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serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w obchodach

90. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO
27 grudnia 2008 r. (sobota)

Program uroczystości:
10.00 Strzelanie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego (Strzelnica Bracka)
14.30 Msza św. w intencji Powstańców Wielkopolskich z oprawą muzyczną Chóru „Vocantes”
pod dyrekcją Leszka Bajona (Kościół Parafialny pw. św. Tymoteusza w Białężynie)
16.30 Odśpiewanie Hymnu Narodowego (plac Powstańców Wielkopolskich w Murowanej Goślinie)
• Przemówienie Burmistrza Miasta i Gminy
• Odsłonięcie tablicy poświęconej Powstańcom Wielkopolskim ufundowanej przez
Cech Rzemieślników Kupców i Przedsiębiorców oraz Kurkowe Bractwo Strzeleckie
• Widowisko „Powstańcom Wielkopolskim cześć i chwała” w wykonaniu uczniów gimnazjów w reżyserii Anny Płonki i Karoliny Betki

Mieszkańcom Gminy
Murowana Goślina
w ten szczególny czas świątecznonoworoczny chciałbym życzyć
wytchnienia od codziennych
obowiązków w gronie kochanych osób,
z modlitwą przy wigilijnym stole,
z reﬂ eksją nad cudem narodzin
oraz aby rok 2009 był rokiem
zrealizowanych planów
i nowych możliwości.
Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina

Po uroczystościach na pl. Powstańców Wlkp. zapraszamy na spotkanie w ratuszu.
Uwaga!
1. Odjazd autobusów do Białężyna:
- 13.50 przystanek przy Polomarkecie
- 13.55 przystanek PKS, ul. Poznańska
Prosimy o obecność pocztów sztandarowych.
2. W trakcie widowiska złożony zostanie wieniec od społeczeństwa miasta i gminy.
Projekt zrealizowany ze środków finansowych Gminy Murowana Goślina, Powiatu Poznańskiego i Programu
Operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Patriotyzm jutra”

90. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego
Szanowni Państwo!
Drodzy Goślinianie!

Z

bliża się 90. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego - zwycięskiego
czynu niepodległościowego, który
w sposób zasadniczy wpłynął na ukształtowanie zachodniej granicy II Rzeczypospolitej. To
wyjątkowa rocznica, do której przygotowujemy się z wielką starannością i z zaangażowaniem, aby data 27 grudnia 1918 roku została
godnie upamiętniona. W każdej prawie wielkopolskiej rodzinie ktoś przecież walczył
w Powstaniu, a ponad 3 tysiące jego uczestników nigdy do rodzinnych domów nie powróciło.

Oddajmy im należyty honor, cześć i uznanie,
okażmy wdzięczność i szacunek. Złóżmy na
grobach i pomnikach im poświęconym wiązanki kwiatów, zapalmy znicze i weźmy liczny
udział w uroczystościach rocznicowych w dniu
27 grudnia tego roku.
Niech w tym dniu wywieszone zostaną flagi
narodowe.
Przygotowane specjalnie na tę okazję przez
goślińskich uczniów widowisko przeniesie
zgromadzonych pod pomnikiem mieszkańców
w 1918 rok. Salwy z karabinu, sceny bitewne,
mundury z tamtego okresu – sprawią, że uroczyście i zarazem inaczej niż zwykle uczcimy

pamięć poległych.
Ponieważ dla Goślinian datą wyzwolenia jest
1 stycznia 1919 r. w rocznicę tego wydarzenia
zapraszamy również do wzięcia udziału
w Koncercie Noworocznym, poświęconym
pamięci goślińskich powstańców.
Przewodniczący Komitetu Obchodów
90. rocznicy Powstania Wielkopolskiego
Norbert Kulse
Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina
Tomasz Łęcki

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.
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Stronę Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie redagują pracownicy w składzie:
dyrektor Arleta Włodarczak, Agnieszka Szymańska-Wojtera, Marcin Matuszewski, Bartłomiej Stefański, Tomasz Mizgier.

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji 62-095 Murowana Goślina ul. Poznańska 16 tel./fax. (061) 8122-120
NIP: 777-17-90-446, Konto: Bank Spółdzielczy w Murowanej Goślinie 16 9044 0001 0020 0200 0749 0001
h t t p : / / w w w. d o m k u l t u r y. m u r o w a n a - g o s l i n a . p l ,
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Parafia pw. Najwyższego Arcykapłana
Jezusa Chrystusa w Murowanej Goślinie

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
Tomasz Łęcki

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Murowanej Goślinie

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Murowanej Goślinie

serdecznie zapraszają na

mają zaszczyt zaprosić wszystkich mieszkańców na

KONCERT ADWENTOWY

KONCERT NOWOROCZNY

Dyrygent: Adrianna Wtorkowska
Organy: Miłosz Sroczyński
Solo: Katarzyna Hałas
Magdalena Turaj
Lilianna Wojciechowska

wystąpią:
Zespół Instrumentów Blaszanych Zamku Kórnickiego
CASTLE BRASS
Marek Szymański – tenor, solista Teatru Wielkiego w Poznaniu

20 grudnia 2008 r. (sobota) godz. 19.00
Kościół pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa
w Murowanej Goślinie

1 stycznia 2009 r. (czwartek), godz. 17.00
aula Gimnazjum nr 1,
ul. Mściszewska 10

10 lat zespołu wokalnego w Długiej
Goślinie
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listopada br. w Ośrodku Kultury
w Murowanej Goślinie miała miejsce niezwykle miła uroczystość.
Zespół wokalny z Długiej Gośliny obchodził
10-lecie działalności. Licznie zgromadzona
publiczność wysłuchała pięknego koncertu, na
który złożyły się utwory sakralne, patriotyczne, ludowe i klasyczne. Na koncert dotarli
liczni przyjaciele zespołu, wśród nich: Jarosław
Dobrowolski, Renata Olszewska, Marek Strykowski, delegacje organizacji z Długiej Gośliny
i zaprzyjaźnionego chóru z Poznania. Z Wrocławia przyjechała też p. Urszula Walczak-Skolmowska, która przez kilka lat prowadziła zajęcia z emisji głosu. Były gratulacje, życzenia,
kwiaty i podziękowania oraz tort urodzinowy.

Zespół wokalny w Długiej Goślinie powstał
jesienią 1998 roku. Chociaż członkinie zespołu
są w różnym wieku i pracują w różnych zawodach łączy je pasja amatorskiego uprawiania
różnorodnej muzyki od sakralnej, patriotycznej, ludowej do utworów klasycznych.
Założycielem i kierownikiem zespołu jest
mgr Józef Kasprzak, który opracowuje większość utworów. W latach 2004 – 2008 zajęcia
z emisji głosu prowadziła Urszula WalczakSkolmowska, solistka Opery Wrocławskiej.
Zespół występował na różnych imprezach,
takich jak: dożynki, Jarmark św. Jakuba, Targ
Wiejski, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
Goślińskie Kolędowanie. Trzykrotnie brał
udział w Powiatowym Przeglądzie Piosenki
Szantowej w Ogrodzie Tolerancji Arkadego
Fiedlera. Uczestniczył dwukrotnie w Powiatowym Przeglądzie Chórów w Luboniu oraz

w Tarnowie Podgórnym. Od 2006 r. zespół
działa w strukturze Ośrodka Kultury w Murowanej Goślinie.

Wielka Orkiestra
Świątecznej
Pomocy

W

W ciągu dziesięciu lat w zespole śpiewały:
Monika Gierszendorf, Jadwiga Kądzielawa,
Agata Kramer, Hanna Kramer, Olga Kuczyńska, Daria Winkel, Judyta Winkel, Maria Winkel.

ielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
11 stycznia 2009 r. zagra również
w Murowanej Goślinie. Tematem
XVII finału będzie profilaktyka w dziedzinie
wczesnego rozpoznania chorób nowotworowych u dzieci. Będzie realizowane także hasło:
W zdrowym ciele zdrowy duch !!!

Z zespołem współpracowali: Urszula WalczakSkolmowska (emisja głosu) oraz muzycy: Katarzyna Frąckowiak, Tomasz Kasprzak, Tadeusz
Koszarek, Janusz Winkel.

Jak co roku w Murowanej Goślinie zawiązał się
Sztab WOŚP przy ośrodku kultury, który
będzie koordynował wszystkie działania na
rzecz XVII finału Orkiestry w naszym mieście.

Aktualny skład zespołu:
Józef Kasprzak - kierownik i założyciel
Krystyna Ługowska – prezes
Anna Górska
Ewa Górska
Sylwia Kaczmarek
Balbina Mantaj
Małgorzata Ślewczuk
Józef Kasprzak jest absolwentem Akademii
Muzycznej w Poznaniu. Jego kariera artystyczna
jest bardzo bogata, był m.in. dyrygentem chóru
Technikum Odzieżowego w Poznaniu, reprezentacyjnego zespołu wokalnego Kuratorium Poznańskiego, zespołu Malakah. Pracował także jako
instruktor śpiewu w Zespole Pieśni i Tańca „Łany”.
W 1997 roku został organistą w parafii
pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie. Jest
kompozytorem muzyki dla dzieci (liczne publikacje), a także do przedstawień teatralnych. Zasiadał w jury w konkursach chóralnych, piosenkarskich i kompozytorskich. We wrześniu 2008 roku
obchodził jubileusz 50-lecia pracy artystycznej.

