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Transport autobusowy na liniach 341 i 348
– nowy tabor, zmiana ulg i rozkładu jazdy
Dnia 21 października br. w siedzibie UMiG Murowana Goślina odbyło się spotkanie mające na celu wypracowanie rozwiązań dla zaistniałych problemów w organizacji transportu na liniach autobusowych 341 i 348.

W

spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Firmy Warbus oraz pracownicy
Urzędu Miasta i Gminy Murowana
Goślina. Spotkanie to zostało poprzedzone
przekazaniem przewoźnikowi wszystkich
uwag zgłoszonych przez mieszkańców oraz
obserwacji poczynionych przez pracowników
urzędu zebranych w trakcie kontroli przeprowadzonych we wrześniu oraz październiku
br.
Przedmiotem rozmów było
omówienie problemów związanych z zatłoczeniem na poszczególnych kursach oraz opracowaniem nowego rozkładu jazdy.
Wspólnie ustalono, że do końca
października przewoźnik opracuje projekt rozkładu jazdy
uwzględniający
przekazane
uwagi. Aby poprawić komfort jazdy
podróżujących na najbardziej zatłoczonych kursach od poniedziałku 27 października część kursów w godzinach szczytu realizowana jest autobusem przegubowym marki
Renault. W pozostałych godzinach kursują bez
zmian autobusy marki Solaris oraz Man.
Obecnie trwają prace nad opracowaniem
nowego rozkładu jazdy na liniach 341 i 348,

24 grudnia urząd
będzie nieczynny!
Ponieważ dzień 1 listopada
przypadał w tym roku w
sobotę, a zatem w dzień wolny
od pracy, zgodnie z ustawą
pracodawca jest zobowiązany
wyznaczyć dzień wolny w
innym terminie. Zarządzeniem
Burmistrza Tomasza Łęckiego
24 grudnia Urząd Miasta
i Gminy będzie nieczynny.

który wejdzie w życie dopiero po uzgodnieniu
go przez Urząd Miasta Poznania. Jednak
uczestnicy spotkania ustalili, że dołożą wszelkich starań aby nowy rozkład jazdy wszedł
w życie na początku roku 2009 roku. O postępach w tej sprawie będziemy Państwa informować na bieżąco.

wszystkich ulg gminnych (w wysokości 25%,
60%, 80%), do których stosowania do końca
października br. uprawnione były jedynie
osoby zameldowane na terenie naszej gminy.
Decyzją Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
od początku listopada z ulg tych mogą korzystać wszyscy uprawnieni korzystający
z przejazdów liniami 341 i 348 niezależnie od miejsca zamieszkania
czy zameldowania.
Jednocześnie pragnę poinformować, że w ostatnim numerze
Biuletynu została podana błędna
godzina odjazdu autobusu na linii
348 w dni robocze w kierunku
Poznania,
zamiast
podanej
godziny 16:50 winna być godzina
16:05. Przepraszam Państwa za
zaistniałą sytuację.
Aktualny rozkład jazdy autobusów dostępny na str. 6.

Od 1 listopada weszły w życie zmiany w zakresie ulg za korzystanie z usług autobusowego
transportu publicznego realizowanego na zlecenie gminy Murowana Goślina. Dotyczą one
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w
dniu 16 października 2008 roku zmarł
Ś.P.
Wojciech Napieralczyk
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Murowanej Goślinie w latach 1990-1994,
Członek Zarządu Miasta i Gminy
Murowana Goślina w latach 1998-2002,
długoletni pracownik
Nadleśnictwa Łopuchówko.
W imieniu mieszkańców
i władz samorządowych
Murowanej Gośliny
Burmistrz Tomasz Łęcki
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbyszek Krugiełka

Barbara Borejsza-Ida
podinspektor ds. ochrony środowiska
i usług komunalnych.
tel. 061 892 36 41
e-mail: srodowisko@murowana-goslina.pl

Alinie Wolniewicz
Radnej Rady Miejskiej
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
OJCA
w imieniu władz samorządowych
Murowanej Gośliny
składają
Burmistrz Tomasz Łęcki
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbyszek Krugiełka
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Zaproszenie na wystawę

II MIĘDZYNARODOWEGO
PLENERU R ZEŹBIARSKIEGO
„PUSZCZA ZIELONKA”
W PALMIARNI POZNAŃSKIEJ
od 25 listopada do 15 grudnia 2008 r.
Palmiarnia Poznańska
wtorek – sobota - 9.00 do 16.00 (kasa czynna do 15.00)
niedziela – 9.00 do 17.00 (kasa czynna do 16.00)
Oficjalne otwarcie wystawy odbędzie się
6 grudnia (sobota) o godz. 12.00.
Podczas otwarcia przewidziano wernisaż
połączony ze spotkaniem autorskim.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Murowanej Goślinie
serdecznie zaprasza na

WYSTAWĘ FOTOGRAFII
BARTOSZA SMOLARKA
15 – 31 grudnia 2008 r.
Galeria w pałacu, ul. Kochanowskiego 23
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 18.00

OTWIERAMY NOWY

WARSZTAT ROWEROWY!

Rzeźby powstały podczas pleneru zorganizowanego przez Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej, jaki odbył się w dniach od
28 sierpnia do 14 września 2008 roku na terenie Gospodarstwa
Agroturystycznego „Hotelik Rozmaitości” w Pławnie (gmina
Murowana Goślina). Tam też miała miejsce pierwsza wystawa.
Kolejno rzeźby były prezentowane na poznańskiej Malcie.

Kompleksowa naprawa rowerów:
- Wymiana klaksonów
- Czyszczenie wycieraczek
- Wycieranie opon
- i wiele innych przydatnych napraw....!

Plener jest przedsięwzięciem cyklicznym i będzie odbywał się co
roku pod koniec lata. W przyszłości istnieje szansa na stworzenie
specjalnego, poświęconego plenerowi szlaku w Puszczy Zielonce.
Na pamiątkę każdej jego edycji sadzone jest jedno drzewo.

OTWARCIE 22 listopada 2008
aula Gimnazjum nr 1 przy ul. Mściszewskiej 10
o godzinie 19:00

Impreza realizowana jest w ramach Roku Klimatu i Środowiska
oraz towarzyszy Międzynarodowej Konferencji Klimatycznej
w Poznaniu.

Przecinać wstęgę podczas KULTURALNEGO SZABADA będą
JULIUSZ KUBEL i JACEK HAŁASIK

Organizatorzy:
Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej
(www.kpzg.murowana-goslina.pl)
Poznańska Palmiarnia
(www.palmiarnia.poznan.pl).
Inicjator i komisarz pleneru Grażyna Szymała-Wołyńska.
Autorami prac są:
Natalia Leykina z Ukrainy,
Ashraf Gafer El Sadek Mohammed Mahdy z Egiptu,
Andy Rußelmann z Niemiec, Jolanta Banowska,
Piotr Butkiewicz, Władysław Garnik, Marian Molenda,
Leon Podsiadły, Jan Serafin, Marek Szewczyk,
Stefan Wyszkowski, Grażyna Szymała-Wołyńska.
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Murowanej Goślinie
Klub Osiedlowy „Zielone Wzgórza”
serdecznie zaprasza na

KONCERT MIKOŁAJKOWY
6 grudnia 2008 r. (sobota),
Nowy Rynek, os. Zielone Wzgórza
16.30 „Jak to w Wielkopolsce na świętach dawniej
bywało?” – zespół folklorystyczny „Goślinianie”
17.00 „Idealne Święta” – zabawa z klaunami i św. Mikołajem - Stowarzyszenie STRUŚ

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
Wojewódzki Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu

Urząd Miasta i Gminy
Murowana Goślinia,

a także przy pomocy sponsorów,
Fundacja Malta Poznań EU, Palmiarnia Poznańska,
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie.

serdecznie zaprasza do

KLUBU RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO
spotkania w każdy wtorek o godz. 17.30
w Ośrodku Kultury przy ul. Poznańskiej 16
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“To co, odwołujemy?”
Koncert Zbigniewa Wodeckiego

T

ymi słowami przywitał mnie dzwoniąc
dwie godziny przed koncertem. Zdecydowanie nie pozbawiony humoru Zbigniew Wodecki, z wielkim dystansem do siebie, wiedząc, że przygotowania do takiego
koncertu są bardzo czaso- i pracochłonne,
postanowił podnieść, z pewnością ze złośliwym uśmieszkiem, ciśnienie organizatorom.
Nie było jednak w tym nic niewłaściwego.
Wszystko w granicach wspaniałego poczucia
humoru i wielkiej życzliwości jaką wykazał
wobec wszystkich pracujących przy organizacji jego koncertu.

O godzinie 19:00 w sobotę 25 października
pojawił się w auli Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie, przy pełnej sali osób czekających
na ucztę muzyczno-wokalną. I nikt się nie
zawiódł. Koncert niedługi, trwający tyle aby
być wiernym bardzo dobrej konwencji: lepiej
pozostawić niedosyt niż wrażenie przesytu.
Tak też było. Publiczność krzycząc „jeszcze!”

próbowała zatrzymać Wodeckiego na scenie.
Nie dał się. I dobrze. Po godzinie i piętnastu
minutach znikł w swojej garderobie pozostawiając wśród publiczności niedosyt i wrażenie
ogólnie rozpierającej pozytywnej energii.
Był to pierwszy od długiego czasu koncert
biletowany organizowany przez Ośrodek Kultury w Murowanej Goślinie. Takie też, będą
się powtarzać aby umożliwić publiczności kontakt z wielkimi artystami. Wodecki takim jest,
pozostając przy okazji niezwykle skromnym
człowiekiem i życzliwym dla innych. Podczas
rozmowy ma się wrażenie, że rozmawiało się
z nim całe życie. Być może będzie jeszcze kiedyś okazja aby z nim porozmawiać na kolejnym
koncercie w Murowanej...
Marcin Matuszewski
Klub Osiedlowy „Zielone Wzgórza”
tel. 061 812 36 29
e-mail: klub.osiedlowy@murowana-goslina.pl

Festiwal Biggar 2008

W

dniach 16-26 października w zaprzyjaźnionym z Murowaną Gośliną
szkockim mieście Biggar odbył się
po raz szósty festiwal artystyczny. Wspólnie
z Adą Wtorkowską, dyrygentem chórów
„Canzona” miałyśmy przyjemność gościć
w Biggar podczas trzech dni festiwalu. Szkocja
powitała nas piękną słoneczną pogodą, górzysty krajobraz z pasącymi się owcami pozostaje
dotychczas w naszej pamięci. Mieszkańcy Biggar to sympatyczni, otwarci i przyjaźnie nastawieni ludzie.
W ciągu 10 dni odbywa się kilkadziesiąt wydarzeń artystycznych, na które obowiązuje przeważnie bilet wstępu. My miałyśmy okazję

uczestniczyć w koncercie mandolinowym,
przedstawieniu teatralnym oraz balu charytatywnym. Bal był okazją do zobaczenia Szkotów
w strojach narodowych, niektóre kilty mają
ponad 100 lat, przechodząc z pokolenia na
pokolenie. Zwiedziłyśmy kilka wystaw. Najbardziej wzruszyła nas wystawa w miejscowym muzeum, gdzie odnalazłyśmy akcenty
polskie i poznałyśmy historię niedźwiadka
Wojtka, który podczas II wojny światowej
został zaadoptowany przez polskich żołnierzy.
Innym polskim śladem jest pamiątkowa tablica
umieszczona na budynku w centrum, poświęcona generałowi Władysławowi Sikorskiemu.
Niesamowitym przeżyciem był udział w warsztatach tanecznych, na których nauczyłyśmy
się kilku tańców szkockich. Poznałyśmy
nowych ludzi, nawiązałyśmy kontakty, które
mam nadzieję zaowocują tym, że na przyszłorocznym Festiwalu w Biggar zagoszczą nasi
artyści.
Arleta Włodarczak
Dyrektor MGOKiR w Murowanej Goślinie
tel. 061 812 21 20
e-mail: dom.kultury@murowana-goslina.pl

„Pyrkosz Gośliński”

P

o raz dziesiąty zaprosiliśmy Państwa do
Długiej Gośliny na jesienne muzykowanie. Pomysłodawcami imprezy byli: animator ruchu flażoletowego w Wielkopolsce
Wojciech Wietrzyński i ówczesny dyrektor
Ośrodka Kultury w Murowanej Goślinie
Leszek Rewers. Flażolet jest najprostszym
instrumentem muzycznym, dostępnym dla
każdego. Liczba grających na nim w Wielkopolsce dzieci co roku się zwiększa.

