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MGOKiR - Klub Osiedlowy
„Zielone Wzgórza”

Z UWAGI NA
BUDOWĘ RONDA
PRZEPRASZAMY ZA
DUŻE UTRUDNIENIA
W RUCHU

serdecznie zaprasza do
Galerii na Wzgórzach
na wystawę prac

Witolda Giersiga.

Ekspozycja czynna od 14 września
(wernisaż o godz. 19.00)
do 12 października 2007 r.

Informacja o utrudnieniach poniżej

UWAGA! OBJAZDY! GOŚLINIACY NA ROWERY!

W

związku z rozpoczętą przebudową
skrzyżowania ul. Poznańskiej z
ul. Długą i Śliwkową w dniu 13.09. 2007
r. zostały wprowadzone następujące objazdy:
1. ul. Poznańską odbywa się ruch wahadłowy,
2. wyjazd z osiedla 600-lecia na drogę wojewódzką nr 196 poprowadzony jest ul. Brzoskwiniową,
3. dla pojazdów o ładowności do 3,5 t wprowadzono objazd:
a. od strony Murowanej Gośliny
- ul. Mściszewska - ul. Raduszyńska - do
drogi w kierunku miejscowości Bolechowo Osiedle – na rondzie w lewo do
drogi powiatowej i dalej do drogi wojewódzkiej nr 196.
b. analogicznie odwrotnie w kierunku od
Poznania.
4. Wprowadzono zalecany objazd tzw. „Duży
Objazd” przez Przebędowo – Oborniki –
Poznań.
Jednocześnie informujemy o zmianach tras przejazdu autobusów linii 111, 188 oraz Transregionu.
Objazd autobusów został zorganizowany w
następujący sposób:
1. Kierunek Przebędowo - Poznań: ul. Rogozińska – ul. Kochanowskiego – ul. Mściszewska
- ul. Raduszyńska - ul. Długa - ul. Kutrzeby –
wyjazd w kierunku Poznania
2. Kierunek Poznań – Przebędowo: ul. Kutrzeby
- ul. Długa - ul. Raduszyńska - ul. Mściszewska - ul. Kochanowskiego - ul. Rogozińska
3. Przystanki zlokalizowane na placu Powstańców Wlkp. zostały przeniesione obok
budynku probostwa, po obu stronach drogi.
4. Przystanki zlokalizowane przy ul. Długiej
zostały zlikwidowane na czas objazdu i przeniesione na ul. Gen. Kutrzeby po obu stronach drogi, w pobliżu sklepu „Biedronka”.

Zakończenie robót planowane jest
na 30 listopada 2007 r.
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
tel. 061 812 20 55 w. 206

czyli Europejski Tydzień Zrównoważonego
Transportu oraz Europejski Dzień bez Samochodu
Drogi Mieszkańcu!

M

asz dosyć spalin samochodowych?
Nie lubisz stać w kilometrowych korkach ulicznych? Uważasz, że przydałoby Ci się więcej ruchu? Mamy dla Ciebie
alternatywę. W dniach 12 – 22 września po
raz pierwszy na terenie gminy Murowana
Goślina został zorganizowany Europejski
Tydzień Zrównoważonego Transportu oraz
Europejski Dzień bez Samochodu. Inicjatywa
ta ma charakter ogólnoeuropejski, a cała kampania znajduje się pod patronatem Komisji
Europejskiej. W ramach tegorocznej edycji
zostały ustawione stojaki na rowery na
os. Zielone Wzgórza, przed Urzędem Miasta i
Gminy oraz na placu Powstańców Wielkopolskich.
W szkołach prowadzone są spotkania na temat
zasad ruchu rowerowego oraz konkurs plastyczny na temat „Środowisko naturalne bez
samochodów”. Cała akcja zostanie zwieńczona

obchodami „Europejskiego Dnia bez Samochodu” w ramach, którego zostanie zorganizowany 22 września br. rajd turystyczny. Meta
rajdu będzie się znajdować na parkingu w
Boduszewie. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do uczestnictwa.
Zachęcam wszystkich, aby w czasie tego tygodnia pozostawili swoje cztery kółka w domu i
odkurzyli rowery.
Gwarantujemy świetną zabawę dla całej
rodziny. Akcję wspiera MGOKiR, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Łopuchówko, Oddział PTTK Poznań Nowe
Miasto oraz Liga Ochrony Przyrody, Koło Ćma
z Czerwonaka.
Mariusz Mermela
Koordynator ds. organizacji Europejskiego
Tygodnia zrównoważonego transportu.
tel.: +48 500 124 940
e-mail: m.mermela@murowana-goslina.pl.

WYMIANA DOWODÓW OSOBISTYCH

U

rząd Miasta i Gminy – Dowody Osobiste przypomina, że z dniem 1 stycznia 2008
roku stare dowody osobiste (w formie zielonych książeczek) tracą ważność. Z
uwagi na wydłużające się kolejki oraz czas oczekiwania na wydanie nowego
dowodu osobistego prosimy o jak najszybsze składanie wniosków o wydanie dowodu
osobistego.
Z obserwacji wynika, że pod koniec bieżącego roku złożenie wniosku może być dla
Państwa bardzo czasochłonne, a co za tym idzie, niezmiernie uciążliwe. Na dzień 10
września wymieniono 10 323 dowody. 1792 osoby nie dokonały jeszcze wymiany dokumentu. Jak najszybsze złożenie podania pozwoli na usprawnienie pracy urzędnika i
skrócenie czasu oczekiwania na nowy dowód.
Wnioski oraz przekazy na opłatę są dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy – Ewidencja
Ludności i Dowody Osobiste, pokój 33 (budynek Domu Kultury).

Daria Tomczak
podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
tel.: 061 812 23 11
e-mail: d.tomczak@murowana-goslina.pl
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Ruszają zajęcia!

Po

wakacyjnej przerwie rozpoczynają się próby zespołów artystycznych oraz zajęcia stałych sekcji Ośrodka Kultury.
Zapraszamy na spotkania organizacyjne – Klub Osiedlowy,
Nowy Rynek 8 (ratusz, I piętro)
• zajęcia ruchowo-umuzykalniające dla dzieci w wieku 2-5 lat – 17
września godz. 10.00
• warsztaty fotograficzne – 17 września godz. 19.00
Wszystkie informacje na temat rozkładu zajęć zespołów i sekcji
dostępne na stronie internetowej, na afiszach, ulotkach oraz w siedzibie
Ośrodka Kultury, ul. Poznańska 16 , tel. 061 812 21 20 i w Klubie Osiedlowym, Nowy Rynek 8, tel. 061 812 36 29
Lucyna Bełch
Dyrektor MGOKiR
tel. 061 812 21 20
e-mail: lucynab@murowana-goslina.pl

Pałac Winterfeldów

O

środek Kultury w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój
infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego” uzyskał
dotację na zadanie „Wyposażenie pomieszczeń na działalność
kulturalną w pałacu Winterfeldów”. Wsparcie Ministerstwa Kultury
umożliwi zakup podstawowych mebli i sprzętów niezbędnych do prowadzenia zajęć, a tym samym przywrócenie funkcji społecznej zabytkowego budynku.
Lucyna Bełch
Dyrektor MGOKiR
tel. 061 812 21 20
e-mail: lucynab@murowana-goslina.pl

Trzydzieści lat minęło…
Wielkimi krokami zbliża się jubileusz Ośrodka Kultury. W listopadzie
minie trzydzieści lat od powołania tejże placówki. Już teraz zapraszamy wszystkich naszych przyjaciół na spotkanie, które odbędzie się
1 grudnia 2007 r. w auli Gimnazjum nr 1.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Murowanej Goślinie,
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Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Murowanej Goślinie,
Sołectwo Białężyn
Szkoła Podstawowa w Białężynie
zapraszają na

Folkową Jesień
VI spotkanie zespołów flażoletowych
im. Stanisława Czarneckiego
czyli

„Wielkopolskie wesele w Białężynie”
z udziałem zespołu folklorystycznego

„Goślinianie”
niedziela 7 października 2007 r. godz. 15.00
Białężyn, plac przy Remizie OSP
Zadanie zrealizowano przy pomocy finansowej Gminy Murowana
Goślina i Powiatu Poznańskiego

ZAPRASZAMY!!!
do udziału w koncercie rockowym

MUR. OF … ROCK III
6 października (sobota) 2007 r., godz.19:00
Piwnica PUB II przy ul. Wojska Polskiego
Zagrają: SHORT FUSE i DREARY MOWER (Poznań)
SPADE i FLYING HEADS (Murowana Goślina)
RELIKT (Gniezno)
Na koncert zapraszają organizatorzy:
FLYING HEADS i przyjaciele!!

„Galeria w Pałacu”

„Dęciaki!”

I Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego
„Puszcza Zielonka”

Dzieci i młodzież zapraszamy na bezpłatne
zajęcia nauki gry
na instrumentach dętych.
Zapisy w siedzibie Ośrodka Kultury,
ul. Poznańska 16 tel. 061 812 21 20

zaprasza na otwarcie
wystawy poplenerowej prac uczestników

zorganizowanego przez
Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej

piątek 28 września 2007 r. godz. 17.00
Pałac, ul. Kochanowskiego 23
Ekspozycja czynna do 12 października 2007 r.

www.domkultury.murowana-goslina.pl
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Dożynki Gminne – Trojanowo 2007
Plon, niesiemy plon
w gospodarza dom!
Aby dobrze plonowało,
Po sto korcy z kopy dało!
Otwieraj, panie, szeroko wrota
niesiem ci wieniec ze szczerego złota.
Zaściełaj, panie, stoły i ławy,
Idzie do ciebie gość niebywały.
Plon niesiemy plon...
egoroczne święto plonów w naszej gminie odbyło się 1 września w Trojanowie.
Uroczystości rozpoczęły się poświęceniem przez ks. proboszcza Ludwika Dudę
nowego krzyża i odprawieniem Mszy Św.
dziękczynnej za tegoroczne plony. Po mszy
utworzył się korowód, który z towarzyszącą
mu Orkiestrą Ochotniczej Straży Pożarnej z
Murowanej Gośliny przeszedł na miejsce głównych uroczystości. Tam rozpoczął się obrzęd
dożynkowy w wykonaniu zespołu „Goślinianie” pod kierunkiem Marzenny Karbowskiej.
Akcentem rozpoczynającym obrzęd było tradycyjne przecięcie przez gospodarza dożynek
– burmistrza Miasta i Gminy Murowana
Goślina pana Tomasza Łęckiego powrozu ze
zboża. Następnie przedstawiciele sołectw z
terenu naszej gminy przekazali przygotowane
przez siebie wieńce gospodarzom dożynek:
panu Burmistrzowi Miasta i Gminy, sołtysowi
wsi Trojanowo - Marianowi Nogajowi, księdzu
proboszczowi Ludwikowi Dudzie.W tym roku
swoje wieńce złożyło dwanaście sołectw: Białężyn, Boduszewo, Długa Goślina, Głębocko,
Głęboczek, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Mściszewo, Nieszawa, Rakownia, Trojanowo,
Uchorowo. Kolejnym ważnym wydarzeniem
było wręczenie chleba dożynkowego przez
starostów dożynek panią Ewę Nogaj i pana
Piotra Budzyńskiego gospodarzom dożynek i
tradycyjne podzielenie się nim z wszyskimi
uczestnikami dożynek.
Po zakończeniu obrzędu dożynkowego Burmistrz Tomasz Łęcki podsumował miniony rok
dotyczący rolnictwa i wsi i nakreślił plany rozwoju gminy na przyszłość. Głos zabrał też Starosta Poznański Jan Grabkowski oraz sołtys

