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Biuletyn Samorz¹dowy
Miasta i Gminy Murowana Goœlina
Tomasz £êcki - Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goœlina,
ks. Ludwik Duda - Proboszcz Parafii œw. Jakuba w Murowanej Goœlinie,
Cech Rzemieœlników, Kupców i Przedsiêbiorców w Murowanej Goœlinie,
Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goœlinie
maj¹ zaszczyt zaprosiæ na

III Najwiêkszy w Wielkopolsce

Jarmark œw. Jakuba

czyli 100 lat kolei ¿elaznej
w Murowanej Goœlinie - 23-24 lipca 2005 r.
Program:
23 lipca (sobota)
7.00 - 13.00 Dru¿ynowe zawody wêdkarskie pod patronatem Burmistrza
Miasta i Gminy Murowana Goœlina (Jezioro £omno w Wojnówku)
pl. Powstañców Wlkp.
16.00 Przyjazd poci¹gu na stacjê Murowana Goœlina (w roli kierownika poci¹gu Micha³ Grudziñski), hejna³ miasta,
oficjalne otwarcie jarmarku, przekazanie kluczy do miasta Starszemu Cechu, powitanie najstarszej mieszkanki
miasta, "Lokomotywa" J. Tuwima w wykonaniu teatrzyku "Zielona Goœ".
16.20 Przejazd poci¹gu na linii Murowana Goœlina - Przebêdowo - Trojanowo. Poci¹g zatrzymuje siê co 20 m na
stacjach kolejowych, które nosz¹ nazwê miejscowoœci gminy (szczegó³y na str. 3).
18.10 Wystêp zespo³ów folklorystycznych "Mali Ochotni" i "Goœlinianie"
18.40 Podsumowanie turnieju miast partnerskich
18.50 "Muzyczne Podró¿e po Wielkopolsce" - Zespó³ Œpiewaczy "Goœliñskie Chabry"
19.15 Wrêczenie statuetek osobowoœciom kulturalnym roku 2004
19.20 Pomiar Jakubowego Szalika
19.25 "Piosenki Kolejowe i Podró¿ne" w wykonaniu zespo³u "Takt"
19.30 Panoramiczne zdjêcie uczestników jarmarku dla "G³osu Wielkopolskiego"
20.15 Og³oszenie wyników konkursu wiedzy o kolei
20.20 Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Kolejarzy im. K. Kurpiñskiego pod batut¹ Kazimierza Pokrzywiñskiego
21.20 Gwiazda wieczoru HALINA FR¥CKOWIAK - recital
22.30 Uroczysta procesja z pochodniami wokó³ rynku
23.00 Projekcja filmów niemych braci Lumiere - z cyklu wjazdy poci¹gu....
23.00 - 3.00 "Kolejowa zabawa" przy muzyce zespo³u "TAKT"
24 lipca (niedziela)
10.00 Ogólnopolskie Strzelanie Bractw Kurkowych o "Miecz œw. Jakuba" oraz Festiwal Strzelecki dla mieszkañców strzelnica bracka pl. Powstañców Wlkp.
12.00 Msza œw. odpustowa celebrowana przez ks. bp. Wojciecha Polaka - biskupa pomocniczego Archidiecezji GnieŸnieñskiej
13.00 Koncert Chóru Mieszanego "Vocantes" pod dyrekcj¹ prof. Leszka Bajona
13.20 Losowanie g³ównych nagród loterii parafialnej
13.30 Koncert Orkiestry Dêtej OSP pod batut¹ Przemys³awa Neumanna
14.30 ŒWIATOWY ZJAZD GOŒLINIAKÓW (sala OSP)
14.30 Podró¿ do Krainy Baœni (przedstawienie teatralne "Pan Twardowski", zabawy, konkursy, przejazd poci¹giem za
"Murowañca", biegi w siedmiomilowych butach)
16.00 Wystêp Zespo³u Folklorystycznego "Goœlinianie"
16.30 Wystêp dzieciêcych zespo³ów ludowych z Kazachstanu, Ukrainy i Polski uczestnicz¹cych w Miêdzynarodowym
Obozie Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Poznaniu
18.00 Wrêczenie trofeów zwyciêzcom Ogólnopolskiego Strzelania Bractw Kurkowych o "Miecz œw. Jakuba"
18.30 Uroczyste zakoñczenie jarmarku
Scenografia Bart³omiej Stefañski
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u¿ po raz trzeci mieliœmy przyjemnoœæ
zaprosiæ Pañstwa do D³ugiej Goœliny na
Letni Festiwal Muzyczny "Musica Sacra
Musica Profana". Jesteœmy po koncercie
inauguracyjnym, nad którym patronat
honorowy objêli Marsza³ek Województwa
Wielkopolskiego Stefan Miko³ajczak i
Starosta Poznañski Jan Grabkowski,
dyrektorem artystycznym by³ Robert
Skolmowski.
W czêœci Musica Sacra zaprezentowa³ siê
zespó³ wokalny z D³ugiej Goœliny pod
kierownictwem Józefa Kasprzaka i Urszuli
Walczak- Skolmowskiej, który wykona³
fragmenty Stabat Mater Giovanniego
Battisty Pergolesiego i kwartet smyczkowy
"Prima Vista", który wykona³ utwór

Josepha Haydna "Siedem ostatnich s³ów
Chrystusa na krzy¿u". W czêœci Profana
wys³uchaliœmy "Koncertu Polskiego"
Georga Philippa Telemanna w wykonaniu
kwartetu "Prima Vista" i tego¿
kompozytora operê komiczn¹ "Pimpinone"
w wykonaniu Agnieszki Dondajewskiej
(sopran) i Józefa Fraksteina (baryton).
Koncert prowadzi³a Zofia Iwanowa,
moderator Pañstwowej Filharmonii we
Lwowie.
Szanowni Pañstwo, dziêki szczodroœci
sponsorów i goœcinnoœci Ksiêdza
Proboszcza Piotra Skoczylasa mieliœmy
okazjê ponownie spotkaæ siê z muzyk¹ na
najwy¿szym poziomie artystycznym.
W imieniu organizatorów sk³adam na

... i po TTargu
argu Wiejskim !!!

B

oduszewo 11 czerwca sta³o siê centrum
kulturalnym gminy Murowana Goœlina,
gdy¿ tego dnia odby³ siê tutaj po raz pi¹ty
TARG WIEJSKI. Tegoroczna edycja Targu,
której organizatorami by³y So³ectwo i OSP
Boduszewo, Miejsko-Gminny Oœrodek
Kultury i Rekreacji oraz Urz¹d Miasta i
Gminy zosta³a zorganizowana w ogrodzie
przy wyremontowanym pa³acu. To g³ównie
dziêki ¿yczliwoœci w³aœcicieli pa³acu Pani
Felicji Wawrzyniak oraz Pana S³awomira
Ostrowskiego (oczywiœcie w³aœciciele
pa³acu równie¿ nale¿eli do g³ównych
organizatorów imprezy) targ odby³ siê w
tak urokliwej scenerii. To oni w ci¹gu
kilkunastu minut (po rezygnacji Pañstwa
Dworczaków) zgodzili siê na
wspó³organizacjê tej imprezy, dodatkowo
otwieraj¹c drzwi pa³acu dla zwiedzaj¹cych
w dniu imprezy.
Zgodnie z przewidywaniami do Boduszewa
przyby³o mnóstwo ludzi, nie tylko
z naszej, ale i z s¹siednich gmin oraz
mieszkañców Poznania. Wszyscy
z zainteresowaniem spacerowali wœród
stoisk (by³o ich 42), na których mo¿na
by³o kupiæ prawie wszystko. Mo¿na wiêc
by³o dowiedzieæ siê, sk¹d bierze siê miód
oraz kupiæ s³oiczek z³ocistego daru
pszczó³, kupiæ wiklinowe koszyki, gliniane
dzbanki oraz wazy. Nad pomyœlnoœci¹
przedsiêwziêcia czuwa³y anio³y. Mo¿na
by³o te¿ wzbogaciæ dekoracje swojego
domu o obrazy, rzeŸby i piêkne haftowane
serwetki. Nie zabrak³o oczywiœcie warzyw,
owoców (g³ównie truskawek i czereœni)
oraz tradycyjnych wiejskich wypieków czy
te¿ w³asnego wyrobu kie³basy i kaszanki
oraz smalcu ze œwie¿o zakiszonymi
ogórkami. Szukaj¹cy szczêœcia mogli
kupiæ los na loterii, gdzie do wygrania by³y
miêdzy innymi ksi¹¿ki, grille i czajniki
bezprzewodowe. Du¿¹ atrakcj¹ dla
najm³odszych by³o minizoo. Mo¿na by³o
nakarmiæ kozy, zajrzeæ co porabiaj¹
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prosiaki, bia³o
- br¹zowa
krowa lub
króliki. Kury
s w o i m
zwyczajem leniwie grzeba³y w ziemi. Dla
odwa¿niejszych by³y przeja¿d¿ki konne.
Mniejsze lub mniej odwa¿ne dzieci mog³y
wybraæ siê z rodzicami na przeja¿d¿kê
bryczk¹ lub quadami, a ca³e rodziny
mog³y rywalizowaæ w turnieju strzeleckim.
Równie¿ du¿a scena, która znajdowa³a siê
w centrum ogrodu by³a miejscem sporego
zainteresowania. A na scenie mielimy
okazjê zobaczyæ ca³y przekrój goœliñskich
zespo³ów (od orkiestry dêtej przez zespó³
fla¿oletowy do du¿ej reprezantacji naszych
chórów). Ca³oœæ wystêpów na scenie
zakoñczy³ ponad godzinny wystêp Kapeli
Eka Wuja Jacha. Kolejn¹ niespodziankê
dla przyby³ych przygotowa³o so³ectwo
Boduszewo zapraszaj¹c wszystkich
zgromadzonych na zabawê, która trwa³a
do póŸnych godzin nocnych.
Organizatorzy dziêkuj¹ wszystkim osobom
które pomog³y przy organizacji Targu oraz
sponsorom: Spó³dzielni Handlowo
Rolniczej ROLNIK, Firmie AVES, Panu
Markowi Kroteckiemu oraz Pañstwu
Krystynie i Tadeuszowi Andrzejewskim.
Arkadiusz Bednarek
starszy specjalista ds. rozwoju
obszarów wiejskich
tel.: 8122055 wew. 104
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl
Lucyna Be³ch
dyrektor Miejsko-Gminnego Oœrodka
Kultury i Rekreacji
tel.: 812 20 55 w. 218
e-mail: l.belch@murowana-goslina.pl

rêce So³tysa Pana Marka Strykowskiego
serdeczne podziêkowania wszystkim
mieszkañcom D³ugiej Goœliny za ich trud,
zaanga¿owanie i wielkie serce w³o¿one w
przygotowanie i organizacjê festiwalu.
Ju¿ dzisiaj serdecznie zapraszam na II
koncert festiwalu, który odbêdzie siê 30
lipca br. o godz. 20.30 w D³ugiej Goœlinie.
Zadanie zosta³o zrealizowane przy
pomocy finansowej Powiatu Poznañskiego
oraz Urzêdu Miasta i Gminy, a tak¿e
licznych sponsorów.
Agnieszka Szymañska -Wojtera
Dyrektor festiwalu
tel.: 812 36 29