Zapraszamy do udziału w imprezach WOŚP,
które 11 stycznia odbędą się na terenie naszej
gminy. Koncerty oraz aukcje odbędą się
w: Białężynie, Długiej Goślinie, w Ośrodku
Kultury przy ul. Poznańskiej 16, Szkole Podstawowej nr 2, na koncert rockowy zapraszamy
do Piwnicy Pub II. Tradycyjnie już Klub Honorowych Dawców Krwi ,,Gośliniacy” zorganizuje akcję honorowego oddawania krwi
(12 akcja) w Szkole Podstawowej nr 2 na Zielonych Wzgórzach. Kulminacją XVII finału
WOŚP będzie o godz. 20.00 Światełko do
nieba i licytacja (plac SRH ,,ROLNIK”, ul. Mostowa 3).
Szczegółowy program imprez będzie na plakatach, a także na stronie internetowej
www.domkultury.murowana-goslina.pl
oraz www.wosp.kdr.pl
Przyłącz się i graj z nami do końca świata
i jeden dzień dłużej.
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Kulturalne Szabada z jego ekscelencją... Goślińskie
listopada 2008 roku. Sobota. Wie- Goście musieli wykazać się niezwykłą krea- kolędowanie!!!
czór. Zimno i śnieżnie. Jego eksce- tywnością podczas obsługiwania klientów

22

lencja wysiadł z samochodu wraz z
przyjacielem od lat, pracownikiem radia Merkury w Poznaniu. Mowa tu o Jacku Hałasiku,
prezenterze radiowym propagującym w sposób szczególny gwarę poznańską oraz o Juliuszu Kublu, który kilka dni przed przyjazdem
do Murowanej został Ambasadorem Polszczyzny podczas wielkiej gali w Katowicach. Stąd
ten zwrot „ekscelencja”...

Juliusz Kubel - twórca Starego Marycha wraz
z Jackiem Hałasikiem od lat tworzą niezwykły
duet gwarowy. Bawią publiczność językowymi
niuansami i uszczypliwie dają do zrozumienia,
że wiele gwarowych słów jest nam nie znanych
lub błędnie rozumianych.
W sobotni wieczór organizator Szabada zaskoczył ich paroma zadaniami dotyczącymi rowerowych sportów. Inspiracją do takiego tematu
wieczoru był nieodłączny „rekwizyt” Starego
Marycha - rower. Można sprawdzić na ul. Półwiejskiej w Poznaniu. Stary Marych stoi
i trzyma rower. Replikę pomnika Starego
Marycha odsłaniał Juliusz Kubel podczas Szabada. Niestety Maryś się zbuntował i twierdząc, że ma dosyć takiego stania idzie się
wybachać nad Rusałkę... i... tyle go widzieli....

warsztatu rowerowego, podczas przerwy na
lunch szefa tegoż przybytku. Prowadzący,
natomiast, musiał sam radzić sobie z organizacją sceny podczas różnych działań ponieważ
pan Zenek, co później sie okazało, miał rowerową kraksę i pogrążył się bezwolnie w otchłani błotnej.

Nie zabrakło oczywiście Rodzinki Szabada
w wykonaniu teatrzyku Zielona Goś. Po raz
ósmy publiczność miała okazję spotkać się
z ludźmi kultury. Tym razem jednak był to
ktoś szczególny. Goście, to osoby w energiczny
sposób kultywujące tradycje zamierającej
gwary poznańskiej. Sam Juliusz Kubel był jedną
z kilku osób w Polsce uhonorowanych takim
tytułem w Katowicach, w obecności najznakomitszych językoznawców i artystów naszego
kraju. Wielki to więc zaszczyt gościć tak znamienite osoby. Podczas spotkania nawiązali
kontakt z publicznością i bawili gwarowymi
opowiastkami i dowcipami. Rzecz tylko w tym,
żeby publiczność czasem pomyślała o swojej
obecności na takich imprezach nie przez pryzmat znanego nazwiska ale przez pryzmat
tego co dana osoba sobą reprezentuje. Takie
spotkania, bowiem, należą do rzadkości.

MUR OFF ROCK po raz czwarty

C

zyżby tytuł tej imprezy był Państwu
znany? Z pewnością. Nawet dla tych,
którzy nigdy nie byli jej gośćmi, wiedzą,
że odbywa się taka raz w roku w styczniu. Tym
razem jednak impreza nabierze zupełnie
innego kształtu (tu wiadomość przede wszystkim dla stałych jej bywalców). Jak Goślińskie
Kolędowanie, to Wspólne Kolędowanie. Jak
Wspólne Kolędowanie, to Rodzinna Atmosfera. I w tym duchu chcielibyśmy Państwa
serdecznie zaprosić
25 stycznia (niedziela) 2009 roku
do auli Gimnazjum nr 1
w Murowanej Goślinie.
Wtedy, o godzinie 16:00, rozpoczniemy
nasze rodzinne, goślińskie kolędowanie.

Gminny Konkurs
Recytatorski

14

listopada br. w Ośrodku Kultury miał
miejsce konkurs recytatorski, w którym uczestnicy wykonywali wiersze
patriotyczne związane z Powstaniem Wielkopolskim. Konkurs ten odbył się przy okazji
okrągłej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Za stołem jurorskim zasiedli: dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji Arleta Włodarczak oraz Marcin Matuszewski.
Jury przyznało następujące nagrody:
grupa młodsza:
1. Dominika Kądzielowa (SP Łopuchowo)
2. Marta Strejczyk (SP nr 1)
3. Alicja Nowak (SP nr 1)
grupa starsza:
1. Aleksandra Szymczak (SP Łopuchowo)
2. Alicja Okińczyc (SP nr 1)
3. Monika Puk (SP Białężyn)

Zespół Short Fuse

15

listopada 2008 roku w znanym
rockowym Klubie Piwnica Pub II
miała miejsce czwarta odsłona
rockowych spotkań fanów tego gatunku
muzycznego z zaproszonymi zespołami, w ramach imprezy IV Mur Off Rock.

Organizatorzy imprezy: Ośrodek Kultury
i Piwnica Pub II zaprosili do udziału w tym fantastycznym koncercie, dając stuprocentowe
zadowolenie publiczności, trzy mocne zespoły
znane i cenione w środowisku rockmanów
goślińskich oraz nie tylko. Kto nie był, niech
żałuje! Ma czego!
Wystąpili: z naszego pueblo Flying Heads
w doskonałej kondycji artystycznej, Short
Fuse spod goślińskiego Poznania - można
zaryzykować zdaniem tym wagę wydarzeń

w Piwnicy II tego wieczoru - a na koniec
z mgieł, dymu i mroku wyłonił się po dłuższym wstępie z nieopisaną mocą w blasku
sławy legendarny PROLETARYAT. Na to wszyscy czekali. To, co działo się później można
porównać z tym, co zobaczyć już tylko można
na archiwalnych nagraniach koncertów legendarnych grup pozamieszczanych na you tube.
Można było odnieść wrażenie, że pogo narodziło się właśnie w Murowanej Goślinie, że to
stąd pochodzić będzie cała historia rocka.
Przenieśliśmy się w czasie w najlepsze lata
zespołu, w muzyczną podróż przez dwie
dekady jego istnienia.
Publiczność uczciła jubileusz głośnym „sto lat”,
polał się szampan a PROLETARYAT obiecał, że
tu wkrótce powróci.

grupa najstarsza:
1. Beata Witczak (Gimnazjum nr 1)
2. Weronika Tomicka (Gimnazjum nr 2)
3. Beata Krzymieniewska (Gimnazjum nr 2)
Fakt, że w konkursach wzięło udział tak wielu
wykonawców jest bardzo pozytywnym objawem. Należy tylko pamiętać, żeby konkurs
recytatorski nie stał się konkursem pamięciowym, podczas którego uczestnik popisuje się
jedynie nauczonym na pamięć tekstem. Tym
bardziej, gdy “na warsztat” bierze się tak
dostojny temat jak Powstanie Wielkopolskie.
Recytacja, to wiele godzin pracy nad tekstem,
jego zrozumieniem, interpretacją i kulturą
wykonawczą. W Murowanej Goślinie jest
wielu pretendentów do opanowania tej trudnej sztuki. I to jest wspaniałe.
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Czas leci...
Minęło już 10 lat odkąd po raz pierwszy zostałem wybrany burmistrzem
Murowanej Gośliny. Zarządzanie gminą jest dla mnie bardzo ważne.
Swoje obowiązki wykonuję z zaangażowaniem, traktując pracę jako
niezwykle ciekawe wyzwanie.