T

Trojanowa Marian Nogaj. Podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tegorocznego święta a w szczególności mieszkańcom Trojanowa.
Część artystyczną dożynek rozpoczął koncert
Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej
pod kierunkiem pana Przemysława Neumanna.
Wystąpił również zespół Goślinianie, który
zaprezentował się w strojach wielkopolskich
i kaszubskich oraz zespół śpiewaczy „Goślinianka”. Po występach rodzimych zespołów
wystąpiła Kapela Podwórkowa „Plewiszczoki”
z Plewisk bardzo ciepło przyjęta przez dobrze
bawiących się gości dożynkowych. W przerwie
koncertu kapeli podwórkowej można było
posłuchać gwary poznańskiej w monologu pani
Sylwii Prędka - Galas, która poprowadziła też
w tym klimacie całe dożynki. Po godzinie dwudziestej nastąpiło długo oczekiwane losowanie
głównych nagród loterii fantowej. Ostatnim
punktem imprezy była zabawa taneczna
z udziałem zespołu „TAKT”
Chciałbym podziękować całej Radzie Sołeckiej
oraz mieszkańcom Trojanowa, którzy przyczynili się do organizacji dożynek oraz panu
Romualdowi Stańko za przygotowanie atrakcyjnej wystawy płodów rolnych.
Sponsorami Dożynek Gminnych byli:
Gmina Murowana Goślina, Spółdzielnia
RH
„Rolnik”
Murowana
Goślina,
AVES Sp. zo.o., HR Smolice Sp. zo.o. grupa
IHAR oddział Przebędowo, PobiedziskoGośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach
o/ Murowana Goślina, Matoga Władysław
Murowana Goślina, Gospodarstwo Rolne Piotr
Nogaj, Pośrednictwo Obrotu Nieruchomościami „FAKTOR D.S.” Murowana Goślina,
„Altrans” Owińska, ”SKOK” JAWORZNO.
Sponsorem głównej nagrody loterii był pan
Jarosław Dobrowolski.
Wszystkim sponsorom dziękujemy.
Tomasz Mizgier
Dyrektor Dożynek Gminnych
tel.: 061 812 21 20
e-mail: dom.kultury@murowana-goslina.pl

Przeszłości ołtarze „W Cieniu
ramach projektu „Miejsca Pamięci
Narodowej w gminie Murowana Goślińskich Lip”

W

Goślina” realizowanego przez Ośrodek Kultury, a wspartego dotacją Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program
Operacyjny „Patriotyzm Jutra”) zaplanowano
zebranie dokumentacji opisowej i fotograficznej miejsc o znaczeniu historycznym, a następnie udostępnienie w formie: wystawy fotograficznej, publikacji, płyty CD oraz materiału na
stronie internetowej. Już teraz zachęcamy do
korzystania z materiałów wzbogacających
wiedzę o regionie.
Lucyna Bełch
Dyrektor MGOKiR
tel. 061 812 21 20
e-mail: lucynab@murowana-goslina.pl

G

oślińska biblioteczka regionalna wzbogaciła się o kolejną niewielką, ale cenną
i wydaną w starannej szacie graficznej
pozycję o powyższym tytule. Na apel Goślińskiego Klubu Piszących odpowiedzieli: Andrzej
Bartkowiak, Genowefa Bazyli, Emilia Nowak,
Stanisław Nowak, Jerzy Pawlak, Zygmunt
Rumiński. Publikacja zawierająca wspomnienia
wymienionych osób była miłą pamiątką kolejnego Światowego Zjazdu Gośliniaków odbywającego się w trakcie Jarmarku św. Jakuba.
Wspomnienia mają niezwykłą sentymentalną i
historyczną wartość – mówią o ludziach i miejscach obecnych w sercach autorów, a pamiętanych przez starszych mieszkańców grodu.
Mamy nadzieję, że idea publikacji będzie kontynuowana i co roku ukaże się kolejny numer
„Wspomnień Gośliniaków”.
Lucyna Bełch
Dyrektor MGOKiR
tel. 061 812 21 20
e-mail: lucynab@murowana-goslina.pl

,,Wakacje – 2007”
dla dzieci ze Szkoły
Podstawowej w
Łopuchowie

W

tym roku dzieci mieszkające
w obwodzie Szkoły Podstawowej
w Łopuchowie mogły bardzo atrakcyjnie spędzić wakacyjny czas. Czekały na nich
różne wakacyjne oferty.
Już w pierwszym dniu wakacji został zorganizowany wyjazd do Kiekrza na otwarcie sezonu
regat. Wielką atrakcją było pływanie na jachtach pod żaglami, jak też policyjną motorówką.
Wszyscy uczestnicy otrzymali obiad i wysłuchali ciekawej pogadanki na temat zachowania
bezpieczeństwa podczas kąpieli.
W pierwszych dniach lipca rozpoczęły się
kolonie nad jeziorem w Rogoźnie. Fundacja
,,Pomoc Dzieciom Wiejskim w Bliżycach” skierowała zaproszenie do udziału w koloniach dla
wszystkich chętnych dzieci. Pobyt był w całości bezpłatny, realizowany w II turnusach, a
prowadzący zajęcia opiekunowie ( nauczyciele
zatrudnieni w Fundacji ) oferowali dzieciom
każdego dnia wiele ciekawych zajęć. Dla tych,
którym trudno było rozstać się na dłużej z
mamą czekały półkolonie. Na terenie Jabłkowa
w okolicach nowo zakupionego przez Fundację pałacu zorganizowano spotkanie z kulturą
celtycką. W tym zakresie podjęta została szeroka współpraca z UAM w Poznaniu. Działania
nauczycieli wsparła grupa studentów archeologii. Wszyscy chętni uczniowie jak też i ich
goście byli dowożeni do Jabłkowa, gdzie mogli
wybrać sobie ciekawe dla nich zajęcie. Były
bowiem różne stoiska.
Uwagę jednych skupiało lepienie garnków i
ozdób z gliny na prawdziwych kołach garncarskich, dla innych ciekawe było tkanie na krosnach, pieczenie podpłomyków, wyrabianie
kolczugi z drobnych oczek bądź strzelanie z
prawdziwych łuków. Wszystko to pod opieką
nauczycieli. Bywało, że pogoda płatała figle i
chowaliśmy się przed deszczem wyjeżdżając
do kina. Kiedy jednak czas sprzyjał kąpieli –
bywaliśmy nad jeziorem.
Półkolonie były zaplanowane na dwa tygodnie,
jednak ich atrakcyjność spowodowała, że na
prośbę dzieci i opiekunów trwały trzeci tydzień.
Uwieńczeniem półkolonii był festyn. Tu czekało
na uczestników równie wiele atrakcji. Tak jak w
czasie półkolonii rodzice, dzieci i goście mogli
poznawać kulturę celtycką. Pod 7 szałasami
organizatorzy zachęcali do zajęć, które przebiegały w ramach konkursów rodzinnych.
Program festynu był bardzo bogaty – rozłożony na dwa dni. Wystąpili artyści grupy
,,Szczęśliwi Cyganie”, teatr ,,Maskon”. Były
kiełbaski, ciasto, napoje no i wesoła zabawa.
Równie ciekawym był wyjazd do ,,Wioski
Indian” zorganizowanej na terenie Łopuchówka.
Wakacje w tym roku były niezwykle atrakcyjne. Dzieci mogły wybrać ciekawe dla nich
formy spędzania czasu i nie powodowało to
narażania portfeli rodziców, bowiem wszystkie oferty były bezpłatne.
Małgorzata Lewicz
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łopuchowie
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Sprawy sołeckie - Dożynki 2007

W

ażną tradycją wielu gmin jest organizowanie dożynek. To jednak naszym,
goślińskim zwyczajem jest organizowanie dożynek przez kolejne sołectwa. W tym
roku zadania tego podjęło się Trojanowo z sołtysem Marianem Nogajem. Wieś tradycyjnie
uzyskała wsparcie Ośrodka Kultury oraz
Urzędu Miasta i Gminy.

Trojanowo to niewielka miejscowość. Najwięcej niepokoju budził tu upadek miejscowej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej. Sytuacja ustabilizowała się po zaangażowaniu się spółdzielni
z Paczkowa. Co bardzo ważne przeprowadzono proces porządkowania własności i prywatyzacji mieszkań. Obok spółdzielni prężnie
rozwĳa się rolnictwo rodzinne. W gospodarstwa odważnie inwestują młodzi rolnicy. Wieś
ma zachować charakter rolniczy.
Systematycznie rozwiązywane są problemy
infrastrukturalne. Przed kilku laty wybudowany został wodociąg, zmodernizowano
oświetlenie, ułatwiono dojazdy dzieci do szkół.
Drobniejsze sprawy mieszkańcy z sołtysem
załatwiają własnymi siłami korzystając z gminnego funduszu sołeckiego. W najbliższych planach jest wybudowanie drogi pieszo-rowerowej do Murowanej Gośliny, zbiornika wodnego
i kanalizacji sanitarnej. Na sytuację miejscowości będzie miała wpływ przecinająca ją obwodnica miasta.

Jak co roku w okresie dożynek
warto
omówić
najistotniejsze
sprawy goślińskich wsi.
Zacznĳmy od rolnictwa.

