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Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za rok 2005

W

lasu między Rakownią a Okońcem , która
roku 2005 Straż Miejska pracowała
była bardzo skomplikowana i czasochłonna
w następującym składzie osobo(wymagała między innymi wydania przez
wym:
sąd postanowienia o przymusowym
- 1 kwietnia - 31 maja – 1 strażnik (komendant)
doprowadzeniu podejrzanego na przesłu- 1 czerwca – 18 sierpnia – 2 strażników
chanie) zakończyła się skierowaniem wnio- od 19 sierpnia – 4 strażników
sku o ukaranie do sądu.
W tym okresie samodzielnie lub w patrolach
mieszanych z policjantem, strażnikiem leśnym 2. Ustalono sprawcę nielegalnego wydobycia
piasku z gruntu położonego między linią
pełniliśmy 336 służb (100 %) – z czego 110 (33
kolejową a ulicą Poznańską (za Relaxem).
%) w weekendy i 73 (22 %) w nocy. W tym
Skierowano przeciwko niemu wniosek do
pełniliśmy 47 służb z policjantami z KP – Murosądu z art.154 par. 1 KW .
wana Goślina,12 służb z policjantami z Sekcji
Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji 3. Ujawniono i zlikwidowano 12 przypadków
zrzutu nieczystości do kanalizacji burzooraz 6 służb ze strażnikami Straży Leśnej Nadwej, rowów melioracyjnych a w konseleśnictwa Łopuchówko.
kwencji do rzeki Trojanki - z czego dwa
W tym miejscu chcielibyśmy podziękować
duże (rzędu kilkudziesięciu metrów sześwszystkim wymienionym wyżej służbom a w
ciennych miesięcznie) pochodzące z bloszczególności Policjantom z Komisariatu w
ków mieszkalnych przy ul. Jodłowej,
Murowanej Goślinie - za doskonałą i owocną
budynków przy ul Dworcowej. Odpowiewspółpracę.
dzialnych za zanieczyszczenie ukarano
I. Zadania z zakresu przestrzegania czymandatami karnymi.
stości , porządku i ochrony środowiska
1. Doprowadzono do usunięcia 7 dużych (od 4. Ujęto dwie osoby świadczące usługi
wywozu nieczystości ciekłych bez zezwokilku do kilkunastu m³) „dzikich” wysypisk
lenia i pozbywających się ich później nieodpadów w miejscowościach: Mściszewo ,
zgodnie z przepisami. Jednego ze sprawZłotoryjsko, Okoniec, Rakownia , Czerców ukarano mandatem karnym , przenice, Nieszawa oraz Przebędowie. Wysyciwko drugiemu skierowano wniosek do
pisko w Czernicach zawierało odpady
sądu gdzie został ukarany grzywną .
azbestu. W toku jest sprawa zaśmiecenia
Wszystkich chetnych zapraszamy na Komisję Rady Miejskiej 2 marca 2006 r. godz.
17.00 w Ośrodku Kultury przy ul. Poznańskiej 16, która poświęcona będzie ocenie
stanu bezpieczeństwa gminy.

Zapisy dzieci do przedszkoli

Z

bliża się czas zapisywania dzieci do
przedszkoli.
Aktualnie w naszej gminie funkcjonują 4
przedszkola tj. Przedszkole „Leśne Skrzaty” w
Przebędowie, w Murowanej Goślinie: „Promyk” przy ul. Poznańskiej 20, „Słoneczko”
przy ul. Leśnej 9 oraz „Klub Przedszkolaka”
przy ul. Smolnej 8. Ponadto oddziały przedszkolne przy szkołach w Białężynie, Długiej
Goślinie i Łopuchowie. W tym roku rekrutacja
do niektórych przedszkoli zaczyna się już w
miesiącu marcu. W związku z faktem, iż od
1 września br. jeden oddział „0” będzie uruchomiony w Szkole Podstawowej nr 2 na
osiedlu Zielone Wzgórza, w szkole przyjmowane będą od dnia 1 do 7 marca zapisy wszystkich dzieci urodzonych w roku 2000, zarówno
chcące uczęszczać do oddziału „0” w szkole
jak i te dzieci, które zamierzają uczęszczać do
oddziału „0” w przedszkolach. Pozostałe dzieci
zamierzające uczęszczać do przedszkola „Słoneczko” i Klubu Przedszkolaka można zapisy-

wać w placówkach w dniach od 8 do 31 marca
2006r.
Zapisy dzieci do przedszkola „Leśne Skrzaty”
w Przebędowie będą trwały od 1 marca do
końca kwietnia br. Natomiast do przedszkola
„Promyk” w Murowanej Goślinie przez cały
kwiecień. Dzieci do oddziałów przedszkolnych
przy szkołach w Białężynie, Długiej Goślinie i
Łopuchowie można zapisywać przez cały
kwiecień br.
Wnioski należy pobierać u Dyrektorek
poszczególnych przedszkoli.
Jednocześnie przypomina się rodzicom (zgodnie z art. 14 ust. 3 Ustawy o systemie oświaty)
o obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci 6-letnich.
Iwona Szczodrowska
inspektor ds. oświaty
tel.: 061 811 30 03
e-mail: oswiata@murowana-goslina.pl

5. Przeprowadzono kompleksową kontrolę
pod kątem przestrzegania przepisów w
zakresie pozbywania się odpadów w: Głęboczku, Długiej Goślinie, Łopuchowie,
Murowanej Goślinie (ul. Poznańska, Młyńska, Cechowa, Kuźnicza, Przewozowa,
Stolarska, Szewska, Kupiecka, Jodłowa,
Dworcowa, Szkolna, Przelotowa, Rogozińska, Dolina, Widok, Miodowa, Os. 600lecia) oraz RSP „ Zgoda” w Nieszawie.
Ponadto wyrywkowo skontrolowano nieruchomości w Kamińsku, Okońcu, Wojnówku , Czernicach, Białężynie i Uchorowie. Podczas kontroli dzięki uprzejmości
firmy „Aquanet” używaliśmy wytwornicy
dymu do wykrywania nielegalnych przyłączy kanalizacyjnych. W sumie skontrolowano ponad 200 nieruchomości.
6. Strażnicy ujawnili dwa przypadki nielegalnej wycinki, i pozysku drewna w Okońcu i
Mściszewie.
7. Przeprowadzono wyrywkową kontrolę
wykonania obowiązkowej deratyzacji (45
nieruchomości).
8. Przyjęto do realizacji 308 interwencji od
mieszkańców oraz przekazano 103 uwagi
do osób i podmiotów odpowiedzialnych
za ład i porządek.
dokończenie na stronie 6
W Biuletynie Samorządowym:
str. 2: Co robić w ferie?!
str. 3: Sesja Rady Miejskiej
Co dalej ze szkołą w Łopuchowie?
str. 4: Podsumowanie roku i plany na 2006
str. 5: Rewitalizacja miasta
str. 6: Sprawozdanie z działań Policji
str. 7-8: Bezpieczeństwo w opinii mieszkańców.
str. 9: Rozstrzygnięcie Funduszu Sołeckiego
str. 10: Oferty pracy.

Zakład Opieki
Zdrowotnej
MEDICUS udostępnił w do Państwa dyspozycji 8 specjalistycznych
przychodni, wszystkie w ramach
kontraktu z NFZ.
Ośrodek Zdrowia ul. Dworcowa 10,

tel.: 061 811 30 57.
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Co robić w ferie?!!
Organizator

Zajęcia

Miejsce

termin

Zajęcia sportowe - basen

Koziegłowy

codziennie

Turniej Halowy Piłki Nożnej

szkoła

Zajęcia sportowe - piłka
siatkowa

szkoła

codziennie

Zajęcia sportowe - tenis
stołowy, zajęcia szachowe

szkoła

codziennie

Gimnazjum nr 1

Zajęcia sportowe (lodowisko,
kręgielnia, tenis stołowy)

Poznań
szkoła

codziennie

Towarzystwo Rekreacyjne
WAGANT

Zajęcia rekreacyjne na lodowisku

Poznań

5 dni ferii

Gimnazjum nr 2

Zajęcia sportowe-basen,
sala gimnastyczna

szkoła

codziennie

Klub Osiedlowy
„Zielone Wzgórza”, ul Nowy
Rynek 8

od 13 do 17 lutego
w godz. 10.0013.00

Szkoła Podstawowa nr 2

kawiarenka internetowa
zabawy plastyczne

Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury i Rekreacji

poranek z bajką
konkursy z nagrodami

Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury i Rekreacji

Klub Osiedlowy
„Zielone Wzgórza”, ul Nowy
Rynek 8

16 lutego o godz.
10.00

turniej tenisa stołowego

Klub Osiedlowy
„Zielone Wzgórza”, ul Nowy
Rynek 8

17 lutego o godz.
10.00

poranek z bajką
konkursy z nagrodami

Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury i Rekreacji

Domu Kultury, ul.
Poznańska 16

Pod Zegarem
ul. Poznańska 17

wszystkie osoby w wieku do 18 lat
na

Klub Wiejski w
Uchorowie

23 lutego 2006 r. o
godz. 11.30

Zimowy Turniej Szachowy

Klub Osiedlowy
„Zielone Wzgórza”, ul Nowy
Rynek 8

26 lutego 2006 r.
od godz. 10.00

tel.: 061 812 24 15

pon - pt 8.00-19.00
sob. 8.00 - 14.00

Vita – Farm
pl. Powstańców

pon - pt 8.00-19.00

Wlkp. 19

sob. 8.00 - 14.00

tel.: 061 811 30 05
Szafirowa
ul. Graszyńskiego 1
tel.: 061 811 31 02
Zielone Wzgórza
ul. Nowy Rynek 14
tel.: 061 812 30 56

pon - pt 8.00-19.00
sob. 8.00 - 14.00
pn – pt 8.00 –
19.00
sob.

