Murowana Goślina, styczeń 2014 rok

parę tygodni temu pożegnaliśmy 2013 rok. 16 stycznia miałem okazję podsumować go
na tradycyjnym Spotkaniu Noworocznym. Chciałbym, aby najważniejsze przesłanie mojego
wystąpienia dotarło do każdej goślińskiej Rodziny. W latach wcześniejszych przemówienia
cytowane były w całości, lub częściowo w Biuletynie. Uznałem, że właściwą formą będzie
przekazanie głównych treści w formie listu do Państwa.
Rok 2013 był bardzo pomyślny dla Murowanej Gośliny. Chcę Państwu serdecznie podziękować za aktywność, zaangażowanie w ciekawe inicjatywy, wspólne działania, które
wzbogacają nasze lokalne życie. Gmina Murowana Goślina jest bardzo dobrze postrzegana w
Poznaniu i Wielkopolsce. Mieszkańcy innych gmin często mówią, że zazdroszczą nam właśnie
aktywności. A czymże jest gmina? Gmina to przede wszystkim jej mieszkańcy. To daje nam
prawo być dumnymi z każdego naszego sukcesu, a także z zamieszkiwania w tym miejscu.
W tym krótkim liście nie sposób przywołać wszystkie najważniejsze wydarzenia minionych
365 dni, postaram się wymienić te najistotniejsze. Krótko przedstawię też niektóre plany
na rok 2014.
Rok 2013 – podsumowanie
Przez ćwierć wieku wybudowaliśmy w naszej gminie 27 km sieci kanalizacji sanitarnej, a
w ciągu ostatnich trzech lat przybywa nam 87 km. W minionym roku trwały intensywne
prace przy realizacji projektu. Wybudowaliśmy wodociąg dla mieszkańców Głębocka, zbudowaliśmy ulicę Mickiewicza, Słowackiego i ścieżkę pieszo-rowerową wzdłuż Mściszewskiej.
Modernizowaliśmy drogi po kanalizacji, a kierowcy korzystający z nich przyznają, że stan
nawierzchni, tych w pełni odtworzonych, jest nieporównywalnie lepszy niż przed wykopami. Rozbudowaliśmy oświetlenie uliczne. Z nowych lub odnowionych świetlic zadowoleni są
mieszkańcy Boduszewa, Długiej Gośliny i Głęboczka. Dzieci uczące się w szkołach w Białężynie, Długiej Goślinie i Murowanej Goślinie cieszą się, ponieważ placówki po termomodernizacji prezentują się po prostu pięknie. Inwestowaliśmy w budownictwo komunalne. Dzieciom
oddaliśmy nowe place zabaw i boiska.
W zaktualizowanej w minionym roku Strategii Rozwoju do wizji naszej gminy dopisaliśmy:
„Wśród mieszkańców wzmocni się poczucie wspólnoty.”
M.in. dlatego w wielu sferach wspieramy aktywność mieszkańców sołectw, osiedli samorządowych i stowarzyszeń. Lokalne więzi budowane są poprzez sport i turystykę. Najpopularniejsze na terenie gminy Murowana Goślina dyscypliny to: siatkówka, piłka nożna, karate, maratony rowerowe i biegowe oraz jeździectwo. Łącznie szkoleniem sportowym objętych
jest 453 zawodniczek i zawodników. Środowiska uczestników maratonów rowerowych i
biegowych liczą ok. 100 osób. Największym wydarzeniem sportowym minionego roku był
IX Memoriał im. Arkadiusza Gołasia. Czołowe drużyny polskiej siatkówki i ogromna rzesza
kibiców chwalili naszą halę oraz organizację zawodów.
Nie było niemal tygodnia bez imprezy turystycznej. Dominowały wycieczki rowerowe,
nordic walking oraz ciekawe spacery historyczne. Ponownie uzyskaliśmy tytuł „Gmina
przyjazna rowerzystom”.
