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POCIĄGI relacji Poznań
– Murowana Goślina JUŻ KURSUJĄ

S

tało się! Szynobusy relacji Poznań
– Murowana Goślina – Wągrowiec po półrocznej przerwie
wracają na tory. grudnia o godz. :
tzw. „pociąg specjalny” wjechał na
peron dworca PKP Murowana Goślina,
z Marszałkami Województwa Wielkopolskiego Markiem Woźniakiem i Wojciechem Jankowiakiem, Burmistrzem
Tomaszem Łęckim, Kierownikiem
Referatu Programowania Rozwoju i Inwestycji Ryszardem Pominem oraz kilkoma jeszcze gośćmi specjalnymi na
pokładzie.
Uroczysty przejazd rozpoczął się
o godz. : z dworca letniego w Poznaniu. Każdy podróżny otrzymał
przed startem pamiątkowy bilet.
szczegóły - str.
WEWNĄTRZ

grudnia o godz.

:

tzw. „pociąg specjalny” wjechał na peron dworca PKP Murowana Goślina.

Odkręćmy nasze serca
To motto akcji zbiórki nakrętek plastikowych organizowanej w sklepach na terenie miasta. |

Budżet 2012
skonsultowany
trójtorowo

Pół wieku temu powiedzieli TAK
listopada do Urzędu przybyły
pary na uroczystość wręczenia
medali za długoletnie pożycie małżeńskie. | -

J

Sesja Rady Miejskiej
listopada odbyła się XI Sesja Rady
Miejskiej. Na sesję stawili się wszyscy radni. | Zapraszamy do Klubu Turystycznego
Łączy nas zamiłowanie do przyrody,
sportu i rekreacji, świeżego powietrza i spędzania czasu w doborowym towarzystwie. |

ak skonstruowany będzie przyszłoroczny
budżet? Czy wzrosną wydatki na administrację, na czym uda się zaoszczędzić,
z czego trzeba będzie zrezygnować, jakie inwestycje czekają gminę?

Na te i wiele innych pytań odpowiedzi uzyskali
Mieszkańcy, którzy
listopada przybyli do sali
sesyjnej Ośrodka Kultury, by wziąć udział w
konsultacjach
społecznych
dotyczących
budżetu gminy na
.
Wcześniej pod dyskusję poddane zostały
tematy: zadłużenie gminy, projektowanie
dochodów i wydatki.
szczegóły - str. -

Drodzy Mieszkańcy!
Z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia, wszelkich
łask Bożych, miłości, rodzinnego
ciepła, odpoczynku od codziennych spraw, a także wszelkiej
pomyślności w nadchodzącym
Nowym Roku 2012
życzą
Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina

Tomasz Łęcki

Przewodniczący Rady Miejskiej

Konrad Strykowski

fot. sxc.hu

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
Parafia pw. św. Tymoteusza w Białężynie
Parafia pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie
Parafia pw. św. Jakuba Apostoła w Murowanej Goślinie
Parafia pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa
w Murowanej Goślinie
zapraszają na cykl koncertów

VIII GOŚLIŃSKIE
KOLĘDOWANIE

TERMINARZ NAJBLIŻSZYCH
IMPREZ I WYDARZEŃ
Termin

stycznia
r., godz. .
Kościół pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa
w Murowanej Goślinie
Zespół śpiewaczy Koła Gospodyń Wiejskich „Goślińskie Chabry”
pod kierunkiem Marcina Matuszewskiego
Zespół wokalny „Una Canto” z Długiej Gośliny
pod kierunkiem Józefa Kasprzaka
r., godz. .
stycznia
Kościół pw. św. Tymoteusza w Białężynie
Chór Mieszany „Vocantes” pod dyrekcją Leszka Bajona
stycznia
r., godz. .
Kościół pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa
w Murowanej Goślinie
Chór Dziecięcy „Turliki” z Zakopanego
Dyrygent: Ewa Sterczyńska
Chór Dziewczęcy „Canzona”, Chór Chłopięcy „Canzona”
Dyrygują: Adrianna Wtorkowska-Kubińska, Elżbieta Wtorkowska

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Murowanej Goślinie
Parafia pw. św. Jakuba Apostoła w Murowanej Goślinie
serdecznie zapraszają na wspólne śpiewanie kolęd

„KOLĘDUJMY MAŁEMU…”
z towarzyszeniem Orkiestry Dętej OSP
pod batutą Mateusza MJ Sibilskiego
stycznia
r., godz. .
Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Murowanej Goślinie

Miejsce

Obchody rocznicy wybuchu
Powstania Wielkopolskiego

Kościół w Białężynie, pl. Powstańców
Wlkp.

Koncert Noworoczny „Przeboje
muzyki wiedeńskiej”

Aula
Gimnazjum nr

stycznia

Koncerty na rzecz WOŚP

Piwnica PUB II,
Szkoła Podstawowa
nr , Szkoła Podstawowa w Białężynie,
Szkoła Podstawowa
w Długiej Goślinie,
Szkoła Podstawowa
w Łopuchowie, sala
OSP w Murowanej
Goślinie

stycznia

Goślińskie Kolędowanie
w Kościołach cz.

Kościoły parafialne
w gminie
Murowana Goślina

stycznia

Goślińskie Kolędowanie
w Kościołach cz.

Kościół
os. Zielone Wzgórza

stycznia

Mecz siatkarski:
KS Piecobiogaz Murowana Goślina –
Silesia Volley I Mysłowice/Chorzów

hala widowiskowosportowa

Wystawa malarstwa pt. „Portrety”
Jarosława Kosakowskiego

Galeria w Pałacu

lutego

VII Bal Miłośników Tańca

Aula
Gimnazjum nr

lutego

Mecz siatkarski:
KS Piecobiogaz Murowana Goślina –
AZS WSBiP KSZO Ostrowiec Św.

hala widowiskowosportowa

lutego

Mecz siatkarski:
KS Piecobiogaz Murowana Goślina –
PSPS Chemik Police

hala widowiskowosportowa

lutego

VII Koncert Karnawałowy
Orkiestry Dętej OSP

Aula
Gimnazjum nr

grudnia
stycznia

stycznia
r., godz. .
Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie
Chór Kameralny „Canzona” i Żeński Chór „Canzona – Absolwent”,
Dyrygent: Adrianna Wtorkowska-Kubińska
stycznia
r., godz. .
Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Murowanej Goślinie
Zespół śpiewaczy PZEiR „Goślinianka”
pod kierunkiem Marzenny Karbowskiej
Zespól wokalny „La Speranza” Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Czerwonaku pod kierunkiem Marcina Matuszewskiego

Wydarzenie

styczeń

Terminarz imprez, wydarzeń kulturalnych,
sportowych dostępny również na
http://portal.murowana-goslina.pl/dla-mieszkancow/kalendarz

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
Tomasz Łęcki
Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
Arleta Włodarczak
serdecznie zapraszają na Koncert Noworoczny pt.

PRZEB OJE
PRZEBOJE
MUZYKI WIEDEŃSKIEJ
wystąpią soliści Teatru Muzycznego w Poznaniu:
Joanna Horodko, Karolina Garlińska, Daniel Kustosik, Mirosław Kin
stycznia
r., godz. .
Aula Gimnazjum nr , ul. Mściszewska

grudzień 2011
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KULTURZE się zdarzyło?

10. urodziny Flying Heads na VII MUR
OFF ROCK – 5 listopada
Trzy gościnne kapele (NAM, Mossad, Scarlet Echo Decoy) i gospodarze Flying Hades
przez przez ponad pięć godzin raczyli swoją
muzyką zwolenników ostrego grania. Sprzedano około
biletów.
Gwiazdą wieczoru był rodzimy zespół Flying
Heads. Muzycy, na dziesiąte urodziny istnienia zespołu przygotowali niespodziankę.
Wystawa Ligii Szuszkiewicz – 5 listopada
Ligia Szuszkiewicz eksperymentuje z różnymi technikami plastycznymi, maluje tradycyjne tematy: pejzaż, architekturę w pejzażu. Często te same motywy powtarza
w kilku sesjach malarskich.

dodatkowo fragment prozy. W kategorii
uczniów klas I-III nominację do finału
w Czerwonaku otrzymała: Klaudia Bąkowska ze Szkoły Podstawowej nr . Wyróżnienie otrzymały: Julia Stożek (SP Łopuchowo),
Joanna Prętka (SP Białężyn) i Maja Spychalska (SP ).W kategorii uczniów klas IV-VI
nominację do finału otrzymała: Maja Jankowiak ze Szkoły Podstawowej nr . W tej
kategorii wyróżnieni zostali: Aniela Anna
Żak (SP ), Agata Kądzielawa (SP Łopuchowo) i Kacper Jankowiak (SP Białężyn).
Natomiast gimnazjalistów w czerwonackim
finale reprezentował Tomasz Puchowicz
z Gimnazjum nr . Wyróżnienie otrzymały:
Monika Graj (Gimnazjum nr ), Adrianna
Nowicka (Gimnazjum ) oraz Aleksandra
Szymczak (Gimnazjum nr ). Nominowani
i wyróżnieni otrzymali nagrody książkowe,
pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy.

