkańców ziemi
goślińskiej.

Eliminacje Powiatowe XVI Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków

W niedzielę czerwca Orkiestra Dęta
OSP w Murowanej Goślinie pod dyrekcją
Mateusza MJ Sibilskiego wystąpiła na
pierwszym w tym sezonie Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr w Swarzędzu.

kwietnia odbyły się dwa spektakle
„Mebel” i „Jedynak” w wykonaniu grupy
teatralnej KARAMBA oraz „Dar rzeki Fly”
w wykonaniu Teatrzyku ZIELONA GOŚ.
Finał XII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Wiosenne Przebudzenie”
kwietnia gościliśmy recytatorów z gmin:
Czerwonak, Dopiewo, Stęszew, Pobiedziska, Tarnowo Podgórne, Suchy Las, Mosina
i Murowana Goślina. W kategorii najmłodszej i starszej zwyciężyły nasze reprezentantki: Zosia Błachowiak i Ala Okińczyc.
Graffiti Fest
CZEŚĆ. Taki napis na bramie witał gości
przybyłych na graﬃti fest na Rozbracie
w Poznaniu. Pracownia rysunku i malarstwa w Pałacu z naszego ośrodka kultury
pod kierunkiem Bartka Stefańskiego była
obecna
kwietnia na warsztatach szablonu zorganizowanych w ramach graﬃti
fest
na squacie Rozbrat.
„Goślinianie” na Jarmarku Wielkanocnym
Zespół
Folklorystyczny
„Goślinianie”
wystąpił na Jarmarku Wielkanocnym, który
organizowany był przez Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie.

maja gościliśmy dzieci z Kostrzyna,
Komornik, Kleszczewa, Mosiny, Czerwonaka i Murowanej Gośliny. Do dalszego
etapu nominowano pięcioro uczestników,
wśród nich Oliwię Grządzielewską z Murowanej Gośliny.
Fotografie Andrzeja Bartkowskiego
maja
r. w Galerii na Wzgórzach
w Klubie Osiedlowym „Zielone Wzgórza”
odbyło się otwarcie wystawy fotografii
Andrzeja Bartkowskiego.
Goślińskie Lofry po raz dwunasty
maja
r. miłośników pieszych i rowerowych wycieczek (
osób) przywitała
zalana słońcem Puszcza Zielonka. Tegoroczna meta rajdu Goślińskie Lofry mieściła się w przepięknym Annowie przy leśniczówce w „zielonej klasie”.
Jubileusz 85-lecia Parafialnego Chóru
Mieszanego „VOCANTES”
Główne obchody jubileuszu miały miejsce
maja br. Rozpoczęła je msza św. w kościele pw. św. Jakuba w intencji zmarłych
i obecnych członków chóru i koncert.
Następnie
otwarto
okolicznościową
wystawę w ośrodku kultury, przy jubileuszowym torcie wspominano stare dzieje.

Orkiestra OSP na Międzynarodowym
Festiwalu w Swarzędzu

Dwie czerwcowe wystawy
W czerwcu zorganizowaliśmy dwie
wystawy: VII Goślińską Inwenturę Artystyczną ( czerwca) i wystawę prac
dzieci z Pracowni Rzeźby i Ceramiki pt.
„Guzikowy Świat” ( czerwca).
Premiera spektaklu Gangu Marcina
pt. „Jeden”
W Klubie Osiedlowym „Zielone Wzgórza” w dniu
czerwca odbyła się premiera spektaklu Gangu Marcina pt.
„Jeden”. Była to czwarta realizacja tej
grupy, którą prowadzi Marcin Matuszewski.
XI TARG WIEJSKI na jedenastkę!
czerwca
roku już po raz jedenasty o godz. . rozpoczęło się tradycyjne targowanie we wsi Boduszewo.
W tym roku przy pięknej pogodzie
w urzekającej scenerii terenu przy
pałacu w Boduszewie blisko
wystawców zaprezentowało swoje różnorodne
wyroby i ciekawe produkty dla duszy
i ciała.
Nad Wartą znów zagościły „Wianki”

„Od poloneza do kankana”

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
Tomasz Łęcki

Po raz siedemnasty w dniu 20 kwietnia
br. w Ośrodku Kultury odbył się Gminny
Konkurs Wiedzy Przyrodniczo-Leśnej.

zaprasza do wzięcia udziału w obchodach

DNIA WOLNOŚCI
I SOLIDARNOŚCI
sierpnia (środa)

KULTURZE się zdarzyło?

Niezwykły Wieczór Teatralny

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Murowanej Goślinie
Arleta Włodarczak

września (sobota)

Dyrektor Festiwalu Agnieszka Szymańska-Wojtera

Termin

Sołtys Sołectwa Łopuchówko
Urszula Zielińska

Co w

r.

Kościół pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa,
os. Zielone Wzgórza
Program:
.
Msza św. w intencji Wolności i Solidarności
.
„PIOSENKI JACKA KACZMARSKIEGO” – koncert Kuby
Michalskiego
lipiec 2011

VII POKAZY TANECZNE
Pokazy, w których udział wzięło ok.
tancerzy z naszej gminy odbyły się
kwietnia. Mogliśmy zobaczyć taniec nowoczesny, ludowy, towarzyski, układy rytmiczne do muzyki poważnej, układy aerobikowe, hip–hop.
IV Międzynarodowy Festiwal Chóralny
im. ks. Edmunda Szymańskiego
W sobotę maja
r. w sali koncertowej
Gimnazjum nr mieliśmy okazję wysłuchać
www.murowana-goslina.pl

czerwca miała miejsce pierwsza duża
impreza kulturalna w hali widowisko-sportowej. Widowisko „Od poloneza do kankana” przyciągnęło tłumy, zabrakło biletów. Powstało dzięki ludziom z Pro Sinfoniki – Koła Młodych Melomanów Klasy
Muzycznej przy Szkole Podstawowej nr
im. Henryka Sienkiewicza i Gimnazjum nr
im. Jana Kochanowskiego w Murowanej
Goślinie i zastępom ludzi oddanych sztuce.
XV Mistrzostwa Polski Weteranów
w Półmaratonie
Bieg odbył się czerwca przed południem.
Jest to najstarsza cykliczna impreza w naszym mieście, w tym roku odbywała się po

czerwca na Przystani Binduga królowała muzyka: szanty, biesiada, afrykańskie rytmy. Na uczestnikach imprezy
szczególne wrażenie zrobił obrzęd
w wykonaniu zespołu folklorystycznego „Goślinianie” pod kierunkiem
Marzenny Karbowskiej.
Orkiestra Dęta OSP na V Turnieju
Orkiestr w Kole
czerwca odbył się w Kole V Ogólnopolski Turniej Orkiestr Dętych. Nasza
Orkiestra debiutowała pod batutą Mateusza MJ Sibilskiego w zmaganiach konkursowych. Do tej pory Orkiestra uczestniczyła w festiwalach, gdzie nie podlegała ocenom powoływanych Jury.

i Długa Goślina). Bardzo ważnym natomiast
jest dodatkowe wsparcie szkół w obszarach
decydujących o jakości nauczania. Jestem
zgodny z radnymi, że na to winniśmy przeznaczyć dodatkowo ok.
tys. zł rocznie.

W SPRAWACH
WAŻNYCH

Są powody do dumy
Infrastruktura jest bardzo ważna, ale najważniejsze emocje wywołują wydarzenia
kulturalne, społeczne i sportowe. Tam też
zacieśniają się międzyludzkie więzi.

Realizujemy inwestycje

W strefie euro kryzys, w Polsce wojna ministra finansów z
samorządami o radykalne ograniczenie deficytów samorządowych. To wszystko przyczynia się do większego zainteresowania stanem finansów naszej gminy, skalą oszczędności
oraz realnością realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.

W

strefie euro kryzys, w szczególności kłopoty finansowe w Grecji,
Hiszpanii czy Portugalii. W Polsce
wojna ministra finansów z samorządami
o radykalne ograniczenie deficytów samorządowych (a udział długu wszystkich województw, powiatów, miast i gmin stanowi ok.
% długu publicznego – reszta to długi państwa!). Niepokoje niektórych grup pracowniczych. To wszystko również przyczynia się
do większego zainteresowania stanem finansów naszej gminy, skalą niezbędnych
oszczędności, realnością realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.
Podstawą jest Strategia Rozwoju Gminy
Spotykam się z pytaniami, dlaczego coś jest
budowane, a inna inwestycja musi poczekać?
Dlaczego odbywają się określone wydarzenia, a nie inne, skąd wybór takich dyscyplin
sportowych? Odpowiedzi na te pytania
można znaleźć w „Strategii Rozwoju Miasta
i Gminy Murowana Goślina na lata
” (www.murowana-goslina.pl, w dziale
„Dla Mieszkańców”, w zakładce „Publikacje/
dokumenty”). Strategię uchwala Rada Miejska po konsultacjach z mieszkańcami.
W konsultacjach obecnej wersji dokumentu
wzięło udział ok.
osób.
Jako cel strategiczny został wskazany „Rozwój mieszkalnictwa”. Celowi strategicznemu
podporządkowane są cele operacyjne, programy i projekty.
I cel operacyjny to „Rozbudowa infrastruktury – warunek rozwoju gminy”. Zawiera on
programy uzbrojenia w media i budowy
dróg.
II cel operacyjny to „Zrównoważony rozwój
gminy – warunek wysokiej jakości życia”.
Znajdziemy w nim programy rozwoju przedsiębiorczości, odnowy i rozwoju miasta, rozwoju oferty mieszkaniowej oraz odnowy
i kształtowania środowiska.
III cel operacyjny to „Rozwój lokalnego
rynku usług – warunek konkurencyjności
gminy”. Tu znajdziemy programy dotyczące
oświaty oraz usług dla ludności.
IV cel operacyjny to „Murowana Goślina
aktywna w Metropolii Poznań”. Tu wpisane
są programy: „Rowery”, „Siatkówka”, „Rozwój bazy sportowej”, „Kultura” i „Współpraca z Metropolią Poznań”. Kolejne dokumenty tj. Wieloletni Program Inwestycyjny
oraz coroczny budżet gminy, a dalej wszystkie ważniejsze działania także wynikają ze
Strategii.

