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Wybudujemy ulicę Polną
Dotacja z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych

Harmonogram
robót

W

związku z rozszerzeniem zakresu
prac przy przebudowie ul. 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 ul. Wołodyjowskiego przy BIOWIN S.A. w kierunku Boduszewa. Roboty te
finansowane będą przez firmę „AQUANET”.
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grudnia br. Wojewoda Wielkopolski ogłosił wstępną, zaś 22 grudnia br. ostateczną
listę dofinansowania projektów drogowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wśród nich znalazł
się projekt przebudowy ulicy Polnej w Murowanej Goślinie. Dofinansowanie zostało przyznane 25 projektom przygotowanym przez
powiaty i 29 projektom gminnym.
Największe projekty na liście Wojewody to:
modernizacja ul. Bułgarskiej w Poznaniu
o wartości ok. 20 mln zł i nasza przebudowa
ul. Polnej w Murowanej Goślinie o wartości
9 mln zł. Miasto Poznań otrzyma na to zadanie 3 mln zł, zaś Murowana Goślina 2,4 mln zł.
Wnioski podlegały ocenie pod względem bezpieczeństwa, partnerstwa w finansowaniu
i spójności z ogólnopolską siecią drogową.
Jednym z najistotniejszych elementów, które
decydowały o pozycji projektu na liście rankingowej było partnerstwo gminy z powiatem.
Murowana Goślina otrzymała je za wsparcie
finansowe udzielone przez Powiat Poznański,
co prawda w symbolicznej wysokości 1,25%
dotacji, ale spełniającej warunki otrzymania
punktów w programie. Należy również zaznaczyć, że projekt Murowanej Gośliny jest jednym z dwóch (obok Lubonia) projektów z powiatu poznańskiego na liście projektów gminnych.

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. Rogozińskiej na długości 1 176 mb.
Dotacja przyznana naszej gminie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
umożliwi już w tym roku realizację ul. Polnej
na całym odcinku od ul. Rogozińskiej do Boduszewa wraz z siecią wodociągową, kanalizacją
sanitarną, kanalizacją deszczową, chodnikami,
ścieżkami pieszo-rowerowymi i oświetleniem.
Usprawni to sieć komunikacyjną miasta i stanie
się krokiem milowym dla rozwoju tutejszej
strefy aktywizacji gospodarczej.
Na ogłoszony w listopadzie nabór do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło
213 wniosków od samorządów powiatowych
i gminnych. 58 wniosków dotyczyło dróg
powiatowych, zaś 155 złożyły gminy, w tym
Murowana Goślina. Tylko 54 zadania (w tym
ul. Polna) mogą liczyć w tym roku na dofinansowanie. Na dofinansowanie przebudowy
dróg lokalnych rząd przeznaczył na 2009 rok
1 mld zł (podobnie będzie przez kolejne dwa
lata). Za te pieniądze wielkopolskie samorządy
będą mogły przebudować około 100 km dróg.
Barbara Florys-Kuchnowska
gł. spec. ds. środków pomocowych
i obsługi inwestorów
tel. 061 892 36 65
e-mail: b.florys@murowana-goslina.pl

W związku z trudnościami jakie wystąpiły
podczas budowy kanalizacji sanitarnej (wysoki
stan wód gruntowych) na odcinku od torów
kolejowych do ul. Zagłoby zmianie uległ harmonogram robót drogowych.
Obecny harmonogram robót przedstawia się
następująco:
1. Przebudowa drogi wraz z kanalizacją sanitarną do ul. Wołodyjowskiego:
- jezdnia z warstwą ścieralną oraz chodnik - do 20 marca 2009 r.
2. Przebudowa drogi wraz z kanalizacją sanitarną - odcinek od ul. Wołodyjowskiego
(0+817) do końca inwestycji km 1+176 –
do 15 czerwca 2009 r.
Podczas realizacji robót organizacja ruchu
dostosowana będzie każdorazowo do frontu
prowadzonych robót z możliwością dojazdu
do firm znajdujących się przy ul. Polnej.
Wioletta Wojciechowska
inspektor ds. inwestycji
tel. 061 892 36 14
e-mail: w.wojciechowska@murowana-goslina.pl
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Zespół Folklorystyczny „Goślinianie”,
działający przy Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
ma zaszczyt zaprosić na:

IV BAL MIŁOŚNIKÓW TAŃCA
„W Soplicowie”
który odbędzie się 7 lutego 2009 r., o godz. 20.00
w sali Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie.
Bogaty program balowej nocy przyniesie:
- wiele niespodzianek i atrakcji,
- do tańca zagra zespół „Kormorany”,
- na stołach m.in. dania kuchni staropolskiej.
Bilety w cenie 100 zł od osoby można nabyć:
• Ośrodku Kultury przy ul. Poznańskiej 16 (tel. 061 812 21 20)
• w Klubie Osiedlowym „Zielone Wzgórza”, Nowy Rynek 8
(tel. 061 812 36 29)
Dodatkowe informacje:
Marzenna Karbowska (tel.504 417 014)
Dochód z balu przeznaczony będzie
na działalność zespołu folklorystycznego „Goślinianie”.

Szanowni Państwo!

Szanowni Świąteczni!

Szanowni Rozśpiewani!

SZANOWNI KOLĘDNICY!
Zapraszamy wszystkich rozśpiewanych, kolędujących,
radosnych i świątecznych na Goślińskie Kolędowanie,
które odbędzie się w
sali widowiskowej Gimnazjum nr 1
im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie
25 stycznia 2009 r. o godz. 16:30
O kolędach, z polotem i wiedzą ogromną opowiadać będzie Mariusz
Matuszewski, profesor Akademii Muzycznej w Poznaniu, którego
można przy tej okazji nazwać, swego rodzaju, konferansjerem.
Wystąpią:
Zespół wokalny z Długiej Gośliny
pod kierunkiem instrumentalnego Józefa Kasprzaka
“Goślinianka” i “Goślinianie”
pod kierunkiem tanecznej Marzenny Karbowskiej
“Goślińskie Chabry”
po przewodnictwem uśmiechniętej Bożeny Rydzyńskiej
Zespół Flażoletowy
pod kierunkiem ludowego Wojciecha Wietrzyńskiego
“Canzona” oraz “Canzona Absolwent”
pod kierunkiem wokalnej Adrianny Wtorkowskiej

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Murowanej Goślinie

chór “Vocantes”
pod dyrekcją barytonowego Leszka Bajona

zaprasza na:

Orkiestra Dęta OSP
z batutą i humorem Mateusza MJ Sibilskiego

KONCERT K ARNAWAŁOWY
ORKIESTRY DĘTEJ
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
W MUROWANEJ GOŚLINIE
pod dyrekcją Mateusza MJ Sibilskiego
z zespołem tanecznym
pod kierunkiem Małgorzaty Lang
z gościnnym udziałem Chóru Mieszanego „Vocantes”
pod dyrekcją Leszka Bajona
i Poznańskiego Chóru Kameralnego „Fermata”
Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzenia

Niedziela, 8 lutego 2009 r., godz. 17.00
aula Gimnazjum nr 1, ul. Mściszewska 10

Całość okrasi posypką świąteczną goszczący u nas zespół
“La Speranza” z Czerwonaka
pod kierunkiem teatralnego Marcina Matuszewskiego
Serdecznie Zapraszamy - Wspólnie Pośpiewamy!
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Murowanej Goślinie
zaprasza na:

FERYJNY CZAR-SHOW
który odbędzie się:
16-18 lutego od godz. 10:00 w Klubie Osiedlowym
na Zielonych Wzgórzach
23-25 lutego w Ośrodku Kultury
przy ul. Poznańskiej 16
W programie zajęć:
• przygotowanie magicznych mikstur,
• pokazy iluzji,
• magiczne konkursy,
• nauka sekretnych obrzędów hokus-pokus,
• i inne magiczne szaleństwa.
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Co w kulturze się zdarzyło?
• 6 grudnia 2008 r. zaprosiliśmy najmłodszych na koncert mikołajkowy, który odbył
się na Nowym Rynku. Zespół folklorystyczny „Goślinianie” przedstawił obrzęd
„Jak to w Wielkopolsce na świętach
dawniej bywało?”, były też zabawy ze
św. Mikołajem,
• również 6 grudnia w Klubie Osiedlowym
„Zielone Wzgórza” odbył się jubileusz
5-lecia istnienia zespołu folklorystycznego „Goślinianie”, który założyła i prowadzi Marzenna Karbowska. Zespół
zaprosił na swój jubileusz rodziców i bardzo liczne grono przyjaciół. Były kwiaty,
gratulacje i podziękowania m.in. od Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina

Tomasza Łęckiego, które wręczył Marcin
Buliński, radnego Powiatu Poznańskiego
Jarosława Dobrowolskiego i od Dyrektora
Ośrodka Kultury i Rekreacji w Murowanej
Goślinie Arlety Włodarczak. Dla obecnych
i byłych członków zespołu „Mikołajek”
przyniósł prezenty. Zespół zaprezentował
się w wiązance tańców wielkopolskich
i małopolskich. Przy torcie urodzinowym
był czas na wspomnienia, plany i rozmowy
z najbliższymi,

• niezwykłą ucztą duchową był koncert
adwentowy w wykonaniu Chóru Kameralnego „Canzona” i solistek, który odbył
się 20 grudnia 2008 r. w kościele pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa
w Murowanej Goślinie,
• ponad dwustu mieszkańców naszej gminy
przybyło 1 stycznia 2009 r. do auli Gimnazjum nr 1, aby wspólnie powitać Nowy
Rok. Życzenia zgromadzonym złożył Burmistrz Miasta i Gminy Tomasz Łęcki. Tym
razem wysłuchaliśmy koncertu Zespołu
Instrumentów Blaszanych Zamku Kórnickiego CASTLE BRASS oraz tenora Marka
Szymańskiego, solisty Teatru Wielkiego
w Poznaniu.