Jesienne muzykowanie jest dobrą okazją do
integrowania się młodych ludzi i znakomitą
formą spędzenia czasu wolnego. Po raz kolejny
na Pyrkoszu gościła Orkiestra Dęta OSP
w Murowanej Goślinie uświetniając swoją grą
barwny przemarsz przez wieś. W zlocie wzięło
udział 300 młodych flażolecistów z Wielkopolski. Święto odbyło się na boisku sportowym
przy szkole podstawowej i zgromadziło nie
tylko mieszkańców wsi ale i miłośników tego
rodzaju muzyki z gminy i spoza niej. Na dziesiątym, jubileuszowym spotkaniu po raz
pierwszy zabrzmiała muzyka ludowa z repertuaru niedawno odkrytego goślińskiego twórcy
Stanisława Czarneckiego (1896 – 1972). Został
wydany specjalny śpiewnik i każdy nasz gość
mógł brać czynny udział w muzykowaniu
i śpiewaniu. Całość imprezy prowadził Wojciech Wietrzyński, a tańcem ludowym uświetnił zespół folklorystyczny „Goślinianie” pod
kierunkiem Marzenny Karbowskiej. Wszystko
odbyło się w pięknej jesiennej scenerii, zaaranżowanej przez nauczycieli szkoły podstawowej. Każdy mógł rozwiązać „pyrkoszową”
krzyżówkę i wygrać wiejskie przysmaki. Na
koniec odbyły się konkursy „Sportowa Pyra”,
w których zwyciężyła Szkoła Podstawowa
w Długiej Goślinie.
Muzykowaniu towarzyszył poczęstunek wiejskimi smakołykami: szarymi kluskami i plyndzami ziemniaczanymi, które przygotowały
panie z miejscowego koła gospodyń wiejskich.
Projekt zrealizowany ze środków finansowych
Gminy Murowana Goślina, Powiatu Poznańskiego i Ministerstwa Sportu i Turystyki
w Warszawie ”
Arleta Włodarczak
Dyrektor MGOKiR w Murowanej Goślinie
tel. 061 812 21 20
e-mail: dom.kultury@murowana-goslina.pl

„Canzona” dawno po studiach...

K

iedy rodziła się, być może nikt nie przypuszczał, że w dzisiejszym świecie
pędzących za pracą i pieniędzmi ludzi,
wytrzyma choć pięć lat zanim nie stwierdzi, że
ma wszystkiego dosyć. Ale w pewnym momencie zawziąwszy się wielce przetrzymała i dziś,
choć już jest pełnoletnia niemal lat 10 i z pewnością dawno po studiach, które skończyła,
czego również jesteśmy pewni, z wyróżnieniem, trzyma się świetnie i odgraża się kolejnymi 27 latami działalności i dłużej.
CANZONA w świetnej formie wokalnej i personalnej! Żelazną ręką Elżbiety i Ady Wtor-

kowskiej prowadzona, wychowana na wspaniały zespół, zgrany i zdyscyplinowany.
W piątek 24 października członkinie chóru
„zdmuchnęły świeczki” na wielkim torcie
(pysznym)! Przedtem jednak chór zaśpiewał
koncert ku wielkiej radości zgromadzonych
słuchaczy. Sala Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie rozbrzmiała żeńskimi głosami tych najmłodszych
uczestniczek i tych, które już zwą się Absolwentkami. Za każdym razem uśmiech i zadowolenie towarzyszyły słuchaczom.

Serdecznie dziękujemy Canzonie a przede
wszystkim paniom dyrygentkom za dostarczanie w Murowanej Goślinie wielu radości
i wspaniałej muzycznej odmiany złaknionym
tego mieszkańcom. Czego życzymy...?
Życzymy urodzin, na których już nie „sto lat!”
ale „dwieście lat!” będzie wypadało zaśpiewać.
Marcin Matuszewski
Klub Osiedlowy „Zielone Wzgórza”
tel. 061 812 36 29
e-mail: klub.osiedlowy@murowana-goslina.pl
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Murowana Goślina w Aglomeracji
Poznańskiej
Aglomeracja jest zjawiskiem wynikającym z naturalnych powiązań
Poznania i szeroko rozumianych okolic. Jednocześnie profesjonalizacja aglomeracji jest oczekiwana przez mieszkańców i przez wiele
osób docierających do nas z zewnątrz.

K

ilkakrotnie w moich tekstach w „Biuletynie” poruszałem sprawę konsolidacji
w ramach aglomeracji poznańskiej.
Temat ten co jakiś czas budzi także zainteresowanie mediów regionalnych. Spektakularnym wydarzeniem było 17.05.2007 roku
powołanie Rady Aglomeracji i podpisanie
przez prezydenta, starostę, burmistrzów i
wójtów powiatu poznańskiego porozumienia o
współpracy.
28 listopada br. po raz pierwszy Rada Aglomeracji zbierze się poza Poznaniem (poza Urzędem Miasta i Starostwem). Najbliższe posiedzenie odbędzie się w odrestaurowanym ratuszu w Murowanej Goślinie.
Zastanawiając się nad tym czym jest i czym
powinna być aglomeracja poznańska, warto
postawić kilka pytań i udzielić na nie odpowiedzi.
Pytanie I – po co aglomeracja?
Odpowiedź wydaje się dość oczywista. Funkcjonowanie dużego ośrodka miejskiego jakim
jest Poznań, otoczonego dynamicznie rozwĳającymi się gminami, powoduje, że procesy tu
zachodzące często przekraczają samorządowe
granice administracyjne. Z perspektywy Polski, a tym bardziej Europy, nie patrzy się
osobno na każdą gminę, a łącznie na „region
poznański”. Mieszkańcy oczekują synchronizacji transportu publicznego (różnorodnych firm
autobusowych, tramwajów, kolei regionalnej) i
wspólnej polityki w budowaniu ciągle niewystarczających dróg. Turyści nie będą docierali
do portali czy biur informacji turystycznej każdej gminy, powiatu i miasta, chcą mieć ofertę
kompleksową – wszystko co ich może zainteresować w Poznaniu i okolicach zebrane
w jednym miejscu. Trudno mówić o systemie
zagospodarowania odpadów, o planowaniu
przestrzennym, a także o sensownej strukturze usług oświatowych, jeżeli miałaby obowiązywać zasada: „każdy sobie rzepkę skrobie”.
Zatem bez wątpienia aglomeracja jest zjawiskiem wynikającym z naturalnych powiązań
Poznania i szeroko rozumianych okolic. Jednocześnie profesjonalizacja aglomeracji jest oczekiwana przez mieszkańców i przez wiele osób
docierających do nas z zewnątrz.
Pytanie II – czy należy się czegoś obawiać?
Integracja w aglomeracji, jak każdy tego
rodzaju proces, niesie za sobą pewne zagrożenia. Jest nim na pewno ograniczenie suwerenności poszczególnych samorządów. W takiej
sytuacji często mniejsze gminy obawiają się
zdominowania przez wielkie miasto czy też
nieuprawnionej ingerencji powiatu. Tego

wszystkiego nie należy lekceważyć. Jednak
jestem przekonany, że od osób zaangażowanych w integrację aglomeracji zależy, czy przeważać będzie poczucie zagrożenia, czy też
gotowość wykorzystywania wspólnie szans.
Pytanie III – czy aglomeracja będzie tworzyć jakąś odrębną strukturę?
Rada Aglomeracji jest stałą konferencją prezydenta, starosty, burmistrzów i wójtów. Nie
jest żadnym organem stanowiącym, nie ma
żadnych prawem zagwarantowanych uprawnień. Nie mniej w radzie zapadają uzgodnienia,
które ułatwiają współpracę.
Sformalizowanie współdziałania może nastąpić
jeżeli zostanie przyjęta ustawa o metropoliach
i jeżeli na jej podstawie zostanie powołana
metropolia poznańska. Obecnie trudno przewidzieć, czy ustawa zostanie przyjęta, a nawet
jeżeli tak, to najprawdopodobniej na jej mocy
powstaną metropolie: warszawska i śląska.
Nasza będzie wymagała dodatkowych działań
i wspólnego wniosku zainteresowanych samorządów.
Niezależnie od losów ustawy metropolitalnej
mogą powstawać (i tak się dzieje) związki międzygminne i stowarzyszenia samorządowe.
Pytanie IV – co obecnie ważnego się
dzieje?
W zakresie gospodarki wodno-ściekowej
część spraw koordynowanych jest w ramach
porozumienia komunalnego (Poznań, Mosina,
Puszczykowo, Luboń, Swarzędz, Czerwonak,
Murowana Goślina) i wspólnego przedsiębiorstwa AQUANET (jak powyżej oraz Suchy Las,
Kórnik i Brodnica). Uzupełnieniem w tym
obszarze jest Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”.
Obecnie powstają także związki międzygminne w innych dziedzinach.
Poznań i 9 gmin tworzy związek ds. odpadów
komunalnych. Celem związku stanie się ujednolicenie systemu zagospodarowania odpadów
komunalnych i wybudowanie spalarni. W
następstwie tego będą ograniczane gminne
składowiska odpadów.
11 gmin powołuje związek, którego celem
będzie wybudowanie i prowadzenie schroniska dla psów.
Współpraca na rzecz rozwoju i promocji turystyki odbywa się poprzez: Poznańską Lokalną
Organizację Turystyczną (Poznań, 9 gmin oraz
powiat), Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” (6 gmin) i Stowarzyszenie Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego
(7 gmin; w fazie tworzenia).
W przyszłym roku odbędzie się II Forum
Gospodarcze Aglomeracji Poznańskiej. Celem
Forum jest promocja terenów inwestycyjnych
i budowanie pozytywnej i rozpoznawalnej