1. Niestety co roku nasze rolnictwo dotykane jest poważnymi problemami pogodowymi. Wcześniej były to susze. W obecnym roku uprawom najbardziej zaszkodziły
dwie fale majowych mrozów. Największe
szkody zostały wyrządzone w sadach –
straty sięgnęły 64% i uprawach rzepaku –
straty 43%. Ogółem straty oszacowano na
390 tys. zł. Chciałbym podziękować za
sprawne działanie powołanej przeze mnie
komisji w składzie: Małgorzata Krotiuk –
Śliwa, Romuald Stańko, Marek Strykowski,
Janusz Szóstak i Arkadiusz Bednarek.
2. Nasi gospodarze coraz sprawniej korzystają z unĳnych instrumentów wsparcia dla
rolnictwa. Jednak nadal przydatnym jest
działalność punktu konsultacyjnego. Do
końca lipca z jego pomocy skorzystało 259
osób.
3. Współczesność wymaga ciągłego doskonalenia. Urząd zorganizował cztery szkolenia specjalistyczne. Najbliższe działanie
to 30 września wyjazd na targi FARMA
2007.
4. Zainteresowanie wzbudza organizowana
akcja dofinansowania kosztów demontażu
eternitu oraz program zalesiania najgorszych gruntów rolnych.
5. Wszelkie

wiadomości

dla

rolników

zamieszczane są na stronie internetowej
naszego urzędu i w Biuletynie Samorządowym.
Teraz nieco o sprawach sołeckich.
1. Ważnym przywilejem samorządu wiejskiego jest korzystanie z Funduszu Sołeckiego. W bieżącym roku jest to kwota 125
tys. złotych. W kolejnych wsiach powstają
ciekawe inwestycje. Jesienią należy ocenić
kilkuletnie efekty Funduszu, a w szczególności czy urządzenia są właściwie wykorzystywane i utrzymywane. Chciałbym
zaznaczyć, że opowiadam się za istotnym
zwiększeniem w 2008 roku Funduszu
Sołeckiego – nawet do 250 – 300 tys. złotych. Jednak jednocześnie należałoby ustalić priorytety wykorzystania tych środków.
Uważam, że znacznie największymi kwotami należy dofinansować projekty, na
które sołectwa uzyskają dotację Unii Europejskiej, w drugiej kolejności istotnymi
kwotami należałoby wspierać remonty
świetlic wiejskich i budowę dróg i chodników. Inne inwestycje winny otrzymywać
środki z Funduszu tylko w przypadku
pozostania niewykorzystanych środków.
2. W minionym roku zakończyliśmy kolejną
turę spotkań z mieszkańcami we wszystkich sołectwach. Wiosną okazją do spotkań były zebrania wyborcze. Obecnie rozpoczynamy kolejny cykl spotkań. Co miesiąc w kolejnych miejscowościach będą
miały miejsce spotkania z udziałem wszystkich osób, których obecności życzy sobie
rada sołecka.
3. Sołectwa wykazują się imponującą aktywnością. Efektem tego są: Targ Wiejski,
Wianki, „Musica Sacra – Musica Profana”,
imprezy flażoletowe, dożynki czy ciekawe,
mniejsze przedsięwzięcia, jak chociażby
Dzień Dziecka.
4. W wielu wsiach sporo dzieje się w sporcie.
KS Łopuchowo i zespoły Ligi Gminnej
pozwalają przeżywać emocje piłkarskie.
Sołectwa i wiejskie jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej pomagają przy organizacji
wielkich imprez jak np. MTB Marathon.
5. Przy zaangażowaniu sołtysów prowadzone
są różnorodne inwestycje. Wymienię tu
tylko przykładowe: przygotowanie ogromnego zakresu kanalizacji, szlaki turystyczne
– Szlak Kościołów Drewnianych i Szlak
Cysterski, modernizacje głównych dróg.
Ważnym jest uruchomienie w zmodernizowanych pomieszczeniach świetlicy wiejskiej ogniska przedszkolnego w Rakowni.
Szkoły w Łopuchowie i Długiej Goślinie
wzbogaciły się o nowoczesne pracownie
komputerowe.
6. Ciekawym zjawiskiem jest powoływanie
wiejskich stowarzyszeń. Obok tradycyjnych jak OSP powstają stowarzyszenia
mieszkańców. Na szczególne wyróżnienie
zasługuje Boduszewo, a ostatnio także
Rakownia.

Tomasz Łęcki - Burmistrz Miasta i Gminy
7. W minionych miesiącach mieszkańcy wsi
mieli okazję uczestniczyć w różnego
rodzaju wyborach. Rolnicy wybrali przedstawicieli do Izb Rolniczych. Naszych
gospodarzy reprezentują po raz kolejny
pan Marek Strykowski z Długiej Gośliny i
pan Janusz Szóstak z Boduszewa. Gratulacje!
8. Bardzo duże zainteresowanie budziły
wybory w sołectwach. W efekcie 15
dotychczasowych sołtysów otrzymało
mandat na kolejne cztery lata. W pięciu
sołectwach: w Białężynie, Głębocku, Głęboczku, Rakowni i Łoskoniu Starym nastąpiła zmiana warty. Często jest to zmiana
pokoleniowa. Nowi sołtysi okazali się bardzo pracowici i widać tego pierwsze efekty.
Szczególny szacunek należy się wieloletniemu
sołtysowi Białężyna panu Jerzemu Pelińskiemu. Przekazał swoją samorzadową funkcje młodszemu następcy, ale dla nas wszystkich pozostaje wzorem gospodarza wsi.
Dożynki w Trojanowie przeszły do lokalnej
historii. Widocznym śladem pozostanie solidny
krzyż poświęcony podczas rolniczej uroczystości. Krzyż ten stoi na przeciw pomnika
odnowionego przez mieszkańców w ubiegłym
roku. Pomnik upamiętnia niemiecką zbrodnię
na mieszkańcach Trojanowa i Przebędowa
podczas okupacji. Pozostało zapewne także
wrażenie wielkiego zaangażowania mieszkańców sołectwa. Pomimo niełaskawej pogody
obrzędy i późniejsze występy oraz zabawy
wypadły wyśmienicie.
W imieniu wszystkich korzystających z owoców rolniczej pracy składam serdeczne podziękowania gospodarzom „Bóg Wam zapłać
dobrzy ludzie!”
Tomasz Łęcki
Burmistrz Miasta i Gminy
tel.: 061 811 30 01
e-mail: burmistrz@murowana-goslina.pl

Pani

Gabrieli Krzemińskiej
długoletniej pracownicy

Biura Rady Miejskiej
Urzędu Miasta i Gminy
wyrazy najgłębszego współczucia
z powodu śmierci MĘŻA
składa
Burmistrz Tomasz Łęcki
i pracownicy Urzędu Miasta i Gminy
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Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze
półrocze 2007 roku

W

pierwszej połowie roku dochody
budżetu zostały wykonane w 50,8%
w stosunku do uchwalonego planu.
Wykonanie poszczególnych źródeł dochodów
przedstawia wykres nr 1.
Największy udział w budżecie gminy mają
dochody własne, tj. dochody z podatków
i opłat lokalnych, a także dochody z wynajmu
i dzierżawy nieruchomości gminnych. W I półroczu dochód ten wykonano w 40,5%. Subwencje i dotacje przekazywane są z budżetu
państwa w postaci subwencji oświatowej,
wyrównawczej i równoważącej. W I półroczu
Minister Finansów przekazał gminie 59,7%
ustalonego planu. Dotacje krajowe dotyczą
zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej,
oświaty, czy zwrotu podatku akcyzowego.
Na ten cel gmina otrzymała w I półroczu
69,1% zaplanowanych środków. W maju br. po
pozytywnym wyniku przeprowadzonej kontroli Urząd Wojewódzki zaakceptował rozliczenie projektu budowy dróg na os. Zielone
Wzgórza i 600-lecia, a do budżetu wpłynęły
środki z obiecanej dotacji z Unii Europejskiej.
Dochód ten wykonano w 44,4%.
Wydatki budżetu gminy w I półroczu wykonano w 37,9%. Wykonanie poszczególnych
wydatków przedstawia poniższy wykres.
Wydatki bieżące budżetu gminy skierowane są
przede wszystkim na utrzymanie działalności
gminnych jednostek, tj. szkół, przedszkoli,
Ośrodka Pomocy Społecznej, Biblioteki Publicznej, Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i
Rekreacji oraz administracji. W I półroczu
wydatkowano na ten cel 47,3% ustalonego
planu. Wydatki remontowe i inwestycyjne
gminy wykonano odpowiednio w 17,5 % i
6,5% ustalonego planu. Niskie wykonanie
wynika ze sposobu kontraktowania prac,
tj. rozliczenie finansowe większości zleconych
prac nastąpi po wykonaniu robót.
Katarzyna Łoszyk
gł. specjalista ds. analiz i kontroli budżetu
tel.: 061 812 23 63 w. 122
e-mail: k.loszyk@murowana-goslina.pl
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Wydatki inwestycyjne

Nowy dyrektor w Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego

W

Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego nastąpiła zmiana dyrektora.
Od 1 września 2008 r. przeszła na
emeryturę pani Teresa Zywert. Swoją karierę
zawodową – nauczycielki języka polskiego
rozpoczynała w roku 1974 r. w Prywatnym
Liceum Ogólnokształcącym Sacre Coeur w
Pobiedziskach. Od 1979 r. jest związana z
goślińską oświatą. W uznaniu za swoją pracę i
poświęcenie była wielokrotnie wyróżniana
nagrodami: Burmistrza, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej
oraz odznaczona Medalem Komisji Edukacji
Narodowej. Z tego miejsca pragniemy podziękować Pani Dyrektor za pracę, której efektem
jest niepowtarzalny klimat szkoły, znakomita
praca wychowawcza i pedagogiczna nauczycieli oraz bardzo dobre wyniki w nauce uczniów. Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanow-

skiego pod względem jakości nauczania od lat
znajduje się w czołówce gimnazjów w Wielkopolsce. Dziękujemy!
Obecnie dyrektorem Gimnazjum nr 2 im. Jana
Kochanowskiego jest pani mgr Barbara Celichowska. Pani Barbara jest nauczycielem
dyplomowanym języka polskiego. Od 1994 r.
związana jest zawodowo z Murowaną Gośliną.
Początkowo pracowała w Szkole Podstawowej
nr 2 im. Henryka Sienkiewicza, a następnie od
1999 r. w Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego. Nowej pani dyrektor życzymy wielu
sukcesów i satysfakcji z prowadzenia gimnazjum.
Teresa Dutkiewicz
inspektor ds. oświaty
tel. 061 811 30 03
e-mail: t.dutkiewicz@murowana-goslina.pl

Barbara Celichowska
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Międzynarodowe Warsztaty Młodzieży II Dni Osiedla
dniach od 30 lipca do 13 sierpnia br. miasteczka Quedlinburg, Hexentanzplatz. 600 – lecia
w Górach Harzu w Niemczech Ostatniego dnia pobytu warsztaty odwiedził

