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Organizacje pozarządowe

W

związku z przygotowaniem rocznego
programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi na 2007 rok informuję o możliwości przekazywania własnych propozycji.
Proszę o przekazywanie informacji dotyczących zadań publicznych, których realizacja w
2007 roku planowana jest we współpracy
z Gminą Murowana Goślina. Informacja
powinna zawierać: nazwę organizacji, nazwę
planowanego zadania, krótki opis zadania, planowany termin realizacji, koszt całkowity zadania i proponowaną kwotę dofinansowania.
Na propozycje oczekujemy do dnia 9 października 2006 r.
Dorota Brajewska
inspektor ds. opieki zdrowotnej, zapobiegania uzależnieniom oraz dotacji udzielanych z budżetu gminy
tel.: 061 811 28 45
e-mail: d.brajewska@murowana-goslina.pl

Nowe przedszkole w
Murowanej Goślinie

W

tym roku szkolnym na terenie naszej
gminy pojawiło się nowe przedszkole. W
dniu 19 sierpnia 2006r. zostało otwarte drugie
już w naszej gminie przedszkole niepubliczne.
Przedszkole funkcjonuje przy ul. Gnieźnieńskiej 7 w Murowanej Goślinie i nazywa się
„Groszek”, prowadzone jest przez Panią Magdalenę Pędzińską. Do przedszkola uczęszcza
11 dzieci – są to dzieci 4-letnie i młodsze.
Gmina na każde dziecko uczęszczające do
przedszkola przekazuje dotację.
Dyrekcji nowego przedszkola życzymy dużo
sukcesów w prowadzonej działalności opiekuńczo-wychowawczej oraz jak największej
liczby przedszkolaków.
Iwona Szczodrowska
inspektor ds. oświaty
tel.: 061 812 20 55 w. 111
e-mail: oswiata@murowana-goslina.pl
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K U LT U R A

Dwa lata temu w Murowanej
Goślinie narodził się pomysł, aby
stworzyć ofertę kulturalną dla
mieszkańców i wypoczywających
turystów pn.. „Murowane Lato”

Przygotowanie: MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK KULTURY I REKREACJI dom.kultury@murowana-goslina.pl

Z A POW IEDZI - PODSUMOWA NI A - W Y DA R ZENI A

Dożynki Gminne Rakownia 2006

D

ożynki są okazją do uwieńczenia całorocznej pracy na roli. Obchodzone są
w Polsce już od XVI wieku. Była to
zabawa, poczęstunek i tańce – w nagrodę za
wykonaną pracę i zebrane plony.
W tym roku święto plonów odbyło się 2
września w Rakowni. Uroczystości rozpoczęły
się poświęceniem przez ks. Biskupa Bogdana
Wojtusia krzyża w miejscu, gdzie ma powstać
kościół nowej parafii oraz Msza Św. dziękczynna za tegoroczne plony. Po mszy uformował się korowód, który z towarzyszącą mu
Młodzieżową Orkiestrą Dętą z Rostarzewa
przeszedł na miejsce głównych uroczystości –
boisko sportowe. Po krótkim koncercie orkiestry dętej rozpoczął się obrzęd dożynkowy w
wykonaniu zespołu „Goślinianie” pod kierunkiem Marzenny Karbowskiej. Przedstawiciele
sołectw przekazali wieńce gospodarzom
dożynek panu Tomaszowi Łęckiemu – Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina ,
panu Józefowi Kowalczykowi – sołtysowi wsi
Rakownia,księdzu wikaremu Konstantemu

Mrozkowi. W tym roku swoje wieńce złożyło
piętnaście sołectw: Białężyn, Białęgi, Boduszewo, Długa Goślina, Głębocko, Głęboczek,
Łopuchowo, Mściszewo, Nieszawa, Przebędowo, Trojanowo, Uchorowo, Wojnowa, Wojnówka i oczywiście Rakowni oraz Kółko rolnicze z Murowanej Gośliny.
Następnie starostowie dożynek pani Mirosława Makowska z Rakowni i pan Ryszard
Sakowicz z Długiej Gośliny wręczyli gospodarzom chleb, którym podzielili się z przybyłymi
gośćmi.
Po zakończeniu obrzędu dożynkowego Burmistrz Tomasz Łęcki podsumował miniony rok
dziękując rolnikom za ich trud i ciężką pracę
oraz przedstawił plany rozwoju gminy. Głos
też zabrał Starosta Poznański pan Jan Grabkowski, który wraz z burmistrzem wręczył
upominki sołtysom. Sołtys wsi Józef Kowalczyk podziękował mieszkańcom Rakowni za
przygotowanie dożynek oraz wszystkim sponsorom.
Część artystyczną dożynek rozpoczął występ

Tomasz Mizgier - Ośrodek Kultury
zespołu „Goślińskie Chabry” pod kierunkiem
pani Marii Nowak. Następnie wystąpił
poznański kabaret „Pod Spodem”,a po nim
gwiazda wieczoru Michał Gielniak. Część artystyczną zakończył występ zespołu folklorystycznego z Bawarii. Ostatnim punktem
imprezy była zabawa taneczna przy udziale
zespołu „Takt”.
Jedną z licznych atrakcji była loteria fantowa
,która ze względu na cenne nagrody cieszyła
się dużym zainteresowaniem.
Atrakcyjną wystawę płodów rolnych przygotował pan Romuald Stańko.
Sponsorami Dożynek Gminnych byli:
Gmina Murowana Goślina, P. G. B. S. oddział
Murowana Goślina, Jarosław Dobrowolski,
AVES sp.z oo, Stanisław Hałas – STALMARK,
EKO-OPAŁ, Leśny Zakład Doświadczalny,
TRANSREGION, Zakład Wędliniarski Jan Dull,
Jarosław Pawlak, Spółdzielnia RH „Rolnik”
Murowana Goślina, Jan Zaręba ZUPH, Wojciech Strykowski – Zakład stolarski Rakownia,
„MEBLOMARK” Marek Wiśniewski Rakownia,
Zygmunt Krause, Zbigniew Kazuś, Firma Handlowo-Usługowa Zdzisława Kłos, „Stolar” Zbigniew Śliwiński
Rakownia, „Faktor” D.S
Danuta Stańko, „Skok” - Jaworzno.
Wszystkim sponsorom dziękujemy.
tel.: 061 812 21 20
e-mail: dom.kultury@murowana-goslina.pl

Ośrodek Kultury zaprasza
Termin

Nazwa imprezy

Miejsce

1 października

Dzień Muzyki pod hasłem „Akordeon”

Forum Gimnazjum nr 1

do 7 października

Wystawa rękodzieła Stefanii Hałas „Obrazy haftem malowane”

MGOKiR

8 października

„Pyrkosz Gośliński” czyli IX Zlot Zespołów Flażoletowych

Długa Goślina

15 października

Obchody Dnia Papieskiego

Kościół Św. Jakuba pl. Powstańców Wlkp.

16 października

Obchody Dnia Papieskiego„Osiem błogosławieństw – w malarstwie, poezji i
MGOKiR
muzyce” – koncert poezji i wernisaż wystawy Wiesławy Urszuli Kurek

21 października

Warsztaty dziennikarskie dla młodzieży

MGOKiR

23 października

Kulturalne Szabada czyli spotkanie z Hanną Banaszak

Forum Gimnazjum nr 1

28 października

Koncert z okazji 25-lecia Chóru Dziewczęcego „Canzona”

Kościół p.w. NAJCh

29 października

Koncert z okazji 25-lecia Chóru Dziewczęcego „Canzona”

Forum Gimnazjum nr 1
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DOŻYNKI – czas na przemyślenia o terenach wiejskich
4.

Tomasz Łęcki - Burmistrz Miasta i Gminy

D

obrą tradycją naszej gminy stało się
organizowanie dożynek, wprawdzie
przy udziale Ośrodka Kultury i Urzędu
Miasta i Gminy, co roku przez inne sołectwo.
W tym roku obowiązku tego podjęła się
Rakownia (relacja z dożynek na str. 2 „Biuletynu”).
Na początku kilka spostrzeżeń na temat miejscowości dożynkowej. Rakownia, niegdyś wieś
rolnicza, przeżywa dynamiczne przeobrażenia. Symbolami przeobrażeń są coraz liczniejsze nowe domy i piękne boisko. Nowe domy
– to skutek napływu nowych mieszkańców.
Piękne boisko – to wyraźny efekt rosnącego
zaangażowania w lokalne sprawy - młodzieży.
Oba zjawiska zapowiadają dynamiczny rozwój,
któremu będą towarzyszyć różnorodne
zmiany społeczne i gospodarcze. Wielkie to
wyzwanie dla samorządu sołeckiego i ważny
sygnał dla samorządu gminnego.

5.

6.