Zadumali się jesiennie – 15 listopada
***
W goślińskim Ośrodku Kultury odbyły się
eliminacje gminne do XVIII Powiatowego
Konkursu Młodych Recytatorów „Jesienna
zaduma”. W trzech kategoriach wiekowych
(uczniowie klas I-III, IV-VI oraz gimnazjaliści)
nominowano troje najlepszych recytatorów
do finału konkursu w Czerwonaku. Jury
wysłuchało
wystąpień. Wszyscy uczestnicy przygotowali wiersz, gimnazjaliści

stycznia
r. – GRAMY Z POMPĄ!
ZDROWA MAMA, ZDROWY WCZEŚNIAK,
ZDROWE DZIECKO

M

urowana Goślina zagra w styczniu
po raz
(gramy z Orkiestrą od
II Finału). To dzięki Wam, wspaniałym wolontariuszom, darczyńcom, artystom, zespołom, sponsorom i wszystkim
tym, którzy wrzucali pieniążki do puszek na
nasze chore dzieci, możemy powiedzieć, że
naprawdę warto grać dalej.
Historia WOŚP w Murowanej Goślinie sięga
roku, gdy pracownicy Ośrodka Kultury
podjęli orkiestrowe działania. To właśnie
w Ośrodku Kultury przez te wszystkie lata
mieściła się i mieści się nadal, siedziba
sztabu. Od początku szefową sztabu została
pomysłodawczyni grania z orkiestrą Arleta
Włodarczak, która po ukończeniu „pełnoletniości” przez Orkiestrę przekazała pałeczkę
Tomaszowi Mizgierowi. Podczas wszystkich
lat naszego wspólnego grania zebraliśmy
niesamowitą kwotę
,
zł. To na
pewno suma, która robi wrażenie i utwierdza w przekonaniu, że to co robimy ma sens.
Podczas naszych finałów zbieramy również
drogocenny dar, jakim jest krew. Od VI Finału
jest z nami Klub Honorowych Dawców Krwi
www.murowana-goslina.pl

Finał XVIII Konkursu Młodych Recytatorów
„Jesienna zaduma” odbył się w GOK Sokół
w Czerwonaku - listopada br. Nasi recytatorzy spotkali się tam z reprezentantami
z siedmiu gmin Powiatu Poznańskiego. Gratulujemy Mai Jankowiak i Tomkowi Puchowiczowi, którzy w swoich kategoriach wiekowych zajęli drugie miejsce.

„Gośliniacy”, na czele z prezesem Stanisławem Woźniakiem. Przez
lat grania Klub
HDK „Gośliniacy” zebrał
, litrów krwi.
Patrząc na cyfry podsumowania tych finałów w naszej gminie śmiało można stwierdzić, że warto organizować kolejne finały
i być z Orkiestrą do końca świata i jeden
dzień dłużej.
Kto chciałby zagrać z nami i pomóc w jakikolwiek sposób np. rzeczowy (przekazanie ciekawych lub cennych rzeczy na licytację),
finansowy (wpłata na Światełko do nieba)
prosimy o kontakt z Ośrodkiem Kultury
w Murowanej Goślinie.
Będzie się działo:
r. – Szkoła PodŁopuchowo, stycznia
stawowa, godz. . - loteria, kiermasz prac
wykonanych przez dzieci i licytacja gadżetów WOŚP.
Białężyn, stycznia
r. - sala OSP w Białężynie, godz. . - program artystyczny
Szkoły Podstawowej w Białężynie.
Długa Goślina, stycznia
r. - sala widowiskowo-sportowa, godz. .
- gry i zabawy dla dzieci oraz program artystyczny.
Murowana Goślina, stycznia
r. - Szkoła
Podstawowa nr , ul. Kutrzeby , godz. .
– . (rejestracja) AKCJA HONOROWEGO

II Konkurs Pianistyczny dla Młodych
Amatorów – 26 listopada
W repertuarze dominowała muzyka
Wolfganga Amadeusza Mozarta, bowiem
w tym roku przypada
. rocznica
śmierci wielkiego kompozytora.
Jury w składzie: Ewa Kandulska-Jakóbczyk (przewodnicząca), Marlena Gnatowicz i Antoni Hoﬀmann wysłuchało prezentacji młodych amatorów. W grupie
młodszej przyznano: . miejsce Magdalenie Dolińskiej, . miejsce Emilii Klewenhagen, . miejsce Marcie Bulińskiej. W grupie starszej . miejsce zajął Filip Jarzyński, . miejsce Blanka Przymusińska,
. miejsce Marta Hutek.
Laureaci otrzymali nagrody finansowe,
pozostali upominki ufundowane przez:
Gminę Murowana Goślina, Pro Sinfonikę
i Księgarnię Grześ. Publiczność przyznała
też swoją nagrodę. Otrzymała ją Emilia
Klewenhagen.
Organizatorami konkursu byli: Społeczne
Ognisko Artystyczne w Murowanej Goślinie, Szkoła Podstawowa nr im. Henryka
Sienkiewicza w Murowanej Goślinie
i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i
Rekreacji w Murowanej Goślinie.

ODDAWANIA KRWI, od . - program artystyczny Szkoły Podstawowej nr im. Henryka Sienkiewicza.
Murowana Goślina, stycznia
r. - Strzelnica pod Ratuszem, ul. Nowy Rynek , godz.
. - Turniej strzelecki dla dzieci, młodzieży
i dorosłych.
Murowana Goślina, stycznia
r. - sala
OSP, ul. Rogozińska , godz. . - Program
artystyczny Szkoły Podstawowej nr
im. Karola Marcinkowskiego.
Murowana Goślina, stycznia
r. - Piwnica Pub II, ul. Wojska Polskiego a, godz.
. - koncert rockowy.
Murowana Goślina, stycznia
r. - plac
SRH „ROLNIK”, ul. Mostowa, godz. . ŚWIATEŁKO DO NIEBA i LICYTACJA gadżetów WOŚP.
Szczegółowy program wkrótce na plakatach, a także na stronie internetowej:
www.domkultury.murowana-goslina.pl,
www.murowana-goslina.pl
oraz www.wosp.kdr.pl.
Przyłącz się i graj z nami do końca świata
i jeden dzień dłużej!
Tomasz Mizgier
Szef Goślińskiego Sztabu XX Finału WOŚP

KULTURA

Św. Hubert na Święcie Niepodległości
Tegoroczne świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości otrzymało
w Murowanej Goślinie nowy–myśliwski–kostium. Wszystko za sprawą kumulacji sił
organizacyjnych kilku podmiotów: Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Murowanej Goślinie, Klubu Jeździeckiego Raduszyn, Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego i Stowarzyszenia „Dzieje” oraz… św. Huberta.

P

omysł połączenia Narodowego Święta
Niepodległości oraz święta Świętego
Huberta, który jest patronem myśliwych i leśników, wziął się z kalendarzowej
bliskości obu świąt oraz związku myślistwa,
leśnictwa i jeździectwa – które to świętuje
uroczystości Hubertusa – z ruchem niepodległościowym.
Po mszy w kościele pw. św. Jakuba w Murowanej Goślinie odprawionej przez ks. Ludwika Dudę i ks. Marka Chmarę uczestnicy
udali się na uroczystości pod pomnik na pl.
Powstańców Wielkopolskich. Następnie
uformowano pochód prowadzony przez
Marszałka Bractwa Kurkowego Jarosława
Dobrowolskiego i Orkiestrę Dętą OSP. Korowód przemaszerował ulicami miasta. W kolumnie szczególnie przyciągał uwagę szyk
konny z Ułanami na czele.

Po przyjeździe na boisko koło plebanii na Zielonych Wzgórzach odbył się koncert pieśni
patriotycznych, wspólnie odśpiewanych
przez harcerzy z Goślińskiego Szczepu ZHR
„Wzgórze” oraz gości zebranych na imprezie
przy akompaniamencie Orkiestry Dętej OSP.
Po czym przystąpiono do tzw. hubertusa.
Była pogoń za lisem, pokaz kadryla z udziałem
koni, pokaz skoków konnych przez
przeszkody, koncert sygnałów myśliwskich,
do tego grzane wino, grochówka i ognisko.
W czasie imprez hubertusowych Bracia
z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego zorganizowali tradycyjne Strzelanie Niepodległościowe w strzelnicy krytej pod ratuszem. Najlepsze okazały się: Kurkowe Bractwo Strzeleckie, Koło Łowieckie „Rogacz”, Nadleśnictwo Łopuchówko. Tarczę zdobył Dariusz
Lewandowski z Koła Łowieckiego „Rogacz”.

Odbyły się jeszcze strzelania do tarczy ufundowanej przez Przewodniczącego Rady
Miejskiej Konrada Strykowskiego i Tarczy
Niepodległościowej. Obydwie tarcze zdobył
Tomasz Wawrzyniak.
Ostatnim akcentem obchodów Święta Niepodległości był Bal Niepodległościowy, zorganizowany tym razem przez Stowarzyszenie „Dzieje”, który odbył się w auli Gimnazjum nr . W trakcie balu przeprowadzono
licytację, z której dochód przeznaczono na
ufundowanie pamiątkowej tablicy poświęconej rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu.
Zebrano kwotę
zł.
Pełna relacja na www.murowana-goslina.pl
Andrzej Kosakowski, Kazimierz Kosakowski
Arleta Włodarczak

Dziękujemy za pomoc przy organizacji obchodów Święta Niepodległości:
Proboszczowi Parafii pw. św. Jakuba ks. Ludwikowi Dudzie, Proboszczowi Parafii pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa ks. Markowi Chmarze oraz
ks. Mariuszowi Koronowskiemu, Gospodarstwu Rolnemu Urszula i Kazimierz Kosakowscy, Klubowi Jeździeckiemu w Raduszynie, Komisariatowi Policji w
Murowanej Goślinie, Straży Miejskiej w Murowanej Goślinie, Orkiestrze Dętej OSP pod batutą Mateusza MJ Sibilskiego, Goślińskiemu Szczepowi „Wzgórza”
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Związkowi Harcerstwa Polskiego, Grupie BETON, Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielone Wzgórza”, Panu Konradowi Strykowskiemu, Panu Piotrowi Dybowskiemu, Fundacji Ludwika Maciąga EOS, Spółdzielni Rolniczo-Handlowej Rolnik, kawalerzystom: Robertowi Lachorowi,
Marcinowi Mytkowskiemu i Piotrowi Stacheckiemu, Marii Przymuszale, ZS STRZELEC OSW, Pani Honoracie Żak.

