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Modernizujemy Ratusz! kolejna dotacja

N

owy projekt inwestycyjny Gminy Murowana Goślina - współfinansowany ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). „Modernizacja i rozbudowa budynku zabytkowego ratusza w Murowanej Goślinie na cele
działalności Biblioteki Publicznej” został złożony w marcu 2006 roku do
Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Całkowity koszt projektu zamyka się kwotą 2 016 422,01 zł brutto.
Wnioskowana kwota dotacji: 1 512 316,51 zł.
Zgodnie z decyzją Regionalnego Komitetu Sterującego z dnia 5 października 2006 r. projekt otrzymał dotację i zostanie dofinansowany w
ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na poziomie 75% kosztów kwalifikowanych.
Realizacja planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego służyć będzie
rozwojowi kultury i turystyki w Gminie Murowana Goślina. Ponadto
przyczyni się do polepszenia wyglądu i estetyki miasta zwiększając jego
atrakcyjność pod względem turystycznym.
Przewiduje się, iż modernizacja i rozbudowa zabytkowego budynku
zwiększy dostępność do kultury szerokiemu gronu mieszkańców gminy,
w tym także osób niepełnosprawnych (poprzez zniesienie barier architektonicznych).
Przeprowadzone prace budowlane (m.in. nadbudowa jednej kondygnacji oficyny, adaptacja poddasza ratusza na pomieszczenia biurowe,
modernizacja pomieszczeń na I piętrze, budowa łącznika wraz z windą)
wpłyną na poprawę warunków lokalowych w obecnych pomieszczeniach, jak również na uzyskanie dodatkowej powierzchni użytkowej z
przeznaczeniem na nowe pomieszczenia, zagospodarowane m.in. na
czytelnie, sale do prezentacji i spotkań z twórcami, pomieszczenia biurowe, informację turystyczną itp.
Dokończenie str. 8.

Wyborco, Mieszkańcu Gminy
Murowana Goślina!

J

eśli czujesz się obywatelem Ziemi Goślińskiej, jeśli nie są Ci obojętne sprawy Twojej
gminy, powiatu i województwa, jeśli chcesz
wziąć współdecydowanie o nich w swoje ręce,
nie przegap daty 12 listopada 2006r.! Bądźmy
wszyscy członkami społeczeństwa obywatelskiego, czyli takiego, w którym do minimum
ograniczona jest ingerencja władzy politycznej
w życie obywateli, gdzie obywatele z własnej
inicjatywy tworzą odpowiadające ich potrzebom zasady i warunki życia gospodarczego,
społecznego i kulturalnego! Pokażmy, że
chcemy żyć coraz lepiej! Aby tak się stało,
musimy zrozumieć, że to właśnie my – zwykli
mieszkańcy mamy wpływ na to, jaka będzie
przyszłość nasza i naszych dzieci tutaj w gminie Murowana Goślina, że mamy na nią wpływ
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Projekt kanalizacyjny
Funduszu Spójności
– duży krok do przodu

D

nia 30 października 2006 Związek Międzygminny „Puszcza
Zielonka” ogłosił wyniki postępowania przetargowego na wybór projektanta sieci kanalizacyjnej dla gmin
Murowana Goślina, Skoki oraz części
gminy Czerwonak. Jest to drugi kontrakt w ramach projektu dofinansowywanego z Funduszu Spójności – „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” (pierwszy został zrealizowany w
2005 roku).
Wykonawcą projektu będzie konsorcjum firm AQUA oraz
GRONTMIJ z Poznania. Są to firmy o wieloletnim doświadczeniu i
ogromnym potencjale. Łączna wartość prac projektowych to ponad 7
milionów złotych. Prace projektowe potrwają od 15 miesięcy w przypadku gminy Murowana Goślina (zakończenie na przełomie lat
2007/2008) do 24 miesięcy w przypadku Skoków. Długi czas realizacji
jest spowodowany koniecznością dokonania szeregu uzgodnień z instytucjami, zarządcami dróg oraz mieszkańcami. Dlatego tak ważna jest
bezpośrednia współpraca z projektantami na poziomie lokalnym.
Wpłynie to na usprawnienie procesu projektowania, a co za tym idzie
jak najszybsze rozpoczęcie budowy kanalizacji. Budowa kanalizacji
na terenie gminy Murowana Goślina będzie miała miejsce w
latach 2008 – 2010.
W najbliższych dniach zostanie ogłoszony wynik drugiego z przetargów
– na wybór projektanta sieci kanalizacyjnej dla gmin Pobiedziska, Swarzędz oraz drugiej części gminy Czerwonak.
Olga Godnicka - Kubiak
Dyrektor Biura Związku

Uwaga!!

Urząd Miasta i Gminy w dniu
13 listopada 2006 r. będzie nieczynny

nawet wtedy, gdy to nie my będziemy działać
jako radni. Możemy bowiem najpierw wybrać
tych, którzy naszym zdaniem najrzetelniej
i najlepiej będą nas reprezentować, potem
przekazywać im problemy do rozwiązania
i oczywiście ich z nich rozliczać. Wyborco! Nie
bój się odpowiedzialności za wybór! Nie zganiaj jej na innych! Sam wybierz najlepszych!
Emilia Stemplewska - Komitet Partnerski Ziemi
Goślińskiej
Eugeniusz Tomicki - Ochotnicza Straż Pożarna w
Murowanej Goślinie
Arleta Włodarczak – Stowarzyszenie Inicjatyw
Lokalnych „Obywatel”
Stanisław Woźniak – Klub Honorowych Dawców
Krwi „Gośliniacy”
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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 P O W IED Z I - P OD S U M O W ANIA - W YDAR Z ENIA

Wieczór pełen niespodzianek

Z

aiste, niezwykły to był wieczór: ochroniarze goniący złodzieja po scenie (jak
się okazało, był to fan Hanny Banaszak
proszący o autograf Gwiazdy), chórek męski
(prawie „rewelersi”!) w piosence na cześć
Hanny, scenki szkolne (à propos minionego
Dnia Edukacji Narodowej) itp. itd. Ale po kolei.
Gościem Nowego Kulturalnego Szabada była
wielka pieśniarka Hanna Banaszak, która nie
do końca zdawała sobie sprawę z tego, co ją
czeka. A było to: rysowanie autokarykatury,
śpiewanie piosenki „W moim magicznym
domu” z zupełnie nowym i zaskakującym tekstem (jak w karooke!), wizyta zaprzyjaźnionego
wybitnego wirtuoza akordeonu Wiesława
Prządki, który specjalnie dla Gościa wykonał
tango na bandoneonie. Nie obyło się bez kolejnego odcinka przygód Rodzinki Szabada, tym
razem wracającej z wakacji i wspomnień
Gwiazdy na tenże temat. Hanna Banaszak
przyznała, że najlepiej wypoczywa w zaciszu
domowym (niedaleko Murowanej Gośliny!)
oraz na łonie natury. Jest naturą refleksyjną, o
czym świadczą wiersze wydane w tomiku
„Zamienie Samoluby na Szczodruchy”, będące
zapisem osobistych przeżyć autorki z podróży

po drogach i bezdrożach Polski (tytuł stanowią
autentyczne nazwy miejscowości).
Hanna Banaszak nie ma w sobie niż ze stereotypu osoby publicznej; jest sympatyczna,
skromna, zawsze uśmiechnięta, chętna do
wspólnej zabawy z młodzieżą.
Gościem specjalnym była wirtualnie Irena
Kwiatkowska, Wielka Dama polskiej sceny i
estrady, która również wspominała swoje
wakacyjne wyjazdy.
W Nowym Kulturalnym Szabada wystąpili
członkowie zespołów Ośrodka Kultury: Teatrzyku „Zielona Goś”, „Gangu Marcina”,
Zespołu Folklorystycznego „Goślinianie”.
Jedynym mankamentem spotkania było to, że
tak krótko mogliśmy rozkoszować się maestrią
wykonawczą i niezwykłym głosem Hanny
Banaszak
Sponsorem wywiadu z Ireną Kwiatkowską była
Pizzeria Tivoli, natomiast przejazdy Szababusem zafundowała firma Transregion.
Ogromne podziękowania!
Lucyna Bełch
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i
Rekreacji
tel.: 061 812 21 20