Jak do roku na dożynkach dokonałem
podsumowania ostatniego roku (od dożynek w Mściszewie) z perspektywy naszych
wsi.
1. Pomimo dobrze zapowiadającej się wiosny
w czerwcu i lipcu dotknęły nas długotrwałe upały i brak deszczu. Był to w ostatnich czterech latach trzeci rok klęski suszy.
Straty w uprawach wyniosły od 30 do 60%
i objęły ok. 150 gospodarstw o powierzchni
blisko 5 tysięcy hektarów. Obecnie wnioski o pomoc rozpatrywane są przez Wojewodę Wielkopolskiego. Następnie rozpocznie się pomoc rządowa i agencyjna.
2. Zgodnie z doświadczeniem lat poprzednich uruchomiony został punkt konsultacyjny dla rolników ubiegających się o
dopłaty obszarowe. Z pomocy skorzystało
170 osób. Konsultacje prowadzili panowie
Romuald Stańko i Arkadiusz Bednarek.
3. Aktywni nastawieni na rozwój gospodarze

7.

8.

brali udział w wyjazdach na imprezy targowe i w szkoleniach z zakresu technik
rolniczych, środków pomocowych i agroturystyki.
Zakończyliśmy cykl spotkań we wszystkich
sołectwach. Na każde spotkanie z mieszkańcami przybywało kilkanaście osób z
instytucji realizujących swoje zadania na
terenie danego sołectwa. Każde spotkanie
kończyło się wnioskami, a ich realizację
oceniamy wspólnie z radami sołeckimi na
początku kolejnego roku
Fundusz Sołecki wymaga sporego wysiłku
od sołtysów i osób zaangażowanych. Przynosi to efekty. Sołectwa inwestują w place
zabaw, boiska, w obiekty wiejskie. Pojawiają się także nowe zadania jak: infrastruktura turystyczna w Starczanowie, czy
przygotowanie inwestycji drogowych w
Starczanowie i Raduszynie. Liderami w
wykorzystaniu Funduszu w latach 20032006 są sołectwa: Boduszewo, Łopuchowo, Długa Goślina i Mściszewo, które
pozyskały z Funduszu ponad 30 tys. zł.
Mimo pewnych zastrzeżeń, efekty funkcjonowania funduszu widać gołym okiem i
jestem pewien, że sołectwa nie zamierzają
z niego zrezygnować.
Nasza gmina nie zamiera w okresie wakacyjnym. Wręcz przeciwnie. Mieszkańcy i
turyści licznie uczestniczą w imprezach
„Murowanego Lata”. To właśnie w sołectwach miały miejsce: „Targ Wiejski” w
Boduszewie, „Wianki” w Mściszewie,
Festiwal „Musica sacra – Musica profana”
w Długiej Goślinie, „Pożegnanie lata” w
Kamińsku. Dodajmy do tego inne imprezy,
w tym wydarzenia sportowe: „Tour de
Pologne”, „Bike Maraton”, Mistrzostwa
Polski Weteranów w Półmaratonie i szereg
innych.
Na wsiach tętni życie sportowe. Króluje
piłka nożna. To zasługa Ligi Gminnej i KS
Łopuchowo. Ten klub pod wodza prezesa
– sołtysa pana Jana Sygneckiego utrzymał
się lidze okręgowej i nadal jest piłkarską
wizytówką naszej gminy.
Ważną dziedziną lokalnej gospodarki jest
dla nas turystyka. Wspomniane wydarzenia, inwestycje w szlaki turystyczne, zaangażowanie w organizacjach turystycznych
przyczyniają się do wyraźnego ożywienia i
zainteresowania naszymi okolicami. Właś-

nie rozpoczęliśmy w ramach Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” realizacje
kolejnego projektu – „Szlak kościołów
drewnianych”. Oferta nasza jest stale
obecna w kilku miejscach w Poznaniu i na
najważniejszych imprezach turystycznych
w Polsce i w Europie.
9. Należy także podkreślić interesujące
sprawy związane z oświatą. Najwyższy
wynik egzaminów szóstoklasistów w
naszej gminie uzyskała Szkoła Podstawowa
w Długiej Goślinie. Wynik ten jest znacznie
lepszy niż średnia w powiecie i konkurencyjny wobec szkół poznańskich. Młodzież
z terenów wiejskich uczęszczająca do
Gimnazjum nr 1 może korzystać z nowego
segmentu szkoły wraz z atrakcyjną salą
koncertową. Niezwykle ważnym dla dalszych szans edukacyjnych jest widoczny
wzrost liczby dzieci korzystających z
przedszkoli. W naszych wsiach co drugie
dziecko w wieku od 3 do 6 lat uczęszcza
do przedszkola. Wzrost nastąpił głównie
dzięki uruchomieniu pełnego przedszkola
w Łopuchowie przez Fundację „Pomoc
dzieciom wiejskim”.
Tyle najważniejszych podsumowań. Teraz
chciałbym przedstawić zadania, które
przed nami.
1. Dopłaty obszarowe nie stanowią wielkiego
problemu dla naszych rolników. Należy
oprócz dopłat skorzystać jak najlepiej z
nowych instrumentów pomocowych,
które dostępne będą w nowym budżecie
unĳnym.
2. Podobne zadanie czeka gminę. 4 września
Rada Miejska uchwaliła Wieloletni Plan
Inwestycyjny na lata 2007-2015. Najbardziej strategicznymi inwestycjami są:
budowa kanalizacji (w ramach projektu
Związku „Puszcza Zielonka”), budowa
obwodnicy, przebudowa linii kolejowej do
Poznania i Wągrowca oraz budowa zbiornika wodnego w Przebędowie. Poza tym
wiele kolejnych. Nasz cel na lata 2007-2013
to inwestycje o wartości 150-200 mln. złotych przy zaangażowaniu środków własnych w wysokości 20-25 mln. złotych
(szczegóły WPI w odrębnym materialne).
3. Należy dopracować Fundusz i Budżet
Sołectw tak, aby zwiększać ich efektywność i unikać dotychczasowych błędów.
4. Jesienią odbędą się kolejne imprezy kulturalne na terenie sołectw m.in. występy flażolecistów. Rozpoczną się przygotowania
do przyszłorocznego „Murowanego Lata”,
w tym do kolejnych dożynek.
Dożynki minęły. Było to bardzo ciekawe spotkanie wielu jakże różnych mieszkańców i gości
naszej gminy.
Skrótowe podsumowanie ostatniego roku i
nasze najważniejsze cztery grupy zadań będą
zapewne jeszcze dyskutowane. Można jednak
z całą pewnością stwierdzić, że tereny wiejskie
naszej gminy są wielkim naszym skarbem.
Skarb ten tworzą dynamiczni, ciekawi ludzie
żyjący i działający wśród przepięknego krajobrazu i cennej przyrody.
tel.: 061 811 30 01
e-mail: burmistrz@murowana-goslina.pl
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UR Z ĄD, R ADA

Organ stanowiący i kontrolny gminy.
Jeżeli siedziba rady gminy znajduje
się w mieście położonym na terytorium tej gminy, to rada nosi nazwę
Rady Miejskiej.

Przygotowanie: SEKRETARZ, REFERAT ORGANIZACYJNY, BIURO RADY MIEJSKIEJ rada.miejska@murowana-goslina.pl

AK TUALNOŚCI - R ADA MIEJSK A - UR Z ĄD - AKCJE

XXXIX Sesja Rady Miejskiej
•

Marcin Buliński - Sekretarz Miasta i Gminy

W

poniedziałek 4 września br. w remizie OSP w Murowanej Goślinie
odbyła się jedna z ostatnich sesji
Rady Miejskiej tej kadencji. Głównym punktem
porządku obrad było przyjęcie Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2015. Dokument ten określa zadania inwestycyjne, ustala
ich hierarchię i źródła finansowania. W Biuletynie Samorządowym oraz na stronie internetowej gminy można zapoznać się z jego szczegółami. Ponadto radni podjęli uchwały:
• w sprawie zasad i trybu opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego – podstawowa zmiana w stosunku do wcześniej
obowiązującej uchwały to zmiana okresu
planistycznego WPI z 7 do 9 lat i włączenie
w skład Komisji Koordynacyjnej WPI
przedstawiciela przewodniczących zarządów osiedli,
• w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego na lata 2005-2009 – zmiany
w obowiązującym do końca br. WPI dotyczą m.in. zmniejszenia kwoty na 2006 r. na
realizację segmentu B wraz z aulą i parkingiem, w związku z ostatecznym rozliczeniem już wykonanej inwestycji, przeniesienia kwoty 40 000 zł. na wykonanie projektów budowy boisk sportowych przy szkołach z 2006 na 2007 r., zmniejszenia środków w 2006 r. przeznaczonych na realizację modernizacji stadionu miejskiego
(inwestycja będzie realizowana w r. 2007),
zwiększenia środków na budowę nowych
ulic na terenie miasta w związku z koniecznością usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem (dot. budowy ulic na osiedlu 600lecia), po rozstrzygnięciu przetargowym
zmniejszenie środków na budowę oświet-