Pani
Monice Mleczek
Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Murowanej Goślinie
z wyrazami głębokiego współczucia
z powodu śmierci

TATY
Burmistrz Tomasz Łęcki,
Przewodniczący Rady Miejskiej
Konrad Strykowski
Pani
Małgorzacie Migas
Dyrektor Przedszkola „Słoneczko”
w Murowanej Goślinie
z wyrazami głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MAMY
Burmistrz Tomasz Łęcki,
Przewodniczący Rady Miejskiej
Konrad Strykowski

Z głębokim żalem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

Ś.P.
Edmunda Frąckowiaka
wieloletniego Sołtysa
sołectwa Głębocko,
zaangażowanego społecznie,
osoby niezwykle życzliwej
Rodzinie Zmarłego
wyrazy żalu i współczucia
w imieniu mieszkańców i władz
samorządowych Murowanej Gośliny
składają
Burmistrz Tomasz Łęcki,
Przewodniczący Rady Miejskiej
Konrad Strykowski

PODZIĘKOWANIA
„Zamknęły się kochane oczy,
spoczęły pracowite dłonie,
przestało bić najdroższe serce …’’
listopada
odszedł od nas
najukochańszy Mąż, Ojciec, Teść,
Dziadek i Pradziadek

ś.p.
EDMUND FRĄCKOWIAK
Składamy serdeczne podziękowania
Panu Burmistrzowi
Tomaszowi Łęckiemu,
ks. proboszczowi Ludwikowi Dudzie,
Sołtysom, Delegacjom, krewnym,
znajomym, sąsiadom oraz wszystkim,
którzy uczestniczyli w ceremonii
pogrzebowej, za modlitwę, kwiaty,
kondolencje i udział w pogrzebie.
W smutku pogrążona Żona z rodziną.

grudzień 2011

Samowola budowlana jest karana
W związku z licznymi zgłoszeniami, dotyczącymi dokonania samowoli budowlanych na
terenie naszej Gminy, przedstawiamy najistotniejsze informacje na ten temat.
Monika Kurianowicz
inspektor ds. planowania przestrzennego
tel. 61 892 36 22
e-mail: m.kurianowicz@murowana-goslina.pl

Czym jest samowola budowlana?
Uważa się za nią:
▪ budowę lub rozbudowę budynku albo
innego obiektu budowlanego bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę,
▪ wybudowanie obiektu lub wykonanie
określonych robót budowlanych bez
wymaganego zgłoszenia do Starosty
Poznańskiego, albo pomimo wniesienia
sprzeciwu przez Starostę Poznańskiego,
▪ zmianę sposobu użytkowania obiektu
bez wymaganego zgłoszenia,
▪ dokonanie istotnych odstępstw od
zatwierdzonego projektu budowlanego
bez uzyskania zmiany pozwolenia na
budowę,
▪ użytkowanie obiektu bez wymaganego
zawiadomienia o zakończeniu budowy
lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Art.
ustawy Prawo budowlane z dnia
lipca
r. (Dz. U. Nr , poz.
ze zm.)
zawiera katalog budów i robót budowlanych,
które nie wymagają uzyskania ostatecznej
decyzji pozwolenia na budowę lub uprzedniego zgłoszenia. Uwaga! Chyba, że zostały
one wskazane w art.
ww. ustawy, gdzie
mowa jest o budowach i robotach budowlanych, wymagających dokonania zgłoszenia.
Jeżeli zamierzony obiekt budowlany lub
roboty budowlane, które chcemy wykonać
w ww. katalogu nie zostały wskazane, to
zapewne konieczna jest decyzja pozwolenia
na budowę.
Najczęściej występujące samowole budowlane na terenie naszej gminy to:
▪ budowa budynków gospodarczych do
m bez wymaganego zgłoszenia,
▪ budowa budynków gospodarczych
powyżej m bez wymaganego pozwolenia,
▪ budowa budynków garażowych bez
wymaganego pozwolenia,
▪ budowa lub dobudowa wiat bez wymaganego pozwolenia lub zgłoszenia,

▪ przebudowa obiektów budowlanych bez
wymaganego pozwolenia (dotyczy nadbudowy, rozbudowy, wykucia otworów
okiennych i drzwiowych, zmiany geometrii dachu, itp).
Konsekwencje
Zgłoszone samowole budowlane przekazywane są do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który po dokonaniu
oględzin wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie. Do najdotkliwszych
konsekwencji
samowoli
budowlanych
należą: wysokie koszty ich legalizacji (w tym
konieczność dokonania ekspertyz technicznych przez osoby posiadające odpowiednie
uprawnienia oraz wykonania dodatkowych
robót budowlanych) lub rozbiórka.
Wnioski
Reasumując, zanim zaczniemy realizować
roboty budowlane, upewnijmy się czy wymagają one decyzji pozwolenia na budowę lub
dokonania zgłoszenia, zwłaszcza, że ustawa
Prawo budowlane nie przewiduje przedawnienia samowoli budowlanej.

Zbiornik
retencyjny
To motto akcji zbiórki nakrętek plastikowych organizowanej w sklepach na terenie miasta.

Ryszard Pomin
Kierownik Referatu Programowania Rozwoju
i Inwestycji
tel. 61 892 36 10
e-mail: r.pomin@murowana-goslina.pl

Organizator - Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej zaprasza do udziału wszystkich
mieszkańców naszej Gminy. Środki uzyskane ze zbiórki umożliwią pokrycie części kosztów
rehabilitacji kilkuletniej Nikoli - mieszkanki Murowanej Gośliny.

N

Organizatorzy, z góry serdecznie dziękują za wsparcie.

a Trojance, pomiędzy drogą do Obornik, a drogą do Trojanowa powstanie
zbiornik retencyjny o długości około
kilometra i szerokości
metrów. Warta
milionów złotych inwestycja, funkcjonująca pod nazwą Zbiornik małej retencji
„Przebędowo” będzie realizowana w latach
.

Punkty zbiórki:
Biedronka - ul. Poznańska
Biedronka - ul. Gen. T. Kutrzeby
Sklep Polski - pl. Powstańców Wlkp.
Sklep Artykuły Metalowe - ul. Poznańska
Cukiernia RADOSNA - ul. Leśna
PUH HANT - ul. Brzoskwiniowa
Sklep MURMEAT - Nowy Rynek
Sklep ROGALIK - Nowy Rynek
Sklep TRAF - ul. Długa
Ośrodek Zdrowia - ul. Dworcowa

Na budowę zbiornika Wielkopolski Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych pozyskał
środki finansowe z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Do końca czerwca
roku wykonana zostanie aktualizacja dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych.

Patronat:
UMiG Murowana Goślina, OPS Murowana Goślina,
PUH HANT, Altrans- Lenarczyk, Wtórplast- Jabłoński.

fot. sxc.hu

www.murowana-goslina.pl

Zbiornik będzie spełniał dwie istotne funkcje
– będzie chronił pobliskie tereny przez zalaniem oraz będzie umożliwiał zbieranie
wody.

Budżet 2012
skonsultowany trójtorowo
Jak skonstruowany będzie przyszłoroczny budżet? Czy wzrosną wydatki na
administrację, na czym uda się zaoszczędzić, z czego trzeba będzie zrezygnować, jakie
inwestycje czekają gminę? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi uzyskali Mieszkańcy,
którzy listopada przybyli do sali sesyjnej Ośrodka Kultury, by wziąć udział w
konsultacjach społecznych dotyczących budżetu gminy na
.

B

ezpośrednie spotkanie z Mieszkańcami nie było jedyną formą konsultacji. Wcześniej, na forum internetowym
gminy oraz podczas trzech spotkań zorganizowanych z udziałem burmistrza i przedstawicieli obu Klubów Radnych pod dyskusję
poddane zostały
tematy: zadłużenie
gminy, projektowanie dochodów i wydatki.
W wyniku dyskusji, wspólnie wypracowano
wnioski, które można sprowadzić do trzech
punktów, stanowiących podstawę, na której
budżet jest zbudowany. Po pierwsze - nie
zwiększać zadłużenia gminy, nawet jeśli
posiada ona dostateczną zdolność kredytową, po drugie - ustalić plan projektowania
dochodów nie zawierający większych ryzyk i
trzeci punkt - wskazać obszary, w których
można dokonać oszczędności.
W trakcie dotychczasowych konsultacji najwięcej emocji wywoływał temat wydatków,
zwłaszcza związanych z finansowaniem
oświaty, administracji i sportu.
Spotkanie z Mieszkańcami
W pierwszej części spotkania Skarbnik
Romana Dudek przedstawiła główne założenia do projektu budżetu
, które prezentują się następująco:
Dochody –
zł,
zł
▪ w tym dochody bieżące ▪ i dochody majątkowe zł.
Nadwyżka operacyjna (czyli różnica między
dochodami bieżącymi, a wydatkami) –
zł
Wydatki –
zł,
▪ w tym wydatki bieżące zł
▪ i wydatki majątkowe zł
Deficyt –
zł
Przychody ogółem –
zł
Rozchody ogółem –
zł