Tomasz Łęcki - Burmistrz Miasta i Gminy

marki aglomeracji jako prężnego ośrodka
gospodarczego. Ponadto są pierwsze doświadczenia we współpracy urzędów gmin z Biurem
Obsługi Inwestorów i Promocji Inwestycji Miasta Poznania.
Sekretarze (Poznań, gminy, powiat) przygotowują wspólny portal internetowy Aglomeracji.
Są czynione próby uruchomienia Poznańskiej
Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej.
We współpracy z poznańskimi uczelniami
(UAM, Politechnika, Uniwersytet Ekonomiczny i może jeszcze innymi) zostanie założone Poznańskie Centrum Badań Metropolitalnych. Instytucja ta będzie prowadziła badania, które pomogą przy tworzeniu metropolii,
ale jednocześnie pozwolą na przyjęcie wspólnej strategii rozwoju.
Pytanie V – a co ważnego nie ruszyło z
miejsca?
Najważniejszą dziedziną, gdzie nie ma żadnego
istotnego postępu jest integracja systemu
transportu publicznego. Nie chodzi tu o powołanie jednego megaprzedsiębiorstwa. Wręcz
przeciwnie. Niech będzie ich jak najwięcej, ale
niech ich działania będą zsynchronizowane
(trasy, rozkłady jazdy) i niech dla pasażerów
istnieje jeden system biletowy. Aby to osiągnąć
konieczny jest powołanie związku międzygminnego ds. transportu. Niestety obecnie nie
ma wystarczającej liczby gotowych do współpracy partnerów.
Poza tym wszystkim warto podkreślić, że do
współpracy włączają się także gminy spoza
powiatu poznańskiego. Do Rady Aglomeracji
zostały przyjęte Szamotuły i Śrem. Na najbliższym posiedzeniu najprawdopodobniej przyjęte będą Skoki. Związek „odpadowy” współtworzą także Oborniki. Współpraca aglomeracyjna przekracza zatem istotnie granice
powiatu poznańskiego.
Jak we wcześniejszych wypowiedziach podkreślałem, jestem zwolennikiem bardzo ścisłej
współpracy i budowania silnej aglomeracji
(metropolii) poznańskiej. Uważam, że od nas
zależy jak wykorzystamy szanse, które wynikają z potencjału naszego obszaru. Z takim
przekonaniem podjąłem się pracy w powołanym Komitecie Organizacyjnym Rady Aglomeracji. W jego składzie znalazłem się wraz z
prezydentem Poznania, starostą poznańskim,
burmistrzami: Buku, Kórnika, Śremu i wójtem
Dopiewa.
Tomasz Łęcki
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
tel. 061 892 36 05
e-mail: burmistrz@murowana-goslina.pl
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Wybory do organów Lokalnej Grupy
Działania „Kraina Trzech Rzek”

W

dniu 17 października 2008 r. odbyło
się w Obornikach Walne Zebranie
Członków Lokalnej Grupy Działania
„Kraina Trzech Rzek”. Osoby należące do Stowarzyszenia zebrały się w celu: wyboru
Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej oraz
uchwalenia Regulaminu Walnego Zebrania
Członków określającego zasady pracy
poszczególnych Organów.

W skład Rady weszli reprezentanci:
• Murowanej Gośliny: Marcin Buliński, Michał
Hałas, Piotr Skrzypczak, Dariusz Wojcieszak,
• Obornik: Henryk Łukaszewski, Anna
Rydzewska, Krzysztof Sielski, Renata Wąsowicz,
• Ryczywół: Michał Bogacz, Janina Feldman,
Alicja Łabiszak, Marzena Otolińska.

Spotkanie otworzyła Pani Burmistrz Obornik
Anna Rydzewska. W pierwszej kolejności
przeprowadzono wybory Przewodniczącego
obrad, którym został Pan Konrad Strykowski.
Dzięki doświadczeniu Pana Konrada obrady
zostały przeprowadzone nie tylko sprawnie
ale też w szczególnie miłej atmosferze.

Osoby wybrane do Rady, wybrały spośród siebie Przewodniczącą, którą została Renata
Wąsowicz będąca przedstawicielem Gminy
Oborniki.
Jako ostatni organ została wybrana Komisja
Rewizyjna. W skład jej weszli: Roman Białachowski (Oborniki), Paweł Bukowski (Murowana Goślina) i Maria Koralewska (Ryczywół).
Pani Koralewska została wybrana na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.
Wybór organów LGD umożliwił przystępowanie nowych członków do Stowarzyszenia.
Przyjmowanie osób zainteresowanych wstąpieniem do Lokalnej Grupy Działania, odbywa
się na drodze uchwały Zarządu po złożeniu
deklaracji. Deklaracje o przystąpieniu można
pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta
i Gminy Murowana Goślina, bądź osobiście w
budynku Domu Kultury w pokoju 36 u p. Narankiewicz - Dzydzan.

Do organów zostali wybrani przedstawiciele
każdej z gmin należących do Lokalnej Grupy
Działania, tj. Murowanej Gośliny, Obornik oraz
Ryczywołu. Członkami Zarządu zostali: Waldemar Krankiewicz zamieszkały w Murowanej
Goślinie, Irena Magdziarek reprezentująca
Oborniki oraz Magdalena Swoboda jako
przedstawiciel Ryczywołu.
Pan Krankiewicz objął funkcję Prezesa
Zarządu, a obie Panie Wiceprezesów.
W skład Rady weszły osoby reprezentujące
sektory: gospodarczy, publiczny i społeczny
z terenu wszystkich trzech gmin. Taki dobór
składu Rady wynika z zapisów prawnych dotyczących funkcjonowania LGD oraz przepisów
wewnętrznych Stowarzyszenia.

UWAGA !!!
ODWOŁANIE PRZETARGU
PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ
W MUROWANEJ GOŚLINIE,
UL. PODGÓRNA NR 4
Powołując się na art. 38 ust. 4 ustawy
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z
2004r. Nr 261, poz.2603 ze zmianami)
BURMISTRZ MIASTA I GMINY
MUROWANA GOŚLINA
odwołuje ogłoszony w dniu 21.10.2008r.
przetarg na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej położonej w Murowanej
Goślinie, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków nr 345/1 o pow.0,0418 ha, dla
której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto
w Poznaniu, Wydział V Ksiąg Wieczystych,
prowadzi KW nr POIP/00138128/3.
Otwarcie ofert wyznaczone było na dzień
25.11.2008r. godz.11.00.
Przyczyną odwołania przetargu jest
poszerzenie przetargu o działkę oznaczoną
w ewidencji gruntów i budynków jako dz.
nr 345/2 o pow. 0.0507 ha. Połączenie
działek nr 345/1 i 345/2 wpłynie pozytywnie na sposób zagospodarowania nieruchomości.
Marcin Buliński
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
Murowana Goślina

Ewa Narankiewicz-Dzydzan
podinspektor ds. planowania rozwoju
tel. 061 89 23 615
e-mail: e.narankiewicz@murowana-goślina.pl

Harmonogram zbiórki surowców wtórnych

T

egoroczne wrześniowe obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego
Transportu stały się okazją do podsumowania działań związanych z selektywną
zbiórką odpadów prowadzoną na teren naszej
gminy. W dowód uznania za działania na rzecz
poprawy środowiska przyrodniczego Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina wręczył wyróżnienia dla trzech Sołectw, których
mieszkańcy posegregowali największą ilość
odpadów komunalnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w pierwszym półroczu 2008
r. Najlepiej segregującymi odpady sołectwami
okazały się Głęboczek, w którym zebrano
57,33 kg odpadów na osobę, Głębocko z wynikiem 44,80 kg odpadów na mieszkańca oraz
Łopuchówko z wynikiem 40,29 kg odpadów
na mieszkańca. W imieniu mieszkańców Sołtysi odebrali nagrody w postaci dyplomów
oraz kosiarek i podkaszarek spalinowych.
Selektywna zbiórka odpadów przyczynia się
do racjonalnego gospodarowania zasobami
naturalnymi, gdyż surowce uzyskane z odpadów zbieranych selektywnie są ponownie
wykorzystywane w procesach produkcyjnych.
Ponadto ma ona na celu ograniczenie ilości
odpadów przeznaczonych do składowania, co
przekłada się na wysokość cen za wywóz
odpadów oraz koszty eksploatacji składowiska
odpadów. Racjonalna gospodarka odpadami

powoduje także zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych i powierzchniowych, lasów a także naszego najbliższego
otoczenia. Dzięki segregacji w każdym gospodarstwie domowym mniej śmieci trafia do
kubłów, co skutkuje zmniejszeniem ilości
pojemników oraz opłat za odbieranie odpadów.
Chcielibyśmy gorąco zachęcić Państwa do dalszej systematycznej selektywnej zbiórki odpadów. Przypominamy, że na terenie gminy funkcjonuje system gospodarki odpadami, w ramach którego bezpłatnie odbierane są co miesiąc: papier i makulatura, szkło oraz plastik.
Raz na kwartał organizujemy zbiórkę odpadów
niebezpiecznych tj.: baterie, akumulatory,
lekarstwa i opakowania po nich, opony oraz
świetlówki. Ponadto na terenie gminy znajduje
się 16 stałych punktów zbiórki zużytych baterii
oraz 5 stałych punktów odbierających przeterminowane lekarstwa i opakowania po nich
(szczegółowy wykaz punktów znajduje się na
stronie internetowej www.murowana-goslina.
pl w dziale Selektywna zbiórka odpadów).
Najbliższa zbiórka surowców wtórnych będzie
miała miejsce pod koniec miesiąca tj. w dniach
28 i 29 listopada. Drugi dzień zbiórki dotyczy
jedynie osób, które podpisały umowę na
odbiór odpadów z firmą Remondis Sanitech
Sp. z o.o.

Jednocześnie jeszcze raz przypominamy, jakie
rodzaje odpadów objęte są systemem selektywnej zbiórki surowców wtórnych:
Makulatura: gazety, kartony, zeszyty, tektura,
Szkło: butelki, słoiki,
Plastiki: butelki po napojach, worki foliowe,
opakowania po chemii gospodarczej.
Do worków i pojemników na surowce
wtórne nie wrzucamy:
naczyń jednorazowych, styropianu, opakowań
po chipsach, luster, szkła zbrojonego, porcelany, opakowań po lekach.
Barbara Borejsza-Ida
podinspektor ds. ochrony środowiska
i usług komunalnych
tel. 061 892 36 41
e-mail: srodowisko@murowana-goslina.pl
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Rozkładów jazdy autobusów
linii 341 i 348!
PR ZEBĘDOWO →
→ POZNAŃ (ŚRÓDKA)

341

DNI ROBOCZE

SOBOTY,
NIEDZIELE I ŚWIĘTA

Stypendia rozdane
po raz ósmy!

POZNAŃ (ŚRÓDKA) →
→ PRZEBĘDOWO

341

DNI ROBOCZE

SOBOTY,
NIEDZIELE I ŚWIĘTA

4:15

5:10

4:45 n

4:15

5:00

2:53 L

5:40

6:15

6:30 T

6:05

6:35

5:50

6:30

7:15

9:20

7:30

7:54

8:10 T

7:30

8:20 S

11:00 L

8:30

9:45

10:10

8:35

9:45

13:00

11:10

12:05

12:10 L

11:00

12:05

15:25 U

13:05

13:55

14:20
16:35 U

13:00

13:50

16:35

14:40 S

15:04

14:20

15:25

18:50

15:15

15:55 #

17:35

16:20

16:55 #

20:50

16:20

16:49

19:50

17:30

18:25 #

21:50 6 N

17:20

17:50 #

21:40 6N

18:50

19:45

23:45 6 L

18:35

19:20 #

22:45

20:20 #

21:50

19:50

20:50

21:50 #

22:50

23:45 5 #

348

PR ZEBĘDOWO →
→ POZNAŃ (PST)

DNI ROBOCZE

SOBOTY,
NIEDZIELE I ŚWIĘTA

6:20 S

6:35

6:35 S

7:10

9:25 6 T

9:25

11:25

11:25 L

5:54

POZNAŃ (PST) →

348

DNI ROBOCZE

→ PR ZEBĘDOWO

SOBOTY,
NIEDZIELE I ŚWIĘTA

7:30 S

7:35

8:35

10:35

10:35 6 T

12:20

14:00

12:20

6:25

13:05

14:55

13:10 L

15:50

17:10

14:00 L

16:05

18:05

15:00

19:05

20:55

15:45

20:00

21:45

17:30

22:50

19:45

S - kursuje w dni nauki szkolnej
# - nie kursuje 24.XII
5 - kursuje tylko w piątki
6 - kursuje tylko w soboty
n - nie kursuje 24 i 31.XII oraz w Wielką
Sobotę
N - nie kursuje 25 XII i w pierwszy dzień

18:30
20:30

Świąt Wielkanocy
T - kursuje także 1.XI
L - nie kursuje 25-26.XII, 1.I i w dwa dni
Świąt Wielkanocy
U - nie kursuje 25.XII, 1.I i w pierwszy dzień
Świąt Wielkanocy

Szczegółowe rozkłady jazdy znajdują się na stronie internetowej UMiG
w dziale Komunikacja (www.murowana-goslina.pl).

