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Ksiądz Kanonik
Roman Kostecki
1955-2009

9 maja 2009 roku zmarł ks. kan. Roman Kostecki, twórca i proboszcz parafii pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa na
os. Zielone Wzgórza w Murowanej Goślinie, Dziekan dekanatu
goślińskiego, Współprzewodniczący Rady Fundacji Edukacyjnej
im. Jana Pawła II w Murowanej Goślinie.
Ks. Roman święcenia kapłańskie przyjął 3 czerwca 1982 r. w Poznańskiej Katedrze. Do Murowanej Gośliny skierowany został
w 1990 r. przez Arcybiskupa Poznańskiego Jerzego Strobę z zadaniem tworzenia nowej parafii. Funkcję proboszcza parafii pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa pełnił od jej erygowania
w dniu 15 marca 1993 r.
Msza Św. pogrzebowa pod przewodnictwem ks. abpa Henryka
Muszyńskiego odbyła się 14 maja na Nowym Rynku, os. Zielone
Wzgórza. Następnie kondukt żałobny udał się na cmentarz parafialny. W ostatniej drodze ks. Romanowi towarzyszyli bliscy, księża,
władze gminy, przedstawiciele organizacji ale przede wszystkim parafianie.
Był przyjacielem wielu ludzi…

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci i sercach.

Pragnienie Jego obecności

B

yło to w piątek popołudniu w przeddzień śmierci. Sam zadzwonił. Nasza
rozmowa trwała 10 minut i 28
sekund. Najbardziej znamienne było to, że
narzekał. Żalił się i wyrażał zmartwienie
tym, że w Kiekrzu, w miejscu jego rehabilitacji nikt nie chodzi z Komunią św. Mówił,
że jest za słaby, by iść do kaplicy i odprawić
Mszę św. Nadzieją był kolega, ks. Mariusz,
proboszcz parafii z obrzeży Poznania, który
obiecał przywozić Komunię św. Nie zdążył… To narzekanie było świadectwem
jego wiary w Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Pamiętam, z jakąż
radością mówił o tym, że na adoracje Pana
Jezusa w wieczory piątkowe przychodzi tak
wielu. Przeżywał nowe tabernakulum i niezwykłego człowieka, które je wykonywał…
Trzeba było się nauczyć je otwierać. Było
nietypowe. Na wszystkie wakacyjne

kapłańskie wyjazdy właśnie on dbał o to, co
było potrzeba nam księżom do odprawiania
Mszy św. Nigdy niczego nie zapomniał. Dbał
o każdy szczegół Liturgii w kościele, który
zbudował. Wspominał niepewność swego
kapłańskiego serca, gdy odprawiał Msze św.
przez 18 laty pod wiatą i nigdy nie wiedział ilu
przystąpi do Komunii św. Bał się, że zabraknie…martwił, że dużo zostanie, bo nie było
jeszcze tabernakulum… Pozostawiał jasne
i głębokie świadectwo wiary w Tego, który
„Do końca nas umiłował”. Kochał Pana Jezusa
i dbał o Jego obecność w Najświętszym Sakramencie, o Liturgię, która jest przecież tajemnicą wiary w pełną, realną i osobową obecnością Pana Jezusa. Kapłana nie można zrozumieć
bez Eucharystii, a Eucharystia uobecnia się
przez posługę kapłana. Ks. Roman już nigdy
nie stanie przy ołtarzu, który z takim pietyzmem i troską stawiał…Zostanie kościół,

ołtarz, tabernakulum i wieczna lampka
mówiąca, że ON Jezus Chrystus „jest
z nami po wszystkie dni, aż do skończenia
świata”.
Ks. Romana żegnamy 14 maja, dokładnie
w 28 rocznicę święceń diakonatu . Dzięki
tym święceniom mógł udzielać Komunii św.
Całe kapłańskie życie z wiarą , miłością
i poświęceniem sprawował Msze św. i rozdawał Komunię św. W ostatnich dniach
życia złożony chorobą i cierpieniem nie
mogąc tego czynić, sam dla siebie tego bardzo pragnął. Dlatego narzekał…
Romku niech Pan Jezus nasze życie i zmartwychwstanie, to twoje pragnienie Jego
świętej obecności i miłości zaspokoi szczęściem nieba. Do zobaczenia tam…
Ks. Maciej Kubiak
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Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Murowanej Goślinie
Społeczny Komitet Organizacyjny
serdecznie zapraszają na:

XIII MISTR ZOST WA POLSKI

WETER ANÓW
W PÓŁMAR ATONIE
X X VIII GOŚLIŃSKI
MAŁY MAR ATON
WETER ANÓW
7 czerwca 2009 r. (niedziela)
Murowana Goślina, pl. Powstańców Wlkp.
Bieg odbywa się pod honorowym patronatem
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
Tomasza Łęckiego
Program:
9.50 - oficjalne otwarcie XIII Mistrzostw Polski Weteranów w Półmaratonie
9.55 - rozgrzewka zawodników
10.00 - START do półmaratonu
10.05 - start biegów młodzieży szkolnej
10.30 - zakończenie biegów młodzieży szkolnej
10.35 - spodziewany pierwszy zawodnik na półmetku
11.05 - spodziewany zwycięzca półmaratonu
12.00 - koncert zespołu BLUE VOICE
13.30 - uroczysta dekoracja zwycięzców
Regulamin biegu: www.domkultury.murowana-goslina.pl
Zgłoszenia elektroniczne: www.polmaraton.murowana.pl

Urząd Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Murowanej Goślinie
Sołectwo Boduszewo
OSP Boduszewo
Pałac w Boduszewie
Towarzystwo Upowszechniania Internetu
w Boduszewie
serdecznie zaprasza na:

IX TA
TARG
RG WIEJSKI
W BODUSZEWIE
BO DUSZEWIE
w sobotę 13 czerwca 2009 r. od godz. 15.00
sprzedaż wyrobów rękodzielniczych
i produktów rolnych z możliwością degustacji
W programie ponadto:
• koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Łaniki” przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu
• koncert Goślińskiego samouka Jana Kasseji
• koncert Zespołu Śpiewaczego Koła Gospodyń Wiejskich
• koncert Orkiestry Dętej OSP w Murowanej Goślinie wraz
z Zespołem Tanecznym
• Biesiada Polska- Krzysztof Koniarek, Mieczysław Góra
• występ zespołu Trio z Boduszewa
• występ zespołu „Cantamus”
• zabawa taneczna z zespołem „Tequila”
• minizoo, loteria fantowa, konkurs strzelecki, pokaz sztucznych ogni, liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych, wspólna
biesiada przy ognisku.
Prowadzenie i gwara poznańska : Sylwia Prędka-Galas

Utrudnienia w ruchu!
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czerwca 2008 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej
Goślinie organizuje XII Mistrzostwa Polski Weteranów w Półmaratonie.

W związku z remontem ul. Poznańskiej musieliśmy wytyczyć nową trasę biegu.
Trasa biegu ulicami: pl. Powstańców
Wlkp., Dworcowa, Przelotowa, Szkolna,
Kolejowa, Gnieźnieńska, Rakownia w kierunku Kamińska.
Zwracamy się z prośbą o maksymalne
ograniczenie ruchu drogowego w dniu
1 czerwca w godz. 10.00 – 13.00 na w/w
ulicach. Z uwagi na objazd do ul. Polnej (trasa
biegu pokrywa się z trasą objazdu odcinek od

dworca kolejowego do ul. Wojska Polskiego)
prosimy o szczególnie ostrożną jazdę na tym
odcinku.
W godz. 9.00-14.30 zamknięta będzie
droga wojewódzka na odcinku ul. ŁąkowaRogozińska.
• Objazd Poznań - Wągrowiec: Łąkowa Wodna, Kochanowskiego, pl. Powstańców
Wlkp. - Rogozińska
• Objazd Wągrowiec - Poznań: Rogozińska,
pl. PowstańcówWlkp. - Kochanowskiego,
Wodna, Łąkowa.
• Przystanek autobusowy zostanie przeniesiony na pl. Powstańców Wlkp.(przy probostwie).

• Objazd do Kamińska – Przemysłowa.
• Z Rakowni objazd do Murowanej Gośliny
ul. Dolna.
• Ulica Szkolna zamknięta w godz. 10.00 13.00.
Na odcinku Szkolna – Kolejowa - Gnieźnieńska
i dalej w kierunku Kamińska będą tymczasowe
utrudnienia w ruchu drogowym.
ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA
PRZEPRASZAMY!
PROSIMY O OSTROŻNOŚĆ
I ZWRÓCENIE SZCZEGÓLNEJ
UWAGI NA ZAWODNIKÓW.
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TERMINARZ NAJBLIŻSZYCH
IMPREZ KULTURALNYCH,
SPORTOWYCH I TURYSTYCZNYCH
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
tel. 061 812 21 20, 061 811 30 88,
e-mail: dom.kultury@murowana-goslina.pl
w w w.d o m k u l t u r y. m u r owa n a - g o s l i n a . p l
Termin

Nazwa

Miejsce

15 - 30 maja

V Wystawa twórczości amatorskiej –
Goślińska Inwentura Artystyczna

MGOKiR

22 maja - 5 czerwca
Wernisaż:
22 maja godz. 18.00

Wystawa malarstwa Marleny Majchrzak

Galeria w pałacu

2 czerwca
godz.17.00

Turniej Szachowy z okazji Dnia Dziecka

Klub Osiedlowy

7 czerwca
START o 10.00

XXVIII Mały Gośliński
Maraton Weteranów
XIII Mistrzostwa Polski Weteranów
w Półmaratonie

pl. Powstańców Wlkp.