Następnie omówione zostały najważniejsze
wydatki budżetu gminy na
:
▪ oświata zł
(tj. ok. , % wydatków budżetu),
▪ pomoc społeczna –
zł
(tj. , %),
▪ administracja –
zł (tj. , %),
▪ gospodarka komunalna –
zł
(tj. , %),
▪ inwestycje –
zł (tj. , %),
▪ kultura, sport, inne –
(tj. , %)
W części drugiej poświęconej dyskusji, Mieszkańcy pytali m.in. o:
▪ dotację na kluby sportowe:
zł to kwota dotacji oszacowana
na
rok, na podstawie uzgodnień z
Radą Sportu zależna od liczby przewidzianych zadań, poziomu rozgrywek,
liczby zawodników. Trudno określić
dokładne kwoty przewidziane w przyszłym roku. Będzie to możliwe po rozstrzygnięciu konkursu.
▪ zimowe utrzymanie dróg oraz utwardzanie:
Niektórzy sołtysi chcą zrezygnować
częściowo lub całkowicie z profilowania
dróg, a niewykorzystane kwoty przeznaczyć na utwardzanie. Dodatkowo w
budżecie zabezpieczono środki w wysokości
tys. dla tzw. aktywnych
sołectw.
▪ dwie składki: na mające powstać schronisko w Skałowie oraz funkcjonujące
przytulisko „Azorek” w Obornikach:
Inicjatywa powstania Związku Międzygminnego Schronisko dla Zwierząt w Skałowie toczy się od kilku lat. Wówczas
kończyły swą działalność schroniska prowadzone niezgodnie z przepisami. Nad

przytuliskiem w Obornikach również ciążyła perspektywa zamknięcia (negatywne opinie Powiatowego Lekarza
Weterynarii). Oborniki chcą budować
nowe schronisko. Za około
miesiące
Burmistrz Obornik przedstawi gminie
Murowana Goślina konkretną ofertę w
tej sprawie. Jeżeli będzie ona korzystniejsza od tego, co zaproponuje związek
międzygminny w Skałowie, nie wykluczamy podjęcia decyzji na rzecz Obornik.
▪ koszty wydawania Biuletynu Samorządowego:
Na podstawie badań przeprowadzonych
przez Centrum Badań Metropolitalnych
Aglomeracji Poznańskiej urzędów gmin
wydaje własne biuletyny. W jednym przypadku jest to dwutygodnik, w pozostałych to miesięczniki. Dystrybucja w gminach trafia do każdego z gospodarstw
domowych, w pozostałych wystawiona
jest w miejscach publicznie dostępnych.
Koszty są zróżnicowane. W porównaniu
do wydawnictw gmin ościennych (dane
na podstawie informacji uzyskanej od pracowników badanych gmin w oparciu o
wydatki w budżecie
), koszty goślińskiego informatora wypadają na średnim
poziomie i wynoszą ,
zł brutto za
egzemplarz (skład, przygotowanie, druk,
kolportaż). Nigdy nie zdecydowaliśmy się
na wchodzenie w rynek reklam, przyjmując wysoki standard etyczny. Gmina nie
chce rywalizować na rynku reklam z lokalnymi wydawnictwami komercyjnymi.
Mieszkańcy zgłaszali też uwagi dotyczące
nierentowności kursów weekendowych
komunikacji wewnątrzgminnej, czy zakresu
obowiązków wykonywanych przez animatora
sportu zatrudnionego przy orliku.

SOLIDNIE PRZYGO OWANY
BUD ET NA TRUDNY ROK

P

rzygotowanie projektu budżetu na rok
odbywa się w warunkach ogólnoświatowego kryzysu finansowego, kryzysu Unii Europejskiej i kryzysu finansów
publicznych w Polsce. Wiele samorządów
musi poważnie ograniczać swoje wydatki.
Dowiadujemy się o tym codziennie z mediów.

A co w Murowanej Goślinie?
Tomasz Łęcki - Burmistrz Miasta i Gminy
Po pierwsze trzeba podkreślić, że sytuacja
finansowa gminy Murowana Goślina nie jest
dramatyczna. Oczywiście wymaga precyzyjnego zarządzania budżetem i oglądania każdej złotówki z dwóch stron, ale nie wymaga

drastycznych decyzji, wycofywania się z zaplanowanych inwestycji czy też poważnego
ograniczenia wydatków bieżących. Przygogrudzień 2011

towując projekt budżetu na
postanowiliśmy poszerzyć zakres konsultacji. I tak,
zanim jeszcze powstał projekt, główne założenia do budżetu zostały opracowane
wspólnie z przedstawicielami obu Klubów
Radnych. Następnie prowadzone były konsultacje na forum internetowym gminy oraz
tradycyjnie już - konsultacje na spotkaniu
z mieszkańcami. Trzeba powiedzieć, że
żadne z nich nie ściągnęły tłumów. Jednak
te osoby, które wypowiadały się, rzeczywiście czyniły to z pełnym zaangażowaniem.
Zgłoszono kilka ciekawych wniosków i spostrzeżeń.
listopada został złożony projekt budżetu
zgodnie z terminem określonym przepisami.
Jaki on jest?
Po pierwsze, w przyszłym roku nie zamierzamy zwiększać zadłużenia gminy. Skoro
jest kryzys i do końca nie jesteśmy w stanie
ocenić sytuacji, nie można wykorzystać
wszystkich rezerw. Ponadto, musimy myśleć,
co będzie za - lata, gdy wraz z nowym
budżetem unijnym pojawią się nowe możliwości dotacyjne i pożyczkowe. Wówczas
musimy mieć większą niż obecnie zdolność
kredytową. Ostrożność więc podyktowana
jest zarówno obecną sytuacją, jak również
wiąże się z gromadzeniem potencjału na
kolejną kadencję.

Po drugie, dochody zostały wyliczone maksymalnie rzetelnie, tzn. w wartościach, których wykonania jesteśmy pewni. W ciągu
roku nie grozi nam to, że dochody będą niższe niż zaplanowane. Natomiast jeśli będą
wyższe, wspólnie z Radą Miejską będziemy
się zastanawiać czy przeznaczyć je na wcześniejszą spłatę zadłużenia, czy na dodatkowe
inwestycje, czy też na dodatkowe wydatki
bieżące, np. kolejne remonty chodników.
Po trzecie – wydatki. Na inwestycje przeznaczamy ponad mln zł i chcemy żeby to nie
było ostatnie słowo, żeby można było
w ciągu roku dołożyć jeszcze około miliona
zł. Natomiast wydatki bieżące zostały zaplanowane w taki sposób, że nie rosną w stosunku do
roku, lub ich wzrost nie przekracza % czyli poziomu inflacji. Z pewnych
wydatków wycofaliśmy się. Jeśli będzie nam
ich brakowało, to bez dodatkowych kosztów
będziemy mogli do nich wrócić za rok, dwa,
trzy. Uznaliśmy, że w czasie kryzysu i oszczędzania rezygnujemy z iluminacji świątecznej
oraz kwiatów na lampach. Mamy zamiar
obniżyć wydatki na energię elektryczną.
W związku z tym ogłosiliśmy przetarg na
dostawcę energii elektrycznej. Mamy
nadzieję ograniczyć także wydatki na transport wewnątrzgminny poprzez wycofanie
się z przewozów sobotnich, z których prawie
nikt nie korzysta.

Przy konstruowaniu projektu budżetu opartego o szerokie konsultacje, wprawdzie
poświęca się znacznie więcej czasu, ale
z drugiej strony taki projekt jest nie tylko
projektem skarbnika i burmistrza, ale także
projektem obu środowisk w Radzie Miejskiej i przynajmniej tych mieszkańców, którzy zaangażowali się w konsultacje.
Wszystkim, zaczynając od Pani Skarbnik,
poprzez pracowników urzędu i gminnych
instytucji, radnym oraz osobom, które brały
udział w konsultacjach - za zaangażowanie
w przygotowanie naszego budżetu na rok
serdecznie dziękuję.
Tomasz Łęcki
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
tel.
,
e-mail: burmistrz@murowana-goslina.pl

Pociągi relacji Poznań – Murowana Goślina
już kursują
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 61 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

U

roczysty przejazd rozpoczął się o
godz.
:
z dworca letniego w
Poznaniu. Każdy podróżny otrzymał
przed startem pamiątkowy bilet. Meta:
Wągrowiec. W hotelu „Pietrak” o godz. :
odbył się uroczysty briefing, po czym szynobus ruszył w drogę powrotną do Poznania.

„Modernizacja linii kolejowej nr
na
odcinku Poznań Wschód – Wągrowiec jest
realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w
Poznaniu w ramach zadania inwestycyjnego
„Modernizacja linii kolejowej nr
Poznań
Wschód – Bydgoszcz na terenie województwa wielkopolskiego mającej duże znaczenie
w obsłudze połączeń małych miejscowości z
aglomeracją poznańską na odcinku Poznań
Wschód – Gołańcz – Etap I.” Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
.
Czas realizacji projektu: lata
–
;
Wartość kosztorysowa projektu:
, zł;
www.murowana-goslina.pl

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi , %
kosztów kwalifikowanych, tj.
, zł.
Zadanie jest także finansowane ze środków
Funduszu Kolejowego i PKP Polskich Linii
Kolejowych S.A.”
Modernizacja linii kolejowej wynikała z bardzo złego stanu technicznego, który miał
przełożenie na czas, z jaką szynobus pokonywał trasę. W wielu miejscach ograniczenia
prędkości sięgały km/h.
Dla mieszkańców Murowanej Gośliny inwestycja ta niesie wiele korzyści:
▪ dodatkowy peron przy os.
-lecia - „Zielone Wzgórza”,
▪ wyremontowany peron dworca w Murowanej Goślinie,
▪ skrócenie czasu przejazdu,
▪ podniesienie prędkości jazdy pociągów
do
km/h,
▪ wjazd do centrum Poznania,
▪ a w niedalekiej przyszłości wspólny bilet
na kolej i transport autobusowy/ tramwajowy miasta Poznania, co obniży o - %
obecne koszty podróżowania.
Oficjalnie linia kolejowa uruchomiona została
grudnia
.