Zmiana organizacji
ruchu

W

zwi¹zku z organizacj¹ Jarmarku
œw. Jakuba w Murowanej Goœlinie,
nast¹pi zamkniêcie ruchu drogowego w
dniach od 23 lipca 2005r. od godziny
6.00 do 25 lipca 2005r. do godziny 6.00
na Placu Powstañców Wielkopolskich
i czêœci ulic Poznañskiej, Rogoziñskiej,
Kochanowskiego, Dworcowej i Podgórnej.
Wykonany zostanie objazd ulicami:
Wojska Polskiego, Dworcow¹, Kolejow¹,
Poln¹, do ulicy Rogoziñskiej
(w przeciwnym kierunku odwrotnie do
ul. Poznañskiej). Przystanek autobusowy
zostanie przeniesiony na ulicê Dworcow¹
(naprzeciw dworca PKP).
Jednoczeœnie pragniemy poinformowaæ,
¿e zostan¹ utworzone specjalne parkingi
dla goœci jarmarku:
· plac SRH "Rolnik" przy ul. Mostowej
· plac LZD przy ul. Rogoziñskiej
· boisko szkolne przy ul. Szkolnej
Parking
dla
handlowcówul. Kochanowskiego (teren targowiska
miejskiego w Dolince Rakocego).
Lucyna Kasprzak
tel.: 812 20 55 w. 206

Pani
Marii Matelskiej-Buszy
Dyrektor Biblioteki Publicznej
wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
z powodu œmierci
MATKI
w imieniu mieszkañców i w³adz
samorz¹dowych Murowanej Goœliny
sk³ada
Burmistrz Tomasz £êcki
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Rozk³ad jazdy jarmarkowego poci¹gu

Przejazd poci¹gu na linii Murowana Goœlina - Przebêdowo - Trojanowo.
Poci¹g zatrzymuje siê co 20 m na stacjach kolejowych, które nosz¹ nazwê miejscowoœci gminy. S¹
wybudowane dworce kolejowe, stoj¹ wielkie fotografie przedstawiaj¹ce charakterystyczne miejsca, pejza¿e
oraz atrakcje turystyczne poszczególnych miejscowoœci.
Bia³ê¿yn, Uchorowo, Nieszawa - wystawa sadowników, stoisko z nabia³em, stoisko z figurkami z wosku, koncert zespo³u
fla¿oletowego, wystêp zespo³u ludowego "Maryneczki" ze Szko³y Podstawowej, wystawa Aliny Strugarek.
Boduszewo - koncert Trio z Boduszewa, Targ Wiejski, inscenizacja pt. "Dzieje Boduszewa".
D³uga Goœlina - prezentacja festiwalu "Musica sacra, musica profana", wystawa ogrodników, koncert zespo³u wokalnego pod
kierownictwem Józefa Kasprzaka, prezentacja wiejskiej imprezy o charakterze powiatowym "Pyrkosz Goœliñski", wystêp dzieci
ze Szko³y Podstawowej, parowane pyry.
G³êboczek, G³êbocko - nawi¹zanie do prastarej tradycji miejskiej G³êboczka, herb £odziów, stoisko z ceramik¹ i z miodem.
£opuchowo, £opuchówko - wystawa Nadleœnictwa £opuchówko o tematyce ³owieckiej, prezentacja klubu sportowego KS
£opuchowo, wystawa malarstwa Krzysztofa Lewicza, stoisko z pierogami "Lizawki", "Drzewko za makulaturê".
Mœciszewo, Starczanowo, Radzim - stanowisko archeologiczne Radzim, rezerwat przyrody "Œnie¿ycowy Jar", "Starczanowska
grochówka", pokaz filmów z przedstawieniami o Radzimiu.
Przebêdowo, TTrojanowo
rojanowo - wystawa nasion Stacji Hodowli Roœlin, Cesarz Wilhelm, so³tysowe stoisko "Swojskie Jad³o",
prezentacja starego motocykla, spotkanie z najstarsz¹ mieszkank¹ Przebêdowa, wystêp goœliñskiego muzykanta Jana Kaseji.
Murowana Goœlina i gminy partnerskie: Ochotnica Dolna, Hemmingen
Inne atrakcje:
Stoiska wspó³czesnego rzemios³a, stoisko Poczty Polskiej (mo¿liwoœæ nabycia okolicznoœciowej kartki z datownikiem), wystawa
chleba SRH "Rolnik", stoiska handlowe, przejazd kolejk¹ za "Murowañca" (specjalnie bita na okolicznoœæ jarmarku moneta),
dzierganie Jakubowego Szalika przez panie z KGW, wystawa kolejowa ze zbiorów W³adys³awa Michalskiego, internetowe
strony o kolejnictwie (budynek Biblioteki), wystawa "Historia Kolei" i miniatury kolejowe (Izba Regionalna), loteria parafialna na
rzecz wypoczynku letniego dzieci, rêkodzie³o artystyczne, kawiarenka w stylu country, kiosk turystyczny, restauracja kolejowa,
wystawa prac uczniów z gmin partnerskich "Co nas smuci, co nas bawi?", Goœliñska Kapela "Eka Wuja Jacha", pokaz grupy
interwencyjnej Stra¿y Ochrony Kolei, pokaz je¿d¿¹cych miniatur kolejowych, konkurs wiedzy o kolei.

Wakacje w szko³ach Najlepsi maturzyœci docenieni
kres wakacji letnich nie dla wszystkich
dniu 30 czer wca 2005r. w
O
uczniów oznacza wyjazd poza W Urzêdzie Miasta i Gminy odby³o siê
miejsce zamieszkania. Dla tych, którzy bardzo mi³e spotkanie. Pan Burmistrz

pozostaj¹ na miejscu, szko³y proponuj¹
atrakcyjne zajêcia. Szczególnie dzieci z
terenów wiejskich maj¹ mo¿liwoœæ udzia³u
w jednodniowych wyjazdach oraz
zajêciach na terenie szko³y.
Szko³a Podstawowa w Bia³ê¿ynie
proponuje: wyprawê rowerow¹ na
Dziewicz¹ Górê, wycieczki autokarowe:
do Jaracza, Kórnika i Rogalina, do
rezerwatu wilków w Stobnicy oraz
Poznania, rajd pieszy do Radzimia i do
rezerwatu buczyny.
Szko³a Podstawowa w D³ugiej
Goœlinie proponuje: pó³kolonie - od
poniedzia³ku do czwartku przez pierwsze
dwa tygodnie wakacji. W tym czasie w
szkole mo¿na uczestniczyæ w zajêciach
plastycznych, zabawie przy muzyce,
zajêciach
komputerowych
i sportowych. Równie¿ planowany jest
wyjazd na basen.
Szko³a Podstawowa w £opuchowie
proponowa³a: pó³kolonie przez
pierwsze dwa tygodnie wakacji. Ka¿dy
chêtny mo¿e uczestniczyæ w zajêciach
sportowych, muzycznych, konkursach
tematycznych. Planowana jest wycieczka
rowerowa do Zielonki.
Wszystkim uczniom ¿yczymy, aby wolny
czas spêdzili w sposób aktywny
i jednoczeœnie bezpieczny, aby wrócili do
szkó³ pelni si³ i zapa³u do dalszej nauki.
Iwona Szczodrowska
inspektor ds. oœwoaty
tel.: 811 30 03
e-mail: oswiata@murowana-goslina.pl

uhonorowa³ dwoje
najlepszych
absolwentów Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Murowanej Goœlinie, s¹ to Monika
Bukowska i Hubert Cieœlak. Wœród
zaproszonych goœci obecni byli Rodzice
absolwentów - Pañstwo Arleta i Pawe³
Bukowscy oraz Pañstwo Dorota
i Tadeusz Cieœlakowie, Cz³onek Rady
Powiatu - radny Ryszard Pomin,
przewodnicz¹cy Komisji OœwiatowoSpo³ecznej RM - Krzysztof Krysztofiak,
dyrektor Liceum - Lidia Szymczak,
pracownicy UMiG.
Monika i Hubert trzy lata temu jako
absolwenci Gimnazjum nr 1 oraz
Gimnazjum nr 2
podjêli
decyzjê
o wyborze szko³y
ponadgimnazjalnej,
która w³aœnie zosta³a
powo³ana
przy
ul. Szkolnej 1. W tym
roku
szkolnym
ukoñczyli szko³ê
z najlepsz¹ œredni¹
ocen spoœród wszystkich absolwentów
Zespo³u Szkó³ im. Dezyderego
Ch³apowskiego w Bolechowie. Osi¹gnêli
bardzo dobre wyniki zarówno z egzaminu

maturalnego, jak i na œwiadectwie
dojrza³oœci (œrednia 5,3). Tak dobre efekty
uzyskali dziêki temu, i¿ spotkali na swojej
drodze dobrych nauczycieli, dziêki swojej
wytê¿onej pracy
i ambicji. Zarówno
sami absolwenci, jak
równie¿ ich rodzice
s¹ bardzo zadowoleni
z mo¿liwoœci nauki
blisko
miejsca
zamieszkania, dziêki
czemu nie tracili
cennego czasu na dojazdy do szko³y w
innej miejscowoœci.
Dalsze plany tegorocznych maturzystów
zwi¹zane s¹ z Uniwersytetem Adama
Mickiewicza (Monika) i Politechnik¹
Poznañsk¹ (Hubert).
Jeszcze raz gratulujemy Maturzystom i Ich
Rodzicom. ¯yczymy, aby dostali siê na
wymarzone kierunki studiów i w dalszym
ci¹gu osi¹gali tak dobre wyniki.
Iwona Szczodrowska
inspektor ds. oœwoaty
tel.: 811 30 03
e-mail: oswiata@murowana-goslina.pl
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Budowa ulic - powtórny przetarg

R

ozpoczêcie realizacji projektu "Budowa
nowych ulic na terenie miasta
Murowana Goœlina" na osiedlu Zielone
Wzgórza opóŸni siê niestety o kolejne dwa
miesi¹ce. Przetarg - jak wczeœniej
informowaliœmy rozstrzygniêty wstêpnie na
korzyœæ lokalnego konsorcjum - zosta³
ostatecznie uniewa¿niony. Uznany zosta³
protest jednego z odrzuconych
wykonawców, wskazuj¹cy na b³¹d w
kosztorysie, bêd¹cym za³¹cznikiem do
oferty konsorcjum goœliñskich firm. W ten
sposób jedyna wa¿na oferta zosta³a
odrzucona, co spowodowa³o, ¿e przetarg
zosta³ uniewa¿niony, poniewa¿ wszystkie
oferty odrzucono z uwagi na mniejsze lub
wiêksze b³êdy w ofertach.
Nowy przetarg na realizacjê zadania
og³oszony zosta³ natychmiast, tj. 16
czerwca br. Termin sk³adania ofert to 8
sierpnia br. Tym razem nie powinny one
zawieraæ ju¿ tylu b³êdów, gdy¿ zgodnie z