• rekordową ilość widzów zgromadził wernisaż wystawy artystycznych aktów Bartosza Smolarka, który odbył się 13 grudnia 2008 r. w galerii pałacu,

Jazda po raz siedemnasty – padły rekordy

Warto dodać, że Murowana Goślina miała wejście na żywo w PTV. Reprezentowali nas: Prezes Klubu HDK PCK „Gośliniacy” - Stanisław
Woźniak, Komendant Straży Miejskiej będący
tego dnia wolontariuszem – Piotr Kubczak

oraz Kasia Radziejewska z Igorem – najmłodszym wolontariuszem goślińskiego finału. Telewizja pojawiła się także podczas akcji poboru
krwi. O zbiórce krwi w Murowanej Goślinie
na antenie „Dwójki” poinformował Jurek
Owsiak. Wzmianka o nas wraz ze zdjęciem
pojawiła się w Głosie Wielkopolskim, w artykule pt. „Orkiestra uratowała i wciąż ratuje
wiele dzieci”.
Kolejny finał za nami. Padły rekordy. Należy
gorąco podziękować wszystkim zaangażowanym w organizację finału w naszej gminie i życzyć organizatorom, aby Orkiestra nadal
z powodzeniem grała „do końca świata i o
jeden dzień dłużej”.
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 061 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl
PRZYJACIELE GOŚLIŃSKIEGO SZTABU
XVII FINAŁU WOŚP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•

KRUSZGEO Wielkopolskie Kopalnie sp.z o.o.
Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy
Ligia Szuszkiewicz
Lacpol Zakład Przetwórczy Kazeiny
Grzegorz Korman
Władysław Matoga
Kinga Baszczyńska
Stefan Baszczyński
Tadeusz Kłos
Stefan Wysocki
Mateusz Karasiewicz
Pizzeria ITALIA
Księgarnia Grześ
Klub HDK PCK Gośliniacy
Urząd Miasta i Gminy
Mariusz Krause
Zbigniew Bitner
Ryszard Szukała
Patryk Woźniak
Jakub Janiszewski

fot. Hubert Sobalak

J

uż po raz siedemnasty zagrała Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy. Nasza
gmina - jak zawsze - nie pozostała obojętna
na pomoc, która w tym roku obejmowała
profilaktykę wczesnego rozpoznawania chorób nowotworowych u dzieci. Przy MiejskoGminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji zawiązał się Sztab WOŚP pod przewodnictwem
Dyrektor Ośrodka Kultury Arlety Włodarczak.
Zbiórkę pieniędzy na terenie gminy prowadziło 25 wolontariuszy. Najmłodszy miał niespełna 3 lata. Koncerty i aukcje odbyły się
zarówno w mieście (SP nr 2, MGOKiR), jak
i w Szkołach Podstawowych w Białężynie,
Łopuchowie oraz Długiej Goślinie. Klub Honorowych Dawców Krwi „Gośliniacy” zorganizował zbiórkę krwi w Szkole Podstawowej nr 2.
Tutaj padł pierwszy rekord: 102,600 litrów
krwi. W „Piwnicy Pub” odbył się koncert lokalnych zespołów rockowych (FLYING HEADS,
SPADE, SNAKE THURSDAY, ELEVENTH).
Tradycyjna już licytacja przedmiotów dała
łączną kwotę 3 460 zł. Najwyżej wylicytowanym przedmiotem okazał się szalik na Euro
2012, który już raz brał udział w licytacji podczas koncertu charytatywnego na rzecz pogorzelców z Białęg. Ówczesny nabywca szalika
Mariusz Krause przekazał go na licytację
WOŚP. Szalik zakupił telefonicznie (!) Przewodniczący Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Konrad Strykowski kurujący się w domu
zmożony chorobą. Tym razem szalik osiągnął
wartość 550 zł. Ten sam nabywca, również
drogą telefoniczną, wylicytował w Długiej
Goślinie kubek XVII finału na kwotę 300 zł.
Tradycyjnie już licytowana była maskotka policyjna Pyrek, która co roku - dzięki dobremu
sercu nabywców – wraca na licytację. Tym
razem nabył ją Tomasz Przymusiński za kwotę
460 zł. Jeszcze trwa oficjalne liczenie wszystkich zebranych przez naszą gminę pieniędzy,
ale już wiemy, że padł rekord. Zgromadziliśmy
ponad 20 tys. zł. Ukoronowaniem finału było
„światełko do nieba”.

Serdecznie dziękuję wolontariuszom, przyjaciołom naszego sztabu, honorowym dawcom
krwi, nauczycielom i uczniom za piękne
występy, zespołom za koncerty, wszystkim,
którzy przyczynili się do zorganizowania XVII
Finału WOŚP w naszej gminie.
Arleta Włodarczak
Szefowa Goślińskiego Sztabu
XVII Finału WOŚP
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Spotkanie noworoczne 2009
Poniżej prezentujemy tekst przemówienia Burmistrza Tomasza Łęckiego
wygłoszonego podczas Spotkania noworocznego 21 stycznia br. w auli
Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie.

K

iedy świętujemy, cieszymy się z naszych
wspólnych osiągnięć, warto pamiętać,
że nie wszędzie ludzie żyją, mimo
wszystko, aż tak beztrosko. Wystarczy wymienić wyniszczającą wojnę w Czadzie czy
w Kongo, a ostatnio w strefie Gazy, prześladowania chrześcĳan w Indiach, napięcia w Afganistanie i Iraku, pilnowanie chińskiego
porządku w Tybecie.
Wielkie wrażenie wywołała na nas wojna
w Gruzji. Jesteśmy dumni, że Polska, jak często w historii, opowiedziała się zdecydowanie
po stronie narodu zagrożonego. Także Murowana Goślina angażuje się we wspieranie Gruzji. Jeszcze przed wojną z Rosją gościliśmy na
stażu dwie urzędniczki z miasta Adigeni.
Następnie przeprowadzaliśmy warsztaty na
temat przygotowywania ofert inwestycyjnych.
Po rozpoczęciu konfliktu zgłosiliśmy gotowość
udzielenia pomocy poszkodowanym, wywiesiliśmy flagę Gruzji na placu Powstańców Wielkopolskich, przed kościołami organizowane
były zbiórki pieniężne.
Obecnie codziennie docierają do nas informacje o kryzysie ekonomicznym. Również lokalnie analizujemy perspektywy życia gospodarczego, w tym zjawisk na rynku pracy, aby być
przygotowanym na ewentualne trudności. Nie
lekceważąc zagrożeń wynikających z załamania rynków finansowych, warto jednak sobie
uświadomić, że w świetle chociażby przytoczonych nieszczęść, nasze obawy muszą
nabrać innych wymiarów.
Podsumowanie 2008 roku
w lokalnej perspektywie
Wiele osób obserwowało realizację niezwykle ważnych inwestycji komunalnych.
Rozpoczęliśmy proces rewitalizacji miasta.
Zakończyliśmy przebudowę historycznego
Ratusza. Wszyscy odwiedzający zlokalizowane
tam: Bibliotekę, Izbę Regionalną oraz nowo
utworzone Gminne Centrum Informacji
wystawiają tej inwestycji bardzo pozytywną
ocenę. Na projekt ten pozyskaliśmy dotację
Unii Europejskiej.
We współpracy z Wielkopolskim Zarządem
Dróg Wojewódzkich, po uzyskaniu środków
z Banku Światowego, została przeprowadzona
oczekiwana
modernizacja
śródmiejskich
odcinków ulicy Rogozińskiej i Poznańskiej. Ta
ostania otrzymała staromiejską stylizację,
obecnie podkreśloną atrakcyjną iluminacją.
Obie ulice nie tylko są zmodernizowane, ale
przede wszystkim znacznie bezpieczniejsze.
Dzisiaj niemal przez całe miasto, aż do Przebędowa można przejechać rowerem po przygotowanych ścieżkach.
Strategiczną inwestycją jest przebudowa ulicy
Polnej wraz z pełną infrastrukturą. Ulica ta
w znacznej części już zmodernizowana, pro-