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
Tomasz Łęcki
zaprasza wszystkich mieszkańców
do wzięcia udziału

w obchodach

Święta Niepodległości
11 listopada 2006 r.
godz.10 00
Msza Św. za Ojczyznę w Kościele p.w. św.
Jakuba
Oprawa muzyczna: Chór mieszany „Vocantes”
pod dyrekcją prof. Leszka Bajona, Orkiestra
Dęta OSP pod dyrekcją Przemysława Neumanna
godz. 11:00
Program artystyczny z udziałem Adama
Suchomskiego i Marcina Matuszewskiego
Oprawa muzyczna Orkiestra Dęta pod dyrekcją Przemysława Neumanna.
Uroczystość przed pomnikiem na pl. Powstańców Wielkopolskich:
- Hymn Narodowy – Orkiestra Dęta OSP
- Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy
Tomasza Łęckiego
- Złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem
godz. 12:00
Strzelnica Bracka, ul. Bracka:
Powszechne Strzelanie Niepodległościowe
mieszkańców Ziemi Goślińskiej dla Pań, Panów
i Młodzieży przygotowane przez Kurkowe
Bractwo Strzeleckie
godz. 19:15
Salka pod kościołem p.w. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa.
Wieczór pieśni patriotycznych przygotowany
przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji zaprasza
Termin

Nazwa imprezy

Miejsce

11 listopada

Obchody Święta Niepodległości

Murowana Goślina

14 listopada

Konkurs młodych recytatorów „JESIENNA ZADUMA

MGOKiR - ul. Poznańska 16

24 listopada

Otwarcie wystawy malarstwa Zbigniewa Waligórskiego „Okolice Murowanej
MGOKiR - ul. Poznańska 16
Gośliny” (czynna do końca roku)

25-26 listopada

Wielkopolskie Spotkania Regionalistów

MGOKiR - ul. Poznańska 16

6 grudnia

Koncert Mikołajkowy

Nowy Rynek

27 grudnia

Obchody rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Białężyn

tel. 812 21 20, 811 30 88
e-mail: mgokir@poczta.onet.pl; dom.kultury@murowana-goslina.pl
www.dom-kultury.murowana-goslina.pl
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Należy być aktywnym

Tomasz Łęcki - Burmistrz Miasta i Gminy

C

zy tego chcemy czy nie, żyjemy,
w świecie mediów. Każdy z nas atakowany jest mnóstwem informacji i ma
poważny kłopot z ich przyswojeniem, a nawet
prostym dostrzeżeniem. Często łapiemy się
na tym, że przy jakiejś rozmowie coś pamiętamy, gdzieś słyszeliśmy lub widzieliśmy, ale
zawsze za żadne skarby nie możemy sobie
przypomnieć, „o co chodziło”.
Zatem istotnym nowym zadaniem gminy stała
się profesjonalna promocja (skierowana do
inwestorów i dysponentów środków dotacyjnych itp.) oraz precyzyjna komunikacja (skierowana do mieszkańców). Zadaniami tymi w
Urzędzie Miasta i Gminy zajmują się trzy
osoby:
• Barbara Florys (fundusze unijne, obsługa
inwestorów, promocja gospodarcza, strategia rozwoju gminy)
• Arkadiusz Bednarek (rozwój turystyki,
rozwój obszarów wiejskich, promocja
turystyki)
• Paweł Woźniak (współpraca z mediami,
promocja gminy, osiedla samorządowe,
strona internetowa, „Biuletyn Samorządowy”).
Mając na uwadze powyższe założenia na
początku roku powstał plan działań promocyjnych kształtujący pomysły promocyjne na cały
rok. Obejmował on kilkadziesiąt promocji bezpośrednich gminy począwszy od udziału
w imprezach targowych poprzez stoiska w
poznańskich hipermarketach do prezentacji
gminy na różnych imprezach masowych.
Rok 2006 to bardzo duże przyspieszenie
w działaniach promocyjnych gminy. Zawdzięczamy to między innymi dużej aktywności
urzędu w programie Przejrzysta Polska czy
Inwestor w Kapitał Ludzki. Dzięki tym programom samorządy z całego kraju dowiedziały

się gdzie jest Murowana Goślina i jakie ma
osiągnięcia. Poprzez dużą aktywność w pozyskiwaniu środków unijnych staliśmy się wzorem dla wielu gmin z Wielkopolski. Otrzymanie dotacji w wysokości około 4,5 mln zł na
budowę nowych ulic spowodowało duże zainteresowanie mediów gminą oraz zaciekawienie wśród innych samorządów. Kolejna dotacja
(więcej na stronie 1 i 8) otrzymana na rozbudowę Ratusza na pl. Powstańców Wielkopolskich, to nie tylko potwierdzenie umiejętności
przygotowywania projektów, ale również
docenienie gminy jako ośrodka doskonale promującego się na zewnątrz.
Jesteśmy liderem Związku Międzygminnego
Puszcza Zielonka, który wcześniej uzyskał
dotację na szlaki rowerowe, a ostatnio - na
realizację projektu „Szlak Kościołów Drewnianych”. Wszystkie te działania budują naszą
pozycję w regionie pomagają budować wiarygodność, zaufanie do nas i przyczyniają się do
dynamicznego rozwoju oraz podnoszenia
atrakcyjności naszej gminy zarówno dla mieszkańców, jak i gości.
Okres od czerwca do września jest dla nas
mieszkańców Murowanej Gośliny, bardzo
szczególny. To właśnie w tym czasie odbywa
się cykl imprez pod hasłem „Murowane Lato”.
Każda z imprez doskonale wpisuje się
w pomysł na promowanie gminy. Tysiące
mieszkańców i gości ma możliwość zapoznania
się z tym, co w naszej gminie najlepsze i najciekawsze. Dodatkowo tegoroczny Jarmark św.
Jakuba został udanie zaprezentowany w telewizji regionalnej oraz w gazetach opisujących
wydarzenia w regionie.
Niewątpliwie największą atrakcją dla miłośników sportów rowerowych były Bike Maraton i
Lotna Premia Tour de Pologne. Obydwie
imprezy odbywały się w sercu naszego miasta,
czyli na placu Powstańców Wielkopolskich.
Wydarzenia te sprawiły, że o Murowanej
Goślinie usłyszał niemal każdy mieszkaniec
naszego kraju, dowiadując się, że nasza gmina
dzięki Puszczy Zielonka to doskonałe miejsce
do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny.
We współczesnym świecie obowiązuje zasada
„Jak o Tobie nie piszą, to znaczy, że Cię nie
ma”, dlatego tak ważnym jest, aby systematycznie pojawiały się informacje o naszej gminie w prasie. Do dzisiaj ukazało się około 260

artykułów prasowych ze słowem Murowana
Goślina, głównie w „Głosie Wielkopolskim” i
„Gazecie Poznańskiej”, które to najchętniej
piszą o gminach podpoznańskich.
Bardzo ważnym jest również komunikowanie
się z mieszkańcami gminy, dlatego niezwykłą
uwagę przykładamy do jakości „Biuletynu
Samorządowego”. Dlatego dla Państwa
wygody dostarczany jest on do każdego domu
w naszej gminie. Dzięki czemu mają Państwo
możliwość być na bieżąco z zadaniami realizowanymi przez gminę.
Do nowych mieszkańców wysyłany jest list,
który zawiera najważniejsze informacje tj. spis
dostępnych usług lekarskich, przydatne dane
tele-adresowe, plan miasta czy mapę gminy.
Osobiście bardzo wysoko cenię sobie możliwość kontaktu z Państwem poprzez forum
internetowe dostępne na stronie www.murowana-goslina.pl, za pośrednictwem, którego
mam szansę niemal codziennie dyskutować i
rozmawiać o gminie jej problemach, ale i sukcesach.
Na początku roku powstało hasło promocyjne
oraz logo gminy „Murowana Goślina – Adres
Marzeń”. Hasło to opisuje, jaka Murowana
Goślina jest i jaka będzie w przyszłości. Dzięki
temu wszystkie podejmowane działania podporządkowane zostały wyraźnemu celowi, bo
Murowana Goślina to przecież Adres Marzeń,
miejsce, w którym wszyscy chcemy żyć.
Komunikowanie się z mieszkańcami oraz
aktywna promocja gminy wymaga dużego
nakładu pracy pracowników urzędu, określonych nakładów finansowych. Jednak taki wysiłek opłaca się i przynosi wymierne efekty.
Wszelkie uwagi i propozycje proszę kierować
do Pawła Woźniaka tel.: 061 8122 055 w. 203
lub e-mailem: promocja@murowana-goslina.pl
tel.: 061 811 30 01
e-mail: burmistrz@murowana-goslina.pl