Pół wieku temu
powiedzieli
Jak w zgodzie przeżyć
lat? Jaki jest
przepis na wspólne
szczęście? Na te
pytania z pewnością
odpowiedzi znają pary
małżeńskie, które
listopada przybyły
do Urzędu na
uroczystość wręczenia
medali za długoletnie
pożycie małżeńskie.

Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 61 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl
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ekoracji odznaczeniami nadanymi przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, dokonał, w asyście Kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego Aleksandry Pilarczyk, Burmistrz Murowanej
Gośliny Tomasz Łęcki.
Jubilaci, poza medalami, otrzymali listy gratulacyjne, kwiaty oraz
upominek – dwie filiżanki – prezent idealny na długie, jesienne,
wspólne wieczory przy herbatce.

Po dokonaniu dekoracji, Burmistrz pokroił jubileuszowy tort. Przy
kawie, przybyli goście opowiadali, jak wyglądało życie w Murowanej
Goślinie pół wieku temu. Na zakończenie wszyscy stanęli do wspólnej fotografii.
Medale za -lecie pożycia małżeńskiego, obchodzone w
roku,
otrzymały następujące pary:
. Państwo Agnieszka i Tadeusz Bernardowie z Długiej Gośliny
(nieobecni na uroczystości)
. Państwo Zofia i Jerzy Cieślewiczowie z Murowanej Gośliny

Bogusława i Kazimierz Nowiccy

Bożena i Szczepan Nowakowie

Bronisława i Bronisław Frąckowiakowie

Danuta i Jan Zmyśleni

grudzień 2011

INWESTYCJE

. Państwo Bronisława i Bronisław Frąckowiakowie z Murowanej Gośliny
. Państwo Teresa i Andrzej Lurkowie z Murowanej Gośliny
. Państwo Jadwiga i Józef Majewscy z Murowanej Gośliny
(w imieniu Pana Józefa medal odebrała wnuczka)
. Państwo Irena i Marian Mroczkowscy z Pławna
. Państwo Bożena i Szczepan Nowakowie z Murowanej
Gośliny
. Państwo Bogusława i Kazimierz Nowiccy z Murowanej
Gośliny
. Państwo Urszula i Tadeusz Nowiccy z Murowanej Gośliny
. Państwo Jadwiga i Zenon Prausowie z Murowanej Gośliny
. Państwo Danuta i Jan Zmyśleni z Murowanej Gośliny.
Szacownym Jubilatom życzymy kolejnych lat w dobrym zdrowiu, uśmiechu, ale przede wszystkim – razem.

Abyście dalej szli przez życie,
trzymając się mocno za ręce,
Zawsze uśmiechnięci,
zawsze razem,
zawsze pewni swoich uczuć.
Niechaj los Wam sprzyja, niosąc
powodzenie.

Irena i Marian Mroczkowscy

Jadwiga i Zenon Prausowie

Jadwiga Majewska z wnuczką

Teresa i Andrzej Lurkowie

Urszula i Tadeusz Nowiccy

Zofia i Jerzy Cieślewiczowie

www.murowana-goslina.pl

GOSPODARKA KOMUNALNA

Zmiana trasy autobusu linii 348
Najprawdopodobniej od lutego autobus linii
pojedzie zmienioną trasą, która
poprowadzi ulicą Dzięgielową na Morasku. Rozwiązanie na pewno ułatwi życie
studentom z Murowanej Gośliny, którzy uczą się w miasteczku akademickim UAM. Czas
przejazdu z Murowanej Gośliny do Poznania nie powinien ulec zmianie.
Joanna Gliwka
podinspektor ds. infrastruktury technicznej
tel. 61 892 36 43
e-mail: j.gliwka@murowana-goslina.pl

N

a podjęcie decyzji o zmianie trasy
miał wpływ fakt zakończenia, w październiku tego roku, remontu ulicy
Dzięgielowej. Autobus linii
nadal będzie
rozpoczynał trasę w Przebędowie i dojeżdżał na osiedle Sobieskiego.
Na złożony w Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu wniosek o wyrażenie zgody na przejazd autobusów przez ul. Dzięgielową, Gmina
uzyskała odpowiedź pozytywną. Obecnie
przewoźnik (Warbus Sp. z o.o.) ubiega się

w krajowym transporcie zbiorowym o zmianę
zezwolenia na wykonywanie regularnych
przewozów osób, ponieważ zmiana trasy
wymaga wprowadzenia zmian w zezwoleniu.

które będą umieszczane na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Murowana
Goślina i rozwieszone w autobusach oraz na
przystankach zlokalizowanych na terenie
miasta Murowana Goślina.

Zmiana trasy nie powinna spowodować
zmiany godzin odjazdu z przystanków
początkowych, czyli z Murowanej Gośliny
i os. Jana III Sobieskiego.
Zarówno termin wprowadzenia zmian jak
i ostateczny kształt rozkładów jazdy zależeć
będą od decyzji Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu i mogą ulec zmianie.
O przebiegu sprawy będziemy na bieżąco
informować odrębnymi komunikatami,

PLANOWANA, NOWA TRASA
AUTOBUSU LINII NR
Murowana Goślina – Bolechowo
Osiedle – Promnice – Biedrusko – Radojewo – ul. Naramowicka – ul. Dzięgielowa – ul. Umultowska – ul. Opieńskiego
– ul. T. Szeligowskiego – Dworzec os.
Jana III Sobieskiego.

Autobusy wewnątrzgminne w dni wolne
nie pojadą
Prowadzone analizy poziomu napełnienia autobusów oraz sugestie mieszkańców gminy
Murowana Goślina wskazują, że istnieje zbyt małe zainteresowanie kursami
realizowanymi w soboty na liniach wewnątrzgminnych nr
,
,
.

Joanna Gliwka
podinspektor ds. infrastruktury technicznej
tel. 61 892 36 43
e-mail: j.gliwka@murowana-goslina.pl

B

iorąc pod uwagę powyższe zostały
przeprowadzone rozmowy pomiędzy
przedstawicielami gminy Murowana
Goślina oraz Spółki Warbus z Warszawy,
podczas których ustalono, że od dnia stycznia
r. autobusy linii wewnątrzgminnych:

▪ nr
: Murowana Goślina – Uchorowo,
Uchorowo – Murowana Goślina,

wana Goślina - Pławno, Pławno – Murowana
Goślina.

▪ nr
: Murowana Goślina – Długa
Goślina, Długa Goślina – Murowana
Goślina
będą kursowały tylko w dni robocze tj. od
poniedziałku do piątku. Kursy w soboty, niedziele i święta, również te przypadające
w dniach poniedziałek – piątek, nie będą realizowane.

Na tej linii ww. ustalenia obowiązywać będą
w miesiącach styczeń-czerwiec oraz wrzesień-grudzień. W okresie od lipca do
sierpnia autobusy linii
będą kursowały
we wszystkie dni tygodnia zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy autobusów umożliwiając miszkańcom dojazd do terenów Puszczy Zielonka i kąpieliska w Kamińsku.

Wyjątek stanowić będzie linia nr

: Muro-

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

DODATKI MIESZKANIOWE
KOMUNIKAT
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie informuje, iż od . .
r. wnioski o dodatek mieszkaniowy należy
składać w siedzibie Ośrodka: Murowana Goślina ul. Dworcowa (a nie jak do tej pory, w kancelarii UMiG).
Aby otrzymać pomoc w formie dodatku mieszkaniowego należy złożyć:
▪ wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
▪ deklarację o wysokości dochodów za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku z zaświadczeniami
potwierdzającymi dochody za ww. okres.
grudzień 2011

BEZPIECZEŃSTWO

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

W

październiku i listopadzie strażnicy
miejscy przyjęli
interwencji,
z tego dot. porzuconych psów
i innych zwierząt – , czystości i porządku
– , bezpieczeństwa mieszkańców – , zakłócania porządku publicznego – , bezpieczeństwa w ruchu drogowym – oraz przyjęto
zgłoszenie dotyczące awarii sieci wodociągowej „Aquanet”.
W omawianym okresie strażnicy zgłosili
uwagi, z tego do komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy – , Lekarza
Weterynarii – , Firmy „Farmutil” – , Nadleśnictwa Łopuchówko – , Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – ,
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych - , pozostałe – .
Strażnicy przewieźli porzuconych psów do
schroniska „Azorek” oraz nałożyli mandaty karne za niezachowanie ostrożności
przy trzymaniu zwierząt.
W dniach - listopada Straż Miejska w Murowanej Goślinie we współpracy z Komisariatem Policji w Murowanej Goślinie realizowała zadania zabezpieczenia porządku publicznego oraz prawidłowego parkowania
pojazdów w rejonie cmentarzy na terenie
miasta i gminy. Jednocześnie przeprowadzono kontrolę obwoźnych punktów sprzedaży zniczy przy cmentarzach. Ujawniono
jeden przypadek sprzedaży zniczy bez
opłaty targowej. Ukarano mandatem karnym w wysokości zł.
listopada br. funkcjonariusze SM (pełny
skład etatowy) zabezpieczali uroczystości

. rocznicy odzyskania niepodległości. Jednocześnie wzięli udział w zawodach strzeleckich dla służb mundurowych zorganizowanych przez Bractwo Kurkowe, w których
zajęli miejsce.
listopada patrol Straży Miejskiej zlokalizował siedlisko dwóch agresywnych psów rasy
owczarek niemiecki, które w okresie ostatnich tygodni były widziane w rejonach wsi
Wojnówko, Długa Goślina. Psy spowodowały
zagryzienie przynajmniej kilkunastu zwierząt
gospodarskich (psów uwiązanych na
podwórkach i pilnujących posesji, królików
i kur). Strażnicy przy wykorzystaniu przynęty
i środka usypiającego schwytali psy, przewożąc do schroniska „Azorek”. Jednocześnie
poinformowano pracowników schroniska
o wyjątkowo agresywnym zachowaniu psów,
zalecając nie wydawanie ich do adopcji.
listopada Komendant SM na prośbę dyrektor Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie
wziął udział w uroczystości przekazania uczniom szkoły kamizelek odblaskowych ufundowanych przez Biuro Powiatowe Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
W czasie uroczystości wygłosił również
pogadankę w zakresie zasad bezpieczeństwa
uczniów w czasie drogi do szkoły i do domu.
Komendant Straży Miejskiej nawiązał współpracę z Kierownikiem Zespołu Kuratorskiej
Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Poznaniu w zakresie realizacji kary ograniczenia
wolności. Zadania obejmują nadzór nad osobami skazanymi za „mniejsze” przestępstwa
na karę wykonania prac społecznych.
Aktualnie w dyspozycji Straży Miejskiej znajdują się osoby, których praca jest nadzorowana przez strażników miejskich. W okresie
listopada osoby skazane przepracowały
godzin zajmując się głównie uprząt-

nięciem terenów w pasie drogowym ulic:
Starczanowska, Mściszewska, Gnieźnieńska,
Raduszyńska. W toku wykonanych prac
zebrano łącznie ponad tony śmieci i odpadów, które trafi ły na wysypisko w Białęgach.
Realizacja kary ograniczenia wolności
odbywa się we współpracy z pracownikami
ds. melioracji oraz dróg Referatu Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska UMiG.