•

•

•

•

•

lenia drogowego ze 165 000 zł do 145 000
zł., w związku z nieopłacalnością ekonomiczną rezygnacji z rozbudowy parkingu
przy cmentarzu,
w sprawie trybu i kryteriów przyznawania
nagród dla nauczycieli i dyrektorów szkół
– realizacja zapisów Karty Nauczyciela na
podstawie uzgodnień z przedstawicielami
związków zawodowych,
w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania
pomocy materialnej przez gminę Murowana Goślina dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy. Stypendia przeznaczone
dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i słuchaczy
kolegiów, spełniających określone kryteria
dochodowe. Szczegóły przedstawione
zostały w Biuletynie Samorządowym nr
8/2006 z sierpnia br. Informacji udziela p.
Lucyna Kasprzak tel. 061 8921193,
w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej
upoważnienia Burmistrza dla udzielenia
pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na badania wykopaliskowe
grodu Radzim – z przyczyn związanych z
harmonogramem posiedzeń Sejmiku
Województwa środki na dofinansowanie
zadania zostaną zabezpieczone w budżecie Biblioteki Publicznej w Murowanej
Goślinie,
w sprawie przyjęcia procedury konsultacji
społecznych – procedura zakłada zasięganie opinii mieszkańców w najważniejszych
dla społeczności lokalnej sprawach. Konsultacje odbywać się będą poprzez spotkania z mieszkańcami i poprzez sondę internetową,
w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przekazania Powiatowi Poznańskiemu zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających
azbest – współpraca z Powiatem Poznańskim i Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej przy
realizacji wsparcia osób z terenu gm.
Murowana Goślina, które chcą pozbyć się
wyrobów zawierających azbest,
w sprawie upoważnienia Burmistrza Mia-

•

•

•

•

•

•

sta i Gminy do zaciągnięcia zobowiązań
obciążających budżet gminy w roku 2007
w celu realizacji zamierzenia dotyczącego
wykonania projektu technicznego przebudowy przystani kajakowej Binduga w Mściszewie – planowane wykonanie w roku
2006 projektu technicznego przebudowy
przystani będzie zrealizowane w roku
2006 i 2007,
w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia zobowiązań
obciążających budżet gminy w roku 2007
w celu realizacji zamierzenia dotyczącego
wykonania projektu technicznego budowy
boisk przy szkołach - projekt techniczny
boisk będzie zrealizowany w roku 2006
i 2007,
2 uchwały dotyczące zakupu fotoradaru –
na ich podstawie gm. Murowana Goślina
wraz z gm. Suchy Las zakupi fotoradar,
który będzie służył obu gminom.
uchwała w sprawie sprostowania błędu
pisarskiego w uchwale Nr XXXVII /387/
2006 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały o emisji obligacji
komunalnych – uchwała korygująca ilość
transy i okresy emisji,
uchwała w sprawie zmiany budżetu na rok
2006 – zwiększenie dochodów gminy do
kwoty 30.640.554 zł i wydatków do kwoty
34.403.857 zł,
uchwała w sprawie ustalenia wysokości
odpłatności za pobyt dziecka w oddziale
przedszkolnym przy szkole podstawowej
– zmniejszenie odpłatności w oddziałach
przedszkolnych (dot. SP Białężyn i SP
Długa Goślina) z 80 zł do 20 zł miesięcznie,
uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie
terenów aktywizacji gospodarczej w
Murowanej Goślinie – uchwała podejmowana w związku z wnioskiem firmy Hilding
i planowanym dalszym rozwojem firmy.
tel.: 061 811 30 04
e-mail: sekretarz@murowana-goslina.pl

Jak segregujemy odpady, efekty zbiórki

Od

2004 roku prowadzona jest na terenie
Gminy zbiórka surowców wtórnych,
odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych. Prowadząc ewidencję ilości zebranych
odpadów, w tabeli możemy zobaczyć jakie są
efekty tej akcji.
Jak Państwo widzą, w 2005 roku nastąpił znaOdpad
2004
2005
Papier

26,7

123,45

Szkło

31,62

101,54

Plastik

15,64

63,68

Baterie

0,05

0,11

Wielkogabarytowe

4,88

10,62

czący wzrost ilości zbieranych selektywnie
odpadów. Wynik ten jest przede wszystkim
efektem Państwa zaangażowania i świadczy
o wzrastającej świadomości ekologicznej
mieszkańców naszej gminy.
Analizując pierwsze dane o zbiórce za I półrocze 2006 roku wiemy, że zebranych zostało
więcej odpadów niż w tym samym okresie
roku 2005. Wzrost zebranych surowców
wtórnych i odpadów niebezpiecznych w 2006
roku oprócz większego zaangażowania mieszkańców, jest również efektem reorganizacji
systemu zbiórki. Przypomnę, że od maja br.
usuwane są z zabudowy jednorodzinnej ogólnodostępne pojemniki do surowców wtórnych

(z miasta i sołectw). W zamian mieszkańcy
otrzymują worki. Dzięki tej reorganizacji:
- zwiększyła się masa zbieranego szkła,
makulatury i plastiku,
- zwiększyła się liczba osób uczestniczących
w zbiórce,
- znacząco poprawiła się jakość i czystość
surowca,
- zmniejszyła się liczba podrzucanych i zalegających śmieci przy kontenerach.
Michał Walkowiak
podinspektor ds. ochrony środowiska
tel.: 061 812 20 55 w. 206
e-mail: srodowisko@murowana-goslina.pl
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Szanowni Państwo! Wydawanie dowodów osobistych

C

hcąc ułatwić Państwu załatwienie spraw
w Urzędzie Miasta i Gminy w Murowanej
Goślinie rozpoczynamy publikację w „Biuletynie Samorządowym” kart usług. Zwierają one
niezbędne informacje o sposobie i trybie załatwienia sprawy przez klienta Urzędu.
Co miesiąc będzie ukazywała się inna karta.
Osoby zainteresowane innymi kartami zapraszam na stronę internetową www.murowanagoslina.pl lub do punktu obsługi interesanta w
budynku Urzędu przy ul. Poznańskiej 18.
W tym numerze publikujemy kartę dotyczącą
wydania dowodu osobistego.
Ewa Leitgeber
Kierownik Referatu Organizacyjnego
Tel. 061 8118828
e.leitgeber@murowana-goslina.pl

Zasiłki dla rolników klęska suszy

Od

15 września br. w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Murowanej Goślinie (ul.
Dworcowa 10), w godz. 7.30 – 15.30 będą
przyjmowane od rolników poszkodowanych w
klęsce suszy wnioski na udzielenie jednorazowej pomocy finansowej w postaci zasiłku celowego.
Pomoc wyniesie 500 zł w przypadku rodziny
rolniczej prowadzącej gospodarstwo rolne o
powierzchni do 5 ha, oraz 1000 zł dla gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 5 ha.
Dodatkowo kwota pomocy zostanie zwiększona o ekwiwalent 1 tony pszenicy, czyli o
392 zł, w przypadku rodziny rolniczej hodującej bydło, owce, kozy lub konie, jeżeli średnie
szkody w użytkach zielonych spowodowane
suszą wynoszą powyżej 30 %.
Ostateczny termin składania wniosków mĳa 15
października a wnioski złożone po tym terminie zostaną odrzucone.
Pomocy zostanie udzielona gospodarstwom
rolnym, które złożyły na przełomie lipca i
sierpnia informację o stratach w gospodarstwie i w których szkody zostały oszacowane
przez komisję powołaną przez Wojewodę
Wielkopolskiego
Wnioski o jednorazowy zasiłek celowy można
składać, na specjalnych drukach, które można
pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy (pok. nr
30), Ośrodku Pomocy Społecznej i u Sołtysów.
Ponadto poszkodowanym udzielana będzie
pomoc w obniżeniu stawek czynszu dzierżawnego do gruntów dzierżawionych przez Agencję Nieruchomości Rolnych (wnioski prosimy
kierować do AGENCJI NIERUCHOMOŚCI
ROLNYCH w Poznaniu, ul. Fredry 9, 61-701
Poznań), oraz w opłacaniu bieżących składek
na ubezpieczenie społeczne. Nie będą stosowanie kary wobec producentów rolnych, którzy nie wywiążą się z limitu produkcji mleka.
Poszkodowani rolnicy otrzymają również w
pierwszej kolejności dopłaty bezpośrednie
(rozpoczęcie wypłat od 1 grudnia 2006 r.).
Arkadiusz Bednarek
insp. ds. rozwoju obszarów wiejskich i turystyki
tel.: 061 812 20 55 wew. 104
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl

Zgodnie z ustawą z dnia 12 września 2002r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o ewidencji
ludności i dowodach osobistych, do 31.12.2007 r. należy dokonać wymiany wszystkich dowodów
osobistych wydanych przed 2001r. (tzw. zielonych książeczek). Po upływie tego terminu „stare”
dowody osobiste utracą ważność, co jest równoznaczne z niemożnością posługiwania się takim
dokumentem tożsamości.
Zgodnie z harmonogramem, w tym roku wymianie podlegają dowody osobiste wydane pomiędzy 1992 a 1995 rokiem, natomiast w roku przyszłym dowody wydane pomiędzy 1996 a 2000
rokiem.
Jeśli dowód osobisty nie został wymieniony zgodnie z harmonogramem nie traci on ważności i
do końca 2007 r. można się takim dokumentem posługiwać. Jednakże, aby uniknąć utrudnień
(np. przy przekraczaniu granic) zmiany należy dokonać w jak najszybszym terminie.
Daria Tomczak
podinspektorr ds. elido
tel.: 061 8122 311
Rodzaj sprawy
WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH
Wymagane dokumenty
-