Stoisko podpoznańskich gmin najlepsze na Tour Salon 2006

„P

RZEKROCZ GRANICE POZNANIA” to hasło tegorocznej ekspozycji gmin podpoznańskich na Międzynarodowym Salonie Turystycznym TOUR
SALON 2006. Już po raz drugi Poznańska
Lokalna Organizacja Turystyczna i jej członkowie: Powiat Poznański, Gminy: Czerwonak,
Kórnik, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Skoki, Suchy Las i Swarzędz
zaprezentowali się na tych targach. Zwiedzanie zabytków architektury i przyrody, ciekawe
oferty aktywnego wypoczynku w siodle oraz
podczas rowerowych i pieszych eskapad,
pobyty w gospodarstwach agroturystycznych
oraz wiele innych pomysłów na spędzanie wolnego czasu z dala od miejskiego zgiełku – to
propozycje, jakie przygotowaliśmy dla odwiedzających nasze stoisko.

Z odnalezieniem naturalnej ekspozycji „PRZEKROCZ GRANICE POZNANIA” w pawilonie
3A (stoisko 125) zwiedzający nie mieli kłopotu.
Z daleka przyciągał ich niepowtarzalny zapach
lasu oraz zielonej soczystej trawy, a otwarte
stoisko zachęcało do chwili odpoczynku na
śródleśnej polanie, relaksu w hamaku i przy
ognisku, bądź podziwiania panoramy targów z
ambony myśliwskiej. Najbardziej aktywni dali
się zaprosić do zabawy specjalnie przygotowanymi zielonymi piłkami plażowymi, które jako
pamiątka wizyty na stoisku będą dla nich z
pewnością zachętą do powrotu do atrakcyjnych miejsc w podpoznańskich gminach.
Udany pomysł na prezentację oferty turystycznej gmin oraz oryginalna koncepcja wystroju
stoiska autorstwa zespołu w składzie: Małgorzata Sobiak Kawka, Joanna Zielińska, Jan
Wawrzyniak, Tomasz Grudziak, Arkadiusz

Bednarek, zostały zauważone, nie tylko przez
zwiedzających, ale również przez Kapitułę
Konkursu ACANTHUS AUREUS. Zespół jurorów pod przewodnictwem prof. Henryka
Mruka z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
uznał, iż nasze stoisko w największym stopniu
ułatwia kontakt z klientami i sprzyja celom
marketingowym.
Wykonanie nagrodzonego stoiska nie byłyby
możliwe gdyby nie pomoc okazana przez:
Szkółkę Drzew i Krzewów Ozdobnych Państwa Niedźwiedziów z Długiej Gośliny, Panią
Izabelę Dylewską, Pana Mikołaja Marczaka
oraz Pana Jarosława Tylkowskiego za co serdecznie dziękuję.
Jan Wawrzyniak
Dyrektor Poznańskiej Lokalnej
Organizacji Turystycznej,

Biuletyn Samorządowy
Miasta i Gminy Murowana Goślina
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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
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Delegacja gruzińskich samorządowców Obchody Dnia Edukacji

We

wtorek 17 października odwiedzili
Urząd Miasta i Gminy w Murowanej
Goślinie przedstawiciele gruzińskiego miasta
Khashuri, miasta Tbilisi (Dyrektor Departamentu Finansowego Urzędu Miasta Tbilisi –
Zwiad Archuadze) oraz Krajowego Centrum
Raka w Gruzji (Sekretarz Wykonawczy
Zarządu naukowego – Tamari Rukhadze). Ich
wizyta związana była z uczestnictwem w projekcie „Lepiej poinformowani mieszkańcy –
lepsza relacja władz ze społecznością lokalną”,
prowadzonym ze strony polskiej przez Stowarzyszenie „Partnerzy dla Samorządu”. Celem
projektu jest wdrożenie do praktyki samorządowej 28-tysięcznego gruzińskiego miasta
Khashuri, polskich dobrych wzorów, związanych z podstawowymi zasadami przejrzystości
w zarządzaniu miastem, a w szczególności w
komunikowaniu się władz z mieszkańcami.
Murowana Goślina była pierwszą miejscowością, jaką odwiedziła delegacja po przylocie do
Polski. Jej uczestnicy wzięli udział w szkoleniu
z zakresu efektywnego i przejrzystego zarządzania urzędem, poprowadzonego przez
Radosława Szarleję i Bartłomieja Kustonia.
Po zakończonym szkoleniu nasi goście spotkali
się z Burmistrzem Tomaszem Łęckim oraz

przedstawicielami Urzędu Miasta i Gminy:
Sekretarzem Marcinem Bulińskim, Ewą Leitgeber oraz Arkadiuszem Bednarkiem. Podczas
spotkania Burmistrz zaprezentował odwiedzającym gminę, Sekretarz przedstawił nasze
doświadczenia w procesie komunikowania się
z mieszkańcami, a Arkadiusz Bednarek opowiedział o tworzeniu i funkcjonowaniu sołectw
i osiedli samorządowych. Ponadto Ewa Leitgeber przedstawiła proces wdrażania zasad w
programie „Przejrzysta Polska”, zaś zaproszony gość Emilia Przybysz-Stemplewska –
Prezes Komitetu Partnerskiego Ziemi Goślińskiej – opowiedziała o doświadczeniach Murowanej Gośliny w ramach współpracy z miastami partnerskimi – Hemmingen i Ochotnicą
Dolną.
Mamy nadzieję, że nasi goście będą mogli
wdrożyć w życie nasze doświadczenia i dobre
praktyki, tym samym tworząc bardziej przejrzysty samorząd w swoim kraju.
Barbara Florys
starszy specjalista ds. środków pomocowych i
obsługi inwestorów
tel.: 061 812 20 55 w. 202
e-mail: b.florys@murowana-goslina.pl

Gmina na targach POLAGRA FARM

J

edno z największych stoisk w Pawilonie
Regionów na Targach Polagra Farm cieszyło
się dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających. Oczywiście mowa o stoisku naszej
Gminy. Wystawcami byli: Gmina Murowana
Goślina oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Zielone Wzgórza”, Spółdzielnia Handlowo
Rolnicza „ROLNIK”, Polska Szkoła Florystyczna, Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych Antoni Bartkowiak, Pszczelarstwo –
Andrzej Czarnecki, Gospodarstwo Rolne –
Urszula i Kaziemierz Kosakowscy, Metaloplastyka – Andrzej Kosakowski, Plastyk –
Agnieszka Lewicz.
Pierwszego dnia zaprezentowały się również
na głównej scenie oraz na naszym stoisku
Panie z naszego eksportowego zespołu Goślińskie Chabry. A w kolejnych dniach na gości
naszego stoiska, symbolizującego tym razem
zabudowę miejską Murowanej Gośliny czekały
następne atrakcje. Występ zespołu Goślinianie, ankieta z nagrodami rzeczowymi, jabłka z
sadów Państwa Marczaków oraz wiele innych
niespodzianek czekało na stoisku Murowanej
Gośliny po prostu - ADRESU MARZEŃ. Stoisko odwiedziło wielu znamienitych gości, w
tym również Wojewoda Ewa Krzyżanowska Walaszczyk.
W tym miejscu chcielibyśmy również podziękować osobom, bez których pomocy nie udało
by nam się uzyskać zamierzonego efektu.
Po pierwsze pomysłodawca scenografii stoiska
- Bartek Stefański. Jego zmysł plastyczny i
zaangażowanie po raz kolejny (po Targu Wiejskim, Jarmarku Św. Jakuba i Lotnej Premii Tour
de Pologne) okazały się niezastąpione. Spe-