Murowana Goślina na II Regionalnym
Forum Produktów „Dobry Klimat
Inwestycyjny”

14

października br. odbyło się II Regionalne Forum Produktów PolskoNiemieckiego Koła Gospodarczego
w Poznaniu pod hasłem „Dobry Klimat Inwestycyjny”. Gmina Murowana Goślina została
zaproszona na nie jako jedyna jednostka samorządu terytorialnego w Polsce. Wyróżnieniem
dla nas był fakt, iż oficjalne otwarcie Forum
odbyło się przy stoisku naszej gminy. Pani
Angelika Menze - Prezes Polsko-Niemieckiego
Koła Gospodarczego podkreśliła, zwracając
się do wszystkich zebranych, iż Murowana
Goślina może pochwalić się wieloma atutami,
a w tym przepięknymi terenami turystycznymi
oraz atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi.
Dodała też, iż jesteśmy gminą, z którą bardzo
dobrze się współpracuje. Spotkanie to było dla

nas szansą na promocję turystyczną i gospodarczą. Odwiedzający nasze stoisko z ciekawością zapoznawali się z ofertą rekreacji
w Puszczy Zielonce. Przedstawiciele niemieckich firm zainteresowani byli także naszymi
terenami aktywizacji gospodarczej. Udało się
nawiązać wiele ciekawych kontaktów, które
w przyszłości mogą zaowocować realizacją
projektów turystycznych, a także nowych
inwestycji w Murowanej Goślinie.
Barbara Florys-Kuchnowska
gł. specjalista ds. środków pomocowych
i obsługi inwestorów
tel. 061 892 36 65
e-mail: b.florys@murowana-goslina.pl

22

października 2008 roku odbyła się
uroczystość wręczenia stypendiów
Fundacji Edukacyjnej im. Jana Pawła
II w Murowanej Goślinie. Decyzją Zarządu
Fundacji w roku akademickim 2008/2009 stypendium otrzymało 5 młodych ludzi, którzy
rozpoczęli naukę na studiach wyższych.
Uroczystość uświetnił swą obecnością Delegat ks. abpa Henryka Muszyńskiego –
ks. dr Mieczysław Polak. Wśród zaproszonych gości byli członkowie Rady Fundacji,
Zarząd, Przedstawiciele Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie, Darczyńcy Fundacji oraz
stypendyści wraz z rodzicami. Pojawiła się
również stypendystka Fundacji trzeciego rocznika, która ukończyła już studia i obecnie pracuje. Otrzymała symboliczny druk przelewu
z zachętą do przekazywania 1% swojego
podatku dochodowego na cele statutowe Fundacji.
Po wystąpieniu współprzewodniczącego Rady
Fundacji ks. dziekana Romana Kosteckiego
odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów.
Następnie głos zabrali: przedstawicielka stypendystów zeszłorocznych oraz tegorocznych,
ks. dr Mieczysław Polak.
Po części oficjalnej przy poczęstunku była okazja do rozmów ze stypendystami oraz do wpisania się w „Księgę pamiątkową” Fundacji.
W tym roku stypendium przyznano 5 osobom.
Nie byłoby to możliwe, gdyby nie pomoc ze
strony licznych Darczyńców. Stan konta Fundacji na dzień wręczenia stypendiów wynosił
40.857,18 zł, w tym wpłaty z tytułu 1%
w kwocie 21.826,15 zł. Środki w całości
zostaną przekazane na cele statutowe Fundacji, a więc na wypłatę stypendiów młodym,
zdolnym absolwentom szkół średnich z terenu
gminy Murowana Goślina.
W imieniu stypendystów oraz Rady i Zarządu
Fundacji Edukacyjnej im. Jana Pawła II chcielibyśmy serdecznie podziękować za okazane
wsparcie finansowe, jednocześnie polecając
się Państwa uwadze w roku następnym.
Zarząd Fundacji Edukacyjnej
im. Jana Pawła II
w Murowanej Goślinie
Pierwszy raz w tym roku Urzędy
Skarbowe przekazywały wpłaty 1% dla
Organizacji Pożytku Publicznego bez
podania nazwisk i nazw firm Darczyńców.
Ponieważ nie możemy tradycyjnie, drogą
listową złożyć podziękowań, w związku
z tym Fundacja Edukacyjna im. Jana Pawła
II w Murowanej Goślinie pragnie
serdecznie podziękować wszystkim
osobom i firmom, które są nam życzliwe
i przekazały swój 1% swojego podatku
właśnie na nasze konto. Zebrane środki, w
wysokości 21.826,15 zł. zostaną w całości
przekazane na cele statutowe Fundacji,
a więc na wypłatę stypendiów młodym,
zdolnym absolwentom szkół średnich
z terenu gminy Murowana Goślina.
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Organizacja tymczasowych władz polskich dla miasta oraz
gminy Murowana Goślina w listopadzie i grudniu 1918 roku

U

padek znaczenia dotychczas silnej niemieckiej administracji lokalnej na
początku listopada 1918 roku zastał
ludność polską na terenie Wielkopolski, w tym
także Murowanej Gośliny, gotową do objęcia
odpowiedzialności za zamieszkiwane ziemie.
Wprawdzie na samym początku powstały rady
robotniczo-żołnierskie, które składały się
z przedstawicieli wszystkich zamieszkujących
dane obszary narodowości (a więc Polaków,
Niemców i Żydów), jednakże środowisko polskie miało już odpowiednie kadry przygotowane do samodzielnego sprawowania władz.
Były nimi tajne dotąd komitety obywatelskie,
na czele z poznańskim Centralnym Komitetem
Obywatelskim. Wraz z końcem wojny i załamaniem się niemieckiej administracji w Wielkopolskie komitety te ujawniły swe istnienie
i zaangażowały się w organizację nowych
władz lokalnych. Pod ich naciskiem dochodziło
do zmian na najważniejszych stanowiskach
w administracji Prowincji Poznańskiej i w lokalnych władzach samorządowych. Same
komitety w ciągu listopada 1918 roku przekształciły się w Rady Ludowe. Taka sytuacja
miała miejsce także w Murowanej Goślinie.
Lokalne goślińskie komitety obywatelskie
zaczęły powstawać w porozumieniu z działaczami skupionymi wokół koła polskiego
w obornickim sejmiku powiatowym. Tam
właśnie, w połowie października 1918 roku do
działania przystąpili powiatowi liderzy polskiej
społeczności – ks. dziekan Wiktor Mędlewski
z Parkowa, ks. Adam Schmidt z Rożnowa i Stanisław Jordan – właściciel Gołaszyna, do których później dołączyli inni (wśród nich proboszcz parafii białężyńskiej ks. Norbert
Szwaba). Powstały wówczas zręby powiatowych komitetów obywatelskich, a poszczególni członkowie rozpoczęli tworzyć podobne
komitety po miastach i parafiach. W drugiej

dekadzie listopada polscy mieszkańcy Murowanej Gośliny ujawnili skład miejscowego
komitetu miejskiego (oficjalnie był to komitet
parafialny, grupujący przedstawicieli z miejskiej części parafii pod wezwaniem św. Jakuba
Apostoła): na jego czele stanął mistrz malarski
Stanisław Rakocy, jego zastępcą był zasłużony
bojownik o sprawę polską w Murowanej Goślinie jeszcze z końcowych lat XIX wieku Antoni
Osiński, sekretarzem został Klaszczyński
(jeden z dwóch braci – Jan lub Marcin), a członkami Pędziński i Pawlak (niestety nie znamy
imion tych działaczy, ówcześnie rzadko podawano imiona w oficjalnych dokumentach).
Powstały także osobne wiejskie komitety
parafialne. W komitecie grupującym przedstawicieli wiejskiej części parafii pod wezwaniem
św. Jakuba Apostoła w Murowanej Goslinie
zasiedli doktor Cichowicz oraz Czerwiński
z Łopuchówka, Nogaj z Kamińskich Olędrów,
Misterski z Białężyńskich Olędrów i Fabiański
z Przebędowa (działacze ci podlegali pod
zarząd komitetu miejskiego). Przewodniczącym komitetu parafii białężyńskiej został Piotr
Burzyński z Białężyna, oprócz niego w komitecie zasiadali także Michał Ludwiczak z Nieszawy, Leon Wieczorek z Pacholewa, Jan Walkowski z Uchorowa, Józef Urbaniak ze Starczanowa i Teofila Endler reprezentująca Kąty
oraz część Olędrów Białężyńskich. W skład
komitetu z Długiej Gośliny weszli ksiądz proboszcz Wawrzyniak, Szudarek z Długiej
Gośliny, Ewert ze Sławicy, Jan Tomaszewski
z Brzeźna i Stanisław Stachowiak z Wojnowa.
Z czasem wszystkie te komitety zmieniły
nazwę na rady ludowe.

1918 roku mianowany tymczasowym burmistrzem Murowanej Gośliny.
Istniejące rady ludowe przeprowadziły pod
koniec listopada wybory do dwóch ważnych
z ówczesnego polskiego punktu widzenia ciał:
Powiatowej Rady Ludowej w Obornikach będącej odpowiednikiem obecnych samorządowych władz powiatowych, oraz Sejmu
Dzielnicowego, mającego stać się namiastką
parlamentu dla wszystkich Polaków w zaborze
pruskim. W skład obornickiej Powiatowej Rady
Ludowej weszli z terenów ówczesnej gminy
Murowana Goślina następujący działacze:
ks. Tytus Orański i Józef Kosmowski z Murowanej Gośliny, ks. Norbert Szwaba z Białężyna, doktor Cichowicz z Łopuchówka i Sobkowiak z Pacholewa. Jako przedstawicieli ziemi
goślińskiej na Sejm Dzielnicowy wybrano księdza Szwabę oraz Klaszczyńskiego z Murowanej Gośliny.
Wybrane z woli polskich mieszkańców miasta
oraz gminy Murowana Goślina rady ludowe do
czasu wybuchu Powstania Wielkopolskiego
uczestniczyły w codziennym administrowaniu
okolicznymi ziemiami. Ich zaangażowanie oraz
obywatelska postawa zaprocentowały w czasie powstania – ziemia goślińska nie odczuła
pogorszenia się jakości administracji po przejęciu władzy przez zwierzchnie władze
powstańcze. Miejscowe rady ludowe stały się
wówczas tymczasowymi organami władz
samorządowych, istniejąc aż do pierwszych
wyborów na terenie wyzwolonej Wielkopolski.
Dariusz Paprocki
Izba Regionalna Ziemi Goślińskiej
tel. 061 812 24 52
e-mail: darek@murowana-goslina.pl