T

ak, tak proszę Państwa, samemu mi
trudno uwierzyć, ale minęło już dziesięć
lat mojego burmistrzowania. Pierwszy
raz zostałem wybrany 26 listopada 1998 roku
– wtedy jeszcze przez radnych Rady Miejskiej
(minimalną wymaganą liczbą głosów – 12, po
sześciu głosowaniach bez rozstrzygnięcia).
Kolejne wybory – w 2002 i 2006 roku – odbyły
się w trybie bezpośrednim. Tym razem wybierany byłem głosami mieszkańców naszej
gminy.
Zarządzanie gminą jest dla mnie bardzo ważne.
Swoje obowiązki wykonuję z zaangażowaniem, traktując pracę jako niezwykle ciekawe
wyzwanie.

Wszystkim z Państwa, z którymi przez te dziesięć lat dane mi było współpracować, choćby
w najdrobniejszej sprawie (a takich osób jest
bardzo dużo), pragnę serdecznie podziękować. Wszystkich Mieszkańców zapewniam, że
codziennie dalej będę starał się działać i współdziałać na rzecz rozwoju naszej małej ojczyzny.
Korzystając z okazji serdecznie dziękuję za
przekazane życzenia i gratulacje jubileuszowe.
*
Trudno w tym miejscu dokonać szczegółowego podsumowania. Pozwolę sobie na symboliczne wyliczenia.
Inwestycje: wodociągi, kanalizacja sanitarna,
nowe gimnazjum, szkoła w Długiej Goślinie,
ulice, ścieżki rowerowe, chodniki, oświetlenie,
sygnalizacje świetlne, boisko ze sztuczną
nawierzchnią, place zabaw, komunalne budynki
mieszkalne, strefa aktywizacji gospodarczej,
rozbudowa składowiska odpadów komunalnych.

przedsięwzięć sportowych, kulturalnych i społecznych, powołanie straży miejskiej i pomoc
dla policji, bardzo dobra współpraca z sołectwami i wieloma organizacjami oraz powołanie osiedli samorządowych, powołanie Fundacji Edukacyjnej im. Jana Pawła II.
Bardzo ważnym dla lokalnej gospodarki
i poprawy gminnego budżetu jest rozwój
budownictwa mieszkaniowego, inwestycje
nowych firm i rozwój części dotychczasowych,
zwiększenie areału rodzinnych gospodarstw
rolniczych, ponadto wysoka skuteczność
w pozyskiwaniu środków pomocowych,
wprowadzanie nowoczesnych metod zarządzania usługami komunalnymi (partnerstwo
publiczno-prywatne), a także skuteczna promocja.
Zaprezentowane podsumowanie jest oczywiście bardzo skrótowe. Jednak to wszystko nie
byłoby możliwe, gdyby nie dane mi było współpracować z mądrymi radnymi, oddanymi sprawom gminy urzędnikami, zaangażowanymi
liderami sołectw, stowarzyszeń, osiedli i wieloma innymi osobami.
*
Oczywiście nie wszystko się powiodło. Np. do
tej pory nie posiadamy pełnej oferty oświaty
ponadgimnazjalnej na terenie Murowanej
Gośliny. Korzystanie ze szkół zewnętrznych
związane jest często z uciążliwymi dojazdami,
czy niebezpiecznym docieraniem w inny sposób. Ponadto nasza młodzież wzmacnia potencjał innych miast i gmin, a nie własnej.
Nie może być również zaskoczeniem, że nie
wszyscy są w równy sposób zadowoleni z sytuacji w gminie. Te osoby pozwolę sobie sklasyfikować w czterech grupach.

Remonty, modernizacje: wszystkie szkoły,
w tym budynek zespołu szkół zawodowych,
przedszkola, historyczny ratusz, ośrodek zdrowia, komisariat policji, budynki Ośrodka Kultury, urzędu miejskiego, świetlic wiejskich
i OSP, infrastruktura drogowa i sieciowa.

Pierwsza – to ludzie, którzy mówią np.: „może
i gmina się rozwĳa, ale ja nadal przed domem
nie mam porządnej drogi czy chodnika”. Taka
opinia jest zrozumiała. Tym osobom mogę
powiedzieć, że wszystkiego na raz nie zrobimy, ale postęp innych prac przybliża także
ważną dla Państwa inwestycję. W takim przypadku proszę o zrozumienie i cierpliwość.

Wśród innych: utworzenie gimnazjów, rozwój przedszkoli, zorganizowanie transportu
publicznego, system segregacji odpadów, szlaki
i imprezy rowerowe, cykl wydarzeń m.in.
„Murowane Lato”, wsparcie dla różnych

Druga – to mieszkańcy oceniający zanim
cokolwiek ukończymy. Często po ukończeniu
przedsięwzięć łapią się na tym, że ich opinie
okazały się przedwczesne (chociażby: rondo,
ratusz, Poznańska/Rogozińska). Tym z Państwa

Tomasz Łęcki - Burmistrz Miasta i Gminy

proponuję nie uleganie niesprawdzonym opiniom i ocenianie ostatecznego efektu.
Trzecia – to osoby mocno skupione na własnych sprawach. W skrajnym przypadku np. nie
potrafią dostrzec poprawy bezpieczeństwa dla
pieszych, rodziców z wózkami, rowerzystów,
a irytują się, że nie mogą parkować własnym
samochodem przed drzwiami sklepu. Tutaj
zachęcam do uznania oczywistej zasady, że we
wspólnocie często indywidualne interesy
muszą być korygowane dla dobra wspólnego.
I wreszcie czwarta – to ścisłe środowisko
„Murowanej Prawdy”. Liderem tej grupy jest
Piotr Borowicz. Swoją ocenę lokalnej rzeczywistości prezentuje na łamach rodzinnego
dwutygodnika i wystąpieniach jedno/dwuosobowej reprezentacji w Radzie Miejskiej oraz
jednego radnego powiatowego. Jest to najczęściej potępianie wszystkiego, co się dzieje
z moim udziałem. Mieści się to w regułach
walki politycznej, ale czy rzeczywiście z taką
walką musimy mieć do czynienia w Murowanej Goślinie? Chyba niewystarczającym uzasadnieniem jest fakt porażek wyborczych
redaktora (1998 z Apoloniuszem Twarogiem,
w 2002 i 2006 ze mną) oraz oświadczenie
(chociażby na spotkaniu z mieszkańcami
Osiedla nr 5), że do wyborów na burmistrza
przygotowuje się jego córka. Grupie pana
Borowicza trudno mi cokolwiek radzić, obawiam się, że i tak nie wzięliby tego pod
uwagę.
*
Czas leci… Wkroczyłem w jedenasty rok
pracy dla naszej gminy. Dużą satysfakcję sprawia mi to, co już udało się osiągnąć, jednocześnie mam świadomość ile jeszcze przed nami.
Bardzo dziękuję tym, którzy są wsparciem,
dziękuję tym, którzy obiektywnie oceniają
sukcesy i potknięcia. Zadeklarowanym przeciwnikom mogę przekazać, że rozumiem ich
grę i że nie towarzyszy mi przy tym uczucie
nienawiści. Przed nami liczne spotkania opłatkowe. Wszystkim dedykuję zamieszczone
w „Biuletynie” życzenia bożonarodzeniowe
i z każdym chciałbym przełamać się opłatkiem.
Tomasz Łęcki
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
tel. 061 892 36 05
e-mail: burmistrz@murowana-goslina.pl

Ze względu na odbywającą się 22 grudnia (tj. poniedziałek) sesję Rady Miejskiej połączoną ze spotkaniem
opłatkowym dla radnych i pracowników urzędu, urząd wraz z Punktem Obsługi Interesantów tego dnia będzie
czynny do godziny 16.00.

Biuletyn Samorządowy
Miasta i Gminy Murowana Goślina

5

Aglomeracja Poznańska w Murowanej
Goślinie

Rozkład jazdy
autobusów
w komórce!!!

W

ychodząc na przeciw potrzebom
mieszkańców naszej gminy oraz
osób korzystających z gminnej
komunikacji autobusowej oddajemy w Państwa ręce nową aplikację mobilną, dającą
łatwy dostęp do rozkładów jazdy autobusów
linii 341 oraz 348. Ogromną zaletą aplikacji Ri100 jest bardzo wydajny format danych, dzięki
któremu cały rozkład jazdy jest przechowywany w telefonie komórkowym.