Narodowej

Z

okazji Dnia Edukacji Narodowej Burmistrz
Tomasz Łęcki spotykał się z pracownikami
placówek
oświatowych
funkcjonujących
w naszej gminie.
Dzień Edukacji obchodzony był w poszczególnych placówkach - szkołach podstawowych,
gimnazjach i w szkole ponadgimnazjalnej.
Pracownicy przedszkoli spotkali się wspólnie
w dniu 17 października br. w przedszkolu
„Promyk” w Murowanej Goślinie.
Składając życzenia, Burmistrz dziękował
wszystkim tym, którzy nie szczędzą trudu i
wysiłku w formowaniu nowych pokoleń jednocześnie życząc wielu sukcesów w codziennej pracy, wytrwałości i optymizmu oraz
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
W uznaniu za szczególne osiągnięcia zarówno
w pracy dydaktyczno-wychowawczej jak i
organizacyjnej Burmistrz przyznał nagrody
dyrektorom i nauczycielom. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Małgorzata Trębacz-dyrektor
Gimnazjum nr. 1 im. Hipolita Cegielskiego,
Teresa Zywert- dyrektor Gimnazjum nr 2 im.
Jana Kochanowskiego, Renata Olszewska –
dyrektor Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie, Justyna Furman-wicedyrektor Gimnazjum
nr 1, Ewa Miciul i Barbara Kęsy – nauczycielki
Gimnazjum nr 2, Jadwiga Maćkowiak- nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Krzysztof
Krysztofiak – nauczyciel Szkoły Podstawowej
w Łopuchowie.
Iwona Szczodrowska
inspektor ds. oświaty
tel.: 061 113 003
e-mail: oswiata@murowana-goslina.pl

Uwaga Mieszkańcy
cjalne podziękowania także dla koleżanek i
kolegów z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji za okazaną pomoc tj.: Zdzisławy Trojanowskiej, Arlety Włodarczak i
Tomka Mizgiera.
Chcielibyśmy też podziękować Panu Bolesławowi Dębińskiemu oraz Pani Antoniny Stefańskiej za ekspresową zamianę naszej wizji scenograficznej w rzeczywistość oraz Andrzejowi
Kramerowi za wypożyczenie swoich rękodzieł.
Ponadto szczególne podziękowania dla naszych
współwystawców - mamy nadzieję, że współuczestnictwo w promocji Gminy da Państwa
firmom wymierne korzyści i że za rok spotkamy się w tym samym miejscu.
Poprzez bogatą ofertę naszego stoiska mamy
nadzieję, iż Murowana Goślina zdobędzie nie
tylko weekendowych odwiedzających, a także
nowych mieszkańców naszej gminy. Dlatego
też, serdecznie zapraszamy do odwiedzin w
naszym mieście.
Roma Dukat, Barbara Florys,,
Arkadiusz Bednarek, Michał Walkowiak
Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy

U

rząd Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie zgodnie z art.5 ust.1 pkt 4 Ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach z
dnia 1996.09.13 (Dz. U. 1996 nr 132 poz.622
ze zmianami) przypomina wszystkim właścicielom nieruchomości o obowiązku utrzymania w czystości chodników położonych wzdłuż
ich nieruchomości. Obowiązek dotyczy
uprzątnięcia błota, liści, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń.
Ponadto przypominam również o obowiązku
przycięcia konarów drzew rosnących na terenie nieruchomości, które zwisając nad pasem
drogowym zagrażając bezpieczeństwu ruchu
pieszego i samochodowego. Informuję, że dla
ruchu pieszego bezpieczna skrajnia drogowa
wynosi 2,5 m wysokości a zatem zwisające
konary należy podciąć do 2,5 m natomiast dla
jezdni skrajnia ta wynosi 5,5 m wysokości i na
taką wysokość należy podciąć wszystkie zwisające konary drzew.
Wioletta Wojciechowska
inspektor ds. infrastruktury technicznej
tel.: 061 812 20 55 w. 205
e-mail: w.wojciechwoska@murowana-goslina.pl

Biuletyn Samorządowy
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W Y B O RY S A M O R Z Ą D OW E
p r z y dat n e i n f o r m ac j e

Niezbędne informacje dotyczące wyborów samorządowych

J

uż 12 listopada 2006 roku odbędą się wybory
samorządowe, w których wybierać będziemy
radnych do Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie, do Rady Powiatu Poznańskiego, do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz
Burmistrza Murowanej Gośliny. Ludzie, których wybierzemy decydować będą przez
najbliższe cztery lata o naszej gminie, powiecie
i województwie. Dlatego zachęcam by 12
listopada nie zmarnować swojego głosu.
Niestety w poprzednich wyborach, czy do
sejmu, czy prezydenckich frekwencja w naszej
gminie była jedną z niższych w porównaniu do
innych gmin powiatu poznańskiego. Wówczas
w domach zostało 60% wyborców. Mam
nadzieję, że informacje, które znajdą Państwo
poniżej wyjaśnią i ułatwią udział w wyborach.
Aby dodatkowo pomóc Państwu w dniu wyborów zostanie uruchomiona komunikacja, obejmująca szczególnie te obwody, gdzie mieszkają
starsi wyborcy czy dostęp do lokali jest trudniejszy. Trasy dowozów przedstawiono poniżej
1. Wybory do Rady Miejskiej.
Wybieramy 15 radnych w okręgach jednomandatowych. Oznacza to, że kandydat, który
uzyska w swoim okręgu najwięcej głosów zdobywa mandat. Karta do głosowania jest koloru
białego. Głosować można na jednego kandydata, stawiając znak „x” w kratce
z lewej strony obok nazwiska kandydata,
na którego wyborca głosuje. Postawienie
znaku „x” w więcej niż 1 kratce lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje
nieważność głosu.

2. Wybory Burmistrza Miasta i Gminy
Burmistrza wybieramy głosując w tych samych
lokalach co w wyborach do Rady Miejskiej.
Burmistrzem zostanie kandydat, który 12 listopada br. uzyska więcej niż połowę ważnie
oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów
nie spełni tego warunku to 26 listopada odbędzie się II tura wyborów. Weźmie w niej udział
2 kandydatów z największą liczbą głosów uzyskanych w I turze. Karta do głosowania w tych
wyborach jest koloru różowego. Głosować
można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony
obok jego nazwiska. Postawienie znaku „x”
w kratce obok nazwisk dwóch lub więcej kandydatów albo niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.
3. Wybory do Rady Powiatu Poznańskiego
W tych wyborach jesteśmy w jednym okręgu
wyborczym z gminą Czerwonak. Z tego
okręgu do Rady Powiatu Poznańskiego wybieranych jest 4 radnych. Nie oznacza to jednak,
że dokonujemy czterech skreśleń. Na karcie
do głosowania, która jest koloru żółtego znajdziemy kilka list wyborczych i na każdej liście
kilku kandydatów. Nasz głos będzie ważny
tylko wówczas, gdy postawimy znak „x”
tylko na jednej liście obok tylko jednego
kandydata, wskazując jego pierwszeństwo
do otrzymania mandatu. Postawienie znaku
„x” w kratce obok nazwisk kandydatów z różnych list lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

4. Wybory do Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego.
Podobnie jak w wyborach Rady Powiatu
Poznańskiego nasz okręg wyborczy wykracza
poza gminę. Utworzony jest z powiatu poznańskiego, gnieźnieńskiego, średzkiego, śremskiego i wrzesińskiego. Z okręgu tego w Sejmiku Województwa Wielkopolskiego reprezentować nas będzie aż 7 radnych. Podobnie
jak przy głosowaniu do powiatu nie oznacza
to, że głosujemy na 7 osób. Na karcie tym
razem koloru niebieskiego znowu znajdziemy
więcej, bo 11 list z liczbą od kilku do kilkunastu
kandydatów na każdej z nich. Jednak żeby
nasz głos był ważny głosujemy tylko na
jedną listę, stawiając znak „x” tylko obok
jednego kandydata z tej listy, wskazując
jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu.
Postawienie znaku „x” w kratce obok nazwisk
kandydatów z różnych list lub niepostawienie
znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.
Podsumowując - 12 listopada 2006 roku, bierzemy udział aż w czterech wyborach otrzymując po okazaniu dowodu tożsamości cztery
karty do głosowania. Generalna zasada głosowania jest następująca: na każdej karcie głosujemy tylko na jednego kandydata.
Mam nadzieję, że wyjaśnienia te pomogą Państwu i zachęcą do udziału w głosowaniu.
Poniżej podajemy trasy dowozów, do niektórych lokali wyborczych.
Marcin Buliński
Sekretarz Miasta i Gminy
tel.: 061 811 30 04
e-mail@sekretarz@murowana-goslina.pl

TRASY DOWOZÓW DO LOKALI
WYBORCZYCH
MIASTO
1. godz. 10.00 i 15.00
Wyjazd - ul. Rogozińska (przystanek w zatoce autobusowej na wysokości ul. Pogodnej) – ul. Szkolna
– ul. Graszyńskiego – ul. Wojska Polskiego (przystanek dla głosujących w MGOKiR) – ul. Mściszewska – Gimnazjum nr 1, ul. Mściszewska.
2. godz. 11.00 i 16.00
Wyjazd - ul. Młyńska (przy wjeździe od ul. Rogozińskiej) – ul. Jodłowa (bloki) – Gimnazjum nr 1,
ul. Mściszewska.