800 – 1400

niedz.

9.00 - 12.00

Przyjazna

pn – pt 8.30 - 20.30

ul. Długa 25

sob.

8.00 - 1600

tel.: 061 811 41 18

niedz.

9.00 - 13.00

od godz. 10.00
do Klubu Osiedlowego „Zielone Wzgórza”.

od 20 do 24 lutego
w godz. 10.00 –
13.00

spektakl teatralny: „Kot w
butach”

Apteki w Murowanej Goślinie

Zimowy Turniej Szachowy

www.dom-kultury.murowana-goslina.pl

szachy i gry planszowe
Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury i Rekreacji

Życzymy wspaniałej zabawy!

w niedzielę 26 lutego 2006 r.

kawiarenka internetowa
Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury i Rekreacji

w wykonaniu artystów ze Studia Teatralnego
ART-RE w Krakowie,
który odbędzie się w czwartek 23 lutego
2006 r. o godz. 11.30
w Klubie Wiejskim w Uchorowie

wszystkie osoby w wieku do 18 lat
na

spektakl teatralny „Złota
rybka”

zabawy plastyczne

„Kot w butach”

www.dom-kultury.murowana-goslina.pl

szachy i gry planszowe
Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury i Rekreacji

wszystkich dużych i małych na spektakl
teatralny:

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

w piątek 17 lutego o godz. 10.00
do
Klubu Osiedlowego „Zielone Wzgórza”,
ul Nowy Rynek 8
www.dom-kultury.murowana-goslina.pl

Przedsiębiorcy - pieniądze czekają

W

miesiącu styczniu został ogłoszony
konkurs na składanie wniosków o
dofinansowanie projektów w ramach
Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego – Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa.
Z dofinansowania inwestycji skorzystać mogą
firmy, które rozpoczęły działalność gospodarczą (dzień uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do rejestru
przedsiębiorców) nie wcześniej niż 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku oraz
zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników i jednocześnie osiągnęły roczny
obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów
i usług, nieprzekraczający równowartości 2
milionów EUR.
Wnioski o dofinansowanie projektów doradczych mogą dotyczyć m.in.: zdobycia nowej
grupy klientów i rynków zbytu, doradztwa z
zakresie komputeryzacji oraz zarządzania
wewnątrz firmy. Maksymalna wartość dofinansowania może wynieść równowartość 5 000
EUR i nie może przekroczyć 50% kosztów
kwalifikowanych projektu. Kwota zakontraktowana na rok 2006 na projekty doradcze to
202 tys. zł.
Wnioski o dofinansowanie projektów inwesty-

cyjnych mogą dotyczyć m.in.: zakupu i wytworzenia nowych środków trwałych, zapłaty rat
kapitałowych z tytułu leasingu nowych środków trwałych oraz zakupu środków transportu drogowego, jeżeli przedsiębiorca nie
należy do sektora transportowego i zapewni,
że nabyty środek transportu będzie służył
wyłącznie celom związanym z realizacją projektu. Maksymalna wartość dofinansowania
może wynieść równowartość 50 000 EURO
i nie może przekroczyć 65% kosztów kwalifikowanych projektu. Kwota zakontraktowana
na rok 2006 na projekty inwestycyjne to 5 mln
zł.
Wnioski o dofinansowanie należy składać w
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin w terminach: od
20.02.2006 r. do 20.03.2006 r., a także od
07.08.2006 r. do 31.08.2006 r.
Informacje dodatkowe można uzyskać W ARR
S.A. pod numerem (063) 245 30 95 w. 34 oraz
pod adresem zporr.info@arrkonin.org.pl.
Barbara Florys
starszy specjalista ds. funduszy europejskich
tel.: 061 812 20 55 w. 202
e-mail: b.florys@murowana-goslina.pl
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Reorganizacja Szkoły Podstawowej w
Łopuchowie

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 6 lutego br. została podjęta uchwała w sprawie
zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Łopuchowie, celem przekształcenia w
szkołę prowadzona przez inny podmiot.

S

zkoła znalazła się w trudnej sytuacji organizacyjno-finansowej. Corocznie maleje
liczba uczniów w szkole, zajęcia prowadzone są w oddziałach łączonych, corocznie
zwiększa się deficyt budżetowy i w ocenie
dyrektora brak perspektyw na zmianę tej
sytuacji. Wobec takich faktów rodzice oraz
Rada Miejska uznały za zasadne, aby szkoła ta
funkcjonowała w zmienionej formie zarządzania.
Aktualnie do szkoły tej uczęszcza 67 uczniów
(w tym 18 uczniów z gminy Skoki), stan ten
zmienia się w trakcie roku szkolnego – od
września ubiegłego roku do chwili obecnej
odeszło 4 uczniów do sąsiednich szkół prowadzonych przez fundację, która proponuje
atrakcyjniejszą ofertę edukacyjną.
Należy podkreślić, że szkoła w Łopuchowie,
jako ważne miejsce dla lokalnego środowiska,
nie zostanie zlikwidowana, a jedynie przekształcona w szkołę, dla której organem
prowadzącym nie będzie samorząd gminny
lecz np. fundacja czy stowarzyszenie.
Społeczność szkolna nawiązała kontakt z

Fundacją „Pomoc Dzieciom Wiejskim” z
gminy Skoki (doszło do wymiany listów intencyjnych), jednocześnie radni Rady Miejskiej
zawnioskowali o ogłoszenie w prasie
zaproszenia do składania ofert na prowadzenie Szkoły w Łopuchowie przez inne
zainteresowane podmioty. W miesiącach
wiosennych nastąpią ostateczne uzgodnienia.
Od 1 września br. uczniowie będą uczęszczali
do zreorganizowanej szkoły.
Szkoła Podstawowa w Łopuchowie nadal
pozostanie szkołą publiczną, a więc bezpłatną i
dostępną dla uczniów na dotychczasowych
zasadach. Przy szkole będzie funkcjonowało
przedszkole publiczne.
Budynek szkolny wraz z otoczeniem zostanie
bezpłatnie użyczony podmiotowi, który będzie
prowadził szkołę. Dowóz do szkoły będzie
zapewniała gmina na dotychczasowych zasadach.
Iwona Szczodrowska
inspektor ds. oświaty
tel.: 061 811 30 03
e-mail: oswiata@murowana-goslina.pl

XXXIV Sesja Rady Miejskiej

W

dniu 06 lutego 2006 r. odbyła się
XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie. Sesję rozpoczęły
wystąpienia zaproszonych gości: Jana Grabkowskiego - Starosty Poznańskiego, Tomasza
Łubińskiego – Wicestarosty Poznańskiego,
oraz Radnych Rady Powiatu: Jarosława Dobrowolskiego, Jana Flaczyńskiego i Ryszarda
Pomina. Następnie głos zabrał Tomasz Łęcki –
Burmistrz MiG. Po wystąpieniu odbyła się dyskusja na temat spraw powiatowych dotycząca
między innymi oświaty – szkoły ponadgimnazjalnej przy ul. Szkolnej, możliwość przywrócenia liceum ogólnokształcącego, modernizacji
dróg powiatowych na terenie miasta i gminy,
transportu publicznego i profilaktyki zdrowotnej. Na sesji przyjęte zostały uchwały Rady
Miejskiej: w sprawie upoważnienia Burmistrza
Miasta i Gminy do udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego w zakresie działalności Klubu Pracy w Murowanej Goślinie, w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powia-

towi Poznańskiemu w zakresie działalności filii
Wydziału Komunikacji i Transportu w Murowanej Goślinie, w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy
Murowania Goślina na lata 2005-2009, w sprawie zasad i trybu opracowania Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego (WPI), w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, w sprawie zmiany uchwały dotyczącej
nadania nazw niektórym ulicom w miejscowości Kamińsko, w sprawie zmiany budżetu na
rok 2006, w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły
Podstawowej w Łopuchowie, celem przekształcenia w szkołę prowadzoną przez inny
podmiot, w sprawie powołania jednostek
pomocniczych na terenie miasta Murowana
Goślina – osiedli, ustalenia ich granic i nadania
im statutu oraz w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Rady Miejskiej na 2006 rok. Na sesji
Tomasz Łęcki – Burmistrz MiG Murowana
Goślina przedstawił sprawozdanie ze swojej
działalności za okres od 15 grudnia 2005 roku
do 26 stycznia 2006 roku.
Sprawozdanie z działalności
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Murowanej Goślnie w
2005 roku przedstawił Zbigniew Bitner – przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Z
treścią uchwał przyjętych na
sesji można zapoznać się w
Biuletynie Informacji Publicznej, adres: www.bip.murowana-goslina.pl
Ewelina Łupińska
Biuro Rady Miejskiej
tel. 061 812 20 55 wew. 215
e-mail:rada.miejska@murowana-goslina.pl

Ogłoszenie

W

związku z podjęciem przez Radę
Miejską
Uchwały
Nr
XXXIV/361/2006 z dnia 6 lutego
2006r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły
Podstawowej w Łopuchowie celem przekształcenia w szkołę prowadzona przez inny
podmiot.
Gmina Murowana Goślina zaprasza do
składania ofert na prowadzenie publicznej
Szkoły Podstawowej w Łopuchowie przez
osoby fizyczne/prawne w ramach przekazywanej dotacji z budżetu gminy, w oparciu o
mienie gminne powierzone na podstawie
umowy użyczenia.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Szkoła Podstawowa w Łopuchowie w
terminie do 31 marca 2006 roku na adres:
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina,
ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina.
Bliższych informacji udziela Inspektor ds.
oświaty UMiG, tel.(061) 8113-003.
Iwona Szczodrowska
inspektor ds. oświaty
tel.: 061 811 30 03
e-mail: oswiata@murowana-goslina.pl