Od lewej: Starosta Poznański Jan Grabkowski, Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Tomasz Łęcki, Prezydent
Poznania Ryszard Grobelny i Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Bronisław Marciniak.
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listopada o godz. 10:00 w sali konferencyjnej zabytkowego ratusza
w Murowanej Goślinie miało miejsce kolejne posiedzenie Rady Aglomeracji, tym
szczególniejsze, że było to pierwsze posiedzenie poza terenem Poznania – a jego gospodarzem miała zaszczyt być Murowana Goślina.
Posiedzenie poprzedziło spotkanie Komitetu
Organizacyjnego Rady Aglomeracji, w którym
działa również Burmistrz Tomasz Łęcki.
Powołana 15 maja 2007 roku Rada Aglomeracji
Poznańskiej ma dążyć do współpracy pomiędzy samorządami aglomeracji i jej trwałego,
zrównoważonego rozwoju. Celem tych działań jest poprawa jakości życia mieszkańców.
Mają one obejmować takie dziedziny jak:
wspieranie inicjatyw gospodarczych, promocja, gospodarka komunalna, transport zbiorowy, edukacja, polityka przestrzenna, opieka
zdrowotna, czy turystyka i ekologia.
Wśród poruszonych tematów podczas spotkania w Murowanej Goślinie znalazły się:
1. Powołanie Centrum Badań Metropolitalnych. Głównym zadaniem Centrum ma
być opracowanie Strategii Rozwoju
Obszaru Metropolitalnego. Członkowie
Rady Aglomeracji jednogłośnie opowiedzieli się za stworzeniem Centrum. Każda
z gmin ma na ten cel przeznaczyć środki
proporcjonalnie do liczby mieszkańców.
Wprowadzenia w temat dokonał rektor
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
prof. dr hab. Bronisław Marciniak, z koncepcją działania zapoznał natomiast prof.
Tomasz Kaczmarek.
2. Priorytety działania Powiatowego Urzędu
Pracy przedstawił Dyrektor Zygmunt
Jeżewski.
3. Sekretarz Miasta Poznania Piotr Kołodziejczyk zapoznał zgromadzonych ze
stanem prac nad utworzeniem portalu
Aglomeracji Poznańskiej. W tym celu
została powołana siedmioosobowa grupa

robocza pod przewodnictwem Sekretarza Powiatu Poznańskiego.
4. Burmistrz Gminy Skoki Tadeusz Kłos
wystąpił z wnioskiem o przyjęcie do Rady
Aglomeracji (obecnie Radę tworzą wójtowie i burmistrzowie powiatu poznańskiego, Starosta Poznański, Prezydent
Miasta Poznania oraz burmistrzowie
Śremu i Szamotuł). Wniosek został rozpatrzony pozytywnie.
Ponadto Rada przyjęła harmonogram spotkań
na rok 2009. O stanie prac nad ustawą metropolitalną poinformował Prezydent Poznania
Ryszard Grobelny. W szczegóły przygotowania
do II Forum Gospodarczego Aglomeracji
Poznańskiej wprowadził Starosta Poznański
Jan Grabkowski. Burmistrz Kórnika Jerzy
Lechnerowski, będący członkiem zarządu
Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej,
zdał relację z działań prowadzonych przez ww.
organizację (w jej strukturach znajduje się
również gmina Murowana Goślina). Burmistrz
Kostrzyna Paweł Iwański poinformował natomiast o stanie prac nad Związkiem Międzygminnym „Schronisko dla Zwierząt”.
Prace w Radzie Aglomeracji nabierają tempa.
Kolejne posiedzenie zaplanowano na luty 2009
roku.
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 061 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

Od 1 grudnia br. aplikacja umożliwiająca
pobranie rozkładów jazdy jest udostępniana bezpłatnie poprzez stronę internetową gminy Murowana Goślina. Co warto
podkreślić, poza momentem zainstalowania
aplikacji w telefonie komórkowym, późniejsze
korzystanie z niej nie generuje żadnych dodatkowych kosztów, gdyż Ri-100 nigdy nie łączy
się z Internetem. Dlatego też w przypadku
wprowadzenia zmian do rozkładów jazdy
autobusów konieczne będzie ponowne pobranie zaktualizowanej aplikacji z naszej strony
internetowej.
Ri-100 jest aplikacją podobną do funkcjonującej w Poznaniu aplikacji GINGER, jednak
została ona w całości stworzona i dostosowana do lokalnych potrzeb przez mieszkańca
naszej Gminy, studiującego na kierunku Automatyka i Robotyka na Politechnice Poznańskiej.
Dzięki Ri-100 w łatwy sposób zyskujecie Państwo dostęp nie tylko do rozkładów jazdy
autobusów linii 341 i 348, ale także do innych
informacji dotyczących organizacji komunikacji
autobusowej, m.in. dotyczących cen biletów
oraz punktów ich sprzedaży.
W przyszłości za pośrednictwem naszej strony
internetowej będzie można pobrać rozkłady
jazdy autobusowej komunikacji wewnątrzgminnej, której uruchomienie planuje się na
początku przyszłego roku.
Barbara Borejsza-Ida
podinspektor ds. ochrony środowiska
i usług komunalnych
tel. 061 892 36 41
e-mail: b.ida@murowana-goslina.pl

UWAGA BEZROBOTNI!
Poszukuję chętne bezrobotne osoby
do założenia Spółdzielni Socjalnej
na terenie Murowanej Gośliny.
Zainteresowanych proszę o kontakt
tel. kom. 513 079 016
lub na adres e-mail:
makipolskie@onet.eu
BKM
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O Ś W I ATA

Przygotowanie: TERESA DUTKIEWICZ, PLACÓWKI EDUKACYJNE GMINY

I N F O R M AC J E - R E L AC J E - KO M U N I K AT Y

20 lat minęło...
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października 2008 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie obchodzono uroczystość 20-lecia jej istnienia. Świętowali uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście.
Obchody rozpoczęła msza święta. Uczestniczyły w niej też poczty sztandarowe i delegacje z zaprzyjaźnionych szkół. Następnie - już
w szkole - odbył się apel. Dyrektor Mirosława
Szudera w ciepłych słowach powitała przybyłych, a następnie krótko przypomniała historię
DWÓJKI. Po niej zabrali głos zaproszeni goście.
Przewodnicząca Rady Szkoły, Pani Agnieszka
Ogrodnik, zaprezentowała nowe odznaki dla
uczniów - HENRYKI. Część oficjalną uroczystości zakończył występ uczniów oraz premierowe odśpiewanie szkolnego hymnu. Po apelu
dzieci udały się na „SIENKIEWICZ PARTY” –
poczęstunek połączony z zabawą.
Później wszyscy przeszli do średniej sali gimnastycznej. Z wielkim zainteresowaniem i niekłamanym rozbawieniem obejrzeli przedstawienie w reżyserii Hanny Frelich pt. ,,Jak to ze
Shrekiem było”. W książkowych bohaterów
wcielili się sami nauczyciele.
Dalsze obchody miały miejsce wieczorem.
Przed godziną osiemnastą hol szkoły wypełnił
się osobami zaproszonymi na XX FESTIWAL
FILMOWY - GALA HENRYKÓW. Goście
przybyli nie tylko samochodami. Zajechała
także i bryczka i wóz drabiniasty. Wejście do
szkoły wyściełane było czerwonym dywanem.
W drzwiach witała ich wicedyrektor, Kamila
Szóstak. Ona także wręczała każdemu okolicznościowy folder. Zaproszeni mieli okazję
obejrzeć kroniki szkoły oraz wystawę zdjęć.

Rajd Pro Sinfoniki
Stamtąd wszyscy udali się do średniej sali gimnastycznej. Zmieniła się ona nie do poznania przyćmione światło, delikatna muzyka filmowa, srebro wspaniałych dekoracji, kwiaty,
eleganckie stroje, zapach perfum…
Uroczystość rozpoczęła Hanna Frelich. Serdecznie powitała wszystkich zgromadzonych
i zaprosiła na pokaz. Najpierw były wspomnienia. Na ekranie pojawił się film niemy pt.
,,Dawno, dawno temu...”
Potem widzowie mieli okazję zobaczyć, co
dzieje się w szkole obecnie, a to dzięki prezentacji pt. ,,Rok szkolny w DWÓJCE”. Wreszcie można było obejrzeć projekcję szkoły
w przyszłości - wersję optymistyczną i pesymistyczną pt. ,,Przepowiednia”. Swój talent
aktorski i reżyserski ujawnili nauczyciele oraz
uczniowie naszej szkoły. Między kolejnymi filmami prowadząca galę Pani Frelich prezentowała nominowanych do STATUETKI HENRYKA, a Pani dyrektor wręczała je laureatom.
Wśród nich byli poprzedni dyrektorzy placówki, nauczyciele, pracownicy i przyjaciele
szkoły. Oprócz Henryka każdy otrzymał również bukiet róż oraz list gratulacyjny. Wieczór
uświetnił występ wokalny utalentowanej młodej artystki, Hanny Piotrowskiej. Był też piętrowy tort, który pokroili wszyscy dotychczasowi dyrektorzy szkoły i uraczyli nim zgromadzonych łasuchów. To był niezapomniany
dzień, dzień pełen refleksji, radości i wspomnień.
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września 2008 roku ponad czterdziestu uczniów naszej szkoły
wzięło udział w rajdzie z okazji 40lecia Pro Sinfoniki. Autokarem dojechaliśmy
z osiedla do Długiej Gośliny, gdzie wysłuchaliśmy koncertu w wykonaniu uczniów Szkoły
Muzycznej przy ul. Głogowskiej w Poznaniu.
Dalej trasa rajdu wiodła do Tarnowa Pałuckiego. Z przyjemnością zwiedziliśmy tam
zabytkowy, zdobiony polichromiami kościół.
Tutaj rozpoczęła się piesza część rajdu. Podzieleni na 5 grup wędrowaliśmy polami, rozwiązując zadania dotyczące ziemi wągrowieckiej.
Po około ośmiu kilometrach marszu dotarliśmy do Łekna. Bardzo głodni posililiśmy się
pyszną grochówką i już mknęliśmy do miejscowego kościoła, by wysłuchać ciekawych opowieści na temat historii Łekna.
Stąd trasa wiodła do Wągrowca, gdzie w pocysterskim klasztorze zgotowano nam muzyczną
ucztę, w postaci koncertu trio Filharmonii
Poznańskiej.
Zakończenie przygotowano w Domu Kultury.
Obejrzeliśmy tam pokaz młodzieżowej grupy
break dance. Odbyło się podsumowanie punktacji zdobytej na wszystkich trasach i rozdanie
nagród. Trochę zmęczeni ale w dobrych
humorach, wieczorem wróciliśmy do domów.
Justyna Bulińska
SP nr 2 w Murowanej Goślinie
tel. 061 811 44 49
e-mail: sp2@murowana-goslina.pl