WSIE
1. Wyjazd godz. 14.00 Raduszyn (przy blokach) – Przebędowo (Przedszkole).
2. Wyjazd godz. 14.00 Pławno (przystanek szkolny)– Kamińsko (na trasie) – godz. 14.10 Rakownia
(przystanki szkolne)– Boduszewo.
3. Wyjazd godz. 14.00 Zielonka (przystanek szkolny) – Boduszewo.
4. Wyjazd godz. 14.00 Trojanowo (przystanki szkolne) – godz. 14.10 Głębocko (na trasie) – godz. 14.25
Głęboczek – godz. 14.30 Łopuchówko (przy blokach) – Szkoła Podstawowa w Łopuchowie.
5. Wyjazd godz. 16.00 Wojnowo (między blokami przy kapliczce) - 16.10 Długa Goślina Szkoła Podstawowa

Po oddaniu głosów zapewniamy powrót tymi samymi trasami.

Biuletyn Samorządowy
Miasta i Gminy Murowana Goślina



W Y B O RY S A M O R Z Ą D OW E
P r z y dat n e i n f o r m ac j e
Nr okręgu
wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
(miejsce gdzie głosujemy)

1.

Sołectwa: Białęgi, Przebędowo, Raduszyn.

Przedszkole „Leśne skrzaty”
w Przebędowie

2.

Sołectwa: Białężyn, Nieszawa, Uchorowo

Szkoła Podstawowa w Białężynie

2.

Sołectwa: Mściszewo, Starczanowo,

Remiza OSP w Mściszewie

3.

Sołectwa: Boduszewo, Kamińsko, Rakownia, Zielonka.

Remiza OSP w Boduszewie

4.

Sołectwa: Długa Goślina, Łoskoń Stary, Wojnowo.

5.

Sołectwa: Głębocko, Głęboczek, Łopuchowo, Łopuchówko, Trojanowo

6.

Miasto Murowana Goślina
Osiedle nr 1, ulice: Kwiatowa, Okrężna, Pogodna, Polna, Promienista, Rogozińska od nr 54
do 94 (numery parzyste i nieparzyste), Słoneczna, Tęczowa.
Osiedle nr 5, ulice: Bohuna, Cześnika, Gnieźnieńska, Heleny, Bernarda Kłosa, Kmicica,
Krótka, Józefa Milewskiego, Stefana Motylewskiego, Ogrodowa, Oleńki, Papkina, Podbipięty, Podkomorzego, Przemysłowa nr 16,18,20,22,23,24, 26,27, Sylwestra Radomskiego,
Rejenta, Soplicy, Tadeusza, Telimeny, Wołodyjowskiego, Zagłoby.

7.

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

8.

Miasto Murowana Goślina
Osiedle nr 3, ulice: Kochanowskiego, Łąkowa nr 2,4,6,8,10,10a,12,12a,13, 14,15,
16,18,20,22,24, Mściszewska, Podgórna, plac Powstańców Wlkp., Poznańska, Rogozińska
od nr 1 do 53 (numery parzyste i nieparzyste), Wodna.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i
Rekreacji,
ul. Poznańska 16
w Murowanej Goślinie

9.

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

Gimnazjum nr 1,
ul. Mściszewska 10
w Murowanej Goślinie

10.

Miasto Murowana Goślina
Osiedle nr 6, ulice: Bracka, Brzoskwiniowa, Chabrowa, Czereśniowa, Fiołkowa, Irysowa,
Konwaliowa, Krokusowa, Morelowa, Narcyzowa, Różana, Storczykowa, Śliwkowa, Wiśniowa,
Osiedle nr 7, ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Cisowa, Czeremchowa, Gajowa, Jagodowa od nr 1 do 35, Jaśminowa, Jeżynowa, Kłosowa, Leśna, Łanowa, Malinowa od nr 1 do
32, Miodowa, Radosna, Sosnowa, Świerkowa, Źródlana.

Przedszkole „Słoneczko”
ul. Leśna 9
w Murowanej Goślinie

11.

Miasto Murowana Goślina :
Osiedle nr 8, ulice: Długa nr 1,3,5,7,9, 11,13,15, 17,19, Jagodowa nr 36 - 42, Malinowa nr 40,
Modrzewiowa, Wiosenna.

Przedszkole „Słoneczko”
ul. Leśna 9
w Murowanej Goślinie

12.

Miasto Murowana Goślina
Osiedle nr 9, ulice: Dolina, Długa nr 2,4,6,8,10,10a,10b,10c,12,14,18,20,22,24, Grobla,
Kręta nr 1-18,19,21,23,25,27, Widok, Za Bramą.

Szkoła Podstawowa nr 2 ul.
Generała Tadeusza Kutrzeby 3 w
Murowanej Goślinie

13.

Miasto Murowana Goślina
Osiedle nr 10, ulice: Długa nr 26,28,30-38, Kręta nr 20,22,24,26,28,29-60, Jerzego Lenartowskiego, Przesmyk, Rogu Renifera.

Szkoła Podstawowa nr 2 ul.
Generała Tadeusza Kutrzeby 3 w
Murowanej Goślinie

14.

Miasto Murowana Goślina
Osiedle nr 11, ulice: Długa nr 23,25,25A, 25B,27,29, Hipolita Cegielskiego, Jarzębinowa,
Generała Tadeusza Kutrzeby nr 1,2,8, Nowy Rynek, Smolna nr 1,3,5,7, 9,11,13,15.

Gimnazjum nr 2
ul. Generała
Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej
Goślinie

15.

Miasto Murowana Goślina
Osiedle nr 12, ulice: Kalinowa, pl. Kasztanowy, Kościelna, Generała Tadeusza Kutrzeby nr
10,12,14,16, Leszczynowa, Poziomkowa, Smolna nr 2,4,6,8, Tarninowa, Wrzosowa, Żurawinowa.

Szkoła Podstawowa w Długiej
Goślinie
Szkoła Podstawowa
w Łopuchowie

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i
Rekreacji,
ul. Poznańska 16
w Murowanej Goślinie

Gimnazjum nr 1,
ul. Mściszewska 10
w Murowanej Goślinie

Gimnazjum nr 2
ul. Generała Tadeusza Kutrzeby 3
w Murowanej Goślinie

Biuletyn Samorządowy
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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
INFORMACJE O INWESTYCJI WSPÓŁFINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH
Dobiegają końca roboty, związane z budową
ulic na osiedlu 600-lecia, w ramach projektu
współfinansowanego z funduszy UE.
• Kończone roboty na ulicy Śliwkowej, związane z budową nawierzchni.
• Zakończono pace (wykonano nawierzchnię
z kostki brukowej i chodniki) na ulicach: Brzoskwiniowej, Wiśniowej, Czereśniowej i Nowoprojektowanej).
• Ostatnim elementem realizacji będzie wykonanie odcinka ulicy Morelowej (pomiędzy ulicą
Wiśniową i Czereśniową) oraz zakończenie
realizacji ulicy Śliwkowej – jako pierwszy etap
budowy ronda, Drugi etap zaplanowano
w przyszłym roku (koszt realizacji: ok. 2 mln
zł, dofinansowane w wysokości ponad 1 mln
zł; budowa dofinansowana będzie ze środków
funduszu Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego).
INFORMACJE O INWESTYCJACH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU GMINY
• W ostatnim okresie kontynuowano prace
remontowe w budynkach urzędu Miasta i
Gminy. Zakończono remont kapitalny piwnic.
Obecnie kończone są wyprawki wewnętrzne i
prace związane z wymianą instalacji co. Wykonano również remont holu wejściowego i
schodów oraz podjazd dla niepełnosprawnych
w budynku przy ulicy Poznańskiej 18. Wykonano także docieplanie budynków oraz remont
ich elewacji. Zakończenie remontu planowane
jest w tym miesiącu.
• Obecnie wykonywany jest parking i zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum
nr 1. Zakończenie realizacji zadania planowane
jest na koniec grudnia br. Koszt zadania to ok. 400
tys. zł.