Potrzebne są pieniądze i dobre pomysły
Najlepszej strategii nie da się zrealizować
bez odpowiednich środków. Jak sobie z tym
radzimy?
Po pierwsze jesteśmy liderem pozyskiwania
dotacji unijnych. To źródło jednak się kończy.
Po drugie ważne są dochody własne. Biorą
się one z udziału gminy w podatku dochodowym i z podatków lokalnych, w tym podatku
od nieruchomości. Aby zwiększać dochody
gminy nie postawiliśmy na wzrost stawek
podatkowych (poza inflacyjnym), postawiliśmy na wzrost ilości podatników. Każdy
zameldowany mieszkaniec to prawie
%
jego podatku dochodowego dla gminy.

Obecne lata to
prawdziwa rewolucja infrastrukturalna. Ambitny
zakres inwestycji
wymaga dyscypliny
finansowej, choćby
po to, aby skorzystać
z pozyskanych dotacji unijnych. Takie
możliwości pozyskiwania dotacji już się
nie powtórzą.
Jednocześnie, aby ułatwić pozostawanie czy
osiedlanie się na naszym terenie uchwalamy
wiele planów zagospodarowania przestrzennego oraz prowadzimy „Bank informacji
o wolnych terenach budowlanych i ofercie
mieszkaniowej” (dostępny pod banerem na
stronie głównej www.murowana-goslina.pl,
e-mail: m.paciejewska@murowana-goslina.
pl). Wspieramy każdego inwestora prowadząc profesjonalne doradztwo inwestycyjne.

Tomasz Łęcki - Burmistrz Miasta i Gminy

Liczba mieszkańców systematycznie rośnie
(chociaż chcielibyśmy wrócić do szybszego
wzrostu), a zorganizowanie Strefy Aktywizacji Gospodarczej zakończone budową ulicy
Polnej corocznie skutkuje dochodem ok.
mln zł. Obecnie kolejne dwie firmy przygotowują się do inwestycji. Nie czekając na
wypełnienie Polnej uruchamiamy II Strefę
przy obwodnicy. Właśnie w okolice Białęg
przyciągnęliśmy „Solarisa”.
Oczywiście to ciągle nie pozwala na realizację wszystkich ważnych potrzeb. Zarządzanie budżetem utrudnia sytuacja gospodarcza
kraju – spadek dochodów z PIT oraz decyzje
rządu nakładające dodatkowe zadania na
samorządy bez przekazania odpowiednich
środków. Najlepszym przykładem są
coroczne podwyżki dla nauczycieli bez odpowiedniego wzrostu subwencji przekazywanej z budżetu państwa.
Obok poszukiwania wzrostu dochodów stosujemy, często unikatowe rozwiązania, które
pozwalają realizować przedsięwzięcia bez
angażowania własnych środków lub przy
zaangażowaniu niewielkim. Jeżeli chcielibyśmy prowadzić transport autobusowy, przedszkola, utrzymywać czystość i zieleń, remontować i budować mieszkania komunalne czy
zarządzać składowiskiem odpadów, w tym
co obecnie zakresie i powierzyć to gminnym
jednostkom czy zakładom budżetowym, jak
robi to wiele gmin, rocznie musielibyśmy na
te dziedziny wydać więcej o ok. mln zł.
Wymienione usługi realizują firmy prywatne.
Wszyscy muszą zaciskać pasa
W obecnej sytuacji wszystkie samorządy
muszą szukać oszczędności. Nikogo nie
trzeba przekonywać, że gmina podobnie jak
każda rodzina coraz więcej płaci za prąd, gaz
i inne media. Aby bilansować nasz budżet,
a jednocześnie nie rezygnować z najważniejszych inwestycji, zredukowaliśmy zatrudnienie w Urzędzie i Straży Miejskiej, zamroziliśmy wydatki na wynagrodzenia w administracji (już trzeci rok z rzędu), na usługi
komunalne, na opiekę społeczną. Obniżeniu
uległy dotacje dla klubów sportowych.
Najwięcej emocji jednak wywołało przypomnienie, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej
(„Polityka oświatowa”) nie można utrzymywać małych oddziałów w szkołach gminnych.
W gimnazjach klasy liczą ok.
uczniów,
w szkołach podstawowych od do (średnio ). Zupełnie nie realnym jest żądanie
utrzymywania klas dla uczniów (Białężyn
lipiec 2011

O rozwoju gminy decydują realizowane inwestycje. Obecne lata to prawdziwa rewolucja
infrastrukturalna. Po latach przygotowań
z ogromnym naszym zaangażowaniem,
w tym przy zaangażowaniu naszych środków finansowych, obecnie realizowana jest
obwodnica, modernizowana jest linia kolejowa, rusza budowa km kanalizacji, za kilka
miesięcy zostanie wyłoniony wykonawca
jeziora Przebędowskiego. Budujemy ul. Raduszyńską, zakończyliśmy budynek mieszkalny
w Przebędowie (jednocześnie kolejno remontowane są stare budynki komunalne), budujemy boisko ze sztuczną nawierzchnią w Białężynie, powstaje świetlica w Rakowni,
a w najbliższym czasie m. in.: świetlice
w Boduszewie i Głęboczku, wodociąg w Głębocku, oświetlenie uliczne na terenie wsi.
Przygotowani jesteśmy do termomodernizacji szkół (m. in. nowe elewacje). Przygotowujemy budowę ul. Kolejowej i rewitalizację
pałacu oraz pl. Powstańców Wielkopolskich.
Ten ambitny zakres inwestycji wymaga również dyscypliny finansowej, choćby po to,
aby skorzystać z pozyskanych dotacji unijnych. Takie możliwości pozyskiwania dotacji
już się nie powtórzą.
Szukamy różnych form realizacji inwestycji.
Obecnie ogłosiliśmy przetarg na budowę
ponad
mieszkań czynszowych przy ul.
Przemysłowej. Będzie to rodzaj partnerstwa
publiczno - prywatnego. Zaangażowanie
gminy to udostępnienie terenu. Nakłady
ponosi partner prywatny. Po okresie zarządzania wytworzony przez niego majątek
przechodzi na własność gminy. Tymczasem
rodzin otrzyma możliwość zamieszkania
w nowych lokalach na warunkach łatwiejszych niż w TBS.

Liczba mieszkańców
rośnie, a zorganizowanie Strefy Aktywizacji Gospodarczej
zakończone budową
ulicy Polnej corocznie skutkuje dochodem ok. mln zł.
Goślińska „Pro Sinfonika” została nagrodzona pucharem prezydenta RP, a przedstawienie muzyczne „Od poloneza do kankana”
(zaangażowanych
osób) wystawione
w hali przy ul. Mściszewskiej – przy wypełnionych do ostatniego miejsca trybunach zakończyło się owacją na stojąco. Jesteśmy
po cenionych: Międzynarodowym Festiwalu
Chóralnym im. ks. E. Szymańskiego, „Targu
Wiejskim” w Boduszewie, „Wiankach”
w Mściszewie, Koncercie Festiwalu „Musica
Sacra – Musica Profana” w Długiej Goślinie.
Przed nami Jarmark św. Jakuba, drugi koncert w Długiej Goślinie, Dożynki Gminne
w Łopuchówku i Międzynarodowy Plener
Rzeźbiarski w Pławnie.
W czasie wizyty w Yvetot zostało potwierdzone nasze partnerstwo z tym francuskim
miastem. W okresie Bożego Ciała z ks. Janem
Puzyną zostały uzgodnione ostatnie szczegóły letnich działań z naszymi przyjaciółmi
z Oszmiany (Białoruś).

W sporcie wiele pozytywnych opinii otrzymaliśmy po MTB Marathonie i Mistrzostwach
Polski w Półmaratonie Weteranów. Obie
imprezy miały rekordowe liczby uczestników. Emocji i poczucia dumy dostarczały
zespoły siatkarskie i piłkarskie. I zespół UKS
„Zielone Wzgórza” („Piecobiogaz”) zajął
drugie miejsce w I lidze i tym samym jest
dwunastym zespołem siatkówki żeńskiej
w Polsce. II zespół wygrywał przez cały rok
(tylko straconych setów) i niewiele zabrakło do awansu do II ligi. Po efektownym
sezonie do klasy okręgowej powrócili piłkarze z małego Łopuchowa. Judoczki z Murowanej Gośliny zdobywały medale na zawodach krajowych, a Kamila Busse została
powołana do kadry Polski i wzięła udział
w Mistrzostwach Europy. Do kadry Polski
zostali powołani nasi modelarze samochodowi.
Te osiągnięcia zjednują nam sympatyków,
wzbudzają zainteresowanie naszą gminą,
także jako miejscem do zamieszkania. Jako
burmistrz jestem z tych wszystkich wydarzeń i osiągnięć dumny. Jestem pewien, że
to poczucie towarzyszy wielu mieszkańcom
naszej gminy.
***
W rozmowach, szczególnie tych najbardziej
gorących dostrzegam trudności z uwzględnianiem możliwie wszystkich dziedzin ważnych dla rozwoju gminy. Łatwiej przychodzi
eksponowanie interesów własnego środowiska. Szerokie spojrzenie na gminę Rada
Miejska zawarła w obowiązującej Strategii
Rozwoju i jestem przekonany, że należy konsekwentnie, choć na miarę naszych możliwości je realizować.