Bożena Ceranek
SP nr 2 w Murowanej Goślinie
tel. 061 811 44 49
e-mail: sp2@murowana-goslina.pl

„Twoje przedszkole” Z wizytą u „Poligrodzian”

G

mina Murowana Goślina kolejny raz
znalazła dobrego partnera w Fundacji
Familĳny Poznań. Dzięki tej współpracy, w ramach projektu „Twoje przedszkole”, powstaną nowe punkty przedszkolne
w Boduszewie, Mściszewie, Uchorowie. Już
w tej chwili trwają prace nad przystosowaniem pomieszczeń dla małych dzieci.
Przedszkola zostaną otwarte od 1 lutego
2009 r. i będą działać od poniedziałku do
piątku po 4 godziny dziennie.
Rodzice, którzy chcieliby aby ich dziecko
zostało objęte opieką przedszkolną prosimy
zgłaszać się do sołtysów w danej wsi.
Teresa Dutkiewicz
Kierownik Biura ds. Oświaty
tel. 061 892 36 90
e-mail: t.dutkiewicz@murowana-goslina.pl

Z

sko.

espół taneczny „Poligrodzianie” działający przy Politechnice Poznańskiej, co
roku zaprasza dzieci na piękne widowi-

14.11.2008 r. w godzinach popołudniowych
z zaproszenia skorzystali uczniowie klas
pierwszych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza i dzieci ze Stowarzyszenia
Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Murowanej Goślinie.
Barwny występ zespołu dostarczył wszystkim
niezapomnianych wrażeń. Tegoroczne przedstawienie miało tytuł „80 minut dookoła
świata”. Mali widzowie obejrzeli tańce z różnych stron świata: piękną sambę z Brazylii,
rumbę z Kuby, taniec amerykański, włoski,
rosyjski, niemiecki, francuski, a także chiński.
Kolorowe stroje i charakterystyczne rytmy
przybliżyły widzom kulturę tych krajów. Wszyscy z zainteresowaniem obserwowali koncert.

Można też było nauczyć się kroków samby
i zatańczyć na scenie razem z tancerzami. Na
końcu dzieci dostały słodki poczęstunek.
Występ „Poligrodzian” pozwolił uczniom przenieść się w inny świat za pomocą muzyki
i tańca. Z niecierpliwością będziemy oczekiwać na kolejne zaproszenie zespołu.
Maria Jedynak
Szkoła Podstawowa nr 2
w Murowanej Goślinie
tel. 061 812 29 77
e-mail: sp2@murowana-goslina.pl
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Z wizytą w zaprzyjaźnionej Ochotnicy Dolnej

W

dniach 21-23 listopada br. delegacja
samorządowców z Murowanej
Gośliny w składzie: radni miejscy,
sołtysi, przewodnicząca osiedla samorządowego, prezes Komitetu Partnerskiego Ziemi
Goślińskiej oraz pracownicy urzędu z Burmistrzem
Tomaszem
Łęckim na czele udali
się z wizytą do gminy
partnerskiej Ochotnica Dolna, by ustalić
priorytety w ramach
wspólnych działań na
2009 rok.
Pierwsze, nieformalne
jeszcze
kontakty
z ww. gminą sięgają
kilkunastu lat wstecz.
Natomiast
oficjalne
partnerstwo zawiązane zostało w 2001
roku. Od tego czasu
gościliśmy przedstawicieli Ochotnicy na turniejach miast partnerskich, jarmarkach św.
Jakuba oraz innych
kulturalnych przedsięwzięciach. Murowana
Goślina również kilkakrotnie przebywała
z wizytą u zaprzyjaźnionych górali.

Podczas oficjalnego spotkania z tamtejszymi
władzami: wójtem Kazimierzem Konopką,
radnymi oraz sołtysami gminy Ochotnica
Dolna była okazja do wymiany doświadczeń
nt. realizowanych przez obie gminy działań,
pozyskiwania funduszy unĳnych, prowadzenia
szkół, promowania się poprzez turystykę,
kanalizacji itp. Był również czas na ustalenia,
w jakie działania obie gminy mogą się wspólnie zaangażować. Dokonano podziału zadań
na poszczególne osoby i instytucje.
Wśród zadań wyszczególniono współpracę
w zakresie: oświaty, ochotniczych straży

pożarnych, zawodów rowerowych, turystyki
i promocji (wspólne wystawiennictwo na targach), promocji gospodarczej, piłki nożnej.
Ochotnica wyraziła chęć uczestnictwa w kilku
ważnych imprezach organizowanych przez
Murowaną Goślinę, m.in.: w Międzynarodo-

jak dawniej wyrabiano przędzę przy użyciu
kołowrotka. Degustacja góralskich potraw (nie
zabrakło kwaśnicy i oscypków) oraz występ
miejscowej kapeli i zespołu tanecznego były
doskonałym dopełnieniem wizyty. Wszystko
w zimowej scenerii otaczających Ochotnicę
Gorców. Na wyprawę
w góry także znalazł
się czas.
W drodze powrotnej
była jeszcze okazja do
uczestnictwa we mszy
św. w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu
oraz
zwiedzenie
samego klasztoru.
Wizyta w Ochotnicy
Dolnej miała na celu
ustalić zakres wspólnych działań na rok
następny, ale też na
mniej oficjalnym gruncie zacieśnić więzi
partnerskie łączące
obie gminy i zapoznać
z
tradycją
tego
regionu.

wych Warsztatach Młodzieży (17-27.07.2009),
w III Międzynarodowym Plenerze Rzeźbiarskim “Puszcza Zielonka” (27.08-1.09.2009) czy
w Olimpiadzie Sportowej 2010. Zrodził się
również pomysł powiązania ze sobą poszczególnych szkół podstawowych i gimnazjów obu
gmin. Działania te mają znaleźć odzwierciedlenie na stronach internetowych zarówno Murowanej Gośliny jak i Ochotnicy Dolnej.
Delegacja goślińska miała okazję w terenie
przekonać się jak działa tamtejsza oczyszczalnia ścieków, szkoły, czy wiejski dom kultury.
Podczas spotkania z Kołem Gospodyń Wiejskich można było wziąć udział we wspólnym
darciu pierza tzw. skubackie czy przyjrzeć się

Warto podkreślić niezwykłą
gościnność
i otwartość przyjaciół z Ochotnicy oraz trud
jaki włożyli w organizację pobytu goślińskich
samorządowców.
Wójtowi Kazimierzowi Konopce, władzom
gminy Ochotnica Dolna i wszystkim, którzy
nas tak sympatycznie przyjęli – pragniemy
jeszcze raz serdecznie podziękować i życzyć,
aby podjęte plany udało się z powodzeniem
w 2009 roku zrealizować.
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 061 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

Inkubator przedsiębiorczości w Zespole Szkół w Bolechowie

W

dniach 17-18 listopada 2008 r. odbyły
się w naszej szkole zajęcia warsztatowe dla uczniów klas II realizowane
w ramach Wielkopolskiego Projektu „Inkubator Przedsiębiorczości” pod patronatem Kuratora Oświaty. Inicjatorami tych zajęć są osoby
zrzeszone w AIESEC. „AIESEC jest międzynarodową platformą dla młodych ludzi, którzy
chcą odkrywać i rozwĳać swój potencjał,
wpływając przy tym pozytywnie na społeczeństwo. Jest stowarzyszeniem o charakterze edukacyjnym, niedochodowym i prowadzącym na skalę globalną unikatowy Program
Międzynarodowej Wymiany Praktyk.
AIESEC jest obecny na 800 uczelniach w
ponad 95 krajach. AIESEC posiada status
organizacji pożytku publicznego”.

Pierwszy dzień zajęć obejmował prezentację
kultur różnych narodów – nasi goście – MARI
AKAGI z JAPONII, SORANA BOBARU z
RUMUNII i AFOUTOU FIACRE z TOGO
przedstawili nam swoje kraje z różnych perspektyw. Zajęcia prowadzone były całkowicie
w języku angielskim.