wadzi do istniejących i powstających firm.
W minionym roku teren inwestycyjny przy
ulicy Polnej wybrało trzech inwestorów. Jest
to ogromny sukces Murowanej Gośliny
wzmocniony dodatkowo inwestycjami rodzimych firm, m. in. przy ul. Poznańskiej i Kolejowej. Praktycznie przestało istnieć zjawisko
bezrobocia. Liczba osób zarejestrowanych
spadła z 286 do 125 , a jeszcze trzy lata temu
bezrobotnych było ponad 800 osób.
W minionym roku goślińska Ochotnicza Straż
Pożarna obchodziła 120-lecie. Niejako w jubileuszowym prezencie został przebudowany
plac przed remizą wraz z parkingiem. Strażacy
natomiast własnymi siłami odnowili siedzibę
OSP.
W bardzo trudnym terenie nasza spółka
AQUANET budowała kanalizację sanitarną
w rejonie ulic Starczanowskiej, Jodłowej i Rogozińskiej. Prace te są obecnie kontynuowane.
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
przeprowadził modernizację drogi nr 187
w okolicach Białężyna i Uchorowa. Pozostał
jeszcze stosunkowo niewielki odcinek od Białężyna do Przebędowa. W kolejnych latach
powinna powstać ścieżka pieszo-rowerowa
łącząca Białężyn z Uchorowem.
W partnerstwie publiczno-prywatnym z firmą
„Lider” zmodernizowany został Ośrodek
Zdrowia. Jeżeli weźmiemy pod uwagę wprowadzenie się lekarzy na os. Zielone Wzgórza
do nowej przychodni wybudowanej przez
Spółdzielnię Mieszkaniową, to widać istotną
zmianę warunków funkcjonowania służby
zdrowia. Również we współpracy z „Liderem”
przeprowadzona została termomodernizacja
budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej.
Właśnie za system realizowany w gospodarce
mieszkaniowej zostaliśmy wyróżnieni w konkursie „Samorządowy Lider Zarządzania”
ogłoszonym przez ogólnopolskie korporacje
samorządowe.
W Związku Międzygminnym „Puszcza Zielonka” zrealizowaliśmy projekt „Szlak kościołów drewnianych”. Od chwili otwarcia budzi
on duże zainteresowanie. Jest szlakiem turystycznym, na którym można podziwiać piękno
krajobrazu i architektury, ale można także
znaleźć warunki do modlitewnej refleksji.
Bardzo ważne dla mieszkańców inwestycje
zrealizowały sołectwa i osiedla samorządowe
– razem 23 projekty. Samorządy pomocnicze
wzbogacały place zabaw, świetlice, boiska,
a nawet przygotowywały wstępną dokumentację budowy ulicy.
O jakości zamieszkania decyduje obok
dostępnej infrastruktury także poziom
usług publicznych.
Dużą wagę przywiązujemy do edukacji. Rozwĳa się sieć przedszkoli. Realizujemy program
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tworzenia na terenach wiejskich ognisk przedszkolnych. Po udanej próbie w Rakowni, gdzie
obecnie placówka prowadzona jest przez
lokalne stowarzyszenie, przygotowujemy
z Fundacją „Familĳny Poznań” kolejne trzy
ogniska. Ponadto w Długiej Goślinie i Białężynie przy współpracy tamtejszych szkół
z „Familĳnym Poznaniem” zostały uruchomione pełne przedszkola. Ogromną radość
i satysfakcję czerpiemy z wyników jakości
kształcenia w gimnazjach. W obu gimnazjach
tendencja wyników jest wzrostowa, a Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego uzyskało
najlepszy wynik w powiecie poznańskim i jest
jedną z najlepszych szkół w Wielkopolsce.
Na terenie Murowanej Gośliny działa prowadzony przez powiat Zespół Szkół. Szkoła ta
dysponuje bardzo skromnymi warunkami lokalowymi. Gmina ratowała przez kolejny rok placówkę użyczając pomieszczeń remizy strażackiej m. in. na zajęcia wychowania fizycznego.
Aby zmobilizować do odkładanej od kilku lat
rozbudowy, zakupiliśmy dodatkową działkę
i przekazaliśmy nieodpłatnie powiatowi.
Niestety nie powstało planowane Liceum Salezjańskie. Zgromadzenie wycofało się z tego
projektu. Wiele osób mówi teraz – szkoda, ale
zapewne najbardziej przeżywali to uczniowie,
którzy wybrali powstającą szkołę w Murowanej Goślinie.
Kolejny rok swą działalność prowadziła Fundacja Edukacyjna im. Jana Pawła II. Tym razem
czworo studentów pierwszego roku otrzymało pomoc materialną. Zarząd Fundacji
postanowił o zwiększeniu kwoty stypendium z
300 do 380 złotych miesięcznie. Jako prezes
zarządu Fundacji pragnę złożyć wszystkim
dobroczyńcom ogromne podziękowania i zachęcam do wspierania finansowego tego ważnego dzieła.
Wśród ciekawych działań Ośrodka Pomocy
Społecznej chciałbym podkreślić kursy dla
bezrobotnych kobiet oraz prowadzenie świetlic opiekuńczych i trzech Klubów Młodzieżowych: na Zielonych Wzgórzach, w Przebędowie i Uchorowie. Z klubów tych korzystają
młodzi ludzie, którzy jak sami mówią, nie bardzo mają po co wracać do domu.
Dla mieszkańców gminy, ale i dla odwiedzających nas, bardzo ważną rolę odgrywa transport publiczny. W ostatnim roku niemal pełna
odpowiedzialność w tej dziedzinie przeszła na
gminę. Obecnie PKP, PKS, KSK odgrywają
ograniczoną rolę w przewozach naszych
mieszkańców. Do tego kursy do Poznania
wycofała firma „Transregion”. Spowodowało
to spore obciążenie linii 341 i 348. Częściowo
sytuacja została złagodzona zakupem przez
firmę „Warbus” większych autobusów, jednak
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ostatecznie poprawa dokona się po zwiększeniu ilości kursów w godzinach szczytu. Strategicznym rozwiązaniem będzie jednak wzmocnienie transportu szynowego. „Szynobusy” po
zmodernizowaniu linii kolejowej będą docierały do centrum Poznania w niewiele ponad
pół godziny i przewiozą znacznie więcej pasażerów.
Po dwóch nieudanych próbach powiódł się
przetarg na pierwsze trzy linie autobusowe
„wewnątrzgminne”. W przyszłości zamierzamy uruchamiać kolejne linie, a ostatecznie
skomunikować je z „szynobusami”, ułatwiając
dojazdy z terenów wiejskich nie tylko do
Murowanej Gośliny, ale i do Poznania.
Ważną dziedziną usług publicznych jest lokalna
administracja. Aby ułatwić kontakt z urzędem,
zostały wydłużone godziny pracy oraz sprawnie wdrożyliśmy tzw. „elektroniczny urząd”
w tym „elektroniczny podpis”. Poprzez
zmianę centrali telefonicznej, również łatwiej
i taniej można się kontaktować z urzędnikami.
Kolejnym ułatwieniem jest powiadamianie
mieszkańców mailem lub telefonicznie o możliwości odbioru nowego dowodu osobistego.
Tylko w ostatnich trzech miesiącach skorzystało z tego 150 osób. W przyszłości będziemy
upowszechniali ten sposób zawiadamiania
interesantów także w innych sprawach.
Niepowodzenia 2008 roku
Po poważnych kłopotach z przeprojektowaniem hali sportowej wydawało się, że pójdzie
już łatwo. Tymczasem ogłoszony przetarg na
prace budowlane ciągnie się już blisko pięć
miesięcy. Mam nadzieję, że podpisanie umowy
nastąpi w najbliższych dniach.
Dużym problem jest nieuchwalenie Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Ten ważny dokument
natrafił na poważne problemy w uzgadnianiu,
a następnie nowelizacja ustawy zobowiązała
gminy do dodatkowych opracowań. To
wszystko przedłużyło prace nad studium
o rok.
Cieniem na Murowanej Goślinie położyło się
ujawnienie nieuczciwych policjantów w tutejszym komisariacie i zaangażowanie do współpracy z Klubem „Concordia” trenera wcześniej skazanego za korupcję. Na te dwie sprawy
władze samorządowe nie mają wpływu, ale
trudno to przemilczeć.
Bardzo szkoda „Transregionu” – firmy przewożącej nas słynnymi „piętrusami”. Niewystarczające okazały się zmiany wprowadzone
w przewozach do Poznania po wrześniu.
Poprawy wymaga komfort podróżowania kilkoma przepełnionymi kursami.
Należy lepiej koordynować inwestycje wpływające na okresowe utrudnienia w ruchu.
Często nie jesteśmy instytucją uzgadniającą
objazdy, ale oczywiście niezadowoleni podróżujący zgłaszają pretensje pod adresem gminy.
Ostatecznie dla wielu jest oczywistym, że
należy nieco się namęczyć, aby przeprowadzić
ważne inwestycje. W związku z planami inwestycyjnymi, takich kolizji będzie nas jeszcze
trochę czekało.
Z uwag zawsze wyciągam wnioski. Docierają
one do mnie i moich współpracowników na

spotkaniach z mieszkańcami, w czasie pełnionych dyżurów, na niezwykle aktywnym
„Forum Internetowym”, a także w czasie normalnych rozmów na ulicach.
Ważne wydarzenia
Po analizie inwestycji i usług publicznych
zatrzymajmy się nad ważnymi dla nas wydarzeniami. Chciałbym w tym miejscu podkreślić
pewien charakterystyczny aspekt naszych
działań – aktywność i otwartość na współpracę.
Z historycznego punktu widzenia najważniejszą była 90. rocznica Wybuchu Powstania
Wielkopolskiego. Komitet Organizacyjny pod
przewodnictwem Kustosza Izby Regionalnej
Norberta Kulse i wiceburmistrza Marcina
Bulińskiego przeprowadził szereg przedsięwzięć, których kulminacją stały się obchody
w dniu 27 grudnia w Białężynie i w Murowanej
Goślinie. Murowana Goślina została odzyskana
z rąk niemieckich bez walki. Polską administrację organizował proboszcz miejscowej parafii
ks. Tytus Orański. Bezkrwawe przejęcie władzy w Murowanej Goślinie nie osłabiło determinacji naszych poprzedników. Blisko osiemdziesięciu mężczyzn zasiliło powstańczą armię
walcząc głównie pod Czarnkowem.
Sprawdzianem
współczesnym
stawania
w ważnej sprawie jest gotowość niesienia
pomocy osobom, które znalazły się w trudnej
sytuacji. Przed rokiem wspominałem o dramatach, które stały się udziałem dwóch rodzin
z Białęg i Wojnowa. Dzisiaj mogę powiedzieć,
że jako burmistrz jestem dumny z mieszkańców. Ani przez chwilę los poszkodowanych nie
był niepewny. Dzięki wspaniałej postawie
sąsiadów, radnych, przedsiębiorców, przy
współpracy z instytucjami gminy poszkodowani wrócili do odbudowanych domów i mogą
zapomnieć o koszmarze.
Przez chwilę zatrzymajmy się przy szczególnych wydarzeniach. Spośród wielu - wymienię
tu tylko niektóre. W maju przeżywaliśmy Międzynarodowy Festiwal Chóralny im. Ks. Edmunda Szymańskiego. Odbył się przejmujący
koncert „Stanisław Czarnecki in Memoriam”
w znakomity sposób prezentujący w przeróżnych aranżacjach ponownie odkrytą twórczość
lokalnych artystów ludowych. Podczas Jarmarku św. Jakuba oglądaliśmy kolejną, rozbudowaną wersję przedstawienia o św. Jakubie.
W kolejnych latach wkroczy ta opowieść
w dzieje Murowanej Gośliny i Wielkopolski.
We wrześniu w Pławnie odbył się II Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski „Puszcza Zielonka”. Prace artystów można było oglądać
także w Poznaniu nad Maltą i w Palmiarni.
Ogromne wrażenie zrobiło mega przedstawienie goślińskiego środowiska „Pro Sinfoniki”.
„Kalendarz Adwentowy” w wykonaniu 150
młodych artystów i melomanów z Murowanej
Gośliny zachwycał w wypełnionej po brzegi
Auli Uniwersyteckiej. Za tym wszystkim stoją
rzesze utalentowanych ludzi. Wymienię jedynie tych, którzy są mistrzami uwrażliwiającymi
na piękno w sztuce swych współpracowników
i uczniów, a także nas korzystających z ich
talentów: Elżbietę Wtorkowską, Grażynę Szymała-Wołyńską, Jadwigę Maćkowiak, Wojciecha Wietrzyńskiego, Marcina Matuszewskiego,
Bartka Stefańskiego.
Nie czuli się zawiedzeni zapewne także uczest-

