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Gdy zabrzmią słowa „Wśród nocnej ciszy”
i nastanie świąteczny czas
niech szczere uśmiechy, które rozświetlą mrok,
nich ciepło i życzliwość ludzka,
niech pokój i miłość oraz Bożonarodzeniowa
atmosfera skąpana w pięknej polskiej tradycji
wypełnią nasze serca i domy,
a nadchodzący 2007 rok przyniesie
same dobre i obfitujące w łaski Boże – dni.

Tomasz Łęcki
Burmistrz Miasta i Gminy

Informacja dotycząca przystanków MPK

W

nawiązaniu do komunikatu MPK
w sprawie zatrzymywania się na
niektórych przystankach w Poznaniu pragnę przedstawić poniższą informację.
Firma MPK Sp. z o.o. wygrała przetarg na
dowóz mieszkańców Murowanej Gośliny do
Poznania w 2004 r. W wyniku negocjacji (taki
był tryb przetargu) ustalono, że autobus linii nr
111 zatrzymywał się będzie na przystankach
Rondo Śródka – Rynek Wschodni – Gdyńska –
Bałtycka – Karolin. Po licznych uwagach mieszkańców ustalono, że MPK zwiększy liczbę
przystanków na zasadzie „dobrej współpracy”.
Jednak zwiększenie liczby przystanków wymagało zmiany zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. W związku z tym MPK
zwróciło się do Prezydenta Miasta Poznania
z wnioskiem o zmianę zezwolenia i dodanie
nowych przystanków. Niestety przewoźnik
otrzymał odmowną odpowiedź. MPK
Sp. z o.o. na wniosek Gminy postanowiło nadal
jeździć ze zwiększoną liczbą przystanków.

Powrót do pierwotnej liczby przystanków spowodowany jest upomnieniem, jakie otrzymało
MPK Sp. z o.o. od Prezydenta Miasta Poznania.
Niedostosowanie się do warunków zezwolenia skutkować będzie wysoką karą finansową
nakładaną na przewoźnika.
Na chwilę obecną występujemy z pismem do
MPK Sp. z o.o., by ponownie złożyło wniosek
do Prezydenta Miasta Poznania o zmianę decyzji. Pragnę również poinformować, że w nowo
przygotowywanym przetargu została ujęta
większa liczba przystanków, szczególnie na
terenie miasta Poznania. Wykonawca usługi
będzie już musiał posiadać decyzję na transport, z uwzględnieniem większej liczby przystanków.
Michał Walkowiak
podinspektor ds. ochrony środowiska i usług
komunalnych.
tel.: 061 812 20 55 w. 206
e-mial: srodowisko@murowana-goslina.pl

Pracownia RTG i USG w ramach kontraktu NFZ
NZOZ Medicus Bonus uruchomił w Ośrodku Zdrowia przy ul. Dworcowej 10
1. Pracownię RTG, czynną:

w poniedziałki w godz. od 9:00 do 12:00
w czwartki w godz. od 13:00 do 16:00

Pacjenci proszeni są o zgłaszanie się w rejestracji przed wykonaniem zdjęcia RTG
2. Pracownię USG, czynną

w piątki w godz. od 15:00 do 16:00
Pacjenci proszeni są o zgłaszanie się w rejestracji przed wykonaniem badania USG
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Wydawanie dowodów
osobistych

Z

godnie z ustawą z dnia 12 września 2002 r.
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
podinspektor ds. ewidencji ludności
tel.: 061 8122 311
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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

zaproszenie

Bardzo się cieszę, że mam niepowtarzalną
okazję zaprosić państwa na moją indywidualną wystawę malarstwa pt: „Maluję poprzez
łzy”. Wernisaż moich prac odbędzie się dnia
12.01.2007 r. i będzie trwać do 30.01.2007 r.
w galerii Klubu Osiedlowego „Zielone Wzgórza”. Obrazy maluję techniką mieszaną,
zarówno na płótnie jak i na papierze, pędzlami
ale również palcami. Przyjęłam sygnaturę AbiSal jako do końca niezbadana i zgłębiona psychika ludzka, a co jest odnośnikiem do wód
głębinowych dna mórz i oceanów. Od dziewięciu miesięcy jestem mieszkanką Murowanej Gośliny z czego, nie ukrywam jestem zadowolona. Przyjęto mnie w tym uroczym miasteczku bardzo ciepło i życzliwie, za co z całego
serca gorąco wszystkim dziękuję. Będzie mi
niezmiernie miło i sympatycznie poznać państwa osobiście na wernisażu.
AbiSal

Powitanie Nowego Roku
Muzyczne podróże po świecie

1 stycznia 2007 r. wspólnie z władzami miasta i
gminy powitamy Nowy Rok w sali Ośrodka
Kultury na tradycyjnym Koncercie Noworocznym. Doskonałą zabawę zapewni Capella
Zamku Rydzyńskiego – Poznański Kwintet
Instrumentów Dętych pod wodzą niestrudzonego popularyzatora muzyki i gawędziarza
Mieczysława Leśniczaka. Przy „dźwiękach
muzyki” powędrujemy przez Wiedeń, Paryż,
Budapeszt, Pragę, a może odwiedzimy i
„zamorskie kraje”. Wysłuchamy najpiękniejszych melodii z operetek i musicali.

Zimowe atrakcje

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Tomasz Łęcki
zaprasza do wzięcia udziału w obchodach

88 Rocznicy Wybuchu Powstania
Wielkopolskiego
w dniu 27 grudnia 2006 r. (środa)
Program uroczystości:
15.00 Złożenie wiązanki kwiatów od społeczeństwa przez Burmistrza Miasta i Gminy
Tomasza Łęckiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbyszka Krugiełkę
pod pomnikiem na pl. Powstańców Wlkp.
15.15 wyjazd autokarów z pl. Powstańców Wielkopolskich do Białężyna
15.30 Msza św. za Powstańców Wielkopolskich w kościele p.w. św. Tymoteusza
w Białężynie z udziałem Chóru Mieszanego „Vocantes” pod dyrekcją
prof. Leszka Bajona
Po Mszy Św. program
program w wykonaniu:
• Zespołu flażoletowego ze Szkoły Podstawowej w Białężynie
• Uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – laureatów Gminnego Konkursu Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej
• Harcerzy ZHP – Kominek poświęcony 88 Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego według scenariusza dh. pdh. Doroty Stencel
• Chóru Mieszanego „Vocantes” pod dyrekcją prof. Leszka Bajona

Bohdan Smoleń
w Murowanej Goślinie
Kolejne Kulturalne Szabada odbędzie
się w sobotę 13 stycznia 2007 r. o godz.
18.00 w Sali Forum (Gimnazjum nr 1, ul.
Mściszewska 10). Gościem będzie znany
artysta kabaretowy i aktor komediowy,
przez wiele lat związany z poznańskim
kabaretem TEY, Bohdan Smoleń.
Niespodzianek nie zabraknie!
Przed i po imprezie odbędzie się
zbiórka na rzecz Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy

W ramach tego cyklu odbywać się będą różnorodne zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, sportowe w Klubie Osiedlowym „Zielone Wzgórza” (15-19 stycznia) oraz w Domu
Kultury przy ul. Poznańskiej 16 i Klubie Wiejskim w Uchorowie (22-29 stycznia).

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Kochani!
W niedzielę 14 stycznia 2007 r. po raz XV
zagra w Polsce Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy. Tradycyjnie w naszym mieście zawiązał się sztab przy Ośrodku Kultury, który
będzie koordynował wszelkie działania w mieście i gminie. Ponownie zbieramy na sprzęt
ratujący życie dzieci poszkodowanych w
wypadkach i na naukę pierwszej pomocy.
NIE BĄDŹ OBOJĘTNY!
Już dzisiaj zapraszamy na koncerty i aukcje
oraz akcję honorowego oddawania krwi.
Szczegółowy program tego, co będzie się
działo w mieście i gminie na plakatach oraz na
naszej stronie internetowej www.wosp.kdr.pl

Goślińskie Kolędowanie

19 stycznia 2007 r. w sali Forum spotkają się
goślińskie chóry i zespoły wokalne, aby zaprezentować się w kolędach i pastorałkach.
Zapraszamy wszystkich miłośników polskich
tradycji bożonarodzeniowych, pięknego słowa
okraszonego wspaniałą muzyką.

Jest w orkiestrach dętych jakaś siła!

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w
Murowanej Goślinie pod dyrekcją Przemysława Neumanna przedstawi repertuar rozrywkowy i kolędy 28 stycznia 2007 r. w sali
Forum. Orkiestrze towarzyszyć będzie zespół
taneczny pod kierunkiem Małgorzaty Kwiatek.

Hej kolęda, kolęda!

31 stycznia 2007 r. Murowana Goślina przeżyje
swoisty „nalot” kolędników. Będą to uczestnicy Parady Kolędników, którzy po przemarszu ulicami miasta wykonają swoje spektakle
w Sali Forum.
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Krajobraz po wyborach samorządowych

Tomasz Łęcki - Burmistrz Miasta i Gminy

Zatem po wyborach…

T

ym, którzy decydują się na działalność
publiczną zalecałbym jak najwięcej rozsądku połączonego z pokorą. Minione
wybory samorządowe pokazały, że z jednej
strony w wielu gminach wygrali dotychczasowi
włodarze, ale przecież nie brakuje przykładów
zaskakujących porażek (jak choćby przegrana
doświadczonego burmistrza Puszczykowa –
Janusza Napierały).
Przechodząc do naszych spraw, na początek
chciałbym w imieniu własnym i kandydatów
Komitetu Wyborczego Wyborców „Rozwój
Ziemi Goslińskiej” podziękować za zaufanie,
którym Państwo nas obdarzyliście. Zaufania
nie zyskuje się podczas kampanii wyborczej,
zatem jestem przekonany, że w naszym przypadku jest ono efektem konkretnej i wytężonej pracy na rzecz gminy Murowana Goślina.
Państwa zaufanie i oddane na nas głosy są wielkim wyróżnieniem i zobowiązaniem. Bardzo
dziękujemy i będziemy dalej pracować dla
dobra naszej małej ojczyzny.