INFORMACJE O INWESTYCJACH POZABUDŻETOWYCH
LIDER
Kontynuowane są roboty budowlane przy
budynku komunalnym przy ulicy Kochanowskiego nr 16. W ubiegłym miesiącu strop
pierwszego piętra, a obecnie kontynuowane
jest wykonywane murów budynku.
• Ponadto w budynku Ośrodka Zdrowia przy
ulicy Dworcowej 10 rozpoczęto wykonywanie
windy dla niepełnosprawnych
INFORMACJE O REMONTACH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU
• W ostatnim okresie wykonano remonty
cząstkowe dróg gruntowych gruzem betonowym na terenie miasta (na osiedlu 600-lecia
oraz ulicach w rejonie ulicy Gnieźnieńskiej)
oraz w Raduszynie - ul. Raduszyńska (koszt:
6,6 tys. zł – w tym: 3 tys. zł środków sołectwa
Raduszyn), Rakowni, Przebędowie, Mściszewie i Złotoryjsku) – łączny koszt zadania to ok.
14 tys. zł.
• Wykonano również remont chodników na
terenie miasta przy drogach gminnych:
w starej części o powierzchni 130 m, oraz na
Zielonych Wzórzach o powierzchni 126 m, a
także obniżono krawężniki na 22 przejściach
dla pieszych. Wartość wykonanych robót to
ok. 50 tys. zł.

Budowa windy w Ośrodku Zdrowia

Barbara Florys - obsługa inwestorów
• Ponadto wykonywane są prace związane z
oczyszczeniem przykanalików i studni
kanalizacji deszczowej, a także wymiany
wpustów ulicznych. Zadanie zrealizowane
zostanie w listopadzie br.
• Po raz kolejny w tym roku wykonano uzupełnienie znaków pionowych przy przejazdach kolejowych na terenie całej gminy.
Wartość wykonanego zadania to 3 tys. zł.
INFORMACJE O REMONTACH POZABUDŻETOWYCH
Remont komisariatu policji
Kontynuowana jest realizacja 1 etapu remontu
komisariatu. Wykonano wymianę pieca centralnego ogrzewania (piec węglowy zastąpiono
zostanie gazowym). Na najbliższy okres zaplanowano przebudowę parteru budynku zgodnie
z założeniami tzw. „otwartego komisariatu”,
wymianę okien, zmianę elewacji budynku oraz
jego docieplenie. Pozostałe prace zostaną
wykonane w przyszłym roku, w zależności od
posiadanych środków finansowych.
Barbara Florys
starszy specjalista ds. środków pomocowych i
obsługi inwestorów
tel.: 061 812 20 55 w. 202
e-mail: b.florys@murowana-goslina.p

Budowa parkingu przy Gimnazjum nr 1

- informuje
1. W ramach budowy wodociągu w Głęboczku we wrześniu br., wykonawca inwestycji - spółka Aquanet-Krzesinki rozpoczęła realizację robót budowlano montażowych. Do
chwili obecnej przygotowano teren dla rozpoczęcia budowy stacji wodociągowej i ułożono
część nowej sieci wodociągowej. Planowany
termin zakończenia inwestycji to połowa
grudnia br.
2. Wodociąg w rejonie ulic Podbipięty –
Wołodyjowskiego; zadanie polega na budowie wodociągu ulicznego dla powstającej w
tym rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Czynione są starania o przeprowadzenie realizacji inwestycji w roku bieżącym warunkiem uruchomienia robót jest połączenie budowy wodociągu ulicznego przez
AQUANET z jednoczesną budową przyłączy
wodociągowych przez właścicieli działek w
obrębie planowanej inwestycji.

W dniu 24.10.2006 r. podczas spotkania z
właścicielami działek rozbudowującego się
osiedla, Urząd Miasta i Gminy oraz Spółka
poinformowali o możliwości przystąpienia
mieszkańców do opracowania projektów
przyłączy wodociągowych. AQUANET przyspieszył realizację inwestycji (w roku 2006
zamiast 2007), umowa zawierana obecnie z
Wykonawcą przewiduje zakończenie robót w
terminie do końca marca 2007 r.
3. Wodociąg w Przebędowie – II etap 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) Zakończono prowadzenie robót. Zgodnie z terminem umownym
do dnia 31.10.2006 Wykonawca zgłosi inwe-

stycję do odbioru końcowego. W listopadzie
br., mieszkańcy posesji, przyłączonych do
systemu wodociągowego AQUANET przedstawione zostaną umowy na dostawę wody.
4. Wodociąg Uchorowo – Białężyn – w
sierpniu br. złożono w Starostwie Powiatowym oraz Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim wniosek o wydanie pozwolenia na
budowę. Uzyskanie pozwolenia na budowę
warunkuje niezwłoczne przystąpienie do ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji.
Zakończono prace projektowe i uruchomiono
postępowanie przetargowe na realizację inwestycji w terminie do końca stycznia 2007 r.
Justyna Wiśniewska- Idczak
specjalista ds. marketingu
tel.: 061 835 90 54
e-mail: justyna.wisniewska@aquanet.pl

Biuletyn Samorządowy
Miasta i Gminy Murowana Goślina



Modernizujemy Ratusz! - kolejna dotacja
dokończenie ze str. 1

P

oprawa warunków lokalowych Biblioteki
Publicznej da możliwość gromadzenia i
udostępniania większej ilości woluminów
oraz zwiększenia zainteresowania czytelnictwem tutejszej społeczności. Ponadto stworzone zostaną odpowiednie warunki do organizowania w nowych pomieszczeniach konferencji, szkoleń, odczytów i spotkań z pisarzami, aktorami lub innymi znanymi, ważnymi
osobistościami społeczności Goślińskiej oraz z
innych regionów kraju czy z zagranicy. Działania te, w dłuższym horyzoncie czasowym
przyczynią się do poprawy jakości edukacji i
poziomu wiedzy lokalnego społeczeństwa
oraz stworzą warunki do umocnienia ludzkiego czynnika rozwoju lokalnego. Dodatkowo
działania te wpłyną na długofalową poprawę
poziomu edukacji kulturalnej społeczeństwa
gminy.
Zmodernizowany obiekt poprawi również
warunki funkcjonowania Izby Regionalnej
Ziemi Goślińskiej, której działalność ukierunkowana jest na integrację społeczności Gminy
Murowana Goślina oraz poprawę poziomu jej
edukacji kulturalnej, poprzez przybliżanie społeczeństwu dziejów i historii regionu.
Planuje się ponadto, iż w zmodernizowanym i
rozbudowanym obiekcie funkcjonować będzie
Gminne Centrum Informacji z punktem publicznego dostępu do Internetu. Z myślą o
obsłudze informacyjnej turystów wyposażone
będzie w bazę danych o miejscach noclegowych oraz przygotowywane równolegle materiały informacyjne (foldery) o gminie.
Ponadto wśród zadań Gminnego Centrum
Informacji, znajdzie się również m.in. wspomaganie programu zatrudnienia oraz rozwoju
małej i średniej przedsiębiorczości w gminie.
Projekt, który zamierza zrealizować Gmina
Murowana Goślina polega na modernizacji i
rozbudowie zabytkowego budynku Ratusza i
jego oficyny, zlokalizowanych przy Placu
Powstańców Wielkopolskich nr 9 w Murowanej Goślinie.
W budynku Starego Ratusza zaprojektowano

wykonanie nowej konstrukcji wieży wraz z
pokryciem dachowym (blacha miedziana),
prace modernizacyjne korytarzy, pomieszczeń
położonych na piętrze oraz w piwnicy, kotłowni a także zagospodarowanie poddasza.
Modernizacja obejmie: wymianę stolarki
okiennej i drzwiowej, posadzek, instalacji
wodno - kanalizacyjnej, ciepłowniczej i elektrycznej a także części więźby dachowej oraz
prace wykończeniowe. Gruntownie wyremontowane zostanie całe pokrycie dachowe.
Ponadto w ramach projektu przewiduje się
likwidację klatek schodowych
w obu budynkach i wybudowanie w ich miejsce łącznika między budynkami, zawierającego
nową wspólną klatkę schodową oraz windę
osobową.
Po wykonaniu inwestycji w rozbudowanym i
zmodernizowanym obiekcie powstaną:
• na poziomie przyziemia: hall, dwa magazyny,
kotłownia,
przepompownia,