13 czerwca

IX Targ Wiejski

Boduszewo

10 - 19 czerwca

X wystawa prac dzieci z Pracowni
Rzeźby i Ceramiki

Galeria w pałacu

15 - 30 czerwca

Plenerowa wystawa fotograficzna „Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski”

Nowy Rynek
pl. Powst. Wlkp.

20 czerwca
godz. 17.00

Wianki – IV Powiatowy Przegląd Piosenki Lirycznej

Binduga
Mściszewo

25 - 27 czerwca

Ekologiczna Wioska Artystyczna

Długa Goślina

27 czerwca
godz. 20.30

VII Letni Festiwal Muzyczny „Musica
sacra musica profana”

Długa Goślina

25 lipca
godz. 11.00

V Światowy Zjazd Gośliniaków

sala OSP

25 lipca
godz. 14.00

VII Największy w Wielkopolsce Jarmark
św. Jakuba, czyli „Wojenko, wojenko...”

pl. Powstańców Wlkp.

25 lipca
godz. 22.00

„Dzieje Murowanej Gośliny” – widowisko plenerowe

plac przy
ul. Dworcowej

lipiec - sierpień

Kino Letnie

park miejski

lipiec

Obrazy w drodze - plenerowa wystawa
Piotra C. Kowalskiego

Murowana Goślina

1 sierpnia
godz. 20.30

VII Letni Festiwal Muzyczny „Musica
sacra musica profana”

Długa Goślina

29 sierpnia
godz. 15.00

Dożynki Gminne

Przebędowo

31 sierpnia

Dzień Solidarności i Wolności

Klub Osiedlowy
Kościół ZW

BIBLIOTEKA
APELUJE!
Biblioteka Publiczna od końca lutego
apelowała do Czytelników, aby sprawdzili stan swoich kont bibliotecznych
i przede wszystkim, by zwrócili zaległe książki. Ogłaszaliśmy to w telewizji
lokalnej, niniejszym Biuletynie oraz na
stronach internetowych gminy i biblioteki. Dłużnicy mieli czas do 31 marca,
aby uregulować zaległości. Wiele osób
zareagowało na prośby.
W związku z tym, że apel przynosi
oczekiwane rezultaty, odsuwamy
w czasie interwencję windykatora
i przedłużamy termin zwracania książek. Z amnestii można skorzystać do
końca maja tego roku.
Maria Matelska-Busza
Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Murowanej Goślinie
tel. 061 812 24 52
e-mail: biblioteka@murowana-goslina.pl

Widowisko - Dzieje
Murowanej Gośliny

C

zy można powiedzieć coś więcej niż to
co w publikacjach, artykułach, relacjach
historycznych...?

Może i powiedzieć więcej się nie da (przynajmniej na razie) ale może pokazać tak.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Murowanej Goślinie od października przygotowuje spektakl, który ma zmienić podejście
do spraw imprez kulturalnych w naszym mieście. Zaangażowano najlepszych specjalistów
do tworzenia widowisk i pod czujnym okiem
reżysera Marcina Matuszewskiego przygotowują największy spektakl w historii naszego
miasta. To już nie kilku aktorów i montaż
muzyczny znanych przebojów. To dwustu ludzi
z kilkunastu różnych grup artystycznych,
w tym kilkudziesięciu mieszkańców naszej
gminy.

Uległ zmianie numer telefonu oraz faxu do Klubu Pracy mieszczącego się przy ulicy Dworcowej 10 w Murowanej Goślinie.
Nowy numer tel/fax to: 061/812-22-31 wew. 23.

Widowisko, które zobaczycie Państwo 25 lipca
po Jarmarku św. Jakuba, to niezwykły pokaz
najwyższej jakości pirotechniki wojennej
z udziałem historycznych wozów pancernych,
tancerzy ognia, gry świateł, najwyższej jakości
dźwięku, fajerwerków z najwyższej półki
zsynchronizowanych ze specjalnie skomponowaną na spektakl muzyką. W kwietniu trwała
sesja w studio Radia Merkury przygotowująca
ścieżkę dźwiękową do spektaklu. Od maja
rozpoczynają się próby statystów... Nic więcej... lepiej przyjść i zobaczyć...!

Hanna Mazurkiewicz
Lider Klubu Pracy
e-mail: klub.pracy@murowana-goslina.pl

Marcin Matuszewski
Klub Osiedlowy „Zielone Wzgórza”

KLUB PRACY INFORMUJE…
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Rewitalizacja – najważniejsze
wyzwanie Murowanej Gośliny
W czerwcu i lipcu ubiegłego roku pisałem w „Biuletynie” na temat rewitalizacji. Po prawie roku warto podsumować na jakim etapie obecnie jesteśmy.
1. Budowa ul. Polnej (planowane zakończeDotychczasowe efekty
nie to koniec 2009 r.). Ul. Polna ma znaczeRealizując Program Rewitalizacji Murowanej
nie dla obsługi strefy przemysłowej, ale
Gośliny w ostatnich latach przeprowadzono
również odciąży ul. Gnieźnieńską.
kilka istotnych inwestycji. Została przebudowana ul. Kochanowskiego, tzw. Dolinka
Rakocego, ul. Przelotowa, od podstaw
został wybudowany budynek mieszkalny
przy ul. Kochanowskiego. Prace modernizacyjne przeprowadzono w Ośrodku
Zdrowia i w budynku mieszkalnym przy
ul. Przemysłowej. W ubiegłym roku
zakończyły się prace przy remoncie ul.
Poznańskiej i Rogozińskiej. Ul. Poznańska na odcinku śródmiejskim zyskała
historyczną stylizację. Gruntownej rewitalizacji został poddany Ratusz. Wcześniej mało widoczny, w złym stanie techUl. Polna w Murowanej Goślinie.
nicznym, mało funkcjonalny – obecnie
jest zauważalny na zewnątrz i wysoko oce2. Budowa obwodnicy miasta (realizacja
niany za rozwiązania wewnątrz budynku.
robót budowlanych 2010-2012). Bez
Przed paroma dniami widziałem po raz kolejny
obwodnicy nie da się normalnie funkcjonoosobę fotografującą nasz symbol wielowiekować w mieście.
wej miejskości.
3. Przejęcie od PKP i przebudowa ul. Kolejowej. Ul. Kolejowa wraz z częścią Polnej
Bardzo ważnymi są inwestycje w prywatnych
oraz Wojska Polskiego i Mostową tworzą
kamienicach – przykładem może być bank
„małą obwodnicę” centrum miasta.
WBK BZ czy odnawiane elewacje budynków.
Wprawdzie
procedury przejęcia od PKP
W ostatnim okresie najbardziej pięknieje piesię nie zakończyły (trwają już kilka lat), ale
rzeja północna. Zdewastowany teren pawilow najbliższych miesiącach zamierzamy
nów „geesowskich” został uporządkowany
przystąpić do opracowania projektu techi zagospodarowany przez „Biedronkę”.
nicznego.
Co jest celem Rewitalizacji Murowanej
4. Budowa ul. Raduszyńskiej (zakończyły się
Gośliny?
prace projektowe).
Nasze miasto w ostatnich dwudziestu latach
bardzo intensywnie się rozwinęło. Istotnie Doskonalenie systemu transportu publicznego
powiększył się obszar zainwestowany (os. Zie- związane jest z dwoma przedsięwzięciami.
1. Modernizacja linii kolejowej Poznańlone Wzgórza, os. 600-lecia, tereny przy
Wągrowiec (planowane zakończenie to
ul. Mściszewskiej, rejon ul. Gnieźnieńskiej,
koniec 2010 roku).
strefa przemysłowa przy ul. Polnej). Liczba
2. Wzmacnianie autobusowych połączeń
mieszkańców wzrosła o 130%. Taki rozwój
wewnątrzgminnych powiązanych z przegruntownie zmienia miasto, ale i zawiera niewozami do Poznania.
bezpieczeństwa. Dynamiczny rozwój Zielonych Wzgórz i os. 600-lecia, przygotowywane
Przekształcanie zdewastowanych/zaniedbainwestycje mieszkaniowe w Przebędowie stają
nych terenów łączących poszczególne części
się silną konkurencją dla historycznego cenmiasta.
trum. Aby realizować zrównoważony roz1. Budowa zbiornika wodnego w Przebędowój naszego miasta należy zdecydowanie
wie wraz z kąpieliskiem (planowana realiwzmacniać Śródmieście! I to jest właśnie
zacja 2010-2012).
najważniejszy cel programu rewitalizacji. Dru2.
Budowa zbiornika Raduszyńskiego (pierwgim celem jest poprawa układu drogowego
szym
krokiem będzie budowa ul. Raduoraz systemu transportu publicznego do
szyńskiej wraz z nowym mostem wyposai z Poznania. Trzeci cel – to przekształcanie
żonym w urządzenie spiętrzające wodę).
zdewastowanych, a przynajmniej zaniedba3.
Budowa ciągu pieszo-rowerowego od Zienych terenów łączących poszczególne części
lonych Wzgórz do Przebędowa wzdłuż
miasta. Wszystko po to, aby poprawiać komTrojanki oraz przejęcie przez gminę i upofort obecnym mieszkańcom oraz wzmacniać
rządkowanie parku w Przebędowie (te
pozycję konkurencyjną Murowanej Gośliny
inwestycje nie mają aktualnie określonej
w przyciąganiu nowych mieszkańców.
perspektywy realizacyjnej).
Najpierw krótko wskażę zadania zwiąWróćmy do Śródmieścia.
zane z celem drugim i trzecim.
Poprawa układu drogowego związana jest Śródmieście jest kluczem do całego procesu
rewitalizacji Murowanej Gośliny. Bez przez czterema inwestycjami.