Zajęcia były bardzo ciekawe, goście sympatyczni i życzliwi.

Drugi dzień nawiązywał do zagadnień związanych z przedsiębiorczością. Uczniowie podzieleni na grupy przygotowywali biznesplan
przedsiębiorstwa, które chcieliby kiedyś prowadzić a następnie prezentowali swoje projekty na forum klasy. Nasi goście poprosili też
uczniów, aby swoje projekty przygotowali w
formie prezentacji multimedialnej i wysłali na
ich adresy e-mail. Prace te wezmą udział w
konkursie na zakończenie projektu. Najlepsze
zostaną nagrodzone.

Dziękuję wszystkim uczniom klas drugich, którzy wzięli czynny udział w warsztatach.

Chciałabym serdecznie podziękować tłumaczkom: p. Katarzynie Łowigus i p. Magdalenie
Kaczmarek za pomoc w pokonywaniu barier
językowych.

Małgorzata Krzysztoń
nauczycielka podstaw przedsiębiorczości
Zespół Szkół w Bolechowie
tel. 061 812 60 40
e-mail: zsbolechowo@powiat.poznan.pl
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Spotkanie z mieszkańcami Osiedla
Samorządowego nr 5

Wodociąg
w ul. Polnej

listopada br. w sali sesyjnej Ośrodka
Kultury miało miejsce spotkanie
z mieszkańcami Osiedla Samorządowego nr 5 (ulice: Bohuna, Gnieźnieńska,
Kmicica, Krótka, Ogrodowa, Oleńki, Podbipięty, Podkomorzego, Przemysłowa (za
torami), Rejtana, Soplicy, Telimeny, Tadeusza,
Zagłoby).

dniu 1 grudnia 2008 roku dokonano
odbioru końcowego wodociągu
Ø180 PE o długości 1159 m
w ul. Polnej, na odcinku od skrzyżowania
z ul. Zagłoby do skrzyżowania z ul. Gnieźnieńską.

27

Spotkanie poświęcone było trzem tematom:
dalszym losom wiaduktu przy ul. Gnieźnieńskiej, komunikacji wewnątrzgminnej oraz
kanalizacji. Najwięcej kontrowersji wzbudził
wiadukt kolejowy. Ponieważ ul. Gnieźnieńska
jest drogą powiatową w spotkaniu uczestniczył wicestarosta poznański Tomasz Łubiński
oraz przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych. W wyniku dotychczasowych działań do
końca roku zostanie wykonane przejście dla
pieszych. Planowane jest również wprowadzenie na wiadukcie ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną. W tej chwili
powstaje projekt organizacji ruchu finansowany ze środków gminy Murowana Goślina.
Powodzenie realizacji jego założeń zależy od
tego, czy Starostwo Powiatowe przekaże na
ten cel pieniądze. Według wstępnych zapew-

nień wicestarosty Łubińskiego, możemy
w 2009 roku liczyć na wsparcie finansowe
Powiatu.
Mieszkańcy zostali również poinformowani
o planach uruchomienia transportu wewnątrzgminnego. Jeśli postępowanie przetargowe
zakończy się powodzeniem – od 1 stycznia
2009 będziemy mieć na terenie gminy
wewnętrzną komunikację.
Uczestnicy spotkania otrzymali instrukcję
korzystania z rozkładu jazdy autobusów w komórce.
Kierownik Referatu Inwestycji Ryszard Pomin
poinformował, które ulice Osiedla Samorządowego nr 5 zostaną skanalizowane.
Na tym spotkanie zakończono. Protokół ze
spotkania do wglądu w Gminnym Centrum
Informacji – Ratusz, pl. Powstańców Wlkp. 9
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 061 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

W

Zbudowany wodociąg umożliwi zaopatrzenie
w wodę powstających zakładów oraz poprawi
niezawodność dostawy wody dla mieszkańców gminy Murowana Goślina.
Jednocześnie w pasie drogowym ul. Polnej
został wykonany odcinek gazociągu średniego
ciśnienia Ø90PE o długości 247m, umożliwiający zasilanie gazem budowanych zakładów
wzdłuż ul. Polnej.
Powyższe inwestycje poprzedzają realizowaną
przebudowę ul. Polnej w ramach branży drogowej.
Zenon Tomaszewski
inspektor ds. inwestycji
tel. 061 892 36 13
e-mail: z.tomaszewski@murowana-goslina.pl

Prace nad aktualizacją Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
dobiegły końca

W

połowie bieżącego roku rozpoczęto
prace nad aktualizacją Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego. Ukoronowaniem działań było uchwalenie na sesji listopadowej Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
Miasta i Gminy Murowana Goślina na lata
2009-2015.
Zasadniczą zmianą jest przeredagowanie
dokumentu i podzielenie inwestycji na programy tematyczne. Z grupy zadań wydzielono
inwestycje ponadgminne realizowane z budżetu województwa i powiatu oraz Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Inwestycje te w większości wypadków nie
obciążają budżetu gminy, polepszając jednocześnie warunki życia mieszkańców. Do inwestycji ponadgminnych należą: budowa lub
przebudowa dróg wojewódzkich i powiatowych, rewitalizacja linii kolejowej PoznańWągrowiec, budowa zbiornika retencyjnego
w Przebędowie oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ramach Związku Międzygminnego
„Puszcza Zielonka”.

Inwestycje realizowane przez gminę podzielono na osiem programów:
- REWITALIZACJA - ODNOWA MIASTA,
- ROZWÓJ BAZY SPORTOWEJ,
- BUDOWA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ ORAZ
ZBIORNIKÓW P. POŻ.,
- AKTYWIZACJA GOSPODARCZA GMINY
MUROWANA GOŚLINA,
- ROZWÓJ, BUDOWA i PRZEBUDOWA
GMINNEGO SYSTEMU DRÓG,
- PRZEBUDOWA OBIEKTÓW OŚWIATY,
KULTURY I TURYSTYKI,
- BUDOWA
ORAZ
PRZEBUDOWA
BUDYNKÓW I OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ,
- INFRASTRUKTURA SOŁECKA I OSIEDLOWA.
W ramach nich rozpisano zadania uwzględniając planowane terminy i koszty realizacji
w poszczególnych latach obowiązywania WPI.

W latach 2009-2015 największe nakłady finansowe przewidziano na rozwój dróg oraz bazy
sportowej.
Przy opracowywaniu dokumentu uwzględniono możliwości dofinansowania inwestycji ze
środków zewnętrznych, w tym: Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013.
W najbliższym czasie Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta i Gminy Murowana Goślina na lata
2009-2015 będzie można pobrać ze strony
internetowej Urzędu
www.murowana-goslina.pl.
Ewa Narankiewicz-Dzydzan
podinspektor ds. planowania rozwoju
tel.: 061 892 36 15
e-mail: e.narankiewicz@murowana-goslina.pl

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RAKOWNI o numerze KRS 0000289111 informuje, że posiada status organizacji
pożytku publicznego i jest uprawnione do otrzymywania 1% z podatku.
Piotr Jędrzejczak, Prezes Zarządu
rakownia@rakownia.com, www.rakownia.com
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XXIII Sesja Rady Miejskiej

W
skiej.

dniu 24 listopada 2008 roku w sali
MGOKiR w Murowanej Goślinie
odbyła się XXIII Sesja Rady Miej-

Na obrady niezapowiedzianie przybył starosta
poznański Jan Grabkowski. Jego obecność wiązała się z żywym ostatnio na forum Rady i lokalnej społeczności tematem bezpieczeństwa
na wiadukcie przy ul. Gnieźnieńskiej. W dniu
18 listopada br. odbyło się w celu omówienia
tego problemu posiedzenie Komisji Gospodarczej, na które zaproszony został wicestarosta
Tomasz Łubiński. Jak się okazało nie mógł on
przybyć w tym terminie na spotkanie więc
delegował na nie dwóch swoich przedstawicieli z Zarządu Dróg Powiatowych.
Niestety radni oraz przybyli na posiedzenie
mieszkańcy niewiele się dowiedzieli od przedstawicieli ZDP w związku z czym starosta
postanowił sam przybyć na sesję i wyjaśnić
poruszone problemy. Burmistrz złożył deklarację przygotowania projektu organizacji ruchu
na wiadukcie (do końca grudnia), natomiast
starosta zadeklarował, że powiat go zaakceptuje i sfinansuje. Docelowo ruch na wiadukcie
ma się odbywać wahadłowo i być sterowany
sygnalizacją świetlną. Ma to pozwolić na
wydzielenie na wiadukcie pasa umożliwiającego bezpieczne przejście pieszym.
Radni na sesji podjęli 12 uchwał:
1) w sprawie przekazania w drodze darowizny prawa własności nieruchomości
położonej w Murowanej Goślinie na
rzecz Powiatu Poznańskiego.