II Sesja
Młodzieżowej Rady
Miejskiej

W

dniu 31 stycznia 2006 r. odbyła się II
Sesja Zwyczajna Młodzieżowej Rady
Miejskiej w Murowanej Goślinie. Na
sesji tej po uroczystym złożeniu ślubowania
przez dwóch radnych: Pawła Pomina i Józefa
Paszkiewicza, odbyły się wybory przewodniczącego i dwóch zastępców. Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej został Józef
Paszkiewicz, zastępcami wybrani zostali:
Łukasz Szulc i Natalia Piechowska. Młodzieży
została przedstawiona struktura organizacyjna
Urzędu Miasta i Gminy oraz projekty uchwał
Rady Miejskiej w sprawie upoważnienia Burmistrza MiG do udzielenia pomocy finansowej
dla Powiatu Poznańskiego w zakresie działalności Klubu Pracy w Murowanej Goślinie, projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Poznańskiemu w zakresie działalności filii Wydziału Komunikacyjnego
oraz projekt uchwały dotyczący zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Łopuchowie,
celem przekształcenia w szkołę prowadzoną
przez inny podmiot. Na sesji obecne były również uczennice Szkoły Podstawowej z Łopuchowa, z zainteresowaniem wysłuchały poruszane tematy sesji. Jednym z ostatnich punktów Posiedzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej
były wolne głosy i wnioski radnych.
Ewelina Łupińska
Biuro Rady Miejskiej
tel.: 061 812 20 55 wew. 215
e-mail: rada.miejska@murowana-goslina.pl
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„Podsumowanie roku 2005 - plan na 2006 ”

Szanowni Państwo - Mieszkańcy i Przyjaciele Murowanej Gośliny!
Patrząc na miniony 2005 rok nie sposób nie wrócić do dni, kiedy do Domu Ojca odchodził nasz umiłowany Jan Paweł II.
Były to dni szczególne. Również my w Murowanej Goślinie byliśmy bliżej Nieba...
W minionym roku obchodziliśmy także 25-lecie powstania „Solidarności”. Bogaty program pozwolił przekazać ważny
narodowy depozyt młodemu pokoleniu.
Jaki był 2005 rok dla naszej gminy?
Murowana Goślina uzyskała kilka prestiżowych
tytułów:
- wyróżnienie przez Marszałka Województwa
za organizację Jarmarku św. Jakuba,
- w ramach Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” wyróżnienie za szlaki rowerowe,
- 45 miejsce wśród gmin wiejsko-miejskim w
rankingu dotyczącym jakości życia mieszkańców,
- jedno ze 100 najatrakcyjniejszych w Polsce
miejsc do zamieszkania (według „Wprost”)
- prestiżowy tytuł „Inwestor w Kapitał ludzki”
za system doskonalenia zawodowego pracowników lokalnej administracji,
- 24 miejsce w rankingu gazety „Puls Biznesu”
na gminę przyjazną inwestorom w grupie
gmin od 15 do 45 tysięcy mieszkańców.
Jako prekursorzy na terenie województwa wielkopolskiego programu „Przejrzysta Polska”,
wprowadziliśmy w naszym urzędzie nabór pracowników w drodze otwartego konkursu. Od
początku minionego roku do każdego mieszkania
dociera „Biuletyn Samorządowy”. Prężnie działa
forum internetowe.
Na zmianę wizerunku gminy wpływ ma działalność sołectw. Dzięki aktywności samorządów
wiejskich wspieranych „funduszem sołeckim” w
2005 roku powstały boiska sportowe, place
zabaw, wyremontowano świetlice.

Po decyzji Rady Miejskiej zaistniała możliwość
tworzenia osiedli samorządowych - podstawowych wspólnot mieszkańców miasta.
Rok 2005 to spore inwestycje drogowe. Ze środków Unii Europejskiej wybudowaliśmy 12 ulic,
zmodernizowaliśmy ponad 1,5 km ulicy Poznańskiej i Rogozińskiej, wraz z budową parkingu przy
cmentarzu i sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu
w Przebędowie. Inwestycje drogowe prowadzone były w Mściszewie, Boduszewie i Długiej
Goślinie. Prowadziliśmy kolejny etap budowy
kompleksu gimnazjum przy ulicy Mściszewskiej.
Poprzez spółkę Aquanet wybudowaliśmy lub
zmodernizowaliśmy kolejne wodociągi w Murowanej Goślinie, a także w Mściszewie, Uchorowie
i Przebędowie. Zakończona został modernizacja
przepompowni ścieków w Raduszynie.
W minionym roku lokalne przedsiębiorstwa zainwestowały ponad 10 mln zł. Nastąpiła poprawa na
rynku pracy, Spadła liczba osób bezrobotnych,
Klub Pracy pomógł w zatrudnieniu 118 osobom.

Plany na 2006 rok - inwestycje i usługi komunalne
Wśród najważniejszych zadań jest uzyskanie ostatecznej decyzji Komisji Europejskiej na dotację dla
Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” na
budowę kanalizacji sanitarnej, czyli objęcie systemem ok. 85% mieszkańców (obecnie - 46%).
Zostanią zakończone długotrwałe przygotowania
do budowy obwodnicy miasta i zbiornika wodnego w Przebędowie. Przygotowujemy kolejne
wnioski o dotacje unĳne i krajowe na budowę ul.
Polnej, ulic na drugiej części os. 600-lecia oraz
ronda na skrzyżowaniu Poznańskiej z Długą i Śliwkową, a także na dalszą modernizację starego
Ratusza i dokończenie strażnicy OSP w Boduszewie.
Wśród inwestycji, które będzie można śledzić w
nadchodzących miesiącach są:
- budowa 5 ulic w dolnej części osiedla 600lecia,
- dalsza rozbudowa oświetlenia ulicznego,
- wykończenie drugiej części Gimnazjum wraz
z Salą Koncertową,
- remont mocno wyeksploatowanych części
budynków Urzędu,
- budowa nowoczesnej linii światłowodowej,
zapewniającej wysokiej klasy a przy tym tani
dostęp do Internetu dla mieszkańców i firm,
- budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej,
- kolejne inwestycje wodociągowe.
Murowana Goślina jako jedna z pierwszych w
Wielkopolsce zastosowała popularny w krajach Unii Europejskiej
system partnerstwa publicznoprywatnego. Efektem inwestowania ze środków firmy Altrans jest
m.in. nowa kwatera na gminnym
składowisku. W 2006 r. powstanie
kompostownia i dalej będziemy
rozwĳać system selektywnej
zbiórki odpadów.
Jesteśmy bliscy wdrożenia podobnego modelu w gospodarce
mieszkaniowej. Po zakończonych
negocjacjach, w najbliższych latach
w remonty budynków komunalnych i w budowę nowych zostanie
zainwestowane 5 mln 700 tys. zł.
Już w 2006 roku ruszy budowa
mieszkań przy ulicy Kochanowskiego.
W tym roku przeprowadzimy
kolejny przetarg na wyłonienie
przewoźnika w kierunku Poznania. Wiosną zamierzamy przekształcić dowozy
szkolne w system przewozów wewnątrz gminnych. Angażujemy się w przygotowanie rozwiązań
dotyczących transportu szynowego i jego integracji z transportem publicznym Poznania.
Szczególnie ważnym zadaniem jest opracowanie
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007
– 2013 oraz zakończenie prac nad planem zagospodarowania przestrzennego miasta i najbliższych okolic.
Turystyka.
Nasza gmina jest uczestnikiem działań Związku
Międzygminnego „Puszcza Zielonka” i Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Rozbudowujemy infrastrukturę turystyczną oraz organizujemy promocję naszych terenów. Obecnie na
terenie gminy posiadamy około 440 miejsc noclegowych.
Budownictwo mieszkaniowe.
2005 rok to aktywny rozwój budownictwa indy-