W

odbyły się Międzynarodowe Warsztaty Młodzieży poświęcone wolontariatowi.
Ich organizatorem byli: Komitet Partnerski
miasta Hemmingen, tamtejsza organizacja
młodzieży - Jugendpflege oraz Komitet Partnerski ZG. W warsztatach uczestniczyli uczniowie z Hemmingen oraz ze wszystkich jego
miast partnerskich z Francji, Szkocji i z Polski.
Murowaną Goślinę reprezentowały uczennice
Gimnazjów nr 1 i 2.
Młodzież pracowała nad przywróceniem do
natury trzęsawiska bagiennego, uczestniczyła
w bogatym programie dodatkowym m.in.:
olimpiada o górnictwie, zajęcia sportowe,
wycieczki krajoznawcze, spotkania towarzyskie oraz wieczory poświęcone zwyczajom,
kulturze i życiu w poszczególnych krajach, w
tym szkolnictwu i działalności organizacji pozarządowych. Podczas dnia danego kraju odbywała się jego prezentacja, spożywano najbardziej charakterystyczne potrawy. W programie były m.in.: wycieczka do Wolfsburga –
miasta samochodowego ze zwiedzaniem
Volkswagena, przejazd łódkami po rzece
Oker, wycieczka tropem końskim i tańcem
czarownic, zwiedzanie Arboretum w Gruncie
Zdroju, wjazd harveńską kolejką linową na
szczyt Brocken i Ibergar Tropfsteinhöhle
(dzięki sztucznemu oświetleniu rosną tam
porosty i paprocie), zwiedzanie muzeum górnictwa w Clausthal - Zellerfeld, czy uroczego

burmistrz Hemmingen C.D.Schacht-Gaida.
Wówczas odbyło się oficjalne zakończenie
prac. Miejsca, gdzie były one wykonywane
zostały podpisane nazwami wymyślonymi
przez uczestników. Trzy ostatnie dni to pobyt
w Berlinie: zwiedzanie budynku Parlamentu
(Reichstagu), ekologicznej firmy - ufaFabrik,
stadionu olimpĳskiego, Zamku Charlottenburg
i Bramy Brandenburskiej.
W ocenie zarówno organizatorów, jak i uczestników warsztatów oraz ich opiekunów wydarzenie to było sukcesem organizacyjnym i społecznym, tworzącym dodatkowo szansę na
odmłodzenie (zwłaszcza jeśli chodzi o Niemcy,
Francję i Szkocję) kręgu osób uczestniczących
we współpracy. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w kolejnych latach, a na jego miejsce wybierany będzie każdorazowo inny kraj.
Serdecznie dziękuję reprezentacji Murowanej
Gośliny w osobach uczennic: Magdaleny Marii
Błachowiak, Sandry Misterskiej, Katarzyny
Pływaczyk, Natalii i Małgorzaty Sęk, Michaliny Słomińskiej oraz ich opiekunki Małgorzaty
Płotki, od września nauczycielki języka niemieckiego w Gimnazjum nr 1, za wielkie zaangażowanie podczas warsztatów. Nasza ekipa
spisała się na medal, godnie reprezentując
zarówno Polskę, jak i naszą gminę.
Emilia Stemplewska
Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej
e-mail: stemplewskae@wp.pl

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
i niebezpiecznych

P

rzypominamy, że 28 września br. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Aby wziąć udział w zbiórce
należy powiadomić o tym Referat Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska. Zgłoszenia
należy dokonać telefonicznie pod numerem
061 8122-055 wew. 206, e-mailem: srodowisko@murowana-goslina.pl lub osobiście w siedzibie Urzędu pokój 37, do 26 września podając rodzaj odpadu, adres oraz nazwisko oddającego. Odpady zgłoszone do odebrania należy
wystawić przed posesję do godziny 8:00
Termin zbiórki 25.09.2007.

W dniach od 25 do 28 września będzie miała
miejsce zbiórka odpadów niebezpiecznych.
Odpady takie jak baterie, akumulatory, świetlówki (jarzeniówki, żarówki kompaktowe),
lekarstwa i opakowania po nich oraz opony
należy dostarczyć do specjalnie oznakowanego
pojazdu w dniu i w godzinach określonych w
poniższym harmonogramie. Na terenie
sołectw pojazd parkuje przy posesji sołtysa.
Prosimy pamiętać, że pojazd stoi tylko godzinę
i następnie rusza w kolejne miejsce.
Zapraszamy do zbiórki !
Termin zbiórki 26.09.2007

Mściszewo

8:00 - 9:00

Raduszyn

8:00 - 9:00

Starczanowo

9:30 - 10:30

Przebędowowo

9:30 - 10:30

Uchorowo

11:00 - 12:00

Długa Goślina

11:00 - 12:00

Białężyn

12:30 - 13:30

Łoskoń Stary

12:30 - 13:30

Nieszawa

14:00 - 15:00

Białęgi

15:30 - 16:30

Mur. Goślina
pl. Powstańców Wlkp.

14:00 - 15:00

Termin zbiórki 27.09.2007
Łopuchowo

Termin zbiórki 28.09.2007
Mur. Goślina Nowy Rynek

8:00 - 9:00

8:00 - 9:00

Wojnowo

9:30 - 10:30

Rakownia

9:30 - 10:30

Trojanowo

11:00 - 12:00

Kamińsko

11:00 - 12:00

Głębocko

12:30 - 13:30

Boduszewo

12:30 - 13:30

Głęboczek

14:00 - 15:00

Zielonka

14:00 - 15:00

15:30 - 16:30

Mur. Goślina
Targowisko

15:30 - 16:30

Łopuchówko

Barbara Borejsza-Ida
podinspektor ds. ochrony środowiska i usług komunalnych
tel.: 061 812 20 55 w. 206
e-mail: b.ida@murowana-goslina.pl

U

dało się. Po raz drugi mieszkańcy
naszego osiedla spotkali się na wspólnym grillowaniu. Tym razem spotkanie
odbyło się w górnej części osiedla, przy ulicy
Różanej. 25 sierpnia przybyło prawie 100
osób, aby wspólnie spędzić sobotni wieczór.
Rozpoczęliśmy zebraniem, na którym omówiono bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania osiedla i mieszkańców. Powiększyliśmy
Zarząd Osiedla o kolejną osobę. Po głosowaniu
wybrano pana Kazimierza Bocheńskiego z ul.
Chabrowej. Gratulujemy i witamy w Zarządzie.
Początek imprezy uświetnił koncert flażoletowy młodzieży biorącej udział w Międzynarodowych Warsztatach Flażoletowych. Warsztaty odbywały się w tym czasie pod patronatem Stowarzyszenia na rzecz efektywnych
metod umuzykalniania w Białężynie, pod kierownictwem Oliviera Didier. Wszystkim
występ sprawił miłą niespodziankę i był świetnym przejściem do dalszego biesiadowania.
Dzieci i młodzież grająca też zdawała się być
zadowolona z występu jak i gościnności mieszkańców. Zostali z nami jakiś czas i jako piersi
zagospodarowali nasz „parkiet”, szalejąc w
rytm muzyki. W trakcie zabawy, dzięki uprzejmości i zaangażowaniu pana Kazimierza Kossakowskiego można było przejechać się
bryczką. Sprawiło to wiele radości i uatrakcyjniło nasze spotkanie.
Mimo, że było to dopiero drugie spotkanie,
zaangażowanie i udział mieszkańców okazało
się ogromne. Już trwały rozmowy nad formą i
terminem spotkania przyszłorocznego. Dziś
możemy sobie powiedzieć, że mamy wspaniałych mieszkańców, którzy są zaangażowani w
rozwój naszego rejonu i chcą nie tylko w czasie takich spotkań dbać o kontakty sąsiedzkie i
wygląd osiedla.
Duże podziękowania dla organizatorów, którzy włożyli wiele sił i środków finansowych w
organizację całego przedsięwzięcia.
Do następnego roku.
Aleksandra Henclewska
członek Zarządu Osiedla nr 6
tel. 0504 080 324
aleksandra.henclewska@port.allianz.pl

Panu
Przemysławowi
Neumanonnowi
wyrazy podziękowania
za

7-letnie dyrygowanie Orkiestrą
Dętą OSP w Murowanej Goślinie,
serce i pasję włożoną
w jej rozwój artystyczny
z życzeniami powodzenia
w dalszej działalności muzycznej.
Burmistrz
Miasta i Gminy Murowana Goślina
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UR Z ĄD, R ADA

Organ stanowiący i kontrolny gminy.
Jeżeli siedziba rady gminy znajduje
się w mieście położonym na terytorium tej gminy, to rada nosi nazwę
Rady Miejskiej.

Przygotowanie: SEKRETARZ, REFERAT ORGANIZACYJNY, BIURO RADY MIEJSKIEJ rada.miejska@murowana-goslina.pl

AK TUALNOŚCI - R ADA MIEJSK A - UR Z ĄD - AKCJE

Rok szkolny 2007/2008

U

brani w jednolite stroje z emblematem
szkoły uczniowie gminy Murowana
Goślina rozpoczęli 3 września nowy rok
szkolny. Mamy nadzieję, że strój ten jeszcze
bardziej połączy społeczność szkolną i będzie z
dumą noszony przez uczniów.
Rok szkolny 2007/2008 nie przynosi wielkich
zmian w organizacji pracy szkół:
- przerwa świąteczna w dniach od 24 grudnia
2007 r. do 31 grudnia 2007r.
- ferie zimowe od 28 stycznia 2007 r. do
9 lutego 2008 r.,
- wiosenna przerwa świąteczna od 20 do
25 marca 2008 r.
- zakończenie roku szkolnego 20 czerwca
2008 r.
Teresa Dutkiewicz
inspektor ds. oświaty
tel. 061 811 30 03
e-mail: t.dutkiewicz@murowana-goslina.pl

Zmiany kadrowe

Z

końcem lipca zakończyła pracę w Referacie Gospodarki Finansowej naszego
urzędu pani Joanna Bogusz. Jej miejsce
zajęła pani Marta Malec, która wygrała konkurs
na stanowisko młodszego referenta ds. finansowych. Jest ona mieszkanką Murowanej Gośliny.
Pani Marcie życzymy satysfakcji z pracy.
Ewa Leitgeber
Kierownik Referatu Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich
tel. 061 811 88 28
e-mail: e.leitgeber@murowana-goslina.pl

Podatek od psów

P

rzypominamy, że dnia 30.09.2007r.
upływa termin uiszczenia podatku za
posiadanie psa. Kwotę podatku w wysokości 18,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu
Miasta i Gminy Murowana Goślina nr 59
90440001 0020 0200 0156 0005.
Anna Kubiak
specjalista ds. windykacji należności podatkowych
tel. 061 812 20 55 w. 130
e-mail: a.kubiak@murowana-goslina.pl

Goślińscy samorządowcy w Gruzji!