nicy Koncertu Noworocznego i Festiwalu
„Musica Sacra – Musica Profana” czy też
odwiedzający Targ Wiejski w Boduszewie,
a przecież nie sposób wymienić wielu innych
wydarzeń minionego roku.
Wśród imprez sportowych na szczególne podkreślenie zasługuje kolejny maraton rowerowy
(ok. 700 uczestników), Mistrzostwa Polski
Weteranów w Półmaratonie oraz sympatyczny
Turniej Mikołajkowy w siatkówce. Sukcesem
zakończył się pierwszy sezon siatkarek w rozgrywkach ligowych. Młode zawodniczki awansowały do wyższej ligi. W piłce nożnej z dumą
śledziliśmy rosnące zainteresowanie Bartkiem
Salamonem, wychowankiem UKS „Zielone
Wzgórza”, a obecnie grającym we włoskim
klubie Brescia Calcio i reprezentacji Polski do
lat dziewiętnastu. Młodym piłkarzem interesują się renomowane kluby ligii hiszpańskiej
i angielskiej. Coraz większe sukcesy odnoszą
goślińskie judoczki z Kamilą Busse na czele.
Gminne Centrum Informacji dwoiło się i troiło
w promowaniu marki Murowanej Gośliny na
różnych imprezach, targach, w wydawnictwach, w mediach.
Aktywność naszą wnosiliśmy do różnorodnych
organizacji i porozumień samorządowych.
Aktywnie działaliśmy w Związku Międzygminnym „Puszcza Zielonka”, Stowarzyszeniu Gmin
i Powiatów Wielkopolski, Wielkopolskim
Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych, Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. W 2008 roku przystąpiliśmy do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, a po
ponad pół wieku – powróciliśmy do Związku
Miast Polskich, od razu angażując się w Grupę
Wymiany Doświadczeń w dziedzinie pomocy
społecznej. Murowana Goślina jest dynamicznym uczestnikiem integracji Aglomeracji
Poznańskiej. Pierwsze posiedzenie Rady Aglomeracji poza granicami Poznania odbyło się
właśnie w naszym ratuszu. W Aglomeracji
uczestniczymy m.in. w tworzeniu związku
międzygminnego w zakresie gospodarki odpadami, z zadaniem np. budowy spalarni, w tworzeniu związku międzygminnego, którego
celem będzie prowadzenie schroniska dla
zwierząt, czy też w przygotowaniu wspólnego
portalu internetowego. Przedstawiciele samorządu gminnego, przedsiębiorców i stowarzyszeń zorganizowali wraz z podobnymi środowiskami z Obornik i Ryczywołu „Lokalną
Grupę Działania” - stowarzyszenie, przez
które można pozyskiwać dotacje na lokalne
projekty. Prezesem zarządu został nasz mieszkaniec Waldemar Krankiewicz.
Aktywność gminy i zaangażowanie wielu osób
widoczne jest w „polityce zagranicznej”. Nieocenioną rolę odgrywa tu stowarzyszenie
„Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej” z niezmordowaną Prezes - Emilią Przybysz-Stemplewską. Rozwĳaliśmy nasze kontakty z niemieckim Hemmingen i podhalańską Ochotnicą
Dolną. Z potencjalnym naszym partnerem
francuskim miastem Yvetot uzgodniliśmy
zakres współpracy i został wyznaczony na
wiosnę 2010 roku termin podpisania umowy.
Decydującym okazały się w tej sprawie spotkania z merem Emile Canu. Współpracowaliśmy także z ukraińskim Niemirow, szkockim
Biggar, a także z samorządowcami z Litwy
i Gruzji.
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Najważniejsze zadania roku 2009
1. Najważniejsze inwestycje komunalne.
W 2009 roku najwięcej wysiłku zostanie włożone w dwa zadania.
Pierwsze to budowa ulicy Polnej. Do połowy
roku zakończymy obecnie prowadzone prace.
Do końca roku wybudujemy drogę aż do
Boduszewa. Oprócz drogi zostanie wybudowana pełna infrastruktura. Na tę inwestycję
uzyskaliśmy dotację w wysokości 2,4 mln zł
z programu popularnie zwanego „schetynówką”.
Drugie zadanie – to budowa hali sportowej.
Zakończenie prac planujemy na połowę 2010
roku. Dla obniżenia kosztów inwestycji i późniejszego sprawnego zarządzania obiektem
zostanie powołany Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Zostanie wybudowana ścieżka pieszo-rowerowa od Przebędowa do skrzyżowania za Trojanowem.
Istnieją także duże szanse na uzyskanie dotacji
w ramach programu „Orlik”. Po uzyskaniu
dotacji przystąpimy do budowy boisk ze
sztuczną nawierzchnią obok boiska piłkarskiego na stadionie miejskim.
2. Inwestycje strategiczne.
Kanalizacja sanitarna w ramach projektu
Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.
Obecnie uzyskujemy pozwolenia na budowę.
Decyzja o oficjalnym potwierdzeniu dotacji
powinna zapaść w I półroczu. Wówczas rozpiszemy przetargi na roboty budowlane.
Zbiornik wodny w Przebędowie.
Po zakończeniu w grudniu przewlekających się
regulacji gruntów, w 2009 roku powinien
zostać ogłoszony przetarg na realizację zbiornika.
Linia kolejowa Poznań-Wągrowiec.
Czekamy właśnie na ogłoszenie przetargu na
zaprojektowanie i realizację modernizacji linii.
Po zakończeniu projektu dojazd do Poznania
będzie mógł się odbywać bezkolizyjnie. Wówczas przestanie być potrzebną linia autobusowa przez Czerwonak, a wzmocnimy przewozy
wewnątrzgminne
skomunikowane
z „szynobusem”.
Obwodnica.
Cała Polska, w tym Województwo Wielkopolskie ma kłopot z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych procedur związanych z oddziaływaniem inwestycji na środowisko. To
również dotyczy obwodnicy. Wielkopolski
Zarząd Dróg Wojewódzkich niezbędne opracowania przygotuje w tym roku, ale roboty
będą mogły się rozpocząć dopiero w 2010
roku.
3. Rewitalizacja miasta.
Zostanie zakończone opracowanie projektu
przebudowy Rynku. Prace odbywają się w ścisłej współpracy ze społecznymi partnerami
rewitalizacji. Po zakończeniu I etapu projektowania, rozpiszę konkurs na zmianę formy
pomnika. Honorowe przewodniczenie komisji
konkursowej obejmie pan Jan Twaróg – główny
inicjator budowy pomnika w latach 60-tych.
Nie boimy się innowacji. Współpracujemy
z Województwem nad wdrożeniem finansowego instrumentu „Jessica”. Zamierzamy być
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wielkopolskim liderem rewitalizacji miasteczek.
4. Fundusze pomocowe
Oprócz projektów wcześniej wymienionych
przygotowujemy kolejne, tym razem do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Szukamy
wraz z sołectwami w ten sposób wsparcia na
rzecz budowy wodociągu w Głębocku czy
świetlic wiejskich w Boduszewie, Rakowni
i Głęboczku.
Z programu regionalnego chętnie przyciągnęlibyśmy dotacje unĳne na termomodernizację
szkół i dozbrojenie strefy aktywizacji gospodarczej.
5. Aglomeracja
Czeka nas wiele wspólnych działań. Wspominałem o powoływaniu związków międzygminnych i wspólnych projektach. Właśnie powstaje
międzyuczelniane Centrum Badań Metropolitalnych. Mam zaszczyt zasiąść w jego radzie
programowej.
6. Zadania Powiatu Poznańskiego
Mam nadzieję, że powiat podejmie się wspólnego z gminą przygotowania projektu zapewniającego poprawę bezpieczeństwa na wiadukcie w ul. Gnieźnieńskiej.