Wniosek o wydanie dowodu osobistego – druk dostępny u pracownika ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, Urząd Miasta i Gminy, ul. Poznańska 16, I piętro, pokój nr 33
Ww. wniosek własnoręcznie podpisany. Wniosek należy wypełnić czytelnie, drukowanymi
literami.
2 aktualne fotografie (lewy profil z widocznym lewym uchem)
Osoby, które nie zawierały związku małżeńskiego (panna, kawaler) - skrócony odpis aktu
urodzenia, o ile miejsce urodzenia znajduje się poza terenem Miasta Murowana Goślina
Osoby, które zawierały związek małżeński – aktualny odpis skrócony aktu małżeństwa z
informacją o noszonym nazwisku, o ile związek małżeński zawierały poza terenem Miasta i
Gminy Murowana Goślina
Dowód wpłaty za wydanie dowodu osobistego
Dotychczasowy dowód osobisty

Miejsce składania wniosku
Urząd Miasta i Gminy, ul. Poznańska 16, Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste, I piętro,
pokój nr 33, tel.8122-311
Opłaty
za wydanie dowodu osobistego - 30 złotych – wpłata na konto Urzędu
Nr konta: 59-90440001-0020-0200-0156-0005 (wpłata w Banku Spółdzielczym)
Termin odpowiedzi
30 dni od dnia złożenia wniosku
Tryb udzielenia odpowiedzi
-

Wniosek o wydanie dowodu osobistego własnoręcznie podpisany wraz z wymaganymi
dokumentami i dowodem uiszczenia opłaty należy złożyć osobiście w pokoju 33
Wydanie dowodu osobistego. Dowód odbiera się osobiście w pokoju 33

Jednostka odpowiedzialna
Pracownik ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, Urząd Miasta i Gminy,
ul. Poznańska 16, I piętro, pokój nr 33, tel.8122-311
Podstawa prawna
Art. 41-42 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.
U. z 2001 r., nr 87, poz. 960 z późn. zm.)
§ 1-4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu
osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich
wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2000 r., nr 112, poz. 1182 z późn. zm.)
Uwagi
Wniosek u wydanie dowodu osobistego osobie małoletniej składa ta osoba osobiście w obecności wszystkich przedstawicieli ustawowych (np.: obojga rodziców) lub opiekunów prawnych.
Wniosek ten powinien być podpisany przez osobę małoletnią (jeśli podpis jest możliwy) oraz
pisemna zgoda obojga rodziców lub opiekunów.

Wszystkie karty usług zostaną opublikowane w następnych Biuletynach, a znajdują się na stronie www.murowana-goslina.pl w zakładce „Przejrzysta Gmina”, znajdą tam Państwo
Przewodniki po Usługach z następujących zagadnień:
Baza danych i rejestry, Bezpieczeństwo, wojskowość, ppoż, Biuro Planowania Przestrzennego, Działalność Gospodarcza, Ewidencja Ludności i Dowody osobiste, Organizacje pozarządowe, opieka zdrowotna, Referat FN, Referat GK, Referat Gospodarki Nieruchomościami,
Rolnictwa i Leśnictwa, Referat Inwestycji, Urząd Stanu Cywilnego.

Inwestycja

w tym środki własne
budżetu gminy

Całkowity koszt
inwestycji

Finansowanie z dotacji,
środków prywatnych

Budowa targowiska miejskiego (nowa lokalizacja w
rejonie ul. Dworcowej)

2

0

1 000 000

PPP
0

0

0

0

149 859

473 720

ZPORR

40 000

1 100

773 438

1 698 405

0

127 770

450 000

1 000 000

Modernizacja i rozbudowa budynku Ratusza w
Murowanej Goślinie na potrzeby biblioteki

1

-

-

0
550 000

999 062

0

0

450 000

550 000

1 000 000

2 100 000

2 600 000

0

0

2007

6

473 720

40 000

Wykonanie zbiorników p.-poż we wsi Starczanowo,
Uchorowo i Trojanowo

2

2 471 843

2 469 280

3 659 550

- remonty budynków istniejących

Budowa cmentarza komunalnego

3 200 000

- budowa nowych mieszkań komunalnych

0

640 516

740 516

0

0

0

LIDER Sp. z o.o.

budżet woj.
wielkopolskiego

budżet woj.
Wielkopolskiego
WRPO

Środki wydatkowane
do końca 2006 r.

1 000 000

6 859 550

1 200 000

5 193 800

Potencjalne źródła
finansowania
zewnętrznego

5

6 859 550

4 800 000

6 000 000

0

5 193 800

1

2

Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 w
Murowanej Goślinie

1

Pozyskanie mieszkań komunalnych - wieloletnia
umowa PPP
w tym:

Budowa zbiornika retencyjnego w Przebędowie

1

A. INWESTYCJE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM WNIOSKÓW DO FUNDUSZY UE

L.p.

celu zapobiegania powstawaniu chorób
przenoszonych na ludzi i zwierzeta
przez szczury i myszy zostanie przeprowadzona na terenie Miasta i Gminy Murowana
Goślina w okresie od 25 września do 9 października 2006 roku OBOWIĄZKOWA DERATYZACJA. Obowiazek przeprowadzenia
deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych i osobach posiadających nieruchomosci w zarządzie lub użytkowaniu i innych podmiotach władajacych nieruchomościami.
Lucyna Kasprzak
specjalista ds. ds. dodatków mieszkaniowych i
usług komunalnych

W

4

Obowiązkowa deratyzacja

3

0

500 000

149 859

999 062

0

1 100

97 200

0

0

97 200

2 059 484

2 659 484

0

1 377 500

2008

7

0

1 740 800

2010

0

0

2011

323 500

360 000

0

683 500

0

0

585 000

360 000

0

945 000

0

0

0

0

1 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. INWESTYCJE POZOSTAŁE

500 000

0

0

0

1 100

C. INWESTYCJE OBOWIĄZKOWE

216 050

420 000

0

636 050

0

0

0

0

0

0

0

0

609 550

960 000

0

1 569 550

0

0

0

0

2012

w tym środki własne budżetu gminy

9
10
11
Finansowanie inwestycji w poszczególnych latach

B. INWESTYCJE REALIZOWANE

0

2 075 500

2009

8

0

0

0

0

0

0

374550

0

0

374 550

0

0

0

0

2013

12

0

0

0

0

0

0

553700

0

0

553 700

0

0

0

0

2014

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2015

14

0

0

0

0

0

2 337 110

0

0

0

0

0

0

0

0

Koszty do
poniesienia po roku
2015

15

16

bez finansowania
zewnętrznego

138

141

98

111

inwestycja niepunktowana

inwestycja niepunktowana

inwestycja niepunktowana

inwestycja niepunktowana

inwestycja niepunktowana

z finansowaniem
zewnętrznym

Punktacja

założono realizację inwestycji za środków uzyskanych w
wyniku PPP w nowej lokalizacji. W roku 2007
przygotowanie do inwestycji.

w roku 2006 złożony wniosek do ZPORR, w
przypadku otrzymania dotacji realizacja w latach 2007 -2
008

konieczne wykonanie stawów p-pożarowych w 3
miejscowościach ze względu na bezpieczeństwo
mieszkańców i mienia

uruchomienie inwestycji zależne od ilości wolnych
miejsc na istniejącym cmentarzu parafialnym

realizacja remontów i inwestycji zgodna z programem
poltyki mieszkaniowej gminy i umową z firmą Lider

rozpoczęcie robót budowlanych w 2006 r. i ich
kontynuacja w latach 2007 i 2008

inwestycja finansowana w całości z budżetu
województwa wielkopolskiego z wykorzystaniem
funduszy unijnych

Objaśnienia

17

W

2

Wieloletni Plan
Inwestycyjny na
lata 2007-2013

1

ieloletni Plan Inwestycyjny jest jednym z najważniejszych dokumentów gminy. To on określa zakres
planowanych inwestycji. WPI funkcjonuje w
Murowanej Goślinie od 6 lat i co 2 lata jest
aktualizowane. Wiosną tego roku rozpoczęły
się prace nad kolejną wersją WPI – tym razem
na lata 2007-2015. Do zespołu opracowującego WPI wpływały wnioski od mieszkańców i
różnych środowisk gminnych. Po kilkumiesięcznych działaniach zakończonych niezwykle
intensywnymi pracami w komisjach, Rada
Miejska 4.09.2006 r. uchwaliła Wieloletni Plan
Inwestycyjny dostosowany do nowego budżetu
Unii Europejskiej.
Głównym celem dokumentu jest dokończenie
inwestycji realizowanych i przygotowanie
inwestycji, na które można pozyskać wysokie
dotacje.
Najbardziej strategicznymi inwestycjami dla
Murowanej Gośliny są: budowa kanalizacji
sanitarnej, budowa obwodnicy miasta oraz
modernizacja linii kolejowej w kierunku Poznania.
Do najważniejszych inwestycji na najbliższe
lata, dla których mamy szanse na dotacje
unĳne należą: budowa zbiornika retencyjnego
w Przebędowie, przebudowa ul. Polnej,
budowa ul. Raduszyńskiej, rewitalizacja pałacu
wraz z parkiem, modernizacja stadionu miejskiego, modernizacja OSP w Boduszewie,
budowa Bindugi w Mściszewie, budowa szerokopasmowego dostępu do internetu, budowa
ulic na osiedlu nr 2 i nr 6, budowa boisk sportowych przy szkołach, rewitalizacja pl.
Powstańców Wlkp. i ulic w części staromiejskiej, budowa zbiornika Raduszyn, budowa
drogi z Długiej Gośliny do Łoskonia Starego,
inkubator przedsiębiorczości przy ul. Polnej.
W tym numerze prezentujemy część I obejmującą inwestycje nie związane z infrastrukturą. Część II (infrastruktura, kanalizacja,
wodociągi, drogi itd.) w kolejnym wydaniu Biuletynu.
Elżbieta Kujawa
kierownik Referatu Inwestycji
tel.: 061 812 20 55 w. 214
e-mail: e.kujawa@murowana-goslina.pl