Modernizacja Placu
Powstañców
Wielkopolskich

P

odczas prac urbanistycznych
prowadzonych przy opracowywaniu
planu zagospodarowania przestrzennego
miasta jednym z zasadniczych pytañ by³
przysz³y kszta³t ,,serca" naszego miasta Placu Powstañców Wielkopolskich. Po
konsultacjach z Komisj¹ Planu Miasta organem doradczym ds. opracowania
planu oraz po uzyskaniu opinii radnych i
mieszkañców zosta³a podjêta decyzja o
pozostawieniu w rozwi¹zaniach
dotycz¹cych uk³adu komunikacji przejazdu
przez œrodek placu. W œlad za przyjêtym
takim rozwi¹zaniem UMiG wycofa³ z
Wojewódzkiego S¹du Adminstracyjnego
postêpowanie dotycz¹ce wydanej
wczeœniej decyzji administracyjnej
(zgodnej z zapisami uprzednio
obowi¹zuj¹cego
planu
zagospodarowania) - gdy¿ w œwietle nowo
przyjêtych ustaleñ wszelkie wyjaœnienia w
tej sprawie sta³y siê bezprzedmiotowe.
W wyniku opracowania planu miasta
(spodziewany termin pocz¹tek roku 2006)
planujemy, ¿e do koñca 2006 roku bêdzie
mo¿liwe zakoñczenie prac projektowych,
tak wiêc w roku 2007 inwestycja ta bêdzie
siê mog³a rozpocz¹æ - oczywiœcie po
zatwierdzeniu jej wagi w Wieloletnim
Planie Inwestycyjnym, którego kolejne
opracowanie planowane jest tak¿e na rok
2006.
El¿bieta Kujawa
kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego
tel.: 812 24 20
e-mail: e.kujawa@murowana-goslina.pl
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procedur¹ ka¿dy z uczestników
pierwszego przetargu zosta³ pisemnie
poinformowany o pope³nionych
uchybieniach.
Jeœli uda siê zakoñczyæ postêpowanie w
sierpniu wyborem wykonawcy, prace
budowlane rozpoczn¹ siê na prze³omie
sierpnia i wrzeœnia. Takie przesuniêcia
spowodowa³y oczywiœcie zmiany w
harmonogramie, m.in. przeniesienie
budowy chodnika i ci¹gu pieszorowerowego wzd³u¿ ul. Leœnej na rok
2006. Ca³oœæ prac - w tym osiedle 600lecia - wykonana ma byæ zgodnie z
pierwotnymi za³o¿eniami do koñca 2006
roku, do czego œciœle zobowi¹zuje
wykonawców projekt umowy zawarty w
dokumentacji przetargowej.
Szymon Bielecki
Zastêpca Burmistrza
tel.: 811 88 28
zastepca.burmostrza@murowana-goslina.pl

Przetarg na pa³ac w
Nieszawie

W

Biuletynie Informacji Publicznej
UMiG Murowana Goœlina pod
adresem www.bip.murowana-goslina.pl
oraz na tablicach og³oszeñ i w kancelarii
UMiG dostêpne jest og³oszenie o przetargu
na oddanie w u¿ytkowanie wieczyste
nieruchomoœci
po³o¿onej
w Nieszawie zabudowanej budynkiem
pa³acowym i oficyn¹.
Informacje dotycz¹ce przetargu mo¿na
uzyskaæ w siedzibie UMiG pokój nr 31
tel. 061 8 122-244.
Jadwiga Kubiñska
kierownik Referatu Gospodarki
Nieruchomoœciami,Rolnictwa i Leœnictwa
tel.: 812 22 44
e-mail: j.kubinska@murowana-goslina.pl

Inwestycje drogowe w gminie

O

prócz rozpoczêcia realizacji projektu
wspó³finansowanego ze œrodków Unii
Europejskiej, na ten rok zaplanowano
tak¿e budowê chodnika i œcie¿ki rowerowej
wzd³u¿ ulicy Poznañskiej na odcinku od
ulicy £¹kowej do Mœciszewskiej oraz
parkingu przy cmentarzu. Ca³oœæ
materia³ów przetargowych zosta³a
przygotowana. Rozstrzygniêcie przetargu
winno nast¹piæ w koñcu sierpnia br.,
natomiast rozpoczêcie prac przewidywane
jest na wrzesieñ. Ca³oœæ tego zadania
zostanie zrealizowana w roku 2005. Prace
remontowe na ulicy Poznañskiej oraz
Rogoziñskiej zaplanowa³ tak¿e
Wielkopolski Zarz¹d Dróg Wojewódzkich.
Obecnie realizowane jest przygotowanie
dokumentacyjno-przetargowe. Po
wykonaniu zaplanowanych robót
poprawie ulegnie komfort komunikacyjny
oraz bezpieczeñstwo ruchu drogowego na
tych odcinkach dróg.
Wa¿nym elementem realizacji ka¿dej
inwestycji jest faza przygotowania
dokumentacji projektowej. Aktualnie
przygotowywana jest dokumentacja
budowlano-wykonawcza dla kilku
przedsiêwziêæ przewidzianych do realizacji
w nadchodz¹cych latach. Na ukoñczeniu
s¹ projekty dla kilku inwestycji (projekty
wielobran¿owe obejmuj¹ce bran¿ê
drogow¹, kanalizacjê deszczow¹,
oœwietlenie):
· przebudowa ulicy Polnej (od ulicy
Rogoziñskiej do skrzy¿owania z ulic¹
GnieŸnieñsk¹)

· modernizacja ulicy Szkolnej (od ulicy
Rogoziñskiej do Dworcowej wraz z
placem przed Remiz¹ Stra¿ack¹
przeznaczonym na parking)
· rondo na skrzy¿owaniu ulic
Poznañskiej, Œliwkowej i D³ugiej
· sieæ ulic na osiedlu 600-lecia (ulice
Chabrowa, Narcyzowa, Ró¿ana,
Krokusowa, Irysowa, Storczykowa,
Fio³kowa, Konwaliowa)
· ulica Raduszyñska i most wraz z
budowl¹ piêtrz¹c¹
Ponadto rozpoczêto prace projektowe dla
dwóch kolejnych inwestycji. S¹ to :
· ulice Cicha, Lipowa, Jeziorna,
£abêdzia, ¯urawia, £¹kowa,
Mickiewicza,
S³owackiego,
¯eromskiego, Prusa, Wodna,
Konopnickiej)
· droga D³uga Goœlina - £oskoñ Stary.
Przemys³aw Pokrywka
inspektor ds. inwestycji
tel.: 812 20 55 w. 213
e-mail: p.pokrywka@murowana-goslina.pl

1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
Urz¹d Miasta i Gminy
1234567890123456789012
oraz
1234567890123456789012
1234567890123456789012
Internetowy Serwis Informacyjny
1234567890123456789012
1234567890123456789012
pragni¹ poinformowaæ, ¿e w
1234567890123456789012
najbil¿szych dzniach zostanie
1234567890123456789012
1234567890123456789012
og³oszony konkurs fotograficzny,
1234567890123456789012
1234567890123456789012
dotycz¹cy naszej gminy.
1234567890123456789012
Szczegó³y
wkrótce na stronie
1234567890123456789012
1234567890123456789012
internetowej
1234567890123456789012
www.murowana-goslina.pl
1234567890123456789012
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Inwestycje firmy Aquanet na terenie gminy
Nazwa zadania

Faza realizacji

Zakres zadania

Stan realizacji zadania

WODOCIĄGI
Murowana Goślina - wodociąg w ul. Rogozińskiej
od Podgórnej do Nowej

wykonawstwo

Murowana Goślina - wodociąg w Przebędowie etap I (do mostu)

wykonawstwo

Murowana Goślina - wodociąg w Przebędowie etap II (od mostu)

projektowanie

Wymiana istniejącej sieci zasilającej jedną stronę ulicy. Zadanie
obejmuje wykonanie wodociągu Ø 150 mm dł. 520 mb wraz z
przyłączami.

Pozyskanie nowych odbiorców ( 400 mieszkańców) oraz zamknięcie
pierścieni, poprawa jakości wody i ciśnień. Zadanie obejmuje wykonanie
wodociągu Ø 150 mm o dł. 160 mb wraz z komorą wodomierzową i ca
10 przyłączy w ul. Rogozińskiej.

otwarcie ofert na wyłonienie wykonawcy - 10.07.2005,
zakończenie robót - koniec 11.2005 r.

został już wybrany wykonawca robót, roboty będą
prowadzone od 10.07 do końca października.
dokumentacja techniczna ma zostać zakończona do
30.09.2005 r.

Murowana Goślina - wodociąg do Rakowni oraz
ulice Telimeny i Soplicy

wykonawstwo

Zamknięcie sieci w pierścień dla poprawy jakości wody.
Zakres: Ø 200 mm o dł. 500 mb - I etap przyłączenia Kamińska do
systemu wodociągowego M.G (pozwoli w kolejnym etapie na wyłączenie
stacji w Kamińsku). Dodatkowo pozyskanie nowych odbiorców w
Murowanej Goślinie

Murowana Goślina - wodociąg w ulicach
Podbipięty - Wołodyjowskiego

projektowanie

Pozyskiwanie nowych odbiorców. Dostawa wody do ok. 50 działek
budowlanych.

dokumentacja ma być ukończona do 30.10.2005 r.,
realizacja w roku 2006

Murowana Goślina - połączenie wodoc. w ul.
Świerkowej i Wiosennej

wykonawstwo

Zamknięcie pierścieni na terenie os. Zielone Wzgórze. Połączenie
końcówek wodoc. w ul. Świerkowej, Sosnowej, Brzozowej i Cisowej z
wodociągiem w ul. Wiosennej. Zadanie obejmowało wykonanie
wodociągu - Ø 150 mm o dł. 350 mb.

odbiór robót nastąpił w lutym 2005 r.

Murowana Goślina - wodociąg w ul. Poznańskiej

wykonawstwo

Wymiana przewodu wodociągowego Ø 100 mm na przewód o Ø 250
trawją roboty budowlano-instalacyjne. Zakończenie robót
mm wzdłuż ul. Poznańskiej od ul. Mściszewskiej na południe o dł. ca
planowane na 25.08.2005 r.
250 mb oraz wymiana i uporządkowanie przyłączy (18 szt.).

Murowana Goślina - wodociąg dla wsi Raduszyn,
Mściszewo i Złotoryjsko

wykonawstwo

Pozyskanie nowych odbiorców (ca 630 mieszk.) . Zadanie obejmuje
wykonanie wodociągu Ø 225 mm - dł. 2400 mb , Ø 150 mm - dł. 2300
mb.

zakończone roboty instalacyjne. Do 20.07.2005 r.
zakończenie robót drogowych - realizacja nakładki
asfaltowej ul. Mściszewskiej wraz z Zarządem Dróg
Powiatowych.

Murowana Goślina - zaopatrzenie w wodę wsi
Głęboczek

projektowanie i
wykonawstwo

Zaopatrzenie w wodę wsi Głęboczek - mieszkańcy otrzymują z ujęcia
zakładowego wodę niespełniającą wymogów polskiej normy dotyczącej
wody pitnej.

projekt ma być zakończony do końca września 2005 r.
Wykonana jest studnia. Następnie wykonanie etapu I montaż kontenerowej stacji uzdatniania wody i I etap
budowy sieci. W roku 2006 - etap I budowy sieci.