Ścieżka pieszorowerowa

W

styczniu 2009 roku firma Viapol
sp. z o.o. z Poznania rozpoczęła
budowę szóstego z zadań realizowanych w latach 2007-2009 na terenie gminy
Murowana Goślina przez Wielkopolski Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, związanego
z dofinansowaniem ze środków Krajowej Rady
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz środków gminy Murowana Goślina i WZDW w Poznaniu. Tym razem wybudowany zostanie ciąg
pieszo-rowerowy i rowerowy na odcinku od
skrzyżowania dróg nr 196 i nr 187 w Przebędowie do skrzyżowania w Trojanowie dróg do
Wągrowca i Rogoźna. Długość ścieżki pieszorowerowej (odcinek na terenie zabudowanym)
wyniesie 416 metrów a ścieżki rowerowej (na
terenie niezabudowanym) 2044 metry. Koszt
budowy wynosić będzie 1.977.070 zł. Inwestycja powinna zostać zakończona do 31 maja
2009 roku. Przebieg obydwu ścieżek przedstawiono na mapie.

7. Przedszkola.
Każdy rodzic pragnący posłać swoje dziecko
do przedszkola, będzie mógł to uczynić bez
przeszkód. Oprócz działających do tej pory
rozpoczynają działalność przedszkola w Białężynie i Długiej Goślinie. Od lutego otwieramy
ogniska przedszkolne w Mściszewie, Uchorowie i Boduszewie. Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku powstanie kolejne przedszkole
niepubliczne w Murowanej Goślinie.
8. Sport.
Nie stawiamy na wynik za wszelką cenę. Najbardziej cenimy wszystko, co prowadzi do
radości dzieci i młodzieży oraz upowszechniania zdrowego stylu życia.
W siatkówce można spodziewać się dalszego
rozwoju. Są bardzo atrakcyjne plany funkcjonowania tej dyscypliny w naszym mieście.
W rowerach oprócz zawodów pojawi się grupa
zawodnicza młodzieżowa i dorosłych. Jest już
trener i pierwszy ważny sponsor.
W piłce nożnej planujemy ze Szkolnym Związkiem Sportowym i klubami zorganizowanie
systemu rozgrywek „dzikich” drużyn dziecięcych i młodzieżowych. Nagrody w postaci
koszulek piłkarskich otrzymają najwytrwalsze
drużyny.
***
Naturalnym wydaje się pytanie czy to wszystko
jest pewne? Odpowiedź jest następująca:
pewne – to może nie, ale możliwe. Śp. ks. prof.
Józef Tischner w naszej zaprzyjaźnionej
Ochotnicy, kiedy wykładał historię filozofii po
góralsku m.in. tłumaczył pojęcie determinizmu. Otóż determinizm po góralsku to znaczy,
„ze jak trza, to trza”. I to właśnie jest klucz do
tego, aby możliwe stało się pewne.

Ryszard Pomin
Kierownik Referatu Inwestycji
tel. 061 892 36 10
e-mail: r.pomin@murowana-goslina.pl
Rodzinie
oraz Pracownikom Fundacji
„Pomoc Dzieciom Wiejskim” w Bliżycach
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
Wiceprezesa Fundacji
PANA WOJCIECHA DUDKA
w imieniu władz samorządowych
Murowanej Gośliny
składają

Tomasz Łęcki
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
tel. 061 892 36 05
e-mail: burmistrz@murowana-goslina.pl

Burmistrz Tomasz Łęcki
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbyszek Krugiełka

Biuletyn Samorządowy
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Strefa zamieszkania Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni

S

C

oraz częściej spotykamy się (zwłaszcza
na drogach osiedlowych) ze znakiem
drogowym oznaczającym wjazd do
„strefy zamieszkania”.
Z prawa o ruchu drogowym wynika, że na
drogach wewnątrz tej strefy obowiązują
wszystkie przepisy tej ustawy – tak jak na drogach publicznych oraz kilka innych specyficznych:
• piesi mają pierwszeństwo przed pojazdami
– nawet jeśli poruszają się po jezdni,
• prędkość maksymalna dla pojazdów to
20 km/h,
• parkowanie jest możliwe wyłącznie
w miejscach wyznaczonych,
• nie ma obowiązku ostrzegania o urządzeniach technicznych służących do wymuszenia zmniejszenia prędkości przez kierowców czyli tzw. „progów spowalniających” czy „szykan”.

Takie znaki znajdują się na terenie os. Zielone
Wzgórza i umożliwiają Policji i Straży Miejskiej
wyegzekwowanie porządku od kierowców
mimo, że droga, której to dotyczy nie jest
drogą publiczną, a własnością np. Spółdzielni
Mieszkaniowej.
Piotr Kubczak
Komendant Straży Miejskiej
tel. 061 812 20 10
e-mail: p.kubczak@murowana-goslina.pl

towarzyszenie Przyjaciół Rakowni zaprasza do udziału w projektach realizowanych w ramach Priorytetu IX Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.5
Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach
wiejskich.
Projekty dofinansowane są przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Młodzi ciałem i duchem”
Celem projektu jest integracja społeczna
mieszkańców obszarów wiejskich z terenu
gminy Murowana Goślina.
Planowane działania:
1. Zajęcia sportowe – 46 godzin
2. Zajęcia plastyczne – 26 godzin
3. Ćwiczenia metodą Weroniki Scharbone –
46 godzin
4. Świetlica młodzieżowa – 164 godziny
5. Wycieczki autokarowe- dwa jednodniowe
wyjazdy
Zajęcia odbywać się będą w świetlicy wiejskiej
w Rakowni, Boduszewie, sali gimnastycznej
Gimnazjum nr 2 w Murowanej Goślinie oraz
na boisku wiejskim w Rakowni. Udział w zajęciach bezpłatny. Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę prowadzącą, ubezpieczenie NNW
oraz materiały i sprzęt do zajęć.

„Poznajemy świat”
Celem projektu jest organizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku od trzech do siedmiu lat z terenu gminy Murowana Goślina.
Zajęcia odbywać się będą w świetlicy wiejskiej
w Rakowni cztery razy w tygodniu w oparciu
o programy przedszkolne. Projekt ma na celu
upowszechnianie wczesnej edukacji wśród
dzieci z terenów wiejskich. Udział w zajęciach
jest bezpłatny. Zapewniamy wykwalifikowaną
kadrę prowadzącą oraz materiały dydaktyczne. Projektem zostanie objętych piętnaścioro dzieci.
Okres realizacji zajęć: luty 2009 do wrzesień
2009.
Zgłoszenia uczestnictwa w projektach można
składać osobiście lub listownie na adres:
Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni
ul. Goślińska 56
Rakownia
62-095 Murowana Goślina
Prezes Zarządu
Piotr Jędrzejczak
e-mail:rakownia@rakownia.com
www.rakownia.com
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w projektach decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Okres realizacji zajęć: luty 2009 do wrzesień
2009.

Organizacje pożytku publicznego czekają na Twój 1%

D

o końca kwietnia każdy podatnik ma
obowiązek rozliczyć się z fiskusem.
Przy tej okazji może również obliczyć
tzw. 1% od dochodu i przekazać go na
wybraną organizację pożytku publicznego
(opp). Zachęcamy do tej formy wsparcia.

nie danych ułatwiających kontakt np. adresu
e-mailowego. Dotąd wpłaty dokonywane
przez urzędy skarbowe były anonimowe
i w postaci zbiorczej. Zachęcamy Państwa do
skorzystania z nowych możliwości utrzymywania kontaktu z opp.

Jak przekazać 1%

Status opp posiadają w naszej gminie:

Wystarczy wypełnić standardowy formularz
rocznego zeznania podatkowego (PIT),
a w nim rubrykę “Wniosek o przekazanie 1%
podatku należnego na rzecz Organizacji
Pożytku Publicznego”. Są to trzy pola, w które
należy wpisać:
• pełną nazwę OPP,
• numer wpisu do KRS,
• obliczoną równowartość 1% podatku
należnego.
I to wszystko. Resztą zajmie się fiskus, który
przekaże opp 1% Państwa podatku.
UWAGA: Nowe formularze podatkowe
(w części “Informacje uzupełniające” następującej zaraz po “Wniosku o przekazanie 1%
podatku”) umożliwiają wyrażenie zgody na
przekazanie opp przez fiskusa Państwa danych
osobowych. Pozwalają również na przekaza-

1. Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej –
nr KRS 0000195886
2. Fundacja Edukacyjna im. Jana Pawła II
w Murowanej Goślinie – nr KRS
0000056937
3. Fundacja
Hospicjum
Onkologiczne
św. Franciszka – nr KRS 0000018046
4. Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób
Niepełnosprawnych – nr KRS 0000140375
5. Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni nr KRS 0000289111
6. Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska – nr KRS 0000266321
7. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej –
nr KRS 0000057720
Aby 1% podatku trafił do konkretnej drużyny
czy szczepu, należy w rubryce “Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem”

wpisać odpowiedni KOD JEDNOSTKI oraz
IMIĘ i NAZWISKO wpłacającego.
Kody Drużyn:
1. WLP 123 - Gośliński Szczep ZHR “Wzgórze”
2. WLP 021 - 1 Goślińska Gromada Zuchowa
“Wesołe Wicherki”
3. WLP 076 - 1 Goślińska Gromada Zuchów
“Orlęta”
4. WLP 016 - 1 Drużyna Harcerek “Wiatry”
w Murowanej Goślinie
5. WLP 075 - 1 Drużyna Harcerzy “Las”
w Murowanej Goślinie
6. WLP 141 - 1 Drużyna Wędrowniczek
w Murowanej Goślinie.
Organizacje pp z terenu gminy, które nie
zostały wyszczególnione w powyższym wykazie, a chciałyby poinformować o możliwości
przekazania 1% proszone są o kontakt.
Redakcja Biuletynu Samorządowego
tel. 061 811 88 48
e-mail: biuletyn@murowana-goslina.pl

Biuletyn Samorządowy
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Transport wewnątrzgminny

W

raz z nowym rokiem na
trasy wyjechały autobusy
komunikacji
wewnątrzgminnej
obsługiwane
przez firmę Warbus z Warszawy.
Komunikacja ta została zorganizowana w oparciu o 3 linie autobusowe, na następujących trasach:
- Linia nr 390 - Murowana
Goślina – Uchorowo,
- Linia nr 395 - Murowana
Goślina – Pławno,
- Linia nr 399 - Murowana
Goślina - Długa Goślina.