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA (bez inwestycji infrastruktury technicznej)

Biuletyn Samorządowy
Miasta i Gminy Murowana Goślina

6

106 500

0

Modernizacja stadionu miejskiego

Modernizacja pałacu na potrzeby użyteczności
publicznej wraz z parkiem miejskim

Inkubator przedsiębiorczości przy ul. Polnej

Budowa boisk sportowych przy szkołach podstawowej nr 1, nr 2 i gimnazjum nr 2 w
Murowanej Goślinie, szkołach podstawowych w
Białężynie, Długiej Goślinie i Łopuchowie

Modernizacja dworca kolejowego (inwestycja możliwa
do realizacji po przejęciu budynku dworca przez
gminę)

Adaptacja pomieszczeń znajdujących się w remizie
OSP w Boduszewie na cele bazy turystycznej

Budowa pływalni

Budowa sal gimnastycznych przy wiejskich szkołach
podstawowych w Białężynie, Długiej Goślinie i
Łopuchowie oraz przy Szkole Podstawowej nr 1 w
Murowanej Goślinie

Modernizacja strażnicy OSP w Murowanej Goślinie
wraz z parkingiem

Budowa Bindugi w Mściszewie

Budowa krytego kortu tenisowego we wsi Rakownia
(niezbędne pozyskanie partnera prywatnego przy
zaangażowaniu sołectwa)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

24 781 224

w tym z budżetu gminy

51 784 455

1 000 000

232 500

0

3 375 000

5 250 000

0

0

643 500

PPP

WRPO lub
budżet woj..
wielkopolskiego

-

WRPO

WRPO

ew. EFROW

WRPO

NMF-EOG

3 133 914

4 321 914

0

0

0

0

166 468

0

0

0

0

31 300

2 570 959

4 950 162

0

0

60 000

90 000

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0
0

40 000

40 000

0

0

0

12 000

0

80 000

80 000

0

0

0

0

0

2 210 443

5 634 346

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 819 567

6 916 517

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

628 467

2 513 867

1 190 000

1 190 000

0

1 535 817

9 904 267

0

0

17 500

220 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

293 750

1 175 000

628 467

2 513 867

595 000

3 570 000

0

3 263 477

13 416 793

0

500 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000 000

3 966 667

293 750

1 175 000

628 467
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0
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0
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0
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Inwestycja może być realizowana na zasadach PPP niezbędne pozyskanie partnera prywatnego przy
zaangażowaniu sołectwa

projekt wykonany w latach 2006 - 2007, realizacja
częściowa w roku 2007 i w latach następnych

Opracowanie dokumentacji projektowej w latach 20062007. W roku 2007 rozpoczęcie prac remontowych
wewnątrz budynku. Wykonawstwo robót związanych z
rozbudową i skarpą planowane na rok 2014

Projektowanie planowane na rok 2013, realizacja lata
następne (po uzyskaniu środków zewnętrznych)

e na lata 2012 - 2013, realizacja lata następne (po uzyskani

Opracowana dokumentacja techniczna. Realizacja
przewidziana na lata 2012 - 2013 (po dokonaniu
aktualizacji dokumentacji), chyba, że wcześniej będzie
możliwe pozyskanie środków zewnętrznych

Inwestycja zostanie uruchomiona po pozyskaniu
nieruchomości przez Gminę

w roku 2006 opracowanie dokumentacji projektowej,
następnie realizacja w latach późniejszych

w roku 2006 opracowanie koncepcyjne zawierające
analizę opłacalności wraz ze studium wykonalności. W
latach 2011 - 2013 wykonanie robót budowlanych po
uzyskaniu środków zewnętrznych

w latach 2006-2007 opracowanie dokumentacji
projektowej i studium wykonalności. Realizacja w latach
2010 - 2011 po uzyskaniu środków zewnętrznych

W latach 2005 - 2006 opracowanie dokumentacji
technicznej, etapowa realizacja robót budowlanych

od roku 2009 przygotowanie dokumentacji technicznej i
wykupy terenu, realizacja możliwa od roku 2010 po
uzyskaniu środków zewnętrznych

Objaśnienie skrótów:
WRPO - Wojewódzki Regionalny Program Operacyjny; PPP - partnerstwo publiczno-prywatne; FS - Fundusz Spójności; NMF-EOG - Norweski Mechanizm Finansowy - Europejski Obszar Gospodarczy; EFROW - Europejski Fundusz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
AQUANET S.A.; PCSS - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-SiecioweTELE PERN Sp. z o.o.; BRD - Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego; ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

76 565 679

Koszty inwestycji

0

1 000 000

77 500

310 000

1 016 468

1 125 000

4 500 000

1 750 000

7 000 000

954 738

750 000

3 012 000

WRPO

100 000

8 988 000

70 000

12 000 000

WRPO
70 000

1 762 500

458 400

737 500

2 500 000

2 343 800

WRPO lub
NMF-EOG

458 400

5 656 200

0

1 153 740

8 000 000

WRPO

-

0

8 925 000

0

2 975 000

11 900 000

Budowa zbiornika Raduszyn

4

2 600 000

Rozbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ul.
Poznańskiej

3

Część robót (poza realizacją nowej kubatury) wykonana
w latach do 2006 r. Realizacja pozostałych prac - także
zagospodarowanie przeległego terenu wraz z
budynkiem przy ul. Poznańskiej 14 w 2011 - 2012 r
(wartość tych robót nie została uwzględniona w koszcie
inwestycji)
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I N W E S T YC J E

Przygotowanie: REFERAT INWESTYCJI, BARBARA FLORYS, WIOLETTA WOJCIECHOWSKA; inwestycje@murowana-goslina.pl

INWEST YCJE - REMONT Y - DROGI

Inwestycje na terenie gminy
Inwestycje
współfinansowane
środków unĳnych

ze

Kontynuowane są roboty, związane z budową
ulic na osiedlu 600-lecia, w ramach projektu
współfinansowanego z funduszy UE.
Realizowane są roboty na ulicy Śliwkowej,
związane z budową nawierzchni. Zauważalne
jest zainteresowanie okolicznych mieszkańców,
związane z budową tej ulicy, gdyż będzie ona
znakomitym ciągiem komunikacyjnym do
Puszczy Zielonki.
Zakończono prace (wykonano nawierzchnię
z kostki brukowej i chodniki) na ulicach: Brzoskwiniowej, Wiśniowej i Czereśniowej.
Zakończono również realizację wymiany
przecisku pod ulicą Poznańską.
Obecnie trwają prace realizacyjne przy odcinku
ulicy Nowoprojektowanej łączącym....
Ostatnim elementem realizacji będzie wykonanie odcinka ulicy Morelowej (w okolicach
przepustu) oraz ulicy Śliwkowej. W tym miejscu
rozpoczął się pierwszy etap budowy ronda.

Inwestycje finansowane z budżetu

W pierwszym półroczu 2006 r. zakończono
budowę segmentu B Gimnazjum nr 1, część
dydaktyczno – administracyjną z aulą forum
oraz pokojami noclegowymi na poddaszu,
uzyskując pozwolenie na użytkowanie wydane
przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego dla Powiatu Poznańskiego.

Ponadto wyposażono w meble następujące
pomieszczenia jak: trzy sale dydaktyczne, aulę
na 350 miejsc, pokoje administracyjne, pokój
nauczycielski, gabinety dyrektorów, świetlicę –
jadalnię, kuchnię – przygotowalnię wraz
z zapleczem, siedem pokoi noclegowych na
poddaszu. Na oknach zamontowano zasłony rolety. Pomieszczenie auli forum wyposażono
w scenę. W auli forum wykonano instalację
multimedialną wraz z nagłośnieniem.
Powierzchnia całkowita segmentu B wynosi
2 170,58 m2, powierzchnia użytkowa – 1607,86
m2, natomiast kubatura segmentu wynosi
7 620,30 m3.
Następnym etapem jest wykonanie parkingu
przy segmencie B wraz dojściem i możliwością
dojazdu dla osób niepełnosprawnych od strony
ul. Starczanowskiej. W chwili obecnej rozstrzygany jest przetarg na wykonanie parkingu wraz
chodnikiem i oświetleniem.
W sierpniu kontynuowano prace remontowe w
budynkach urzędu Miasta i Gminy. Kontynuowane są prace związane z wykonaniem
remontu kapitalnego piwnic. Ponadto realizowane są prace związane z dociepleniem elewacji, wymieniono okna w budynkach urzędu.
Obecnie
wykonywane
są
wyprawki
wewnętrzne. Realizowane są również prace
związane z wymianą instalacji co.
Wykonano fundamenty i podbudowę pod
nawierzchnię boiska przy szkole w Długiej
Goślinie. Zamontowano również oświetlenie.
Następnym etapem realizacji będzie instalacja
nawierzchni ze sztucznej trawy, która sfinansowana
i
wykonana
będzie przez PZPN.