Tomasz Łęcki - Burmistrz Miasta i Gminy
kształcania centrum inne projekty tracą na
znaczeniu lub mogą przyczynić się do dezintegracji miasta.
W Programie Rewitalizacji wyznaczyliśmy pięć kompleksowych projektów
zlokalizowanych w Śródmieściu.
1. Rynek atrakcyjnym centrum miasta.
Temu projektowi poświęcam odrębną
część mojego tekstu (w kolejnym numerze Biuletynu).
2. Dworzec – nowoczesny węzeł transportu publicznego. W ramach tego projektu ma zostać odrestaurowany budynek dworca, zagospodarowane tereny
w okolicach dworca, przedłużona ul.
Dworcowa, wybudowane parkingi dla
samochodów i rowerów oraz przystanki
autobusowe (wszystkie linie autobusowe
gminne i regionalne będą przebiegały przy
dworcu). Realizacja tego projektu powinna
rozpocząć się w ciągu dwóch lat.
3. Mieszkania czynszowe – ul. Przemysłowa,
mieszkania czynszowe – Raduszyn.
W Śródmieściu, ale także w Raduszynie,
Przebędowie i na Zielonych Wzgórzach
planuje się budowę mieszkań komunalnych
i pod wynajem. Projekt będzie realizowany
wraz z partnerami prywatnymi i ma ułatwić dostęp do własnego mieszkania.
4. Zamek w Murowanej Goślinie wraz z parkiem. Intensywnie zagospodarowane centrum potrzebuje enklawy spokoju. Tę
funkcję będzie pełnił zamek przy ul. Kochanowskiego wraz z otaczającym go parkiem. Stopniowo wyprowadzani są stamtąd mieszkańcy komunalni. Docelowo
zamek ma stanowić miejsce ciekawych inicjatyw kulturalnych, społecznych i edukacyjnych, być może powiązanych z kawiarenką, salą wystawową czy salą koncertów
kameralnych. Park według gotowego projektu stanie się przyjazny dla mieszkańców
i będzie kolejną ozdobą Murowanej
Gośliny.
5. Aktywizacja Gospodarcza wraz z Inkubatorem Przedsiębiorczości. Zlokalizowany
w strefie przemysłowej ma ułatwiać tworzenie nowych firm w naszym mieście.
Powinno się to stać istotnym atutem
naszego miasta w oczach młodych przedsiębiorczych osób oraz ułatwiać pierwsze
kroki w biznesie osobom z ciekawymi
pomysłami, ale bez wystarczającego kapitału.
c.d. w kolejnym numerze Biuletynu
Tomasz Łęcki
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
tel. 061 892 36 05
e-mail: burmistrz@murowana-goslina.pl
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14:35 (L), 16:35, 17:35 (U), 19:50, 21:40 (6N),
22:50

Nowe

ROZKŁADY JAZDY

LINIA 348
Przebędowo - Poznań (os. Sobieskiego)
Trasa: PRZEBĘDOWO - Murowana Goślina Bolechowo - Biedrusko - POZNAŃ (Radojewo
– Jaśkowiaka - Morasko - os. Sobieskiego)
Dni robocze
5:45, 6:20, 6:35 (S), 7:10, 9:25, 13:05, 14:55,
15:15 (KOM), 16:05, 18:05, 20:00, 21:45
Soboty, niedziele i święta
6:35, 9:25 (T), 13:10 (L), 15:00, 17:30, 19:45

11 maja wszedł w życie nowy rozkład autobusów linii
341 i 348 obsługiwanych przez Warbus Sp. z o.o. z Warszawy.

U

zgodnienia dokonane z ZTM Poznań
nieznacznie zmodyfikowały opracowany przez Przewoźnika oraz UMiG
projekt rozkładu, dlatego też niektóre informacje przedstawione w poprzednim Biuletynie uległy zmianie. Warto także podkreślić, że
wejście w życie nowego rozkładu będzie się
wiązać ze zmianą w systemie biletowym. Ustalono wspólnie z przewoźnikiem, że osoby
posiadające bilet miesięczny na cztery strefy
na linie 341 i 348 mogą na jego podstawie
korzystać także z przejazdów autobusami
komunikacji wewnątrzgminnej bez ponoszenia
dodatkowych kosztów. Szczegółowe informacje na temat organizacji transportu autobusowego znajdziecie Państwo w zakładce Komunikacja do Poznania oraz Komunikacja
wewnątrzgminna na stronie internetowej
gminy www.murowana-goslina.pl.
LINIA 341
Przebędowo - Poznań (Rondo Śródka)
Trasa: PRZEBĘDOWO - Murowana Goślina Bolechowo - Owińska - Miękowo - Czerwo-

nak - Koziegłowy - POZNAŃ (rondo Śródka)
Dni robocze
4:30, 5:10, 5:40, 6:15, 6:30(#), 7:15, 7:30, 8:20
(S), 8:35, 9:45, 11:00, 12:05, 12:50, 13:50(#),
14:20, 15:25, 16:20, 16:55, 17:30, 18:25 (#),
18:50, 19:45, 20:55 (#), 21:50, 23:45 (5nocny)
Soboty, niedziele i święta
4:45 (n), 6:00, 9:20, 11:00 (L), 13:00, 15:25 (U),
16:35, 18:50, 20:50(6N), 22:10 23:45 (6nocny)
Poznań - Przebędowo
Trasa: POZNAŃ (rondo Śródka) - Koziegłowy
- Czerwonak - Miękowo - Owińska - Bolechowo - Murowana Goślina - PRZEBĘDOWO
Dni robocze
5:00, 6:05, 6:35, 7:30, 7:54, 8:30(#), 9:45, 11:10,
12:05, 13:05, 13:55, 14:40, 15:04, 15:15(#),
15:55, 16:20, 16:49, 17:20, 17:50, 18:35, 19:20,
19:50(#), 20:50, 22:15(#)
Soboty, niedziele i święta
1:00 (nocny), 5:50(#L), 7:20 (n), 10:10, 12:10,

Poznań (os. Sobieskiego) - Przebędowo
Trasa: POZNAŃ (os. Sobieskiego - Morasko Jaśkowiaka - Radojewo) - Biedrusko - Bolechowo - Murowana Goślina - PRZEBĘDOWO
Dni robocze
6:25, 7:30, 8:15 (KOM), 8:35, 12:20, 14:00,
15:50, 16:30, 17:10, 19:05, 20:55, 22:50
Soboty, niedziele i święta
7:35, 10:35 (T), 14:00 (L), 15:45, 18:30, 20:30
Legenda:
S - kursuje w dni nauki szkolnej
# - nie kursuje 24.XII
5 - kursuje tylko w piątki
6 - kursuje tylko w soboty
n - nie kursuje 24 i 31.XII oraz w Wielką Sobotę
N - nie kursuje 25 XII i w pierwszy dzień Świąt
Wielkanocy
T - kursuje także 1.XI
L - nie kursuje 25-26.XII, 1.I i w dwa dni Świąt
Wielkanocy
U - nie kursuje 25.XII, 1.I i w pierwszy dzień
Świąt Wielkanocy
KOM - kurs komercyjny realizowany przez
Przewoźnika niezależnie od UMiG

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

Przemoc w rodzinie

S

prawca przemocy wobec osób bliskich,
gdy czuje się bezkarny, będzie nadal stosował przemoc, bez względu na składane obietnice – następnym razem może być
znacznie gorzej!
W każdej chwili możesz zatrzymać przemoc!
Możesz uzyskać pomoc dla siebie i swoich bliskich! Jest to jedyna droga do normalności
w życiu Twoim i Twojej Rodziny!
Gdzie szukać pomocy:
Interdyscyplinarny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (siedziba
Ośrodka Pomocy Społecznej) w wyznaczone
dyżury – najbliższy termin 27.05.2009 r.
w godzinach 13.00-15.00, tel. 061 811 40 20
(czynny w godzinach dyżuru).
Policja w Murowanej Goślinie tel. 061 812 22 97.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowanej
Goślinie ul. Dworcowa 10 - tel. 061 812 22 31.