SUW Uchorowo

remont i eksploatacja

zaopatrzenie w wodę wsi Uchorowo i Żerniki - remont istniejącego ujęcia
wody przejętego od Agencji Nieruchomości Rolnych

działanie bieżące

Murowana Goślina - wodociąg w ul.
Nadwarciańskiej

projektowanie

wodociąg Ø 180 o dł. ok. 280 m. Konieczność realizacji wynika z
powodu zamknięcia juęcia wody w Raduszynie, skąd była zasilana ulica

zakończenie projektowania - 20.07.2005 r. Realizacja
rok 2005 lub 2006.

aktualnie trwa przetarg na wyłonienie wykonawcy.
Realizacja - rok 2005.

KANALIZACJA

wykonawstwo

Modernizacja pompowni w zakresie przygotowania jej do pracy
bezobsługowej.
Realizacja KSN dla przepompowni ścieków w zlewni Murowana Goślina
w przepompowni ścieków Raduszyn.

roboty zakończone

Murowana Goślina - kolektor sanitarny- wzdłuż
Trojanki i kanały w zlewni
I etap

projektowanie

Pozyskanie nowych odbiorców (ca 800 mieszk.). Zadanie obejmuje
wykonanie kolektora Ø 60 cm dł. 650 mb oraz kanałów Ø 20 cm o
łącznej dł. 1500 mb w ulicach: Starczanowskiej, Podgórnej, Na Stoku,
Jodłowej i Młyńskiej oraz ul. Polnej.

w opracowaniu

Murowana Goślina - kolektor sanitarny wzdłuż
Trojanki i kanały w zlewni - etap II

projektowanie

Pozyskiwanie nowych odbiorców ( ca 1000 mieszk.). Zadanie obejmuje
kolektor Ø 60 cm o dł. 850 m oraz kanały w ulicach: Nowej, w drodze
Obornickiej i ul. Rogozińskiej Ø 30 i 25 cm o łącznej długości 1300 mb.

w opracowaniu

Gmina Murowana Goślina - kanalizacja dla
Kamińska-Pławna

projektowanie

Zadanie obejmuje oprac. proj. bud. -wyk. na kolektor sanitarny dla rejonu
Kamińsko - Pławno i części gm. Czerwonak.
Pozyskanie nowych odbiorców i ochrona Puszczy Zielonki.

zakończone opracowanie projektowe.

Murowana Goślina - przepompownia ścieków
Raduszyn

Biuletyn Samorz¹dowy
Miasta i Gminy Murowana Goœlina

· Aktualnoœci ·

Remonty i inwestycje
Remonty przedszkoli.
W okresie letnim planowane s¹ prace
remontowe w trzech przedszkolach naszej
gminy.
W przedszkolu "S³oneczko" planowana
jest wymiana instalacji oœwietleniowej w sali
dydaktycznej i pomieszczeniu biurowym.
Natomiast w przedszkolach "Promyk"
i "Leœne Skrzaty" zostanie wykonany
kapitalny remont pod³óg w salach
dydaktycznych wraz z czêœciow¹ wymian¹
instalacji oœwietleniowej i malowaniem.
Ponadto w przedszkolu "Promyk"
planowana jest naprawa ogrodzenia placu
zabaw.
Budowa gimnazjum - kontynuacja.
Planowana jest kontynuacja budowy
segmentu B wraz z aul¹ przy gimnazjum.
W miesi¹cu sierpniu zostanie
rozstrzygniêty przetarg na realizacjê

inwestycji pn.: "Budowa segmentu B wraz
z aul¹ przy Gimnazjum nr 1 w Murowanej
Goœlinie".
Zakres prac obejmie kontynuacjê realizacji
budowy segmentu B wraz z aul¹ przy
Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goœlinie
rozpoczêtego we wrzeœniu 2003 r. Prace
obejmowa³y stan zerowy i po czêœci
surowy bez konstrukcji dachu i pokryæ
dachowych. W tym stanie roboty zosta³y
zakoñczone w sierpniu 2004 r. ze
wzglêdu na brak œrodków w bud¿ecie.
W tym roku dokonanano zmiany projektu
dla segmentu B - przeprojektowuj¹c jego
poddasze u¿ytkowe. Powierzchniê
poddasza zaadaptowano na pokoje
noclegowe, maj¹c na uwadze dalsz¹
rozbudowê o halê sportow¹. Gmina
uzyska³a pozwolenie na budowê segmentu
"B" wraz z adaptacj¹ poddasza.
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Budowa placów zabaw
zabaw..
W miesi¹cu lipcu og³oszony zosta³
przetarg na budowê placów zabaw w
mieœcie oraz w so³ectwach: Wojnowo i
Ba³êgi.
W mieœcie zaplanowane jest czêœciowe
zagospodarowanie trzech placów zabaw,
¿eby umo¿liwiæ zabawê dzieciom
w rejonie: dolnego osiedla 600-Lecia (przy
ul. Wiœniowej), domków jednorodzinnych
- niskiej zabudowy (przy ul. Wiosennej),
placu szkolnego Szko³y Podstawowej
nr 2 (przy ul. Leœnej).
We wsi Wojnowo zaplanowano plac
w rejonie bloków mieszkalnych, natomiast
we wsi Bia³êgi nast¹pi czêœciowe
uzupe³nienie zagospodarowania placu
zabaw.
Urszula Bartkowska
inspektor ds. inwestycji
tel: 812 20 55 w. 212
e-mail: u.batrkowska@murowana-goslina.pl

Przyczyny zaniechania realizacji projektów
wspieraj¹cych rrynek
ynek pracy

W

2004 roku Gmina Murowana
Goœlina wraz z Klubem Pracy i
firm¹ RNT Consulting s.c. przygotowa³a
cztery projekty, maj¹ce na celu dzia³ania
wspieraj¹ce osoby bezrobotne oraz
nieaktywne zawodowo w podnoszeniu
kwalifikacji i poruszaniu siê na
nowoczesnym rynku pracy. Rol¹ firmy RNT
Consulting by³o przygotowanie i
przeprowadzenie analizy rynku pracy na
terenie gminy, przygotowanie projektów w
zakresie zawartoœci merytorycznej,
zaplanowania organizacji, bud¿etu oraz
promocji dzia³añ, przygotowanie
wniosków o dofinansowanie, a nastêpnie
realizacja projektów. Warunkiem
przeprowadzenia przedsiêwziêæ by³o
uzyskanie dofinansowania w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Projekty zosta³y przygotowane na
podstawie dokumentów programowych w
randze rozporz¹dzeñ Ministra Gospodarki
i Pracy: Sektorowy Program Operacyjny
Rozwój Zasobów Ludzkich (Dz.U. 2004,
nr 166 poz. 1743), Uzupe³nienie
Programu SPO RZL (Dz.U. 2004 nr 197
poz. 2024), Zintegrowany Program
Operacyjny Rozwoju Regionalnego (Dz.U.
2004, nr 166, poz. 1745), Uzupe³nienie
Programu ZPORR (Dz.U. 2004 nr 200,
poz. 2051).
Pojawiaj¹ce siê pod koniec roku 2004
i na pocz¹tku roku 2005 szczegó³owe
wytyczne oraz zmiany dokumentów

programowych doprowadzi³y do sytuacji,
w której starania o dofinansowanie, a tym
samym realizacja przygotowanych
Projektów, okaza³y siê niemo¿liwe.
Dla Dzia³ania 1.2 Perspektywy dla
m³odzie¿y, schemat b) Promocja
aktywnoœci zawodowej m³odzie¿y oraz dla
Dzia³ania 1.3 Przeciwdzia³anie i
zwalczanie d³ugotrwa³ego bezrobocia,
schemat b) Wsparcie otoczenia
spo³ecznego osób bezrobotnych, konkursy
og³oszono w grudniu 2004 roku.
Wytyczne przewidywa³y czas realizacji i
rozliczenia projektów do 31 maja 2005
roku. Za³o¿enia przygotowanych przez
RNT Consulting projektów obejmowa³y
dzia³ania w obszarze doskonalenia
zawodowego i jêzyków obcych w czasie
10 miesiêcy. Realizacja za³o¿eñ projektów
oraz osi¹gniêcie za³o¿onych celów nie
by³o mo¿liwe w wytyczonym przez
konkursy czasie. W roku 2005 zmieniono
rozporz¹dzenie dotycz¹ce Uzupe³nienia
Programu SPO RZL (Dz.U 2005 nr 40,
poz. 382), w którym wyeliminowano
projektodawców innych, ni¿ Powiatowe
Urzêdy Pracy. Zmiana ta pozbawi³a RNT
Consulting mo¿liwoœci realizacji projektów.
Dla Dzia³ania 1.6 Integracja i reintegracja
zawodowa kobiet, schemat b) Wsparcie
równoœci szans kobiet i mê¿czyzn na rynku
pracy, konkurs og³oszono w maju 2005

roku. Zmieniono zasadniczo wytyczne
konkursowe w porównaniu z konkursem
og³oszonym w grudniu 2004 roku.
G³ówn¹ przeszkod¹ uniemo¿liwiaj¹c¹
realizacjê projektu jest wprowadzenie
dodatkowych
zobowi¹zañ
dla
potencjalnych beneficjentów. Zobowi¹zanie
dotyczy zwrotu kosztów szkoleñ
w przypadku wycofania siê uczestnika
z udzia³u w projekcie.
Dla
Dzia³ania
2.5
Promocja
przedsiêbiorczoœci, konkurs og³oszono w
lutym 2005 roku. Za³o¿eniem wytycznych
konkursowych by³a tak utworzona grupa
beneficjentów, aby 60% stanowi³y osoby
odchodz¹ce z rolnictwa lub zagro¿one
utrat¹ zatrudnienia. Na terenie Miasta i
Gminy Murowana Goœlina nie
zidentyfikowano wystarczaj¹cej liczby
beneficjentów kwalifikuj¹cych siê do
projektu.
Wszystkich
zainteresowanych
uczestnictwem w dzia³aniach zwi¹zanych
z niniejszymi projektami informujemy, ¿e
z przyczyn proceduralnych dalsza
aktywnoœæ zwi¹zana z realizacj¹ nie bêdzie
podejmowana.
Katarzyna Leœniewska
RNT Consulting

Biuletyn Samorz¹dowy
Miasta i Gminy Murowana Goœlina
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Murowana Goœlina na festiwalu
tur
ystyki w Miêdzychodzie
turystyki