Inwest ycje
pozabudżetowe
Lider
Zgodnie z podpisaną
umową na wieloletnie
zarządzanie zasobami
komunalnymi ze spółką
LIDER, kontynuowane
są roboty budowlane
przy budynku komunalnym przy ulicy Kochan-

Barbara Florys - obsługa inwestorów
owskiego nr 16. W ubiegłym miesiącu wylano
ławy fundamentowe, a obecnie kontynuowane
jest wykonywane murów piwnicznych.

Remonty finansowane z budżetu

Remonty Przedszkoli
W okresie letnim wykonano prace remontowe
w trzech przedszkolach naszej Gminy tj.:
• „Słoneczko” - wykonano kapitalny remont
pomieszczenia kuchni wraz pomieszczeniami zaplecza,
• „Promyk” - wykonano kapitalny remont sali
dydaktycznej i pomieszczenia (korytarz)
przy gabinecie dyrektora, polegający na
wymianie podłogi, oświetlenia, malowaniu
ścian, sufitów, stolarki, grzejników,
• „Leśne Skrzaty” - wykonano kapitalny
remont sali dydaktycznej polegającego na
wymianie podłogi, instalacji oświetleniowej,
malowaniu kompleksowym ścian, sufitów,
rur, grzejników, stolarki drzwiowej i okiennej.

Remonty współfinansowane z budżetu
gminy

Remont komisariatu policji
W sierpniu rozpoczął się 1. etap remontu
komisariatu. Wykonywana jest wymiana pieca
centralnego ogrzewania (piec węglowy
zastąpiony zostanie gazowym). W budynku
zainstalowano
okablowanie
strukturalne.
Rozpoczęta zostanie również przebudowa parteru budynku zgodnie z założeniami tzw.
„otwartego
komisariatu”
(oddzielenie
przestrzeni dla interesantów od przestrzeni
pracy operacyjnej). W najbliższym czasie kontynuowane będą prace: wymienione zostaną
okna, zmieniona zostanie elewacja i budynku,
zostanie on również docieplony. Pozostałe
prace zostaną wykonane w przyszłym roku, w
zależności od posiadanych środków finansowych. Zleceniodawcą remontu jest Komenda
Wojewódzka Policji w Poznaniu. Koszt
wykonanych w br. prac wyniesie 200 tys. zł, z
czego połowę przekazała Gmina Murowana
Goślina.
tel.: 061 812 20 55 w. 202
e-mail: b.florys@murowana-goslina.pl

- informuje

W

ramach budowy wodociągu w Głęboczku w sierpniu AQUANET dokonał
wyboru Wykonawcy inwestycji, którym będzie
Spółka Krzesinki. Zawarta umowa na realizację inwestycji przewiduje jej rozpoczęcie we
wrześniu zaś zakończenie do końca br. Wykonana zostanienowa stacja wodociągowa oraz
wymieniana będzie istniejąca sieć wodociągowa w tej miejscowości.
W sierpniu ruszyły prace związane z budową
II etapu wodociągu w Przebędowie –
inwestycja stanowi kontynuację zadania
rozpoczętego w roku ubiegłym i polega na

wymianie istniejącej sieci wodociągowej w tej
miejscowości i zapewnieniu dostawy wody z
systemu AQUANET (odcięcie od zaopatrzenia
w wodę z istniejącego wodociągu zakładowego
w tej miejscowości). Roboty zostaną
zakończone do końca października.
Budowa wodociągu Białęgi - Białężyn i
połączenie go z systemem wodociągowym
Uchorowa polegać będzie na realizacji przewodu wodociągowego łączącego wodociągi w
tych miejscowościach. W efekcie znacznie
poprawią się warunki dostawy wody w
Białężynie (likwidacja niedoborów wody, szc-

zególnie widoczna w okresie letnim oraz
poprawa jej ciśnienia w sieci).
Opracowany projekt techniczny w dniu
24.08.2006 r. złożono w Starostwie Powiatowym oraz Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim o wydanie pozwolenia na budowę.
Uzyskanie pozwolenia na budowę warunkuje
niezwłoczne przystąpienie do ogłoszenia
przetargu na realizację inwestycji
Justyna Wiśniewska- Idczak
specjalista ds. marketingu
tel.: 061 835 90 54
e-mail: justyna.wisniewska@aquanet.pl
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BEZPŁATNE BADANIA W RAMACH PROGRAMU PROFILAKTYKI
CHOROB NOWOTWOROWYCH PRZEWODU POKARMOWEGO I
JAJNIKA ORAZ CHORÓB TARCZYCY
Program skierowany jest do kobiet i mężczyzn w wieku 45 – 65 lat (roczniki 1941-1961)
z terenu gmin powiatu poznańskiego, którzy nie skorzystali w 2005 roku z badań w zakresie
chorób nowotworowych przewodu pokarmowego i wątroby finansowanych przez powiat
poznański.
Kobiety z roczników 1946-1955, które brały udział w ww. badaniach w roku ubiegłym mogą
uczestniczyć w badaniach w zakresie chorób nowotworowych jajnika
Realizacja programu
U każdej osoby uczestniczącej w programie zostanie wykonane badanie krwi w celu oznaczenia markerów nowotworowych CEA (choroby przewodu pokarmowego) i CA 125 (choroby
jajnika) oraz hormonu tarczycy TSH. W oparciu o wyniki badań lekarz onkolog określi grupę
ryzyka wystąpienia choroby i sposób dalszego postępowania.
Badania wykonywać będzie kadra medyczna Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
„Szpital w Puszczykowie” im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego Sp. z o.o.
Badania są w całości finansowane przez powiat poznański.
Do wykonania badania niepotrzebne jest skierowanie.
Terminy badań:
29 września 2006 r.
4 listopada 2006 r.

godz. 14:00 – 18:00;
godz. 9:00 – 14:00.

Miejsce: Przychodnia Lekarza Rodzinnego, ul. Modrzewiowa 8.
Rejestrować się można telefonicznie pod numerem
(061) 89 84 037 i 89 84 031
od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 14:00
Choroby nowotworowe są głównym problemem zdrowotnym nie tylko mieszkańców powiatu poznańskiego. Rozwĳają się długo i często w początkowym stadium są bezobjawowe.
Wczesne wykrycie to najpewniejszy sposób na wyleczenie.
POWIAT POZNAŃSKI

Bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet
Uprzejmie informujemy, że Ośrodek profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
w Poznaniu, na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia
– Oddział w Poznaniu,
wykona nieodpłatnie w dniu:

2 grudnia 2006 roku
100 badań mammograficznych piersi w mammobusie
W badaniach mogą uczestniczyć kobiety w wieku: 50 – 69 lat
(50 lat musi być ukończone przed dniem badania),
które w ciągu ostatnich dwóch lat nie korzystały z profilaktycznej
mammografii opłacanej przez NFZ

Mammobus stanie na parkingu przy Ośrodku Zdrowia, ul. Dworcowa 10
Badania rozpoczną się o godzinie 900.
W ciągu godziny wykonanych zostanie około 10-12 mammografii.
U kobiet miesiączkujących mammografię wykonuje się w pierwszych
10-dniach cyklu miesiączkowego, licząc od pierwszego dnia miesiączki.
Podstawą wykonania badania jest dowód osobisty oraz
ważny dokument ubezpieczenia!!
Zapisy na badania (należy podać: imię, nazwisko, adres, nr PESEL)
przyjmowane są w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina
pod numerem telefonu 0 61 811 30 01
w poniedziałek
od wtorku do piątku

w godz. 900 - 1700
w godz. 730 – 1530

Wyniki badań zostaną przesłane na adres domowy.