10.00-22.00, w niedziele i święta w godzinach
10.00-16.00.

Punkt informacyjno-konsultacyjny dla
Uzależnionych i ich Rodzin oraz Ofiar
i Sprawców Przemocy w Murowanej Goślinie ul. Dworcowa 10 II p.

Niebieska Linia – pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie - tel. 061 864 21 26,
061 879 82 12

Dyżur terapeuty w środy w godzinach 16.0017.30 - tel. 061 811 40 20.
Dyżur psychologa ds. uzależnień pierwszy
i trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach
9.30-12.30.
Dyżur prawnika w wyznaczone poniedziałki
od godziny 17.00 (informacja w Ośrodku
Pomocy Społecznej).
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 0 801 120 002 (płatny pierwszy impuls),
czynny od poniedziałku do soboty w godzinach

Policyjny Telefon Zaufania tel. 0 800 120 226.
Interdyscyplinarny Zespół
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
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Jest absolutorium dla Burmistrza Murowanej Gośliny

Z

godnie z dyspozycją art. 199 ust. 3
ustawy o finansach publicznych organ
stanowiący powinien do dnia 30 kwietnia podjąć decyzję w sprawie absolutorium dla
organu wykonawczego gminy.

Mając powyższe na uwadze Przewodniczący
Rady Miejskiej zwołał na dzień 27 kwietnia
2009 roku sesję podczas, której radni mieli
zadecydować o udzieleniu lub nieudzieleniu
Burmistrzowi absolutorium za wykonanie
budżetu w 2008 roku. Po zapoznaniu się ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz po
przeprowadzeniu czterech kontroli w tym
zakresie Komisja Rewizyjna wystąpiła do Rady
z wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi absolutorium, w którym wskazała, że dochody
zostały wykonane na poziomie 101,2% planu
a wydatki na poziomie 96,2% planu. Wniosek
absolutoryjny został przedstawiony radnym
podczas sesji. Radni zapoznali się również ze
stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej, która o przedłożonym sprawozdaniu
wyraziła opinie pozytywną. Opinie pozytywne
wyraziły też obie komisje stałe tj. Gospodarcza i Oświatowo-Społeczna. Po wysłuchaniu
wszystkich opinii i wyjaśnień Rada Miejska
w obecności 14 radnych podjęła uchwałę
nr XXIX/287/2009 w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy. Za
udzieleniem absolutorium opowiedziało się 12
radnych, natomiast dwoje było przeciw.
Jeszcze przed głosowaniem Burmistrz powiedział, że 2008 rok był, z punktu widzenia
zarządzania budżetem, rokiem trudnym a
praca nad nim była permanentna. Za wspólny
wysiłek przy realizacji budżetu podziękował
wszystkim, którzy z nim współpracowali:
Radzie Miejskiej, Sołtysom, Przewodniczącym
Zarządów Osiedli, wszystkim pracownikom
urzędu i jednostek organizacyjnych gminy oraz
najbliższym współpracownikom: swojemu
zastępcy Marcinowi Bulińskiemu, Sekretarzowi Maciejowi Kaczmarkowi, a w szczególności pani Skarbnik Romanie Dudek.
Podczas XXIX sesji radni podjęli również 7
innych uchwał:
1) Uchwała Nr XXIX/288/2009 w sprawie

zmiany budżetu gminy na 2009 rok.
Dochody zostały zwiększone do kwoty
40.239.278 zł a wydatki do kwoty
54.352.904 zł.
2) Uchwała Nr XXIX/289/2009 w sprawie
upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy
do zaciągnięcia zobowiązań obciążających
budżet gminy w roku 2010 w celu realizacji
inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej na
odcinku od ul. Starczanowskiej do ul. Mickiewicza w Murowanej Goślinie”.
Inwestycja związana jest z budową hali
widowiskowo-sportowej przy ul. Mściszewskiej. Rada upoważniła Burmistrza do
zaciągnięcia zobowiązań do kwoty 85.000
zł. w zakresie opracowania dokumentacji
projektowej i wykonawczej oraz uzyskania
pozwolenia na budowę drogi.
3) Uchwała Nr XXIX/290/2009 w sprawie
upoważnienia
Burmistrza
Miasta
i Gminy do zaciągnięcia zobowiązań
obciążających budżet gminy w roku 2010
w celu realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ul. Szkolnej w Murowanej Goślinie”
w ramach zadania inwestycyjnego Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich.
Przebudowa ul. Szkolnej zaplanowana jest
na lata 2010-2015. Upoważnienie, o którym mówi uchwała dotyczy zaciągnięcia
zobowiązań w zakresie wznowienia dokumentacji projektowej i wykonawczej oraz
uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.
4) Uchwała Nr XXIX/291/2009 w sprawie
zmiany uchwały Nr XXVII/283/2009
w sprawie uchwalenia Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy
Murowana Goślina na lata 2009 – 2015.
Zmiany dotyczą projektu pn. „System
Informacji Turystycznej w Wielkopolsce”
w ramach, którego wykonane zostaną
infokioski, tablice informacyjne przy obiektach zabytkowych oraz turystyczne oznakowanie drogowe na wlotach dróg krajowych na granicy województwa. Projekt
realizowany jest przy współpracy z Wielkopolską
Organizacją
Turystyczną
i uwzględnia dotacje z Wielkopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego.
5) Uchwała Nr XXIX/292/2009 w sprawie
nadania nazwy dla osiedla w miejscowości Boduszewo.
Rada Miejska nadała osiedlu rekreacyjnemu
położonemu w południowej części miejscowości Boduszewo, przy drodze prowadzącej z Murowanej Gośliny do Zielonki
nazwę „Sasanka”. Nazwa ta uzyskała pozytywną opinię Rady Sołeckiej Boduszewa.
6) Uchwała Nr XXIX/293/2009 w sprawie
określenia stawek za składowanie odpadów komunalnych na składowisku w Białęgach.
Uchwała ustala wysokość opłaty za składowanie odpadów komunalnych na składowisku w Białęgach na poziomie 52,66 zł
brutto za tonę. Do opłaty tej należy doliczyć opłatę za gospodarcze korzystanie ze
środowiska w wysokości określonej
w przepisach wykonawczych do ustawy
Prawo ochrony środowiska z dnia
27 kwietnia 2001 r.
7) Uchwała Nr XXIX/294/2009 w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego
MG Sport Sp. z o.o.
Rada Miejska podwyższyła kapitał zakładowy spółki o kwotę 1.480.000 poprzez
utworzenie nowych udziałów, które
zostaną pokryte wkładem pieniężnym
i objęte w całości przez Miasto i Gminę
Murowana Goślina. Kwota, o którą podwyższony został kapitał pozwoli na realizację wydatków związanych z budową hali
widowiskowo-sportowej w okresie od
kwietnia do czerwca 2009 roku. Możliwość
podwyższenia kapitału zakładowego została
przewidziana w akcie założycielskim spółki.
Kolejna sesja Rady Miejskiej odbędzie się
w dniu 25 maja i zostanie poprzedzona posiedzeniami Komisji Gospodarczej (19 maja) i Komisji Oświatowo-Społecznej (21 maja).
Piotr Hildebrandt
Biuro Rady Miejskiej
tel. 061 892 36 54
e-mai: rada.miejska@murowana-goslina.pl

Unia Europejska dofinansowuje kontakty międzynarodowe

P

ozyskiwanie środków zewnętrznych nie
jest łatwe i jak się okazuje czasem długotrwałe.

maliśmy informację, że nasz wniosek został
bardzo wysoko oceniony i na 333 aplikacje
z całej Europy uplasował się na 6 miejscu.

W styczniu 2008 r. Referat Organizacyjny
wystąpił do Unii Europejskiej z wnioskiem
z programu Citizen’s Meeting o dofinansowanie pobytu gości z naszych miast partnerskich
z Ochotnicy Dolnej, niemieckiego Hemmingen, francuskiego Yvetot i szkockiego Biggar
podczas Jarmarku Świętego Jakuba, który miał
się odbyć w lipcu. Po kilku tygodniach otrzy-

Niestety od chwili ogłoszenia tego wyniku
musieliśmy czekać rok na przelanie środków.
W drugiej połowie kwietnia br. na konto
urzędu wpłynęło 21.095,60 zł.
Kwota dofinansowania uzależniona była od
liczby gości i długości ich pobytu w naszej gminie.