W

dniach 24 - 26 czerwca na rynku
w Miêdzychodzie odby³ siê po raz
pier wszy Festiwal Agrotur ystyki.
Korzystaj¹c z bezp³atnego zaproszenia
Miêdzychodzkiego Stowarzyszenia
Agroturystycznego w promocji wziê³a
udzia³ równie¿ gmina Murowana Goœlina.
Na
przygotowanym
stoisku
wystawienniczym urzêdnicy (Ma³gorzata
Krotiuk Œliwa, Pawe³ WoŸniak, Arkadiusz
Bednarek) przedstawili bogat¹ ofertê
przyrodniczo - kulturaln¹ naszego regionu
oraz prezentowali mo¿liwoœci pobytu
(równie¿ noclegów) na tym¿e terenie.
Stoisko gminy cieszy³o siê bardzo du¿ym
powodzeniem, a pytania przede wszystkim
dotyczy³y mo¿liwoœci spêdzenia wolnego
czasu na rowerach, koniach oraz oferty
noclegowej. Jak siê okaza³o o walory
Puszczy Zielonki pytali nie tylko fanatycy
rowerów. W trakcie imprezy
przeprowadziliœmy ankietê na temat
znajomoœci naszego terenu oraz
preferencji turystycznych potencjalnych
odwiedzaj¹cych. Wyniki ankiety
przedstawimy Pañstwu w sierpniowym
wydaniu Biuletynu. Podczas festiwalu
odby³o siê równie¿ forum dyskusyjne, na
którym przedstawiliœmy nie tylko walory
naszych terenów, ale równie¿ mogliœmy

pochwaliæ siê tym, i¿ jako jedyni
przygotowaliœmy skuteczny projekt dot.
zagospodarowania tur ystycznego
(Zwi¹zek Miêdzygminny Puszcza Zielonka)
któr y otrzyma³ dofinansowanie
z SAPARDU. Promocja (dodajmy, i¿ by³a
to prezentacja bezp³atna) cieszy³a siê wiêc
spor ym
zainteresowaniem,
a organizatorzy (Urz¹d Miasta
w Miêdzychodzie, Miêdzychodzkie
Stowarzyszenie Agroturystyczne) planuj¹
w roku 2006 kolejny festiwal, na który
mamy nadziejê równie¿ otrzymaæ
zaproszenie. Serdecznie dziêkujemy za
pomoc w przygotowaniu aran¿acji stoiska
Andrzejowi Kramerowi (za udostêpnienie
rzeŸb), firmie Mediasolution (za bezp³atne
u¿yczenie multimedialnych stojaków na
ulotki) oraz g³ównym organizatorom
Miêdzychodzkiemu Stowarzyszeniu
Agrotur ystycznemu za mo¿liwoœci
promocji walorów turystycznych gminy.

Kolejny rok
wspó³pracy

Skandaliczna
dewastacja

R

uszy³ kolejny rok wspó³pracy Urzêdu
Miasta i Gminy w Murowanej Goœlinie
z Powiatowym Urzêdem Pracy w Poznaniu
oraz Wielkopolskim Zarz¹dem Melioracji
i Urz¹dzeñ Wodnych z siedzib¹ w
PrzeŸmierowie. Od 4 maja 2005 roku
Urz¹d Miasta i Gminy zatrudni³ na okres
6 miesiêcy 10 pracowników (obecnie
pracuje 9 osób) z terenu gminy.
Ich zadaniem jest oczyszczenie,
udro¿nienie oraz wykoszenie rowów
melioracji podstawowej po³o¿onych na
terenie naszej gminy tj. Rzeka Trojanka,
Rzeka Goœlinka, Kana³ £omno, Kana³ K¹ty.
Miejmy nadziejê, i¿ wykonane prace i
wytrwa³oœæ pracowników przyniesie efekty
w okresie ziomowo-wiosennym 2006
roku. O przebiegu prac bêdziemy
informowaæ na bie¿¹co.
Ma³gorzata Krotiuk - Œliwa
referent ds. leœnictwa i melioracji
tel.: 812 20 55 w. 104
e-mail: m.sliwa@murowana-goslina.pl

Arkadiusz Bednarek
starszy specjalista ds. rozwoju obszarów
wiejskich i turystyki
tel. 8122055 w.104
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl

¯

yjemy w XXI wieku, a jednak s¹ wœród
nas mieszkañcy, którzy swoim
zachowaniem
przypominaj¹
barbarzyñców z czasów œredniowiecza.
Bo jak mo¿na inaczej nazwaæ
skandaliczne zachowanie prowadz¹ce do
dewastacji Pomnika - Kamienia
Pami¹tkowego Polaków rozstrzelanych w
1939r.
przez
hitlerowców
umiejscowionego na granicy gminy
Murowana Goœlina i gminy Czerwonak.
Jest nam wstyd, ¿e ktoœ z naszej gminy nie
potrafi choæ przez chwilê pomyœleæ o
tamtych czasach, o tragedii tych ludzi,
którzy zostali bestialsko zamordowani.
Miejmy nadziejê, i¿ taka sytuacja nigdy siê
nie powtórzy, a do tych którzy przyczynili
siê do zbezczeszczenia miejsca pamiêci
apelujemy o odrobinê rozs¹dku
i przemyœlenie swojego zachowania.
O zdarzeniu zosta³a poinformowana
Policja oraz Stra¿ Miejska w Murowanej
Goœlinie.
Ma³gorzata Krotiuk - Œliwa
referent ds. leœnictwa i melioracji
tel.: 812 20 55 w. 104
e-mail: m.sliwa@murowana-goslina.pl

Spotkanie z
mieszkañcami
£opuchowa

2

czerwca br. odby³o siê kolejne ze
spotkañ z mieszkañcami terenów
wiejskich naszej gminy. Tym razem
Burmistrz Tomasz £êcki, 10 urzêdników
odpowiadaj¹c na zaproszenie so³tysa
Pana Jana Sygneckiego oraz mieszkañców
omówi³o najwa¿niejsze sprawy dotycz¹ce
So³ectwa £opuchowo. Podczas spotkania
przedstawiono m.in.: plany remontów
dróg, budowy oœwietlenia oraz kanalizacji
na terenie so³ectwa. Du¿¹ uwagê
poœwiêcono kwestii bezpieczeñstwa.
Poruszono równie¿ temat awansu
pi³karskiej dru¿yny z £opuchowa do
wy¿szej klasy rozgrywkowei oraz kwestie
rozbudowy boiska (fundusz so³ecki).
Spotkanie trwa³o prawie 3 godziny.
Arkadiusz Bednarek
st. specjalista ds. rozwoju obszarów
wiejskich i turystyki
tel. 8122055 w.104
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl

Melioracje na
terenie miasta

K

orzystaj¹c ze sprzyjaj¹cych
warunków klimatycznych, a co za
tym idzie obni¿enia stanu wód
gruntowych, przyst¹piliœmy do kolejnych
prac melioracyjnych na terenie miasta.
Z dniem 28.05.2005r. zosta³y
zakoñczone prace na rowie melioracji
szczegó³owej G-24b (odcinek pomiêdzy
Murowan¹ Goœlin¹ a Zielonymi
Wzgórzami) usytuowanym po obu
stronach ul. Poznañskiej) na d³ugoœci 300
mb, natomiast z dniem 18.06.2005 r.
rowu melioracji szczegó³owej Tr - 133
(odcinek od ul. Polnej do ul. Poznañskiej)
na d³ugoœci 980 mb. Oba przedsiêwziêcia
polega³y na wykoszeniu porostów skarp
oraz odmuleniu dna rowów. Pragniemy
nadmieniæ, i¿ wszystkie prace wykonane
zosta³y rêcznie ze wzglêdu na brak
mo¿liwoœci dojazdu i wprowadzenia
ciê¿kiego sprzêtu. Ca³kowity koszt
dotychczasowych prac melioracyjnych na
terenie miasta i gminy wyniós³ 16 701,14
z³. Kolejne prace wykonane zostan¹ na
prze³omie lipca i sierpnia, bêd¹
obejmowaæ rów G-24 Murowana Goœlina
- oœ. Zielona Wzgórza (ul. Grobla).
Ma³gorzata Krotiuk - Œliwa
referent ds. leœnictwa i melioracji
tel.: 812 20 55 w. 104
e-mail: m.sliwa@murowana-goslina.pl

Biuletyn Samorz¹dowy
Miasta i Gminy Murowana Goœlina

Czysta segregacja

O

d kilkunastu miesiêcy na terenie
gminy prowadzony jest darmowy
system zbiórki surowców wtórnych czyli:
szk³a, makulatury i plastiku. Odpady te
mo¿na bezp³atnie wrzucaæ do
wystawionych kontenerów oraz
przekazywaæ w workach, które co miesi¹c
odbierane s¹ przez firmê P.U.T ALTRANS.
W systemie segregacji odpadów, oprócz
zbiórki jak najwiêkszej iloœci surowców,
bardzo wa¿ne jest, by by³y one dobrej
jakoœci tzn. nie by³y zmieszane z innymi
odpadami. Im surowce bêd¹ lepszej
jakoœci i mniej zanieczyszczone, tym wiêcej
bêdzie mo¿na przekazaæ do recyklingu.
Im bêdzie on wiêkszy, tym osi¹gniêty
zostanie lepszy efekt ekologiczny. Dbanie
o jakoœæ surowców jest równie¿ wa¿ne z
ekonomicznego punktu widzenia. Im szk³o,
makulatura czy tworzywa sztuczne s¹
mniej zanieczyszczone, tym bardziej
spadaj¹ ogólne koszty zbiórki. Nie ma
wtedy potrzeby dodatkowej rêcznej
segregacji surowców. Dla przypomnienia
przedstawiamy listê odpadów, które nie