Tomasz Łęcki
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
tel.
e-mail: burmistrz@murowana-goslina.pl

Fundacja Edukacyjna im. Jana Pawła II
czerwca
r. odbyła się publiczna zbiórka pieniędzy na
rzecz Fundacji. Sprzedano cegiełek za kwotę .
zł.

Z

godnie z Rozporządzeniem Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie sposobów przeprowadzania
zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad
tymi zbiórkami z dnia listopada
r. (Dz.
U. Nr
, poz.
) § Zarząd Fundacji Edukacyjnej im. Jana Pawła II w Murowanej Goślinie z siedzibą przy ul. Poznańskiej
informuje, że
czerwca
r. w Novel House
w Kamińsku odbył się koncert charytatywny
połączony z publiczną zbiórką pieniędzy na
rzecz Fundacji, przeprowadzoną w formie
sprzedaży cegiełek wartościowych o nominałach
zł każda w ilości
sztuk. Zbiórka
odbyła się na podstawie pozwolenia wydanego przez Urząd Miasta i Gminy Murowana
Goślina nr OR.
. .
z czerwca
r.

www.murowana-goslina.pl

Sprzedano
cegiełek za kwotę .
złotych (słownie: jeden tysiąc sto siedemdziesiąt złotych). Zbiórka pieniężna w ramach
koncertu charytatywnego przeprowadzona
została w całości dzięki pomocy sponsorów,
darczyńców, członków zarządu oraz osób
dobrowolnie zaangażowanych w organizację zbiórki. Cały dochód ze sprzedaży cegiełek przekazany został na konto Fundacji Edukacyjnej im. Jana Pawła II i posłuży wyłącznie do wypłat comiesięcznych stypendiów.
Zarząd Fundacji Edukacyjnej
im. Jana Pawła II w Murowanej Goślinie
tel.
www.fundacjajanapawla.org.pl

ABSOLWENCI
SZKÓŁ ŚREDNICH!
Do września
r. Fundacja Edukacyjna im. Jana Pawła II przyjmuje wnioski
o przyznanie stypendium.
O pomoc finansową ubiegać się mogą
absolwenci szkół średnich, z rodzin wielodzietnych i niezamożnych, z terenu gminy
Murowana Goślina.
Wnioski o przyznanie stypendium oraz
regulamin przyznawania stypendiów
dostępne są w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina.
Dodatkowe informacje pod nr tel.:
(sekretariat burmistrza
Tomasza Łęckiego)

FINANSE

Odkrycie archeologiczne przy budowie
ul. Raduszyńskiej
Podczas prac przy przebudowie obiektu mostowego na przepust trzyotworowy z przepławką
dla ryb przy nowo powstającej ul. Raduszyńskiej dokonano odkrycia archeologicznego.
Wioletta Wojciechowska
inspektor ds. inwestycji drogowych
i sieciowych
tel. 61 811 88 28
e-mail: w.wojciechowska@murowana-goslina.pl

W

miejscu, w którym Trojanka
wypływa z jeziora Raduszyńskiego, odsłonięto drewniane
relikty mostu oraz zapory wodnej/grobli
spiętrzającej poziom wody w celu doprowadzenia odpowiedniej ilości wody do pobliskiego młyna. Pierwsza wzmianka w źródłach historycznych dotycząca młyna pojawia
się już w XV w. Odkryta konstrukcja pochodzi najprawdopodobniej z XIX w. Relikty
zapory zostały zadokumentowane fotograficznie i rysunkowo. Pobrano również próbki
dendrologiczne w celu określenia chronologii drewnianych konstrukcji.
Następnie Wykonawca musiał dokonać
wymiany gruntu, przełożyć sieć kanalizacji
sanitarnej, skierować rzekę do kanału opływowego, by móc później przygotować fundament pod nowo projektowany przepust.

Rozpoczęto również prace w zakresie przebudowy jezdni, polegające na ułożeniu krawężników. Wykonano podbudowę z kruszywa. Przystąpiono do budowy ścieżek pieszo-rowerowych.

dorazowo do frontu prowadzonych robót,
oczywiście z możliwością dojazdu do posesji
i tak, aby ograniczyć maksymalnie trudności
komunikacyjne.

Ponadto zrealizowano już prace polegające
na:
▪ usunięciu kolizji sieci energetycznej,
▪ przebudowie urządzeń telekomunikacyjnych,
▪ przebudowie sieci wodociągowej,
▪ budowie oświetlenia ulicznego,
▪ budowie kanalizacji deszczowej,

Należy jednak pamiętać, że czas realizacji
inwestycji jest bardzo krótki dzięki czemu
mogliśmy ubiegać się o dofinansowanie
z Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego. Dla przypomnienia - wielkość
dofinansowania wynosi % wartości robót
kwalifikowanych, co stanowi kwotę ok.
, zł. Roboty prowadzi konsorcjum Wykonawców: Lider konsorcjum –
Budownictwo Drogowe Siedlecki Sp. z o.o.
z siedzibą w Czerwonaku przy ul. Gdyńskiej
, Partner - Mosty Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Fortecznej
E,
Partner - Alusta S.A. z siedzibą w Poznaniu
przy ul. Hallera / .

Realizacja robót przy przebudowie ulicy
Raduszyńskiej wraz z mostem prowadzona
jest zgodnie z harmonogramem rzeczowofinansowym, który stanowi załącznik do
Umowy z Wykonawcą.
Termin całkowitego zakończenia robót planowany jest na września
roku.
Przypominam, że podczas realizacji robót
organizacja ruchu dostosowana będzie każ-

WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt „ Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem” współfinansowany przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

Zapraszamy na III Lato
z przewodnikiem
w Puszczy Zielonka

III Gośliński Zlot Samochodów
Terenowych i Quadów

MUROWANA TROPHY
sierpnia po raz trzeci na terenie
gminy Murowana Goślina odbędzie się Gośliński Zlot Samochodów Terenowych i Quadów MUROWANA
TROPHY
, pod honorowym patronatem
Burmistrza Miasta i Gminy.
Idea Zlotu:
Zlot pojazdów terenowych ma na celu propagowanie sportów motorowych, utrzymanie tradycji zlotów terenowych, które można
uprawiać w sposób uporządkowany, w zgo-

dzie z naturą. Ponadto jest częścią większej
inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Czterokołowców AtvPolska, które ma na celu krzewienie pozytywnego wizerunku miłośników
OFF-ROAD’u.
Jak przebiega zlot?
Próby zaliczamy odbijając pieczątki na karcie
drogowej. Auta pokonują trasę na podstawie roadbooka (standardowo rozrysowanej
trasy), quady natomiast korzystają z wcześniej przesłanego przez organizatora tracka

Europejski Tydzień
Zrównoważonego Transportu
W dniach do września br. odbywać się będzie Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, który zakończy
„Dzień bez Samochodu” ( września). Gmina Murowana
Goślina również włączy się w tę inicjatywę.

lipca
r. ruszała kolejna edycja imprez pn. „Lato z przewodnikiem w Puszczy Zielonka”. W ubiegłym roku w ramach cyklu
odbyło się wycieczek pieszych, rowerowych i autokarowych.

Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 61 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

W tym roku główny organizator „Lata” – Związek Międzygminny
„Puszcza Zielonka” proponuje bezpłatne wycieczki piesze (z dużym
naciskiem na wykorzystanie sportu nordic walking) i rowerowe.

I

Co tydzień, w sobotę lub w niedzielę zapraszamy na start z oprowiantowaniem, sprzętem (rower lub kijki – w zależności od charakteru imprezy) i pozytywnym nastawieniem. Przewodnik poprowadzi
grupę wg autorskiej trasy i doprowadzi bezpiecznie do mety. Tempo
wycieczek z całą pewnością będzie dopasowane do bieżących możliwości fizycznych grupy, a zatem – bez obaw! Wystarczy chcieć!
Wyprawy w głąb Puszczy Zielonka będą znakomitą okazją do poznania jej bogactw przyrodniczych i do aktywnego wypoczynku w letnie
weekendy.
Patrycja Owczarzak
specjalista ds. turystyki
Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”
w Murowanej Goślinie
tel.
e-mail: p.owczarzak@puszcza-zielonka.pl

tak
września nastąpi uroczyste otwarcie obecnie budowanej ul. Raduszyńskiej,
połączone z piknikiem dla mieszkańców.
W programie przejazd na „byle czym”.
Zachęcamy mieszkańców do włączenie się
w paradę poprzez zbudowanie własnego
pojazdu (przerobione deskorolki, rowery,
wózki – najciekawsze nagrodzimy).