Jak się okazuje proces zdobywania pieniędzy
na kontakty międzynarodowe jest długi. Dlatego też już niebawem rozpoczniemy przygotowywanie wniosku na uroczystość podpisania
umowy o partnerstwie z Yvetot, która nastąpi
wiosną 2010 roku w Murowanej Goślinie.
Ewa Leitgeber
Kierownik Referatu Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich
tel. 061 892 36 50
e-mail: e.leitgeber@murowana-goslina.pl
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Z placu budowy hali widowiskowo – sportowej

3

marca 2009 roku gmina
przekazała plac budowy
hali widowiskowo-sportowej w Murowanej Goślinie firmie
POSBAU S.A.
Od tego czasu wykonywane są
roboty budowlane na podstawie
dokumentacji technicznej odpowiednio z uzyskanym pozwoleniem na budowę. Zakres wykonywanych prac jest zgodny
z harmonogramem załączonym
przez Wykonawcę do umowy.
W imieniu inwestora Nadzór
Inwestorski na budowie prowadzi firma INBUD.

sanitarno–administracyjnego hali.
Od 24 kwietnia 2009 roku bezpośrednie finansowanie budowy
hali
widowiskowo-sportowej
przejęła powołana przez gminę
Murowana Goślina spółka z o.o.
MG Sport.

Wizualizacja hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie

Obecnie zakończone zostały prace związane
z wykopami ziemnymi, rozbiórkami oraz
betonowaniem ław fundamentowych i słupów
żelbetowych. Wykonywana jest na bieżąco
instalacja podposadzkowa kanalizacji sanitarnej. Na podstawie prowadzonych prac widać

już zarys przestrzenny nowej hali. Należy też
dostrzec i pozytywnie ocenić jakość robót
budowlanych.

Termin zakończenia zleconych
obecnie prac budowlanych planowany jest na czerwiec 2010 roku,
w taki sposób aby we wrześniu
2010 roku hala widowiskowosportowa mogła być gotowa do
prowadzenia zajęć sportowych
z uczniami i powszechnie służyć
goślińskiemu środowisku.
Ryszard Pomin
Kierownik Referatu Inwestycji
tel. 061 892 36 10
e-mail: r.pomin@murowana-goslina.pl

W maju trwają roboty budowlane dotyczące
posadzki i murów parteru areny hali i zaplecza

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Prze- Budowa ulicy Polnej
rwają prace budowlane na największej
będowo-Trojanowo
budowie drogowej w gminie Murowana

B

udowa
ścieżki
pieszo–rowerowej
w Przebędowie (416 metrów) i ścieżki
rowerowej z Przebędowa do Trojanowa
(2.044 metrów) przez Wielkopolski Zarząd
Dróg Wojewódzkich (WZDW) to w 2009 roku
kolejna inwestycja związana z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego, realizowana
na terenie gminy Murowana Goślina.

Planowany koszt tej inwestycji to ok. 2 mln zł,
finansowany przy udziale budżetu gminy Murowana Goślina, dotacji z programu Krajowej
Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz
WZDW. Wykonawcą robót jest firma Viapol
Inżynieria Lądowa Sp. z o.o. z Poznania. Obecnie zakończone zostały prace związane z bu-

dową ww. ścieżki pieszo-rowerowej. W zakresie budowy ścieżki rowerowej od Przebędowa
do Trojanowa (tj. do skrzyżowania Rogoźno –
Wągrowiec) wykonane zostały roboty ziemne
związane z budową nasypu i ułożeniem
obrzeży drogowych.
W następnych tygodniach wykonany zostanie
podkład z tłucznia i nawierzchnia asfaltowa.
Prace te powinny zostać zakończone
w czerwcu 2009 roku.
Ryszard Pomin
Kierownik Referatu Inwestycji
tel. 061 892 36 10
e-mail: r.pomin@murowana-goslina.pl

Budowa nasypu w ulicy Cichej

T

rwają roboty budowlane związane
z odwodnieniem terenu i wykonaniem
nasypu pod budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Cichej. Nasyp ten jest potrzebny
obecnie do ułożenia kolektora kanalizacji sanitarnej fi 600 mm, który umożliwi docelowo
odprowadzanie ścieków sanitarnych z północnej części miasta i gminy Murowana Goślina
oraz z gminy Skoki.

na trudności związane ze znacznym napływem
wody gruntowej o charakterze źródliskowym.
Spowodowało, to opóźnienie tempa prac
budowlanych.

Docelowo nasyp zostanie wykorzystany do
wybudowania nawierzchni ulicy Cichej. Wykonawca nasypu, firma SIEDLECKI PLUS z Kamińska przy wykonywanych pracach napotkał

Ryszard Pomin
Kierownik Referatu Inwestycji
tel. 061 89 36 10
e-mail: r.pomin@murowana-goslina.pl

Dalsze prace w tym rejonie, w miesiącu maju
i czerwcu br. związane z budową kanalizacji
sanitarnej prowadzić będzie na zlecenie Aquanet S.A. firma SANIMET oraz WUPRINŻ.

T

Goślina. Kompleksowa przebudowa
i budowa ulicy Polnej wkracza w kolejną fazę
prac. W miesiącach kwietniu i maju br. ułożona
została kanalizacja sanitarna oraz podbudowa
tłuczniowa na odcinku od firmy Hilding do
firmy BIO-WIN. Wykonywane są dalsze prace
związane z ułożeniem kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej oraz podbudowy tłuczniowej w kierunku firmy INLINE. W połowie
lipca 2009 roku planowane jest ułożenie górnej, tzw. ścieralnej warstwy masy asfaltowej
na odcinku od torów kolejowych PKP do działek budowlanych na wysokości wjazdu do
firmy INLINE.
Na początku maja br. została podpisana
umowa z wykonawcą na realizację II etapu
budowy ulicy Polnej, tj. od wjazdu do firmy
INLINE do skrzyżowania z ulicą Gnieźnieńską
(na granicy miejscowości Murowana Goślina
i Boduszewo). Na częściowe sfinansowanie
tych prac gmina Murowana Goślina uzyskała
dotację w ramach środków finansowych z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W zakresie wykonywanych prac
uwzględniono budowę kanalizacji sanitarnej
i deszczowej, budowę oświetlenia drogowego, budowę chodników, ścieżek rowerowych i nawierzchni drogi. Zakończenie II etapu
budowy ulicy Polnej planowane jest na listopad
2009 roku.
Ryszard Pomin
Kierownik Referatu Inwestycji
tel. 061 89 36 10
e-mail: r.pomin@murowana-goslina.pl
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nalista naszego miasta, członek zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej. Zyga miał jeszcze jedno
zadanie w Orkiestrze, które wypełniał zawsze
z radością i sumiennością; był strażnikiem
czasu, w swoich notatkach zawsze sprawdzał
i pamiętał, który z członków Orkiestry ma
ważną dla siebie rocznicę by uczcić to zagraniem
orkiestrowego „sto lat, sto lat”… Można by
pisać o nim wiele.
Z perspektywy Orkiestry wszyscy byliśmy
świadkami Jego wielkiej pasji – muzyki. Oddawał
się jej bez reszty i całym sercem. Ta pasja i Orkiestra towarzyszyła mu praktycznie do ostatnich chwil, w radiowym studio podczas nagrań
i w drodze powrotnej. Kiedy wychodził z autokaru, jak zwykle zaintonował „do widzenia, do
widzenia, do miłego…” i nikt zupełnie nie myślał
o tym, że to właśnie za szybkie pożegnanie…

23

kwietnia 2009 roku, rano zmroziła
nas wiadomość o nagłej śmierci
Zygmunta Kaźmierczaka, naszego
wieloletniego trębacza, saksofonisty Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Murowanej Goślinie. Zygmunt (Zyga, bo tak kazał
mówić do siebie) w szeregi Orkiestry wstąpił
w 1973 roku. Należał, do dziś, do najstarszych stażem członków Orkiestry. Zawsze
uśmiechnięty, życzliwy, pełen nowych inicjatyw i pomysłów. Współzałożyciel Kapeli
Goślińskiej „Eka Wuja Jacha”, wieloletni hej-

N

Pożegnaliśmy Go w sobotę 25 kwietnia grając
w kościele i na cmentarzu, był z nami, jego
instrumenty z kirem stały razem z Orkiestrą.
Będzie jeszcze raz z nami grał, podczas lipcowego przedstawienia plenerowego „Dzieje
Murowanej Gośliny”. Wprawdzie nie będziemy
Go widzieć, ale będziemy słyszeć z nagranego
materiału muzycznego…
Zygmuś! Mieliśmy jechać razem do Rzymu, a tak
się złożyło, że muszę napisać żegnaj, choć głęboko wierzę – do zobaczenia!
W imieniu Orkiestry Ochotniczej
Straży Pożarnej w Murowanej Goślinie
Mateusz MJ Sibilski, Kapelmistrz