widualnego w Rakowni, Mściszewie, Łopuchowie
i samej Murowanej Goślinie. Inwestuje także Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone Wzgórza” oraz
TBS Partner (2 bloki z blisko 100 mieszkaniami).
W 2006 roku za sprawą SM „Zielone Wzgórza”
powstanie kompleks mieszkaniowy w rejonie ul.
Przesmyk.
Zdrowie.
Sukcesem roku 2005 było zakontraktowanie w
NFZ usług specjalistycznych. W tym roku dodatkowo otwarte zostały gabinety: neurologiczny i
okulistyczny.
W 2006 roku należy pobudować windę dla osób
niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia i przygotować jego modernizację oraz przesądzić radykalną zmianę warunków funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej na os. Zielone Wzgórza.
Bezpieczeństwo publiczne.
W minionym roku została powołana Straż Miejska. Prawidłowo przebiegała współpraca z lokalnym komisariatem policji, Ochotniczą i Państwową Strażą Pożarną oraz Jednostką Pogotowia
Ratunkowego w Bolechowie i Strażą Leśną. Mamy
bardzo dobry kontakt z Komendą Miejską Policji
w Poznaniu.
Oświata.
Inwestujemy w przedszkola. Zdecydowanie
sprawdził się nasz model prywatyzacyjny.
Obecnie zamierzamy zwiększyć dostęp dzieci
wiejskich do wczesnej edukacji poprzez sieć
małych ognisk przedszkolnych. Szczególnym zadaniem stało się ratowanie Szkoły Podstawowej w
Łopuchowie. Pozostanie ona szkołą publiczną.
W naszym mieście działa Zespół Szkół Zawodowych. Rozwój tej szkoły jest uzależniony od dobrej
współpracy pomiędzy powiatem poznańskim i
gminą Murowana Goślina. Młodzież potrzebuje w
Murowanej Goślinie Liceum Ogólnokształcącego.
Proponujemy realizację projektu, który jest stosowany przez powiat na terenie innych gmin - zespół
licealno-gimnazjalny. Siedzibą zespołu może być
nowy kompleks przy ul. Mściszewskiej.
Kultura
Przygotowywana jest kolejna edycja „Murowanego Lata”, a w jego ramach: Targ Wiejski w
Boduszewie, Wianki w Mściszewie, Słomhenge i
dwa koncerty Festiwalu „Musica sacra – musica
profana” w Długiej Goślinie, Jarmark św. Jakuba,
Dożynki w Rakowni i „Pożegnanie lata” w Kamińsku.
Czekają nas dwa znakomite jubileusze: 80-lecie
chóru Vocantes oraz 25-lecie Canzony.
Sport
Miniony rok przyniósł kolejne sukcesy siatkarek,
piłkarzy UKS Concord, lekkoatletów i sekcji olimpiad specjalnych. Do klasy okręgowej awansowała
dzielna drużyna KS Łopuchowo. Aktywnie działała
Liga Gminna.W 2006 roku nastąpi wzmacnianie
bazy sportowej - budowa hali sportowej i stopniowa modernizacja Stadionu Miejskiego.
Jubileusz swego 80-lecia obchodzić będzie „Concordia”. Do największych atrakcji będą należały:
przejazd kolarskiego wyścigu „Tour de Pologne” z
premią lotną na Placu Powstańców Wielkopolskich, zawody rowerowe „Bike Maraton” czy
Mistrzostwa Polski Weteranów w Półmaratonie.
No cóż …, mamy co robić. Wszystkim Mieszkańcom i Przyjaciołom Murowanej Gośliny życzę
wszelkiego dobra w 2006 roku.
Tomosz Łęcki
Burmistrz Miasta i Gminy
tel.: 061 811 30 01
e-mail: burmistrz@murowana-goslina.pl
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Rewitalizacja czyli przywrócenie świet- Wieloletni Plan
ności
miastu
Inwestycyjny
ewitalizacja jest to proces działań długo- skiej, tereny zabudowy mieszkaniowej przy ul.

R

terminowych i wielofalowych: społecznych, ekonomicznych i infrastukturalnych, polegający na:
1. zapewnieniu właściwego poziomu życia
jego mieszkańców poprzez zapewnienie
wysokich standardów otaczającej przestrzeni i środowiska, odnowie zabytków,
ulic staromiejskich,,
2. zapewnienie równorzędnego dostępu do
usług dla wszystkich mieszkańców,
3. zapewnienie dostępu do sieci infrastruktury technicznej i systemu komunikacyjnego.
4. pobudzeniu inicjatyw społecznych i działalności gospodarczej.
Obecnie prowadzone są prace nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta
Murowana Goślina.
Wskazane zostały obszary, które w pierwszej
kolejności wymagają podjęcia szeregu działań
dla poprawy wizerunku i lepszego funkcjonowania miasta – tj. Plac Powstańców Wlkp.
wraz z ulicami przyległymi w części staromiej-

Graszyńskiego, tereny w Przebędowie –
poprodukcyjne, mieszkaniowe i zabytkowe,
odtworzenie zbiornika jeziora Raduszyńskiego
– jako łącznika części centralnej miasta z osiedlem Zielonych Wzgórz.
Program I: ,,NIECH ŻYJE RYNEK!”
Program II: ,,MIASTO W MIEŚCIE”
Program III: ,,POŁĄCZYĆ STARE Z NOWYM”
Pierwszymi obiektami, które będą podlegać
rewitalizacji to budynek ratusza na Placu
Powstańców Wlkp. oraz pałac przy ul. Kochanowskiego z zabytkowym parkiem.
Zachęcamy Państwa – do wypełnienia
ankiet dostępnych w Urzędzie Miasta i
Gminy (w Punkcie Informacji) oraz na
stronie internerowej www.murowanagoslina.pl i wskazania projektów obiektów
do rewitalizacji.
Izabella Pawlaczyk-Witczak
Biuro Planowania Przestrzennego
tel.: 061 812 20 55 w. 211
e-mail: i.witczak@murowana-goslina.pl

Selektywana zbiórka odpadów

C

o miesiąc zbieramy surowce wtórne:
szkło, opakowania z tworzyw sztucznych makulaturę a jeden raz w kwartale odpady wielkogabarytowe i odpady niebezpieczne.
W I kwartale 2006 roku surowce wtórne zbieramy w następujących terminach:
Rejon 1
Boduszewo, Głębocko, Głęboczek, Kamińsko,
Łopuchowo, Łopuchówko, Rakownia, Zielonka – 25 stycznia, 22 lutego, 29 marca 2006
roku
Rejon 2
Białęgi, Białężyn, Długa Goślina, Łoskoń Stary,
Mściszewo, Nieszawa, Raduszyn, Starczanowo, Trojanowo, Uchorowo, Wojnowo –
26 stycznia, 23 lutego, 30 marca 2006 roku
Rejon 3
Murowana Goślina, Przebędowo –27 stycznia,
24 lutego, 31 marca 2006 roku
W tych dniach właściciele nieruchomości
powinni zabezpieczone worki na selektywną
zbiórkę odpadów wystawić do godziny 8.00 w
widocznym miejscu przed swoją posesję.
Odpady niebezpieczne oraz odpady wielkogabarytowe zbierane będą w miesiącu marcu.
O konkretnych dniach i terminach poinformu-

jemy w następnym wydaniu Biuletynu. Jednocześnie informuję, że na terenie gminy ustawione są pojemniki na zużyte baterie ustawiono m.in. w placówkach oświatowych,
w UMiG. Natomiast apteki wyposażono
w pojemniki na zużyte lekarstwa.
Zwracam uwagę wszystkim mieszkańcom, że
odbieramy tylko i wyłącznie posegregowane
odpady a nie wszystkie inne odpady, jakie są
wytwarzane w gospodarstwie domowym.
W związku z powyższym informuję, że
w kolejnych miesiącach podczas zbiórki będą
prowadzone kontrole w zakresie czystości
posegregowanych odpadów przez pracowników Urzędu oraz firmy prowadzącej zbiórkę.
W sytuacji stwierdzenia w wystawianych workach foliowych - innych odpadów niż wymienione powyżej –nie zostaną one odebrane
a właściciel zostanie zobowiązany do udzielenia stosownych wyjaśnień (przede wszystkim,
co do sposobu zagospodarowywania nieposegregowanych odpadów komunalnych).
Violetta Szałata
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska
tel.: 061 812 21 50
e-mail: violetta@murowana-goslina.pl

S

zanowni Państwo rozpoczęliśmy kolejny
etap aktualizowania Wieloletniego Plany
Inwestycyjnego, w związku z tym przedstawiamy harmonagram działań podejmowanych w ramach aktualizacji oraz zachęcamy do
składania wałsnych wniosków na załaczonym
formularzu.
Harmonogram dziaań:
1. luty 2006 - ogłoszenie w Informatorze
Samorządowym
2. do 10 marca 2006 - składanie wniosków do WPI (mieszkańcy, organizacje, sołectwa, radni)
3. 10.03. – 31.03.2006 - opracowywanie
wniosków do WPI przez referaty
4. do 18 kwietnia 2006 - korekta wieloletniego planu finansowego
5. 24.04.2006
przekazanie wniosków do
Komisji WPI
6. 08.05. – 31.05.2006
praca
Komisji
WPI
7. 07.06.2006
narada w sprawie WPI i
zaznajomienie się z pracami Komisji WPI
8. Do 09.06.2006 przekazanie przez Burmistrza opracowanego WPI do Rady Miejskiej
9. 26.06.2006 uchwalenie WPI na lata
2007-2013
Elżbieta Kujwa
Kierownik Referatu Inwestycji
tel.: 061 812 24 20
e-mail: e.kujawa@murowana-goslina.pl