Ponadto w szkołach odbędą się pogadanki
dot. bezpieczeństwa, które poprowadzą
funkcjonariusze Policji i Strażnicy Miejscy,
a także konkurs plastyczny dla przedszkolaków.

września Związek Międzygminny „Puszcza
Zielonka” otworzy szlak kajakowy wytyczony
jeziorami leżącymi na terenie Puszczy Zielonka o łącznej długości ok.
km. W ramach otwarcia odbędzie się spływ, na który
zapraszamy również mieszkańców Murowanej Gośliny (szczegóły wkrótce na www.
puszcza-zielonka.pl, Dział „Turystyka w Puszczy Zielonka, w zakładce „Szlak kajakowy”).

Zachęcamy do włączenia się w obchody.

września odbędzie się rajd nordic walking
ścieżkami „Puszczy Zielonka”.
lipiec 2011

września natomiast w ramach Dnia bez
Samochodu każdy, kto pokaże dowód rejestracyjny pojazdu pojedzie komunikacją
Warbus za darmo.

www.murowana-goslina.pl

Szczegóły wkrótce na
www.murowana-goslina.pl.

Organizator zastrzega sobie
możliwość zmian w programie.

wgrywanego do nawigacji (standardowo dla
nawigacji Garmin). Dla uczestników, którzy
przywiozą swe pojazdy na lawetach przewidziany jest parking lawet.
Szczegóły na
www.murowanatrophy.yoyo.pl
www.murowanatrophy.cba.pl
Organizatorzy:
Grzegorz Tomaszkiewicz –
Patryk Woźniak –
e-mail: murowanatrophy@gmail.com

PUCHAR
PREZYDENTA
DLA PRO SINFONIKI

K

oło Młodych Melomanów „Klasa
Muzyczna” przy Szkole Podstawowej nr im. Henryka Sienkiewicza i Gimnazjum nr im. Jana Kochanowskiego otrzymało nagrodę: Puchar
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego za wybitne osiągnięcia artystyczne, społeczne i organizacyjne.
Tak wielkie uznanie koło otrzymało za
koncert „Uszy do góry – muzyczny
Poznań w oczach Jerzego Waldorﬀa”,
wystawiony w ramach . Turnieju Pro
Sinfoniki. Kryształowy puchar został
wręczony podczas gali finałowej turnieju w auli Lubrańskiego UAM w Poznaniu w dniu czerwca br.

SOŁTYSi szkolili się na warsztatach
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 61 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

Jak realizować Fundusz Sołecki?
Jakie są zadania sołectw? Jakie
możliwości na rozwój wsi dają
fundusze unijne? Na te i wiele
innych pytań odpowiedzi uzyskać
mogli sołtysi, którzy 2 czerwca
wzięli udział w warsztatach zorganizowanych przez urzędników
w Długiej Goślinie. Zapraszał Burmistrz Murowanej Gośliny oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej.

N

iedawno zakończone wybory sołeckie wyłoniły
sołtysów, w tym ,
którzy przez następne
lata będą
sprawować tę funkcję po raz pierwszy. Warsztaty miały przybliżyć zasady funkcjonowania samorządu pomocniczego, jakim jest
sołectwo, ale także gminy i urzędu.

Pierwszy blok tematyczny dotyczył urzędu,
komunikacji z mieszkańcami, funduszu sołeckiego, zasad organizowania spotkań. Część
druga zwierała prezentacje: strategii gminy,
systemu usług komunalnych, Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego, zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Trzeci blok tematyczny natomiast obejmował działalność
stowarzyszeń wiejskich na przykładzie Stowarzyszenia Przyjaciół Rakowni. Założenia
zaprezentował Prezes Piotr Jędrzejczak.
Lokalna Grupa Działania „Kraina Trzech
Rzek”, której członkiem jest gmina Murowana Goślina, zachęciła do udziału w kon-

kursach unijnych na realizację małych projektów. Natomiast Prezes
Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego Barbara
Czachura zapoznała uczestników warsztatów ze strukturą organizacji, płynącymi z członkostwa w niej korzyściami oraz pochwaliła
dotychczasowe działania sołectw w Murowanej Goślinie, uznając je,
za godne naśladowania.

W Murowanej Goślinie funkcjonuje
niespotykany w innych gminach
system spotkań przedsesyjnych
oraz możliwość opiniowania przez
naszych sołtysów uchwał Rady
Miejskiej.

PODZIĘKOWANIA

P

ragnę gorąco podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły
się do tego, że imprezę z okazji Dnia Dziecka, oraz zabawę
taneczną w Łopuchówku w dniu czerwca br. mogę uznać za bardzo
udaną.
Kłaniam się w szczególności: p. Monice i Grzegorzowi Skubiszyńskim,
p. Katarzynie Gostyńskiej, p. Tadeuszowi Gruchale, grupie harleyowców z Zielonych Wzgórz, p. Marianowi Nogajowi, wesołemu klaunowi, p. Agnieszce Szczepaniak, p. radnemu Jarosławowi Dobrowolskiemu, p. radnemu Mariuszowi Palce, p. radnemu Robertowi Okińczycowi, p. Ewie i Krzysztofowi Fabiańskim, mojej ukochanej Radzie
Sołeckiej.
Dziękuję również Paniom z Sołectwa, których ciasta zachwyciły
wszystkich gości. Kłaniam się p. Heniowi Makuchowi za oprawę
muzyczną.
Urszula Zielińska
Sołtys Sołectwa Łopuchówko

B

ardzo dziękuję za pomoc w zorganizowaniu Dnia Dziecka: Rezydencji „Dwa Stawy” pod kierownictwem p. Wandy Torz, Radnej
Elżbiecie Winogradzkiej, Pensjonatowi „Novel House”, p. Annie
Molińskiej, leśniczemu Markowi Dzielowi, oraz anonimowym ofiarodawcom.

W warsztatach uczestniczyli także radni z terenów wiejskich, urzędnicy merytorycznie odpowiedzialni za poszczególne zagadnienia
oraz przedstawiciele organizacji działających na wsiach.

Elżbieta Dziel
Sołtys Sołectwa Kamińsko
oraz Rada Sołecka

Po części warsztatowej, w luźniejszej już atmosferze przy poczęstunku, uczestnicy warsztatów mogli zadawać pytania i wyjaśnić
nurtujące kwestie.

SOŁTYSI GMINY MUROWANA GOŚLINA
Piotr Michalski
Sołectwo Białęgi

Agnieszka Szczepaniak
Sołectwo Głębocko

Urszula Zielińska
Sołectwo Łopuchówko

Zdzisław Bromberek
Sołectwo Przebędowo

Anna Stachowiak
Sołectwo Trojanowo

Dorota Michałowska
Sołectwo Białężyn

Jakub Bartoszewicz
Sołectwo Głęboczek

Izabela Olejniczak
Sołectwo Łoskoń Stary

Bogdan Winkel
Sołectwo Raduszyn

Sylwia Kilanowska
Sołectwo Uchorowo

Elżbieta Winogrodzka
Sołectwo Boduszewo

Elżbieta Dziel
Sołectwo Kamińsko

Jan Gruszczyński
Sołectwo Mściszewo

Michał Hałas
Sołectwo Rakownia

Krzysztof Fabiański
Sołectwo Wojnowo

Marek Strykowski
Sołectwo Długa Goślina

Leszek Sommerfeld
Sołectwo Łopuchowo

Marcin Walkowiak
Sołectwo Nieszawa

Paweł Bukowski
Sołectwo Starczanowo

Hieronim Kazuś
Sołectwo Zielonka
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VII Sesja Rady Miejskiej

. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do
rejestru żłobków i klubów dziecięcych
prowadzonych na terenie gminy Murowana Goślina.
. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do
Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto oraz Sądu Okręgowego w Poznaniu.

czerwca
roku o godz. : w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
przy ul. Poznańskiej w Murowanej Goślinie odbyła się VII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej. Tradycją stało się już, że pierwsza część posiedzenia poświęcona była gratulacjom.
Tym razem niezwykle licznym.
Piotr Hildebrandt
Biuro Rady Miejskiej
tel. 61 892 36 54
e-mail: rada.miejska@murowana-goslina.pl

P

o otwarciu sesji i stwierdzeniu quorum
( % frekwencja) przyjęto protokół
Nr VI/
z Sesji Rady Miejskiej z dnia
kwietnia
roku.

Następnie dowódca likwidowanej jednostki
wojskowej
w Trzaskowie ppłk Marek
Szkudlarek na ręce Norberta Kulse - Kustosza Izby Regionalnej Ziemi Goślińskiej przekazał pamiątki - puchary i elementy sprzętu
bojowego, które wzbogacą zbiory Izby.
Władze gminy podziękowały sołtysom ustępującym ze sprawowanej funkcji w związku
ze zmianą kadencji: Tadeuszowi Marciniakowi
z Białężyna, Jerzemu Maćkowiakowi z Głębocka, Bronisławowi Olechowi z Kamińska,
Janowi Sygneckiemu z Łopuchowa, Zbigniewowi Mendlewskiemu z Mściszewa, Zbigniewowi Wiśniewskiemu z Nieszawy, Marianowi
Nogajowi z Trojanowa, Iwonie Wojczak
z Uchorowa i Hannie Kramer z Wojnowa (nie
wszyscy mogli przybyć na sesję osobiście).
Powitano nowo wybranych przedstawicieli
sołectw: Dorotę Michałowską w Białężynie,
Agnieszkę Szczepaniak w Głębocku, Elżbietę
Dziel w Kamińsku, Leszka Sommerfelda
w Łopuchowie,
Jana
Gruszczyńskiego
w Mściszewie, Marcina Walkowiaka w Nieszawie, Annę Stachowiak w Trojanowie, Sylwię Kilanowską w Uchorowie i Krzysztofa
Fabiańskiego w Wojnowie. Nowi sołtysi otrzymali wpinane herby gminy (również nie wszyscy wymienieni mogli uczestniczyć w sesji).
Oficjalnie przedstawiony został nowy
Komendant Straży Miejskiej Mirosław Stróżyński, który od maja zastąpił dotychczas
sprawującego tę funkcję Piotra Kubczaka –
obecnie Komendanta Straży Miejskiej w rodzinnym Swarzędzu, również obecnego na
goślińskiej sesji.
Podziękowano zarządowi Komitetu Partnerskiego Ziemi Goślińskiej: prezes Emilii Przybysz-Stemplewskiej oraz wiceprezes Ewie
Leitgeber za owocną pracę na rzecz rozwoju
kontaktów z gminami partnerskimi. W wyniku ustąpienia z ww. stanowisk nowym prezesem wybrany został Jakub Niewiński,
natomiast jego zastępczynią Agnieszka
Drabczyk.