WAŻNE TELEFONY, KONTAKTY:
Straż Miejska
tel.: 061 812 20 10; kom.: 0 500 12 49 40
Policja
tel.: 061 812 22 97; kom.: 0 500 13 53 51
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 st. strażnik Mariusz ANDRZEJEWSKI
Rejon II: os. Zielone Wzgórza (Osiedla Samorządowe nr 7, 8, 9, 10, 11, 12)
Policjant sierżant Hubert ŻOŁDAK
kom. 0 605 192 925
Strażnik Miejski mł. insp. strażnik Przemysław ESZNER
Rejon III: Tereny wiejskie gminy
Policjant sierż. Damian FUTRO
kom. 0 500 135 351
Strażnik Miejski st. strażnik Jakub BANASZKIEWICZ
Szczegółowy wykaz na stronie
www.murowana-goslina.pl

OFERTA EDUKACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. J. I WŁ. ZAMOYSKICH W ROKIETNICY
SZKOŁA W MUROWANEJ GOŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2009/2010.

asza szkoła przygotowała
bogatą
ofertę edukacyjną
skierowaną do
absolwentów gimnazjum. Zapraszamy
do zapoznania się z proponowanymi kierunkami kształcenia.
1. TECHNIKUM – po 4 latach egzamin
maturalny i dyplom technika
• w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego
Absolwent tego kierunku potrafi dobierać
surowce, dekorować i oceniać jakość potraw,
planuje i nadzoruje proces przygotowania
potraw, opracowuje jadłospisy, dysponuje
umiejętnościami interpersonalnymi w obsłudze
konsumenta, urządza wnętrza obiektów oraz
organizuje zaopatrzenie w zakładach zbiorowego żywienia. Kierunkowe przedmioty
nauczania: urządzanie zakładów gastronomicznych, technologia gastronomiczna z obsługą
konsumenta, podstawy żywienia człowieka,
przedmioty ekonomiczne. Praktyka zawodowa
w najlepszych zakładach gastronomicznych
Poznania i okolic (Sheraton, Trawiński, Campanille, Ibis, Jaśmin, Rezydencja w Wojnowie).
• w zawodzie kucharz
Absolwent tego kierunku potrafi przygotować
różne potrawy, dokonuje oceny kulinarnej
surowców i wyborów gotowych. Dysponuje
umiejętnościami estetycznego dekorowania
wyrobów kulinarnych. Potrawy regionalne
i różnych narodów nie stanowią dla kucharza
żadnego problemu, jeśli chodzi o ich przygotowanie. Kucharz przygotowuje potrawy wg zalecanych diet. Ważne jest to, że nasz kucharz

może kierować zespołem ludzi jako na przykład
szef kuchni albo właściciel zakładu gastronomicznego lub firmy cateringowej.
• w zawodzie technik informatyk
Technik informatyk po ukończeniu nauki dysponuje wiedzą umożliwiającą między innymi posługiwanie się pakietami oprogramowania użytkowego, instalowanie oprogramowania, administrowanie i projektowanie baz danych, instalowanie sieci komputerowych, projektowanie baz
danych, posługuje się biegle językiem obcym
w zakresie słownictwa zawodowego. Po zakończeniu nauki może kontynuować kształcenie w
szkole wyższej lub podjąć ciekawą pracę, gdzie
zaprezentuje swoje możliwości zawodowe.
• w zawodzie technik hotelarstwa
Absolwent dysponuje umiejętnościami interpersonalnymi i organizacyjnymi, potrafi urządzić
wnętrza w różnych pomieszczeniach hotelarskich, prowadzi korespondencję i obsługuje
nowoczesny sprzęt biurowy, współpracuje z innymi podmiotami, zna przepisy prawne, stosuje
zasady gospodarki rynkowej, posługuje się biegle
językiem obcym w zakresie słownictwa zawodowego, doskonali kwalifikacje zawodowe. Po
ukończeniu nauki może kontynuować edukację
w szkole wyższej lub podjąć ciekawą pracę.
2. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
• po 2 lub 3 latach nauki (w zależności od
zawodu) dyplom potwierdzający kwalifikacje
zawodowe oraz możliwość kontynuowania
nauki w technikum zaocznym,
• Klasa w zawodzie monter mechatronik

(praktyki zawodowe organizowane przez
firmę SOLARIS BUS & COACH w Bolechowie),
• Klasa rzemieślnicza,
• Klasa wielozawodowa.
3. TECHNIKUM ZAOCZNE
Technikum Zaoczne na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej działające w Zespole
Szkół im J. i Wł. Zamoyskich w Rokietnicy
Szkoła w Murowanej Goślinie, oferuje naukę
w dwóch specjalnościach: technik mechanik,
technik handlowiec. Od następnego roku szkolnego oferta edukacyjna będzie poszerzona
o inne specjalności. Nauka trwa 3 lata. Zajęcia
obejmują 9-10 godzin i odbywają się w soboty
i niedziele co dwa tygodnie. Nauka kończy się
egzaminem zawodowym potwierdzającym
kwalifikacje zawodowe. Absolwenci technikum
mogą także przystąpić do matury. Nauka
w naszym technikum jest bezpłatna.
Naszym atutem jest bardzo dogodny dojazd od
strony Poznania i Skoków oraz Rogoźna. Szkoła
położona jest w centrum Murowanej Gośliny.
Przejście z przystanku autobusowego zajmuje
ok. 5 minut. Jesteśmy szkołą znaną w lokalnym
środowisku, działająca od roku 1974, przyjazną
uczniowi, dobrze przygotowującą do zawodu,
podnoszenia kwalifikacji i dalszego kształcenia
się.
Zespół Szkół im. J. i Wł. Zamoyskich w Rokietnicy
Szkoła w Murowanej Goślinie
tel. 061 812 24 91
e-mail: murowana.goslina@zsrokietnica.edu.pl
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Piłka nożna w naszej gminie
LIGA GMINNA
Nazwa

M

Pkt

Z

R

P

Bramki

1.

Mściszewo

12

34

11

1

0

46-13

2.

Boduszewo

13

28

9

1

3

49-20

3.

Raf-Mont Czerwonak

13

20

6

2

5

41-35

4.

Krokodyle Bolechowo

12

20

6

2

4

27-27

5.

Rakownia

12

19

6

1

5

41-26

6.

Zielone Wzgórza

13

17

5

2

6

36-40

7.

Eurobook Zielone Wzgórza

13

16

5

1

7

29-37

8.

Raduszyn

12

11

3

2

7

20-30

9.

Przebędowo

9

6

2

0

7

9-33

13

5

1

2

10

15-52

10. Klima Nord Głęboczek

Najciekawsze mecze ligi gminnej, które czekają na Państwa
w miesiącu maju.
V Kolejka (3 czerwca) Mściszewo, lider podejmować będzie
Eurobook Zielone Wzgórza, który cały czas ma aspiracje na zajęcie trzeciego miejsca w ligowej tabeli. Spotkanie odbędzie się
w Uchorowie o godzinie 12.30
VI Kolejka (10 czerwca) Zielone Wzgórza-Rakownia. Mecz
odbędzie się na boisku w Uchorowie o godzinie 14.30
VII Kolejka (17 czerwca) Mściszewo -Zielone Wzgórza. Mecz
odbędzie się na boisku w Uchorowie o godzinie 14.30.
VIII Kolejka (24 czerwca) Boduszewo-Mściszewo. Mecz odbędzie się na boisku w Boduszewie o godzinie 14.30.

A-KLASA
Nazwa

M

Pkt

Z

1.

Błękitni Owińska

16

42

13

2.

Concordia Murowana Goślina

17

37

11

R

P

Bramki

3

0

64-18

4

2

38-12

3.

Unia II Swarzędz

17

34

11

1

5

46-24

4.

GKS Gułtowy

16

31

10

1

5

34-25

5.

Stella Luboń

16

24

7

3

6

31-38

6.

LKS Kicin

17

24

7

3

7

32-31

7.

Pogoń Książ Wielkopolski

18

23

7

2

9

25-28

8.

Fara Pelikan Żydowo

16

21

6

3

7

27-28

9.

Zawisza Dolsk

18

20

6

2

10

29-35

10. KS Łopuchowo

17

18

6

0

11

31-33

11. Czarni Czerniejewo

17

11

3

2

12

19-59

12. Clescevia Kleszczewo

17

6

2

0

15

16-61

Concordia Murowana Goślina - Błękitni Owińska 0-0
Spotkanie uważane przez wielu jako hit sezonu. Czy mecz rozczarował? Trudno powiedzieć, na pewno bitwa na boisku miała
wymiar bitwy o fotel lidera. Mecz szybki, lecz mało sytuacji do
zdobycia bramki. Z obydwu stron dwie bardzo dobre akcje. Na
trybunach komplet widzów. Pojawili się również goście
z Owińsk.
W tabeli Concordia Murowana Goślina zajmuje 2 miejsce z dorobkiem 31 pk Pierwsza jest drużyna Błękitnych Owińska 39
pkt.
Concordia Murowana Goślina zagra swoje najcięższe mecze
z GKS Gułtowy (wyjazd 31 maja) oraz z Unią Swarzędz II
(14 czerwiec, dom). Ostatnie mecze pokazują, że do wymagających rywali można zaliczyć także dobrze spisujący się na
wiosnę LKS Kicin (23 maj, dom) oraz Stellę Luboń (6 czerwiec,
dom).