Liderem polskiego życia społecznego w Murowanej Goślinie był ks. proboszcz Tytus Orański. Nie wszedł on w skład miejscowej rady
ludowej, ale na jej wniosek został w drugiej
połowie listopada, lub na początku grudnia

Prezentacja „Raportu o stratach ludnoś- Miejsca Pamięci
ciowych i materialnych na terenie
Narodowej
miesiącu październiku br. na cmenmiasta i gminy Murowana Goślina”
tarzu parafialnym w Białężynie

N

a zlecenie Urzędu Miasta i Gminy
Murowana Goślina w ostatnich miesiącach staraliśmy się jak najdokładniej
ustalić straty, jakie podczas II wojny światowej
poniosło miasto oraz gmina Murowana
Goślina. Efektem naszych starań jest raport,
który właśnie kończymy opracowywać.
18 listopada 2008 roku o godz. 17.00 w sali
konferencyjnej goślińskiego ratusza przy placu
Powstańców Wielkopolskich 9 publicznie
zaprezentujemy roboczą wersję naszego
raportu.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tą
tematyką do przybycia i ocenienia naszej
pracy. Informujemy jednocześnie, iż do zaprezentowanej wersji raportu można jeszcze
wnosić poprawki – taka możliwość będzie istnieć do dnia 5 grudnia 2008 roku. Wszystkich

zainteresowanych wniesieniem jakichkolwiek
uzupełnień zapraszamy do nawiązania z nami
kontaktu!
Uwagi do raportu można zgłaszać także do
pani Jadwigi Kubińskiej, Kierownika Referatu
Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa
i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy, która
przekaże je do nas.
Norbert Kulse
Kustosz Izby Regionalnej Ziemi Goślińskiej
tel. 061 811 27 58
Dariusz Paprocki
tel. kom. 698 050 598
e-mail: darek@murowana-goslina.pl

W

wykonany został nowy nagrobek
Powstańca Wielkopolskiego śp. Józefa Skowrońskiego. Z kart historii wynika, że Józef
Skowroński był mieszkańcem Białężyna. W
styczniu 1919 r. wstąpił do formującego się
oddziału powstańczego i wziął udział w walkach powstańczych nad Notecią. Walcząc o
Wielkopolskę oddał swoje życie 13.02.1919 r.
w Romanowie. Pochowany został w Białężynie, gmina Murowana Goślina.
Odnowienie grobu powstańca było jednym z
działań w ramach obchodów 90. Rocznicy
Powstania Wielkopolskiego.
Jadwiga Kubińska
Kierownik Referatu Gospodarki
Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa
tel. 061 892 36 30
e-mail: j.kubinska@murowana-goslina.pl
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Sesja z gratulacjami

W

dniu 27 października 2008 roku
w sali remizy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Mściszewie odbyła się
XXII Sesja Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie. W pierwszej części posiedzenia podziękowano Pani Małgorzacie Trębacz, byłej dyrektor Gimnazjum Nr 1, za wieloletnią pracę na
rzecz oświaty w gminie. Gratulacje z tytułu
awansu do III ligi A przyjęły siatkarki z UKS
„Zielone Wzgórza”. List gratulacyjny odebrała
trenerka Pani Ewa Miciul. Siatkarki otrzymały
nakolanniki. Za współpracę na stanowisku Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego podziękowano odchodzącej Pani Darii von Dulak. Funkcję objęła i oficjalnie powitana została Pani
Aleksandra Pilarczyk.
Radni na sesji podjęli 28 uchwał.
Zmieniony został Statut Biblioteki Publicznej
w Murowanej Goślinie, która od tego
momentu będzie nosić imię Bonawentury Graszyńskiego.
Dla osób zameldowanych poza terenem naszej
gminy dobrą wiadomością jest z pewnością
fakt rozszerzenia w drodze uchwały zwolnień
i ulg za przejazdy środkami komunikacji podmiejskiej realizowanej na zlecenie gminy Murowana Goślina. Od 1 listopada br. osoby zamel-

dowane poza naszą gminą również będą mogły
korzystać z ulg.
Został także uchwalony blok uchwał podatkowych na 2009 rok, w tym stawki podatku: od
nieruchomości, rolnego oraz od środków
transportowych.
W sprawach bieżących sporo czasu radni
poświęcili na omówienie problemu bezpieczeństwa ruchu pieszo-rowerowego na
ul. Gnieźnieńskiej. Ponieważ jest to droga
powiatowa, padła propozycja, aby na jedną
z Komisji zaprosić przedstawicieli Powiatu
Poznańskiego.
Pełna lista oraz treść uchwał podjętych na
XXII Sesji Rady Miejskiej znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz w biurze Rady Miejskiej.
Kolejna sesja odbędzie się 24 listopada br.
a zostanie poprzedzona Komisją Gospodarczą
(18.11.08) oraz Komisją Oświatowo-Społeczną
(20.11.08).
Piotr Hildebrandt
Biuro Rady Miejskiej
tel. 061 892 36 54
e-mail: p.hildebrandt@murowana-goslina.pl

Terminarz planu pracy Rady Miejskiej
na rok 2008
Lp.

Data

Godz.

Rodzaj posiedzień

Miejsce posiedzeń-spotkań

1.

18.11.08

14:00

Spotkanie przed sesją z Sołtysami

sala w MGOKiR ul. Poznańska 16

2.

18.11.08

17:30

Posiedzenie Komisji Gospodarczej

sala w MGOKiR ul. Poznańska 16

3.

20.11.08

16:00

Spotkanie Przewodniczących
Zarządów Osiedli

sala w MGOKiR ul. Poznańska 16

4.

20.11.08

17:30

Posiedzenie Komisji Oświatowo-Społecznej

sala w MGOKiR ul. Poznańska 16

5.

24.11.08

17:30

Sesja Rady Miejskiej

sala w MGOKiR ul. Poznańska 16

6.

09.12.08

17:30

Posiedzenie Komisji Gospodarczej (komisja problemowa budżet na 2009 rok)

sala w MGOKiR ul. Poznańska 16

7.

11.12.08

17:30

Posiedzenie Komisji Oświatowo-Społecznej (komisja prob- sala w MGOKiR ul. Poznańska 16
lemowa – budżet na 2009 rok)

8.

15.12.08

17:30

Posiedzenie Klubu Radnych

sala w MGOKiR ul. Poznańska 16
sala w MGOKiR ul. Poznańska 16

9.

16.12.08

14:00

Spotkanie przed sesją z Sołtysami

10.

16.12.08

17:30

Posiedzenie Komisji Gospodarczej

sala w MGOKiR ul. Poznańska 16

11.

18.12.08

16.00

Spotkanie Przewodniczących
Zarządów Osiedli

sala w MGOKiR ul. Poznańska 16

12.

18.12.08

17:30

Posiedzenie Komisji Oświatowo-Społecznej

sala w MGOKiR ul. Poznańska 16

13.

22.12.08

13:00

Sesja Rady Miejskiej

sala w MGOKiR ul. Poznańska 16

Spotkanie partnerów rewitalizacji

28

października br. w sali konferencyjnej nowo wyremontowanego Ratusza odbyło się spotkanie partnerów
rewitalizacji czyli osób, którym na sercu leży
estetyczny i odnowiony wygląd naszego miasta. Wśród nich są zarówno właściciele posesji
położonych przy pl. Powstańców Wlkp, jak
i inni mieszkańcy gminy – miłośnicy estetyki
i ładu przestrzennego. Miejsce spotkania nie
było przypadkowe. Odnowiony ratusz to
jedno z pierwszych działań wpisujących się w
rewitalizację miasta.
Samo hasło znaczy ożywienie obszarów problemowych, zarówno społeczne jak i architektoniczne. Niewątpliwie przybyli tego dnia na
spotkanie żywo wypowiadali się na temat
przyszłości rynku.
Na początku spotkania Burmistrz Tomasz
Łęcki przyjął do grona partnerów rewitalizacji
kolejne osoby wręczając im symboliczne
dyplomy. Następnie inspektor ds. inwestycji
p. Wioletta Wojciechowska poinformowała
o wyłonieniu projektanta, który przygotuje
projekt przebudowy rynku. Obecny na spotkaniu projektant zapoznał się z oczekiwaniami
partnerów rewitalizacji. Rozdane zostały plany
rynku z możliwością wrysowania swoich propozycji. Prace zostały zebrane i będą wykorzystane przy tworzeniu projektu.
Kolejne spotkanie partnerów rewitalizacji
odbędzie się w grudniu. Lista partnerów jest
wciąż otwarta, dlatego zachęcamy do włączenia się w prace. Szczegółowych informacji
udziela:
Ewa Grodzka
główny specjalista
ds. planowania przestrzennego
pełnomocnik burmistrza ds. rewitalizacji
tel. 061 892 36 21
e-mail: e.grodzka@murowana-goslina.pl
Czekamy na ludzi, którzy chcą i mają pomysły
na poprawę estetyki naszego miasta, jednocześnie nie bojąc się ciężkiej pracy z tym związanej.
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Mieszkańcy Murowanej Gośliny
z wizytą na Ukrainie
urzędu, lepsze oświetlenie ulic). Niewątpliwie
wiele jest jeszcze do zrobienia.

W

dniach 25-30 września, na zaproszenie burmistrza i Rady Miasta Niemirow przebywała na Ukrainie delegacja mieszkańców naszego miasta w składzie:
zastępca burmistrza - Marcin Buliński,
asystentka burmistrza - Joanna Michałowska,
członkowie zespołu „Eka Wuja Jacha” (Zbigniew Bittner, Wojciech Czarnecki, Zygmunt
Kaźmierczak, Ryszard Kubiński, Mieczysław
Mendyk, Marek Olejniczak),
w roli tłumacza – Jolanta Popiołkiewicz.
Głównym celem wizyty był udział naszej grupy
w dorocznych oficjalnych obchodach Dnia
Miasta. Podczas uroczystego powitania burmistrz Niemirowa Wiktor Mikołajowicz Kaczur
przedstawił członków naszej delegacji podkreślając znaczenie kontaktów z polskimi sąsiadami, wśród których za szczególnie bliskie
sercu uznał relacje z Murowaną Gośliną. Tłumy
niemirowian zgromadzone wokół wielkiej
sceny w centrum miasta świętowały do późnego wieczora. Obok akcentów patriotycznych, licznych wrażeń dostarczały występy
artystyczne (niemała w tym zasługa naszej
goślińskiej kapeli i znanego z popisów w Murowanej Goślinie zespołu tanecznego „Suzirja”).
Zwieńczeniem atrakcji był imponujący „prazdnicznyj salut”, czyli pokaz sztucznych ogni.
Pobyt na Ukrainie wykorzystaliśmy do przyjrzenia się jej rzeczywistości. Zachodzi tam
obecnie wiele przemian gospodarczych i społecznych. Często nowy sposób myślenia i działania napotyka na opór silnych jeszcze pozostałości niedawnego systemu.
Technologię na miarę dwudziestego pierwszego wieku można spotkać w fabryce markowego alkoholu „Nemiroff”. Trwają prace nad
zmianą wizerunku miasta (modernizacja