Przygotowano również gratulacje dla
judoczki Kamili Busse za wywalczenie Wicemistrzostwa Polski Juniorek Młodszych
w judo podczas Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży w Białymstoku. Jednak ze
względu na wcześniej zaplanowany wyjazd,
nie mogła przybyć na sesję.
Przedstawicielki zespołu siatkarskiego
KS PIECOBIOGAZ Murowana Goślina: Aleksandra Trojan, Patrycja Wyrwa, Magdalena
Fedorów wraz z menedżerem Andrzejem
Miciulem i Prezesem UKS Ryszardem Pominem przyjęły gratulacje za zajęcie drugiego
miejsca w I lidze siatkówki kobiet.
Wyróżniono również drugi zespół siatkarski
UKS „Zielone Wzgórza” Murowana Goślina
za zajęcie pierwszego miejsca w III lidze siatkówki kobiet – seria A oraz udział w turnieju
finałowym o awans do II ligi. Gratulacje odebrały: Barbara Kubiak – kapitan zespołu oraz
trener Ewa Miciul, w obecności prezesa UKS
Ryszarda Pomina.
Jako ostatni wśród wyróżnionych wystąpili
przedstawiciele
zespołu
piłkarskiego
KS
Łopuchowo: Marcin Bejma, trener
Ryszard Krzyżan oraz prezes Jan Sygnecki,
z tytułu zajęcia pierwszego miejsca w rozgrywkach A-klasy oraz awansu do klasy
okręgowej.
Na tym zakończono część posiedzenia
poświęconą gratulacjom. Radni przystąpili
do rozpatrywania projektów uchwał.
Podjęto następujące uchwały:
. w sprawie zmiany budżetu gminy na
rok.
. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Murowana Goślina na
lata
.
. w sprawie emisji obligacji komunalnych
oraz określenia zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu.
. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wekslowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie spłaty
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie części udziału
własnego w inwestycji realizowanej
przez Związek Międzygminny “Puszcza
Zielonka” w ramach projektu nr
POIS. . . - /
pn. “Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”.

. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wekslowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie spłaty
długoterminowego kredytu odnawialnego na sfinansowanie przepływów
z tytułu podatku od towarów i usług
VAT dla inwestycji realizowanej przez
Związek Międzygminny “Puszcza Zielonka” w ramach projektu nr
POIS. . . - /
pn. “Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”.
. w sprawie wydania oświadczenia dotyczącego działań podejmowanych przez
resort finansów zmierzających do
zmniejszenia deficytu sektora finansów
publicznych w najbliższych latach.
. w sprawie zmiany uchwały w sprawie
poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz
określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso.
. w sprawie zmiany uchwały nr
XLIII/
/
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia września
r.
w sprawie ustalenia opłaty targowej na
rok
.
. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami za
lata
oraz raportu z wykonania
Programu Ochrony Środowiska za lata
dla Miasta i Gminy Murowana
Goślina.
. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie część A, gmina Murowana Goślina.
. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie część B, gmina Murowana Goślina.
. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu wsi
Kamińsko, Pławno, Czernice i okolic
w gminie Murowana Goślina - część P.
. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
części działki o nr
/ w Mściszewie.
. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
dla
Miasta i Gminy Murowana Goślina.
. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu
interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
lipiec 2011

Podczas sesji był procedowany jeszcze jeden
projekt uchwały, który jednak nie uzyskał
wymaganej większości. Chodzi o projekt
uchwały w sprawie rozwiązania jednostki
organizacyjnej pod nazwą „Straż Miejska
w Murowanej Goślinie”. Projekt ten został
wniesiony przez radnych z klubu „Nowoczesna Gmina”. Według wyliczeń wnioskodawców likwidacja Straży Miejskiej miałaby
przynieść w roku
i następnych minimum
zł oszczędności rocznie. Na likwida.
cję Straży nie zgadzał się Burmistrz i pozostali radni. Projekt był długo dyskutowany
podczas Komisji Oświatowo-Społecznej
z udziałem Komendanta Straży Miejskiej,
przedstawiciela Policji oraz Pełnomocnika
ds. bezpieczeństwa w Gminie. Wszyscy ww.
zgodnie twierdzili, że utrzymanie Straży
Miejskiej jest niezbędne, a jej praca przynosi
wymierne efekty na dowód czego przywołali niedawne sprawozdanie z działalności
Straży za okres ostatnich lat. Burmistrz
przekonywał, że celem oszczędności zredukowano etaty w Straży z sześciu do trzech.
Dalsza redukcja nie przyniesie żadnych efektów, gdyż w miejsce strażników będzie
trzeba zatrudnić dodatkowe osoby w administracji do wykonywania zadań Straży jak

Nocna pomoc
lekarska
Dorota Brajewska
inspektor ds. opieki zdrowotnej
i dotacji udzielanych z budżetu gminy
tel. 61 811 28 45
e-mail: d.brajewska@murowana-goslina.pl

P

unkty nocnej i świątecznej pomocy
doraźnej funkcjonują od godz. :
do : dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i dni ustawowo
wolne od pracy. Pacjenci mogą korzystać
m.in. z placówek:
▪ NZOZ „Twoja Przychodnia” w Poznaniu
przy ul. Blacharskiej , tel.
,
▪ Zespół Specjalistycznych Gabinetów
Lekarskich „MIRMAR” s. c. NZOZ Konsyliarz, Poznań, ul. Słowackiego ,
tel.
,
▪ Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ, Poznań, Al. Solidarności
, tel.
,
▪ SPZOZ w Obornikach, ul. Szpitalna ,
tel.
,
▪ ZOZ, Wągrowiec, ul. Kościuszki ,
tel.
.

www.murowana-goslina.pl

np. wyłapywanie bezdomnych psów, likwidacja dzikich wysypisk, czy kontrola odprowadzania ścieków.
Z apelem o pozostawienie Straży wystąpił
również były już Komendant naszej, a obecnie Komendant Straży Miejskiej w Swarzędzu Piotr Kubczak, który budował struktury
Straży od podstaw i wie jak wiele pracy i
wyrzeczeń to kosztowało.
Ostatecznie projekt likwidacji poparło pięciu
radnych z Klubu „Nowoczesna Gmina”,
dwóch radnych z Klubu „Rozwój Ziemi
Goślińskiej” wstrzymało się od głosu, a pozostali byli przeciw.
Ponadto Burmistrz Tomasz Łęcki przedstawił
sprawozdanie ze swojej działalności za okres
od kwietnia
do maja
roku.
W punkcie poświęconym interpelacjom, wolnym głosom i wnioskom został poruszony
temat oświaty w gminie Murowana Goślina,
za sprawą nauczycieli i rodziców dzieci szkół
podstawowych z terenu gminy obecnych na
sesji.
Pani Małgorzata Warzecha, dyrektor SP
w Białężynie, wystąpiła do radnych i Burmistrza z apelem, aby nie zmieniać statusu
szkoły i nie łączyć klas. Przekonywała, że
nauka w klasach łączonych jest dla nauczycieli karkołomnym zadaniem i niekorzystnie
wpłynie na poziom nauczania. W obronie
uczniów stanęli również rodzice i sołtys Białęg wyrażając swój sprzeciw wobec pomysłu
łączonych klas.