Miejskiej w Murowanej Goślinie.
Za wyjątkiem dzieci i młodzieży
uczęszczających do szkół gminnych podstawowych i gimnazjalnych, którym przysługują przejazdy bezpłatne na podstawie legitymacji uczniowskiej, w komunikacji wewnątrzgminnej obowiązują te same ulgi co na liniach 341
i 348. Szczegółowe informacje
dotyczące rozkładów jazdy oraz
taryfy opłat dostępne są na stronie
internetowej
www.murowanagoslina.pl oraz w siedzibie urzędu
(pok. 37).

W ramach komunikacji wewnątrzgminnej wyznaczone zostały dwie
strefy taryfowe:
- Linia 390: STREFA I: na terenie
miasta
Murowana
Goślina (wraz z przystankiem przy ul. Rogozińskiej)
STREFA II: Białęgi, Białężyn,
Uchorowo
- Linia 395: STREFA I: na terenie miasta
Murowana Goślina (wraz z przystankiem przy ul. Gnieźnieńskiej)
STREFA II: Rakownia, Kamińsko,
Pławno
- Linia 399 STREFA I: na terenie miasta
Murowana Goślina (wraz z przystankiem przy ul. Rogozińskiej)
STREFA II: Trojanowo, Wojnowo,
Długa Goślina.

390

MUROWANA GOŚLINA

Miejscowość
Murowana
Goślina

→

W autobusach wewnątrzgminnych sprzedaż
biletów prowadzona jest wyłącznie przez kierowców, nie prowadzi się natomiast sprzedaży
biletów w punktach stacjonarnych. Ceny biletów normalnych kształtują się następująco:
Bilety
Bilety
jednorazowe miesięczne
Przejazd w
jednej strefie

1,50

35,00

Przejazd w
dwóch strefach

2,50

55,00

Na przejazdy autobusami linii 390, 395 i 399
obowiązują ulgi wprowadzone uchwałą Rady

W związku z licznymi pytaniami,
pragnę wyjaśnić, że systemy biletowe na liniach do Poznania (341
i 349) oraz wewnątrzgminnych
(390, 395 i 399) są całkowicie
odrębne. Oznacza to, że nie można korzystać
z przejazdów wewnątrzgminnych i do Poznania na podstawie tego samego biletu. Z uwagi
na fakt, iż firma Warbus obsługuje na zlecenie
gminy zarówno linie do Poznania jak i wewnątrzgminne z pewnością w przyszłości
sprawa wspólnego biletu będzie przedmiotem
negocjacji z przewoźnikiem.
Barbara Borejsza-Ida
podinspektor ds. ochrony środowiska
i usług komunalnych
tel. 061 892 36 41
e-mail: b.ida@murowana-goslina.pl

UCHOROWO

Nazwa przystanku

Strefa

Soboty, niedziele, świąta
i w okresie 01.07 - 31.08

Dni robocze

ul. Generała Kutrzeby

I

6:20

13:25

14:55

17:15

08:10

17:10

Zielone Wzgórza (Gimnazjum nr 2)

I

6:22

13:27

14:57

17:18

08:12

17:12

ul. Długa

I

6:25

13:30

15:00

17:20

08:15

17:25

ul. Mściszewska (Gimnazjum nr 1)

I

6:30

13:35

15:05

17:25

-

-

pl. Powstańców Wielkopolskich

I

6:32

13:40

15:10

17:30

08:20

17:20

Przebudowo - ul. Rogozińska

I/II

6:36

13:44

15:14

17:34

08:23

17:23

Białęgi

Białęgi

II

6:45

13:53

15:23

17:43

08:30

17:30

Białężyn

Białężyn

II

6:49

13:57

15:27

17:50

08:35

17:35

Białężyn - szkoła

II

6:52

14:00

15:30

17:53

-

-

Uchorowo

II

6:57

14:05

15:35

17:55

08:40

17:40

Uchorowo
390

UCHOROWO

Miejscowość

→ MUROWANA GOŚLINA

Nazwa przystanku

Strefa

Soboty, niedziele, świąta
i w okresie 01.07 - 31.08

Dni robocze

Uchorowo

Uchorowo

II

7:00

14:10

16:15

18:05

08:50

17:55

Białężyn

Białężyn - szkoła

II

7:03

14:13

16:18

18:08

-

-

Białężyn

II

7:06

14:16

16:22

18:12

08:55

18:00

Białęgi

Białęgi

II

7:12

14:22

16:27

18:17

09:00

18:05

Murowana
Goślina

Przebędowo - ul. Rogozińska

I/II

7:21

14:31

16:36

18:26

09:07

18:12

pl. Powstańców Wielkopolskich

I

7:25

14:35

16:40

18:30

09:10

18:15

ul. Mściszewska (Gimnazjum nr 1)

I

7:30

14:40

16:45

18:35

09:15

18:18

ul. Długa

I

7:35

14:45

16:50

18:40

-

-

Zielone Wzgórza (Gimnazjum nr 2)

I

7:40

-

-

-

-

-

ul. Generała Kutrzeby

I

7:38

14:48

16:53

18:43

09:18

18:20

Biuletyn Samorządowy
Miasta i Gminy Murowana Goślina

9
MUROWANA GOŚLINA

395
Miejscowość

→

PŁAWNO

Nazwa przystanku

Murowana
Goślina

Strefa

Kamińsko

17.30

Dni robocze
w okresie 01.07 - 31.08

ul. Generała Kutrzeby

I

6:30

13:50

15:00

9:25

Zielone Wzgórza (Gimnazjum nr 2, SP nr 2)

I

6:32

13:52

15:02

9:27

17:32

9:27

13:12

17:32

ul. Długa

I

6:35

13:55

15:05

9:30

17:35

9:30

13:15

17:35

pl. Powstańców Wielkopolskich
Rakownia

Soboty,
niedziele, świąta

Dni robocze

9:25

13:10

17.30

I

6:40

14:00

15:10

9:35

17:40

9:35

13:20

17:40

ul. Gnieźnieńska

I/II

6:42

14:02

15:12

9:37

17:42

9:37

13:22

17:42

Rakownia I

II

6:47

14:07

15:17

9:42

17:47

9:42

13:27

17:47

Rakownia II

II

6:49

14:09

15:19

9:44

17:49

9:44

13:29

17:49

Kamińsko - I - kąpielisko

II

6:52

14:12

15:22

9:47

17:52

9:47

13:32

17:52

Kamińsko - II - “Dwa Stawy”

II

6:54

14:14

15:24

9:49

17:54

9:49

13:34

17:54

Kamińsko - III - Świetlica

II

6:56

14:16

15:26

9:51

17:56

9:51

13:36

17:56

Kamińsko - IV - Okoniec

II

6:58

14:18

15:28

9:53

17:58

9:53

13:38

17:58

Pławno

Pławno

II

7:00

14:20

15:30

9:55

18:00

9:55

13:40

18:00

395

PŁ AWNO

→

Miejscowość

MUROWANA GOŚLINA

Nazwa przystanku

Strefa

Soboty,
niedziele, świąta

Dni robocze

Pławno

Pławno

II

Kamińsko

Kamińsko - IV - Okoniec

II

7:07

Kamińsko - III - Świetlica

II

7:09

Kamińsko - II - “Dwa Stawy”

II

7:11

14:36

16:16

10:26

18:26

10:26

14:06

18:26

Kamińsko - I - kąpielisko

II

7:13

14:38

16:18

10:28

18:28

10:28

14:08

18:28

Rakownia
Murowana
Goślina

399

14:30

16:10

10:20

18:20

10:20

14:00

18:20

14:32

16:12

10:22

18:22

14:34

16:14

10:24

18:24

10:22

14:02

18:22

10:24

14:04

18:24

Rakownia II

II

7:16

14:41

16:21

10:31

18:31

10:31

14:11

18:31

Rakownia I

II

7:18

14:43

16:23

10:33

18:33

10:33

14:13

18:33

ul. Gnieźnieńska

I/II

7:20

14:45

16:25

10:35

18:35

10:35

14:15

18:35

pl. Powstańców Wielkopolskich

I

7:25

14:50

16.30

10:40

18:40

10:40

14:20

18:40

ul. Długa

I

7:30

14:55

16:35

10:45

18:45

10:45

14:25

18:45

Zielone Wzgórza (Gimnazjum nr 2, SP nr 2)

I

7:35

-

-

-

-

-

-

-

ul. Generała Kutrzeby

I

7:33

14:58

16.38

10:48

18:48

10:48

14:28

18:48

MUROWANA GOŚLINA

Miejscowość
Murowana
Goślina

7:05

Dni robocze
w okresie 01.07 - 31.08

→ DŁUGA GOŚLINA

Nazwa przystanku

Strefa

Soboty, niedziele, świąta
i w okresie 01.07 - 31.08

Dni robocze

ul. Generała Kutrzeby

I

6:20

13:05

15:00

17:00

08:00

17:55

Zielone Wzgórza (Gimnazjum nr 2, SP nr 2)