Burmistrz…
Przyjrzyjmy się wynikom wyborów w Murowanej Goślinie. Do wyborów udało się 5297
osób, co daje frekwencję 44,25 %. Tak mierzona obywatelska aktywność daje nam 13
miejsce wśród siedemnastu gmin powiatu
poznańskiego (najwyższa frekwencja 58,72%
w Puszczykowie, najniższa 38,37% w gminie
Stęszew). Biorąc pod uwagę naszą aktywność
w wielu dziedzinach, nad frekwencją wybor-

czą należałoby jeszcze popracować. Jest to
wielkie zadanie dla stowarzyszeń, lokalnych
mediów, samorządowców (gminnych, sołeckich i osiedlowych), oświaty i wielu innych.
W wyborach na burmistrza kolejność przedstawiała się następująco:
- piszący niniejszy tekst – 3143 głosy tj.
60,38%
- Piotr Borowicz - 1302 głosów tj. 25,01%
- Leszek Rewers – 740 głosów tj. 14,60%
Wyniki można interpretować na różne sposoby. Nie ulega wątpliwości, że wśród tych,
którzy postanowili oddać głos, zdecydowaną
większość stanowiły osoby oczekujące kontynuacji działań rozpoczętych w ciągu ostatnich
ośmiu lat (wyborcy Tomasza Łęckiego), ¼
uczestniczących zażądała istotnych zmian,
negatywnie oceniając ostatnie dwie kadencje
(wyborcy Piotra Borowicza).
¾ wyborców opowiedziało się za rzeczową
debatą o losach gminy bez agresji, z zachowaniem kultury politycznej (wyborcy Leszka
Rewersa i Tomasz Łęckiego).
Można zatem stwierdzić, że systematyczna
praca na rzecz lokalnej społeczności konkretne
efekty w tym realizowane inwestycje, liczne
bezpośrednie kontakty z mieszkańcami, nie
unikanie trudnych tematów, za to unikanie
agresji, ataków personalnych, a nawet zwykłego „czepialstwa”, to wszystko znajduje
uznanie u znakomitej większości mieszkańców
naszej gminy. Jeżeli porównamy dodatkowo
wyniki wyborów burmistrza z roku 2002 i
2006 (Tomasz Łęcki 2002 – 2454 głosy, 2006
– 3143 głosy), to oznacza, że powyższe poglądy
nie tylko dominują, ale się upowszechniają.

Rada Miejska…
Do podobnych spostrzeżeń upoważniają również wyniki wyborów do Rady Miejskiej:
- 2898 głosów uzyskali kandydaci komitetów
(„Rozwój
Ziemi
Goślińskiej”
i „Odnowa Gminy Murowana Goślina”),
które udzieliły poparcia Tomaszowi
Łęckiemu,
- 1215 głosów uzyskali kandydaci Komitetu

„Lepsza Murowana Goślina”,
963 głosów uzyskali kandydaci Komitetu
„Goślińska Inicjatywa”,
W efekcie w 15 - osobowej Radzie Miejskiej
80% mandatów (12 miejsc) przypadło radnym
„Rozwoju”, 13 mandatów (2 miejsca – radnym
„Lepszej Murowanej Gośliny” i 7% (1 mandat)
– radnemu „Goślińskiej Inicjatywy”.
Taki wynik, a co za tym idzie, zdecydowana
przewaga w Radzie Miejskiej przenosi pełną
odpowiedzialność za sprawy gminy na piszącego te słowa oraz radnych – obecnie już
Klubu „Rozwój Ziemi Goślińskiej”. Przejęcie
pełnej odpowiedzialności nakazuje kompetentnie pracować i realizować (przecież bez przeszkód) deklarowane w kampanii wybiorczej
cele. Taka przewaga z całą pewnością nie
będzie wykorzystywana przeciw wyborczej
konkurencji. Radni z opozycji zostali zaproszeni do współpracy. Ta zaś powinna polegać
na zaangażowaniu w przygotowanie ważnych
decyzji, uchwał, projektów. Nie ma w niej
miejsca na spektakularne gesty i wypowiedzi
w czasie sesji albo kąśliwe artykuły w lokalnej
prasie (tego prawa trudno odmówić redaktorom – nie będącym radnymi). Jeżeli miałbym
mówić o szansach, to sądzę, że na konstruktywną pracę dla dobra mieszkańców mogą
zdobyć się spośród trojga radnych, dwie osoby.
Najlepiej jednak, aby cała piętnastka nastawiła
się na rzeczową, opartą na argumentach
współpracę i przygotowanie najlepszych dla
mieszkańców projektów.
Radni nie mają monopolu na zaangażowanie w
sprawy gminy. Do zespołów i konsultacji będą
zapraszani mieszkańcy, w tym reprezentanci
różnych środowisk samorządowych (sołectwa,
osiedla samorządowe), stowarzyszeń, kół
gospodarczych, eksperci.
-

Co zatem jest najważniejsze
w najbliższych czterech latach?
1. Należy maksymalnie wykorzystać
fundusze pomocowe, które dostępne
są w nowym budżecie unĳnym.
Strategicznymi naszymi projektami są: budowa
obwodnicy miasta, budowa kanalizacji sanitarnej, modernizacja linii kolejowej oraz budowa
zbiornika wodnego w Przebędowie.
Niezwykle ważnym zadaniem jest (obecnie już
nie blokowane) odnowienie historycznego
centrum miasta z placem Powstańców Wielkopolskich. Pierwszym krokiem staje się od
wiosny 2007 roku renowacja starego Ratusza.
Istnieje ogromne społeczne oczekiwanie na
budowę i modernizację kolejnych dróg. Właśnie rozpoczęliśmy budowę ronda (skrzyżowanie ul. Poznańska, Śliwkowa, Długa). Jesteśmy
przygotowani do budowy ulicy Polnej, Raduszyńskiej, kolejnych ulic osiedlowych (tam,
gdzie jest kanalizacja) oraz dalszej modernizacji Poznańskiej i Rogozińskiej.
Ważną sprawą są tereny sportowe i rekreacyjne. Kontynuować należy rozpoczętą
modernizację stadionu miejskiego, budowę
hali sportowej oraz urządzanie przystani kajakowej w Mściszewie.
dokończenie na str. 4
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Tomasz Łęcki - Burmistrz Miasta i Gminy
dokończenie ze str. 3

2. Należy nadal podnosić atrakcyjność
zamieszkania w naszej gminie.
Temu celowi służą m.in. inwestycje wymienione powyżej. Ważną sprawą jest budowa
mieszkań komunalnych (do 2012 r. – 43 mieszkania). Nowym kierunkiem działań stanie się
budownictwo czynszowe, umożliwiające
wprowadzenie się do mieszkania opłacając 2030% wartości. Na lepszą pomoc w urzędzie
będą mogli liczyć zamierzający budować
własny dom.
Istotną sprawą jest sprawny transport do
Poznania. Zwiększamy ilość kursów autobusów linii 111 i 188. Podjęta zostanie druga
próba zorganizowania transportu wewnątrzgminnego. Jako gmina aktywnie uczestniczymy
w przygotowaniu modernizacji linii kolejowej.
Sprawne połączenia kolejowe docelowo zastąpią linię 111.
Atrakcyjność zamieszkania podnosi atrakcyjność turystyczna. Pozostajemy jednym z liderów rozwoju turystyki w Wielkopolsce. Najważniejsze działania nadal będziemy prowadzić poprzez Związek Międzygminny „Puszcza
Zielonka”. Planujemy dalej rozwĳać sieć szlaków turystycznych oraz przystań wodną na
Warcie k. Mściszewa. W 2008 roku rozpocznie
działalność Gminne Centrum Informacji zlokalizowane w Ratuszu.
Rozpoczynająca się kadencja to także konieczność upowszechnienia dostępu do Internetu.
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Należy utrzymywać wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańców. Realnym jest niemal
zupełna eliminacja przestępstw. Duży nacisk
będzie położony na ograniczenie przestępstw
i wykroczeń drogowych (szczególnie nadmierna prędkość i prowadzenie pojazdów pod
wpływem alkoholu). Eliminację niebezpiecznych zjawisk musi zapewnić intensywna służba
patrolowa (patrole piesze, rowerowe) policji i
straży miejskiej. Ważna dla mieszkańców jest
także czystość ulic, placów i lasów. Podoba się
ukwiecenie miasta. W tych dziedzinach również należy ciągle podnosić poziom.

3. Należy stawiać na młodzież
Jesteśmy gminą młodą demograficznie. Młodzież posiada ogromny potencjał, który może
służyć rozwojowi Murowanej Gośliny. Aby
wspierać ten potencjał, aby również u nas młodzież zakorzeniać, trzeba spełnić kilka warunków.
Istotną jest wysoka jakość kształcenia od
przedszkoli do szkół maturalnych. Celem
naszym jest nie tyle, aby wszyscy uczyli się na
terenie gminy, ale aby jakość kształcenia i oferowane walory wychowawcze były konkurencyjne wobec placówek oświatowych w Poznaniu.
Obok podnoszenia jakości kształcenia, należy
istniejącą sieć szkolną uzupełnić o Liceum
Ogólnokształcące. Obecnie jest przygotowywany bardzo ciekawy projekt Zespołu Licealno-Gimnazjalnego przy ul. Mściszewskiej.
Młodzi są bardzo aktywni, to naturalne, aktywność ta będzie pozytywnie realizowana, jeśli
postawimy na rozwój różnorodnej oferty
sportowej i tematycznej.
Młodzież chętniej pozostanie w Murowanej
Goślinie, jeżeli uruchomimy budownictwo
czynszowe i do pierwszego mieszkania będzie
można się wprowadzić np. za 20 tys. zł a nie za
150 tys. zł.

Aby mieszkać u nas i studiować, a nierzadko i
pracować w Poznaniu, niezbędną jest wcześniej
opisana modernizacja transportu publicznego.