Burmistrz zapewnił, że rozumie stanowisko
szkół w Białężynie i Długiej Goślinie, zwłaszcza rodziców. Bronił jednak swojej decyzji
jako zgodnej z przyjętą przez Radę Miejską
„Polityką Oświatową”. Powiedział, że rząd
zrzucił odpowiedzialność za szkoły na samorządy, które dysponują ograniczonymi środkami. Żeby przekazać więcej na oświatę,
trzeba zabrać pieniądze z innej dziedziny.
Można w przyszłorocznym budżecie zapewnić % budżetu na oświatę zamiast dotychczasowych % jednak to Rada musi zadecydować, czy brakujące środki zdjąć z inwestycji, kultury, administracji czy innych dziedzin.
Radny Leszek Rewers zaproponował, aby
zorganizować posiedzenie połączonych
komisji poświęcone wyłącznie kwestii szkół.
Z pomysłem zgodziło się kilkoro innych radnych. Propozycję radnego poparł również
Burmistrz dodając, że najlepiej będzie realizować rozmowy w miesiącach letnich tak,
aby je finalizować we wrześniu. Będą one
miały bowiem wpływ na przyszłoroczny
budżet.
Przewodniczący Konrad Strykowski zaproponował, aby funkcjonujący w ramach Rady
Zespół ds. Oświaty przedstawił własną propozycję i w oparciu o to stanowisko pracował.
Na tym zakończono obrady sesji. Podjęte na
sesji uchwały są dostępne w Biurze Rady
Miejskiej oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Zapisy
na badania profilaktyczne
Dorota Brajewska
inspektor ds. opieki zdrowotnej
i dotacji udzielanych z budżetu gminy
tel. 61 811 28 45
e-mail: d.brajewska@murowana-goslina.pl

W

sierpniu w naszej gminie odbędą
się badania profilaktyczne w zakresie:

. profilaktyki nowotworów złośliwych:
raka gruczołu krokowego i raka jelita
grubego w ramach której:
sierpnia
r. o godz. : – zorganizowane zostanie spotkanie edukacyjne
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
i rekreacji w Murowanej Goślinie przy ul.
Poznańskiej
. W trakcie spotkania
zostaną przekazane zainteresowanym
zestawy probówek do przygotowania
próbki do badania.
sierpnia
r. – w Ośrodku Zdrowia
przy ul. Dworcowej
pobierana będzie
krew na PSA (dotyczy mężczyzn od
roku życia) oraz odbierane materiały do

badania pod kątem krwi utajonej w kale
(dotyczy kobiet i mężczyzn od
roku
życia).
. profilaktyki schorzeń układu oddechowego – w ramach, której odbędą się
badania RTG i spirometryczne dla osób
powyżej
roku życia
sierpnia
r.
przy ul. Dworcowej .
Zapisy na badania: tel.

.

BRAKUJĄCE TABLICE
Z NAZWAMI ULIC
W przypadku zauważonych brakujących tablic z nazwami ulic na terenie
gminy zgłoszenia proszę kierować do
Referatu Gospodarki Nieruchomościami, tel.
,
,
, lub na adres mailowy:
p.zgola@murowana-goslina.pl

OŚWIATA

OŚWIATA

Wyniki goślińskich szkół
OKE w Poznaniu ogłosiła wyniki sprawdzianu klas VI Szkoły
Podstawowej i Egzaminu Gimnazjalnego
.
Teresa Dutkiewicz
Kierownik Biura ds. Oświaty
tel. 61 892 36 90
e-mail: t.dutkiewicz@murowana-goslina.pl

C
,

ieszy nas bardzo dobry wynik Szkoły
Podstawowej w Długiej Goślinie, która
w ubiegłym roku miała wynik zaledwie
. Bardzo stabilnie pracuje Szkoła Pod-

stawowa nr , która uzyskuje wyniki lepsze
niż średni wynik w kraju, czy powiecie. Natomiast z niepokojem obserwujemy spadek
efektów nauczania w Szkole Podstawowej
nr , Szkole Podstawowej w Białężynie i Łopuchowie. Z pewnością będzie nad czym
pracować w nowym roku szkolnym
/
.

Sprawdzian
Kraj

,

Wielkopolska

,

Poznań

,

Powiat

,

Szkoła Podstawowa nr w Murowanej Goślinie

,

Szkoła Podstawowa nr w Murowanej Goślinie

,

Szkoła Podstawowa w Białężynie

,

Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie

,

Szkoła Podstawowa w Łopuchowie

,

Praca szkół podstawowych pośrednio przekłada się na wyniki egzaminu gimnazjalnego.
Widać to niestety w wynikach uczniów Gimnazjum nr , gdzie uczą się absolwenci Szkoły
Podstawowej nr i szkół wiejskich. GimnaCzęść humanistyczna

zjum nr , gdzie uczą się absolwenci Szkoły
Podstawowej nr nie ma takich problemów,
a tegoroczne wyniki są lepsze od średnich
wyników miasta Poznania. Gratulujemy!
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Część

Część Humanistyczna

Część Matematyczno – przyrodnicza

Język angielski

Języka niemiecki

Rok szkolny 2010/2011 w „Dwójce”

Tanecznym krokiem przez świat
Dziewczęta z zespołu „Psotki” wytańczyły
na Pokazowym Turnieju Tańca „Wyraź się
tańcem” pierwsze miejsce w tańcach grupowych i zdobyły puchar ufundowany przez
MG Sport. Indywidualne sukcesy odniosły
też dwie tancerki, Marika Mazurek i Agata
Bardzik, zajmując II i III miejsce. Dziewczęta
zakwalifikowały się również do programu
„Mam talent” i niebawem zobaczymy je
w jesiennej edycji tego programu.
Z myślą o dzieciach
czerwca na boisku Szkoły Podstawowej
w Białężynie tłumnie zgromadzili się na
kolejnym w historii szkoły Festynie Rodzinnym uczniowie, rodzice oraz przyjaciele tej
placówki. Występy uczniów, loteria fantowa
(z nagrodami głównymi: rower, telewizor,
wiatrak, parasol, suszarka), pokazy strażackie, muzyka kapeli Eka Wuja Jacha, kawiarenka serwująca pyszne wypieki i ognisko
z kiełbaskami, przyciągnęły również wielu
okolicznych mieszkańców, a także przyjezdnych gości. Wspólne spędzanie niedzielnego
popołudnia przy pięknej pogodzie, w miłej
atmosferze udało się dzięki wielkiemu (jak
co roku) zaangażowaniu i pomocy nieocenionych rodziców uczniów naszej szkoły i hojności sponsorów.

Rok szkolny
/
dla Szkoły Podstawowej nr im. Henryka Sienkiewicza w
Murowanej Goślinie był bardzo pracowitym czasem. Przez pierwsze miesiące realizowaliśmy kolejne zadania w ramach Roku Chopinowskiego.

W

przeddzień Międzynarodowego
Dnia Muzyki odbyła się oficjalna
inauguracja głównej nagrody w .
Turnieju Pro Sinfoniki, za widowisko „Inochi
no ongaku czyli muzyka życia”, a w programie muzyka Fryderyka Chopina w wykonaniu uczniów klas muzycznych i gościa specjalnego Pani prof. Ewy Kandulskiej – Jakubczyk.
października w szkolnej auli odbył się
Konkurs dla Młodych Amatorów poświęcony
Fryderykowi Chopinowi. W jury zasiadła
Natalia Rehling (Sawościanik) - laureatka
wielu polskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych.
W listopadzie odbył się finał Gminnego Konkursu Wiedzy o Fryderyku Chopinie „Panowie czapki z głów, oto geniusz”, organizowanego we współpracy z MGOKiR. Działania
naszej szkoły w Roku Chopinowskim zostały
docenione. Jako jedna z placówek w Wielkopolsce otrzymaliśmy na specjalnym spotkaniu podziękowanie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Część matematyczno – przyrodnicza

Wielkopolska

język angielski

Z życia Szkoły
w Białężynie
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Gim nr
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III b

,
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Klasa III a – uczniowie z Białężyna, Raduszyna, Uchorowa, Przebędowa, Nieszawy.
Klasa III b – uczniowie z Długiej Gośliny, Łopuchowa, Kąty, Przebędowa, Trojanowa.
Klasa III d – uczniowie z Murowanej Gośliny, Boduszewa, Huty Pustej, Głębocka, Mściszewa.

,

Nasze „Złotka”
Sport to zdrowie, to hasło promują nasi uczniowie. A na dowód tego odnoszą sportowe
sukcesy. Czwórbój Lekkoatletyczny – miejsce. W biegu ulicznym czerwca Kamil Krotecki - miejsce. A . .
r. uczniowie
wywalczyli w Gminnych Igrzyskach Lekkoatletycznych Młodzieży Szkolnej
złotych
medali, w tym we wszystkich sztafetach,
srebrnych i brązowych. Całoroczna praca
pod czujnym okiem trenerki, Pani Katarzyny
Garstkiewicz przełożyła się na
medale.
Małgorzata Warzecha
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białężynie

GOŚLINIANIE W
KADRZE POLSKI
Trzech mieszkańców gminy Murowana
Goślina: Michał Tronowski, Jakub Kaczmarek i Michał Karpiński zostało wybranych do kadry Polski, która reprezentować
będzie nasz kraj na Mistrzostwach Europy
Modeli Samochodów, mających odbyć się
w Niemczech w dniach - sierpnia br.
Kadra, wytypowana przez Sekcję Modeli
Samochodów, składa się z ośmiu zawodników z Polski, wśród, których są nasi
trzej mieszkańcy, na co dzień działający
w Klubie „Pirat” przy Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury i Rekreacji.

W marcu w ramach . Turnieju Pro Sinfoniki
zaprezentowany został koncert „Uszy do
góry – muzyczny Poznań w oczach Jerzego
Waldorﬀa”. Koncert wzbudził wielkie uznanie, zdobył I miejsce.
czerwca w hali widowiskowo-sportowej
w Murowanej Goślinie wystawione zostało
widowisko teatralno-muzyczne „Od poloneza do kankana” z udziałem naszych mło-

lipiec 2011

Drugim nurtem w działalności szkoły od lat
jest praca z uczniem. Byliśmy organizatorami
kilku konkursów, np. odbył się u nas XIV
Mikołajkowy Ogólnopolski Turniej Minisiatkówki Dziewcząt i Chłopców im. Tomasza
Zajaczkowskiego, etap powiatowy XV Jubileuszowego Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce,
Ponadgminny Konkurs Języka Angielskiego
„Take on six”, Gminny Konkurs „Bezpieczni
na drodze” czy Gminny Konkurs „Mistrz
Rachunku”.