Ogłoszenie:
Przypominamy również o mistrzostwach gminy w piłce nożnej drużyn niezrzeszonych.

Starania o fundusze unĳne na odnowę wsi

M

urowana Goślina od kilku miesięcy
przygotowywała
projekty,
które
zostały złożone na pierwszy konkurs
w ramach Działania Odnowa i Rozwój Wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ogłoszony przez Urząd Marszałkowski.
Ponieważ niniejsze działanie uruchamiane jest
zarówno bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski (w latach 2009 i 2011), jak i przez stowarzyszenia inicjatywy Leader (grupa LGD „Kraina Trzech Rzek” w latach 2010 i 2012), przygotowaniami objęto 5 projektów, które sukcesywnie będą finalizowane, aby mogły być złożone
w poszczególnych konkursach.
Należy zaznaczyć, iż w niniejszym działaniu istnieje ograniczenie liczby składanych wniosków
do jednego dla każdego z typów beneficjentów:
jednostka samorządu terytorialnego (w tym:
gmina), instytucja kultury (w tym: biblioteka,
dom kultury), organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego (stowarzyszenie, fundacja) oraz kościół lub związek
wyznaniowy.
Przygotowania rozpoczęto w październiku
ub. roku spotkaniami z sołtysami miejscowości,
w których planuje się do realizacji projekty,

które mogą uzyskać dofinansowanie z ww.
działania: Białężyn, Boduszewo, Głęboczek,
Łoskoń Stary i Rakownia.
Działania początkowo polegały na opracowaniu
Planów Odnowy Miejscowości (mini strategii
miejscowości, zawierających m.in.: charakterystykę miejscowości oraz inwentaryzację jej
zasobów, a także projekty, które wieś chciałaby
zrealizować), jako obowiązkowych załączników
do wniosków. W październiku i listopadzie
odbył się cykl spotkań z sołtysami i radami sołeckimi poszczególnych miejscowości, w ramach
których zebrano niezbędne informacje, na podstawie których opracowano Plany. W grudniu
zebrania wiejskie poszczególnych wsi przyjęły
Plany, zaś w marcu Rada Miejska je zatwierdziła.
Równolegle trwały, i dla projektów przygotowywanych do aplikacji na przyszłe lata nadal
trwają, prace przygotowawcze pod kątem
przygotowania pozostałych załączników (m.in.
projekt techniczny wraz z pozwoleniem na
budowę).
W ostatnich dniach marca złożono 3 projekty:
- „Budowa boiska w Białężynie”, wnioskodawca – Gmina Murowana Goślina,

- „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie”, wnioskodawca –
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Murowana Goślina,
- „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej
w Rakowni”, wnioskodawca – Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni.
Wykorzystano więc niemalże maksymalną
możliwą liczbę wniosków, jakie można było złożyć z terenu naszej gminy (3 z 4 typów beneficjentów).Wyniki niniejszego konkursu powinny
zostać ogłoszone maksymalnie do końca br. Do
najbliższych konkursów, organizowanych przez
Lokalną Grupę Działania w ramach inicjatywy
Leader, przygotowywane są projekty budowa
i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głęboczku
oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Długiej Gośliny do Łoskonia Starego.
Barbara Florys-Kuchnowska
gł. spec. ds. środków pomocowych
i obsługi inwestorów
tel. 061 892 36 65
e-mal: b.florys@murowana-goslina.pl
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OBWI E SZCZE NIE BU R MI STR Z A MI A STA I G MI N Y M U ROWA N A GOŚ LIN A
NUMERY I GRANICE OBWODÓW GŁOSOWANIA
Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 ze
zmianami) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach
i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji
wyborczych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009
roku.
Nr
obwodu
głosowania

Granica obwodu głosowania

9

Miasto Murowana Goślina
Osiedle nr 6, ulice: Bracka, Brzoskwiniowa, Chabrowa, Czereśniowa, Fiołkowa, Irysowa, Konwaliowa, Krokusowa, Morelowa, Narcyzowa, Różana,
Storczykowa, Śliwkowa, Wiśniowa.
Osiedle nr 7, ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Cisowa, Czeremchowa, Gajowa, Jagodowa od nr 1 do
35, Jaśminowa, Jeżynowa, Kłosowa,
Leśna, Łanowa, Malinowa od nr 1 do
32, Miodowa, Radosna, Sosnowa,
Świerkowa, Źródlana.
Osiedle nr 8, ulice: Długa nr 1, 3, 5, 7,
9, 11, 13, 15, 17, 19, Jagodowa nr 36 A42, Malinowa nr 40, Modrzewiowa,
Wiosenna.

Przedszkole „Słoneczko”,
ul. Leśna 9,
Murowana Goślina

10

Miasto Murowana Goślina
Osiedle nr 9, ulice: Dolina, Długa nr 2,
4, 6, 8, 10, 10a, 10b, 10c, 12, 14, 18, 20,
22, 24, Grobla, Kręta nr 1-18, 19, 21,
23, 25, 27, Widok, Za Bramą.
Osiedle nr 10, ulice: Długa nr
26,28,30-38, Kręta nr 20,22,24,26,28,
29-60,Jerzego Lenartowskiego, Przesmyk, Rogu Renifera.

Szkoła Podstawowa nr 2,
ul. Generała Tadeusza Kutrzeby 3,
Murowana Goślina

11

Miasto Murowana Goślina
Osiedle nr 11, ulice: Długa nr 23, 25,
25A, 25B, 27, 29, Hipolita Cegielskiego,
Jarzębinowa,
Generała
Tadeusza
Kutrzeby nr 1, 2, 8, Nowy Rynek,
Smolna nr 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15.
Osiedle nr 12, ulice: Kalinowa, pl.
Kasztanowy, Kościelna, Generała Tadeusza Kutrzeby nr 10, 12, 14, 16, Leszczynowa, Poziomkowa, Smolna nr 2, 4,
6, 8, Tarninowa, Wrzosowa, Żurawinowa.

Gimnazjum nr 2,
ul. Generała Tadeusza Kutrzeby 3,
Murowana Goślina

Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej

1

Sołectwa: Białęgi, Przebędowo, Radu- Przedszkole
„Leśne skrzaty”,
szyn.
Przebędowo 1

2

Sołectwa: Białężyn, Nieszawa, Ucho- Szkoła Podstawowa,
rowo.
Białężyn 11a

3

Sołectwa: Mściszewo, Starczanowo.

4

Sołectwa: Boduszewo,
Rakownia, Zielonka.

5

Sołectwa: Długa Goślina, Łoskoń Szkoła Podstawowa,
Stary, Wojnowo.
Długa Goślina 22

6

Sołectwa: Głębocko , Głęboczek, Szkoła PodstaŁopuchowo, Łopuchówko, Trojanowo. wowa,
Łopuchowo 15

7

Miasto Murowana Goślina
Osiedle nr 1, ulice: Kwiatowa,
Okrężna, Pogodna, Polna, Promienista,
Rogozińska od nr 54 do 94 (numery
parzyste i nieparzyste), Słoneczna,
Tęczowa.
Osiedle nr 3, ulice: Kochanowskiego,
Łąkowa nr 2, 4, 6, 8, 10, 10a, 12, 12a,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, Mściszewska, Podgórna, plac Powstańców
Wlkp., Poznańska, Rogozińska od nr 1
do 53 (numery parzyste i nieparzyste),
Wodna.
Osiedle nr 5, ulice: Bohuna, Cześnika,
Gnieźnieńska, Heleny, Bernarda Kłosa,
Kmicica, Krótka, Józefa Milewskiego,
Stefana Motylewskiego, Ogrodowa,
Oleńki, Papkina, Podbipięty, Podkomorzego, Przemysłowa nr 16, 18, 20, 22,
23, 24, 25, 26, 27, Sylwestra Radomskiego, Rejenta, Soplicy, Telimeny,
Wołodyjowskiego, Zagłoby.

Miejsko - Gminny
Ośrodek Kultury
i Rekreacji,
ul. Poznańska 16,
Murowana Goślina

Miasto Murowana Goślina
Osiedle nr 2, ulice: Cicha, Górka,
Jeziorna, Jodłowa, Marii Konopnickiej,
Lipowa, Łabędzia, Łąkowa nr 19, 26,
30, 32, 34, 36, 40, 43, 44, 46, 48, 50,
52, 54, 60, 62, Adama Mickiewicza,
Młyńska, Na Stoku, Nowa, Bolesława
Prusa, Raduszyńska, Juliusza Słowackiego, Spokojna, Starczanowska, Stefana Żeromskiego, Żurawia.