S

towarzyszenie Partnerzy dla Samorządu
przystępuje do realizacji przedsięwzięcia
„Twinning Gruzja”. Celem przedsięwzięcia jest pomoc w rozwoju samorządności gruzińskiej przez przekazanie polskich doświadczeń z zakresu partycypacji społecznej i przejrzystości działania. Partnerzy gruzińscy to pięć
samorządów z regionu Samtskhe-Javakheti :
Borjomi, Aspindza, Akhaltsikhe, Ninotsminda i
Adigeni. Projekt będzie realizowany z wykorzystaniem doświadczeń Stowarzyszenia ze
współpracy z zagranicznymi samorządami i
realizacji poprzednich projektów : „Lepiej
poinformowani mieszkańcy – lepsza relacja
władz ze społecznością lokalną” w Gruzji,
„Focus Vojvodina” – szkolenie dla serbskich
samorządowców z zakresu partycypacji społecznej i doświadczeń polskich w ramach programu „Przejrzysta Polska”.

W

związku z koniecznością uzgadniania
warunków dzierżawy i przygotowywania umów na dzierżawę gruntów
będących własnością gminy, Urząd Miasta i
Gminy przypomina, że obowiązkiem dzierżawcy jest złożenie wniosku o dalszą dzierżawę na dwa miesiące przed wygaśnięciem
obowiązującej umowy. Nie dopełnienie obowiązku powoduje znaczne utrudnienie w ciągłości umów i skutkuje naliczeniem opłaty za
bezumowne korzystanie z gruntu.
Monika Tomaszewska
podinspektor ds. gospodarki gruntami
tel. 061 812 80 55 w. 106
e-mail: m.tomaszewska@murowana-goslina.pl

Ewa Leitgeber
Kierownik Referatu Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich
tel. 061 811 88 28
e-mail: e.leitgeber@murowana-goslina.pl

Kolejny ślub w Biurze Komunikacji
Społecznej

25

sierpnia br. w kościele pw. św. Marii
Magdaleny w Długiej Goślinie stan cywilny
zmieniła nasza urzędowa
koleżanka - Basia Florys – na
co dzień pracująca w Biurze
Komunikacji Społecznej i
Funduszy Europejskich jako inspektor ds.
środków pomocowych i obsługi inwestorów.
Basia poślubiła mieszkańca Rakowni Marcina
Kuchnowskiego, tym samym oficjalnie stając
się mieszkanką naszej gminy.
Warto dodać, że wybór kościoła w Długiej
Goślinie na miejsce zaślubin nie był przypadkowy. Licznie zaproszeni goście mogli podzi-

wiać ten zabytkowy drewniany kościółek,
wchodzący w skład Szlaku Kościołów Drewnianych. Nawet w trakcie ślubu można promować walory naszej gminy
Małżonkom życzymy wszystkiego najlepszego
na wspólnej drodze życia.
koleżanki i koledzy z
Biura Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich

Spotkania z
mieszkańcami

Organizacje
pozarządowe

S
Uwaga dzierżawcy
gruntów gminnych

Realizacji projektu podjęła się m.in. Gmina
Murowana Goślina jako jedna z pięciu gmin w
Wielkopolsce. W tym celu delegacja goślińskich samorządowców udała się w dniach od
9 września do 16 września br. z wizytą do
Gruzji. Naszą Gminę reprezentował zastępca
burmistrza Marcin Buliński i kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
Ewa Leitgeber. W październiku zaplanowano
wizytę gruzińskiej delegacji w Murowanej
Goślinie.

erdecznie zapraszamy na spotkania, które
odbędą się:
• 4 października o godz. 18.00 w remizie
OSP przy ul. Rogozińskiej z mieszkańcami
Osiedla Samorządowego nr 1,
• 10 października o godz. 18.00 w salce
przy stadionie z mieszkańcami Raduszyna,
• 8 listopada o godz. 18.00 w z mieszkańcami Osiedla Samorządowego nr 5,
• 2 listopada o godz. 18.00 z mieszkańcami Łoskonia Starego,
• 6 grudnia o godz. 18.00 w remizie OSP z
mieszkańcami Białężyna.
Serdecznie zapraszamy !!!
Biuro Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich
tel. 061 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl

W

związku z przygotowaniem rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2008
rok informuję o możliwości przekazywania
propozycji współpracy.
Proszę o przekazywanie informacji dotyczących zadań publicznych, których realizacja w
2008 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 dnia 5 października 2007 r.
Dorota Brajewska
inspektor ds. opieki zdrowotnej
i dotacji udzielanych z budżetu Gminy
tel. 061 811 28 45
e-mail: d.brajewska@murowana-goslina.pl
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Kolejne inwestycje w komunalnym
zasobie lokalowym

P

o oczekiwanej weryfikacji przez Bank
Krajowy Gospodarstwa przedstawionych audytów energetycznych dotyczących budynków w Murowanej Goślinie przy
ulicy Dworcowej 10 (Ośrodek Zdrowia) oraz
ulicy Przemysłowej 1 (Wspólnota Mieszkaniowa) w dniu 3.09 br. zarządca nieruchomości otrzymał oficjalnie w formie pisemnej
zawiadomienia o przyznaniu premii termomodernizacyjnej na wymienione powyżej
budynki.
Zakres prac w budynku Ośrodka Zdrowia
obejmuje: modernizację instalacji centralnego
ogrzewania, ocieplenie stropodachu, ścian
wraz z tynkowaniem i malowaniem elewacji
oraz wymianę wszystkich okien i drzwi wejściowych. Natomiast w przypadku budynku
Wspólnoty Mieszkaniowej: zakres prac obejmuje: modernizację instalacji centralnego
ogrzewania, ocieplenia stropodachu, ścian
wraz z tynkowaniem i malowaniem, wymianę
okien w mieszkaniach i części wspólnej. Obecnie zarządca nieruchomości Lider spółka z o.o.
jest na etapie zbierania ofert od potencjalnych
wykonawców prac budowlanych. Najpóźniej

do połowy września zostaną podpisane
umowy z wybranymi firmami wykonawczymi.
Mając na uwadze okres jesienny zarządca nieruchomości dołoży wszelkich starań, aby niedogodności związane z pracami termomodernizacyjnymi szczególnie w zakresie remontu
instalacji centralnego ogrzewania oraz
wymiany okien nie powodowały dokuczliwości w normalnej eksploatacji lokali. Efektem
ostatecznym przeprowadzonych prac budowlanych będą wymierne korzyści finansowe w
zakresie obniżenia kosztów ogrzewania oraz
nowa szata elewacji wyróżniająca się w otoczeniu budynków sąsiednich (w związku z tym
liczymy na wyrozumiałość wszystkich osób,
których prowadzone prace będą bezpośrednio dotyczyć).
Szczegółowy harmonogram prac wynikających
z zatwierdzonego audytu energetycznego
zostanie podany do wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w wymienionych
powyżej budynkach.
Marek Szczodrowski
w-ce prezes LIDER Spółka z o.o.
e-mail: marek@lider.poznan.pl

Dlaczego nie dzwonimy do Straży Miejskiej
lub na Policję?

„B

o boję się zemsty, bo nie chcę się
włóczyć po sądach, bo nie mam pieniędzy na telefon, bo nie jestem konfidentem, bo…” Takie odpowiedzi otrzymują
najczęściej strażnicy dowiadując się po fakcie o
danym zdarzeniu lub gdy usiłują ustalić świadków
jakiegoś czynu zabronionego.
Problem jest poważny i dlatego wymaga poważnego potraktowania. Przykładem niech będzie
nasz zachodni sąsiad Niemcy - ponieważ w
naszym kraju funkcjonuje obraz tego państwa
jako wzorca porządku i obywatelskiej dyscypliny.
Jest to opinia w pełni zasłużona. Opinia nie jest
jednak wyłącznie rezultatem działania służb
porządkowych, a w lwiej części aktywnej
postawy niemieckiego społeczeństwa. To, co w
Polsce uważa się wręcz za konfidencję - tam jest
traktowane jako zwykły obywatelski obowiązek.
Mieszkaniec Berlina czy Bonn widząc, że dzieje
się coś złego chwyta do ręki telefon i wykręca
numer alarmowy Policji, bo uważa, ze tak trzeba.
Dotyczy to zarówno pirata drogowego na autostradzie jak i nielegalnego emigranta pytającego
w sklepie o drogę. I to jest standard, do którego
powinniśmy dążyć.
Narzekamy na łobuzów dewastujących nasze
wspólne mienie, zakłócających mieszkańcom
wypoczynek lub w różny sposób stwarzających
zagrożenie dla społeczeństwa. Robimy to podczas koleżeńskich czy rodzinnych spotkań, a
także podczas spotkań organizowanych przez
gminę. Zwykle wtedy „wieszamy psy” na Policji i
Straży Miejskiej. Ale czy słusznie?
Nic tak nie rozzuchwala złoczyńców jak świadomość bezkarności. Świadomość tego, że mogą
działać zupełnie jawnie - bo szansa na to, że ktoś
powiadomi służby porządkowe jest mizerna.
Nawet gdyby podwoić liczbę strażników i policjantów to i tak nie będą w stanie być wszędzie jest to fizycznie niemożliwe. Jednak poinformowani o zdarzeniu zwykle potrafią dotrzeć szybko
na miejsce i zadziałać skutecznie.