I

6:22

13:07

15:02

17:02

08:02

17:57

ul. Długa

I

6:25

13:10

15:05

17:05

08:05

18:00

ul. Mściszewska (Gimnazjum nr 1)

I

6:30

13:15

15:10

17:10

-

-

pl. Powstańców Wielkopolskich

I

6:35

13:20

15:15

17:15

08:10

18:05

Przebędowo - ul. Rogozińska

I/II

6:40

13:25

15:20

17:20

08:15

18:10

Trojanowo

Trojanowo

II

6:45

13:30

15:25

17:25

08:20

18:15

Wojnowo

Wojnowo

II

6:55

13:40

15:35

17:35

08:30

18:25

Długa Goślina

Długa Goślina

II

7:00

13:45

15:40

17:40

08:35

18:30

399

DŁUGA GOŚLINA

Miejscowość

→ MUROWANA GOŚLINA

Nazwa przystanku

Strefa

Soboty, niedziele, świąta
i w okresie 01.07 - 31.08

Dni robocze

Długa Goślina

Długa Goślina - szkoła

II

7:10

13:55

16:05

18:00

08:40

19:00

Wojnowo

Wojnowo

II

7:15

14:00

16:10

18:05

08:45

19:05

Trojanowo

Trojanowo

II

7:20

14:10

16:20

18:15

08:55

19:15

Murowana
Goślina

Przebędowo - ul. Rogozińska

I/II

7:25

14:15

16:25

18:20

09:00

19:20

pl. Powstańców Wielkopolskich

I

7:30

14:20

16:30

18:25

09:05

19:25

ul. Mściszewska (Gimnazjum nr 1)

I

7:35

14:25

16:35

18:30

-

-

ul. Długa

I

7:40

14:30

16:40

18:35

09:10

19:30

Zielone Wzgórza (Gimnazjum nr 2, SP nr 2)

I

7:45

-

-

-

-

-

ul. Generała Kutrzeby

I

7:43

14:33

16:43

18:38

19:13

19:33

Biuletyn Samorządowy
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Transport wewnątrzgminny

O

d 1 stycznia 2009 roku firma Warbus
rozpoczęła realizację kursów transportu wewnątrzgminnego na liniach
do Uchorowa (nr 390), Pławna (nr 395) i Długiej Gośliny (nr 399). Zawarta 23 grudnia 2008
r. umowa jest następstwem rozstrzygnięcia
przetargu, a usługa transportu świadczona
będzie do końca 2012 roku.
W zależności od linii realizowanych jest od
6 do 8 kursów dziennie. Kursy prowadzone są
autobusami, a w godzinach mniejszego obciążenia 19-osobowymi busami. Głównym celem
transportu wewnątrzgminnego jest dowóz
dzieci do szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Ułatwi on nie tylko dojazd na zajęcia lekcyjne,
ale również na pozalekcyjne, odbywające się
po południu czy w weekendy. W drugiej kolejności ma on służyć młodzieży ponadgimnazjalnej dojeżdżającej do szkoły w Murowanej
Goślinie czy przesiadającej się dalej na transport do Poznania. Stanowi wreszcie udogodnienie dla osób dorosłych, chcących dotrzeć
do Murowanej Gośliny.
W okresie letnim przewidujemy, że sporym
zainteresowaniem będzie cieszyć się linia do
Pławna umożliwiająca dojazd do terenów
rekreacyjnych w Puszczy Zielonce, m.in. na
kąpielisko w Kamińsku.
Wszystkie linie przejeżdżają przez plac
Powstańców Wielkopolskich i jadą dalej na
osiedle Zielone Wzgórza, kończąc swój bieg

J

na pętli przy ul. Generała Tadeusza Kutrzeby.
W ramach podstawowej funkcji tzn. dowozu
dzieci do szkół podstawowych i gimnazjalnych
na kursach rannych i powrotnych po lekcjach,
dzieciom w autobusach towarzyszą opiekunki.
Trzeba dodać, że uruchomione linie nie przejęły wszystkich dowozów szkolnych. Nadal
autobusami szkolnymi dzieci są dowożone
z miejscowości: Łopuchówko, Łopuchowo,
Głęboczek, Głębocko, Zielonka, Huta Pusta,
Boduszewo, Nieszawa, Kąty, Trojanowo, Starczanowo, Mściszewo.
Uruchomienie w wyniku trzeciego przetargu
transportu wewnątrzgminnego (wcześniejszych dwóch nie udało się rozstrzygnąć) jest
elementem budowania systemu transportowego. Obecnie łączna liczba kursów komunikacji podmiejskiej i wewnątrzgminej w dni
robocze wynosi 96 (w obie strony). Rozkłady
jazdy umożliwiają przesiadanie się na komunikację do Poznania i na tereny wiejskie. W ramach obu komunikacji wyznaczono 2 punkty
przesiadkowe na przystanku przy ul. Poznańskiej obok pl. Powstańców Wlkp. i przy
ul. Gen. T. Kutrzeby.

Planuje się również rozwĳać komunikację
wewnątrzgminną. Przy stacji kolejowej w Murowanej Goślinie zostanie umiejscowiony
węzeł komunikacyjny. Zlokalizowane tu będą
przystanki autobusowe transportu wewnątrzgminnego oraz transportu do Poznania. Będzie
także możliwość podjechania na stację swoim
samochodem i pozostawienia go na parkingu.

Ogromne znaczenie dla Murowanej Gośliny
ma planowana na lata 2009-2010 modernizacja
linii kolejowej Poznań-Wągrowiec. Ten kluczowy dla województwa wielkopolskiego projekt zakłada przebudowę linii, automatyzację
jej obsługi pozwalającą na poruszanie się szy-

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

RATUJ SIĘ! NIE WSTYDŹ SIĘ!
SZUKAJ POMOCY!

eśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich stał
się ofiarą przemocy ze strony członka
rodziny, jeśli Twój partner/ka, dziecko lub inna osoba krzywdzi Ciebie
lub Twoich bliskich - RATUJ SIĘ! NIE
WSTYDŹ SIĘ! SZUKAJ POMOCY!
Prawo stoi po Twojej stronie! Ściga
sprawców przestępstw przeciwko osobom bliskim za:

art. 209 § 1 k.k. Kto uporczywie uchyla się
od wykonywania ciążącego na nim z mocy
ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku
opieki przez nie łożenie na utrzymanie
osoby najbliższej lub innej osoby i przez to
naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych – podlega
karze pozbawienia wolności do lat 2 (ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego).

art. 207 § 1k.k. Znęcanie się fizyczne lub
psychiczne nad osobą najbliższą lub nad inną
osobą pozostającą w stałym lub przemĳającym stosunku zależności od sprawcy albo
nad małoletnim lub osobą nieporadną ze
względu na jej stan psychiczny lub fizyczny –
podlega karze pozbawienia wolności od
3 miesięcy do 5 lat (ścigane z urzędu)*.

* ścigane z urzędu polega na tym, że prokurator i policja prowadzą postępowanie
niezależnie od woli i zgody osoby
pokrzywdzonej. Wycofanie skargi lub
odmowa zeznań nie jest podstawą do
umorzenia postępowania, jeśli istnieje
uzasadnione przypuszczenie, że popełniono przestępstwo.

art. 191 § 1 k.k. Kto stosuje przemoc
wobec osoby lub groźbą bezprawną w celu
zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia – podlega
karze pozbawienia wolności do lat 3 (ścigane
z urzędu)*.

** ściganie na wniosek polega na tym, że
bez wniosku osoby pokrzywdzonej
postępowanie w danej sprawie nie może
być wszczęte.

art. 197 § 1 k.k. Kto przemocą lub groźbą
bezprawną lub podstępem doprowadza inną
osobę do obcowania płciowego, podlega
karze pozbawienia wolności od roku do lat
10 (ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego)**.

nobusów z prędkością do 120 km/h. Umożliwi
to dojazd ze stacji w Murowanej Goślinie do
dworca głównego w Poznaniu w 35 minut.
Projekt zakłada również budowę dodatkowych
przystanków kolejowych. W przypadku naszej
gminy będzie to przystanek na wysokości
osiedla 600-lecia. W godzinach szczytu na trasie Murowana Goślina – Poznań przewiduje się
kursy szynobusów co 30 minut. Umożliwi to
praktycznie likwidację linii nr 341 przez Czerwonak na Śródkę i przesunięcie kursów na
linię 348 przez Biedrusko na os. Jana III Sobieskiego.

Dnia 10 marca 2009r w godzinach 13.0015.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej pełnią dyżur specjaliści, którzy mogą Ci
pomóc, tel. 8114-020 (czynny w godzinach
dyżuru).
Interdyscyplinarny Zespół
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami
transportu wewnątrzgminnego, jak również
dzielenia się swoimi uwagami i propozycjami
dotyczącymi jego funkcjonowania.