2) w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym gminy Murowana Goślina.
3) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Miasta i Gminy Murowana
Goślina na 2009 rok.
4) w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.
5) w sprawie: przyjęcia statutu związku
międzygminnego pod nazwą „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.
6) w sprawie trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla przedszkoli, innych form
wychowania przedszkolnego, o których
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie
oświaty oraz szkół prowadzonych na
terenie Gminy Murowana Goślina przez
podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.
7) w sprawie uchwalenia Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy
Murowana Goślina na lata 2009 – 2015.
8) w sprawie zmiany statutu Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.
9) w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa
oraz określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso.
10) w sprawie zmiany uchwały Nr
XXII/220/2008 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 27 października

Godziny otwarcia Urzędu

P

rzypominamy, iż od 25 marca br. obowiązują nowe godziny otwarcia urzędu.

I tak:
Kancelaria, Punkt Obsługi Interesanta
i Ewidencja Działalności Gospodarczej
czynna jest:
poniedziałek - piątek – od 7.00 do 18.00
W tym czasie można pobrać lub zostawić
wniosek, odebrać lub złożyć korespondencję,
uzyskać podstawowe informacje w zakresie
funkcjonowania Urzędu, załatwić sprawy
związane z ewidencją działalności gospodarczej.
Ewidencja Ludności i Urząd Stanu Cywilnego
czynny jest:
poniedziałek – od 10:00 do 18:00
wtorek - piątek – od 10.00 do 17.00.

Pozostałe Biura i Referaty
czynne są:
poniedziałek – od 10.00 do 18.00
wtorek - piątek – od 7.30 do 15.30
przy czym od wtorku do piątku klienci Urzędu
obsługiwani są w godzinach od 10.00 do
15.30.
Godziny poranne są czasem przeznaczonym
na pracę koncepcyjną, kontrole, wyjazdy służbowe w teren, narady itp.
Dyżury burmistrza i zastępcy burmistrza
odbywają się w:
Poniedziałki – od 14.00 do 17.00
Czwartki – od 10.00 do 11.00
Ewa Leitgeber
Kierownik Referatu Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich
tel. 061 811 88 28
e-mail: e.leitgeber@murowana-goslina.pl

2008 roku w sprawie określenia wzorów
formularzy w podatku rolnym, leśnym
i od nieruchomości.
11) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
12) w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXII/228/2008 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 27 października
2008 roku w sprawie zaciągnięcia
pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Treść uchwał podjętych na XXIII Sesji Rady
Miejskiej znajduje się na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej oraz w biurze
Rady Miejskiej.
Kolejna sesja, ostatnia w tym roku, odbędzie
się 22 grudnia. Poprzedzą ją posiedzenia komisji. W dniu 9 i 11 grudnia odbędą się odpowiednio, Komisja Gospodarcza i Komisja Oświatowo-Społeczna, na której przedstawiany
będzie budżet gminy na 2009 rok.
Pozostałe uchwały będą przedstawiane na
komisjach w dniach 16.12.08 (Komisja Gospodarcza) i 18.12.08 (Komisja Oświatowo-Społeczna).
Piotr Hildebrandt
Biuro Rady Miejskiej
tel. 061 892 36 54
e-mail: rada.miejska@murowana-goslina.pl

JEŚLI JESTEŚ ŚWIADKIEM

ZACHOWAŃ, KTÓRE MOGĄ
ŚWIADCZYĆ O PRZEMOCY
W RODZINIE PRZYJDŹ
LUB ZADZWOŃ
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Dworcowa 10
tel. 061 811 40 20
(czynny w godzinach dyżuru)
Interdyscyplinarny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w składzie: psycholog, pedagog i pracownik socjalny czeka na osoby
potrzebujące pomocy.
Wykaz dyżurów zespołu dostępny jest
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na stronie
www.ops.murowana-goslina.to.pl
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Podstawowe informacje o zasadach korzystania ze świadczeń
przyznawanych z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy od 1 października 2008 do 30 września 2009.

P

odstawa prawna: ustawa z dnia 7 września
2007 roku o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów (Dz. U. 192, poz. 1378,
z pózn. zm.).

Komu przysługują świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego?
Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej
przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest
bezskuteczna. świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat pod
warunkiem, że uczy się w ono szkole lub
szkole wyższej. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu
na wiek dziecka.
Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie
dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku
o świadczenie z funduszu komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych
i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik
sądowy
odpowiednim
zaświadczeniem.
W przypadku, gdy egzekucja alimentów nie
jest prowadzona w Polsce, ponieważ dłużnik
mieszka za granicą, w celu potwierdzenia bezskuteczności egzekucji, do wniosku o przyznanie świadczenia z funduszu wnioskodawca
musi dołączyć odpowiednie zaświadczenie
z sądu okręgowego (lub innego właściwego
sądu) lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej,
potwierdzające bezskuteczność egzekucji
zasądzonych alimentów lub niemożność prowadzenia egzekucji.

Prawo do świadczenia z funduszu przysługuje
również na dzieci wychowywane przez
rodzica, który zawarł kolejny związek małżeński, żyje w nieformalnym związku lub mąż/
żona nie płaci zasądzonych alimentów. W takich przypadkach rodzic zobowiązany do alimentacji nie jest wliczany do składu rodziny,
więc jego dochód nie jest brany pod uwagę
przy ustalaniu czy rodzina ma prawo do świadczenia z funduszu.
Gdzie złożyć wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego ?
Wniosek o przyznanie świadczeń z FA, w odróżnieniu od wniosku o przyznanie zaliczki alimentacyjnej, należy złożyć nie u komornika
prowadzącego postępowanie egzekucyjne lecz
bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Murowanej Goślinie, w Dziale Świadczeń
Rodzinnych, pokój 308.
Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
1. zaświadczenie o dochodzie podlegającym
opodatkowaniu podatkiem dochodowym
od osób fizycznych na zasadach ogólnych
każdego członka rodziny, wydane przez
naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierające informacje o:
a. wysokości dochodu,
b. wysokości składek na ubezpieczenia
społeczne odliczonych od dochodu,
c. wysokości składek na ubezpieczenia
zdrowotne odliczonych od podatku,
d. wysokości należnego podatku.
2. zaświadczenia lub oświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów,
3. inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz
dowody niezbędne do ustalenia prawa do
świadczenia, w tym:
a. dokument stwierdzający wiek osoby
uprawnionej (odpis skrócony aktu uro-

TYTUŁ
„PRZEDSIĘBIORCA ROKU GMINY MUROWANA GOŚLINA”

ZGŁOŚ SWOJĄ PROPOZYCJĘ!
Zapraszamy Państwa do złożenia swojej propozycji do tytułu
„Przedsiębiorca Roku Gminy Murowana Goślina” w kategoriach:
• mały przedsiębiorca (do 10 osób zatrudnionych)
• średni przedsiębiorca (do 30 osób zatrudnionych)
• duży przedsiębiorca (powyżej 30 osób zatrudnionych).

dzenia lub dowód osobisty);
b. zaświadczenie organu prowadzącego
postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji;
c. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
d. odpis prawomocnego orzeczenia sądu
zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu
powództwa o alimenty, odpis protokołu zatwierdzającego treść ugody
sądowej lub ugody zawartej przed
mediatorem;
e. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby
uprawnionej;
f. zaświadczenie o uczęszczaniu osoby
uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej;
g. informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę
uprawnioną czynności związanych
z wykonywaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu
tych czynności w szczególności
w związku z:
• brakiem podstawy prawnej do ich
podjęcia lub
• brakiem możliwości wskazania
przez osobę uprawnioną miejsca
zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.
Więcej informacji mogą Państwo uzyskać
w Dziale Świadczeń Rodzinnych lub pod
numerem telefonu 061 663 50 88.
Anna Ryszka
inspektor ds. świadczeń rodzinnych
Ośrodek Pomocy Społecznej
tel/fax. 061 663 50 88
e-mail: murowanagoslina.sr@op.pl
www.ops.murowana-goslina.to.pl

NIERUCHOMOŚCI
Zgodnie z art. 35.1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami informuję, iż w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG na stronie
internetowej www.murowana-goslina.pl
w zakładce zarządzenia Burmistrza Miasta
i Gminy Murowana Goślina 2006-2010
znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego.

Złożenie nominacji to sposób na wyróżnienie przedsiębiorcy z naszej gminy, który
w roku 2008 wykazał się realizacją inwestycji w swojej firmie, ale także przyczynił
się do rozwoju gospodarczego gminy, wzrostu przedsiębiorczości, a także wspierał
cenne inicjatywy społeczne lub gospodarcze.

Wykaz dotyczy nieruchomości będącej w
użytkowaniu wieczystym, oznaczonej w
ewidencji gruntów i budynków nr 1377 o
pow. 0,1879 ha - sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.

Nominacje do nagród można przesyłać do
31 grudnia br. włącznie do Urzędu Miasta i Gminy
z dopiskiem „Przedsiębiorca Roku”
lub e-mailem na adres: b.florys@murowana-goslina.pl.