4. Należy wzmacniać rozwój gospodarczy
Nie da się zrealizować ambitnych zamierzeń
bez rozwoju gospodarczego (miejsca pracy,
wpływy podatkowe). Zostaną utrzymane
zachęty podatkowe dla inwestorów i firm rozwĳających się. Dalej będzie wzmacniania i promowana strefa Aktywizacji Gospodarczej przy
ul. Polnej. Wraz z najlepszymi lokalnymi firmami i Zespołem Szkół Zawodowych
będziemy tworzyć warunki do kształcenia
młodzieży i dorosłych, szczególnie w zawodach niezbędnych dla lokalnej gospodarki.
Ważnym pozostanie dalsze wsparcie dla rolnictwa.

5. Należy pozostać aktywnym
Żadne z wymienionych zamierzeń nie jest
możliwe do udźwignięcia jedynie przez burmistrza, Radę Miejską czy pracowników urzędu.
Niezwykle ważnym jest zaangażowanie mieszkańców. Coraz większą rolę będą mogły
odgrywać sołectwa i osiedla samorządowe.
Nasze działania muszą być wspierane i propagowane profesjonalną promocją. Dla rozwoju
gminy należy stosować nowoczesne metody i
narzędzia. To wszystko wymaga ciągłego
doskonalenia się.
Nadchodzące lata to okres wielkich szans
także dla Murowanej Gośliny. Szanse te są
związane z dostępnymi (choć trudnymi) funduszami Unii Europejskiej. Należy z tego skorzystać. Można tego dokonać tylko razem
współdziałając – nigdy – przeciw sobie walcząc.
tel: 061 811 30 01
e-mail: burmistrz@murowana-goslina.pl

Goślinianka wśród najaktywniejszych kobiet w Polsce

A

ktualnie przez Fundację „Partners” Polska (www.fpp.org.pl) realizowana jest
AKCJA AKACJA. Jej przeprowadzenie
odbywa się we współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi. Polega ona na wyróżnianiu kobiet, które
w sposób wyjątkowy przyczyniły się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wspólnot lokalnych. Owo wyróżnienie to zasadzenie
dla każdej zwyciężczyni w znanych miejscach
publicznych, skwerach i parkach miejskich
drzewka akacji, jako symbolu rozwoju i wkładu
kobiet w środowiska lokalne. Organizatorzy
AKCJI mają nadzieję, że po kilku latach w wielu
miastach Polski powstaną aleje akacji doceniające wysiłek i promujące uczestnictwo kobiet
w życiu publicznym.
Patronat honorowy nad AKCJĄ AKACJA objął
Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) – Polska, a także Akademia
Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacja im.
Heinricha Bölla Przedstawicielstwo w Polsce.
Patronat medialny konkursu: portal organizacji
pozarządowych: www.ngo.pl

Akcja ma charakter lokalny – nominacje i
sadzenie akacji odbywa się w każdym województwie, a także ogólnopolski – podsumowanie. Tegoroczna gala finałowa i wizyta studyjna podsumowujące konkurs miały miejsce
18 września 2006 r. w Warszawie. Wzięły w
niej udział zwyciężczynie.
Postępowanie kwalifikacyjne Konkursu miało
charakter 2-etapowy. Zgłoszone nominacje
zostały najpierw ocenione przez partnerów
regionalnych AKCJI. Następnie wybrane i
rekomendowane przez nich kandydatury
zostały przedstawione Komisji Konkursowej,
która wyłoniła laureatki AKCJI (po jednej z
każdego województwa). W konkursie Akcja
Akacja nadeszły 402 zgłoszenia, nominujące
299 niezwykłych kobiet. Spośród nich koordynatorki regionalne wybrały 47 nominowanych
kandydatek, które przeszły do II etapu konkursu. Wśród finalistek znalazła się także
mieszkanka Murowanej Gośliny Emilia
Przybysz – Stemplewska (prezes stowarzyszenia Komitet Partnerski Ziemi
Goślińskiej) Następnie Komisja Konkursu

wybrała 16 zwyciężczyń, po jednej w każdym
województwie, a także przyznała 6 wyróżnień.
Chcąc wykorzystać dotychczasową wiedzę i
doświadczenie uczestniczek w działaniach na
rozwoju lokalnego Fundacja Partners zaprosiła zwyciężczynie, wyróżnione i finalistki do
udziału w Akademii Umiejętności Akcja Akacja. Akademia to cykl 5 szkoleń, które są realizowane między listopadem 2006 a kwietniem
2007. Jest ona kontynuacją Akcji Akacja – projektu dla kobiet aktywnie działających lokalnie
(więcej na www.akcjaakacja.org.pl). Tematy
szkoleń to: ‘Zarządzanie zmianą społeczną’,
‘Trening asertywności i samoobrony WenDo’,
‘Wystąpienia publiczne’, ‘Rozwiązywanie konfliktów’ i „Komunikacja społeczna”.
Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej

Zapraszamy na stronę internetową Komitetu:
www.kpzg.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

Nowi pracownicy
w urzędzie

W

ostatnim czasie do grona pracowników urzędu dołączyły następujące
osoby:

1. Igor Bondarczuk – na stanowisko kierownika ds. inwestycji (zastąpił dotychczas
sprawującą tę funkcję p. Elżbietę Kujawę,
która zakończyła współpracę z urzędem
na rzecz własnej działalności),
2. Anna Wróblewska – na stanowisko ds.
księgowości budżetowej i podatku VAT,
3. Żaneta Piasecka – na stanowisko ds. planowania i kontroli budżetu, zajmowane
dotychczas przez p. Irenę Nowak, która
od stycznia 2007 roku przechodzi na emeryturę,
4. z powodu przedłużającej się nieobecności
Małgorzaty Krotiuk-Śliwy, obecnie sprawami melioracji i wycinką drzew zajmuje
się Wirginia Winogrodzka-Staszak,
5. Ewa Grodzka – na stanowisku ds. planowania przestrzennego; zastąpiła dotychczasową pracownicę p. Zofię Czarnowską-Giese, która zakończyła pracę w
naszym urzędzie.
Roma Dukat
sekretariat burmistrza
tel.: 061 812 20 55 w. 121
e-mail: sekretariat@murowana-goslina.pl

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich - terminy

Na

początku 2007 roku dobiega końca 4letnia kadencja Sołtysów oraz Rad
Sołeckich. W związku z powyższym wybory
Sołtysów i Rad Sołeckich odbędą się w terminach prezentowanych w tabeli poniżej. Szczegółowe informacje o miejscu oraz programie
spotkań zostaną wywieszone na tablicach

informacyjnych należących do zainteresowanych Sołectw oraz na stronie internetowej
www.murowana-goslina.pl.
Arkadiusz Bednarek
inspektor ds. rozwoju obszarów wiejskich i turystyki
tel.: 812 20 55 w. 104
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl

SOŁECTWO

DATA

DZIEŃ

GODZINA

Łoskoń Stary

29.01.2007

Poniedziałek

17.00

Białężyn

29.01.2007

Poniedziałek

19.00

Białęgi

30.01.2007

Wtorek

17.00

Długa Goślina

30.01.2007

Wtorek

19.00

Nieszawa

1.02.2007

Czwartek

17.00

Uchorowo

1.02.2007

Czwartek

19.00

Raduszyn

13.02.2007

Wtorek

17.00

Mściszewo

13.02.2007

Wtorek

19.00

Głębocko

15.02.2007

Czwartek

17.00
19.00

Zielonka

15.02.2007

Czwartek

Przebędowo

19.02.2007

Poniedziałek

17.00

Kamińsko

19.02.2007

Poniedziałek

19.00

Łopuchówko

26.02.2007

Poniedziałek

17.00

Boduszewo

26.02.2007

Poniedziałek

19.00

Głęboczek

27.02.2007

Wtorek

17.00

Rakownia

27.02.2007

Wtorek

19.00

Starczanowo

1.03.2007

Czwartek

17.00

Trojanowo

1.03.2007

Czwartek

19.00

Wojnowo

6.03.2007

Wtorek

17.00

Łopuchowo

6.03.2007

Wtorek

19.00

Radni kadencji 2006 -2010 podjęli pierwsze decyzje

We

wtorek 21 listopada 2006 r. podczas
inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej Radni
kadencji 2006-2010 złożyli uroczyste ślubowanie
i potwierdzili swoja gotowość do służby na rzecz
dynamicznego rozwoju naszej gminy.
Po uroczystych chwilach radni podjęli pierwsze uchwały o charakterze organizacyjnym.
Prowadząca sesję najstarsza wiekiem radna
Alina Wolniewicz przeprowadziła wybory
Przewodniczącego Rady Miejskiej, którym
ponownie został Zbyszek Krugiełka.
Wybrany Przewodniczący przejął dalsze prowadzenie obrad, podczas których wybrano
Radną Alicję Kobus na wiceprzewodniczącą
Rady Miejskiej. Radni wybrali również na Przewodniczącego Komisji Oświatowo-Społecznej
- Pawła Bukowskiego, natomiast Przewodniczącym Komisji Gospodarczej został Konrad
Strykowski. W trakcie sesji burmistrz przedstawił plany i priorytety rozpoczynającej się
kadencji oraz zaprezentował radnym „Sprawozdanie o stanie Miasta i Gminy Murowana
Goślina” (dostępne na stronie internetowej
www.murowana-goslina.pl)
Poniżej skład komisji Rady Miejskiej:
Komisja Rewizyjna:
1. Wiesław Kaniecki - Przewodniczący komisji
2. Zbigniew Bitner - członek

3. Aleksandra Henclewska - członek
4. Robert Okińczyc - członek
Komisja Oświatowo - Społeczna:
1. Paweł Bukowski - Przewodniczący komisji
2. Adrianna Borowicz - członek
3. Zbigniew Bitner - członek
4. Marta Czerniawska - członek
5. Wiesław Kaniecki - członek
6. Alicja Kobus - członek
7. Krystyna Kulupa - członek
8. Jerzy Pędziński - członek
9. Krystyna Przygońska - członek
10. Elżbieta Winogrodzka - członek
11. Alina Wolniewicz - członek
Komisja Gospodarcza:
1. Konrad Strykowski - Przewodniczący komisji
2. Alicja Kobus - członek
3. Robert Okińczyc - członek
4. Elżbieta Winogrodzka - członek
5. Alina Wolniewicz - członek
6. Krystyna Kulupa - członek
7. Krystyna Przygońska - członek
8. Jerzy Pędziński - członek
9. Aleksandra Henclewska - członek
10. Zbyszek Krugiełka - członek
11. Adrianna Borowicz - członek