Silnym przeżyciem był dla nas pobyt w miejscach zamieszkałych niegdyś przez polskich
magnatów, wśród których szczególną pozycję
zajmował ród Potockich. Niewiele pozostało
ze świetności i funkcjonalności ich majątków.
Pałac księżnej Szczerbatowej w Niemirowie
zamieniony na sanatorium „Awangard”, wieś
Peczora z opuszczonym rodzinnym kościółkiem i kryptą ze szczątkami właścicieli, przysparzający dendrologicznej sławy miastu
Humań park „Zofiówka” uwieczniony w poemacie polskiego poety Stanisława Trembeckiego nastroiły nas do refleksji nad zmiennością biegu dziejów i ludzkiego losu.
Bardzo ciekawie można było na ten temat
porozmawiać z gospodarzem rzymskokatolickiej parafii w Niemirowie, księdzem Pawłem.
Jego świątynia zawdzięcza swój techniczny
i estetyczny blask ofiarodawcom o polskich
korzeniach.
Krzepiącym elementem ekumenicznym była
wizyta w niemirowskim klasztorze prawosławnym, gdzie mogliśmy posmakować klimatu
tamtejszej duchowości i poczuć się mile
widzianymi przybyszami.
Na każdym kroku otaczała nas bujna przyroda
Podola w całej swej jesiennej krasie. Doznaliśmy przysłowiowej słowiańskiej gościnności
i serdeczności.
Nie sposób nie wspomnieć o lwowskim epizodzie naszej wyprawy. Wracając do Polski
zatrzymaliśmy się w tym magicznym mieście
na kilka godzin. Czekała już tam na nas pani
Natalia Lejkina, rzeźbiarka poznana podczas
II Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego
„Puszcza Zielonka”. Ekspresowo, lecz niezwykle urokliwie pokazała nam swoje rodzime
zakątki.
Wśród licznych kontaktów partnerskich
naszego miasta ślad ukraiński jest dosyć świeży
i bardziej spontaniczny niż formalny. Z pewnością jednak już teraz można stwierdzić, że
są to relacje obustronnie inspirujące i okażą się
owocne na wielu płaszczyznach. Mamy
nadzieję, że wizyta naszej grupy dobrze się tej
sprawie przysłużyła.
Jolanta Popiołkiewicz

Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych
informuje, że uzyskało status organizacji pożytku publicznego.
Ewa Pomin
Prezes Zarządu

Zmiany kadrowe
w urzędzie

W

ostatnich miesiącach nastąpiło kilka
zmian kadrowych w Urzędzie Miasta i Gminy.

Od 8 lipca podinspektorem do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych jest Pani
Magdalena Karaś pochodząca z Murowanej
Gośliny, a obecnie mieszkanka Prusiec. Pełni
ona również funkcję zastępcy kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego. Kierownikiem USC
natomiast od 28 października jest Pani Aleksandra Pilarczyk z Wągrowca. Dotychczasowa
kierownik Daria von Dulak (Tomczak) podziękowała za pracę w naszym Urzędzie ze względów rodzinnych.
Od 1 sierpnia kierownikiem Biura Planowania
Przestrzennego jest Pani Magdalena Głowacka
z Poznania.
Od 1 września na stanowisku podinspektor ds.
oświaty pracuje Pan Andrzej Kobylacki z Koziegłów.
Z dniem 1 listopada pracę na stanowisku strażnika miejskiego rozpoczął Pan Jakub Banaszkiewicz. W trakcie pisania artykułu rozstrzygał się również konkurs na dwa pozostałe stanowiska strażników miejskich.
Od października w naszym Urzędzie pracują
także cztery stażystki, które zawarły umowy
za pośrednictwem Powiatowego Urzędu
Pracy w Poznaniu. Są to: Natalia Kłos z Murowanej Gośliny oraz Sylwia Brzęcka, Alicja
Przywarska i Marcelina Prusakiewicz z Wojnowa.
Ewa Leitgeber
Kierownik Referat Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich
tel. 61 892 36 50
e-mail: e.leitgeber@murowana-goslina.pl

Dotacje na obiekty
zabytkowe

D

nia 15 września 2008 r. przyjęta została
uchwała Nr XXI/197/2008 w sprawie
zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru
zabytków. Wnioski o dotacje na rok 2010 i
kolejne lata, należy składać w terminie do dnia
15 września poprzedzającego rok budżetowy.
Szczegółowe informacje można uzyskać
w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina
w Biurze Planowania Przestrzennego, pok. 34
lub pod nr tel. 61-8-923-622.
Monika Paciejewska
inspektor ds. planowania przestrzennego
tel. 61 892 36 22
e-mail: m.paciejewska@murowana-goslina.pl

Biuletyn Samorządowy
Miasta i Gminy Murowana Goślina

10

UR Z ĄD, R ADA

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

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

Podziękowania od Gruzinów

P

o doniesieniach z Gruzji gmina Murowana Goślina chcąc wyrazić swoje
współczucie i solidarność w tych trudnych dla Gruzinów chwilach, podjęła szereg
działań. Wywieszona na maszcie w centrum
miasta gruzińska flaga czy deklaracja pomocy
zgłoszona u pełnomocniczki Prezydenta Polski
ds. Gruzji to tylko niektóre z nich. Został
wystosowany również list do Ambasady Gruzji
w sprawie naszego wsparcia i gotowości przyjęcia grupy gruzińskich dzieci i młodzieży

w naszej gminie. Poniżej prezentujemy
podziękowania, jakie otrzymaliśmy w odpowiedzi od Konstantina Kavtaradze - Ambasadora Gruzji w RP.

Będzie partnerstwo z francuską
gminą Yvetot

Marcin Buliński
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Murowana Goślina
tel. 061 892 36 06
e-mail: zastepca.burmistrza@murowana-goslina.pl

W

dniach od 9 do 13 października gościliśmy w naszej gminie mera francuskiego Yvetot Emile’a Canu oraz jego
współpracownika Daniela Lefebvre z żoną
Beatrice. Nie była to pierwsza wizyta przedstawicieli Yvetot w Murowanej Goślinie, natomiast bardzo istotna dla naszych partnerskich
kontaktów.
W jej wyniku powstały konkretne plany. I tak
w roku 2009 do Yvetot zaproszenie otrzymali
członkowie Komitetu Partnerskiego Ziemi
Goślińskiej oraz radni Rady Miejskiej. Najprawdopodobniej zimą udadzą się tam również przedstawiciele naszych rolników.
Do Murowanej Gośliny natomiast przyjedzie
młodzież z Yvetot, która w lipcu 2009 r. weźmie udział w Międzynarodowych Warsztatach
Artystycznych. Przyjadą także rzeźbiarze na
Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski i biegacze na Półmaraton Weteranów.
Natomiast w pierwszym kwartale 2010 roku
w Murowanej Goślinie nastąpi podpisanie
umowy o partnerstwie, która to uroczystość
będzie okazją do wizyty francuskich radnych
i członków komitetu partnerskiego w Murowanej Goślinie.
W 2010 roku w naszej gminie odbędzie się
również pierwsza olimpiada sportowa dla
dzieci i młodzieży, na którą przyjadą młodzi
ludzie z zaprzyjaźnionych miast.
A zatem jeśli te plany zostaną zrealizowane
gmina Yvetot, po Ochotnicy Dolnej i niemieckim Hemmingen, będzie trzecią gminą partnerską Murowanej Gośliny.
Ewa Leitgeber
Kierownik Referat Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich
tel. 61 892 36 50
e-mail: e.leitgeber@murowana-goslina.pl
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I N W E S T YC J E

Przygotowanie: REFERAT INWESTYCJI, BARBARA FLORYS, WIOLETTA WOJCIECHOWSKA; inwestycje@murowana-goslina.pl

INWEST YCJE - REMONT Y - DROGI

Przebudowa ulicy Polnej w Murowanej Goślinie

W

związku z rozszerzeniem zakresu
prac przy przebudowie ulicy Polnej
w Murowanej Goślinie, został przesunięty termin realizacji tej inwestycji. Obecnie
planowany termin zakończenia robót wraz
z odbiorami i rozliczeniem ustalono na
30 czerwca 2009 roku.

Rozszerzenie zakresu dotyczy głównie budowy
sieci kanalizacji sanitarnej na długości ok. 360
mb od ulicy ul. Wołodyjowskiego przy Zakładzie Farmaceutycznym BIO-WIN w kierunku
Boduszewa. Roboty te finansowane będą przez
firmę „AQUANET”.
Warto przypomnieć, że zgodnie z umową
zawartą z firmą „STRABAG” zakres prac drogowych polegających na przebudowie
nawierzchni jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego realizowany jest od ul. Rogoziń-

W związku z powyższym obowiązuje nowy
harmonogram robót:
1. Przebudowa drogi wraz z kanalizacja sanitarną - odcinek od przejazdu kolejowego do
ul. Wołodyjowskiego: do 20.12.2008 r.
2. Przebudowa drogi wraz z kanalizacją sanitarną - odcinek od ul. Wołodyjowskiego
(0+817) do końca inwestycji km 1+176
(działka firmy INLINE): do 30.05.2008 r.

skiej na długości 1 176 mb.
Jednocześnie w pasie drogowym ulicy Polnej w
miesiącu październiku br. wybudowano sieć
gazową o długości ok. 250 mb, trwają prace w
zakresie budowy sieci energetycznej do firmy
INLINE. Zakończono i rozliczono prace związane z budową sieci wodociągowej.

Projekty w realizacji
1. Gmina w ramach postępowania przetargowego zleciła firmie „PROSYSTEM” z siedzibą w Poznaniu opracowanie koncepcji
zagospodarowania pasa drogowego ulicy
Starczanowskiej, Spokojnej, Młyńskiej, Jodłowej, Górka oraz nowo planowanych ulic
48KD-Da, 49KD-Da, 84 KD-Xa, 56 KDDa, 57 KD- Da znajdujących się na terenie
miasta Murowana Goślina.
Zakres prac obejmuje opracowanie koncepcji zagospodarowania pasa drogowego
w pełnych parametrach z możliwością
umieszczenia infrastruktury oraz przygotowanie w imieniu gminy wniosku i uzyskanie
decyzji lokalizacji drogi dla wskazanych ulic.
Termin zakończenia prac planuje się do
30 lipca 2009 roku.
2. W ramach programu Rewitalizacja/odnowa
miasta zleciliśmy Pracowni Inżynieryjnej
„SZUBERT” – Łukasz Szuba z siedzibą
w Poznaniu opracowanie trzech koncepcji
oraz projektu budowlano-wykonawczego
dla przebudowy placu Powstańców Wielkopolskich. Zakres prac projektowych
obejmuje opracowanie kompleksowej
dokumentacji
budowlano-wykonawczej
płyty rynku wraz z kanalizacją deszczową,
oświetleniem ulicznym i małą architekturą.
W specyfikacji istotnych warunków zamówienia gmina zobowiązała projektantów do
ścisłej współpracy z mieszkańcami. W wyniku spotkań i uzgodnień z mieszkańcami
zostaną opracowane trzy koncepcje zagospodarowania placu Powstańców Wlkp.
Zatwierdzone przez zespół ds. uzgodnień
i zatwierdzeń dokumentacji koncepcje te
zostaną zaprezentowane Radzie Miejskiej
i Burmistrzowi. Na podstawie przyjętej
przez Burmistrza koncepcji zostanie opra-

cowany projekt budowalno-wykonawczy
wraz z pozwoleniem na budowę. Termin
realizacji tego projektu został ustalony do
15 grudnia 2009 roku.
3. Kolejnym opracowaniem w ramach programu Rewitalizacji/odnowy miasta jest zlecone przez gminę opracowanie dokumentacji pn. Rewitalizacja dróg staromiejskich
w zakres, której wchodzi:
I ETAP - Opracowanie koncepcji zagospodarowania pasa drogowego ulic nowo planowanych 12KD-La, 23KD-Da, 24KD-Da,
25KD-Da, 26KD-Da, 27KD-Da, 46KD-Da,
47KD-Da, które znajdują się w strefie staromiejskiej. Zakres prac obejmuje opracowanie koncepcji zagospodarowania pasa
drogowego w pełnych parametrach z możliwością umieszczenia infrastruktury podziemnej. Zakończenie prac planuje się
w terminie do 30 listopada 2009r.
II ETAP - Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy
Podgórnej, ulicy Dworcowej, ulicy Rogozińskiej do skrzyżowania z ul. Jodłową i nowoplanowanej 12 KD-La na odcinku od ulicy
Dworcowej do ulicy Wojska Polskiego oraz
budowę parkingu przy Ośrodku Zdrowia
w Murowanej Goślinie. Dokumentacja
zawierać będzie projekty budowlanowykonawcze zagospodarowania ulic wraz
z kanalizacją deszczową i oświetleniem
ulicznym. Termin realizacji wraz z decyzją
o pozwoleniu na budowę ustalono do dnia
30 listopada 2009 roku.
Wioletta Wojciechowska
inspektor ds. inwestycji
tel. 061 892 36 14
e-mail: w.wojciechowska@murowana-goslina.pl