Rodziny oczekujące na mieszkania
socjalne

W

dniu 14 grudnia 2005 roku Komisja
ds. Opiniowania Projektów List
Mieszkaniowych zaopiniowała projekty list na 2006 rok. Projekty zostały wywieszone w budynku UMIG na okres 30 dni.
Osoby zainteresowane mogą wnosić uwagi w
terminie do 31 stycznia 2006 roku. Po tym terminie Komisja zatwierdzi listy jako obowiązujące. Zgodnie z kolejnością na listach i w miarę
pozyskiwania lokali w zasobach komunalnych
gminy będą one przyznawane mieszkania z
zachowaniem następującej kolejności:
1. lokale zamienne,
2. lokale socjalne ,
3 .lokale mieszkalne.
Wszelkie uwagi i wnioski należy składać do
Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. Poznańskiej
16 w pokoju nr 35 w terminie do 28 lutego
2006 roku. Dodatkowe informacje można
uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska
Violetta Szałata
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska
tel.: 061 812 21 50
e-mail: violetta@murowana-goslina.pl
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Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za rok 2005
II. Zadania z zakresu przestrzegania
zasad obowiązujących przy trzymaniu
psów oraz innych zwierząt domowych i
gospodarskich.
1. Wydano 3 decyzje na utrzymywanie psa
rasy uznanej za agresywną – poprzedzone
kontrolą w miejscu trzymania psa.
2. Odwieziono do schroniska lub przekazano
osobie odpowiedzialnej za wyłapywanie 8
wałęsających się psów (Łopuchówko,
Łopuchowo, Białęgi, Białężyn i Murowana
Goślina) oraz 1 oddanego przez właścicielkę po interwencji.
3. Do SM wpłynęły trzy skargi dotyczące
zaatakowania człowieka przez psa w Wojnowie, Łopuchówku i Murowanej Goślinie
(Pl. Powstańców Wlkp.). Właściciele
zostali ukarani. Ponadto załatwiono interwencje dotyczące: puszczanego luzem i
szczutego na inne psy mieszańca amstaffa
- w rejonie ulic Kręta/Przesmyk, i dużego
białego psa wałęsającego się po Os. Zielone Wzgórza.
4. Zabezpieczono, i oddano właścicielce
(Złotoryjsko) „zagubionego” rodowodowego owczarka niemieckiego. Właścicielka
oceniła jego wartość na ponad 2 tys. zł.
III. Zadania z zakresu komunikacji i drogownictwa.
1. Wprowadzono system „żółtych kartek” ,
którymi upomniano ponad 100 nieprawidłowo parkujacych kierowców oraz Foto –
Przestrogę (zamieszczaną w Biuletynie
Samorządowym i stronie internetowej) .
Szczególną uwagę zwrócono na nieprawidłowe parkowanie na ulicach: Poznańskiej, Woj. Polskiego, Mostowej, Mściszewskiej, Szkolnej, Pl. Powstańców Wlkp.
oraz Os. Zielone Wzgórza .
2. W okresie od lipca do października Straż-

nicy 12 krotnie pełnili służbę wraz z Policjantami z Sekcji Ruchu Drogowego KMP
w Poznaniu z zadaniem kontroli prędkości
i wykrywania nietrzeźwych kierujących
pojazdami.
3. W wyniku prowadzonych kontroli stanu i
oznakowania dróg Straż Miejska skierowała 7 wystąpień i przekazała 25 uwag
podmiotom odpowiedzialnym za utrzymanie dróg. Dzięki czemu np. zmieniono
zasady parkowania w rejonie ulic Woj. Polskiego/Poznańska, powiększono ilość
miejsc na parkingu Ośrodka Zdrowia,
wymieniono progi spowalniające na ul.
Długiej i Kutrzeby oraz usunięto wiele
„drobniejszych” usterek.
4. Strażnicy odnaleźli naczepę samochodową
- skradzioną na szkodę firmy z Wąbrzeźna.
IV. Zadania z zakresu przestrzegania
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz innych
przepisów pozakodeksowych. Czynności
dotyczące nieletnich.
1. Skierowano wnioski do Gminnej Komisji
ds. Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym o cofnięcie zezwolenia na podawanie alkoholu w punkcie sprzedaży przy ul.
Graszyńskiego 1 w związku z nie spełnianiem wymogów określonych w zezwoleniu.
2. Stwierdzono sprzedaż alkoholu bez
zezwolenia w sklepach w Raduszynie i
Kamińsku.
3. 5 – krotnie stwierdzono sprzedaż napojów
alkoholowych osobom nieletnim w sklepach: „Żabka” na Nowym Rynku ( 2 razy
w tym 1 wspólnie z policjantami z KP), ul.
Kochanowskiego (2 razy) oraz „Traf” na ul.
Długiej. Ponadto dwukrotnie stwierdzono
spożywanie alkoholu w sklepie „Angelika”

dokończenie ze str.1
przy ul. Długiej . W tej sprawie już w 2006
r. skierowano wniosek o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
4. Działania dotyczące nieletnich ujętych w
stanie nietrzeźwości lub spożywających
alkohol przedstawia poniższa tabela.
5. Podczas pełnienia służby strażnicy ujęli 4
osoby, które dopuściły się czynów o charakterze chuligańskim będąc pod wpływem alkoholu:
- zniszczenia lusterka samochodowego
przy ul. Krętej (przestępstwo)
- usiłowanie zniszczenia kosza na śmieci na
ul. Kutrzeby(wykroczenie)
- nie przestrzeganie przepisów dotyczących hymnu, godła i flagi i barw narodowych na ul. Poznańskiej (wykroczenie – 2
sprawców).
6. Podczas interwencji dotyczącej bĳatyki w
Zielonce u 17- letniej mieszkanki Poznania
znaleziono narkotyki (marihuanę). Interwencja przeprowadzona wspólnie z policjantami z BZM KMP.
V. Zabezpieczenie imprez i uroczystości.
W sprawozdawczym okresie Straż Miejska
uczestniczyła w zabezpieczeniu praktycznie
wszystkich imprez odbywających się na terenie gminy.
VI. Współpraca z instytucjami, służbami
i radami sołeckimi.
Strażnicy uczestniczyli w zebraniach wiejskich,
z mieszkańcami Murowanej Gośliny, utrzymują
ścisły kontakt z sołtysami , dyrekcjami placówek oświatowych i współpracujących służb.
Dokładne sprawozdanie wraz z statystykami
dostępne na stronie internetowej:
www.straz-miejska.murowana-goslina.pl
Piotr Kubczak
Komendant Straży Miejskiej
tel.: 061 812 20 10
e-mail: p.kubczak@murowana-goslina.pl

Sprawozdanie z działań Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie

W

2005 roku w stanie bezpieczeństwa
publicznego w rejonie KP Murowana
Goślina nastąpiły niżej podane

zmiany:
1. Odnotowano łącznie 293 zdarzeń tj. o 13
więcej w porównaniu do tego samego
okresu roku 2004/280 zdarzeń/
2. W wybranych kategoriach przestępstw
odnotowano łącznie 99 zdarzeń tj. o 52
mniej w porównaniu do tego samego
okresu roku 2004 / 151 zdarzenia i tak:
- w kategorii kradzieży cudzej rzeczy 54
zdarzeń o 18 mniej niż w roku 2004 72
zdarzeń
- w kategorii kradzieży samochodu 20
zdarzeń o 4 więcej niż w roku 2004
716 zdarzania
- w kategorii kradzieży z włamaniem 40
zdarzenia o 32 mniej niż w roku
2004/72 zdarzeń;
- w kategorii rozbojów 3 zdarzenia o
l mniej niż w roku 2004 / 4 zdarzenia
- w kategorii bójek i pobić 2 zdarzenia o
l mniej niż w roku 2004 /3 zdarzenia/
Biorąc po uwagę podane wskaźniki, do negatywnych należy zaliczyć ogólny wzrost dynamiki odnotowanych zdarzeń a także wzrost w
kradzieży samochodów o 4 pojazdy, do pozytywnych należy zaliczyć spadek dynamiki
przestępstw w pięciu kategoriach w tym

znaczny spadek dynamiki w kradzieżach z włamaniem, kradzieży cudzego mienia, rozbojach
oraz bójkach i pobiciach.
Wnioski i przedsięwzięcia na I półrocze
2006 roku.
W oparciu o przedstawioną ocenę pracy i analizę dla wyeliminowania istniejących jeszcze
niedociągnięć pracy jednostki i poszczególnych
ogniw służbowych oraz poprawy efektów
pracy należy:
1. Na wszystkich szczeblach organizacyjnych
podnieść efektywność pracy operacyjnej
w celu wydatnego wspomożenia procesu
wykrywczego służb dochodzeniowych,
dotarcia do środowisk młodocianych którzy są sprawcami większości przestępstw
przeciwko mieniu.
2. Skutecznie egzekwować prowadzone rozpoznanie osobowe, obiektowe i zagadnieniowe w świetle istniejącego zagrożenia
przestępczego przez wszystkie służby i
piony, a szczególnie w rejonach dzielnicowych przez samych dzielnicowych.
3. Kierownik ogniwa będzie włączać do procesów wykrywczych wszystkich podwładnych poprzez przekazywanie przy
codziennych odprawach konkretnych
zadań i egzekwować ich wykonawstwo.
4. Aktywizować służbę patrolową przez
dostosowywanie dyslokacji do występują-

cych zagrożeń celem poprawienia efektów
w zagadnieniu zatrzymań na gorącym
uczynku.
5. Prowadzić skuteczniej nadzór niż dotychczas nad służbą, a mający na celu poprawę
dyscyplinę w czasie służby wykonywanej
przez podległych policjantów.
6. Poprawić porządek i dyscyplinę w miejscach publicznych poprzez:
- izolowanie osób nietrzeźwych oraz
zdecydowane ściganie sprawców
wykroczeń zakłócających porządek
publiczny,
- ujawnianie i zwalczanie wykroczeń
wpływających niekorzystnie na bezpieczeństwo publiczne,
- współpracę z lokalnym samorządem
i administracją w zakresie ochrony
mienia obywateli, rozwĳania inicjatywy
samoobrony społecznej, współpraca
z miejscowymi mediami.
7. Podnosić na wyższy poziom umiejętności
zawodowe,
sprawność
zawodową
i fizyczną w ciągłym szkoleniu, w sposób
zdecydowany reagować na łamanie dyscypliny służbowej
Andrzej Włudarczak
Komendant Komisariatu Policji
tel.: 061 812 22 97
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Bezpieczeństwo publiczne w opinii mieszkańców
Murowanej Gośliny.