Tematy na III sesję (22 grudnia 2006)
1. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na
rok 2006.
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
dotyczącej emisji obligacji komunalnych
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w
sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie brakującej kwoty na bieżące funkcjonowanie szkół
prowadzonych przez gminę Murowana
Goślina.
4. Projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków
budżetu gminy Murowana Goślina na 2006
rok, które nie wygasają.
5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych.
6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza, upoważnienia
Przewodniczącego Rady Miejskiej do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa
pracy wobec Burmistrza w imieniu pracodawcy – Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy
Murowana Goślina na 2007 rok.
Ewelina Łupińska
Biuro Rady Miejskiej
tel.: 061 812 20 55 w. 215
e-mail: rada.miejska@murowana-goslina.pl
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Wyniki wyborów samorządowych

W

dniu 12 listopada br. odbyły się
wybory samorządowe. Mieszkańcy
Murowanej Gośliny wybierali radnych do Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie,
Rady Powiatu Poznańskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Zdecydowali o
tym kto został Burmistrzem Murowanej
Gośliny w kolejnej kadencji 2006-2010.
Na stronie internetowej Państwowej Komisji
Wyborczej www.pkw.gov.pl wszyscy zainteresowani mogą znaleźć szczegółowe wyniki
wyborów do Rady Powiatu Poznańskiego i Sejmiku Wojewódzkiego Wielkopolskiego.
Poniżej publikujemy informacje dotyczące
wyborów do Rady Miejskiej, Burmistrza oraz
prezentujemy dane dotyczące frekwencji.
Wszystkie informacje podajemy za Państwową
Komisją Wyborczą, korzystając z danych
dostępnych
na
stronie
internetowej
www.wybory2006.pkw.gov.pl.

Szczegółowy rozkład głosów w poszczególnych obwodach w wyborach burmistrza
Nr obwodu
Obwód nr 1

Borowicz
Piotr

Łęcki
Tomasz

Rewers
Leszek

Liczba głosów

Liczba głosów

Liczba głosów

114

183

57

Adres lokalu wyborczego
Przedszkole Przebędowo

Obwód nr 2

Szkoła Podstawowa Białężyn

43

146

50

Obwód nr 3

Remiza OSP w Mściszewie

30

87

22

Obwód nr 4

Remiza OSP w Boduszewie

92

202

14

Obwód nr 5

Szkoła podstawowa w Długiej Goślinie

76

196

73

Obwód nr 6

Szkoła Podstawowa w Łopuchowie

71

175

56

Obwód nr 7

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji ul.Poznańska 16 Murowana Goślina

286

343

144

Obwód nr 8

Gimnazjum nr 1 ul. Mściszewska 10 Murowana Goślina

206

333

84

Obwód nr 9

Przedszkole”Słoneczko”,ul.Leśna9,Murowana Goślina

164

529

95

Obwód nr 10

Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Gen. T. Kutrzeby 3 Murowana Goślina

96

475

81

Obwód nr 11

Gimnazjum nr 2 ul. Gen. T. Kutrzeby 3 Murowana Goślina

124

474

84

1302

3143

760

Razem:
Dla Państwa informacji postanowiliśmy opublikować szczegółowe wyniki wyborcze wszystkich kandydatów na Burmistrza Miasta i Gminy.
Mają Państwo możliwość porównania jak rozkładały się głosy we wszystkich 11 Obwodach
Wyborczych. Podobnie mogą Państwo zapoznać się z liczbą głosów jakie otrzymał każdy
kandydat na radnego, we wszystkich z
15 Okręgów Wyborczych.
Bardziej szczegółowo przedstawiamy statystyki radnych, którzy dostali się do Rady Miejskiej, prezentujemy m.in. ujęcie procentowe
poparcia danego kandydata w skali Okręgu.
Paweł Woźniak
podinspektor ds. komunikacji społecznej i promocji
tel.: 061 812 20 55 w. 203
e-mail: promocja@murowana-goslina.pl

Chcielibyśmy podziękować firmom
przewozowym, które w dniu wyborów
dowoziły wyborców do siedzib Komisji
Wyborczych. W szczególności dziękujemy Państwu Beacie i Bogusławowi
Frąckowiakom z firmy Tele-Taxi, którzy
świadczyli tego dnia nieodpłatnie usługi
przewozowe dla mieszkańców pragnących oddać głos.

Wynik wyborczy kandydatów radnych, którzy dostali się do Rady Miejskiej
Okręg
wyborczy

Głosów ważnych oddanych
na kandydata

Dane kandydata
Nazwisko i imiona

Wiek

Liczba

% (w skali okręgu
wyborczego)

15

Bitner Zbigniew

51

112

42,11%

6

Borowicz Adrianna

25

199

51,42%

2

Bukowski Paweł

46

223

60,27%

12

Czerniawska Marta

41

183

59,42%

10

Henclewska Aleksandra

34

163

36,71%

11

Kaniecki Wiesław

48

207

64,69%

7

Kobus Alicja

60

252

81,55%

14

Krugiełka Zbyszek Szczepan

47

162

41,33%

9

Kulupa Krystyna

60

162

52,60%

5

Okińczyc Robert Aleksander

40

148

49,33%

8

Pędziński Jerzy Stanisław

57

233

63,84%

13

Przygońska Krystyna Maria

52

211

67,63%

4

Strykowski Konrad Mariusz

49

200

58,14%

3

Winogrodzka Elżbieta

49

210

67,31%

1

Wolniewicz Alina Kazimiera

60

217

64,01%
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Frekwencja wyborcza w poszczególnych okręgach
Liczba
Okręg wyborczy nr

Liczba głosów

uprawnionych

kart wydanych

Okręg wyborczy nr 1

987

363

Okręg wyborczy nr 2

1035

Okręg wyborczy nr 3

750

Okręg wyborczy nr 4

Frekwencja

% głosów ważnych*

oddanych

ważnych

36,78%

362

339

93,65%

387

37,39%

387

370

95,61%

314

41,87%

314

312

99,36%

780

357

45,77%

357

344

96,36%

Okręg wyborczy nr 5

666

308

46,25%

308

300

97,40%

Okręg wyborczy nr 6

737

405

54,95%

405

387

95,56%

Okręg wyborczy nr 7

664

315

47,44%

315

309

98,10%

Okręg wyborczy nr 8

768

377

49,09%

377

365

96,82%

Okręg wyborczy nr 9

840

317

37,74%

317

308

97,16%

Okręg wyborczy nr 10

896

460

51,34%

460

444

96,52%

Okręg wyborczy nr 11

821

343

41,78%

343

320

93,29%

Okręg wyborczy nr 12

810

334

41,23%

332

308

92,77%

Okręg wyborczy nr 13

724

327

45,17%

326

312

95,71%

Okręg wyborczy nr 14

963

410

42,58%

410

392

95,61%

Okręg wyborczy nr 15

528

279

52,84%

279

266

95,34%

11 969

5 296

44,25%

5 292

5 076

95,92%

Suma:

Od

dnia 1 lipca 2006 r. obowiązuje przepis, który pozwala organom ścigania
zabezpieczyć na poczet grzywny pojazd samochodowy w przypadku stwierdzenia, że kierujący popełnił przestępstwo z art. 172A par. 1
– jazda w stanie nietrzeźwym – powyżej 1 ‰
alkoholu. W przypadku naszej gminy przepis
ten zastosowano w stosunku do 7 kierowców
– zabezpieczono mienie (pojazd) w wysokości
29000 zł. W bieżącym roku Policja i Straż Miejska zatrzymały 62 kierujących pojazdami w
stanie po użyciu alkoholu. Miejmy nadzieję, że
zastosowane przepisy wpłyną na poprawę
sytuacji i zmniejszą chęć używania pojazdu po
użyciu alkoholu.
Tadeusz Stencel
inspektor ds. obrony cywilnej
tel.: 061 812 20 55 w. 219
e-mail: t.stencel@murowana-goslina.pl