Awans zawodowy
nauczycieli

W

dniach 21 i 24 sierpnia br. pięciu
nauczycieli kontraktowych ze szkół
prowadzonych przez Gminę Murowana Goślina przystąpiło do egzaminów na
kolejny stopień awansu zawodowego. W
wyniku przeprowadzonego postępowania
egzaminacyjnego wszyscy nauczyciele uzyskali
tytuł nauczyciela mianowanego. Należą do
nich: Ewa Napieralczyk – nauczyciel historii w
Gimnazjum nr 1, Jolanta Błoszyk – nauczyciel
języka niemieckiego w Gimnazjum nr 1, Aleksandra Sternal – nauczyciel geografii w Gimnazjum nr 1, Małgorzata Geszke –psycholog w
Gimnazjum nr 2, Iwona Wolniewicz –nauczyciel techniki w Szkole Podstawowej nr 1.
Wszystkim nauczycielom gratulujemy awansu,
jednocześnie życząc dalszych sukcesów w
pracy wychowawczej i dydaktycznej oraz
pomyślności w życiu osobistym.
Iwona Szczodrowska
inspektor ds. oświaty
tel.: 061 812 20 55 w. 111
e-mail: oswiata@murowana-goslina.pl

Zmiany w zarządzaniu szkołą

Z

dniem 31 sierpnia 2006 roku Szkoła
Podstawowa w Łopuchowie przestała
być szkołą gminną. Od 1 września br.
szkołę prowadzi Fundacja „Pomoc dzieciom
wiejskim” z Bliżyc w gminie Skoki. Budynki
szkolne wraz z otoczeniem zostały oddane
Fundacji w użyczenie na okres 5 lat. Szkoła
będzie funkcjonowała w oparciu o dotacje
przekazywaną przez gminę na każdego ucznia
uczęszczającego do szkoły.
Dla uczniów uczęszczających do szkoły
w Łopuchowie szkoła jest nadal szkołą
bezpłatną i ogólnie dostępną. W roku szkolnym 2006/2007 będzie uczyło się w niej 73
uczniów zarówno z gminy Murowana Goślina
jak i z gminy Skoki. Uczniowie będą dowożeni
do Szkoły na dotychczasowych zasadach.
Większość zajęć będzie prowadzona przez
tych samych nauczycieli.
W budynku szkoły funkcjonuje również prowadzone przez Fundacje przedszkole publiczne,
a więc bezpłatne i ogólnodostępne.
W roku szkolnym 2006/2007 do przedszkola
uczęszcza 40 dzieci zarówno 6-letnich jak
i młodszych. Gmina będzie przekazywała na
każde dziecko dotację w wysokości takiej
samej jak na pozostałe przedszkola publiczne.
Iwona Szczodrowska
inspektor ds. oświaty
tel.: 061 812 20 55 w. 111
e-mail: oswiata@murowana-goslina.pl

WYBORY 2006

Wszystkie informacje
znajdują się na
www.murowana-goslina.pl,
w zakładce Wybory 2006
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Szlak kościołów drewnianych – rozpoczęcie projektu

Arkadiusz Bednarek

specjalista ds. obszarów wiejskich i turystyki

Z

wiązek
Międzygminny
„Puszcza
Zielonka” 1 września br podpisał z
Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim umowę na realizację projektu „Szlak
kościołów drewnianych wokół Puszczy
Zielonka”. Projekt ten uzyskał dofinansowanie
ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, dla działania
w Priorytecie 1, Działanie 1.4. Rozwój turystyki
i kultury (projekty infrastrukturalne i promocyjne z zakresu turystyki i kultury).
Zadanie to, jest już kolejnym projektem (po
programie „Renowacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej na terenie Puszczy Zielonka i
okolic wraz z wydaniem mapy, przewodnika i
materiałów promocyjnych” finansowanego z
SAPARDU) który uzyskał dofinansowanie z
Funduszy UE.
Celem programu „Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka” jest stworzenie warunków do dobrego zapoznania się z
dziedzictwem drewnianej architektury sakralnej na terenie gmin Związku. Właściwe docenienie wartości duchowych i materialnych
związanych z drewnianymi kościołami powinno przyczynić się do zwiększenia troski o
zachowanie ich w historycznej postaci
zarówno, jeżeli chodzi o bryłę kościoła,
wnętrza, cmentarz przykościelny a także
otaczający krajobraz. Program ma zwrócić
uwagę na jeszcze jedną zależność. Szlak
kościołów drewnianych prowadzonych jest
wokół puszczy, która stanowi zaplecze naturalnego budulca, czyli drewna. Pokazuje więc
jak bliskie było w dawnych czasach
współistnienie człowieka ze środowiskiem
naturalnym (lasem), jak bezpośredni był
związek między kulturą a naturą.
Programem zostały objęte kościoły drewniane
znajdujące
się
w
następujących
miejscowościach:
• Kicin w gminie Czerwonak,
• Wierzenica i Uzarzewo (kościół szachulcowy) w gminie Swarzędz
• Długa Goślina w gminie Murowana

Goślina,
• Węglewo w gminie Pobiedziska,
• Kiszkowo, Łagiewniki i Sławno w gminie
Kiszkowo
• Skoki (kościół szachulcowy), Jabłkowo,
Raczkowo i Rejowiec (dawny zbór), w gminie Skoki.
Projekt „Szlak kościołów drewnianych wokół
Puszczy Zielonka” został przygotowany pod
kątem turystyki samochodowej – korzysta z
istniejącej sieci dróg. Pętla obejmująca dziewięć
z tych kościołów, przebiegająca wokół puszczy,
liczy ok. 90 km. W przypadku wyjazdu z Poznania długość całej trasy wynosi około 110 km
(uwzględniając dojazdy do kościołów w Kicinie
i Wierzenicy). Z główną pętlą szlaku łączą się
drogi dojazdowe doprowadzające do trzech
pozostałych kościołów tak, że wszystkie drewniane świątynie na terenie gmin Związku
objęte są programem.
W ramach projektu maja zostać wykonane
następujące prace:
• opracowanie merytoryczne przebiegu
trasy,
• oznakowanie szlaku,
• ustawienie tablic informacyjnych przy
obiektach,
• opracowanie i wydanie map wielkoformatowych,
• przygotowanie materiałów kartograficznych z prawami autorskimi,
• przygotowanie i wydanie przewodnika
„Szlak Kościołów Drewnianych” oraz
„Gdzie jeść, gdzie spać ....”,
• opracowanie merytoryczne i wydanie

płyty muzycznej CD z muzyką sakralną,
• opracowanie merytoryczne i wydanie
płyty DVD zawierającej multimedialną
prezentację szlaku,
• opracowanie strony internetowej dot.
„Szlaku Kościołów Drewnianych”,
• wykup powierzchni wystawienniczej i
organizację stoiska na Targach „Tour Salon
2007”,
• spotkania promocyjne z mediami,
• organizację „dni otwartych” na szlaku
kościołów drewnianych – objazd promocyjny Szlaku,
• warsztaty szkoleniowo – informacyjne dla
zarządców obiektów sakralnych i służb
ochrony zabytków, dla samorządów oraz
dla organizacji turystycznych,
• wydanie materiałów i gadżetów promocyjnych.
Całkowity koszt projektu zamyka się kwotą
600.000,00 zł brutto. Kwota dotacji ze
środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zakładana jest
na poziomie 301.800,00 zł.
Arkadiusz Bednarek
Kierownik Jednostki Realizującej Projekt
„Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy
Zielonka”
nr. Z/2.30/I.1.4/383/05
tel. kom.: 500 078 626
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl

Polagra Farm - wyjazd na targi

W

dniach 12 – 15 października br. na terenie
Międzynarodowych
Targów
Poznańskich odbędzie się kolejna edycja
Targów Rolniczych „POLAGRA – FARM”.
Podobnie jak w latach ubiegłych imprezę
podzielono na cztery działy: HODOWLA,
POLE, OGRÓD I LAS, ROZWÓJ OSZARÓW
WIEJSKICH. Całość imprezy uzupełniać
będzie Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych oraz Krajowa Wystawa Ogrodnicza.
Organizatorzy poza dodatkowymi konferencjami naukowo – technicznymi z ciekawymi

wykładami przewidzieli także sporo atrakcji
dla zwiedzających.
15 października (NIEDZIELA) Urząd Miasta i
Gminy organizuje dla mieszkańców gminy
zbiorowy wyjazd na tereny targowe. Wyjazd
planowany jest na godzinę 10.00 (przystanek
autobusowy na Placu Powstańców Wlkp.) a
uczestnik pokrywa jedynie koszt wstępu na
Targi (7 zł). Ze względu na ograniczoną liczbę
miejsc (decyduje termin zgłoszenia) wszyscy
chętni proszeni są o wcześniejsze zgłaszanie
się osobiście w budynku Urzędu Miasta i

Gminy pok. nr. 30 lub o kontakt telefoniczny
pod numerem 812 20 55 wew. 104. Istnieje
również możliwość zgłoszenia listy osób z
sołectw poprzez Sołtysów. Przypominam, iż
ostateczny termin zgłoszeń upływa dnia 5
października. Podczas wyjazdu będzie można
również zobaczyć stoisko promujące naszą
gminę w Pawilonie Regionów. Serdecznie
zapraszamy.
Arkadiusz Bednarek
Insp. ds. rozwoju obszarów wiejskich i turystyki
tel.: 061 812 20 55 w. 104
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl
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K U LT U R A

Dwa lata temu w Murowanej
Goślinie narodził się pomysł, aby
stworzyć ofertę kulturalną dla
mieszkańców i wypoczywających
turystów pn. „Murowane Lato”

Przygotowanie: MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK KULTURY I REKREACJI dom.kultury@murowana-goslina.pl

Z A POW IEDZI - PODSUMOWA NI A - W Y DA R ZENI A

„Folklor, Folklor i
jeszcze Raz Folklor”