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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Powstańcy opanowali gośliński Rynek

27

grudnia to dla Wielkopolan data
szczególna. 90 lat temu wybuchło
Powstanie Wielkopolskie. Z racji
przypadającej w tym roku okrągłej rocznicy –
cała Wielkopolska uroczyście obchodziła ten
jubileusz. Pamięć powstańców uczciła również gmina
Murowana Goślina.

tablicy: Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
oraz Cechu Rzemieślników, Kupców i Przedsiębiorców. Potomkowie zajęli honorowe
miejsce na scenie, by razem z pozostałymi
widzami uczestniczyć w widowisku plenero-

W godzinach rannych na
strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego odbyło się
strzelanie powstańcze. Najlepsze wyniki osiągnął p. Bogdan Andrzejewski. Następnie
o godz. 14:30 w kościele pw.
św. Tymoteusza w Białężynie
miała miejsce Msza Św.
z udziałem pocztów sztandarowych (w tym zrekonstruowanego sztandaru Związku
Weteranów Powstań Narodowych R.P. 1914-1919 Koła
w Murowanej Goślinie, który
posłużył jako inspiracja dla
logo Komitetu Obchodów 90.
Obchody 90. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Murowanej Goślinie
rocznicy Powstania Wielkopolskiego), z oprawą muzyczną chóru Vocanwym poświęconym powstaniu. Był atak na
tes. Wydarzenie swą obecnością uświetnił
ratusz, bitwa wojsk niemieckich z polskimi
bp. Wojciech Polak. Wybór na uroczystą Mszę
powstańcami, huk wystrzałów i odpowiednia
Św. białężyńskiego kościoła nie był przypadscenografia. Do tego mroźny, grudniowy wiekowy. Na miejscowym cmentarzu znajduje się
czór, niczym 90 lat temu. Był również apel
grób powstańca wielkopolskiego Józefa Skopoległych podczas, którego odczytane zostały
wrońskiego. To właśnie mieszkańcy wsi Białęwszystkie nazwiska goślińskich powstańców.
żyn oraz - nie leżącego już dziś w obrębie
Burmistrz Tomasz Łęcki, Przewodniczący
gminy Murowana Goślina Pacholewa - byli najKomitetu Obchodów 90. rocznicy Powstania
bardziej zaangażowani w Powstanie WielkoWielkopolskiego Norbert Kulse, Przewodnipolskie, z ówczesnym proboszczem białężyńczący Rady Miejskiej Zbyszek Krugiełka w asyskim ks. Norbertem Szwabą na czele.
ście młodzieży złożyli wieniec w imieniu
Po Mszy Świętej uczestnicy obchodów udali mieszkańców na grobie powstańców. Kurkowe
się na rynek w Murowanej Goślinie pod Bractwo Strzeleckie wykonało salwę ku czci
pomnik Powstańców Wielkopolskich. Uroczy- poległych. W obchodach uczestniczyła także
stość rozpoczęło wspólne odśpiewanie hymnu delegacja z Pacholewa.
narodowego. Burmistrz Tomasz Łęcki przytaPo widowisku wszyscy zostali zaproszeni do
czając słowa Ignacego Jana Paderewskiego
sali konferencyjnej ratusza na poczęstunek
wygłosił przemówienie z balkonu ratusza.
i gorącą herbatę oraz do zwiedzenia okoliczNastępnie odsłonięta została pamiątkowa tabnościowej wystawy.
lica z nazwiskami goślinian biorących udział
w Powstaniu. Dokonali tego przedstawiciele Uroczystości nie mogłyby się odbyć bez zaanpotomków powstańców w asyście fundatorów gażowania wielu ludzi. Należą im się ogromne

podziękowania. Bardzo dużo pracy w przygotowanie widowiska włożyła młodzież z Gimnazjum nr 1 i nr 2 w Murowanej Goślinie pod
okiem pań: Anny Płonki, Karoliny Betki i Anny
Kasprzak. Szkoły z terenu gminy brały czynny
udział w konkursach o tematyce powstańczej. Szczególną
inicjatywą wykazały się: Cech
Rzemieślników,
Kupców
i Przedsiębiorców oraz Kurkowe Bractwo Strzeleckie,
fundując pamiątkową tablicę
z nazwiskami powstańców
i służąc pomocą przy głównych obchodach. Przez cały
rok działał powołany przez
Burmistrza Komitet Obchodów 90. rocznicy Powstania
Wielkopolskiego pod przewodnictwem Kustosza Izby
Regionalnej Ziemi Goślińskiej
p. Norberta Kulse.
Bardzo dziękujemy sponsorom:
Przedsiębiorstwu Inżynieryjnemu Trust Sp. z o.o., spółce
Aves z Murowanej Gośliny, Bankowi Zachodniemu WBK O/Murowana Goślina, Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu, Cechowi Rzemieślników Kupców i Przedsiębiorców, Państwu Małgorzacie i Stanisławowi Czarneckim,
Państwu Danucie i Zbigniewowi Wawrzyniakom, Panu Wieńczysławowi Rakowskiemu,
Panu Ryszardowi Pominowi, Panu Tomaszowi
Kędziorze, Panu Tadeuszowi Kopczyńskiemu
oraz wszystkim, którzy pomogli w organizacji
całości przedsięwzięcia.
Projekt zrealizowano przy pomocy finansowej
gminy Murowana Goślina, Powiatu Poznańskiego
i programu operacyjnego „Patriotyzm Jutra”
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Faktyczna data wyzwolenia Murowanej
Gośliny to 1 stycznia 1919 roku, dlatego odbywający się w Murowanej Goślinie co roku tego
właśnie dnia Koncert Noworoczny – był
poświęcony pamięci powstańców.
Roma Dukat
Komitet Obchodów
90. rocznicy Powstania Wielkopolskiego

Lista Gośliniaków - uczestników Powstania Wielkopolskiego

N

a niniejszej liście znajdują się potwierdzone nazwiska uczestników Powstania Wielkopolskiego, którzy wywodzili
się z gminy Murowana Goślina, tych, którzy tu
się urodzili lecz już ich nie zamieszkiwali, jak
również tych, którzy osiedlili się w gminie
Murowana Goślina po udziale w powstaniu.
Adamski Franciszek, Baszczyński Tomasz,
Brocki Jan, Bromberek Jan, Bromberek
Tomasz, Bromberek Walenty, Bubacz Józef,
Buchholz Andrzej, Budnik Andrzej, Burzyński
Józef, Burzyński Wiktor, Cholewicki Piotr,
Chudzicki Antoni, Cieślik Stanisław, Ciężki
Witold, Cwojdziński Mikołaj, Cwojdziński Wojciech, Dera Tomasz, Dera Władysław, Dobrowolski Józef, Dolata Wojciech, Dudek Jan,

Felerski Andrzej, Filipiak Andrzej, Gajewy
Piotr, Gorzejewski Józef, Górzny Stanisław,
Grajek Feliks, Grawenda Antoni, Jakubowicz
Józef, Jakubowicz Stanisław, Jankowski Roman,
Jankowski Wincenty, Janowiak Stanisław,
Jędryczka Władysław, Kamiński Józef, Kanonik
Stanisław, Karasiewicz Jan, Karasiewicz Kazimierz, Karpiński Franciszek, Kaseja Jan, Kaseja
Wojciech, Kazuś Jan, Klainert Kazimierz,
Klaszczyński Jan, Klaszczyński Marcin, Kłos
Bernard, Knypiński Kazimierz, Kołpowski
Tadeusz, Konitz Jan, Kosmowski Stefan,
Kowalczyk Stanisław, Krygier Władysław,
Kuczkowski Leopold, Kulus Karol, Lis Józef,
Łech Franciszek, Majchrzak Franciszek,
Maluśki Antoni, Małyszczak Michał, Małyszczak Szczepan, Marszał Franciszek, Michalak

Ignacy, Michalak Stanisław, Milewski Jakub,
Musioł Stefan, Niewolny Michał, Nowacki
Romuald, Nowicki Stanisław, Orliński Franciszek, Pacholski Stanisław, Pawłowski Edward,
Piątek Czesław, Polus Jan, Prusinowski Józef,
Rakocy Zygmunt, Rolirad Stanisław, Rychlewski Jan, Rzadkiewicz Stanisław, Sawicki Franciszek, Skowroński Józef, Skubel Franciszek,
Sobkowiak Stefan, Sroka Stefan, Styszyński
Franciszek, Sura Wojciech, Surma Franciszek,
Surma Stanisław, Szafrański Leon, Thiem Józef,
Tomalka Jan, Tomaszewski Mieczysław, Tulecki Kazimierz, Tulecki Stanisław, Twardowski
Stefan, Walkowiak Władysław, Wasiak Jan,
Wawrzyniak Szczepan, Wojciechowski Ignacy,
Woźny Piotr, Wujewski Stanisław, Zmyślony
Adam
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K IE ROW NIK OŚ RODK A POMOC Y SPO ŁECZN EJ
ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy
DWIE OSOBY NA STANOWISKO - PRACOWNIK SOCJALNY
DO REALIZACJI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
Przewidywany termin zatrudnienia: marzec 2009 r.
Wymagania konieczne:

Wymagane dokumenty:
1. CV ze zdjęciem,

1. Posiadanie dyplomu uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie
pracownik socjalny lub dyplomu wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna lub ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia,
psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie.

2. list motywacyjny,

2. Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego i ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2004, Nr
64, poz. 593),

5. kopie świadectw pracy, ewentualnie opinie z zakładów pracy,

3. Znajomość pracy biurowej,
4. Obsługa komputera ze znajomością pakietu MS Office,

3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
4. kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji
zawodowych,

6. oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu na ww. stanowisko.
Termin składnia ofert:

5. Prawo jazdy kat. B.

Oferty na konkurs należy złożyć do dnia 9 lutego 2009 roku (decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej) pod adresem:

Wymagania pożądane:

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Dworcowa 10, 62-095 Murowana Goślina, pok. 313

1. doświadczenie przy realizacji projektów unĳnych,
2. umiejętność pracy w zespole,
3. zaangażowanie, kreatywność, komunikatywność, dokładność,
4. umiejętność analizy dokumentów,
5. inicjatywa w wykonywaniu powierzonych obowiązków,

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

Spośród kandydatów, którzy złożą komplet dokumentów w wymaganym terminie, zostaną wyłonione osoby, które będą zaproszone na
rozmowę kwalifikacyjną.
O wynikach postępowania zostaną powiadomieni kandydaci biorący
udział w rozmowie kwalifikacyjnej.
Murowana Goślina, dnia 18.01.2009 r.

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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