Wynik wyborczy wszystkich kandydatów do Rady Miejskiej
Nr
listy

Okręg
wyborczy

Nazwisko i imiona

18

1

Wolniewicz Alina Kazimiera

KWW ROZWÓJ ZIEMI GOŚLIŃSKIEJ

217

18

2

Bukowski Paweł

KWW ROZWÓJ ZIEMI GOŚLIŃSKIEJ

223

18

3

Winogrodzka Elżbieta

KWW ROZWÓJ ZIEMI GOŚLIŃSKIEJ

210

Komitet zgłaszający

Liczba
głosów

18

4

Strykowski Konrad Mariusz

KWW ROZWÓJ ZIEMI GOŚLIŃSKIEJ

200

18

5

Krysztofiak Krzysztof

KWW ROZWÓJ ZIEMI GOŚLIŃSKIEJ

110

18

6

Papajewski Leszek Kazimierz

KWW ROZWÓJ ZIEMI GOŚLIŃSKIEJ

118

18

7

Kobus Alicja

KWW ROZWÓJ ZIEMI GOŚLIŃSKIEJ

252

8

Rakowski Wieńczysław
Wojciech

KWW ROZWÓJ ZIEMI GOŚLIŃSKIEJ

132

18

Surowe kary
wobec pĳanych
kierowców

18

9

Kulupa Krystyna

KWW ROZWÓJ ZIEMI GOŚLIŃSKIEJ

162

18

10

Henclewska Aleksandra

KWW ROZWÓJ ZIEMI GOŚLIŃSKIEJ

163

18

11

Kaniecki Wiesław

KWW ROZWÓJ ZIEMI GOŚLIŃSKIEJ

207

18

12

Czerniawska Marta

KWW ROZWÓJ ZIEMI GOŚLIŃSKIEJ

183

18

13

Przygońska Krystyna Maria

KWW ROZWÓJ ZIEMI GOŚLIŃSKIEJ

211

18

14

Krugiełka Zbyszek Szczepan

KWW ROZWÓJ ZIEMI GOŚLIŃSKIEJ

162

18

15

Bitner Zbigniew

KWW ROZWÓJ ZIEMI GOŚLIŃSKIEJ

112

19

4

Kramer Hanna

KWW ODNOWA GMINY
MUROWANA GOŚLINA

144

19

15

Szpot Jolanta Grażyna

KWW ODNOWA GMINY
MUROWANA GOŚLINA

92

20

1

Karasiewicz Marek Józef

KWW GOŚLIŃSKA INICJATYWA

122

20

2

Zaranek Jacek

KWW GOŚLIŃSKA INICJATYWA

147

20

3

Skołuda Damian Jacek

KWW GOŚLIŃSKA INICJATYWA

13

20

5

Okińczyc Robert Aleksander

KWW GOŚLIŃSKA INICJATYWA

148

20

6

Zaranek Krzysztof

KWW GOŚLIŃSKA INICJATYWA

70

20

7

Kuźniewski Andrzej Wojciech

KWW GOŚLIŃSKA INICJATYWA

22

20

10

Rewers Leszek

KWW GOŚLIŃSKA INICJATYWA

140

20

12

Jankowski Andrzej Stanisław

KWW GOŚLIŃSKA INICJATYWA

99

20

14

Garczarek Wojciech Józef

KWW GOŚLIŃSKA INICJATYWA

140

20

15

Dura Bogdan

KWW GOŚLIŃSKA INICJATYWA

62

21

3

Kowalczyk Józef

KWW LEPSZA MUROWANA GOŚLINA

89

21

5

Szychowska Róża

KWW LEPSZA MUROWANA GOŚLINA

42

21

6

Borowicz Adrianna

KWW LEPSZA MUROWANA GOŚLINA

199

21

7

Siwak Mirosław

KWW LEPSZA MUROWANA GOŚLINA

35

21

8

Pędziński Jerzy Stanisław

KWW LEPSZA MUROWANA GOŚLINA

233

21

9

Pędziński Szymon

KWW LEPSZA MUROWANA GOŚLINA

146

21

10

Korman Józef

KWW LEPSZA MUROWANA GOŚLINA

141
113

21

11

Chamielec Henryk

KWW LEPSZA MUROWANA GOŚLINA

21

12

Blinkiewicz Henryk

KWW LEPSZA MUROWANA GOŚLINA

26

21

13

Grala Jacek Cezary

KWW LEPSZA MUROWANA GOŚLINA

101

21

14

Miś Michał Jan

KWW LEPSZA MUROWANA GOŚLINA

90

Zima, a obowiązki
właścicieli
nieruchomości

W

związku ze zbliżającym się okresem
zimowym przypominamy właścicielom,
zarządcom i użytkownikom nieruchomości o
spoczywającym na nich obowiązku oczyszczania chodnika ze śniegu, lodu i błota pośniegowego oraz likwidacji śliskości. Zgarnięty śnieg,
lód lub błoto pośniegowe należy spryzmować
przy krawędzi chodnika - nie zaś zgarniać na
jezdnię. Obowiązek ten dotyczy chodnika na
długości nieruchomości. Właściciel, zarządca
lub użytkownik nieruchomości ma także obowiązek usuwać z rynien, dachów i balkonów
śnieg i lód - w miejscach gdzie spadając może
zagrozić przechodniom, pojazdom lub zalegając spowodować zawalenie się budynku.
Piotr Kubczak
Komendant Straży Miejskiej
tel.: 061 812 20 10
e-mail: p.kubczak@murowana-goslina.pl

Zadymiarka w akcji

S

trażnicy wykryli dotychczas kilkadziesiąt
nielegalnych połączeń między zbiornikami
bezodpływowymi (szambami) a kanalizacją
deszczową lub odprowadzeń ścieków do
rowów i cieków wodnych. Na razie kontrolą
zostało objęte Przebędowo, Uchorowo
i Murowana Goślina ale wkrótce strażnicy
“zawitają” do innych miejscowości gminy.
Tylko podczas jednej kontroli przeprowadzonej na terenie Przebędowa (27 listopada)
strażnicy przy pomocy zadymiarki zlokalizowali 9 nielegalnych przyłączy do kanalizacji
deszczowej. Właściciele zostaną ukarani i zobligowani do usunięcia odpływu.
Nielegalne podłączenie wykrywa się zadymiarką, urządzenie to wdmuchuje do sieci
kanalizacyjnej, szamba duże ilości dymu pod
ciśnieniem. Przedostaje się on przyłączami do
szamb, sieci sanitarnej w domach i z nich
wydobywa. Dym nie jest szkodliwy dla zdrowia, posiada certyfikat bezpieczeństwa. Jest
to ten sam środek, który jest używany w
dyskotekach i podczas imprez estradowych.
Piotr Kubczak
Komendant Straży Miejskiejl
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Ewidencja materiałów zawierających azbest

P

oniżej przekazujemy Państwu ankietę
o wyrobach zawierających azbest. Prosimy, aby każdy właściciel nieruchomości, na terenie której występują materiały
zawierające azbest (eternitowe płyty faliste,
dachówki eternitowe, rury azbestowe etc.)
wypełnił ankietą i do 31 stycznia 2007 r.
dostarczył ją do siedziby urzędu. Prośba dotyczy również osób, które już taką ankietę
wypełniały w zeszłych latach.

Dane z ankiet pozwolą poznać skalę problemu
oraz wysokość środków finansowych jaką
należy corocznie przeznaczyć na pomoc w
likwidacji azbestu z terenu nieruchomości.
W roku bieżącym Urząd Miasta i Gminy, Starostwo Powiatowe oraz Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
przeznaczył kwotę ponad 26 tys złotych na
pomoc osobom fizycznym z terenu gminy
Murowana Goślina w likwidacji wyrobów

zawierających azbest. Aby poznać rzeczywiste
koszty całkowitego usunięcia azbestu, musimy
wiedzieć ile azbestu znajduje się na terenie
całej gminy.
Michał Walkowiak
podinspektor ds. ochrony środowiska
tel.: 061 812 20 55 w. 206.
e-mail: srodowisko@murowana-goslina.pl

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA
Adres, gdzie znajduje się azbest
(płyty eternitowe, rury etc.)

Imię i nazwisko właściciela
lub użytkownika nieruchomości

Tytuł własności
(własność prywatna, dzierżawa, najem)

Nazwa, rodzaj wyrobu
(płyta eternitowa, dachówka eternitowa, rury etc.)

Ilość ( m2 , tony )

Przydatność do dalszej eksploatacji
(całe płyty czy popękane etc.)
Przewidywany termin usunięcia wyrobu:
a) okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu
b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów
i substancji
Inne istotne informacje o wyrobach
(dach domu, dach stodoły czy garażu etc.)

Wypełnĳ ankietę i do 31 stycznia 2007 r.
dostarcz ją do Urzędu Miasta i Gminy, ul. Poznańska 18.

................................
data

.........................................
podpis

W przypadku problemów w wypełnieniu ankiety proszę o kontakt: Michał Walkowiak, tel. 061 812 20 55 w. 206,
e-mail: srodowisko@murowana-goslina.pl lub osobiście w siedzibie Urzędu.
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- informuje
Szanowni Klienci !

A

quanet Spółka Akcyjna uprzejmie informuje odbiorców usług, że z dniem
01.01.2007 roku zgodnie z trybem określonym w art. 24, ust. 8 Ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 (tekst
jednolity: Dz. U. Nr 123 poz. 858), wchodzą w
życie nowe taryfy dotyczące zaopatrzenia w
wodę i odbioru ścieków. Nowe taryfy obowiązywać będą w okresie od 01.01.2007 r. do
31.12.2007 r. Informację o taryfach oraz zasadach i sposobach rozliczania odbiorców usług
zawiera dostępna na stronie internetowej
Aquanet S.A. „Instrukcja obciążania odbiorców usług wod. – kan. świadczonych przez
Aquanet Spółka Akcyjna”.
Nowe taryfy, w odróżnieniu od dotychczasowych, zawierają opłaty abonamentowe. Abonament stanowi opłatę za utrzymywanie w
gotowości do świadczenia usług urządzeń
wodociągowych oraz kanalizacyjnych. Obowiązująca od 01.01.2007 roku taryfa wieloczłonowa będzie się więc składać z następujących elementów:
1. ceny za 1 m3 dostarczonej wody lub odprowadzonych ścieków;
2. opłaty abonamentowej za utrzymanie w
gotowości do świadczenia usług urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych;
oraz w budynkach wielolokalowych: opłaty za
odczyt wodomierza.

UWAGA!!!

Rozliczając odbiorców wody i ścieków w okresie przejściowym (czyli za okres rozliczeniowy
obejmujący koniec roku 2006 i początek roku
2007) Aquanet dokona oszacowania zużycia
wody i odprowadzanych ścieków na podstawie
średniodobowego zużycia pomiędzy odczytami, proporcjonalnie do liczby dni obowiązywania poprzedniej i nowej taryfy. Należność
za wodę i ścieki naliczona będzie według określonej w ten sposób ilości pobranej wody i
odprowadzanych ścieków, cen i opłat oraz
taryf obowiązujących odpowiednio do rozliczanego okresu.
Istnieje również możliwość przeprowadzenia
rzeczywistego, końcowego rozliczenia zużycia
z roku 2006 (faktura) w oparciu o przekazaną
przez odbiorcę, wartość odczytu wskazań
wodomierza spisanego na dzień 31.12.2006 r.
Informacja ta może być przekazana:
1. osobiście, w poznańskich placówkach
Aquanetu – Dziale Obsługi Klienta przy ul.
Garbary 120 oraz Punkcie Obsługi Klienta
przy ul. Dolna Wilda 126, czynnych:
- w poniedziałki: od 6.45 do 17.00,
- od wtorku do piątku: od 6.45 do 16.00,
2. telefonicznie w godzinach określonych
powyżej, pod następującymi numerami
telefonów:
061 83 59 030, 061 83 59 032, 061 83 59
056, 061 83 59 042, 061 83 59 052, 061 83
59 037
3. pisemnie – na adres Dział Obsługi Klienta,
ul. Garbary 120, 61-757 Poznań

Tabela 1: Wysokość cen netto za 1 m3 dostarczonej wody oraz wysokość cen netto za
1 m3 odebranych ścieków
Wyszczególnienie

Woda

Ścieki

Grupa odbiorców

Jednostka
miary

Cena netto
w zł/1m3

Cena netto
w zł/1m3

1.