P

od takim hasłem przebiegał nie tylko
drugi dzień Jarmarku Św. Jakuba w Murowanej Goślinie, ale również warsztaty
artystyczne , jakie miały miejsce w dniach od
21 do 23 lipca z udziałem Zespołu Folklorystycznego Goślinianie i kaszubskiego Zespołu
Pieśni i Tańca Niezabótczi ze Stężycy. Członkowie obu grup poznawali folklor charakterystyczny dla ich regionów przygotowując się do
wspólnego występu. W czasie wolnym gospodarze zorganizowali wycieczkę do Poznania,
ognisko z pieczeniem kiełbasek, śpiewem i
tańcem, którym nie było końca. Nawiązały się
nowe przyjaźnie. Młodzi artyści z Kaszub i ich
opiekunowie nie tylko chętnie dzielili się swoim
doświadczeniem, ale także są zainteresowani
dalszymi kontaktami z naszym zespołem.
Owocem dwudniowych warsztatów był
wspólny taniec młodzieży z obu zespołów, a
także indywidualny pokaz repertuaru każdego
z nich. Nasi goście zaprezentowali ponad
czterdziestominutowy program, który wzbudził ogromny aplauz publiczności.
Należy podkreślić, że zespół Niezabótczi,
który istnieje już od 16 lat jest bardzo znany
nie tylko w Polsce, ale i za granicą i jest laureatem licznych konkursów. Mimo tego nie
odmawia współpracy z młodymi zespołami.
Nie było to ostatnie tego typu spotkanie,
bowiem w zamierzeniach kierownika Goślinian leży nawiązanie takiej współpracy, żeby w
rezultacie doprowadzić do spotkania połączonego z warsztatami trzech różnych kultur:
Podhala, Kaszub i Wielkopolski. Już od kilku lat
zespół Goślinianie podtrzymuje kontakty artystyczne z zespołem Mali Ochotni z Ochotnicy
Górnej. Nie pozostaje więc nic innego niż
życzyć sobie, żeby trzy wspomniane wyżej
zespoły jak najprędzej spotkały się na warsztatach artystycznych i żeby ta współpraca
zaowocowała wspólnymi występami i sukcesami.
Marzanna Karbowska

Zajęcia w Ośrodku Kultury
MGOKiR w Murowanej Goślinie zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia następujących sekcji :
Klub Osiedlowy „Zielone Wzgórza”, Nowy Rynek 8 (tel. 8 123 – 629),
email: klub.osiedlowy@murowana-goslina.pl
Nazwa

Dzień tygodnia

Zespół tańca ludowego „Goślinianie”

poniedziałek godz.17.00

Aerobic

poniedziałek,
godz. 19.30

czwartek

Koło plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych

wtorek godz. 18.00

Rytmika dla najmłodszych

środa, godz. 12.00

Język angielski dla wszystkich, na wszystkich poziomach zaawanśroda, godz. 15.00
sowania
Klub gier umysłowych szachy i wiele innych

środa, godz. 17.00

Kółko plastyczne dla najmłodszych (5-6 lat)

czwartek godz. 17.15

Teatrzyk „Zielona Goś”

piątek godz. 16.30

Teatr „Gang Marcina”

piątek godz. 18.00

Pracownia modelarska „Passat”

czwartek, piątek godz.
17.00 – 19.00

Pracownia modelarska „Pirat”

piątek godz. 17.00 - 20.00
sobota godz.10.00 - 13.00

Pracownia rzeźby i ceramiki

od października

Kółko fotograficzne

od października

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury przy ul. Poznańskiej 16 (tel.061 8122 –120)
email: dom.kultury@murowana-goslina.pl
Nazwa

Dzień tygodnia

Gimnastyka dla seniorów

poniedziałek godz. 17.00 – 18.00

Teatr „Gang Marcina”

poniedziałek godz. 18.30 – 20.00

Gośliński Klub Piszących

drugi i czwarty poniedziałek miesiąca godz. 18.00

Nauka gry na flażolecie

wtorek godz. 16.00- 17.00

Chór Dziewczęcy „Canzona”

wtorek godz. 18.00 piątek godz.
19.00

Zespół śpiewaczy „Goślinianka”

środa godz. 15.00

Teatrzyk „Zielona Goś”

środa godz. 17.00

Chór Mieszany „Vocantes”

środa godz. 18.30

Zespół śpiewaczy „Goślińskie Chabry”

czwartek godz. 18.00

Chór Żeński „Canzona Absolwent”

piątek godz. 19.00

Biuletyn Samorządowy
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Poradnie specjalistyczne w ramach
kontraktu z NFZ
w Murowanej Goślinie
ul. Dworcowa 10
NS ZOZ MEDICUS
rejestracja tel. 061 811 30 57

Darmowe zajęcia sportowe
Ukończyłeś gimnazjum i masz nie więcej niż 25 lat, uczysz się, pracujesz lub masz dużo wolnego czasu, weź udział w
ZAJĘCIACH SPORTOWYCH DLA MŁODZIEŻY
PONADGIMNAZJALNEJ I STARSZEJ

Lp.

Poradnie

Czas pracy

1

Ginekologiczno-Położnicza

poniedziałek 8 00 - 1200
wtorek 900 - 1600

2

Laryngologiczna

poniedziałek 1500 - 20 00
środa 800 - 1300

3

Neurologiczna

wtorek 900 - 1300
piątek 1400 - 1700

4

Okulistyczna

poniedziałek 10 00 - 1500
środa 900 - 1200

5

Urologiczna

środa 900 – 1230
czwartek 1400 - 1730

6

Dermatologiczna

wtorek 1500 - 20 00
czwartek 1215 - 1915

7

Chirurgiczna

czwartek 10 00 - 1600

8

Chirurgiczna urazowoortopedyczna

poniedziałek 7 – 12
00

30

Oznakowanie domów

U

rząd Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie przypomina wszystkim właścicielom i zarządcom budynków o obowiązku umieszczenia w miejscu widocznym na budynku lub na ogrodzeniu
tablicy z numerem porządkowym.
Obowiązek ten wynika z § 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 28.10.2004 r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (
Dz. U. Nr 243 poz. 2432 z 2004 r.).
Brak numeracji oznacza ogromne utrudnienie w zlokalizowaniu adresata zarówno w celu doręczeń korespondencji jak i dotarcia z pomocą
lekarską do chorego. Ten ostatni argument zgłaszany jest często przez
pracowników służby zdrowia i powinien stanowić podstawę do zastosowania się do powyższego wezwania.
Barbara Mizgier
inspektor ds. geodezji
tel.: 061 812 20 55 w. 106
e-mail: b.mizgier@murowana-goslina.pl

Przetargi gminne na:
www.bip2.murowana-goslina.pl

Gdzie i kiedy?
1. sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 1 w Murowanej
Goślinie
w środy w godz. od 19:00 do 20:30;
2. sala gimnastyczna przy Gimnazjum nr 2 w Murowanej Goślinie
w środy w godz. od 20:00 do 21:30
Uczestników prosimy o przynoszenie dowodu tożsamości. Jednorazowo w zajęciach może uczestniczyć do 25 osób (decyduje kolejność
zgłoszenia). Obowiązuje zmiana obuwia oraz strój sportowy.
Zajęcia finansowane przez gminę Murowana Goślina.
Wszystkich chętnych zapraszamy

Wybory w Białegach
ZAWIADOMIENIE
Zawiadamia się mieszkańców sołectwa Białęgi , iż dnia
3 października 2006 roku o godz. 18:00
w świetlicy OSP w Białężynie,
odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa.
W trakcie spotkania odbędą się wybory Sołtysa.
Prosi się mieszkańców sołectwa o liczny udział w zebraniu.

Burmistrz Miasta i Gminy

www.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 Leitgeber .....................................................061 811 88 28
Burmistrz Tomasz Łęcki: ......................................................061 811 30 01 Biuro Rady Miejskiej, Ewelina Łupińska ..............................061 812 24 41
Sekretarz Marcin Buliński: ....................................................061 811 30 04 Komunikacja Społeczna, Promocja i Fundusze Europejskie
Skarbnik Romana Dudek: .....................................................061 811 30 02 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
Referat Inwestycji,
kierownik Elżbieta Kujawa: .................................................061 812 24 20 Policja ........................................kom.: 0 500 13 53 51, tel.: 061 812 22 97
Pogotowie Ratunkowe .......................................................................... 999
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
kierownik Violetta Szałata: ..................................................061 812 21 50 Pogotowie Energtyczne ....................................................... 061 423 91 11
Wodociągi i kanalizacji sanitarnej (całą dobę) ...... 061 812 20 40 lub 994
Utrzymanie dróg i infrastruktura drogowa,
Wioletta Wojciechowska ........................................061 812 20 55 w. 205 Wodociągi i kanalizacja sanitarna (700 - 2200) ..............061 835 90 66
Dodatki mieszkaniowe, Lucyna Kasprzak .........................061 892 11 93 Kanalizacja deszczowa, drogi i oświetlenie ...................... 0 510 25 13 79

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

godz. otwarcia Urzędu: poniedziłek: 900 - 1700, wtorek-piątek: 730 - 1530
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

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: biuletyn@murowana-goslina.pl