Przykłady nasuwają się same. Niedawno jednej
nocy „ktoś” wybił kilkanaście szyb w wejściach
do klatek schodowych bloków pierzei Nowego
Rynku (od strony ulicy Krętej). Czy to możliwe,
aby wśród nocnej ciszy nikt nie słyszał i nie
zauważył takiego aktu wandalizmu? Zaręczam,
że świadkowie byli – jednak nikt nie zgłosił interwencji. Dlaczego? Jakiś czas temu podobna sytuacja miała miejsce w blokach po drugiej stronie
ulicy Lenartowskiego. Gdyby interwencja została
zgłoszona, to jeśli nie udałoby się zapobiec dewastacji – przynajmniej byłoby kogo obciążyć kosztami. A tak za szkody zapłaci Spółdzielnia Mieszkaniowa a pośrednio mieszkańcy.
Takie przykłady można mnożyć: wiata przystanku autobusowego na pl. Powstańców Wielkopolskich czy ogrodzenie z płyt betonowych
przy ulicy Przelotowej. Wszystkich tych szkód
można było uniknąć gdyby świadkowie okazali
minimum dobrej woli.
Dlatego apeluję do mieszkańców – nie patrzmy
biernie na zło, które nas otacza.
Pomóżmy sobie nawzajem.
Razem damy radę !
Piotr Kubczak
Komendant Straży Miejskiej
tel. kom. 502 514 212
e-mail: p.kubczak@murowana-goslina.pl
WIDZISZ COŚ NIEPOKOJĄCEGO DZWOŃ

0500 12 49 40

numer do Straży Miejskiej

Zdewastował wiatę
przystanku autobusowego

W

sobotnią noc (28 lipca) około północy, kierowca samochodu przejeżdżającego tranzytem przez Murowaną Goślinę powiadomił napotkany patrol
Straży Miejskiej o tym, że trzech mężczyzn
dewastuje wiatę przystanku autobusowego na
pl. Powstańców Wlkp. Patrol pojechał natychmiast we wskazane miejsce gdzie strażnicy
zatrzymali trzech nietrzeźwych mieszkańców
Przebędowa i Trojanowa w wieku 39, 22 i 17
lat zapobiegając w ten sposób dalszej jego
dewastacji. Ponieważ mężczyźni byli agresywni strażnicy byli zmuszeni do zastosowania
środków przymusu bezpośredniego. W wyniku
przeprowadzonych czynności ustalili oni, że
sprawcą wybicia szyby w wiacie był najmłodszy z mężczyzn. Spędził on noc w izbie
wytrzeźwień, ponadto poniesie konsekwencje
prawne i finansowe swego czynu - koszty
naprawy wiaty. Przykre, że interwencję zgłosił
przypadkowy kierowca - nikt zaś z mieszkańców placu „nic nie widział i nic nie słyszał”.
Piotr Kubczak
Komendant Straży Miejskiej
tel. 502 514 212
e-mail: p.kubczak@murowana-goslina.pl

Ważne telefony, kontakty:

Straż Miejska
kom.: 0 500 12 49 40, tel.: 061 812 20 10
Policja kom.: 0 500 13 53 51, tel.: 061 812 22 97
Pogotowie Ratunkowe tel.: 999
Straż Pożarna tel.: 998,
OSP Murowana Gośłina tel.: 061 812 23 98;
Tadeusz Stencel pełnomocnik ds. bezpieczeństwa tel. kom: 502 51 42 27
Dzielnicowi
Rejon I: Starsza część Murowanej Gośliny (Osiedle
Samorządowe nr 1, 2, 3, 4, 5, 6.)
Policjant, st. post. Marcin WYSOCKI
kom. 0 605 192 926,
Strażnik Miejski, strażnik Sławomir MALEC
e-mail: s.malec@murowana-goslina.pl
Rejon II: os. Zielone Wzgórza (Osiedla Samorządowe nr 7, 8, 9, 10, 11, 12)
Policjant
sierżant Hubert ŻOŁDAK kom. 0 605 192 925
Strażnik Miejski, mł. insp. Krystian RUSZCZYŃSKI
k.ruszczyński@murowana-goslina.pl
Rejon III: Tereny wiejskie gminy
Policjant, sierż. sztab. Adam PAWŁOWSKI
tel. kom: 0 605 192 928,
Rejon III A
strażnik Adam MODZELEWSKI
a.modzelewski@murowana-goslina.pl
Rejon III B
strażnik Mariusz MERMELA
m.mermela@murowana-goslina.pl
Szczegółowy wykaz znajduje się na stronie internetowej www.murowana-goslina.pl.

Obowiązkowa deratyzacja

W

celu zapobiegania powstawaniu chorób
przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez
szczury i myszy zostanie przeprowadzona na
terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina w
okresie od 24 września do 8 października 2007
roku OBOWIĄZKOWA DERATYZACJA.
Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, użytkownikach wieczystych, jednostkach organiza-

cyjnych i osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu i innych podmiotach władających nieruchomościami.
Lucyna Kasprzak
specjalista ds. dodatków mieszkaniowych
i usług komunalnych
tel.: 061 892 11 93
e-mail: l.kasprzak@murowana-goslina.pl

Biuletyn Samorządowy
Miasta i Gminy Murowana Goślina

9

Klub Pracy zaprasza Kluby młodzieżowe

W

dniach 10-12 października Klub przy
współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu oraz „Young
Business” organizuje bezpłatne szkolenie
„Pierwszy krok w biznesie”, przeznaczone
głównie dla osób planujących rozpoczęcie
własnej działalności gospodarczej.
Zajęcia składają się z bloku teoretycznego oraz
warsztatów obejmujących m.in. aspekty formalno-prawne prowadzenia firmy i związanej
z nią dokumentacji, możliwości uzyskania
środków finansowych na rozpoczęcie działalności oraz elementy marketingu, w tym podstawy i celowość tworzenia biznes-planu.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w
bezpłatnym szkoleniu proszę o kontakt z Klubem Pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30, ul. Dworcowa 10, pok. 305.
Magdalena Olejniczak
Lider Klubu Pracy
tel. 061 892 11 01
e-mail: klub.pracy@murowana-goslina.pl

Świadczenia
rodzinne

O

środek Pomocy Społecznej, Dział
Świadczeń Rodzinnych informuje, że
wnioski w sprawie ustalenia prawa do
świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej na nowy okres zasiłkowy obejmujący
czas od 01-09-2007 do 31-08-2008 roku przyjmowane są do dnia 30-09-2007 roku.
Wnioski złożone i pozytywnie rozpatrzone po
dniu 01-09-2007 dają prawo do świadczeń
rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej od
pierwszego dnia miesiąca, w którym wniosek
został złożony.
Wnioski dotyczące świadczeń rodzinnych
można pobierać i składać:
w poniedziałki w godz. od 9.00 do 17.00,
od wtorku do piątku w godzinach od 7.00
do 15.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie, ul. Dworcowa
10 , pokój 308.
W okresie zasiłkowym od 01-09-2007 do
31-08-2008 roku organ właściwy ustala prawo
do świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej dla wszystkich osób uprawnionych, na
podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę
w roku kalendarzowym 2006 – wymagane
zaświadczenia z Urzędu Skarbowego wszystkich dorosłych członków rodziny.
Anna Ryszka
inspektor ds. świadczeń rodzinnych
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dział Świadczeń Rodzinnych
tel/fax 061 663 50 88

W

ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych działają w Murowanej
Goślinie dwa Kluby Młodzieżowe. Klub Młodzieżowy na osiedlu Zielone Wzgórza, Nowy
Rynek 17, czynny w każdy piątek w godz.
15:00-18:00 oraz Klub Młodzieżowy w Przebędowie z siedzibą w Pałacu czynny we wtorek w godz. 15:00-17:00 oraz w środę w godz.
15:00-18:00. Celem działalności Klubów jest
opieka, wsparcie, pomoc w procesie rozwoju i
wychowania dzieci i młodzieży mające zapobiegać patologiom społecznym. Kluby organizują: zajęcia profilaktyczne i psychoedukacyjne, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze,
sportowe gry i zabawy. Kształtują u dzieci i

młodzieży nawyki prozdrowotne, rozwĳają
umiejętności interpersonalne, oferują pomoc
w kryzysach osobistych, szkolnych, rówieśniczych i rodzinnych. Zajęcia w Klubach prowadzą dwuosobowe zespoły: psycholog i pedagog. W trakcie zajęć oferujemy dożywianie
uczestników. Udział w zajęciach Klubu jest
bezpłatny.
Zapraszamy dzieci i młodzież. Przyjdźcie i
spędźcie aktywnie czas w towarzystwie
rówieśników.
Magdalena Olejniczak
Konsultant ds. profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień
tel. 061 892 11 01
e-mail: m.olejniczak@murowana-goslina.pl

Punkt informacyjno - konsultacyjny dla
osób uzależnionych i ich rodzin

P

unkt Informacyjno-Konsultacyjny oferuje
bezpłatną pomoc osobom uzależnionym
i ich rodzinom. W Punkcie dyżurują
następujący specjaliści:
• Psycholog - przyjmuje w 1 i 3 poniedziałek
każdego miesiąca w godz. 9:00-12:00
• Prawnik – przyjmuje 2 razy w miesiącu od
godz. 16:30 –najbliższe terminy: 10 i 17
września oraz 8 i 22 października
• Terapeuta – przyjęcia indywidualne w piątek w godz. 14:00-16:00 oraz w środę w
godz. 16:00-17:00
• Terapeuta – grupa wsparcia dla osób uzależnionych w środę w godz. 17:00-19:30

• Konsultant ds. profilaktyki i rozwiązywania
problemów uzależnień: poniedziałek-piątek w godz. 7:30-15:00 (pok.305)
Jeżeli czujesz, że straciłeś kontrolę nad piciem
lub znasz kogoś, kto ma problemy z alkoholem, przyjdź, porozmawiamy i wspólnie zastanowimy się co zrobić. Punkt InformacyjnoKonsultacyjny ul. Dworcowa 10, pok. 310.
Magdalena Olejniczak
Konsultant ds. profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień
tel. 061 892 11 01
e-mail: m.olejniczak@murowana-goslina.pl

W

fotograficzny, literacki, recytatorski, plener
eko-plastyczny.
Ogólnopolski program „Zielony Certyfikat“przedszkole i szkoła przyjazne środowisku“
został opracowany przez Ośrodek EKO-OKO i
Fundację Ośrodka Edukacji Ekologicznej i jest
realizowany od stycznia 2000 r. pod patronatem Ministra Środowiska, Ministra Edukacji
Narodowej oraz Prezesa Zarządu Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli.
Celem programu jest upowszechnianie modelu
placówki oświatowej jako ośrodka rozwoju
zrównoważonego poprzez:
• opracowanie wymagań dla szkoły działającej jako ośrodek zrównoważonego rozwoju
społeczności lokalnych,
• wsparcie dla placówek uczestniczących w
programie w formie szkoleń i konsultacji,
wspomagających realizację podjętych przez
nie działań,
• wspieranie współpracy między placówkami
oświatowymi oraz samorządem i lokalnym
biznesem w obszarze rozwoju zrównoważonego,
• certyfikację działań zgodnych z ideą rozwoju zrównoważonego, podejmowanych
przez placówki oświatowe.
Zielony Certyfikat przyznawany jest placówkom, które spełnią określone wymagania stawiane przez Ogólnopolski Zespół Ekspertów
Programu „Zielony Certyfikat” i Komisję Certyfikacyjną, powołaną przez Fundację Ośrodka
Edukacji Ekologicznej.
Wanda Krajna-Solman
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
w Murowanej Goślinie