Gospodarstwa domowe i inni

1 m3

2,76

3,75

2.

Przemysł

1m

2,76

3,83

3.

Woda na cele przeciwpożarowe

1m

2,76

---

L.p.

3
3

Tabela 2: Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do
świadczenia usług urządzeń wodociągowych
l. p.

Wyszczególnienie rodzajów opłat abonamentowych

Gospodarstwa
domowe i inni
cena netto w zł

Przemysł
cena netto w zł

podgrupa

średnica w mm

1

Podgrupa 1

do 20 mm

1,48

1,48

2

Podgrupa 2

25 mm

2,07

2,07

3

Podgrupa 3

30 mm

3,55

3,55

4

Podgrupa 4

40 mm

5,91

5,91

5

Podgrupa 5

50 mm

8,87

8,87

6

Podgrupa 6

80 mm

23,66

23,66

7

Podgrupa 7

100 mm

35,48

35,48

8

Podgrupa 8

150 mm i powyżej

88,71

88,71

Tabela 3: Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do
świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych
Wyszczególnienie rodzajów opłat abonamentowych
podgrupa

średnica w mm

Gospodarstwa
domowe i Inni
cena netto w zł

Podgrupa 1

do 20 mm

2,46

2,46

2

Podgrupa 2

25 mm

3,44

3,44

3

Podgrupa 3

30 mm

5,90

5,90

4

Podgrupa 4

40 mm

9,84

9,84

5

Podgrupa 5

50 mm

14,76

14,76

6

Podgrupa 6

80 mm

39,35

39,35

7

Podgrupa 7

100 mm

59,02

59,02

8

Podgrupa 8

150 mm i powyżej

147,56

147,56

l. p.
1

Przemysł
cena netto w zł

Tabela 4: Opłata za odczyt wodomierza w budynkach wielolokalowych
l. p.

Czynność

Gospodarstwa
domowe i inni
cena netto w zł

Przemysł
cena netto w zł

1.

Odczyt wodomierza w budynkach
wielolokalowych

2,34

2,34

UWAGA: ceny i stawki określone w tabelach podano w wartościach netto, do których
dolicza się 7% podatek VAT.
4. drogą elektroniczną, na adresy e-mail:
klient@aquanet.pl, info@aquanet.pl,
5. faksem, pod numerem (061) 83 59 063,
Termin podawania stanu wodomierzy i urządzeń pomiarowych upływa z dniem 12 stycznia 2007 r. Podczas przekazywania informacji
prosimy o podanie ewidencyjnego numeru
odbiorcy, który jest uwidoczniony w treści
każdej faktury.
W celu zapoznania się ze szczegółami nowego
taryfikatora, zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszej strony internetowej www.aquanet.pl, gdzie znajdziecie dodatkowo: oferty

usług świadczonych przez Aquanet S.A.,
wszystkie niezbędne formularze, wnioski, cenniki i regulaminy naszej Spółki.
Zarząd
Aquanet Spółka Akcyjna
w Poznaniu
Aquanet Spółka Akcyjna
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznań
e-mail: info@aquanet.pl
Numery kontaktowe:
tel. 061 835 91 00
fax 061 835 90 63
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III miejsce gminy w Turnieju Siatkarskim Bezpłatne szkolenia dla
bezrobotnych kobiet
w Skokach
lub Pracy OHP i Firma „Szkoleniowiec”

K

W

Skokach 3 grudnia br.
odbył się Towarzyski
Turniej w Piłce Siatkowej o Puchar Burmistrza
Miasta i Gminy Skoki Tadeusza
Kłosa. Do turnieju zaproszone
zostało 5 drużyn, które rozegrały po 4 mecze w systemie
każdy z każdym.
Po drugiej serii spotkań zawody
zostały przerwane na wspólne
oglądanie zespołu siatkarzy
podczas Finału Mistrzostw
Świata w Japonii.
Turniej zakończył się następującymi wynikami:
• I miejsce – nauczyciele
Gimnazjum w Skokach,
• II miejsce – Urząd Gminy w Mieścisku,
• III miejsce – Urząd Miasta i Gminy
Murowana Goślina,
• IV miejsce – Urząd Miasta i Gminy w
Skokach,
• V miejsce – Komisariat Policji w Skokach.
Gminę Murowana Goślina reprezentowali:
• Joanna Krause,

•
•
•
•
•
•

Natalia Krause,
Romka Dukat,
Tomasz Łęcki,
Marcin Buliński,
Mariusz Mermela,
Arkadiusz Bednarek.

Arkadiusz Bednarek
inspektor ds. rozwoju obszarów wiejskich i turystyki
tel.: 812 20 55 w. 104
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl

Sukces sołtysów podczas Mistrzostw
Wielkopolski w Tenisie Stołowym

W

Miłosławiu 2 grudnia br. odbyły się
po raz ósmy Mistrzostwa Wielkopolski Sołtysów w tenisie stołowym.
Organizatorem Mistrzostw było Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego.
Gminę Murowana Goślina reprezentowała
drużyna w składzie:
• Hanna Kramer – Sołtys Wojnowa, Prezes
Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Murowana Goślina,
• Paweł Bukowski – Sołtys Starczanowa, Zca Prezesa Stowarzyszenia Sołtysów
Gminy Murowana Goślina,
• Jan Gruszczyński – Sołtys Mściszewa.
Po raz czwarty z rzędu wśród Pań Mistrzostwo zdobyła Hanna Kramer. Sołtyska z Woj-

nowa jest w turnieju mistrzowskim niepokonana od pierwszego swojego występu w 2003
roku. Panowie w swoich kategoriach wiekowych zajęli odpowiednio 6 i 8 miejsce.
Organizatorzy przygotowali także nagrody w
klasyfikacji zespołowej w której reprezentanci
Murowanej Gośliny zajęli 5 miejsce.
Gratulujemy sukcesu zawodnikom i oczekujemy obrony po raz piąty tytułu mistrzowskiego.
Arkadiusz Bednarek
inspektor ds. rozwoju obszarów wiejskich i turystyki
tel.: 812 20 55 w. 104
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl

PHSU Krystyna Tuczyńska, Roman
Tuczyński zapraszają
na bezpłatne
szkolenie „Kadry-płace-zus”, wzbogacone o
zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej, realizowane w ramach projektu „Teraz JA-Szkolenie zawodowe i aktywizujące dla kobiet bezrobotnych z Wielkopolski”, działania 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
Celem szkolenia jest udzielenie wszechstronnego wsparcia kobietom bezrobotnym na
rynku pracy poprzez podniesienie kwalifikacji i
umiejętności.
Program szkolenia realizowany będzie przez
okres 13 dni pracujący w marcu 2007r. w siedzibie Klubu Pracy OHP . Każda uczestniczka
otrzyma bezpłatne materiały szkoleniowe oraz
świadectwo potwierdzające ukończenie kursu.
Warunek udziału w szkoleniu: status osoby
bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym
Urzędzie P racy w Poznaniu.
Zapraszamy na szkolenie. Zgłoś swój udział
już dziś w Klubie Pracy OHP, ul. Dworcowa
10, pok. 313, 62-095 Murowana Goślina tel.:
061 892 11 01, e-mail: klub.pracy@murowanagoslina.pl
Magdalena Olejniczak
Lider Klubu Pracy OHP
tel.: 061 892 11 01,
e-mail: klub.pracy@murowana-goslina.pl

OFERTY PRACY

K

lub Pracy OHP informuje, że aktualnie
prowadzi rekrutację na następujące stanowiska: kasjer-sprzedawca, ślusarzspawacz, pracownik auto-myjni, elektromechanik, monter stolarki aluminiowej i fasad
aluminiowych, przedstawiciel ubezpieczeniowy, kelner, recepcjonistka, pracownik
ochrony, sprzedawca ze znajomością branży
auto-moto, pracownik fizyczny do tartaku,
pracownik biurowy, pracownik produkcji, asystent pocztowy oraz monter konstrukcji
szklarniowych i systemów zasłon i. Szczegóły
ofert dostępne w Klubie Pracy OHP, ul. Dworcowa 10, pok. 313, 62-095 Murowana Goślina
tel.0-61 892-11-01, e-mail:klub.pracy@murowana-goslina.pl
Magdalena Olejniczak
Lider Klubu Pracy OHP
tel.: 061 892 11 01,
e-mail: klub.pracy@murowana-goslina.pl

Aktualne oferty pracy,
doradztwo zawodowe,
szkolenia,
w Klubie Pracy
przy ul. Dworcowej 10
tel.: 061 892 11 01,
klub.pracy@murowana-goslina.pll
klub.pracy@murowana-goslina.p
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KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ Z ZAKRESU
GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ
Po raz piąty Ministerstwo Gospodarki ogłosiło konkurs o nagrodę ministra na najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej.
Do konkursu można zgłaszać prace, które zostały obronione w roku akademickim 2005/2006 i 2006/2007
na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych w Polsce. Tematy powinny dotyczyć problematyki związanej z podnoszeniem konkurencyjności polskiej oferty turystycznej w kraju i zagranicą,
zgodnie z realizacją przyjętych przez rząd dokumentów strategicznych w dziedzinie turystyki.
Prace należy zgłaszać drogą pocztową do dnia 31 lipca 2007 r. na adres:
Ministerstwo Gospodarki
Departament Turystyki
Plac Trzech Krzyży 3/5
skr. poczt. 59
00-955 Warszawa
Wyboru laureata lub laureatów konkursu dokona Kapituła konkursu, którą reprezentują przedstawiciele:
Departamentu Turystyki Ministerstwa Gospodarki (1 osoba), Rady Turystyki (3 osoby), kadry naukowodydaktycznej uczelni (3 osoby).
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody pieniężne w następującej wysokości (netto):
•
I nagroda 5 000zł,
•
II nagroda 3 000zł,
•
III nagroda 1 000zł.
Promotorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody pieniężne w wysokości (netto):
•
I nagroda 3 000zł,
•
II nagroda 2 000zł,
•
III nagroda 1 000zł.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Turystyki pod numerami telefonów
(22) 693 45 37, 693 46 51 lub elektronicznie – e-mail: iwosza@mg.gov.pl