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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Przygotowanie: STRONĘ REDAGUJE KOMENDANT SM PIOTR KUBCZAK, tel. 061 812 20 10, 502 514 212, e-mail: p.kubczak@murowana-goslina.pl

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

90 mandatów za nieprawidłowe parkowanie

Plakaty
i ogłoszenia

godnie z wcześniejszą deklaracją Strażnicy Miejscy przystąpili do bezwzględnego egzekwowania przepisów dotyczących nieprawidłowego parkowania. Od
sierpnia do listopada zostało z tego powodu
ukaranych mandatami dziewięćdziesięciu kierowców, z czego tylko w październiku ponad
czterdziestu.

związku z pojawianiem się nowych
wiat przystanków autobusowych
przypominam o tym, że zabronione
jest naklejanie jakichkolwiek plakatów czy też
ogłoszeń bez zgody zarządzającego miejscem
gdzie jest ono naklejone.

Z

Strażnicy nie prowadzą specjalnych działań
w tym kierunku, a jedynie zamiast jak dotychczas udzielania pouczeń - wypisują mandaty.
Najwięcej osób zostało ukaranych za parko-

wanie: na przejściu dla pieszych w rejonie
sklepu „Żabka” na pl. Powst. Wlkp. oraz „Biedronki” przy ul. Kutrzeby; parkowania na
przejściach dla pieszych i wzdłuż linii ciągłych
na ulicach: Wojska Polskiego i Mostowej,
w obrębie skrzyżowania ulic: Smolna/Cegielskiego oraz blokowanie chodnika przy ul. Wiosennej. 5.11 o mały włos z ul. Dworcowej przy
Ośrodku Zdrowia Skoda Oktawia odjechałaby
lawetą na parking depozytowy. Taką politykę
wobec nieprawidłowo parkujących będziemy
prowadzić aż do skutku.

500 złotowy mandat za parkowanie na
kopercie dla inwalidy

Z

dniem 29 listopada wchodzi w życie
znowelizowany taryfikator mandatów.
Najbardziej dokuczliwą dla niesfornych
kierowców jest zmiana wysokości grzywny za
parkowanie na miejscu przeznaczonym dla
osoby niepełnosprawnej.

Za parkowanie bez wymaganej prawem „karty
parkingowej” zamiast dotychczasowych 100
złotych - mandat będzie wynosił złotych 500
zł.
Przypominam, że do parkowania na takiej
„kopercie” - niezależnie od tego czy jest oznakowana znakiem poziomym czy pionowym są

upoważnione wyłącznie osoby legitymujące
się niebieską kartą parkingową z gwiazdkami
Unii Europejskiej oraz osoby przewożące
„właściciela” tej karty.
Nie upoważnia do parkowania w tych miejscach zaświadczenie lekarskie, orzeczenie
komisji o niepełnosprawności ani nalepka na
szybie samochodu. Osoba niepełnosprawna
chcąca uzyskać „kartę parkingową” winna złożyć w Starostwie Powiatowym dokumenty
poświadczające stan zdrowia. O tym czy karta
zostanie wydana czy nie decyduje upoważniony przez Starostę urzędnik na podstawie
obowiązujących w tym względzie przepisów.

W

Na przystankach znajdują się odnośne ostrzeżenia. Jednak zakaz dotyczy także wszelkich
innych miejsc typu słupy i skrzynki energetyczne, drzewa, kosze na śmieci, płoty i elewacje budynków.
Powyższe stanowi wykroczenie z art 63a
Kodeksu Wykroczeń i jest zagrożone mandatem w wysokości do 500 zł. Do naklejania
ogłoszeń służą wyłącznie słupy i specjalne
tablice ogłoszeniowe znajdujące się np. w supermarketach.

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,

Sąd skazał niewinnego

OSP Murowana Goślina
tel.: 061 812 23 98;

zięki skrupulatności i dociekliwości
Strażników Miejskich zostanie wznowione postępowanie sądowe mające
na celu oczyszczenie z zarzutów mężczyzny
skazanego w styczniu 2008 r. za czyn, którego
nie popełnił.

Tadeusz Stencel pełnomocnik ds. bezpieczeństwa tel. kom: 502 51 42 27

D

Do tego nietypowego zdarzenia doszło w wy-

Pĳany uciekał
Oplem

W

e wtorkowy wieczór (28.10) patrol
mieszany (Strażnik i Policjant) zainteresował się jadącym ulicą Rogozińską samochodem marki Opel. Kierowca nie
miał ochoty na bliższy kontakt z funkcjonariuszami więc nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać.
Po krótkim pościgu został zatrzymany. Kierujący pojazdem mieszkaniec Murowanej Gośliny
nie chciał się poddać kontroli drogowej z łatwego do przewidzenia powodu - był pĳany.

niku złożenia sfałszowanego oświadczenia
o przyznaniu się do winy. Prowadząc postępowanie w innej podobnej sprawie, funkcjonariusze zorientowali się w fałszerstwie. Mężczyźnie, który aby uniknąć punktów karnych
za przekroczenie prędkości obciążył winą niewinnego człowieka grozi teraz do 3 lat więzienia.

Spała na poboczu

W

e wtorek (25 listopada) w godzinach
wieczornych Strażnicy Miejscy
otrzymali informacje o kobiecie
leżącej na poboczu drogi 187 Murowana
Goślina - Oborniki. Udali się natychmiast we
wskazane miejsce - podejrzewając, że może
ona być ofiarą wypadku drogowego. Po odnalezieniu kobiety okazało się, że 42 - letnia
mieszkanka Obornik jest cała i zdrowa - tylko
śpi w najlepsze. Przyczyną zaśnięcia w takim
miejscu był alkohol. Kobieta zastała przewieziona do miejsca zamieszkania i przekazana
mężowi. Sytuacja była o tyle niebezpieczna, że
kobiecie groziła śmierć spowodowana wyziębieniem organizmu lub rozjechaniem przez
samochód.

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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Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2009 roku

N

a Sesji Rady Miejskiej w Murowanej
Goślinie w dniu 27 października 2008
r. radni uchwalili stawki podatków
i opłat lokalnych, które będą obowiązywać
w roku 2009. Stawki uległy podwyższeniu na
następny rok podatkowy, z uwzględnieniem
wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza
roku 2008. Wskaźnik ten w pierwszym półroczu 2008 roku wyniósł 4,2%.
I. Stawki podatku od nieruchomości
określone zostały w Uchwale Rady
Miejskiej Nr XXII/215/2008 z dnia 27
października 2008 r. i kształtują się
następująco :
1. Od gruntów:
a. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2
powierzchni – 0,74 zł,
b. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych od 1 ha powierzchni – 3,90
zł,
c. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego od
1 m2 powierzchni – 0,31 zł,
2. Od budynków lub ich części: (od
1 m2 powierzchni użytkowej):
a. mieszkalnych - 0,62 zł,
b. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności

gospodarczej – 17,41 zł,
c. zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,24 zł,
d. zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych – 4,01 zł,
e. budynków gospodarczych – 3,45 zł,
f. garaży wolnostojących – 4,83 zł,
g. budynków letniskowych – 6,64 zł,
3. Od budowli 2% ich wartości.
II. Stawki podatku od środków transportowych określone zostały w Uchwale
Rady Miejskiej Nr XXII/217/2008
z dnia 27 października 2008 r.
III. Podatek rolny.
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXII/216/2008
z dnia 27 października 2008 roku obniżono
średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2008 roku z kwoty 55,80 zł
za 1q do kwoty 36,00 zł za 1q.
W związku z tym stawki podatku rolnego na
rok 2009 wynosić będą :
- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną
2,5q żyta tj. 90,00 zł;
- od 1 ha gruntów stanowiących działki równowartość pieniężną 5q żyta tj. 180,00
zł.
IV. Podatek leśny.
Stawka podatku leśnego na rok 2009 wynosi
33,5566 zł za 1 ha fizyczny.
V. Opłatę targową określa Uchwała Rady

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

Miejskiej Nr XXII/218/2008 z dnia 27
października 2008 r.
Wysokość stawek zróżnicowano ze względu
na rodzaj sprzedawanych towarów :
- 17,00 zł dziennie od sprzedaży wyłącznie
artykułów rolnych;
- 26,00 zł dziennie od sprzedaży artykułów
pozostałych;
- 8,00 zł dziennie od sprzedaży artykułów
rolnych dokonywanych przez podatników
podatku rolnego posiadających gospodarstwo rolne na terenie miasta i gminy Murowana Goślina.
VI. Opłata od posiadania psów.
Stawka roczna opłaty od posiadania psów
ustalona została w wysokości 28,00 zł za jednego psa.
Istotną zmianą jest termin zapłaty opłaty od
posiadania psów, który przypada na dzień
15 maja 2009 roku zgodnie z Uchwałą Rady
Miejskiej Nr XXII/219/2008 z dnia 27 października 2008 roku .
Podjęte przez Radę Miejską w Murowanej
Goślinie uchwały zostaną ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz będą dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Murowana
Goślina.
Bożena Patan
Z-ca Kierownika
Referatu Gospodarki Finansowej
tel. 061 892 36 75
e-mail: b.patan@murowana-goslina.pl

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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