Podczas realizacji robót organizacja ruchu
dostosowana będzie każdorazowo do frontu
prowadzonych robót z możliwością dojazdu
do firm znajdujących się przy ulicy Polnej.
Wioletta Wojciechowska
inspektor ds. inwestycji
tel. 061 892 36 14
e-mail: w.wojciechowska@murowana-goslina.pl

„Słoneczko” ma
nową salę

Z

akończyły się prace remontowe
w przedszkolu „Słoneczko” na osiedlu
Zielone Wzgórza. Trwające 2 miesiące
prace polegały na adaptacji kilku mniejszych
pomieszczeń parteru na salę dla zajęć przedszkolnych wraz z łazienką. Zlikwidowane
zostały ścianki działowe, drzwi, stare sanitariaty, wykuto niezbędne przejścia w ścianach,
wymieniono podłogi, wykonano nową instalację elektryczną oraz sanitarną.
Powstała w ten sposób dobrze oświetlona sala
zajęć o powierzchni prawie 40,0 m² oraz sanitariaty - 10,0 m². Obecnie sala jest wyposażana w niezbędne do prowadzenia zajęć
z dziećmi meble i sprzęty. Wkrótce zaczną się
zajęcia.
Kolejna sala w przedszkolu była niezbędna –
w tym roku do przedszkola przyjęto dodatkową grupę 20 przedszkolaków.
Iwona Robaszkiewicz
inspektor ds. inwestycji
tel. 061 892 36 12
e-mail: i.robaszkiewicz@murowana-goslina.pl
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Prace WZDW oraz AQUANET S.A. na terenie gminy
Roboty drogowe realizowane przez
WZDW na terenie gminy
1. W okresie od 3 listopada do 10 grudnia
2008 roku wykonywane będą roboty drogowe związane z budową chodników i poprawą stanu nawierzchni w miejscowościach:
a) Murowana Goślina, ulica Poznańska, na
odcinku (280 mb metrów wzdłuż drogi
196) od ronda do ulicy Łąkowej,
b) Przebędowo, ulica Obornicka, na
odcinku (540 metrów wzdłuż drogi 187)
od skrzyżowania z sygnalizacją świetlną
do zakrętu w kierunku Obornik.
Ww. zakres prac obejmuje dostosowanie istniejącego chodnika do wymogów ścieżki pieszo-rowerowej. Prace te realizowane są w
ramach programu “Poprawa Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego”. Prace drogowe współfinansowane są przez WZDW program BRD
oraz gminę Murowana Goślina. Wykonawcą
robót drogowych wyłonionym w trybie ustawy
o zamówieniach publicznych jest firma Inżynieria Lądowa Viapol Sp. z o.o. z Poznania.
Koszt prac wyniesie 848.000 zł.
2. W okresie od 24 października do 28 listopada 2008 roku w Białężynie układany jest
nowy chodnik na odcinku (534 metrów
wzdłuż drogi 187) od skrzyżowania na Nieszawę do skrzyżowania przy posesji Białę-

żyn nr 2. Prace drogowe finansowane są
przez WZDW. Wykonawcą robót drogowych wyłonionym w trybie ustawy o zamówieniach publicznych jest Zakład Brukarsko-Betoniarski Harald Ziebert z Gniezna.
Koszt prac wyniesie 99.055 zł.

Inwestycje AQUANET S.A.
na terenie gminy
Na zlecenie firmy Aquanet trwa obecnie
budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompownią ścieków oraz rurociągami tłocznymi na terenie wzdłuż rzeki Trojanka. Pracami objęte są ulice: Cicha, Starczanowska, Na Stoku, Jodłowa i Rogozińska.
Głównym wykonawcą robót jest firma
WUPRINŻ z Poznania. Koszt prac wyniesie
11,95 mln zł.
WUPRINŻ poinformował, że:
1. Obecnie wybudował kolektor sanitarny
o średnicy 500 mm w ul. Jodłowej na
odcinku od mostu do ul. Rogozińskiej. Od
4.11.2008 roku przystąpił do odtworzenia
nawierzchni jezdni w ul. Jodłowej, jednocześnie prowadzi prace w rejonie Młyna
i na skrzyżowaniu z ul. Nową. W rejonie
skrzyżowania ul. Jodłowa / ul. Nową wykonał komorę przyciskową na głębokości ok.
7 metrów w celu przejścia pod ul. Rogozińską.

2. Od 3 listopada br. wprowadzono ruch
wahadłowy na ul. Rogozińskiej: odcinek od
ul. Jodłowej do ul. Polnej. Zmiana organizacji ruchu podyktowana jest budową kanalizacji sanitarnej - fi 500 mm. Dodatkowym
utrudnieniem jest układanie kanalizacji na
głębokości 6 m w bezpośrednim sąsiedztwie ruchu drogowego na przyległym pasie
jezdni. Prace potrwają 3 miesiące. Ze
względu na zbyt duże korki tworzące się
w tym obrębie drogi nr 196 rozważana jest
zmiana sposobu organizacji ruchu z wahadłowego na objazd ul. Polną. O szczegółach
będziemy informować Państwa na bieżąco.
3. W ul. Na Stoku - prowadzi roboty kanalizacyjne dotyczące odcinka grawitacyjnego
oraz przebudowę kolizji teletechnicznej
i linii energetycznej na skrzyżowaniu ul. Na
Stoku/ul. Jodłowa. Po wykonaniu tych prac
zostanie wykonana makroniwelacja ul. Na
Stoku zapewniająca możliwość ułożenia
kolejnej sieci kanalizacji tłocznej.
Przepraszamy za wszelkie utrudnienia dla
mieszkańców i kierowców związane z budową kanalizacji.
Ryszard Pomin
Kierownik Referatu Inwestycji
tel. 061 892 36 10
e-mail: r.pomin@murowana-goslina.pl

Rozstrzygnięcie konkursu „Nazwa dla
pomnika przyrody”

Wycinki drzew
i krzewów

dniu 1.09.2008 r., w ramach wspierania działań aktywizacji młodzieży
z terenu Gminy Murowana Goślina
został ogłoszony konkurs na nadanie nazw dla
trzech drzew objętych formą ochrony pomnik przyrody. Konkurs skierowany był do
wszystkich szkół z terenu gminy i był zadaniem
towarzyszącym podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w dniach
16-22 września 2008 r. Spośród nadesłanych
propozycji wybrano następujące nazwy:

rzypominamy, iż przed przystąpieniem
do wycinki drzew i krzewów w wieku
powyżej 5 lat niezbędnym jest uzyskanie
stosownej decyzji wydanej przez Burmistrza
Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie.
W szczególnych przypadkach, związanych
z własnością gruntu oraz formą ochrony taka
decyzja wydawana jest przez Starostę Poznańskiego, Konserwatora Zabytków bądź Konserwatora Przyrody. Wszelkie informacje związane z wycinką drzew i krzewów na terenie
gminy Murowana Goślina można uzyskać pod
nr telefonu: 061 892 36 33 bądź osobiście
u pracownika ds. rolnictwa, leśnictwa i melioracji pok. nr 37 Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie.

W

- Strażnik – drzewo gatunku świerk pospolity,
- Śpiący rycerz – drzewo gatunku dąb bezszypułkowy,
- Skarbnik – drzewo gatunku wiąz pospolity.
Laureatem konkursu została Szkoła Podstawowa nr 1 im. Karola Marcinkowskiego

w Murowanej Goślinie. W konkursie oceniana
była: oryginalność, uzasadnienie i niepowtarzalność nazwy. Propozycje nazw spełniły
wszystkie kryteria konkursu. Dodatkowo
należy nadmienić, iż szkoła opracowała uzasadnienie nazw na podstawie legend goślińskich. W nagrodę szkoła zostanie oficjalnym
patronem pomników przyrody. Przy pomnikach zostanie umieszczona tabliczka informacyjna z nazwą patrona pomnika. Przewidziane
są również nagrody dla szkoły, które przekazane zostaną na ręce Pani Dyrektor Wandy
Krajnej-Solman.
Małgorzata Krotiuk-Śliwa
inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i melioracji
tel. 061 892 36 33
e-mail: m.sliwa@murowana-goslina.pl

Kredyty preferencyjne dla rolników

U

rząd Miasta i Gminy w Murowanej
Goślinie informuje, iż została uruchomiona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi procedura otwarcia preferencyjnej
linii kredytowej w związku z tegoroczną klęską suszy. Rolnicy, którzy złożyli informację
o stratach w uprawach rolnych, w zależności
od kwoty obniżenia dochodu w wyniku wystąpienia klęski, mogą występować do komisji
powołanej przez Wojewodę Wielkopolskiego
o wydanie opinii wojewody w celu ubiegania

się o preferencyjny kredyt na wznowienie produkcji. Informacji w powyższej sprawie udziela
Małgorzata Krotiuk-Śliwa, Urząd Miasta
i Gminy w Murowanej Goślinie, tel. 061 892
36 33, pok. nr 37.
Małgorzata Krotiuk-Śliwa
inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i melioracji
tel. 061 892 36 33
e-mail: m.sliwa@murowana-goslina.pl

P

Małgorzata Krotiuk-Śliwa
inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i melioracji
tel. 061 892 36 33
e-mail: m.sliwa@murowana-goslina.pl

Ulgi w czynszach
dzierżawnych ANR
W związku z wystąpieniem klęski suszy na
terenie gminy Murowana Goślina, również
Agencja Nieruchomości Rolnych na wniosek dzierżawcy może umorzyć bądź odroczyć opłatę z tyt. dzierżawy gruntów.
Warunkiem ubiegania się o ulgi w opłatach
jest złożenie wniosku przez dzierżawcę
wraz z protokołem z szacowania strat,
który można uzyskać w Urzędzie Miasta
i Gminy w Murowanej Goślinie.
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I N F O R M A C J E - R E L A C J E - KO M U N I K AT Y

Mandaty za nieprawidłowe parkowanie

Sprostowanie

uszyła ofensywa Straży Miejskiej
w walce z kierowcami, którzy nieprawidłowo parkują swoje pojazdy. Strażnicy bezwzględnie egzekwują przestrzeganie
prawa, w wyniku czego od 1 sierpnia do dnia
dzisiejszego nałożyliśmy ponad 70 mandatów
za parkowanie w miejscach szczególnie
dokuczliwych dla kierowców i pieszych, czyli
pl. Powst Wlkp. (przejścia dla pieszych), ulice:
Wojska Polskiego, Mostowa (linie ciągłe
i przejścia dla pieszych), Wiosenna (blokowanie chodnika) i Smolna (parkowanie na skrzyżowaniu).

artykule pod tytułem „Mandaty za
wjazd samochodem do lasu” chochlik drukarski zamienił tekst. Dlatego teraz zamieszczamy właściwy. Za
pomyłkę przepraszamy.