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

; kom.:

Policja
sekretariat
Komendant

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

Pogotowie Ratunkowe tel.:
Straż Pożarna tel.:

,

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

Nowy trener KS Piecobiogaz MGOKiR
Murowana Goślina
nagrodzony
arząd Uczniowskiego Klubu Sportowego „Zielone Wzgórza” w Murowanej Goślinie, na posiedzeniu
listopada
roku, dokonał oceny wyniku sportowego zespołu klubu występującego pod
nazwą KS Piecobiogaz Murowana Goślina
w rozgrywkach I ligi kobiet.

Z

za porozumieniem stron, rozwiązał umowę
z trenerem Krzysztofem Janczakiem.

Zarząd uznał, że awans do PlusLigi Kobiet
nadal jest celem zespołu możliwym do osiągnięcia w aktualnym składzie. Uznano także,
że do osiągnięcia tego celu niezbędne są
zmiany w sposobie wykorzystania potencjału sportowego zespołu. W związku z tym
Zarząd Klubu z dniem listopada
roku,

Zarząd Klubu składa podziękowanie panu
Krzysztofowi Janczakowi za zaangażowanie
w pracę z zespołem siatkarek KS Piecobiogaz Murowana Goślina.

www.murowana-goslina.pl

Na trenera zespołu KS Piecobiogaz Murowana Goślina powołano Irinę Archangielską,
która funkcję tę będzie łączyć z grą na pozycji rozgrywającej.

Zarząd UKS „Zielone Wzgórza”

W

XII edycji konkursu ogłoszonego
przez Samorząd Województwa
Wielkopolskiego pn. „Działania
proekologiczne i prokulturowe w ramach
strategii rozwoju obszarów wiejskich” wśród
laureatów znalazł się projekt zgłoszony
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie - „XV Mistrzostwa Polski Weteranów w Półmaratonie,
XXX Mały Gośliński Maraton Weteranów”.
Nagroda pieniężna w wysokości
tysięcy
złotych zasili budżet przyszłorocznej
imprezy. Gratulujemy wyróżnienia!

URZĄD, RADA

IX Sesja Rady Miejskiej
listopada odbyła się XI Sesja Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie. Na sesję stawili się wszyscy radni. Po stwierdzeniu quorum, przystąpiono do wręczenia gratulacji i podziękowań.
Piotr Hildebrandt
Biuro Rady Miejskiej
tel. 61 892 36 54
e-mail: rada.miejska@murowana-goslina.pl

Z

a zaangażowanie i pracę na rzecz lokalnej społeczności podziękowano Waldemarowi Krankiewiczowi, który przez
ostatnie lata pełnił funkcję prezesa Lokalnej Grupy Działania „Kraina Trzech Rzek”.
Natomiast gratulacje za zajęcie III miejsca klasyfikacji końcowej Grand Prix Wielkopolski
w Półmaratonie
w kategorii M otrzymał Wojciech Krzysztoń. Za wyniki sportowe
wyróżniony został również Tomasz Wolniewicz, który zająl I miejsce w sztafecie x
m
podczas odbywającego się w Kielcach
Małego Memoriału Janusza Kusocińskiego.
Po części gratulacyjnej, radni przyjęli protokół z X Sesji Rady Miejskiej i przystąpili do
podejmowania uchwał:
. Uchwała nr XI/
/
w sprawie
zmiany budżetu gminy na
rok.
. Uchwała nr XI/ /
w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata
.
. Uchwała nr XI/ /
w sprawie
zmiany uchwały nr V/ /
w sprawie
uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Murowana
Goślina na lata
.
. Uchwała nr XI/ /
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok
.
Wobec konieczności pozyskania w roku
dodatkowych środków na prace związane
z budową oraz przebudową urządzeń melioracyjnych (w lipcu b.r. ulewne deszcze spowodowały lokalne podtopienia budynków
i dróg na terenie gminy) Burmistrz zaproponował Radzie Miejskiej przyjęcie w niektórych kategoriach większych niż pierwotnie
planowano stawek podatku określonych
przez Ministra Finansów. Wyjątek dotyczy
stawki podatku określonej dla budynków lub
ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ( , zł/m tj.
%
max.), gruntów pozostałych ( , zł/m tj.
% max.) oraz budynków gospodarczych
( , zł/m ) i garaży wolnostojących ( , zł/
m ). Pozostałe stawki podatków od nieruchomości kształtują się następująco:
▪ od gruntów związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji

gruntów i budynków od m powierzchni
- , zł,
▪ od gruntów pod jeziorami, zajętych na
zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych od
ha powierzchni , zł,
▪ od budynków mieszkalnych lub ich części
- od
m powierzchni użytkowej –
, zł,
▪ od budynków lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od
m powierzchni
użytkowej – , zł,
▪ od budynków lub ich części związanych
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty
udzielające tych świadczeń od
m
powierzchni użytkowej – , zł,
▪ od budynków letniskowych i innych
pozostałych – , zł,
Ponadto uchwała określa katalog budynków
i gruntów zwolnionych z podatku od nieruchomości.
. Uchwała nr XI/
/
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego na rok
.
Rada Miejska obniżyła średnią cenę skupu
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów
ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS
z dnia . .
r. z kwoty , zł za dt
do kwoty , , zł za dt. Głównym motywem obniżenia ceny żyta będącej podstawą
wymiaru podatku rolnego była trudna sytuacja ekonomiczna producentów rolnych.
w sprawie usta. Uchwała nr XI/ /
lenia opłaty targowej na rok
.
Uchwała określiła stawki opłaty targowej
od sprzedaży wyłącznie artykułów rolnych
w wysokości , zł dziennie oraz od sprzedaży artykułów pozostałych w wysokości
, zł dziennie. Ponadto uchwała określa
inkasentów, którzy będą pobierali opłatę
targową – na targowisku na os. Zielone
Wzgórza inkasentem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa natomiast na terenie sołectw sołtysi. W pozostałej części miasta do poboru
opłaty upoważniono Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe “Surdyk”.
Inkasentom przysługuje wynagrodzenie za
inkaso: dla Spółdzielni Mieszkaniowej “Zielone Wzgórza” w wysokości % pobranej
kwoty z tytułu opłaty targowej, a dla pozostałych osób w wysokości
% pobranej
kwoty.

. Uchwała nr XI/
/
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na rok
.
Zgodnie z podjętą uchwałą podatek od środków transportowych wzrósł o około , % do
kwot:
. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej , tony do , tony włącznie
zł
b) powyżej , tony do ton włącznie zł
c) powyżej
ton i poniżej
ton zł
. Od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od , tony do , tony włącznie .
zł
b) powyżej , tony do ton włącznie .
zł
c) powyżej ton i poniżej ton włącznie - .
zł
. Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż miejsc zł
b) równej lub wyższej niż
miejsc .
zł
W sprawie stawek podatków od pozostałych
pojazdów, przyczep i naczep odsyłamy do
uchwały.
. Uchwała nr XI/ /
w sprawie opłaty
od posiadania psów na rok
.
Stawkę roczną opłaty od posiadania psów
ustalono w wysokości , zł od jednego
psa posiadanego przez osobę fizyczną.
Opłatę uiszcza się do dnia
maja roku
podatkowego, a w przypadku powstania
obowiązku po tej dacie, w terminie dni od
dnia powstania tego obowiązku.
. Uchwała nr XI/
/
w sprawie
zmiany uchwały nr IX/ /
z dnia
września
r. w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy
Gminą Murowana Goślina a Gminą Czerwonak w zakresie lokalnego transportu
zbiorowego.
. Uchwała nr XI/ /
w sprawie
zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oborniki
a Gminą Murowana Goślina w zakresie
powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.
grudzień 2011