D

nia 20 czer wca 2005 roku,
uruchomiliœmy specjalny serwis
internetowy dla przedsiêbiorców, maj¹cy
na celu informowanie o mo¿liwoœciach
zdobycia œrodków finansowych pomocnych
przy rozwijaniu dzia³alnoœci.
Murowana Goœlina 4 Business jest
pierwszym w Polsce samorz¹dowym
portalem internetowym poœwiêconym
ró¿nym formom wsparcia finansowego dla
firm. Portal przygotowa³a poznañska firma
Smartlink oraz brytyjska firma j4b,
specjalizuj¹ce siê w zdobywaniu,
przetwarzaniu i udostêpnianiu informacji
na temat dotacji, kredytów preferencyjnych
oraz nagród dla biznesu i sektora
publicznego.
Wszyscy przedsiêbiorcy mog¹ teraz bez
ograniczeñ przegl¹daæ ponad 140
programów dotacyjnych a tak¿e
informacje na temat zwolnieñ podatkowych
i kredytów preferencyjnych, dostêpnych na
terenie miasta i gminy Murowana Goœlina.
Wchodz¹c na stronê www.murowanagoslina.pl bez trudu znajdziemy ikonê
Murowana Goœlina 4 Business. Po
klikniêciu w ikonê zostaniemy przeniesieni
do zewnêtrznego serwisu informacyjnego
przygotowanego na potrzeby gminy. Portal
zawiera wszystkie formy dofinansowania
- europejskie, krajowe, regionalne i
lokalne, z któr ych mo¿e korzystaæ
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Z³apany i ukarany
nadaj¹ siê do odzysku i nale¿y je wrzucaæ
do œmietnika lub oddawaæ podczas zbiórki
odpadów niebezpiecznych. S¹ to
opakowania po olejach silnikowych,
naczynia jednorazowe, w tym styropian,
worki po nawozach i pestycydach, kalki,
papier i folia zabrudzona t³uszczami,
tapety, lustra, szk³o okienne, zbrojone,
porcelana, fajans, odzie¿ oraz obuwie.
Przypominamy, ¿e niedopuszczalne jest
wyrzucanie odpadów komunalnych do
kontenerów oraz na surowce wtórne.
W momencie pojawiaj¹cych siê tego typu
przypadków, bêdziemy przenosili
kontener y
w
inne
miejsca.
Przeterminowane lekarstwa, zu¿yte baterie,
œwietlówki i opony przekazujemy podczas
zbiórki odpadów niebezpiecznych.
Micha³ Walkowiak
m³odszy referent
ds. ochrony œrodowiska i kontroli.
8122-066 wew. 206
e-mail: m.walkowiak@murowana-goslina.pl
miejscowy biznes. Baza jest codziennie
aktualizowana, zamieszczane s¹ w niej
m.in. informacje o nowych konkursach,
zmianach w procedurach i dokumentacji
konkursowej. Zamieszczane s¹ to tez
aktualne informacje o lokalnym wsparciu
biznesu, opracowane przez pracownika
Urzêdu Miasta i Gminy odpowiedzialnego
za ewidencjê dzia³alnoœci gospodarczej i
wspieranie przedsiêbiorczoœci.
Udostêpniaj¹c portal Murowana Goœlina
4 Business, gmina chce u³atwiæ swoim
przedsiêbiorcom korzystanie z aktualnych
form wsparcia przy realizacji projektów.
Dziêki temu Murowana Goœlina
zdecydowanie wyprzedzi³a inne
samorz¹dy pod wzglêdem jakoœci i
zakresu udostêpnianych informacji dla
biznesu.
Murowana Goœlina wesz³a do sieci
najbardziej dynamicznych samorz¹dów
europejskich. Z portali 4 Business
z powodzeniem korzystaj¹ jednostki
samorz¹dowe w Wielkiej Brytanii, Irlandii
i Holandii. Brytyjskie Nottingham by³o
jednym z pierwszych hrabstw, które
zastosowa³o to rozwi¹zanie w 2002 r.
"Nottingham 4 Business okaza³ siê bardzo
popularny
wœród
miejscowych
przedsiêbiorców. Firmy s¹ teraz du¿o lepiej
zorientowane w mo¿liwoœciach wsparcia
ich biznesów" - stwierdzi³ Andrew Hill,
dyrektor Departamentu Rozwoju
Gospodarczego Nottingham.
Murowana Goœlina 4 Business jest jednym
z nielicznych jeszcze zewnêtrznych
ser wisów informacyjnych w Polsce
udostêpnianych przez samorz¹dy na
swoich stronach internetowych.

P

od koniec czerwca br. S¹d Grodzki w
Poznaniu skaza³ jednego z
mieszkañców gminy za nielegalny tj. bez
zezwolenia Burmistrza, wywóz œcieków
bytowych od mieszkañców oraz
wprowadzanie ich bezpoœrednio do ziemi.
Proceder nielegalnego wywozu œcieków
wyszed³ na jaw w styczniu br. Pracownicy
ds. kontroli utrzymania czystoœci
i porz¹dku zauwa¿yli, jak jeden
z mieszkañców gminy.
Wylewa³ œcieki prosto do ziemi na terenie
wsi Boduszewo. Po sporz¹dzeniu wniosku
przy wspó³udziale Stra¿y Miejskiej, s¹d
uzna³ nasze racje i wymierzy³
obwinionemu
karê
grzywny.
Przypominamy
mieszkañcom
o obowi¹zku podpisania z uprawnion¹
firm¹ umowy na wywóz nieczystoœci
p³ynnych. Korzystaj¹c z nielegalnych
przewoŸników, przyczyniacie siê Pañstwo
do zatruwania œrodowiska naturalnego.
Micha³ Walkowiak
m³odszy referent
ds. ochrony œrodowiska i kontroli.
8122-066 wew. 206
e-mail: m.walkowiak@murowana-goslina.pl

Nieprzyjemne
zapachy na osiedlu

O

d pewnego czasu na terenie osiedla
Zielone Wzgórza, odczuwalne s¹
niemi³e zapachy. Pochodz¹ one
najprawdopodobniej z hodowli œwiñ w
Mœciszewie. Z uzyskanych informacji
wynika, ¿e wszystkie pola, które
dotychczas nawo¿one by³y gnojowic¹,
obecnie s¹ obsiane zbo¿ami. Prawo
zabrania nawo¿enia ju¿ obsianych pól
gnojowic¹. W zwi¹zku z tym, zapach
pochodzi najprawdopodobniej ze
zbiorników, w których gromadzona jest
gnojowica. Niestety nie ma obecnie
przepisów, które mog¹ regulowaæ i dbaæ
o "odpowiedni zapach" powietrza. Nie
mniej przeprowadzane bêd¹ regularne
kontrole na terenie œwiniarni.
Micha³ Walkowiak
m³odszy referent
ds. ochrony œrodowiska i kontroli.
8122-066 wew. 206
e-mail: m.walkowiak@murowana-goslina.pl

Dynamicznie zmieniaj¹ca siê sytuacja w
wielu dziedzinach (m.in. pomocy
publicznej) powoduje, ¿e urzêdy
zaczynaj¹ coraz czêœciej korzystaæ z us³ug
wyspecjalizowanych firm, aby zapewniæ
swoim
mieszkañcom
aktualne,
odpowiednio dobrane i zredagowane
informacje.
Hubert ¯y¿kowski
inspektor ds. promocji
tel.: 812 20 55 w. 202
e-mail: promocja@murowana-goslina.pl
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Rada Miejska w Murowanej Goœlinie

W

dniu 27 czerwca w Miejsko Gminnym Oœrodku Kultur y i
Rekreacji odby³a siê XXVII Zwyczajna Sesja
Rady Miejskiej. Podczas obrad Rada
Miejska wrêczy³a podziêkowania by³emu
ju¿ So³tysowi £opuchówka Leszkowi
Szczepaniakowi, a Burmistrz MiG
przedstawi³ nowego So³tysa pani¹ Urszule
Zieliñsk¹. Wrêczono równie¿ gratulacje za
sukcesy
sportowe
i nie tylko: KS £opuchowo Seniorom
i Juniorom oraz trenerowi za awans do
ligi okrêgowej, uczniom, trenerowi
i Dyrektorce Szko³y Podstawowej nr 1 za
Fina³ Ogólnopolskich Czwartków
Lekkoatletycznych oraz uczniom
i opiekunowi grupy Szko³y Podstawowej
nr 1 za nagrodê Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu za udzia³ w kampanii
"Bezpieczne dzieci na polskich drogach".
Nastêpnie przyst¹piono do podejmowania
projektów uchwa³. Rada Miejska przyjê³a
wiêkszoœci¹ g³osów nastêpuj¹ce uchwa³y:
– uchwa³ê Nr XXVII/285/2005 w
sprawie zmiany uchwa³y Nr XXI/216/
2004 Rady Miejskiej w Murowanej
Goœlinie z dnia 25 paŸdziernika 2004
roku,
– uchwa³ê Nr XXVII/286/2005 w
sprawie zmiany bud¿etu gminy na rok
2005,
– uchwa³ê Nr XXVII/287/2005 w
sprawie korekty omy³ek pisarskich w
Uchwale Nr XXVI/270/2005 Rady
Miejskiej w Murowanej Goœlinie z dnia
25 kwietnia 2005 roku,
– uchwa³ê Nr XXVII/288/2005 w
sprawie zmiany Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego na lata 2005- 2009,
– uchwa³ê Nr XXVII/289/2005 w
sprawie zaci¹gniêcia kredytu na
pokrycie brakuj¹cej kwoty na bie¿¹ce
funkcjonowanie szkó³ prowadzonych
przez gminê Murowana Goœlina,
– uchwa³ê Nr XXVII/290/2005 w
sprawie upowa¿nienia Burmistrza
Miasta i Gminy do udzielenia pomocy
finansowej w 2005 roku dla
Województwa Wielkopolskiego w
zakresie partycypacji w kosztach
budowy sygnalizacji œwietlnej w m.
Przebêdowo,
– uchwa³ê Nr XXVII/291/2005 w
sprawie upowa¿nienia Burmistrza
Miasta i Gminy do udzielenia pomocy
finansowej w 2005 roku dla Powiatu
Poznañskiego w zakresie partycypacji
w kosztach wzmocnienia nawierzchni
drogi powiatowej nr 32303 na
odcinku od granicy miasta do
skrzy¿owania z drog¹ powiatow¹ nr
32304 w m. Boduszewo tj. od km
0+624 do km 1+790,
– uchwa³ê Nr XXVII/292/2005 w
sprawie upowa¿nienia Burmistrza
Miasta i Gminy do udzielenia pomocy
finansowej w 2005 roku dla Powiatu
Poznañskiego w zakresie partycypacji
w kosztach budowy chodnika w ci¹gu
drogi powiatowej nr 32302 w D³ugiej
Goœlinie,
– uchwa³ê Nr XXVII/293/2005 w

programu
gospodarowania
sprawie nadania nazwy nowo
mieszkaniowym zasobem gminy
powsta³ym ulicom na terenie miasta i
gminy Murowana Goœlina w
Murowana Goœlina na lata 2004 2008,
miejscowoœci Mœciszewo, Rakownia,
uchwa³ê Nr XXVII/294/2005 w – uchwa³ê Nr XXVII/298/2005 w
sprawie zmiany studium uwarunkowañ
sprawie szczegó³owych zasad i trybu
umarzania,
odraczania
lub
i kierunków zagospodarowania
rozk³adania na raty sp³at nale¿noœci
przestrzennego gminy Murowana
pieniê¿nych przez Gminê, do których
Goœlina dla dzia³ek o numerach 167/
nie stosuje siê przepisów ustawy 11 do 167/26, 245 do 327, obrêb
Ordynacja podatkowa.
Boduszewo,
uchwa³ê Nr XXVII/295/2005 w Treœæ wszystkich uchwa³ dostêpna jest na
sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia tablicy og³oszeñ przy Biurze Rady Miejskiej,
zmiany studium uwarunkowañ i które zosta³o przeniesione do budynku
kierunków zagospodarowania przy ul. Poznañskiej 18 w pokoju nr 6.
przestrzennego gminy Murowana Treœæ uchwa³ jest równie¿ publikowana w
Goœlina, w miejscowoœci Mœciszewo dla Biuletynie Informacji Publicznej:
www.bip.murowana-goslina.pl.
dzia³ki nr ewid. 239/5,
uchwa³ê Nr XXVII/296/2005 w Rada Miejska zawiesza swoje posiedzenia
sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia na okres wakacji do 30 sierpnia br.
miejscowego planu zagospodarowania Zawieszone s¹ równie¿ dy¿ur y
przestrzennego na obszarze dzia³ki o Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej do 22
nr ewidencyjnym 239/5 w sierpnia br.
El¿bieta Piechocka
miejscowoœci Mœciszewo, gmina
Biuro Rady Miejskiej
Murowana Goœlina,
tel.: 812 24 41
uchwa³ê Nr XXVII/297/2005 w
e-mail: rada.miejska@murowana-goslina.pl
sprawie zmiany wieloletniego
Ter
minarz prac Rady Miejskiej na najbli¿sze pó³rocze
erminarz

–

–

–

–

L.p

Data

1.

8.08.05

2.

25.08.05

3.

29.08.05

Godz.