Ratusz,
plac Powstańców
Wielkopolskich 9,
Murowana Goślina

8

Osiedle nr 4, ulice:, Dworcowa, Bonawentury Graszyńskiego, Kolejowa,
Mostowa, Przelotowa, Przemysłowa
nr 1, 2a, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19,
21, Strzelecka, Szkolna, Wojska Polskiego.

Remiza OSP,
Mściszewo 31

Kamińsko, Remiza OSP,
Boduszewo 19B

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego odbędzie się w dniu 7 czerwca 2009 roku w godzinach od 8.00 do
22.00 w ww. lokalach Obwodowych Komisji Wyborczych.
Podaje się do wiadomości, że lokal Obwodowej Komisji
Wyborczej nr 7 znajdujący się w Miejsko - Gminnym Ośrodku
Kultury i Rekreacji przy ul. Poznańskiej 16, dostosowany będzie
do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
Spisy wyborców będą udostępniane na pisemny wniosek do
wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina przy
ul. Poznańskiej 16, pokój nr 33, w dniach od 25 maja 2009 roku
do 5 czerwca 2009 roku w godzinach pracy Urzędu tj. od 10:00
do 17:00.
Burmistrz Miasta i Gminy
Tomasz Łęcki

NIERUCHOMOŚCI
Zgodnie z art. 35.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy oraz 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 oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielone Wzgórza” w Murowanej Goślinie.
Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy ul. Poznańska 16
i 18 zostało wywieszone ogłoszenie o przetargu na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych ozn. geodezyjnie nr 206 i 207/2, poł.
w miejscowości Białężyn
Jadwiga Kubińska
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa
tel. 061 892 36 30, e-mail: j.kubinska@murowana-goslina.pl

Biuletyn Samorządowy
Miasta i Gminy Murowana Goślina
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BU R MI STR Z MI A STA I G MI N Y M U ROWA N A GOŚ LIN A
ogłasza konkurs na stanowisko
1. dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Karola Marcinkowskiego w Murowanej Goślinie,
2. dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie.
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania
określone w rozporządzeniu MENiS z dnia 6 maja 2003 r.
(Dz. U. Nr 89, poz. 826 ze zm) w sprawie wymagań, jakim
powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora
oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach
szkół i placówek:
1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym,
2) ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie
pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
3) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą,
prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
4) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
5) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat
pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje
bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo
w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu
na stanowisko dyrektora uzyskała pozytywną ocenę dorobku
zawodowego;
6) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
7) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2006 r. Nr 97, poz 674 ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niej
postępowanie dyscyplinarne;
8) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie
toczy się przeciwko niej postępowanie karne;
9) nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa
w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, ze zm.).
Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju przedszkola, szkoły, zespołu, placówki;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający
w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku
nauczyciela akademickiego;
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego
oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego

wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem;
4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu
kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie
wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną,
o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. –
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), oraz
nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie
karne;
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia
funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami
publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia
17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114, ze zm.);
11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926
ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora.
Kandydaci składają oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 3-7
lub urzędowo poświadczone kopie tych dokumentów.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem
zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie” lub „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej
Goślinie” na adres: Urząd Miasta i Gminy, ul. Poznańska 18, 62-095
Murowana Goślina w następujących terminie do 20 maja 2009 r.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowań konkursowych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Burmistrz Miasta i Gminy
Tomasz Łęcki

Podatek od psa

Z

godnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie Nr XXII/219/2008
z dnia 27 października 2008 r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów na
2009 rok – stawka roczna została ustalona
w wysokości 28 zł. za jednego psa, a termin
płatności do 15 maja 2009 roku. Wpłaty przyjmujemy również po terminie.
Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od
pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa
z upływem miesiąca, w którym ustały okolicz-

ności uzasadniające ten obowiązek.
W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek jej zapłaty.
Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:
• osób zaliczonych do znacznego stopnia
niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
– z tytułu posiadania jednego psa;

• osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe
– z tytułu posiadania jednego psa;
• podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie
więcej niż dwóch psów (art. 18a ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych – tekst jednolity Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.).
Anna Kubiak
specjalista ds. windykacji należności podatkowych
tel. 061 893 66 78
e-mail: a.kubiak@murowana-goslina.pl

Biuletyn Samorządowy
Miasta i Gminy Murowana Goślina
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IV MTB Marathon - podziękowania
2. Straży Miejskiej, Policji, Drużynie Obrony
Cywilnej z Nieszawy oraz goślińskim Strażakom za zabezpieczenie objazdu i trasy,
3. Mateuszowi Faronowi za zorganizowanie
„Bitwy o Wzgórze” oraz koncertu HIP
HOP,
4. Jakubowi Janiszewskiemu za pełnienie
obowiązków tzw. „miotły” na trasie,
5. Pracownikom urzędu: Tadeuszowi Stenclowi, Arkowi Krociakowi oraz Waldkowi
Twardowskiemu, Basi Florys-Kuchnowskiej, Lucynie Kasprzak za wszelką pomoc,

19

kwietnia Nowy Rynek na os. Zielone
Wzgórza przeżywał prawdziwy
najazd rowerzystów. Gmina Murowana Goślina już po raz czwarty wraz z firmą
G&G Promotion Grzegorza Golonko i Wojtkiem Gogolewskim z TKKF „Pałuki” organizowała maraton rowerowy, jedyny wyścig
nizinny, otwierający cykl 9 maratonów.

Oczywiście nie mogłoby się to odbyć bez
zaangażowania wielu osób i instytucji. Dziękujemy bardzo:

6. Marcelinie Prusakiewicz za obsługę stoiska
oraz wszystkim, z którymi przyszło nam
organizować tegoroczny maraton w podzięce za bezkonfliktową i sprawną współpracę.

1. Prezesowi SM „Zielone Wzgórza” Adamowi Szwedzie za udostępnienie miejsca,
dostępu do wody i prądu oraz pracownikom spółdzielni za pomoc techniczną,

Biuro Komunikacji Społecznej
tel. 061 811 88 48
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl
r.dukat@murowana-goslina.pl

Szczegółowa relacja + zdjęcia dostępne na www.murowana-goslina.pl

NOWE WNIOSKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW!
W związku z wejściem w życie nowelizacji Ustawy o Swobodzie Działalności Gospodarczej wprowadzone zostały nowe wnioski o wpis,
zmianę zawieszenie, wznowienie i wykreślenie działalności gospodarczej. Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z nowym wnioskiem
i instrukcją do niego, na następujących stronach internetowych: www.crd.gov.pl, www.epuap.gov.pl, www.mg.gov.pl.
Jeśli planujemy założyć własną firmę lub zrobić zmianę w istniejącym już wpisie, warto przed przyjściem do Urzędu zapoznać się z nowymi
formularzami. Nowe przepisy dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej weszły w życie z dniem 31 marca 2009 r. Od tego dnia
osoba fizyczna rozpoczynająca działalność gospodarczą składa jeden zintegrowany wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
tylko w urzędzie gminy.
Anita Nochowicz
tel. 061 892 36 02, e-mail: a.nochowicz@murowana-goslina.pl
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, Urząd Stanu Cywilnego oraz zgłaszanie
zgonów:
poniedziałek 10.00 – 18.00, wtorek-piątek 10.00 – 17.00
przedłużone weekendy pod numerem: 504 285 650
Pozostałe Referaty i Biura:
poniedziałek 10.00 – 18.00
wtorek-piątek 10.00 – 15.30
Dyżur Burmistrza oraz Zastępcy Burmistrza:
poniedziałek 14.00 – 17.00
czwartek 10.00 - 11.00
Adres: ul. Poznańska 18, 62 – 095 Murowana Goślina
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl; www.murowana-goslina.pl
Telefony
Centrala: 061 892 36 00,
fax: 061 812 21 40
Burmistrz Tomasz Łęcki............................................................061 892 36 05
Zastępca Burmistrza Marcin Buliński.......................................061 892 36 06
Skarbnik Romana Dudek...........................................................061 892 36 07
Sekretarz Maciej Kaczmarek.....................................................061 892 36 08

Referat Inwestycji, kierownik Ryszard Pomin..........................061 892 36 10
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
kierownik Violetta Szałata.........................................................061 892 36 40
Utrzymanie dróg i infrastruktura drogowa, Arkadiusz Krociak..061 892 36 42
Tel. alarmowy - Kanalizacja deszczowa, drogi i oświetlenie.......0 510 25 13 79
Rolnictwo, leśnictwo i melioracje, Małgorzata Śliwa....................061 892 36 33
Dodatki mieszkaniowe, Lucyna Kasprzak................................061 892 11 93
Referat Gospodarki Nieruchomościami,
kierownik Jadwiga Kubińska.....................................................061 892 36 30
Referat Podatków i Opłat Lokalnych, kierownik Bożena Patan...061 892 36 75
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, Osiedla Samorządowe, 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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