Przedstwiamy wyniki badań przeprowadzonych w dniach 29 listopada – 6 grudnia 2005 roku na terenie miasta oraz terenach wiejskich. Celem badań było poznanie opinii mieszkańców Murowanej Gośliny oraz ich stosunku do ważnych z
punktu widzenia samorządu elementów polityki lokalnej, takich jak zagospodarowanie odpadów, bezpieczeństwo publiczne oraz polityka inwestycyjna. Przedstawione wyniki dotyczą szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego,
pozostałe zagadnienia będziemy publikować w kolejnych numerach Biuletynu Samorządowego.
I. Ocena bezpieczeństwa publicz- Tabela 1: Jak Pan/Pani ocenia sytuację z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa na terenie Murowanej
nego na terenie Murowanej Gośliny w skali od 1 (bardzo źle) do 6 (bardzo dobrze) w następujących dziedzinach:
Północna
Południowa
Gośliny.
Ogółem
Wieś

Z zakresu bezpieczeństwa publicznego postawiliśmy m.in. pytanie: „Jak Pani/Pan ocenia
sytuację z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa na terenie Murowanej Gośliny w
skali od 1 (bardzo źle) do 6 (bardzo dobrze) w
następujących dziedzinach: ruch drogowy,
zachowanie czystości, wandalizm, zanieczyszczenie środowiska, rozboje, kradzieże, agresywne zachowanie młodzieży?” W roku 2004
średnio najgorsze oceny zyskała sytuacja w
zakresie ruchu drogowego (2,9) i wandalizmu
(2,9) a następnie kradzieże (3,0); w roku 2005
wandalizm (2,9), agresywne zachowanie młodzieży ( 2,9) i kradzieże (3,1). Problemy te są
silnie zróżnicowane przestrzennie (w większym stopniu niż z uwagi na płeć, wykształcenie czy wiek). Generalnie gorzej sytuacja z
zakresu bezpieczeństwa publicznego jest
postrzegana na terenie miasta niż wsi. Na wsi
w dalszym ciągu za najważniejszy problem
uważa się zagrożenie ruchem drogowym. Najgorsze średnie oceny bezpieczeństwu publicznemu w gminie wystawili mieszkańcy północnej części miasta (tabela 1).
Tabela 2 daje nam możliwość lepszej analizy
zmian w zakresie postrzegania bezpieczeństwa publicznego. Uwzględnia ona tylko ceny
negatywne (1 i 2). Jak widzimy w układzie
przestrzennym największe zmiany zaszły
odnośnie mieszkańców wsi. Choć w dalszym
ciągu oceniają oni generalnie sytuacje bezpieczeństwa publicznego lepiej niż pozostali
mieszkańcy Murowanej Gośliny, to jednak
wzrosła tam liczba ocen negatywnych przede
wszystkim w odniesieniu do kradzieży i wandalizmu.
Na terenie wsi wzrosła też ilość negatywnych
ocen z zakresu problemów ekologicznych
(zachowanie czystości i zanieczyszczenie środowiska) może być to jednak efekt (co sugerowałyby wyniki badań z zakresu problemów
ochrony środowiska) podniesienia się świadomości ekologicznej. Równocześnie akurat w
odniesieniu do problemów ekologicznych zmalała ilość ocen negatywnych w południowej
części Murowanej Gośliny.
Mieszkańcy miasta zaczęli lepiej postrzegać
sytuację jeżeli chodzi o zagrożenie kradzieżami.
W 2005 roku dodatkowo zapytaliśmy mieszkańców Murowanej Gośliny o ich oceny dotyczące problemu respektowania przepisów
dotyczących sprzedaży i spożywania napojów
alkoholowych (W jakim stopniu przestrzega
się przepisów dotyczących sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych. Oceń respektowanie przepisów w skali od 1 (nie są w ogóle
respektowane) do 6 (są prawie w 100%

cz. miasta

cz. miasta

2004

2005

2004

2005

2004

2005

2004

2005

Ruch drogowy

2,9

3,2

3,3

3,1

2,4

3,3

3,0

3,2

Zachowanie czystości

3,7

3,7

4,2

3,6

3,3

3,4

3,4

3,9

Wandalizm

2,9

2,9

3,6

3,2

2,6

2,7

2,3

2,8

Zanieczyszczenie środowiska

3,8

3,4

4,5

3,4

3,2

3,0

3,5

3,5

Rozboje

3,4

3,7

4,0

3,9

3,0

3,3

3,0

3,8

Kradzieże

3,0

3,1

3,8

3,2

2,4

2,8

2,6

3,2

Agresywne zachowanie młodzieży

--

2,9

---

3,3

---

2,6

---

2,8

Tabela 2: Jak Pan/Pani ocenia sytuację z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa na terenie Murowanej
Gośliny w skali od 1 (bardzo źle) do 6 (bardzo dobrze) w następujących dziedzinach (ilość w % ocen negatywnych tzn. 1 i 2 z uwagi na miejsce zamieszkania):
Ogółem

Północna
cz. miasta

Wieś

(wykres poniżej)

2004

2005

2004

Ruch drogowy

35,3

26,4

29,4

28,1

50,4

Zachowanie czystości

16,6

15,9

8,1

16,2

20,4

Wandalizm

36,9

38,6

16,9

26,1

41,6

44,6

Zanieczyszczenie środowiska

12,4

19,5

3,1

16,5

18,8

29,6

17,3

15,3

Rozboje

20,0

17,3

8,8

13,5

25,0

23,0

27,9

16,8

Kradzieże

36,7

31,0

13,1

28,7

50,9

36,7

50,3

29,4

---

37,8

---

24,8

---

46,9

---

43,2

Agresywne zachowanie młodzieży

2005

2004

Południowa
cz. miasta

2005

2004

2005

19,6

30,4

29,3

18,4

22,7

14,1

53,4

45,8

respektowane) w następujących dziedzinach:
sprzedaż alkoholu nieletnim, spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, zakaz jazdy po
pĳanemu, zakłócanie porządku przez osoby
pĳane , zakaz nielegalnego handlu alkoholem.)

37,8
36,7
31,0

Tabela 3: W jakim stopniu przestrzega się przepisów dotyczących sprzedaży i spożywania napojów
alkoholowych. Oceń respektowanie przepisów w
skali od 1 (nie są w ogóle respektowane) do 6 (są
prawie w 100% respektowane) w następujących
dziedzinach:

20,0
17,3

Rozboje

Jak widzimy w tabeli 3 najgorzej oceniana jest
sytuacja w zakresie zakazu jazdy po pĳanemu
(2,8) oraz spożywanie alkoholu w miejscu
publicznym (2,9). Podobnie jak w poprzednim
pytaniu najgorzej sytuację w tym zakresie
postrzegają mieszkańcy północnej części miasta.

12,4
19,5
36,9
38,6

Wandalizm

16,6
15,9
35,3
26,4

Ruch drogowy
2004

2005 0

5
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3,1

3,4

2,9
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2,9

3,0

2,8

2,8
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2,8

2,8
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3,0
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3,3

3,1
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3,7

4,3
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Ogółem

Północna
cz. miasta

Wieś

Południowa
cz. miasta

2004

2005

2004

2005

2004

2005

2004

Burmistrz Miasta i Gminy

4,9

4,3

4,8

4,1

5,2

4,1

4,7

4,6

Komendant Policji

5,6

5,0

5,6

4,7

5,7

5,1

5,7

5,3

Radni

4,1

3,6

4,0

3,5

4,4

3,4

4,1

3,9

Zarząd Spółdzielni

3,8

3,4

3,5

3,4

4,1

3,1

3,9

3,7

Sami mieszkańcy

4,7

4,2

4,6

4,2

4,7

4,5

4,9

4,1

Sołtysi

4,7

4,0

4,9

4,2

4,6

3,8

4,4

3,8

Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy

3,6

---

3,6

---

3,8

---

3,5

---

Dozorcy domów

4,3

3,6

4,2

3,6

4,3

3,8

4,3

3,5

Komendant Straży Miejskiej

---

4,7

---

4,3

---

4,7

---

5,0

100

1,2%
Brak danych

9,7
10,4

60

Tak
63,3 %

8,0

38,0

4,7

31,4

40

Nie
15,7%

2005

14,2

4,4
80

Nie
Raczej nie

20

36,9

41,1

0

2004

2005

Raczej tak
Tak

0

Patrole piesze Straży Miejskiej

Współpraca ze szkołami

Średnia wartość

Radzenie sobie z problemem psów

Eliminowanie sprzedaży alkoholu nieletnim

Kontrola wywozu ścieków i odpadów

Eliminowanie spożywania akloholu w miejscach publicznych

1

Niezawodność, czas interwencji po zgłoszeniu

2

Działania zmierzające do utrzymania porządku i czystości w gminie

3

Zabezpieczanie imprez dla mieszkańców

Kontakt z dzielnicowym

4

Patrole piesze Policji

Średnia wartość

Ujawnianie włamań, kradzieży i rozbojów

Likwidacja handlu i zażywania narkotyków

1

5
Eliminowanie sprzedaży akloholu nieletnim

2

Eliminowanie spożywania alkoholu w miejscach publicznych

3

Egzekwowanie ograniczenia prędkości pojazdu

4

Niezawodność, czas reakcji po zgłoszeniu

5

Współpraca ze szkołami

Trzecim problemem z zakresu badania bezpieczeństwa publicznego w Murowanej Gośliny
było określenie słabych i mocnych stron policji
i straży miejskiej. Wyniki ustaleń pokazuje dla
policji wykres 4, dla straży miejskiej wykres 5.
Jak łatwo zauważymy w obu przypadkach
powyżej oceny średniej (3,5) klasyfikują się
tylko dwa działania policji czyli: zabezpieczenie
imprez dla mieszkańców (wysoka ocena 4,3)
oraz współpraca ze szkoła (ocena 3,6). Najgorzej zostały ocenione kontakty z dzielnicowym
(2,2) oraz patrole piesze (2,7). W przypadku
straży miejskiej powyżej średniej oceniono
zabezpieczenie imprez dla mieszkańców (3,6)
i radzenie sobie z problemem targowiska (3,6);
najgorzej oceniono patrole piesze straży miejskiej (2,6) i radzenie sobie z problemem psów