W budowaniu więzi ogromną rolę odgrywa kultura. Dumni jesteśmy z prężnej działalności
Pro Sinfoniki, chórów, zespołów śpiewaczych, orkiestry, grup teatralnych. W tych formach

uczestniczy 340 osób od dzieci po seniorów. Zawody sportowe, jak i koncerty, skupiały na
widowni niejednokrotnie kilkuset widzów. Nasze zespoły koncertowały także poza gminą –
w kraju oraz w Hiszpanii i na Węgrzech. Nieocenioną rolę animatora i koordynatora wielu
przedsięwzięć pełni Ośrodek Kultury.
Wokół widowisk plenerowych, które stały się specjalnością Murowanej Gośliny powstaje wspólnota twórców, aktorów, całej obsługi. W dwa wrześniowe wieczory na trybunach
zasiadło, wyrażając aplauz 2300 osób - Polacy z kraju, nasi rodacy z Oszmiany, a także
Niemcy i Francuzi.
Rok 2014 - plany
Plany na ten rok są mocno rozbudowane. Zakończymy i uruchomimy projekt kanalizacyjny tzw. „Puszcza Zielonka I” oraz rozpoczniemy budowę etapu II i III. Łącznie z nowej kanalizacji skorzysta blisko 7000 mieszkańców.
Wybudujemy ulicę Kolejową, tam powstanie centrum przesiadkowe wyposażone w przystanki autobusowe, miejsca parkingowe dla samochodów i rowerów. Korzystanie z kolei
mieszkańcom gminy ułatwi wybudowanie przystanków kolejowych w Łopuchowie i Przebędowie oraz zmodernizowanie dojścia do przystanku „Zielone Wzgórza”. Od 1 stycznia łatwiej dojechać z Mściszewa do Murowanej Gośliny - została uruchomiona dodatkowa linia
autobusowa na tej trasie.
Zbudowane zostaną ulice: Lipowa, Krokusowa i część drogi w Łoskoniu. Po zakończeniu
prac kanalizacyjnych zmodernizujemy 15 km dróg. Planujemy rozstrzygnięcie przetargu na
budowę mieszkań czynszowych, a dwie firmy deweloperskie zapowiadają rozpoczęcie swoich
projektów budowy mieszkań.
W szkołach podstawowych pojawi się m. in. program nauki pływania. Zamierzamy doprowadzić do usprawnienia obsługi pacjentów w Ośrodku Zdrowia. Ponadto wspierać będziemy
osoby poszukujące pracy. Szczególnie ważna jest pomoc dla ludzi młodych. Będziemy kontynuować dotychczasowe działania, ale mamy także nowe pomysły.
Niezwykle interesująco zapowiada się Międzynarodowy Festiwal Chóralny, Międzynarodowe Warsztaty Rzeźbiarskie i wiele innych przedsięwzięć. Mamy nadzieję, że nasze zespoły
sportowe dostarczą nam wielu emocji. Będziemy organizatorem X jubileuszowego Memoriału im. Arkadiusza Gołasia. Kilkaset osób zaangażuje się w tegoroczne widowisko plenerowe. To z jednej strony kolejny etap przygotowań do uczczenia 1050-lecia chrztu Polski,
ale jednocześnie będzie to jeden z najważniejszych punktów obchodów 625-lecia Murowanej
Gośliny.
Tak, drodzy Państwo, właśnie wkraczamy w rok jubileuszu naszego miasta. Zrobimy
wszystko, aby pogłębić przywiązanie do Murowanej Gośliny i wzmocnić więzi między mieszkańcami.
Niech 2014 rok będzie równie pomyślny, jak ten, który niedawno pożegnaliśmy. Mam
nadzieję, że wspólnie działać będziemy dla dobra naszej Gminy i jej mieszkańców. Zachęcam
do kontaktu: e-mail: sekretariat@murowana-goslina.pl, nr. tel.: 61 892 36 05.
Jeżeli mogą się Państwo podzielić refleksjami związanymi z moim listem zachęcam do
kontaktu listownego lub mailowego (burmistrz@murowana-goslina.pl).
Życzę wszelkiej pomyślności.