Rodzaj posiedzenia

Miejsce

17:00

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Posiedzenie Komisji Oświatowo Społecznej (problemowa)

sala w MGOKiR
ul. Poznańska 16.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

9.

02.09.05

12:00

Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej

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

10.

05.09.05

17:30

Sesja Rady Miejskiej - sesja wyjazdowa

Długa Goślina

11.

12.09.05

12.

14.09.05

17:00

13.

22.09.05

17:00

14.

17.10.05

4.

29.08.05

18:00

Posiedzenie Klubu Radnych

5.

30.08.05

12:00

Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej

6.

31.08.05

14:00

Spotkanie przed sesją z Sołtysami

7.

31.08.05

17:00

Posiedzenie Komisji Gospodarczej

8.

01.09.05

17:00

Posiedzenie Komisji OświatowoSpołecznej

15.

17.10.05

18:00

16.

18.10.05

12:00

17.

19.10.05

12:00
17:00

18.

19.10.05

19.

20.10.05

17:00

20.

24.10.05

17:30

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Posiedzenie Komisji Gospodarczej (komisja sala w MGOKiR
problemowa)
ul. Poznańska 16.
Posiedzenie Komisji Oświatowosala w MGOKiR
Społecznej (komisja problemowa)
ul. Poznańska 16.
sala
w MGOKiR
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
ul. Poznańska 16.
sala
w MGOKiR
Posiedzenie Klubu Radnych
ul. Poznańska 16.
sala w MGOKiR
Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej
ul. Poznańska 16.
sala w MGOKiR
Spotkanie przed sesją z Sołtysami
ul. Poznańska 16.
sala
w MGOKiR
Posiedzenie Komisji Gospodarczej
ul. Poznańska 16.
Posiedzenie Komisji Oświatowosala w MGOKiR
Społecznej
ul. Poznańska 16.
sala w MGOKiR
Sesja Rady Miejskiej
ul. Poznańska 16.

21.

14.11.05

22.

14.11.05

18:00

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Posiedzenie Klubu Radnych

23.

15.11.05

12:00

Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej

24.

16.11.05

12:00

Spotkanie przed sesją z Sołtysami

25.

16.11.05

17:00

Posiedzenie Komisji Gospodarczej

26.

17.11.05

17:00

Posiedzenie Komisji OświatowoSpołcznej

27.

21.11.05

17:30

28.

12.12.05

Sesja Rady Miejskiej

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

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

29.

12.12.05

18:00

Posiedzenie Klubu Radnych

30.

13.12.05

12:00

Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej

31.

14.12.05

12:00

Spotkanie przed sesją z Sołtysami

32.

14.12.05

17:00

Posiedzenie Komisji Gospodarczej

33.

15.12.05

17:00

Posiedzenie Komisji OświatowoSpołecznej

34.

19.12.05

13:00

Sesja Rady Miejskiej

sala w MGOKiR
ul. Poznańska 16.
sala w MGOKiR
ul. Poznańska 16.
sala w MGOKiR
ul. Poznańska 16.
sala w MGOKiR
ul. Poznańska 16.
sala w MGOKiR
ul. Poznańska 16.
sala w MGOKiR
ul. Poznańska 16.
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Wypoczynek letni

Z prac M³odzie¿owej Rady Miejskiej

D

nia 15 czer wca MRM wraz z
reprezentantami szkó³ z naszej gminy
oraz zwyciêzcami konkursu plastycznego
og³oszonego w marcu przez Radê,
wyruszy³a do Warszawy na spotkanie z
pos³ami RP.
Po siedmiogodzinnej podró¿y m³odzie¿
wreszcie zasiad³a w lo¿y dla goœci i przez
ponad godzinê, co nie czêsto siê zdarza,
obserwowa³a obrady Sejmu. Potem
spotkaliœmy siê z pos³em Waldym
Dzikowskim, dziêki któremu wyjazd ten
doszed³ do skutku. Pose³ opowiedzia³ jak
wygl¹da jego praca w Sejmie i Komisjach.
Po tym spotkaniu udaliœmy siê na
zwiedzanie Warszawy. Zobaczyliœmy
miêdzy innymi Grób Nieznanego
¯o³nierza, Starówkê, Pa³ac Kultury,
w drodze powrotnej zwiedziliœmy koœció³
w Niepokalanowie. Do domu wróciliœmy
po 22 zmêczeni i pe³ni wra¿eñ. Na stronie

internetowej Miasta i Gminy Murowana
Goœlina dostêpne s¹ zdjêcia z wyjazdu.
Na ostatniej Sesji MRM zosta³y
przygotowane zmiany do Statutu Rady i
Ordynacji Wyborczej. We wrzeœniu, na
pierwszej po wakacjach Sesji MRM
zatwierdzi b¹dŸ odrzuci zmiany.
Opracowana zostanie równie¿ strategia
wyborcza na nastêpn¹ kadencjê, w której
przewidziany jest cykl spotkañ
z m³odzie¿¹ z naszej gminy, dyrektorami
szkó³ oraz szefami organizacji
pozarz¹dowych. Tegoroczne wybory
odbywaæ siê bêd¹ w paŸdzierniku.
Wszystkich zainteresowanych wspó³prac¹
prosimy o kontakt z pani¹ Ew¹ Poepke lub
z Prezydium Rady: El¿biet¹ Piechock¹
(8-123-188), Micha³em £êckim
(8123-231).
El¿bieta Piechocka
Przewodnicz¹ca M³odzie¿owej Rady Miejskiej

P

odobnie jak w ubieg³ych latach ze
œrodków przeznaczonych na
przeciwdzia³anie alkoholizmowi zosta³y
rozdzielone œrodki finansowe na
wypoczynek letni dzieci i m³odzie¿y.
Podzia³u œrodków dokonano na podstawie
nastêpuj¹cych zasad: wypoczynek
stacjonarny 1,50 z³/osobodzieñ,
wypoczynek wyjazdowy 2,50 z³/
osobodzieñ, wypoczynek wyjazdowy dla
dzieci z rodzin znajduj¹cych siê w trudnej
sytuacji materialnej 9,50 z³/osobodzieñ.
Wnioski dotycz¹ce wyjazdu dzieci ze
œwietlic opiekuñczo-wychowawczych
rozpatrzono indywidualnie.
£¹cznie na wypoczynek letni
rozdysponowano kwotê 36.723 z³.
Ogó³em z dofinansowania wypoczynku
skorzysta 857 dzieci.
Dorota Brajewska
specjalista ds. opieki zdrowotnej
tel.: 811 28 45
e-mail: d.brajewska@murowana-goslina.pl

Tabela organizacji, które otrzyma³y dofinansowanie
L.p

Organizator

Forma wypoczynku

Adres

Ilość
osób

liczba
dni

Przyznana
kwota

1.

Schola Liturgiczna

wyjazd wakacyjny

Międzyzdroje

41

11

1 975zł

pielgrzymko wycieczka

Wadowice, Kraków,
Częstochowa, Kalisz

30

3

30

8

27

8

30

8

29

8

2.

Parafialny Zespół
CARITAS przy Parafii p.w.
Najwyższego Arcykapłana
Jezusa Chrystusa

kolonie

Kozielsk

obóz wędrowny

Beskid Niski

30

9

wakacyjne czwartki

Biskupin, Jaszkowo,
Szamotuły, Licheń

45

4

półkolonie

Parafia

40

5

40

5

7 135 zł

3.

Gimnazjum nr 2

obóz sportowy

Liptovski Hradok
Słowacja

28

13

1 456 zł

4.

ZHP

obóz

Ostrowo
k/ Jastrzębiej Góry

35

14

1 225 zł

5.

UKS Concord

obóz sportowy

Słubice

12

11

715 zł

6.

Goślińskie Stowarzyszenie
Przyjaciół Osób
Niepełnosprawnych

wyjazd integracyjnowypoczynkowy

Dębki

18

7

1 099 zł

7.

SP 2

obóz sportowy

Ustka

36

12

1 080 zł

8.

SP Białężyn

9.

SP Długa Goślina

10

kolonia letnia

Groń

25

12

półkolonie

Szkoła

50

5

warsztaty flażoletowe

Szkoła

50

7

półkolonie

Szkoła

50

9

obóż harcerski

Ostrowiec

45

27

kolonia zuchowa

Stara Łubianka

41

13

2 406 zł
675 zł

10.

ZHR

4 708 zł

obóz wędrowny

Obóz wędrowny

5

27

11.

MGOKiR Stowarzyszenie
na Rzecz Efektywnych
Metod Umuzykalnienia

warsztaty artystycznoedukacyjne

Zielonka

50

7

2 000 zł

12.

Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

zielona szkoła

Chalin

70

3

12 250 zł

Biuletyn Samorz¹dowy
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Zmiany organizacyjne w Urzêdzie

8

czerwca br. zarz¹dzeniem Burmistrza
zosta³ wprowadzony nowy regulamin
organizacyjny Urzêdu Miasta i Gminy.
Regulamin wprowadzi³ kilka istotnych
zmian. W strukturze Urzêdu znalaz³a siê
Stra¿ Miejska, pojawi³y siê 2 biura
funkcjonuj¹ce poza referatami: Biuro
planowania, analiz i kontroli bud¿etu
podleg³e bezpoœrednio Skarbnikowi oraz
Biuro komunikacji spo³ecznej, promocji i
funduszy europejskich, nad którym nadzór
sprawuje Zastêpca Burmistrza. Nast¹pi³y
równie¿ zmiany lokalizacji niektórych
stanowisk.



Co szczególnie istotne dla mieszkañców,
do budynku Domu Kultur y, w
bezpoœrednie s¹siedztwo Referatu Rozwoju
Gospodarczego i Referatu Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Œrodowiska zosta³
przeniesiony Referat Gospodarki
Nieruchomoœciami, m.in. geodezja. Te trzy
referaty œciœle ze sob¹ wspó³pracuj¹.
Kolejn¹ istotn¹ zmian¹ jest umiejscowienie
zespo³u ds. podatków oraz stanowiska ds.
dzia³alnoœci gospodarczej na parterze
budynku Urzêdu przy ul. Poznañskiej 18,
co uproœci obs³ugê licznych interesantów.