URZĄD, RADA
Komentarz do sesji:
Najwięcej emocji podczas XI Sesji Rady Miejskiej wzbudziły uchwały podatkowe, które
podzieliły radnych. Klub „Nowoczesna
Gmina” opowiedział się przeciw podnoszeniu podatków. Szeroko dyskutowana była
zwłaszcza uchwała w sprawie podatku od
nieruchomości, w kwestii dotyczącej stawki
podatku określonej dla budynków lub ich
części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Mimo, iż stawka ta
została skonsultowana i zaakceptowana
przez Cech Rzemieślników, Kupców i Przedsiębiorców, jako grupę reprezentującą osoby
prowadzące na terenie gminy Murowana
Goślina działalność gospodarczą i była dyskutowana na Komisji Gospodarczej, radni
Klubu „Nowoczesna Gmina” wypowiedzieli
się o niej krytycznie. Należy dodać, że podwyżka stawki ma charakter jednorazowy,
a środki z niej uzyskane przeznaczone
zostaną na prace melioracyjne, których
konieczność ujawniły lipcowe podtopienia.
Komentarz Radnego Roberta Okińczyca
z Klubu „Rozwój Ziemi Goślińskiej” dotyczący głosowania:
„Głosowałem za taką stawką podatkową. Od
kilku lat mamy uzgodnione z goślińskim
Cechem - reprezentującym większość przedsiębiorców - jak mają wyglądać podatki w naszej

gminie. Podnieśliśmy stawki podatku o stopień inflacji, zgodnie z odgórnym zaleceniem
Ministra Finansów, a ponadto uwzględniliśmy
warunek wypracowany z Cechem. Prosiłem
Burmistrza, by zaprezentował notatkę z tego
spotkania, by pokazać, że Cech zgodził się na
maksymalną stawkę podatku, a nie tak jak
ostatecznie uchwaliliśmy - na % maksymalnej stawki. Skoro Cech wyraził zgodę na takie
stawki, dlaczego mam być przeciwny woli
większości przedsiębiorców?”
Komentarz Radnego Szymona Pędzińskiego
z Klubu „Nowoczesna Gmina”, członka
Cechu Rzemieślników, Kupców i Przedsiębiorców dot. głosowania:
„Środki, które otrzymamy z tytułu podwyższenia podatku od nieruchomości przeznaczone zostaną na meliorację, którą przez lata
zaniedbywano i odkładano na później, realizując inne inwestycje, co doprowadziło do tego,
że w tej chwili mamy sytuację awaryjną. Uważam, że ani mieszkańcy, ani przedsiębiorcy nie
powinni płacić za to, co zostało zaniedbane
przez lata.
Decyzja w sprawie maksymalnych stawek
podatkowych uzgodniona z Cechem, a przytaczana dziś przez Burmistrza, jest decyzją
Zarządu Cechu. Jestem przekonany, że gdyby
odbyło się Walne Zgromadzenie Cechu, decyzja większości byłaby inna.

Zapraszamy do
Klubu Turystycznego
„Puszcza Zielonka”

Ł

ączy nas zamiłowanie do krajoznawstwa, przyrody, sportu i rekreacji,
świeżego powietrza i spędzania czasu
w doborowym towarzystwie. O kim mowa?
O Członkach Klubu Turystycznego, który za
główny cel postawił sobie eksplorację Puszczy Zielonka, ale i wszelkich terenów przyjaznych turystyce.
Przewodniczącym Zarządu Klubu jest Arkadiusz Bednarek (Kierownik ds. turystyki
Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” – promotora Klubu), a opiekunami
sekcji – założycielki Klubu – Patrycja Owczarzak i Roma Dukat. Klub prowadzony jest
nieodpłatnie.
Członkowstwo nie wymaga opłacania składek, a jedynie aktywnego korzystania z programu wycieczek, który zakłada wyjścia
i wyjazdy w teren mniej więcej raz w miesiącu. W programie znajdzie się Puszcza Zielonka, ale i inne tereny atrakcyjne turystycznie z całego Województwa Wielkopolskiego.

www.murowana-goslina.pl

W zamian za lojalność, Klub przewiduje okazjonalne upominki, nagrody i specjalne przywileje – np. uczestnictwo w bezpłatnych
warsztatach nordic walking pod okiem
fachowych trenerów, udziału w konkursach
z cennymi nagrodami itp.
Deklaracje członkowskie można nadsyłać na
adres Związku, pobierając je ze strony
www.puszcza-zielonka.pl, po zapoznaniu się
z Regulaminem Klubu.
Chętni mogą aktywnie uczestniczyć w dwóch
sekcjach:
▪ nordic walking,
▪ rowerowej.

Zarząd Cechu jest wyrazicielem woli Cechu, ale
ja jako członek nie zgadzam się z tą decyzją.”
Kontrowersje toczyły się również wokół
stawki podatku od posiadania psów oraz
płacenia przez gminę dwóch składek: na planowane schronisko w Skałowie oraz istniejące przytulisko w Obornikach. Uchwała
poróżniła zarówno sołtysów, jak i radnych.
Ostatecznie uchwała została podjęta, natomiast temat dwóch składek wyjaśniony (szerzej opisany w tekście dotyczącym konsultacji społecznych w sprawie budżetu
).
Ponadto radni zgłosili uwagi dot. budowy
ul. Raduszyńskiej, ulg dla seniorów przy
kupnie biletów na mecze I ligi siatkarek,
możliwości przywrócenia ruchu dwukierunkowego na ul. Wodnej, handlowania przez
prywatną osobę w okolicy sklepu Biedronka
przy ul. Poznańskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował o negatywnej opinii Wojewody Wielkopolskiego w sprawie uchwały dot. reorganizacji szkół.
Na tym obrady zakończono.
Uchwały dostępne na
www.bip.murowana-goslina.pl
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Zarząd KT „Puszcza Zielonka”
Patrycja Owczarzak (sekcja nw)
e-mail: p.owczarzak@puszcza-zielonka.pl
Roma Dukat (sekcja rowerowa)
e-mail: r.dukat@puszcza-zielonka.pl

Miejsce
posiedzeń

Dokumenty poświadczające prawo do korzystania
ze świadczeń zdrowotnych
W związku z zaprzestaniem wydawania przez ZUS legitymacji ubezpieczeniowych
od stycznia
roku, NFZ przedstawia informację na temat dokumentów
potwierdzających prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych.

O

soba, która zamierza skorzystać ze
świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia w Narodowym
Funduszu Zdrowia zobowiązana jest przedstawić potwierdzenie prawa do ich uzyskania.
Obowiązek przedstawienia potwierdzenia
prawa do świadczeń nie dotyczy dzieci do
. miesiąca życia, które nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, np.
z powodu braku numeru PESEL.
Do czasu wydania Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego dokumentem potwierdzającym
prawo do świadczeń jest każdy dokument,
który potwierdza uprawnienia do świadczeń
opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na
ubezpieczenie zdrowotne.
Dla osoby zatrudnionej na podstawie
umowy o pracę
▪ druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony
raport miesięczny ZUS RMUA wydawany
przez pracodawcę (nie dotyczy osób na
urlopie bezpłatnym powyżej dni),
▪ aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,
▪ legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy,
Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą
▪ druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty
składki na ubezpieczenie zdrowotne
Dla osoby ubezpieczonej w KRUS
▪ zaświadczenie lub legitymacja aktualnie
podstemplowane przez KRUS (dowód
wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej);
Dla emerytów i rencistów
▪ legitymacja emeryta lub rencisty. W przypadku legitymacji wydanej przez ZUS,
numer legitymacji powinien zawierać
oznaczenie oddziału NFZ.
Jeżeli . i . pozycja numeru zawiera znaki “-”, legitymacja nie jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia do świadczeń zdrowotnych. W takim przypadku należy przedstawić inny dowód ubezpieczenia. Np. osoba
pobierająca rentę/emeryturę ZUS, ale
zamieszkała na terenie innego państwa,
powinna przedstawić aktualną kartę EKUZ;
▪ zaświadczenie z ZUS lub KRUS (WBA,
ZER MSWiA.),
▪ aktualny odcinek emerytury lub renty,

▪ dokument potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty, w tym
w szczególności odcinek przekazu lub
wyciąg (art.
ust. Ustawy);
Dla osoby bezrobotnej
▪ aktualne zaświadczenie z urzędu pracy
o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego;
Dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie
▪ umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS
potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym
dowodem opłacenia składki zdrowotnej;
Dla członka rodziny osoby ubezpieczonej
▪ dowód opłacenia składki zdrowotnej
przez osobę, która zgłosiła członków
rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
wraz z kserokopią zgłoszenia (druki: ZUS
RMUA + druk ZUS ZCNA jeżeli zgłoszenie
nastąpiło po lipca
r. (ZUS ZCZA
jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed dniem
lipca
r.),
▪ aktualne zaświadczenie wydane przez
pracodawcę, lub zaświadczenie z KRUS
o ubezpieczeniu członków rodziny, lub
legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi
członków rodziny wraz z aktualną datą
i pieczątką zakładu pracy lub ZUS,
▪ legitymacja emeryta/rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi
ubezpieczeniu, potwierdzająca dokonanie zgłoszenia w dniu stycznia
r.
lub później, wraz z aktualnym odcinkiem
wypłaty świadczenia - dotyczy tylko
KRUS,
▪ w przypadku dzieci uczących się - pomiędzy . a . rokiem życia - dodatkowo
należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki - legitymację szkolną/studencką lub dokument
potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności,
▪ w przypadku studentów po ukończeniu
. roku życia - zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA)
oraz legitymacja studencka lub doktorancka.
Dla osoby nieubezpieczonej, spełniającej
kryterium dochodowe uprawniające do
otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej
▪ decyzja wójta (burmistrza, prezydenta)
gminy właściwej ze względu na miejsce
zamieszkania tej osoby.
Dla osoby ubezpieczonej w innym niż Polska
państwie członkowskim Unii Europejskiej

lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu
▪ poświadczenie wydane przez NFZ
(w przypadku zamieszkiwania na terenie RP), karta EKUZ (lub certyfikat ją
zastępujący) wydana przez inny niż Polska kraj członkowski UE lub EFTA.
Dla osoby przebywającej na zasiłku chorobowym lub wypadkowym
▪ zaświadczenie z ZUS - do końca okresu
pobierania zasiłku chorobowego lub
wypadkowego.
Ważne! Nie jest konieczne okazywanie
świadczeniodawcom danych dotyczących
otrzymywanego wynagrodzenia, emerytury
lub renty.
Jeżeli pacjent nie posiada aktualnego
zaświadczenia potwierdzającego prawo do
świadczeń, może taki dokument przedstawić w innym czasie:
▪ jeśli przebywa w szpitalu - nie później niż
w terminie dni od dnia przyjęcia
lub
▪ w terminie
dni od dnia zakończenia
udzielania świadczenia.
Niedostarczenie dokumentu w wyżej wymienionych terminach może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia!
Późniejsze niż przewidziane przedstawienie
dokumentu nie powinno stanowić podstawy
odmowy zwolnienia z kosztów albo ich
zwrotu. Powyższe zasady dotyczą także
obywateli innych krajów UE lub EFTA uprawnionych do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji.
Brak dokumentu potwierdzającego prawo
do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej nie może być powodem odmowy udzielenia świadczenia w przypadku stanu nagłego!
Ważność dokumentu potwierdzającego
prawo do świadczeń
Przyjmuje się, że dokument potwierdzający
prawo do świadczeń jest ważny przez
dni
od:
▪ daty wystawienia - zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenia ZUS
i KRUS,
▪ daty poświadczenia - legitymacja ubezpieczeniowa,
▪ daty opłacenia składki - ZUS RMUA,
dowód wpłaty składki na ubezpieczenie
zdrowotne,
▪ daty ważności dokumentu - legitymacja
rencisty.
grudzień 2011

Wyjątkami od tej zasady są:
▪ legitymacja emeryta - ważna bezterminowo,
▪ zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego - do
końca terminu ważności,
▪ decyzja wójta (burmistrza, prezydenta)
gminy - ważna
dni od dnia określonego w decyzji.
Ustanie prawa do świadczeń
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej
ustaje zazwyczaj po upływie
dni od dnia
wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego, na przykład:
▪ w przypadku ustania stosunku pracy (np.
z tytułu umowy o pracę) - po upływie
dni od dnia rozwiązania umowy o pracę,
▪ w przypadku zakończenia prowadzenia
pozarolniczej działalności gospodarczej po upływie
dni od dnia zakończenia

prowadzenia takiej działalności,
▪ w przypadku osób zatrudnionych, pozostających na urlopie bezpłatnym - po
upływie
dni od dnia rozpoczęcia
urlopu, a w przypadku osób bezrobotnych - po upływie
dni od dnia utraty
statusu bezrobotnego,
▪ w przypadku śmierci osoby, która zgłosiła
członków rodziny do ubezpieczenia członkowie rodziny tracą prawo do świadczeń po upływie dni od daty śmierci.
Osobom, które:
▪ ukończyły szkołę średnią lub wyższą lub
zostały skreślone z listy uczniów lub studentów - prawo do świadczeń opieki
zdrowotnej przysługuje przez miesiące
od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów lub studentów,
▪ ubiegają się o przyznanie emerytury lub
renty - prawo do świadczeń opieki zdro-

wotnej przysługuje w okresie trwania
postępowania o przyznanie tych świadczeń,
▪ pobierają zasiłek przyznany na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym - prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje
w okresie pobierania przez te osoby
zasiłku,
Po upływie tego czasu osoba, która chce
nadal korzystać ze świadczeń zdrowotnych
w ramach ubezpieczenia w NFZ, powinna
uzyskać inne prawo do ubezpieczenia, np.
ubezpieczyć się dobrowolnie. Jeżeli tego nie
uczyni, może ponieść samodzielnie koszty
udzielonych jej świadczeń.
dr Maria Czaińska
Kierownik Przychodni Lekarza Rodzinnego
w Murowanej Goślinie

Przewodnik po Puszczy Zielonka
w nowej odsłonie
Już jest - długo oczekiwany Przewodnik turystyczny po Puszczy Zielonka. listopada
r.
w sali sesyjnej UMiG w Murowanej Goślinie spotkali
się prawie wszyscy twórcy przewodnika – pasjonaci
i regionaliści. Bezinteresowna, społeczna praca,
która została przez nich wykonana warta jest
gromkiej pochwały.

S

woje teksty w Przewodniku zamieścili: Agnieszka Banaszak, Tomasz
Bernat, Włodzimierz Buczyński, Roma Dukat, Wojciech Gogolewski,
Emilia Konieczna, Bartosz Krąkowski, Artur Krysztofiak, Bogdan
Kucharski, Magdalena Malinska-Murek, Łukasz Ogórkiewicz, Patrycja
Owczarzak, Tomasz M. Sobalak, Karolina Stefaniak, Danuta Śliwa i Monika
Urbanowicz. Zdjęcia dla zilustrowania tekstu przekazali: Arkadiusz Bednarek, Tomasz Chmielewski, Milena Kuleczka, Paweł Dykban, Roma Dukat,
Ireneusz Hadzicki, Marek Kaczmarczyk, Antoni Łęszczak, Cecylia Łęszczak,
Tomasz Mizgier, Bartosz Nowak, Tadeusz Sikoń, Karolina Stefaniak i Grzegorz Zalewski.
Szczególne podziękowania należą się Włodzimierzowi Buczyńskiemu za
korektę merytoryczną i Milenie Kuleczce za cenne rady i praktyczną pomoc
przy kreowaniu ogólnego wizerunku przewodnika. Niewątpliwą wartością
dodaną publikacji jest oryginalny skład graficzny, którego twórcą jest Cecylia Kotlicka.
W spisie treści znajdziemy rozdziały dotyczące aspektu przyrodniczego
oraz zasobów turystycznych i kulturalnych – każda była opisywana przez
fachowców – praktyków i sprawdzona w terenie.
Już wkrótce zamieścimy na stronie internetowej www.puszcza-zielonka.pl
informacje, gdzie można będzie nabyć przewodnik. Do pobrania jest wersja
elektroniczna.
Patrycja Owczarzak
specjalista ds. turystyki
Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”
www.murowana-goslina.pl

OŚWIATA

A to czytaj,
kto ciekawy…
Burmistrz Tomasz Łęcki z uznaniem wypowiedział się
o sympatycznej atmosferze panującej w Zespole Szkół
w Murowanej Goślinie. A było to podczas odwiedzin z okazji
Dnia Edukacji. Z Burmistrzem trudno się nie zgodzić.
Proponujemy zatem krótki przegląd zdarzeń, by pokazać
dlaczego w naszej szkole sympatycznie jest, a nie tylko
bywa.

S

ympatyczne jest, bo uczniowie zwiedzają miejsca dalekie i bliskie. Nasi podopieczni odwiedzili między innymi
Malmo, Kopenhagę, Ystad, Biskupin. Podróże
te dalekie i bliskie bez wątpienia kształcą,
ale też integrują uczniów, dostarczając przy
okazji wielu przyjemnych wrażeń. Młodzież
naszej szkoły brała udział w zawodowych
spotkaniach typu wykłady prof. Torbena
Bacha Pedersona z Alborg University na Politechnice Poznańskiej, warsztatach organizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową, czy
branżowych targach poznańskich. Dobrze
przygotowani biorą udział w różnych konkursach np. Olimpiadzie Wiedzy Hotelarskiej.

z okazji
-lecia klubu PCK w Murowanej
Goślinie. Smak przygotowanych przez uczniów potraw, profesjonalna obsługa bankietu, zdobyły wśród gości wysokie uznanie.
Uznanie zdobyli również nasi najzdolniejsi
uczniowie. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
z rąk Starosty Poznańskiego Jana Grabowskiego otrzymali pamiątkowe dyplomy
i roczne stypendia.
Co jest zatem kluczem do sukcesu? Miła
atmosfera, wzajemna życzliwość, wytrwała
praca uczniów i nauczycieli.

Violetta Pawlak
Nauczycielka Zespołu Szkół w Rokietnicy.
Szkoła w Murowanej Goślinie

Swoje umiejętności zawodowe wykorzystali
przygotowując różne bankiety, na przykład
Godziny otwarcia Urzędu:

Punkt Obsługi Interesanta, Kancelaria i Ewidencja Działalności Gospodarczej:
poniedziałek . – . , wtorek-piątek . – .
Ewidencja Ludności, Urząd Stanu Cywilnego oraz zgłaszanie zgonów:
poniedziałek . – . ; wtorek - piątek . – .
przedłużone weekendy pod numerem:
w godz. . - .
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......................................................

Sukces
uczniów
Jedynki

C

entrum Edukacji Szkolnej w Warszawie od kilku lat organizuje ogólnopolski konkurs MULTITEST. Jest on przeznaczony dla uczniów klas - szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności z ulubionych przedmiotów.
października w konkursie z języka polskiego wzięło udział
uczniów z klas piątych i
uczniów z klas
szóstych Szkoły Podstawowej nr im. Karola
Marcinkowskiego w Murowanej Goślinie.
Uczestnicy musieli rozwiązać test, w ramach
którego sprawdzana była umiejętność czytania tekstów ze zrozumieniem, wiedza
z zakresu nauki o języku i literaturze oraz
znajomość wskazanych lektur.
Najlepszy wynik uzyskała uczennica klasy
szóstej Wiktoria Ruta, która zajęła . miejsce
i otrzymała tytuł laureata konkursu (spośród
uczestników z całego kraju). Ponadto
wyróżnieni zostali uczniowie klas piątych:
Marta Strejczyk i Kamil Szulczyński. Serdecznie gratulujemy! Uczniów do udziału w konkursie przygotowały nauczycielki języka polskiego: Elżbieta Werbińska i Monika NowakBajer.
Krzysztof Radke
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr
im. K. Marcinkowskiego w Murowanej Goślinie

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 Poepke...........................................................
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 ( ).........................
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