Kolejny rok udało
się uzyskać bardzo
dobre wyniki
w sprawdzianie
umiejętności.
Nasi uczniowie osiągnęli znaczące sukcesy
w zmaganiach konkursowych, przykładowo: laureatów XV Jubileuszowego Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce, finalista Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego, wyróżnienie w Powiatowym
Konkursie z Literatury i Języka Polskiego
„Złota żabka”, wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR, a także Mistrzostwo Wielkopolski
w Minisiatkówce Dziewcząt rocznika
.

Kolejny rok udało się uzyskać bardzo dobre
wyniki w nauczaniu, zarówno w klasyfikacji,
jak i w sprawdzianie umiejętności.
Dwójka w minionym roku szkolnym organizowała też wiele imprez m. in. festyn przygotowany przez rodziców „Piknik z Dwójką”.
Były działania w ramach ogólnopolskiego
programu społecznego „Szkoła bez przemocy”, akcje w ramach Klubu Szkół Unicef,
do którego należymy czy w ramach współpracy ze Schroniskiem dla Zwierząt. Mieliśmy swój Dzień Patrona, Sportowe Igrzyska
Dwójki, Dzień Ziemi. Odbył się u nas Finał
edycji WOŚP, Turniej Halowej Piłki Nożnej.
Realizowane były programy edukacyjne, np.
„Ratujemy i uczymy ratować”, „Owoce
w szkole”, „Doskonałe mleko”, „Plusk”,
„Przyrodnicze wędrówki”. Odbyły się liczne
wycieczki krajoznawcze, kulturalne, przedmiotowe. Odbywały się koncerty, przedstawienia teatralne…. i długo by jeszcze wymieniać. Działo się, działo… Czas na zasłużony
wypoczynek.
Życząc uczniom, nauczycielom i rodzicom
udanych wakacji, chciałabym złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy
mieli swój wkład w życie szkolne „Dwójki”,
a szczególnie bardzo zaangażowanym
nauczycielom i niezrównanym rodzicom, na
których zawsze możemy liczyć! Dziękujemy!
Mirosława Szudera
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr
im. H. Sienkiewicza w Murowanej Goślinie

Z życia Gimnazjum nr 1
W maju i z początkiem czerwca w Gimnazjum nr dużo się działo. Z inicjatywy nauczycieli
odbyły się turnieje, które wyłoniły najlepszego humanistę i językowca w naszej szkole.

W

Tygodniu Przedmiotów Humanistycznych i Tygodniu Języków
Obcych brali udział wszyscy uczniowie. Po tym jak Zuzanna Furman została
laureatką Wojewódzkiego Konkursu Języka
Polskiego nie ulegało wątpliwości, że i tym
razem będzie najlepsza. Drugie miejsce
zajęła Anna Albin, a trzecie Szymon Wieczorek. Przeprowadzone przez panią Annę
Płonkę dyktando wyłoniło uczniów, dla których ortografia nie stanowi tajemnicy. W tej
dyscyplinie zwyciężyła Kinga Garstkiewicz,
zdobywając tytuł Mistrza Ortografii natomiast wicemistrzem została Ada Nowicka.
Odkryciem językowym i wokalnym okazała
się Martyna Cichacka, natomiast w kategorii

TRZYMAMY KCIUKI.

dych artystów pod kierownictwem Pani
Jadwigi Maćkowiak.

www.murowana-goslina.pl

poezji obcojęzycznej wyróżnienia otrzymały:
Patrycja Ludzkowska i Ada Nowicka. W konkursie wiedzy o krajach anglo- i niemieckojęzycznych zwyciężyły klasy II a i II d.
czerwca z okazji Dnia Dziecka odbyły się
zawody sportowe. Rodzice przygotowali
lody dla wszystkich uczestników, a klasa II b
kawiarenkę ze „słodkościami”. Zabawa była
przednia, a konkurencje wzbudzały wiele
emocji. Całą zabawę przygotowały panie
Sylwia Cebulska i Beata Patycka, która całość
prowadziła.
Rozstrzygnięty został również konkurs na
najlepszą klasę. W tym rankingu zwyciężyła
klasa III b. Serdecznie gratuluję!

czerwca odbył się bal klas trzecich, tym
razem pod hasłem „Karnawał w Rio”. Siedemdziesięcioro ośmioro młodych ludzi rozpoczęło polonezem. Wzruszeni byli nie tylko
rodzice, ale również nauczyciele. Wszyscy
bawili się świetnie i z pewnością długo
pamiętać będą swój pierwszy wielki bal. Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom,
bez pomocy, których bal ten nie mógłby się
odbyć.

Elżbieta Mistarz
nauczyciel Gimnazjum nr
w Murowanej Goślinie

STRAŻ MIEJSKA

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

Mirosław Stróżyński
Komendant Straży Miejskiej
w Murowanej Goślinie
tel. 61 812 20 10
e-mail: m.strozynski@murowana-goslina.pl

W

okresie od maja do maja w ramach zadań doraźnych funkcjonariusze SM przeprowadzili kontrole
posesji na terenie miasta i gminy. Kontrola
obejmowała posesje wskazane przez mieszkańców, gdzie zachodziło uzasadnione podejrzenie niedopełnienia obowiązków właścicieli posesji w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych. W
toku podjętych działań skontrolowano łącznie
posesji przy ul. Łąkowej, Rogozińskiej,
Nowej a także w Mściszewie i Wojnowie. W
dwóch przypadkach stwierdzono nieprawidłowości przy opróżnieniu szamba, w jednym
natomiast właściciel nie posiadał rachunków
na wywóz odpadów komunalnych. Właściciele posesji zostali ukarani mandatami karnymi ( x
zł). W pozostałych przypadkach nieprawidłowości nie stwierdzono.
Na zaproszenie Goślińskiego Stowarzyszenia
Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych maja
br. strażnicy czynnie włączyli się do organizacji pikniku dla osób niepełnosprawnych,
organizując konkurencję w zawodach pod
nazwą „Spacer w goglach”. Konkurencja
polegała na przejściu odcinka kilkunastu
metrów w specjalnych goglach zniekształcających obraz w sposób typowy dla osób po
spożyciu większej ilości alkoholu. Zabawa
miała pokazać konsekwencje jego spożycia,
a tym samym przestrzec uczestników konkurencji przed próbami sięgania po alkohol.
W konkurencji udział wzięło około
osób.
Zabezpieczono przejazd ulicami miasta
uczestników rajdu rowerowego „Puszcza
Wpuszcza
”
maja br. Zabezpieczenie
polegało na przejeździe patrolu za uczestnikami i zapewnieniu bezpieczeństwa rowerzystom uczestniczącym w imprezie.
Stosownie do pisma Powiatowego Centrum
Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego nr ZK.
. .
z dnia . .
r.
w sprawie stanu bezpieczeństwa na wodach
i organizacji działania podmiotów wykonujących działania ratownicze, podjęto następujące działania:
▪ uwzględniono w zadaniach doraźnych
dla patrolu Straży Miejskiej kontrolę dzikich kąpielisk zlokalizowanych przy jezio-

rach: Pławno, Czarne, Miejskie, Worowskie, Gackie, Wojnowskie, Łomno,
Tuczno. W czasie patroli strażnicy będą
informować lokalną społeczność, szczególnie napotkane dzieci i młodzież o
zagrożeniach wynikających z kąpieli na
kąpieliskach niestrzeżonych. Zwrócą
również uwagę na osoby zakłócające
porządek publiczny i spożywające alkohol w rejonach plaż,
▪ w ramach współpracy z jednostką Społecznej Straży Rybackiej ustalono założenia wspólnych patroli w okresie letnim
funkcjonariuszy Straży Rybackiej i Straży
Miejskiej w rejonach jezior na terenie
gminy. Pierwszy patrol, wraz z Komendantem – Krzysztofem Patyckim, miał
miejsce maja br.
▪ ponadto w porozumieniu z Kierownikiem
Ogniwa Prewencji Komisariatu Policji
w Murowanej Goślinie ustalono zakres
współpracy
funkcjonariuszy
Policji
i Straży Miejskiej. Współpraca obejmie
zarówno skoordynowane samodzielne
(odrębne) patrole w rejonach dzikich
kąpielisk Policji i Straży Miejskiej, jak
i doraźne wspólne patrole zmotoryzowane funkcjonariuszy obu jednostek.
W wyniku wspólnych działań Straży Miejskiej
oraz RGKiOŚ, w rejonie Wojnówka nad jez.
Łomno, doprowadzono do wycięcia konaru
drzewa. Część drzewa rosła opadając na
przewody energetyczne, co mogło wywołać
zerwanie drutów na znajdująca się w tym
rejonie drogę. Sprawę bezzwłocznie przekazano do Nadleśnictwa Łopuchówko, które
w trybie pilnym zleciło wycięcie konaru.
W dniach - maja w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” patrol Straży Miejskiej przeprowadził kontrole miejsc, gdzie
najczęściej grupują się uczniowie (również
wagarowicze) – przy ul. Kochanowskiego,
Mściszewskiej i w parku miejskim przy ul.
Poznańskiej. W toku przeprowadzonych
czynności przeprowadzono dziewięć rozmów prewencyjnych, a jednego ucznia
doprowadzono do szkoły.
Schwytano jednego z dwóch groźnych psów,
biegających po terenach należących do firmy
„Solaris”. W wyniku podjętych działań ustalono, że psy były oswojone, jednakże zostały
porzucone przez właściciela i w wyniku długotrwałego przebywania na terenach leśnych zdziczały atakując zwierzęta leśne.