Zielony Certyfikat

roku szkolnym 2007/2008 Szkoła
Podstawowa nr 1 im. Karola Marcinkowskiego w Murowanej Goślinie
będzie realizować założenia programu „Zielony
Certyfikat” pod hasłem:
„Drzewa - Pomniki Przyrody Ziemi Goślińskiej”
i w ten sposób ubiegać się o Zielony Certyfikat
- znak jakości szkoły przyjaznej środowisku.
Cele przedsięwzięcia:
1. Zapoznanie uczniów z drzewami - pomnikami przyrody ziemi goślińskiej.
2. Zabieganie o zachowanie piękna i swoistych
cech rodzinnego krajobrazu.
3. Pogłębienie wiedzy o aktualnym stanie środowiska naturalnego, jego wykorzystaniu
oraz potrzebie ochrony.
4. Aktywizacja uczniów do praktycznych działań
na rzecz popularyzacji ochrony środowiska.
Zadania, które zostaną zrealizowane w ramach
„Zielonego Certyfikatu”:
1. Inwentaryzacja drzew - pomników przyrody.
2. Opracowanie scenariuszy lekcji.
3. Opracowanie ścieżki edukacyjnej „Drzewapomniki przyrody Ziemi Goślińskiej” i jej
wykorzystanie w procesie edukacyjnym.
4. Wydanie kalendarza 2008 „Drzewapomniki przyrody Ziemi Goślińskiej”
5. Organizacja konferencji metodycznej dla
nauczycieli „Jak uczyć wykorzystując
najbliższe środowisko?”
6. Udział w akcjach:
„Sprzątanie świata”,
„Ratujmy nasze kasztanowce”,
„Posadź swoje drzewko”.
7. Zgłoszenie wniosku o zarejestrowanie
drzew jako pomników przyrody.
8. „Święto drzewa” - konkursy: plastyczny,
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Autobusowy transport publiczny do Poznania

W

odniesieniu do poprzedniego Biuletynu chcielibyśmy sprostować informacje dotyczące punktów sprzedaży
biletów, taryfy opłat oraz uprawnień do ulg za
przejazdy autobusami linii 111 i 188.

CENNIK BILETÓW (ceny w złotych)
Bilety jednorazowe

Za przejazd:

Organizacją sprzedaży biletów autobusowych
w całości zajmuje się Warbus Spółka z o.o. z
Warszawy. Zgodnie z informacją przekazaną
przez przewoźnika do Urzędu Miasta i Gminy
Murowana Goślina sprzedaż biletów miesięcznych prowadzona jest w czterech punktach
stacjonarnych. Dwa punkty znajdują się na
terenie Murowanej Gośliny (Kiosk RUCHu na
Placu Powstańców, Kiosk RUCHu na ul. Krętej
7 na os. Zielone Wzgórza) oraz dwa w Poznaniu (Salonik prasowy przy Rondzie Śródka
pawilon nr 4, obok kamienic oraz przystanek
końcowy na os. Jana III Sobieskiego.
W sprzedaży dostępne są dwa rodzaje biletów
miesięcznych: w obie strony oraz w jedną
stronę. Zakupione bilety strefowe uprawniają
do korzystania z przejazdów autobusami linii
111 i 188. Bilety miesięczne na dany miesiąc
zakupić można przez wszystkie dni tego miesiąca, natomiast sprzedaż biletów na miesiąc
następny będzie się odbywać przez cztery
ostatnie dni poprzedniego miesiąca. Przypominamy, że bilety miesięczne obowiązujące od
1 września są to bilety obowiązujące na dany
miesiąc, a nie bilety 30 dniowe jak to miało
miejsce dotychczas.
Bilety jednorazowe dostępne będą jedynie w
autobusach (u kierowców lub konduktorów).
Cenniki biletów przedstawiają tabele obok.
Uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych.
Zwolnienia i ulgi w opłatach za przejazdy środkami autobusowego transportu publicznego
na liniach 111 i 188 są konsekwencją zapisów
ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego z dnia 20 czerwca 1992 r. (Dz. U. 2002
Nr 175, poz. 1440 z późniejszymi zmianami).
Oprócz tzw. ulg ustawowych w komunikacji
realizowanej na zlecenie gminy Murowana
Goślina funkcjonują ulgi dodatkowe przyjęte w
dniu 27 sierpnia 2007 r. uchwałą Rady Miejskiej
w Murowanej Goślinie. Koszty związane
wprowadzeniem tych ulg w całości pokrywane
są z budżetu Gminy. W przypadku ulgi na przejazdy na podstawie biletów jednorazowych dla
dzieci i młodzieży szkolnej, studentów oraz
emerytów i rencistów zameldowanych na
pobyt stały na terenie gminy Murowana
Goślina spółka Warbus w ramach promocji
zwiększyła ulgę do wysokości 50%, zwiększając tym samym 25% ulgę gminną.
Poniżej zamieszczono wykaz uprawnień do
korzystania z ulg przy przejazdach autobusami
linii 111 i 188 na podstawie biletów jednorazowych:

Bilety jednorazowe:

ulga 100%
- dzieci do lat 4, pod warunkiem nie korzystania z osobnego miejsca
ulga 95%
- przewodnicy lub opiekunowie osób niewidomych lub niezdolnych do samodzielnej
egzystencji

ULGOWE

NORMALNE

37%

49%

50%

w jednej strefie

1,30

0,82

0,66

0,65

w dwóch strefach

3,00

1,89

1,53

1,50

w trzech strefach

4,00

2,52

2,04

2,00

w czterech strefach

4,50

2,84

2,30

2,25

Taryfa opłat i punkty sprzedaży biletów

78%

80%

95%

0,29

0,26

0,07

0,66

0,60

0,15

0,88

0,80

0,20

0,99

0,90

0,23

CENNIK BILETÓW (ceny w złotych)
Bilety miesięczne w jedną stronę
Za przejazd:

ULGOWE

NORMALNE

25%

37%

49%

78%

80%

w jednej strefie

21,60

16,20

13,61

11,02

4,75

4,32

w dwóch strefach

40,80

30,60

25,70

20,81

8,98

8,16

w trzech strefach

51,00

38,25

32,13

26,01

11,22

10,20

w czterech strefach

60,00

45,00

37,80

30,60

13,20

12,00

CENNIK BILETÓW (ceny w złotych)
Bilety miesięczne w obie strony
Za przejazd:

NORMALNE

ULGOWE
25%

37%

49%

78%

80%

w jednej strefie

36,00

27,00

22,68

18,36

7,92

7,20

w dwóch strefach

68,00

51,00

42,84

34,68

14,96

13,60

w trzech strefach

85,00

63,75

53,55

43,35

18,70

17,00

w czterech strefach

100,00

75,00

63,00

51,00

22,00

20,00

ulga 80%
- od 01.01.2008 r. kobiety Honorowi Dawcy
Krwi zameldowane na pobyt stały na terenie gminy, które oddały więcej niż 20
litrów krwi
- od 01.01.2008 r. mężczyźni Honorowi
Dawcy Krwi zameldowani na pobyt stały
na terenie gminy, którzy oddali więcej niż
30 litrów krwi
- od 01.01.2008 r. osoby, które ukończyły 70
lat życia zameldowane na pobyt stały na
terenie gminy
ulga 78%
- dzieci w wieku do lat 4
- dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem
lub niepełnosprawna
- jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych
ulga 49%
- osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji
ulga 37%
- osoby niewidome, nie uznane za niezdolne
do samodzielnej egzystencji
- dzieci od lat 4 do rozpoczęcia odbywania
obowiązkowego przygotowania przedszkolnego
ulga 50% (25% ulga gminna + 25% ulga
WARBUS)
- dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia
odbywania obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej - publicznej lub

-

-

niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24
roku życia
studenci uczelni państwowych i niepaństwowych, studiów magisterskich, studiów
wyższych zawodowych i uzupełniających
studiów magisterskich (w tym studenci
studiów zaocznych i wieczorowych), do
ukończenia 26 lat
emeryci i renciści zameldowani na pobyt
stały na terenie gminy

Bilety miesięczne:

ulga 80%
- od 01.01.2008 r. kobiety Honorowi Dawcy
Krwi zameldowane na pobyt stały na terenie
gminy, które oddały więcej niż 20 litrów krwi
- od 01.01.2008 r. mężczyźni Honorowi Dawcy
Krwi zameldowani na pobyt stały na terenie
gminy, którzy oddali więcej niż 30 litrów krwi
- od 01.01.2008 r. osoby, które ukończyły 70 lat
życia zameldowane na pobyt stały na terenie
gminy
ulga 78%
- dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem
lub niepełnosprawna
ulga 49%
- dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia
odbywania obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej - publicznej lub
niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24
roku życia
- studenci uczelni państwowych i niepań-
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stwowych, studiów magisterskich, studiów
wyższych zawodowych i uzupełniających
studiów magisterskich (w tym studenci
studiów zaocznych i wieczorowych), do
ukończenia 26 lat
ulga 37%
- osoby niewidome, nie uznane za niezdolne
do samodzielnej egzystencji
- nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponad
gimnazjalnych – publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych;
- nauczyciele akademiccy
ulga 25%
- emeryci i renciści zameldowani na pobyt
stały na terenie gminy
Dokumenty uprawniające do korzystania z
przejazdów ulgowych określa Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajów
dokumentów poświadczających uprawnienia
do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego z
dnia 25 października 2002 roku (Dz. U. 2002
Nr 179, poz. 1495). Wykaz dokumentów
uprawniających do ulgowych przejazdów znajdziecie Państwo także na stronie internetowej
Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina
(www.murowana-goslina.pl)
w
zakładce
KOMUNIKACJA.

Rozkłady jazdy

Jak już pisaliśmy wcześniej rozkłady jazdy uległy niewielkim modyfikacjom. Godziny odjazdów z początkowych stacji oraz średni czas
przejazdu autobusów zamieszczono poniżej.
Przepraszamy za utrudnienia i nieścisłości jakie
miały miejsce w ostatnim czasie. Jednocześnie
prosimy o wyrozumiałość w stosunku do
nowego przewoźnika. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów (spóźnienia autobusów, awarie, itd.) w organizacji transportu
publicznego do Poznania na liniach 111 i 188
uprzejmie prosimy o zgłaszanie tych zdarzeń
bezpośrednio przewoźnikowi, tj. firmie WARBUS Sp. z o.o. lub do Referatu Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu
Miasta i Gminy Murowana Goślina.
Dane kontaktowe zamieszono poniżej.
WARBUS Sp. z o.o.
ul. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa
tel. 022 752 28 78, fax. 022 752 28 78
e-mail: biuro@warbus.pl
WARBUS Sp. z o.o. oddział Koziegłowy
Baza Transkom,
ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegłowy
tel. 061 652 09 55
kom. +48 722 11 11 23, +48 722 11 11 24
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska
ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina
tel. 061 812 20 55, fax. 061 812 21 40
e-mail: srodowisko@murowana-goslina.pl

188

188

SOBOTY,
NIEDZIELE I ŚW.