(2,6). Generalnie rzecz ujmując policja najlepiej była oceniana przez mieszkańców wsi
(średnia ocen 3,3) najgorzej przez mieszkańców południowej części miasta (3,0). Straż
miejska najlepiej oceniana była przez mieszkańców północnej części miasta (3,3), a najgorzej przez mieszkańców wsi. Kiedy spojrzymy
w tabele korelacyjną dostrzeżemy także różnice z uwagi na inne cechy demograficzne, na
przykład kontakty z dzielnicowym najgorzej
oceniają osoby młode do 40 roku życia (2,0), a
patrole piesze straży miejskiej oceniają gorzej
osoby powyżej 50 roku życia z podstawowym i
zawodowym wykształceniem oraz mężczyźni.
Opracował:
Paweł Woźniak
podinspektor ds. komunikacji społecznej i promocji
te.: 061 812 20 55 w. 203
e-mail: pawel@murowana-goslina.pl
Radzenie sobie z problemem targowiska

III. Ocena (słabe i mocne strony) funkcjonowania straży miejskiej i policji.

Egzekwowanie właściwego parkowania pojazdów

Zadaliśmy także pytanie: „W jakim stopniu,
Pana/Pani zdaniem, jest odpowiedzialny za
bezpieczeństwo na terenie gminy Murowana
Goślina (w skali od 1 – w małym stopniu, do 6
– w dużym stopniu): burmistrz miasta, komendant policji, radni, zarząd spółdzielni, sami
mieszkańcy, sołtysi, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, dozorcy domów. Zestawienie
odpowiedzi zawiera tabela 4.
Mieszkańcy gminy Murowana Goślina najczęściej wskazywali komendanta policji jako najbardziej odpowiedzialnego za bezpieczeństwo
obywateli (5,0), na drugim miejscu Komendanta straży miejskiej (4,7) i następnie burmistrza (4,2). Istnieją w tym zakresie różnice z
przestrzenne. Mieszkańcy wsi dużą odpowiedzialnością obciążają także sołtysów. Generalnie w porównaniu do 2004 roku spadała ocena
odpowiedzialności poszczególnych podmiotów. Być może jest to spowodowane wprowadzeniem straży miejskiej. Komendant straży
został bowiem automatycznie potraktowany
jako osoba najbardziej (obok komendanta policji) odpowiedzialna za bezpieczeństwo w gminie. Wiąże się to też z następnym pytaniem o
akceptację i rolę straży miejskiej (Czy akceptuje Pani/Pan istnienie straży miejskiej w gminie Murowana Goślina?). Twierdząco na tak
postawione pytanie odpowiedziało, aż 63,3%
mieszkańców. Nie akceptuje straży miejskiej
tylko 15,7% mieszkańców, a 19,7% nie ma na
ten temat własnego zdania. Największą akceptacją straż miejska cieszy się w południowej
części miasta (69,2%) nieco mniejszą w północnej (63,2%), a najniższą na wsi (56,8%).
Zdecydowanie lepiej straż miejską postrzegają
kobiety (akceptacja 70,8%) niż mężczyźni,
osoby z wyższym i średni wykształceniem
(66,1%) i w średnim wieku 40-49 lat (68,7%).
Wreszcie w ocenach kto odpowiada za bezpieczeństwo publiczne w Murowanej Goślinie
badani duże znaczenie przypisują samym
mieszkańcom. A czy w razie zagrożenia mogą
liczyć na pomoc swoich sąsiadów? Na tak
postawione pytanie twierdząco („tak”, lub
„raczej tak”) odpowiada 72,6 % badanych.
Rozkład odpowiedzi w badaniu z 2005 roku
jest podobny do wyników uzyskanych rok
wcześniej (wykres 3), jednak kiedy porównany
dokładnie tabele korelacyjne z obu badań
zauważymy, że wzrosło zaufanie do sąsiadów
w części północnej miasta (z 64,5% w 2004
do 72,7% w 2005), a spadło w części południowej (z 76,4% w 2004 do 67,3% w 2005).
Na wsi nie mamy tu do czynienia z jakościową
zmianą w tym zakresie i zaufanie do sąsiadów
jest tam (podobnie jak przed rokiem) większe
niż w mieście. Kryterium przestrzenne jest tu
silnie różnicujące. Porównując tabele korelacyjne z 2004 i 2005 roku nie zauważono ważniejszych różnic z uwagi na płeć, wykształcenie, czy wiek.

tabela 2: W jakim stopniu, Pana/Pani zdaniem, jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo na terenie gminy
Murowana Goślina (w skali od 1 – w małym stopniu, do 6 – w dużym stopniu)?:

Zabezpieczenie imprez dla mieszkańców

II. Kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo na terenie Murowanej
Gośliny?

8

0

Wykres nr 4: Oceń słabe i mocne strony
Policji - w skali od 1 do 6

Wykres nr 5: Oceń słabe i mocne strony
Straży Miejskiej - w skali od 1 do 6

Biuletyn Samorządowy
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Szkolenie dla rolni- Fundusz sołecki podzielony
dniu 25 stycznia 2006 roku odbyło Zadania, które zostały przyjęte do realizacji
ków
się spotkanie Komisji konkursowej, zamieszczamy w tabeli poniżej. Ponadto sołe-

U

rząd Miasta i Gminy w Murowanej
Goślinie oraz Wielkopolski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
zaprasza na szkolenie, którego głównym tematem będą „Finanse w gospodarstwie rolnym z
uwzględnieniem zasad rozliczania podatku
VAT”.
Szkolenie odbędzie się 23 marca br. w Sali
Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy
(Poznańska 16). Szkolenie rozpocznie się o
godz. 10.00, a dla rolników jest bezpłatne
(dofinansowanie z środków UE).
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Arkadiusz Bednarek
inspektor ds. rozwoju obszarów wiejskich i turystyki
tel.: 061 812 20 55 w. 104
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl

Wyjazd rolników

W

dniu 26 lutego br. o godz. 10.00 z
Placu Powstańców Wlkp. wyjedzie
autobus który przewiezie zainteresowane osoby na tereny Międzynarodwoych
Targów „FERMA BYDŁA”, Salonu Wozów
Paszowych oraz Maszyn do Zbioru i Konserwacji Pasz.
Targi „FERMA BYDŁA” to nie tylko możliwość
zobaczenia najnowszych osiągnięć, nowych
technologii i innowacji, ale także doskonała
okazja do spotkań, rozmów i wymiany
doświadczeń czy uczestnictwa w bogatym
programie konferencji i wykładów. Osoby
uczestniczące w wyjeździe otrzymają bezpłatne karty wstępu upoważniające do wzięcia
udziału w konkursie organizowanym przez
organizatorów z atrakcyjnymi nagrodami.
Powrót planowany jest zaraz po rozstrzygnięciu konkursu a wyjazd jest bezpłatny. Prosimy
o potwierdzenie udziału w wyjeździe do dnia
17 lutego br. u miejscowego Sołtysa, lub w
Urzędzie Miasta i Gminy pok. nr 30 (tel. 812
20 55 wew. 104). W przypadku małej ilości
zgłoszeń wyjazd może zostać odwołany. Serdecznie zapraszamy do udziału.
Arkadiusz Bednarek
inspektor ds. rozwoju obszarów wiejskich i turystyki
tel.: 061 812 20 55 w. 104
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl

Przetarg

W

Biuletynie Informacji Publicznej
UMiG Murowana Goślina pod adresem www.bip.murowana-goslina.pl
oraz na tablicach ogłoszeń i w Kancelarii UMiG
dostępne jest ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej.
Wykaz obejmuje nieruchomości lokalowe
w budynku Białężyn 11 zbywane na rzecz
głównych najemców.
Jadwiga Kubińska
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa
tel.: 061 812 22 44
e-mail: j.kubinska@murowana-goslina.pl

W

która podzieliła środki w wysokości 100.000 zł na dofinansowanie realizacji
zadań złożonych przez Sołectwa w roku 2006.
Rozpoczęcie prac przy zrealizowaniu zadań
zaplanowano na miesiąc kwiecień br. natomiast ich zakończenie i rozliczenie do dnia 15
października. Każdy z projektów jest nadzorowany przez delegowanego pracownika Urzędu
Miasta i Gminy.

ctwa w tym roku posiadają budżety w
wysokości uzależnionej od liczby mieszkańców w danym sołectwie. Kwota ta jest
również może być przeznaczana na zadana
realizowane z Funduszu Soleckiego.
Arkadiusz Bednarek
inspektor ds. rozwoju obszarów wiejskich i turystyki
tel.: 061 812 20 55 w. 104
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl

l.p

Sołectwo

Przeznaczenie

Kwota

1.

Białęgi

Ogrodzenie placu zabaw

1.500

2.

Białęzyn

Ogrodzenie boiska sportowego

5.500

3.

Boduszewo

Adaptacja pomieszczeń piwnicznych strażnicy w Boduszewie

15.000

4.

Długa Goślina

Adaptacja pomieszczeń przy boisku sportowym na szatnie

8.000

5.

Głębocko

Budowa boiska sportowego

6.000

6.

Łopuchowo

Zakup walca na potrzeby boiska sportowego

3.000

7.

Łopuchówko

Dokończenie opłotawoania boiska

600

8.

Mściszewo

Remont dachu strażnicy OSP

7.000

9.

Nieszawa

Wykonanie placu zabaw

8.000

10.

Przebędowo

Wykonanie placu zabaw

12.000

11.

Rakownia

Remont świetlicy wiejskiej

15.000

12.

Starczanowo

Wykonanie projektu na drogę przez wieś

8.000

13.