Zachêcam do zapoznania siê ze
szczegó³ami nowego Regulaminu
organizacyjnego w Biuletynie Informacji
Publicznej
na
stronie
gminy
www.murowana-goslina.pl.
Bêdê wdziêczny za wszelkie sygna³y od
Pañstwa, które pozwol¹ na poprawê
obs³ugi mieszkañców.
Marcin Buliñski
Sekretarz Miasta i Gminy
tel.: 811 30 04
e-mail: sekretarz@murowana-goslina.pl



Tabela zmian lokalizacyjnych i numerów pokoi
B udy ne k pr zy ul . Po znañskie j 18
R efe r at

S t ano w isko

B udy ne k pr zy ul . po znañskie j 16 ( D o m Kul t ur y )
Pokó j nr

R e fe r at

Parter

Po kó j nr

Ma³gorzata Krotiuk-Œ liwa
me l io r acje , l eœ nict w o i
³ o w ie ct w o

30

2

Arkadiusz Bednarek
r o zw ó j o bszar ó w w ie jskich,
t ur y st yka

30

Mateusz Szczepaniak
dzia³ al no œ æ go spodar cza

4

Barbara Mizgier
ge o de zja

31

Barbara £ukasiewicz
z-ca kie r o w nika

4

Jadwiga Kubiñska
kie r o w nik

31

4

MGOKiR
bez zmiany lokalizacji

Lucyna Be³ch
dy r ekt o r

32

5

Urz¹d Stanu Cywilnego
bez zmiany lokalizacji

Anna Górska
kie r o w nik

33

Daria Tomczak
e w ide ncja l udno œ ci,
do w o dy o so biste

33

Referat Organizacyjny i Spraw Lidia Nowak
Obywatelskich
kance l ar ia
bez zmiany lokalizacji

1

Filia Wydzia³u Komunikacji i
Transportu
bez zmiany lokalizacji

Joanna Walaszczyk
r e je st r acja po jazdó w

Referat Organizacyjny i Spraw
Obywatelskich
Referat Gospodarki
Finansowej

Halina Kr¹kowska
po datki i o p³ at y
Referat Organizacyjny i Spraw Tadeusz Stencel
Obywatelskich
be zpie cze ñst o w publ iczne

Referat Gospodarki
Finansowej

S t ano w isko
I Piêtro

Referat Gospodarki
Nieruchomoœ ciami,
Leœ nictwa i Rolnictwa

Waldemar Twardowski
bhp, ppo ¿

5

Tomasz Sosnowski
info r maty k

6

Stanowisko ds. zamówieñ
publicznych

Ewa Wtorkowska

34

El¿bieta Piechocka
B iur o R ady M ie jskie j

6

Referat Rozwoju
Gospodarczego
bez zmiany lokalizacji

El¿bieta Kujawa
kie r o w nik

35

Honorata Dziel
podatki od œ rodków transportu

7

bez zmiany lokalizacji

Izabella Pawlaczyk-Witczak
planowanie przestrzenne

36

bez zmiany lokalizacji

Zofia Giese
planowanie przestrzenne

36

bez zmiany lokalizacji

Urszula Bartkowska
inw e sty cje

36

Przemys³aw Pokr ywka
inw e sty cje

36

Katarzyna Polcyn-Borysowska
windykacja podatków

7

I Piêtro
Sekretariat Burmistrza
bez zmiany lokalizacji

Roma Sobka
asyste ntka bur mistr za

10

bez zmiany lokalizacji

Burmistrz
bez zmiany lokalizacji

Tomasz £êcki

11

Referat Gospodarki Komunalnej Violetta Sza³ata
i Ochrony Œ rodowiska
kie r o w nik
bez zmiany lokalizacji

Zastêpca Burmistrza
bez zmiany lokalizacji

Szymon Bielecki

12

bez zmiany lokalizacji

Wioletta Wojciechowska
dr o gi, infr astr ukt ur a
t echniczna

37

Sekretarz
bez zmiany lokalizacji

Marcin Buliñski

13

bez zmiany lokalizacji

Lucyna Kasprzak
do datki mieszkanio w e

37

bez zmiany lokalizacji

Micha³ Walkowiak
o chr o na œ r o do w iska,
ko ntr o l e

37

Referat Organizacyjny i Spraw Ewa Poepke
Obywatelskich
kie r o w nik
Stanowisko ds. oœ wiaty

14

Iwona Szczodrowska

14

Krzysztof Wargu³a

14

Hubert ¯y¿kowski
promocja i fundusze
europejskie

15

Pawe³ WoŸniak
ko munikacja spo ³ eczna

15

Referat Gospodarki
Finansowej
bez zmiany lokalizacji

Halina Turaj
p³ ace , po date k VAT

16

bez zmiany lokalizacji

Joanna Krause
dzie r ¿aw y, u¿y t ko w anie
w ie czy st e, prze l e w y

16

Skarbnik
bez zmiany lokalizacji

Romana Dudek

17

Biuro Planowania, Analiz i
Kontroli Bud¿etu

Katarzyna £oszyk
anal iza i ko ntr o l a bud¿e t u

18

Irena Nowak
planowanie i kontrola bud¿etu

18

Bogumi³a Pochylska
kie r o w nik

19

Alicja Imburska
ksiê go w o œ æ bud¿e to w a

19

Biuro Komunikacji Spo³ecznej,
Promocji i Funduszy
Europejskich

Referat Gospodarki
Finansowej

Uwaga!
Absolwenci szkó³ œrednich!

37

Do 10 wrzeœnia 2005 r. Fundacja
Edukacyjna im. Jana Paw³a II przyjmuje
wnioski o przyznanie stypendium.
O pomoc finansow¹ ubiegaæ siê mog¹ absolwenci szkó³
œrednich, z rodzin wielodzietnych i niezamo¿nych, z terenu
gminy Murowana Goœlina.
Wnioski o przyznanie stypendium oraz regulamin
przyznawania dostêpne s¹ w punkcie informacyjnym Urzêdu
Miasta i Gminy Murowana Goœlina.
Dodatkowe informacje pod nr tel.: 8113-001 (sekretariat
burmistrza Tomasza £êckiego).

Biuletyn Samorz¹dowy
Miasta i Gminy Murowana Goœlina

12

Urz¹d Miasta i Gminy
Murowana Goœlina

Aktualnoœci z Klubu
Pracy

W

og³asza dodatkowy nabór na stanowisko

czerwcu wznowi³ dzia³alnoœæ Klub
Pracy w Murowanej Goœlinie.
Aktualnie w Klubie zarejestrowanych jest
928 osób poszukuj¹cych pracy, w tym
515 kobiet.
W ubieg³ym miesi¹cu zarejestrowa³o siê
50 osób; w zdecydowanej wiêkszoœci byli
to absolwenci szkó³ ponadgimnazjalnych
oraz osoby pobieraj¹ce naukê, które
poszukuj¹ pracy sezonowej.
Odpowiedzi¹ na potrzeby bezrobotnych
mieszkañców gminy, by³o pozyskanie 17
nowych ofert pracy. Lider Klubu udzieli³
potrzebuj¹cym 78 porad indywidualnych,
dotycz¹cych przede wszystkim
autoprezentacji, aktywnych form
poszukiwania pracy oraz mo¿liwoœci
uzyskania wsparcia ze strony instytucji
publicznych.
Klub Pracy przy Nowym Rynku 17 czynny
jest od poniedzia³ku do pi¹tku w
godzinach 7:45-15:45. Do czasu
przeniesienia Klubu do nowego lokalu,
Lider, w ka¿d¹ œrodê, w godzinach 9:0013:00 pe³ni dy¿ury w budynku Biblioteki
Publicznej przy pl. Powstañców
Wielkopolskich 9.
Magdalena Olejniczak
Lider Klubu Pracy
tel. 8114630

DS. GEODEZJI

Od kandydatów wymaga siê:
Wykszta³cenie:
wy¿sze kierunkowe-geodezja.
Doœwiadczenie zawodowe: min. 2 lata w administracji samorz¹dowej,
Niezbêdne uprawnienia zawodowe:
geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokoœciowe,
realizacyjne i inwentaryzacyjne,
rozgraniczanie i podzia³y nieruchomoœci
(gruntów) oraz sporz¹dzanie dokumentacji do
celów prawnych.
Dodatkowe umiejêtnoœci:
obs³uga komputera,
znajomoœæ programu WORD i Excel, Power
Point,
prawo jazdy kat. B,
znajomoœæ j. angielskiego na poziomie
komunikatywnym
Niezbêdna wiedza w zakresie przepisów:
Kodeksu Cywilnego,
prawa geodezyjnego i kartograficznego,
ustawy o nazewnictwie ulic i placów oraz
numeracji porz¹dkowej nieruchomoœci,
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami,
Kodeksu Postêpowania Administracyjnego,
ustawy o samorz¹dzie terytorialnym.
Po¿¹dane cechy osobowoœci:
zdolnoœci organizacyjne i kierownicze,
punktualnoœæ i dok³adnoœæ,
wysoka kultura osobista,
³atwoœæ nawi¹zywania kontaktów,
kreatywnoœæ,
planowanie pracy,
samodzielnoœæ i komunikatywnoœæ,
wysoki próg odpornoœci na sytuacje stresowe,
umiejêtnoœæ negocjacji.
Kandydatów zapraszamy do sk³adania aplikacji zawieraj¹cych:
- ¿yciorys,
- list motywacyjny,
- aktualn¹ fotografiê,
- kopie dokumentów potwierdzaj¹cych wykszta³cenie, kwalifikacje i
doœwiadczenia zawodowe,
- zgodê na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustaw¹ z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 833).

Pracodawco!!!

Zg³aszaj do Nas ka¿de
wolne miejsce pracy
pracy..
Codziennie czekamy na
oferty pracy sta³ej lub
doraŸnej. Nasi bezrobotni
s¹ aktywni i dyspozycyjni.
Klub Pracy

Na zg³oszenia oczekujemy w terminie do 5 sierpnia 2005 roku (decyduje
data wp³ywu do Urzêdu Miasta i Gminy) pod adresem:
Urz¹d Miasta i Gminy, ul. Poznañska 18, 62-095 Murowana Goœlina,
Kancelaria, pok. Nr 1

Oferta pracy

Urz¹d Miasta i Gminy Murowana Goœlina
Adres: ul. Poznañska 18, 62-095 Murowana Goœlina
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl
strona internetowa: www.murowana-goslina.pl
Telefony
Centrala: 812 23 63, 812 20 55, fax: 812 21 40
Burmistrz Tomasz £êcki: .................................................. 811 30 01
Zastêpca Burmistrza Szymon Bielecki: .......................... 811 88 28
Sekretarz Marcin Buliñski: ............................................. 811 30 04

p.o. Skarbnika Katarzyna £oszyk: ........................ 812 20 55 w. 122
Referat Rozwoju Gospodarczego,
kierownik El¿bieta Kujawa: .............................................. 812 24 20
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Œrodowiska,
kierownik Violetta Sza³ata: .............................................. 812 21 50
Referat Gospodarki Nieruchomoœciami, Rolnictwa i Leœnictwa
kierownik Jadwiga Kubiñska: ......................................... 812 22 44
Urz¹d Stanu Cywilnego, ewidencja ludnoœci ................. 812 23 11
Obszary wiejskie, turystyka, leœnictwo i melioracje
Arkadiusz Bednarek, Ma³gorzata Krotiuk-Œliwa... 812 20 55 w. 104
Utrzymanie dróg i infrastruktura drogowa,
Wioletta Wojciechowska ........................................ 812 20 55 w. 205
Biuro Rady Miejskiej, El¿bieta Piechocka......................... 812 24 41
Stra¿ Miejska ..........................tel. kom.: 0500 124940, 812 20 10

Biuletyn Samorz¹dowy Miasta i Gminy Murowana Goœlina.
Wydawca: Urz¹d Miasta i Gminy Murowana Goœlina, ul. Poznañska 18, 62-095 Murowana Goœlina
Przygotowanie: Urz¹d Miasta i Gminy Murowana Goœlina
Wszeklie uwagi dotycz¹ce Biuletynu prosimy przekazywaæ do Paw³a WoŸniaka, tel.: 812 20 55 w. 202, e-mail: biuletyn@murowana-goslina.pl