Konkurs

Pracownia RTG w
Murowanej Goślinie

W

czwartek 9 listopada br. uroczyście
otwarto pracownię rentgenowską,
mieszczącą się w budynku Ośrodka Zdrowia
przy ulicy Dworcowej. Niepublicznego. Pracownię utworzył Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Medicus Bonus”, a przygotowanie pomieszczenia dla aparatury wsparła finansowo Gmina Murowana Goślina.
W czwartkowe popołudnie dokonano uroczystego otwarcia pracowni, przy udziale właścicieli pracowni oraz zaproszonych gości.
W uroczystości wzięli udział między innymi:
Po uroczystym przecięciu wstęgi przez
dr Krzysztofa Galbasa oraz Burmistrza, Alicja
Morzewska oraz dr Bętkowski zaprezentowali
działanie aparatury rentgenowskiej. Ponadto
przybyli zapewnili o dalszej wzajemnej współpracy w rozwoju dostępu do profesjonalnej
opieki zdrowotnej dla mieszkańców Murowanej Gośliny.
Godziny otwarcia pracowni podajemy na pierwszej stronie „Biuletynu Samorządowego”.
Barbara Florys
st. spec. ds środków pomocowych i obsługi
inwestorów
tel. 061 812 20 55 wew. 202
e-mail: b.florys@murowana-goslina.pl

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
PRZEJRZYSTA
P O L S K A

ogłasza nabór na stanowisko
DS. OŚWIATY

Od kandydatów wymaga się:
Wykształcenie:
wyższe,
pożądane podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą
Doświadczenie zawodowe:
min. 5 lat
pożądane w administracji samorządowej lub oświacie – dyrektor lub
zastępca dyrektora szkoły
Dodatkowe umiejętności:
obsługa komputera,
znajomość programu WORD i Excell, Power Point
prawo jazdy kat. B,
znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym
Niezbędna wiedza w zakresie przepisów:
ustawa o samorządzie terytorialnym,
ustawa o systemie oświaty wraz z rozporządzeniami wykonawczymi,
Karta Nauczyciela wraz z rozporządzeniami wykonawczymi,
Prawo Zamówień Publicznych,
Kodeks Postępowania Administracyjnego
Pożądane cechy osobowości:
zdolność myślenia analitycznego i abstrakcyjnego,
punktualność i dokładność,
wysoka kultura osobista,
umiejętności organizacyjne,
kreatywność,
planowanie pracy,
samodzielność i komunikatywność,
wysoki próg odporności na sytuacje stresowe,
umiejętność negocjacji.
Zakres głównych obowiązków na stanowisku:
koordynacja polityki oświatowej gminy,
programowanie i monitorowanie rozwoju oświaty w gminie,
organizacja dowozu dzieci do szkół i przedszkoli,
prowadzenie rejestru placówek oświatowych,
prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów, awans zawodowy nauczycieli,
przygotowywanie analiz i opinii,
współpraca z księgowością oświatową.
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 12 stycznia 2007 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

Biuletyn Samorządowy
Miasta i Gminy Murowana Goślina
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Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
PRZEJRZYSTA
P O L S K A

PRZEJRZYSTA
P O L S K A

ogłasza nabór na stanowisko
DS. ADMINISTRACYJNO-PRAWNYCH

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej dz. nr 6/1 o pow. 2,10.00 ha, położonej w
Nieszawie nr 3 oraz sprzedaży usytuowanych na niej budynków.
Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
1.
Dla niniejszej nieruchomości Sąd Rejonowy w Poznaniu – Wydział XIII Ksiąg Wieczystych prowadzi
KW Nr 104302.
2.
CENA WYWOŁAWCZA: 458.000,00 zł (słownie: czterysta-pięćdziesiąt-osiem-tysięcy zł 00/100) w tym:
•
cena wywoławcza gruntu: 198.000,00 zł
•
cena wywoławcza budynków i drzewostanu: 260.000,00 zł
3.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu zostanie obniżona o 50% z tytułu wpisania nieruchomości do rejestru zabytków.
4.
Wyżej opisana nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego stanowi
tereny zieleni parkowej z istniejącą zabudową pałacową.
5.
Nieruchomość nie posiada żadnych obciążeń prawnych.
6.
Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upłynął dnia 23.11.2006r.
7.
Nieruchomość z zabytkowym drzewostanem, zabudowana jest pałacem i oficyną w części zajętą
przez czteroosobową rodzinę. Stanowi zespół pałacowo - parkowy wpisany do Rejestru Zabytków
(Nr 2230/A dnia 31.03.1992r.) Na działce usytuowany jest budynek gospodarczy, zdewastowany - do
likwidacji oraz brodzik również do likwidacji.
8.
Termin zagospodarowania nieruchomości:
•
Pałac - 2007-2010 zabezpieczenie fundamentów, murów, stropu i dachu przed dalszą dewastacją –
stan surowy otwarty,
•
Oficyna – 2007-2008 zabezpieczenie przed dalszą dewastacją (naprawa dachu) bieżące naprawy
zatrzymujące proces degradacji budynku (naprawa drzwi, okien),
•
Park:
•
2007 – prace porządkowe
•
2008 - podstawowe prace pielęgnacyjne,
Nie wywiązanie się z terminów określonych powyżej skutkuje rozwiązaniem umowy i zobowiązuje
do zwrotu nieruchomości na rzecz Gminy.
9.
Pierwszą opłatę za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste ustala się na 25% ceny osiągniętej w
przetargu, która łącznie z ceną budynków i drzewostanu winna być uiszczona w terminie na 7 dni
przed wyznaczonym dniem zawarcia umowy notarialnej.
10. Opłaty roczne za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste będą stanowiły 3% ceny gruntu osiągniętej w przetargu. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do
dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, z góry za dany rok. Wysokość opłaty rocznej może być
aktualizowana nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.
11. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne , jeżeli wpłacą wadium w wys. 50.000,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt-tysięcy-złotych 00/100) nie później niż na 7 przed dniem otwarcia ofert tj. do
dnia 23 stycznia 2007 r. wł., na rachunek bankowy UMiG w Pobiedzisko - Goślińskim BS O/Murowana Goślina nr 05 90440001 0020 0200 0156 0007. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu,
który przetarg wygrał, zalicza się na poczet pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego oraz
ceny budynków i drzewostanu. W przypadku uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy, wadium
przepada. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia
zamknięcia przetargu.
12. Wadium może być wnoszone w gotówce, obligacjach państwowych, gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej.
13. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie koncepcji zagospodarowania nieruchomości zgodnie z ekspertyzą konstrukcyjną ze wskazaniami konserwatorskimi dla wykonania niezbędnych prac ratowniczych i rewitalizacji założenia parkowego.
14. Osoby zainteresowane przetargiem mogą zapoznać się z posiadaną dokumentacją oraz ekspertyzą
konstrukcyjną ze wskazaniami konserwatorskimi dla wykonania niezbędnych prac ratowniczych i dalszych prowadzących do przywrócenia stanu pierwotnego obiektu w siedzibie UMiG, ul. Poznańska
16 p. nr 31, tel. 0 61 8 122-244.
Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg – Nieszawa” do dnia 30
stycznia 2007r. do godz. 15.00 w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy, ul. Poznańska 18, pokój nr 1.
Oferta powinna zawierać:
•
imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
•
nr telefonu kontaktowego,
•
datę sporządzenia oferty,
•
oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
•
oświadczenie, że oferent zapoznał się z ekspertyzą konstrukcyjną i jest gotów zagospodarować nieruchomość w sposób zgodny z ekspertyzą konstrukcyjną ze wskazaniami konserwatorskimi dla wykonania
niezbędnych prac ratowniczych i rewitalizacji założenia parkowego,
•
koncepcję zagospodarowania nieruchomości,
•
oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.
Do oferty należy dołączyć dowód wpłacenia wadium.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 stycznia 2006 r. o godz. 1000 w siedzibie UMiG Murowana Goślina, ul.
Poznańska nr 16, sala konferencyjna.
Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.
Podpisanie umowy kupna – sprzedaży z osobą, której oferta została wybrana nastąpi w terminie jednego miesiąca od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Szczegółowych informacji udziela Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa
i Leśnictwa Jadwiga Kubińska - pokój Nr 31, tel. 061 8-122-244 w godzinach urzędowania.
Murowana Goślina, dnia 27.11.2006r.

Ogłoszenie

Od kandydatów wymaga się:
Wykształcenie:
wymagane: wyższe – prawnicze,
pożądane: podyplomowe z zakresu zamówień publicznych,
administracji samorządowej lub finansów publicznych
Doświadczenie zawodowe:
pożądane: min. 1 rok w zakresie przygotowywania umów
cywilno - prawnych
Dodatkowe umiejętności:
obsługa komputera,
znajomość programu WORD i Excell, Power Point
prawo jazdy kat. B,
znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym
Niezbędna wiedza w zakresie przepisów:
ustawa o samorządzie terytorialnym,
Kodeks Cywilny,
Prawo zamówień publicznych,
Kodeks Postępowania Administracyjnego
Pożądane cechy osobowości:
zdolność myślenia analitycznego i abstrakcyjnego,
punktualność i dokładność,
wysoka kultura osobista,
umiejętności organizacyjne,
kreatywność,
planowanie pracy,
samodzielność i komunikatywność,
wysoki próg odporności na sytuacje stresowe,
umiejętność negocjacji.
Zakres głównych obowiązków na stanowisku:
- przygotowywanie projektów umów i doprowadzenie do ich
zawarcia,
- prowadzenie rejestru umów,
- kontrola zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania
umowy,
- bieżąca aktualizacja projektów umów pod względem prawnym,
- przygotowywanie i prowadzenia zamówień w trybie z wolnej ręki.
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 12 stycznia 2007 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