R

Niestety dotychczasowe działania podejmowane przez strażników, aby w sposób „pokojowy” zapanować nad parkowaniem (żółte
kartki, foto przestrogi, mapa miejsc gdzie parkowanie będzie bezwzględnie karane) nie
przyniosły oczekiwanego rezultatu.

Mamy w arsenale jeszcze jeden środek dyscyplinujący, którego nie zawahamy się użyć
w szczególnie uzasadnionych wypadkach odholowanie pojazdu z drogi na koszt właściciela/kierowcy. W tym przypadku oprócz
mandatu zgodnego z taryfikatorem trzeba
będzie pokryć koszty dojazdu holownika, zai rozładunku oraz parkowania na parkingu
depozytowym w Poznaniu. W przypadku parkowania na skrzyżowaniu łączna suma jaką
będzie trzeba zapłacić aby odzyskać samochód
może osiągnąć kwotę nawet 1000 zł.
Ile mandatów trzeba jeszcze będzie wypisać
i ile aut odholować - aby do kierowców
dotarło, że chodnik i przejście jest dla pieszych, parkować trzeba tak aby nie utrudniać
ruchu innym pojazdom, a idąc po zakupy lub
na pocztę - nie podjeżdża się samochodem
pod same drzwi?

Zasady poruszania się po rondzie

W

okrężny” i „ustąp pierwszeństwa przejazdu”
(A-7). Dlatego zbliżając się do ronda - należy
zwrócić baczną uwagę w jaki sposób jest ono
oznakowane.

Nasze rondo jest najprostszym z możliwych
rozwiązań ponieważ posiada tylko jeden pas
ruchu i pojazd wjeżdżający na nie ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa przejazdu temu,
który się już po nim porusza. W dużych miastach są ronda o wielu pasach ruchu, często
krzyżujące się z torami tramwajowymi i wyposażone, lub nie, w sygnalizację świetlną. Są też
nietypowe ronda - gdzie pierwszeństwo ma
pojazd wjeżdżający na nie. Są one wtedy oznakowane znakiem C-12 (ruch okrężny) - w
przeciwieństwie do standardowych gdzie na
jednym słupku znajduje się znak „ruch

Najczęściej spotykanym błędem popełnianym
przez kierowców jest niewłaściwe używanie
kierunkowskazu. Ponieważ na rondzie obowiązuje ruch w prawo (odwrotnie do wskazówek zegara) i dalej po jego obwodzie - nie ma
potrzeby sygnalizowania prawym kierunkowskazem wjazdu na nie, ani lewym kierunkowskazem jazdy wokół wyspy centralnej. Istnieje za to obowiązek sygnalizowania prawym
kierunkowskazem zamiaru opuszczenie ronda.
Stosujmy się do tej reguły - aby nie powodować niepotrzebnego zamieszania. W praktyce
obserwujemy wszelkie możliwe kombinacje,
od nie włączania kierunkowskazu w ogóle – po
włączanie w cyklu „prawy – lewy – prawy”.

Rekord prędkości
na osiedlu

Zmiany kadrowe
w Straży Miejskiej

związku z prośbami o przypomnienie w przystępny sposób zasad
ruchu drogowego, które sprawiają
problem mieszkańcom gminy - rozpoczynam
cykl artykułów na ten temat. Najpierw zajmę
się rondem.

W

środę (15.10) w godzinach 17.0020.00 na os. Zielone Wzgórza pracował fotoradar. Najpierw na
Nowym Rynku, później przy ul. Długiej, gdzie
obowiązuje ograniczenie prędkości do 30
km/h. W tym miejscu padł rekord prędkości.
18-letni kierowca z 3-miesięcznym stażem
jechał (na wysokości parkingu strzeżonego)
busem marki Opel Movano z prędkością 93
km/h. Młody człowiek został ukarany 500 zł
mandatem i otrzymał 10 pkt. karnych. Jest to
niemal połowa jego limitu - ponieważ posiada
prawo jazdy krócej niż jeden roku, a zatem
dopuszczalna ilość punktów dla niego wynosi
21.

W

mela.

ostatnim czasie doszło do kolejnych
zmian kadrowych w Straży Miejskiej.
Pożegnał się z nami p. Mariusz Mer-

Z dniem 3 listopada jego miejsce zajął p. Jakub
Banaszkiewicz - mieszkaniec Poznania, „pozyskany” z tamtejszej Straży Miejskiej.
Kończy się procedura konkursowa, która ma
wyłonić dwóch następnych strażników. Wtedy
skład osobowy Straży Miejskiej osiągnie założony stan tj. 7 etatów.

W

W piątek (12 września) w godzinach popołudniowych Strażnicy wraz z gospodarzem Leśniczym Leśnictwa Kamińsko - patrolowali
lasy należące do Leśnego Zakładu Doświadczalnego. Zadaniem patrolu było ściganie osób
łamiących przepis o zakazie wjazdu pojazdem
silnikowym do lasu.
Podczas trwającej około trzech godzin kontroli
strażnicy ukarali mandatami kilku kierowców.
Ze względu na „sezon grzybowy” kontrole
takie muszą być dokonywane, a kierowcy
łamiący przepisy bezwzględnie karani.
Do dyspozycji grzybiarzy są parkingi leśne, m.
in. w Kamińsku (kąpielisko), Pławnie, Zielonce
(arboretum), Boduszewie (obok leśniczówki)
Okońcu (parking przy jez. Miejskim) oraz
Rakowni (przy drodze leśnej do Okońca) i tam
prosimy pozostawiać swoje samochody udając
się na grzyby lub spacer.
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 Goślina
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. Dariusz Sikora
kom. 0 500 135 351
Strażnik Miejski
wakat
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
wakat
Rejon III: Tereny wiejskie gminy
Policjant sierż. Damian Futro
kom. 0 500 135 351
Strażnik Miejski
wakat
Szczegółowy wykaz znajduje się na stronie
internetowej www.murowana-goslina.pl.
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BU R MISTR Z MI A STA I G MI N Y M U ROWA N A GOŚ LIN A
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
NA DZIERŻAWĘ GRUNTU NA PODSTAWIE WYKAZU Z DNIA 18.09.2008 r.
Na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt 1, art.41 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. Nr 261 poz. 2603
z 2004 r. ze zm.) oraz § 3 ust. 1 – 4, § 6 ust. 1 i ust.7, § 6 do § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z 2004 r.)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium
w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) nie
później niż do dnia 18.11.2008r., na rachunek bankowy Urzędu
Miasta i Gminy w Pobiedzisko–Goślińskim Banku Spółdzielczym Oddział Murowana Goślina
nr 05 90440001 0020 0200 0156 0007.

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość gruntowa niezabudowana,
położona w miejscowości Boduszewo, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 22 o pow. 2,0700 ha, w tym: RV –
0,6400 ha, RIVb – 0,2200 ha, ŁV – 0,2000 ha, RIVa – 1,0100 ha, dla
której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi KW
nr PO1P/00141889/9.

Zwrot wadium nastąpi nie później niż 3 dni po jego zakończeniu.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Gminy
Murowana Goślina zatwierdzonym uchwałą nr 54/X/99 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 21.06.1999r. działka oznaczona jest
jako rola, w części łąka.
Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi:
4,53 q pszenicy.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się osoby, która
wygrała przetarg od zawarcia umowy dzierżawy.
Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości.
Nieruchomości wydzierżawiane są na podstawie danych z ewidencji
geodezyjnej. Ewentualne wznawianie granic odbywa się na koszt i staraniem dzierżawcy.
Szczegółowych informacji udziela Kierownik Referatu Gospodarki
Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa Jadwiga Kubińska – p.31,
tel. 061 892 36 30, w godzinach urzędowania.

Przetarg odbędzie się w dniu 25.11.2008 r. o godz. 10.00 w Sali
Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina przy
ul. Poznańskiej 16.

Murowana Goślina, dnia 17.10.2008r.

SPROSTOWANIE
W październikowym numerze Biuletynu w Ogłoszeniu Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej położonej w Murowanej Goślinie, ozn. w ewid. gruntów i budynków jako dz. nr
1135/1, obręb Murowana Goślina – wkradł się błąd. Było napisane, iż jest to przetarg ustny nieograniczony. Powinno
być: przetarg ustny ograniczony. Za powstały błąd przepraszamy.
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
Godziny otwarcia Urzędu:
Punkt Obsługi Interesanta, Kancelaria i Ewidencja Działalności
Gospodarczej:
poniedziałek - piątek 7.00 – 18.00
Ewidencja Ludności oraz Urząd Stanu Cywilnego:
poniedziałek 10.00 – 18.00, wtorek-piątek 10.00 – 17.00
Zgłoszenie zgonów (poza godzinami pracy urzędu):
dni robocze w godz. 7.00-9.00 i 17.00-18.00 w Punkcie Obsługi Interesanta
przedłużone weekendy pod numerem: 503 193 562
Pozostałe Referaty i Biura:
poniedziałek 10.00 – 18.00
wtorek-piątek 10.00 – 15.30
Dyżur Burmistrza oraz Zastępcy Burmistrza:
poniedziałek 14.00 – 17.00
czwartek 10.00 - 11.00
Adres: ul. Poznańska 18, 62 – 095 Murowana Goślina
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl; www.murowana-goslina.pl
Telefony
Centrala: 061 892 36 00,
fax: 061 812 21 40
Burmistrz Tomasz Łęcki............................................................061 892 36 05
Zastępca Burmistrza Marcin Buliński.......................................061 892 36 06
Skarbnik Romana Dudek...........................................................061 892 36 07
Sekretarz Maciej Kaczmarek.....................................................061 892 36 08

Referat Inwestycji, kierownik Ryszard Pomin..........................061 892 36 10
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
kierownik Violetta Szałata.........................................................061 892 36 40
Utrzymanie dróg i infrastruktura drogowa,
Arkadiusz Krociak......................................................................061 892 36 42
Tel. alarmowy - Kanalizacja deszczowa, drogi i oświetlenie.......0 510 25 13 79
Dodatki mieszkaniowe, Lucyna Kasprzak................................061 892 11 93
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa,
kierownik Jadwiga Kubińska......................................................061 892 36 30
Rolnictwo, leśnictwo i melioracje, Małgorzata Śliwa....................061 892 36 33
Urząd Stanu Cywilnego, Dowody Osobiste, Ewidencja Ludności,
kierownik Aleksandra Pilarczyk.................................................061 892 36 55
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,
kierownik Ewa Leitgeber...........................................................061 892 36 50
Biuro Rady Miejskiej, Piotr Hildebrandt...................................061 892 36 54
Obsługa inwestorów, Barbara Florys - Kuchnowska..................061 892 36 65
Zarządzanie Kryzysowe.............................................................0 722 323 318
Turystyka, promocja, obszary wiejskie, Arkadiusz Bednarek........061 811 88 48
Komunikacja Społeczna Roma Dukat........................................061 811 88 48
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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