Uchorowo

Uzupełnienie placu zabaw

1.000

14.

Wojnowo

Ogrodzenie placu zabaw

1.500

15.

Zielonka

Opłotowanie boiska sportowego

5.500

Klub Pracy w 2005 r.

W

2005 roku w Klubie Pracy OHP
zarejestrowało się 359 osób poszukujących pracy, w tym 165 kobiet.
W gronie nowych członków Klubu 132 osoby
posiadają status bezrobotnego, zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu. Pozostałą część stanowią osoby zatrudnione a poszukujące nowego miejsca pracy,
absolwenci szkół ponadgimnazjalnych jeszcze
nie zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie
Pracy oraz osoby uczące się i renciści poszukujący zatrudnienia dodatkowego lub czasowego. Wśród osób, które skorzystały z usług
Klubu w 2005 roku zdecydowaną większość
stanowili mieszkańcy Murowanej Gośliny - 226
osób. Ponadto dużo poszukujących pracy zarejestrowanych w Klubie zamieszkuje w Przebędowie – 26 osób oraz w Uchorowie – 15
osób.
W minionym roku pozyskano 225 miejsc pracy,
o które w procesie rekrutacji ubiegało się 630
członków Klubu Pracy OHP, wśród których
118 znalazło zatrudnienie. Dzięki prowadzonemu przez Klub pośrednictwu pracę podjęło
między innymi 46 operatorów maszyn i urządzeń, 8 sprzedawców, 8 szwaczek, 6 pracowników ochrony oraz 4 pracowników biurowych.
W 2005 roku Lider Klubu udzielił potrzebującym 1116 porad indywidualnych. Porady w
głównej mierze dotyczyły lokalnego rynku

pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji i aktywnych form poszukiwania zatrudnienia.
W Klubie Pracy OHP w Murowanej Goślinie
odbyło się 7 warsztatów, w których uczestniczyły 103 osoby. Dwa stanowiły trzydniowe
seminaria „Pierwszy krok w biznesie”, realizowane przez przedstawicieli firmy „Young
businness” w głównej mierze skierowane do
osób chcących rozpocząć własną działalność
gospodarczą. Pozostałe pięć warsztatów asertywności zorganizował i poprowadził Lider
Klubu. Warsztaty asertywności obejmowały
między innymi takie zagadnienia jak odkrywanie własnych umiejętności i możliwości, rynek
pracy, plan działania, asertwność w poszukiwaniu pracy, przygotowanie dokumentów
aplikacyjnych i ćwiczenie rozmów kwalifikacyjnych. Kolejne warsztaty asertywności
odbędą się w marcu. Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w warsztatach
proszę o kontakt z Klubem.
Klub Pracy przy ul. Dworcowej 10, II piętro, pokój 313, tel.: 061 892 11 01 czynny
jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.
Magdalena Olejniczak
Lider Klubu Pracy
tel.: 061 892 11 01
e-mail: klub.pracy@murowana-goslina.pl
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Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

PRZEJRZYSTA
POLSKA

Podobnie jak w ubiegłych latach ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały
rozdzielone środki finansowe na wypoczynek dzieci i młodzieży. Podziału środków dokonano na podstawie następujących zasad: wypoczynek stacjonarny 1,50 zł/osobodzień, wypoczynek wyjazdowy 4,00 zł/
osobodzień, wypoczynek wyjazdowy dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
20,00 zł/osobodzień. Łącznie na wypoczynek zimowy rozdysponowano kwotę 9.476 zł. Ogółem z dofinansowania wypoczynku skorzysta około 537 dzieci.
l.p

1.

Organizator

Szkoła Podstawowa nr 2

Forma Wypoczynku

Miejsce

Liczba
uczestników

Liczba
dni

zajęcia sportowe - basen

Koziegłowy

50

5

Turniej Halowy Piłki Nożnej

szkoła

100

2

zajęcia sportowe - piłka
siatkowa

szkoła

26

5

zajęcia sportowe - tenis
stołowy, zajęcia szachowe

szkoła

45

3

Kwota
dofinansowania

1073

2.

Szkoła Podstawowa w Białężynie

warsztaty flażoletowezimowisko z noclegiem

szkoła

10

7

1400

3.

Parafialny Zespół
CARITAS przy
Parafii p.w. NAJCh

zimowisko

Szczytna

32

8

2560

4.

Gimnazjum nr 1

zajęcia sportowe (lodowisko,
kręgielnia, tenis stołowy)

Poznań
szkoła

85

10

1275

5.

Szkoła Podstawowa nr 1

zimowisko

Zakopane

10

7

280

6.

Schola Liturgiczna i
Zespół Folklorystyczny

zimowisko

Ochotnica
Górna

19

8

608

7.

Towarzystwo
Rekreacyjne
WAGANT

zajęcia rekreacyjne na
lodowisku

Poznań

40

5

300

8.

Gimnazjum nr 2

zajęcia sportowe-basen,
sala gimnastyczna

szkoła

120

11

1980

Ogłoszenie
Numery alarmowe:

Komunikacja i utrzymanie dróg
Wioletta Wojciechowska
tel. kom: 0 510 25 13 79
Bezpieczeństwo
Tadeusz Stencel
tel. kom.: 0 502 51 42 27
Piotr Kubczak - Komendant Straży Miejskiej
tel.kom.: 0 502 51 42 12

Informacje dotyczące przetargów

dostępne są na stronie internetowej
www.bip.murowana-goslina.pl oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy
przy ul. Poznańskiej 16 i 18. Wszystkich
przedsiębiorców zachęcamy do skorzystania
z Newslettera z informacjami o przetargach,
wystarczy się zalogować na stronie
www.murowana-goslina.pl.

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
Adres: ul. Poznańska 18, 62 – 095 Murowana Goślina
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl
strona internetowa: www.murowana-goslina.pl
Telefony
Centrala: 061 812 23 63, 061 812 20 55,
fax: 061 812 21 40
Burmistrz Tomasz Łęcki: .......................................................061 811 30 01
Sekretarz Marcin Buliński: ....................................................061 811 30 04
p.o. Skarbnika Katarzyna Łoszyk: ............................061 812 20 55 w. 122
Referat Inwestycji,
kierownik Elżbieta Kujawa: ..................................................061 812 24 20
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
kierownik Violetta Szałata: ...................................................061 812 21 50
Utrzymanie dróg i infrastruktura drogowa,
Wioletta Wojciechowska .........................................061 812 20 55 w. 205
Dodatki mieszkaniowe, Lucyna Kasprzak ..........................061 892 11 93

Ofert pracy
Na dzień 10.02.2006 r.
lub Pracy w Murowanej Goślinie, dzięki
swym działaniom ułatwia kontakt
pomiędzy pracodawcami a członkami
Klubu. Prowadzi pośrednictwo pracy, które
przyczynia się do rozpoznania potrzeb lokalnego rynku pracy. Aktualnie poszukujemy pracowników na następujące stanowiska: blacharz-dekarz, frezer, kasjer-sprzedawca,
krawcowa, kucharz, mechanik narzędziowy, mechanik pneumatyczny, murarz,
operator centrów obróbczych, pracownik
biurowy ze znajomością języka francuskiego, pracownik budowlany, samodzielna księgowa, sprzedawca bezpośredni, stolarz meblowy. Wszystkich zainteresowanych powyższymi ofertami zapraszam
do siedziby Klubu Pracy przy ul. Dworcowej 10, II piętro, pokój 313, tel.: 061 892
11 01 czynny jest od poniedziałku do
piątku w godzinach 7:30-15:30.
Magdalena Olejniczak
Lider Klubu Pracy
tel.: 061 892 11 01
e-mail: klub.pracy@murowana-goslina.pl

K

Dziękujemy!!!

Komitet Organizacyjny obchodów 25-lecia
NSZZ „Solidarność” w Murowanej Goślinie składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wsparli przygotowanie imprez,
szczególnie następującym sponsorom:
• Altrans sp. z o.o.
• Aquanet S.A.
• Lider sp z o.o.
• PHZ Spółdzielni Mleczarskich LACPOL
• Pressta – Narzędziownia sp. z o.o.
• Akademia Rolnicza w Poznaniu Leśny
Zakład Doświadczalny w Murowanej
Goślinie
• Presseko sp. z o.o.
• Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”
Lucyna Bełch
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
tel.: 061 812 21 20
e-mail: lucynab@murowana-goslina.pl

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa,
kierownik Jadwiga Kubińska: ................................................061 812 22 44
Obszary wiejskie, turystyka, leśnictwo i melioracje,
Arkadiusz Bednarek, Małgorzata Krotiuk - Śliwa................061 811 88 48
Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności,
kierownik Anna Górska .........................................................061 812 23 11
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,
kierownik Ewa Poepke .........................................................061 811 88 28
Biuro Rady Miejskiej, Ewelina Łupińska ..............................061 812 24 41
Komunikacja Społeczna, Promocja i Fundusze Europejskie
Barbara Florys, Paweł Woźniak .................... 061 812 20 55 w. 202 i 203
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
Awarie !!!
Wodociągów i kanalizacji sanitarnej (całą dobę) .. 061 812 20 40 lub 994
Wodociągów i kanalizacji sanitarnej (700 - 2200) ..............061 835 90 66
Kanalizacji deszczowej, dróg i oświetlenia ....................... 0 510 25 13 79

Biuletyn Samorządowy Miasta i Gminy Murowana Goślina.
Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina
Przygotowanie: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
Wszelkie uwagi dotyczące Biuletynu prosimy przekazywać do Pawła Woźniaka, tel.: 061 812 20 55 w.203, e-mail: pawel@murowana-goslina.pl