pomieszczenie gospodarcze, maszynownia, WC, czytelnia i biblioteka dla dzieci
oraz ciągi komunikacyjne,
• na poziomie parteru: hall, gabinet dyrektora, pokój biurowy, sala wystaw, dwa
podesty, WC, czytelnia i biblioteka dla
dorosłych oraz ciągi komunikacyjne,
• na poziomie I piętra: dwa pokoje biurowe,
hall, sala wystaw, dwa podesty, WC, dwa
pokoje wielofunkcyjne oraz ciągi komunikacyjne,
• na poziomie poddasza: cztery pokoje biurowe, pomieszczenie zegara, hall, dwa
podesty oraz ciągi komunikacyjne.
Początek realizacji niniejszego projektu planowany jest na pierwsze miesiące 2007 r., zaś jej
zakończenie na czerwiec 2008 r.
Barbara Florys
st. spec. ds środków pomocowych i obsługi inwestorów
tel. 061 812 20 55 wew. 202
e-mail: b.florys@murowana-goslina.pl

Nowe zasady zbiórki surowców wtórnych od 2007 r.

O

d początku 2007 r. wprowadzone
zostaną nowe zasady zbiórki surowców wtórnych oraz odpadów wielkogabarytowych. Spowodowane jest to zmianą
przepisów prawa, udoskonaleniem systemu
zbiórki oraz zmniejszaniem ilości odpadów
przekazywanych na składowisko odpadów.
SUROWCE WTÓRNE – szkło, plastik i makulatura odbierane będą od Państwa przez firmę,
z którą podpisaną mają Państwo umowę na
odbieranie odpadów komunalnych, a nie jak
dotychczas przez operatora działającego na
zlecenie Gminy. Domy jednorodzinne otrzymają od swoich firm worki do surowców wtórnych, które odbierane będą według harmonogramu. Przy domach wielorodzinnych pozostaną duże pojemniki. Harmonogram zbiórki
odpadów przedstawimy Państwu w następnym biuletynie. Oczywiście worki będą
musiały być wystawione do godzin 8:00 w dniu
zbiórki.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE i AGD –
szafy, łóżka, sprzęt AGD odbierane będą tak
jak dotychczas, jednak właściciel posesji z której będą miały być wywiezione odpady, będzie
musiał się zgłosić taki zamiar telefonicznie lub
osobiście i podać adres z którego będą miały
być wywiezione odpady. Numer telefonu i
adres pod który będzie można zgłaszać zamiar
pozbycia się odpadów wielkogabarytowych
i AGD podamy w najbliższym czasie.
Zbiórka odpadów niebezpiecznych tj. akumulatorów, opon, lekarstw, świetlówek pozostanie bez zmian.
Przypominam o obowiązku podpisania przez
każdego właściciela nieruchomości umowy na
odbieranie odpadów komunalnych. Posesje,
które nie mają podpisanej umowy, nie będą
objęte zbiórką surowców wtórnych. Jednocześnie informuję, że firmy wywożące odpady

komunalne, przekazują Urzędowi wykaz
wszystkich osób z którymi mają podpisane
umowy. Dzięki takiemu zestawieniu, będzie
można bardzo łatwo odnaleźć posesje, które
uchylają się od tego obowiązku.
W następnym numerze przedstawimy pełen
harmonogram zbiórki surowców wtórnych,
wielkogabarytowych i niebezpiecznych wraz z
zasadami zbiórki.
Michał Walkowiak
Podinspektor ds. ochrony środowiska.
srodowisko@murowana-goslina.pl
tel. 061 8122-055 wew. 206

Aktualne oferty pracy w

Klubie Pracy

przy ul. Dworcowej 10

Biuletyn Samorządowy
Miasta i Gminy Murowana Goślina


Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

PRZEJRZYSTA
P O L S K A

ogłasza nabór na stanowisko

KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

w Murowanej Goślinie
Od kandydatów wymaga się:
Wykształcenie: konieczne - wyższe
specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej
Doświadczenie zawodowe:
konieczne -co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej
Dodatkowe umiejętności:
umiejętność sprawnej organizacji pracy
umiejętność kierowania zespołem ludzi
umiejętność skutecznego komunikowania się
umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków
samodzielność i kreatywność
umiejętność formułowania decyzji administracyjnych,
umiejętność planowania pracy,
biegła znajomość MS Office.
Niezbędna wiedza w zakresie przepisów:
Ustawa o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz o zaliczce alimentacyjnej,
Prawo Zamówień Publicznych.,
Kodeks Postępowania Administracyjnego,
Ustawa o samorządzie gminnym,
Przepisy związane z funduszami unijnymi.
Pożądane cechy osobowości:
umiejętność negocjacji,
punktualność i dokładność,
odporność na stres,
kreatywność,
samodzielność i komunikatywność,
zdolność myślenia analitycznego i abstrakcyjnego.
Zakres zadań na stanowisku:
kierowanie działalnością Ośrodka oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
wydawanie i nadzór nad wydawaniem decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i zaliczek
alimentacyjnych,
sprawowanie nadzoru i odpowiedzialności za majątek Ośrodka,
tworzenie warunków do realizowania przez Ośrodek zadań statutowych
poprzez właściwe gospodarowanie środkami określonymi w planie finansowym OPS oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe
i zgodne z prawem wykorzystanie,
współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz zakładami pracy
w celu realizacji zadań pomocy społecznej,
składanie Radzie Miejskiej corocznych sprawozdań z działalności OPS oraz
przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
realizowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających
z potrzeb Gminy, w tym tworzenie i realizacja programów rządowych pomocy
społecznej, mających na celu ochronę i poprawę życia osób, rodzin i grup społecznych-opracowywanie projektów rocznych planów finansowych,
prowadzenie analiz wykorzystania środków będących w dyspozycji jednostki,
kontrolowanie prawidłowości prowadzonych przez pracowników socjalnych
rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz ich zatwierdzanie,
wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do pracowników Ośrodka,
wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Miasta i Gminy.
Od kandydatów wymaga się przedstawiania koncepcji funkcjonowania Ośrodka
Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie.
Koncepcja powinna być opracowana w formie pisemnej przesłana wraz z wymaganymi
dokumentami.
Kandydatów zapraszamy do składania aplikacji zawierających:
życiorys,
list motywacyjny,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenia
zawodowe,
zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 833).
Na zgłoszenia oczekujemy w terminie do 8 grudnia 2006 roku (decyduje data wpływu
do Urzędu Miasta i Gminy) pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina, Kancelaria, pok. nr 1

Ogłoszenie
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

PRZEJRZYSTA
P O L S K A

poszukuje osoby na stanowisko
KOORDYNATORA DS. POWOŁANIA ZESPOŁU
LICEALNO-GIMNAZJALNEGO
Kandydat winien spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu MENiS z dnia 6 maja
2003 r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko
dyrektora lub inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek
(Dz.U. Nr 89, poz. 826 i Nr 189 poz. 1854).
Doświadczenie zawodowe:
praca na stanowisku dyrektora, wicedyrektora lub nauczyciela liceum
ogólnokształcącego.
Kandydatów zapraszamy do składania aplikacji zawierających:
życiorys,
list motywacyjny,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i
doświadczenie zawodowe,
zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 833).
Na zgłoszenia oczekujemy w terminie do 10 listopada 2006 roku (decyduje data wpływu
do Urzędu Miasta i Gminy) pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina, Kancelaria, pok. nr 1
Bliższe informacje można uzyskać pod nr. tel. (061) 8113-003