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

Szafy, łóżka, sprzęt AGD odbierane będą według
harmonogramu, jednak właściciel posesji z której
będą miały być wywiezione odpady, musi zgłosić
taki zamiar telefonicznie lub osobiście i podać adres,
z którego będą miały być wywiezione odpady.
Odpady zbierane będą w dniu ustalonym w poniższym harmonogramie.
Informację o zamiarze pozbycia się odpadów należy
zgłaszać pod numerem: 061 812 20 55 wew. 206,
osobiście w siedzibie urzędu – Referat Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska (w godzinach
pracy urzędu) lub za pośrednictwem sołtysa.
Odbiór odpadów wielkogabarytowych i AGD prowadzony jest raz na kwartał i w ciągu jednego dnia
na terenie całej gminy.
W ramach zbiórki odbierane są: szafy, łóżka i inne
meble oraz sprzęt AGD i RTV (lodówki, pralki, telewizory, komputery, monitory, sprzęt elektrycznoelektroniczny).
MIESIĄC

DZIEŃ ZBIÓRKI

MARZEC

30

CZERWIEC

29

WRZESIEŃ

28

GRUDZIEŃ

21

BATERIE I LEKARSTWA

Zużyte baterie i przeterminowane lekarstwa
można bezpłatnie oddać w następujących punktach:
Baterie:
1. Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Szkolna
2. Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Kutrzeby
3. Gimnazjum nr 1, ul. Mściszewska,
4. Gimnazjum nr 2, ul. Kutrzeby,
5. Szkoła Podstawowa w Białężynie,
6. Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie,
7. Szkoła Podstawowa w Łopuchowie,
8. Przedszkole „PROMYK”, ul. Poznańska,
9. Sklep AGD HEROS, ul. Rogozińska 12,
10. Sklep ABC Stern, ul. Poznańska 10 A,
11. S. M. Zielone Wzgórza - Administracja,
12. Urząd Miasta i Gminy, ul. Poznańska,
13. Biblioteka Miejska, Pl. Powstańców Wlkp.
14. POLOmarket, ul. Długa
15. Biedronka, ul. gen. T. Kutrzeby
16. Składowisko Odpadów, Białęgi
Przeterminowane lekarstwa:
1. Apteka „Vita-Farm”, Plac Powstańców Wlkp. 19,
2. Apteka „Pod Zegarem”, ul. Poznańska 17,
3. Apteka „Zielone Wzgórza”, ul. Nowy Rynek 14
4. Apteka “Przyjazna”, ul. Długa 25
5. Przychodnie: Dworcowa 10, Modrzewiowa 8
Wszelkie informacje odnośnie selektywnej zbiórki
odpadów można uzyskać na stronie internetowej
www.murowana-goslina.pl, w dziale: Program
Gospodarki Odpadami Komunalnymi lub w siedzibie urzędu, pokój 35.
Urząd Miasta i Gminy Murowana Gośina
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
ul. Poznańska 16, 62-095 Murowana Goślina
tel.: 061 812 20 55 w. 206
e-mail: srodowisko@murowana-goslina.pl
www.murowana-goslina.pl
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Selektywna
zbiórka odpadów
Harmonogram 2007
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ODPADY WIELKOGABARYTOWE i AGD

Szanowni Państwo,
wzorem ubiegłych lat przedstawiamy Państwu harmonogram i zasady zbiórki surowców wtórnych oraz
odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych.
Zmianie ulegają zasady zbiórki surowców wtórnych oraz odpadów wielkogabarytowych.
Surowce wtórne odbierała będzie firma, z którą mają
Państwo podpisaną umowę na odbieranie odpadów
komunalnych. Odpady wielkogabarytowe odbierane
będą od mieszkańców, którzy uprzednio zgłoszą taką
potrzebę (szczegóły w dalszej części ulotki).
Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem zbiórki
i zasadami oraz ich przestrzeganie.
Podstawowe zasady segregacji odpadów wtórnych,
których przestrzeganie usprawni zbiórkę:
1. Dla budynków jednorodzinnych przeznaczony
jest system workowy, a z pojemników korzystają
mieszkańcy domów wielorodzinnych.
2. Do worków czy pojemników wrzucamy tylko te
odpady, na które są przeznaczone. Nie mieszamy surowców wtórnych oraz nie wrzucamy do pojemników czy worków innych
odpadów.
3. Worki, w których zostaną znalezione inne
odpady, niż przeznaczone do zbiórki, nie
będą odbierane przez firmę.
4. Odpady wielkogabarytowe, uprzednio zgłoszone
do odebrania, prosimy wystawiać przed posesję
do godz. 8:00 w dniu zbiórki.
5. Odpady niebezpieczne dostarczamy do pojazdu
w dniu i godzinach wyznaczonych w harmonogramie. Na terenach sołectw, pojazd staje przy
posesji Sołtysa.

Segregując odpady pomagasz chronić nasze
wspólne dobro - środowisko naturalne.
Michał Walkowiak
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
tel.: 061 812 20 55 wew. 206
e-mail: srodowisko@murowana-goslina.pl

SUROWCE WTÓRNE
Szkło, plastik i makulatura odbierane będą od
mieszkańców domów jednorodzinnych przez firmę,
z którą podpisano umowę na odbieranie odpadów
komunalnych. Mieszkańcy otrzymają od swoich firm
worki na surowce wtórne, które będą odbierane
według poniższego harmonogramu.
Z całej gminy surowce wtórne zbierane będą jednego dnia.
W ramach zbiórki odbierane są:
- makulatura - gazety, kartony, zeszyty, tektura,
- szkło – butelki, słoiki,
- plastik - butelki po napojach, worki foliowe, opakowania po chemii gospodarczej.
MIESIĄC

DZIEŃ ZBIÓRKI

STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ

26
23
30
27
25
29
27
31
28
26
30
21

Do worków i pojemników nie wrzucamy: opakowań po olejach samochodowych, naczyń jednorazowych, styropianu, opakowań po chipsach, szyb,
luster, szkła zbrojonego, porcelany, świetlówek,
opakowań po lekach, zatłuszczonego papieru, opakowań po sokach czy mleku.

ODPADY NIEBEZPIECZNE
W ramach zbiórki odbierane są: baterie, akumulatory, lekarstwa i opakowania po nich, opony
oraz świetlówki.
Terminy zbiórki, 1 raz w kwartale tj.:
27.03.2007, 26.06.2007, 25.09.2007, 18.12.2007.

Mściszewo
Starczanowo
Uchorowo
Białężyn
Nieszawa
Białęgi

8:00 - 9:00
9:30 - 10:30
11:00 - 12:00
12:30 - 13:30
14:00 - 15:00
15:30 - 16:30

Terminy zbiórki, 1 raz w kwartale tj.:
28.03.2007, 27.06.2007, 26.09.2007, 19.12.2007.

Raduszyn
Przebędowo
Długa Goślina
Łoskoń Stary
Murowana Goślina - pl. Powst. Wlkp.

8:00 - 9:00
9:30 - 10:30
11:00 - 12:00
12:30 - 13:30
14:00 - 15:00

Terminy zbiórki, 1 raz w kwartale tj.:
29.03.2007, 28.06.2007, 27.09.2007, 20.12.2007.

Łopuchowo
Wojnowo
Trojanowo
Głębocko
Głęboczek
Łopuchówko

8:00 - 9:00
9:30 - 10:30
11:00 - 12:00
12:30 - 13:30
14:00 - 15:00
15:30 - 16:30

Terminy zbiórki, 1 raz w kwartale tj.:
30.03.2007, 29.06.2007, 28.09.2007, 21.12.2007.

Murowana Goślina - Nowy Rynek
Rakownia
Kamińsko
Boduszewo
Zielonka
Murowana Goślina - Targowisko

8:00 - 9:00
9:30 - 10:30
11:00 - 12:00
12:30 - 13:30
14:00 - 15:00
15:30 - 16:30

Odpady dostarczamy do oznakowanego pojazdu.
Na terenach sołectw pojazd parkuje przy posesji sołtysa.

Budowa
nowych ulic na
terenie miasta
Murowana
Goślina

Co nam dała budowa nowych ulic?
⇒ poprawę bezpieczeństwa drogowego,
⇒ poprawę dostępności komunikacyjnej obszarów,
⇒ polepszenie warunków do rozwoju działalności
gospodarczej,
⇒ uzyskanie efektywniejszego, bezpiecznego i przyjaznego dla środowiska systemu dróg publicznych,
⇒ wsparcie rozwoju sektora małych i średnich firm,
poprzez przystosowanie infrastruktury technicznej
do rozwoju istniejących i powstawania nowych inicjatyw gospodarczych,
⇒ uzyskanie spójnego z krajami Unii Europejskiej
systemu komunikacyjnego regionu.

Beneficjent i Jednostka Realizująca Projekt:
Gmina Murowana Goślina
ul. Poznańska 18
62-095 Murowana Goślina
tel.: 061 8 122 055
fax: 061 8 122 140
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl
www.murowana-goslina.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
zgodnie z umową nr Z/2.30/III/3.1/288//04/U/28/05

www.murowana-goslina.pl
www.murowana-goslina.pl

Gmina
Murowana
Goślina

Projekt Z/2.30/III/3.1/288
„Budowa nowych ulic na terenie
miasta Murowana Goślina”
4 406 945 zł – całkowita wartość projektu
⇒ 2 785 193 zł – dofinansowanie z Unii

Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (63 %)

⇒ 371 359 zł – dofinansowanie z budżetu

państwa (8,5 %)

⇒ 1 250 393 zł – środki gminy Murowana

ETAP I
ulice na osiedlu Zielone Wzgórza:

Uzyskane efekty:

Czeremchowa, Jaśminowa,
Radosna, Akacjowa,
Jagodowa, Łanowa,
Jeżynowa, Kłosowa,
Sosnowa, Brzozowa,
Leśna, Łącznik nr 2.

2 840 m
5 620 m
1 080 m
36 szt.
1

ETAP II

wybudowanych dróg
wybudowanych chodników
wybudowanej kanalizacji deszczowej
wybudowanych przejść dla pieszych
wybudowany przepust

ulice na osiedlu 600-lecia:
Śliwkowa, Morelowa,
Brzoskwiniowa, Wiśniowa,
Czereśniowa, Nowoprojektowana.

Goślina (28,5 %).
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