W maju Straż Miejska w Murowanej Goślinie
przyjęła
interwencji w sprawie bezdomnych zwierząt. Trzykrotnie interwencja
zakończyła się przewiezieniem czworonoga
do schroniska, z tego w dwóch przypadkach
były to zwierzęta stwarzające znaczne
zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców (agresywne).
Powiadomiono właścicieli działek, gdzie
stwierdzono występowanie rośliny o nazwie
„Barszcz Sosnowskiego” (około
osób
prywatnych i podmiotów gospodarczych),
nakazując likwidację rośliny.
W związku z interwencjami mieszkańców os.
Zielone Wzgórza w sprawie spożywania alkoholu w obrębie sklepu „Żabka” na Nowym
Rynku (przy pergolach) podjęto działania
mające na celu wyeliminowanie procederu.
Podczas kontroli tego miejsca na amatorów
spożywania trunków nałożono mandaty,
osoby pouczono. W dwóch przypadkach
pomocny okazał się monitoring.

; kom.:

Policja
sekretariat
Komendant

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 sierpnia
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

r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu wsi Kamińsko, Pławno, Czernice i okolic w gminie
Murowana Goślina – część P
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 VII/ /
z dnia czerwca
r. o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla rejonu wsi Kamińsko, Pławno, Czernice i okolic w gminie Murowana
Goślina – część P, 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
sierpnia
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

Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina - Tomasz Łęcki

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

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

OSP Murowana Goślina
tel.:
;
Tadeusz Stencel pełnomocnik ds. bezpieczeństwa tel. kom:
Dzielnicowi
Rejon I: Starsza część Murowanej Gośliny
Policjant mł. asp. Dariusz SIKORA
kom.
Straż Miejska Rejon II: os. Zielone Wzgórza
Policjant mł. asp. Hubert ŻOŁDAK
kom.
Straż Miejska Rejon III: Tereny wiejskie gminy
Policjant st. sierż. Damian FUTRO
kom.
Straż Miejska Szczegółowy wykaz na stronie
www.murowana-goslina.pl

Na stronie internetowej UMiG Murowana Goślina pod adresem www.murowana-goslina.pl w zakładce Zarządzenia Burmistrza
oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy dostępny jest wykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do:
▪ sprzedaży w drodze przetargowej: Murowana Goślina, ul. Podgórna 4 oraz Boduszewo (budynek byłej masarni)
▪ sprzedaży w drodze bezprzetargowej: Murowana Goślina, ul. Poznańska (sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego)
oraz Wojnówko (sprzedaż na rzecz dzierżawcy).
Szczegółowe informacje można uzyskać
w UMiG, ul. Poznańska , pokój nr .

Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina
Tomasz Łęcki

. .

(w godz. : - : )
(w godz. : - : )

Jadwiga Kubińska, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami
tel.
, e-mail: j.kubinska@murowana-goslina.pl
lipiec 2011

. .

r.

Murowana Goślina, dnia

. .

r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie – część A, gmina Murowana Goślina

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w Długiej Goślinie – część B, gmina Murowana Goślina

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 VII/ /
z dnia czerwca
r. o przystąpieniu do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w Długiej Goślinie – część A, gmina Murowana Goślina, 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 VII/ /
z dnia
czerwca
r.
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w Długiej Goślinie – część B, gmina Murowana Goślina,
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 sierpnia
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 sierpnia
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

IERUCHOMO CI

fot. sxc.hu

Murowana Goślina, dnia

r.

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 XLI/
/
z dnia czerwca
r.
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulic: Szkolnej, Rogozińskiej i Polnej w Murowanej Goślinie, którego granice określono na załączniku graficznym.

Pogotowie Ratunkowe tel.:
Straż Pożarna tel.:

. .

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Szkolnej, Rogozińskiej i Polnej w Murowanej Goślinie

W NE TELEFONY, KONTAKTY:
WA
Straż Miejska
tel.:

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

granice obszaru objętego planem

www.murowana-goslina.pl

granice obszaru objętego planem

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Dotacje z budżetu

DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W

Dorota Brajewska
inspektor ds. opieki zdrowotnej
i dotacji udzielanych z budżetu gminy
tel. 61 811 28 45
e-mail: d.brajewska@murowana-goslina.pl

O

rganizacje pozarządowe, tj. stowarzyszenia i fundacje oraz inne podmioty uprawnione, np. parafie,
mogą otrzymywać z budżetu gminy dotacje
na realizację zadań własnych gminy.

Są to m.in. zadania z zakresu kultury, sportu,
pomocy społecznej itp. Planowane do realizacji zadania ujmuje się w Programie współpracy Miasta i Gminy Murowana Goślina
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami, który uchwalany jest do listopada roku poprzedniego. W roku obowiązywania programu ogłaszane są konkursy.
Treść ogłoszenia można znaleźć na stronie
internetowej urzędu i na tablicy ogłoszeń
w siedzibie urzędu przy ul. Poznańskiej .
W związku z planowanym przygotowaniem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na
rok, informuję o możliwości przekazywania propozycji współpracy. Proszę o przekazywanie
informacji dotyczących zadań publicznych, których realizacja w
roku planowana jest we współpracy z gminą
Murowana Goślina. Informacja powinna
zawierać: nazwę organizacji, nazwę planowanego zadania, krótki opis zadania,
planowany termin realizacji, koszt całkowity zadania i proponowaną kwotę dofinansowania.
Na propozycje oczekujemy
do września
roku.

Lp.

Nazwa organizacji

Siedziba

.

Polski Czerwony Krzyż
Wielkopolski Zarząd Okręgowy

ul. Górna Wilda
Poznań

Nazwa zadania
A-B,

-

Działania na rzecz ochrony zdrowia
poprzez wspieranie honorowego krwiodawstwa
Pomoc rodzinom wymagającym wsparcia społecznego w zorganizowaniu
aktywnego spędzania czasu poprzez
umożliwienie udziału dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej w różnych formach
zajęć kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych

.

Goślińskie Stowarzyszenie
Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych

ul. Mściszewska ,
Murowana Goślina

.

Komitet Partnerski Ziemi
Goślińskiej

ul. Poznańska
Murowana Goślina

Organizacja międzynarodowego pleneru
rzeźbiarskiego pn. V Międzynarodowy
Plener Rzeźbiarski “Puszcza Zielonka
”

.

Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa

ul. Kościelna
Murowana Goślina

Organizacja koncertu z okazji Dni Parafii

.

Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa

ul. Kościelna
Murowana Goślina

Prowadzenie świetlicy opiekuńczowychowawczej na terenie miasta Murowana Goślina

.

KS

Łopuchowo /
Murowana Goślina

Wspieranie rozwoju sportu w piłce nożnej na terenach wiejskich Gminy Murowana Goślina

.

UKS Zielone Wzgórza

ul. Gen. T. Kutrzeby ; Murowana Goślina

Wspieranie rozwoju sportu w piłce siatkowej

.

UKS Zielone Wzgórza

ul. Gen. T. Kutrzeby ł Murowana Goślina

Wspieranie rozwoju sportu w piłce siatkowej kobiet poprzez dofinansowanie
stypendiów dla zawodniczek uczestniczących we współzawodnictwie sportowym

.

MKS Concordia

ul. Mściszewska
Murowana Goślina

Wspieranie rozwoju sportu w piłce nożnej na terenie Miasta Murowana Goślina

.

UKS Concord

ul. Mściszewska
Murowana Goślina

Wspieranie rozwoju sportu, w tym
współzawodnictwa sportowego dzieci i
młodzieży, w piłce nożnej

.

Klub Sportowy Grand Judo

ul. Saperska F/
Poznań

Upowszechnianie judo wśród dzieci i
młodzieży

.

UKS Hipolit

ul. Mściszewska
Murowana Goślina

Upowszechnianie sportu z zakresu lekkiej atletyki wśród młodzieży gimnazjalnej

.

UKS Hipolit

ul. Mściszewska
Murowana Goślina

Szkolenie młodzieży gimnazjalnej i udział
w zawodach sportowych w piłkę nożną

.

UKS Hipolit

ul. Mściszewska
Murowana Goślina

Upowszechnianie sportu wśród młodzieży gimnazjalnej poprzez prowadzenie zajęć aerobiku grupowego

.

UKS Concord

ul. Mściszewska
Murowana Goślina

Organizacja turnieju piłki nożnej uczniowskich klubów sportowych

.

KS

Łopuchowo /
Murowana Goślina

Utrzymywanie i udostępnianie boiska
sportowego w Łopuchowie

Łopuchowo

Łopuchowo

-

Termin
realizacji

r.
Przyznana
dotacja

V-XI

IV-XII

V-XI

VI

IV-XII

IV-VI
IV-VI
2011

25 000

III - VI

IV-XI

IV-VI

IV-XI

IV-XI

IV-XI

IV-XI

VI
IV-VI

RAZEM

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.......................................................
Planowanie Przestrzenne, kierownik 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 ( ).........................

Biuletyn Samorządowy Miasta i Gminy Murowana Goślina.
Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska , Murowana Goślina; Redaktor Naczelna: Roma Dukat
Przygotowanie: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, druk: Zakład Poligraficzny Tomasz Kędziora.
Wszelkie uwagi dotyczące Biuletynu prosimy przekazywać do Romy Dukat, tel.:
, e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl
lipiec 2011