Ogłoszenie

Klęska suszy - pomoc dla rolników

K

omisja ds. szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych oraz działach specjalnych produkcji rolnej informuje, iż uruchomiono
specjalną pomoc dla gospodarstw które na przełomie lipca i sierpnia złożyły
informację o skutkach tegorocznej suszy. Są to:
1. jednorazowa pomoc finansowa w postaci zasiłku celowego w wysokości:
• 500 zł w przypadku gospodarstwa rolnego o powierzchni do 5 ha,
• 1000 zł dla gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 5 ha,
• 392 zł, w przypadku rodziny rolniczej hodującej bydło, owce, kozy lub konie,
jeżeli średnie szkody w użytkach zielonych spowodowane suszą wynoszą
powyżej 30 %. (wnioski w Ośrodku Pomocy Społecznej w ustawowym terminie - 15 października br. złożyli wszyscy poszkodowani – kwota pomocy to
104 834 zł),
2. preferencyjne kredyty (obsługę prowadzi Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy),
3. obniżenie 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),
4. umorzeniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne (wnioski prosimy
kierować do oddziału KRUS),
5. dpołaty do kwalifikowanego materiału siewnego (wnioski prosimy kierować
do Agencji Rynku Rolnego, ul. Marcelińska, Poznań).
Ponadto nie będą stosowane 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.).
Akradiusz Bednarek

ogłasza nabór na stanowisko
DS. ADMINISTRACJI I TURYSTYKI
½ ETATU
Od kandydatów wymaga się:
Wykształcenie:
konieczne: wyższe – kierunek turystyka, geografia, ochrona środowiska
lub gospodarka przestrzenna, (ew. student 5-roku w/w studiów)
Doświadczenie zawodowe:
konieczne – brak,
pożądane – 1 rok w administracji samorządowej,
Dodatkowe umiejętności:
obsługa komputera - biegła znajomość MS Office + Power Point,
prawo jazdy kat. B,
biegła znajomość języka niemieckiego lub angielskiego
Niezbędna wiedza w zakresie przepisów:
Kodeks Postępowania Administracyjnego,
Ustawa o usługach turystycznych,
Ustawa o samorządzie gminnym,
Prawo Zamówień Publicznych,
Pożądane cechy osobowości:
umiejętność dostosowywania tempa pracy do narzuconych terminów,
umiejętność planowania pracy,
samodzielność i komunikatywność,
kreatywność;
zdolność wykonywania kilku zadań jednocześnie,
punktualność i dokładność,
odporność na stres,
dynamika działania,
zdolność myślenia analitycznego i abstrakcyjnego,
gotowość do pracy w terenie,
Zakres zadań na stanowisku:
Udział w działaniach związanych ze statutową działalnością Związku w
zakresie turystyki;
Udział we wdrażaniu projektów unijnych realizowanych przez Związek
w zakresie turystyki;
Kompleksowa obsługa biurowa w zakresie działalności turystycznej
związku, tj, korespondencja, umowy, porozumienia;
Bieżąca aktualizacja strony internetowej w zakresie tematyki turystycznej;
Kompletowanie materiałów dla studentów piszących prace licencjackie i
magisterskie na podstawie danych Związku
Uczestnictwo w pracach związanych z dokumentami programowymi
w zakresie turystyki tj: raport o stanie turystyki, strategia turystyki
Związku itp.
Prowadzenie spraw związanych z Radą Naukową (narady, spotkania, protokoły, korespondencja);
Uczestnictwo w pozostałych pracach biura Związku.
Kandydatów zapraszamy do składania aplikacji zawierających:
życiorys,
list motywacyjny,
aktualną fotografię,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i
doświadczenia zawodowe,
zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 833).
Na zgłoszenia oczekujemy w terminie do 30 listopada 2006 roku (decyduje data
wpływu do Związku Międzygminnego) pod adresem:
Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”, Nowy Rynek 8, 62-095 Murowana Goślina

Biuletyn Samorządowy
Miasta i Gminy Murowana Goślina

10

Klub Pracy informuje

K

lub Pracy OHP informuje, iż posiada bazę danych osób oferujących
pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego, sprzątaniu oraz
opiece nad dziećmi i osobami starszymi.
Obecnie prowadzimy rekrutację na następujące stanowiska pracy: zbrojarz, pomocnik zbrojarza, cieśla-betoniarz, pomocnik betoniarza, pracownik ogólnobudowlany, przedstawiciel handlowy, logistyk, malarz,
listonosz, pracownik fizyczny, agent ubezpieczeniowy, pracownik produkcji, stolarz stolarki okiennej, fryzjer.
Magdalena Olejniczak
Lider Klubu Pracy; tel. 061 892 11 01
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

PRZEJRZYSTA
P O L S K A

ogłasza nabór na dwa stanowiska
DS. INWESTYCJI
Od kandydatów wymaga się:
Wykształcenie:
konieczne wyższe: branża ogólnobudowlana/drogowa
pożądane - studia podyplomowe w zakresie organizacji procesu inwestycji
Doświadczenie zawodowe:
konieczne: 2 lata w realizacji dużych inwestycji
pożądane: 1 rok w administracji samorządowej.
Uprawnienia:
pożądane: budowlane
Dodatkowe umiejętności:
umiejętność opracowania kosztorysów
umiejętność opracowania planów finansowych
umiejętność pracy pod presją czasu
umiejętność planowania pracy własnej
umiejętność koordynowania pracy zespołu specjalistów
umiejętność prowadzenia negocjacji
biegła znajomość MS Office
Niezbędna wiedza w zakresie przepisów:
prawo budowlane
Kodeks Postępowania Administracyjnego,
Ustawa o samorządzie gminnym,
Prawo zamówień publicznych (podstawy)
Pożądane cechy osobowości:
punktualność i dokładność,
odporność na stres,
kreatywność,
samodzielność i komunikatywność,
zdolność myślenia analitycznego i abstrakcyjnego.
Zakres zadań na stanowisku:
prowadzenie inwestycji gminnych (przygotowanie, nadzór, rozliczenie),
współudział w przygotowywaniu programów gospodarczych,
przygotowywanie założeń technicznych do szacunków finansowych
i wieloletnich planów inwestycyjnych (WPI),
przygotowywanie założeń technicznych do WPI.
Kandydatów zapraszamy do składania aplikacji zawierających:
życiorys,
list motywacyjny,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje
i doświadczenia zawodowe,
zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 833).
Na zgłoszenia oczekujemy w terminie do 4 grudnia 2006 roku (decyduje data wpływu
do Urzędu Miasta i Gminy) pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina, Kancelaria, pok. nr 1

Ogłoszenie

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
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 poniedziałki w godz. od 18:30 do 20:00 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

Fundacja Edukacyjna im.
Jana Pawła II

W

dniu 25 października 2006 roku odbyła się –
już po raz szósty - uroczystość wręczenia
stypendiów Fundacji Edukacyjnej im. Jana Pawła II
w Murowanej Goślinie. Decyzją Zarządu Fundacji
w roku akademickim 2006/2007 stypendium otrzymało 9 młodych ludzi, którzy rozpoczęli naukę na studiach wyższych,
a jedna osoba uzyskała przedłużenie stypendium na 2 rok studiów.
Uroczystość uświetnił swą obecnością Delegat ks. abpa Henryka Muszyńskiego – ks. bp Bogdan Wojtuś. Wśród zaproszonych gości byli członkowie
Rady Fundacji, Zarząd, Przedstawiciele Rady Miejskiej
w Murowanej Goślinie, Darczyńcy Fundacji oraz stypendyści wraz
z rodzicami. Pojawiła się również pierwsza stypendystka Fundacji, która
ukończyła już studia i obecnie pracuje jako nauczyciel języka niemieckiego w
Gimnazjum nr 2 w Murowanej Goślinie. Otrzymała symboliczny druk przelewu z zachętą do przekazywania 1% od dochodu na cele statutowe Fundacji. Po wystąpieniach gości: ks. bpa Bogdana Wojtusia, współprzewodniczącego Rady Fundacji p. Zbyszka Krugiełki, przedstawiciela stypendystów
zeszłorocznych oraz tegorocznych, odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów. Po części oficjalnej przy poczęstunku była okazja do rozmów ze stypendystami oraz do wpisania się w „Księgę pamiątkową” Fundacji.
W tym roku stypendium przyznano aż 10 osobom, co stanowi - jak do tej
pory - najwyższą liczbę stypendiów przyznawanych w roku akademickim.
Nie byłoby to możliwe, gdyby nie pomoc ze strony licznych Darczyńców,
którym Zarząd Fundacji pragnie bardzo serdecznie podziękować.
Zarząd Fundacji

Przetargi gminne na:
www.bip2.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