DNI ROBOCZE

POZNAŃ (OS. SOBIESKIEGO) →
→ PR ZEBĘDOWO

SOBOTY,
NIEDZIELE I ŚW.

DNI ROBOCZE

3:00

3:40
6:00

7:25

5:18

7:10

15:15

16:45

111

6:30

14:25

18:10
20:00

6:47

11:52

12:45

21:45

19:45

PR ZEBĘDOWO →
→ POZNAŃ (ŚRÓDKA)

16:05

17:28

19:05

20:55

111

SOBOTY,
NIEDZIELE I ŚW.

DNI ROBOCZE

POZNAŃ (ŚRÓDKA) →
→ PR ZEBĘDOWO

SOBOTY,
NIEDZIELE I ŚW.

DNI ROBOCZE

4:45

19:00

4:20

4:45

5:10

5:55

6:15

7:15

7:30

8:35

9:45

11:10

11:00

9:45

11:10

12:05

13:30

13:00

12:20

13:05

12:10

14:05

14:45

13:35

15:15

14:20

16:20

16:50

15:30

15:55

16:15

16:50

17:20

18:15

17:40

17:25

17:55

17:35

18:45

19:30

18:25

18:35

19:15

20:00

20:40

20:55

4:05

7:00

Średni
czas
przejazdu

5:05

5:30

6:20

6:40

7:20

8:30

21:00

Linia 111

Średni
czas
przejazdu

0

Przebędowo (ul. Rogozińska.)

45

2

Murowana Goślina
(pl. Powstańców Wlkp.)

43

6

os. Zielone Wzgórza (ul. Długa)

39

8

os. Zielone Wzgórza (ul. Gen.
T. Kutrzeby)

37

11

Bolechowo II (ul. Obornicka)

34

12

Bolechowo (Fabryka autobusów ul. Obornicka)

33

STREFA I

4:30
6:20
10:10

20:00

19:45

21:50

Średni
czas
przejazdu

22:50

22:45
Średni
czas
przejazdu

Linia 188

0

Przebędowo (ul. Rogozińska)

4

Murowana
Goślina
Powstańców Wlkp.)

(Pl. 35

8

os. Zielone
Długa)

(ul.

11

os. Zielone Wzgórza (ul. Gen.
T. Kutrzeby)

13

Bolechowo II (ul. Obornicka - 26
PRESSTA)

20

Bolechowo (Fabryka autobu- 25
sów ul. Obornicka)

Wzgórza

STREFA I

37

31
29

14

Bolechowo (Osiedle) - Rondo

31

16

Owińska. (ul. ks. Piotrowskiego)

17

STREFA II

29

Owińska II (Park)

28

23

Bolechowo (Osiedle - Rondo)

24

18

Owińska I (Owiplant)

27

24

Promnice STREFA II

23

19

Miękowo n/ż

26

25

20

21

Czerwonak (Elewator) n/ż

24

Biedrusko (Jednostka Wojskowa)

23

Czerwonak (os. 40-lecia PRL)

22

26

Radojewo

24

Czerwonak (Dworzec PKP)

21

29

11

25

Czerwonak (ul. Szkolna)

20

Lubczykowa Góra (ul. Jaśkowiaka) n/ż

27

Koziegłowy (ul. Lipowa) n/ż

18

31

Morasko (cmentarz) n/ż

8

28

Koziegłowy
COŚ) n/ż

17

35

STREFA IV

Poznań (ul. Deszczowa)

4

37

Poznań (PST os. Sobieskiego) 0
– przystanek końcowy

STREFA III
(ul.

Piaskowa

30

Poznań (ul. Gdyńska Karolin)

15

35

Poznań (ul. Bałtycka)

10

37

Poznań (ul. Gdyńska/Gnieźnieńska)

8

Poznań (Rynek Wschodni)

6

Poznań (Rondo Śródka)

2

Poznań Dworzec Śródka

0

39

Barbara Borejsza-Ida
podinspektor ds. ochrony środowiska
i usług komunalnych
tel.: 061 812 20 55 w. 206
e-mail: b.ida@murowana-goslina.pl

PR ZEBĘDOWO →
→ POZNAŃ (OS. SOBIESKIEGO)

43
45

STREFA IV

STREFA III

13
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PROFILAKTYKA RAKA
SZYJKI MACICY
Uprzejmie informujemy, że

w dniu 10 października 2007 r. (środa)
w Ośrodku Zdrowia przy ul. Dworcowej 10
I piętro, pokój nr 5
od godz. 9:00

Przeprowadzone będą bezpłatne badania cytologiczne.
Program dotyczy wszystkich kobiet pomiędzy 25 i 59 rokiem życia,
które przez okres ostatnich trzech lat nie miały wykonanego bezpłatnego badania cytologicznego w ramach kontraktu z NFZ.
Przed badaniami odbędzie się prelekcja dotycząca profilaktyki i
badań cytologicznych, prowadzona przez pracownika Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Program Profilaktyki Raka Szyjki
Macicy w Poznaniu.
Zapisy na badania przyjmowane będą w sekretariacie Urzędu
– tel. 061 811 30 01.
Informacji udziela Dorota Brajewska – tel. 061 811 28 45.
Wyniki oceniane w Pracowni Patofizjologii Szyjki Macicy Szpitala
Ginekologiczno-Położniczego Akademii Medycznej przy ul. Polnej 33
w Poznaniu zostaną przesłane na adres prywatny pacjentek.

Koncepcja „Cysterskiego Szlaku
Rowerowego”
Śladami Cystersów … na rowerze –
zakończono prace znakarskie
na najnowszym szlaku rowerowym w Wielkopolsce!
wiązek Międzygminny „Puszcza Zielonka” oraz Stowarzyszenie
Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” wspólnie
opracowały koncepcję „Cysterskiego Szlaku Rowerowego”
(w skrócie CSR) na trasie od Poznania do Łekna.
Szlak ten prowadzi przez najważniejsze miejsca związane z Cystersami
na terenie północnej Wielkopolski: Owińska, Wągrowiec, Tarnowo
Pałuckie i Łekno.
Więcej na stronie www.puszcza-zielonka.pl
Patrycja Owczarzak
Koordynator Projektu

Z

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

godz. otwarcia Urzędu: poniedziałek: 900 - 1700, wtorek-piątek: 730 - 1530
Adres: ul. Poznańska 18, 62 – 095 Murowana Goślina
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl; www.murowana-goslina.pl
Telefony
Centrala: 061 812 23 63, 061 812 20 55,
fax: 061 812 21 40
Burmistrz Tomasz Łęcki: ......................................................061 811 30 01
Zastępca Burmistrza Marcin Buliński: ............................... 061 811 30 04
Sekretarz Maciej Kaczmarek: ..................................061 812 20 55 w. 131
Skarbnik Romana Dudek: .....................................................061 811 30 02
Referat Inwestycji, p.o. kierownika Ryszard Pomin: .........061 812 24 20
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
kierownik Violetta Szałata: ..................................................061 812 21 50
Utrzymanie dróg i infrastruktura drogowa,
Arkadiusz Krociak ....................................................061 812 20 55 w. 206
Tel. alarmowy - Kanalizacja deszczowa, drogi i oświetlenie 0 510 25 13 79
Dodatki mieszkaniowe, Lucyna Kasprzak .........................061 892 11 93

INFORMACJA O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie

W imieniu

zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz U z 2006 r. Nr 164, poz. 1163;
Nr 170, poz. 1217; Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i
Nr 82, poz. 560) dotyczącym wykonania zadania pn:
„MODERNIZACJA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZABYTKOWEGO
RATUSZA W MUROWANEJ GOŚLINIE NA POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ”
jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę:
”POSBAU” S.A. – Budownictwo Uprzemysłowione
ul. Żmigrodzka 41/49
60-171 Poznań
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału
w postępowaniu poprzez prawidłowe załączenie wraz z ofertą
wymaganych oświadczeń i dokumentów. Wykonawca zaoferował
przedmiot zamówienia zgodny z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta Wykonawcy otrzymała najwyższą liczbę
punktów wynoszącą 100,00 w zakresie kryterium oceny ofert „najniższa cena brutto”.
Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za
wynagrodzenie w wysokości 2.882.119,11 zł brutto.
W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
ofertę złożył także Wykonawca:
Przedsiębiorstwo BEGIER Henryk Begier i Synowie sp. jawna
Jelonek, ul. Obornicka 8A, 62-002 Suchy Las
Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu
poprzez prawidłowe załączenie wraz z ofertą wymaganych oświadczeń i dokumentów. Wykonawca zaoferował przedmiot zamówienia
zgodny z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta
Wykonawcy otrzymała liczbę punktów wynoszącą 87,02 w zakresie
kryterium oceny ofert „najniższa cena brutto”.
W imieniu Zamawiającego:
Z up. BURMISTRZA
/-/Marcin Buliński
Zastępca Burmistrza
Murowana Goślina, 28 sierpnia 2007 r.
Projekt „Modernizacja i rozbudowa budynku zabytkowego ratusza w Murowanej Goślinie na potrzeby działalności biblioteki publicznej” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i z budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Sygnatura zamówienia: ZP.341/25/2007

ROBOTA BUDOWLANA

Przetarg
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa,
kierownik Jadwiga Kubińska: ...............................................061 812 22 44
Rolnictwo, leśnictwo i melioracje, Małgorzata Śliwa..061 812 20 55 w. 104
Urząd Stanu Cywilnego, kierownik Anna Górska ..............061 812 23 11
Dowody Osobiste, Ewidencja Ludności, Daria Tomczak . 061 812 23 11
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,
kierownik Ewa Leitgeber .....................................................061 811 88 28
Biuro Rady Miejskiej, Ewelina Łupińska ..............................061 812 24 41
Biuro Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich... 061 811 88 48
Obsługa inwestorów, Barbara Florys - Kuchnowska 061 812 20 55 w. 202
Turystyka, promocja, obszary wiejskie, Arkadiusz Bednarek 061 811 88 48
Komunikacja Społeczna Roma Dukat .....................061 812 20 55 w. 203
Straż Miejska ........................... kom.: 0 500 12 49 40, tel.: 061 812 20 10
Policja ........................................kom.: 0 500 13 53 51, tel.: 061 812 22 97
Pogotowie Ratunkowe .......................................................................... 999
Pogotowie Energetyczne ..................................................... 061 423 91 11
Wodociągi i kanalizacja sanitarna (całą dobę) ...... 061 812 20 40 lub 994
Wodociągi i kanalizacja sanitarna (700 - 2200) ..............061 835 90 66
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