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Przestaliśmy używać znaków skarbowych Remont
1 stycznia 2007 r. weszła w życie • weksle,
ustawa o opłacie skarbowej z • dokumenty zawierające oświadczenie woli ul. Mściszewskiej

Od

dnia 16 listopada 2006 r., (Dz.U.
Nr 225, poz.1635), zgodnie, z którą przestają
obowiązywać znaki opłaty skarbowej. Według
informacji Ministerstwa Finansów ten rodzaj
zapłaty od 1 stycznia 2007 r. zostaje całkowicie
wykluczony, a zatem nawet, jeżeli ktoś jeszcze
posiada znaki skarbowe, to po nowym roku nie
może już ich wykorzystać.
We wszystkich przypadkach opłata pobierana
będzie w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia czy zezwolenia, natomiast opłacie nie
będą podlegały:
• podania (żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) i załączniki do podań,

poręczyciela, pełnomocnictwa oraz prokury, ich odpisy, wypisy i kopie, składane w
sprawach innych niż z zakresu administracji
publicznej lub w postępowaniu sądowym.
Aby ułatwić Państwu załatwienie spraw przygotowaliśmy specjalne druki opłaty skarbowej,
które dostępne sa w Urzędzie Miasta i Gminy.
Płatności można dokonać na rachunek bankowy
Urzędu:
PGBS odział w Murowanej Goślinie –
59 9044 0001 0020 0200 0156 0005
Paweł Woźniak
podinspektor ds. komunikacji społecznej i promocji
tel.: 061 812 20 55 w. 203
e-mail: promocja@murowana-goslina.pl

Likwidacja eternitu – pierwsze efekty akcji
W roku 2006 została przeprowadzona pilotażowa akcja dofinansowania do likwidacji materiałów zawierających azbest dla osób fizycznych. Gmina na ten cel przeznaczyła 10.000,00
zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.
Dzięki dotacji uzyskanej z Powiatowego i
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zebrano w sumie kwotę 27.000,00 zł. Za
tę sumę zdemontowano 1920 m2 pokrycia
dachowego – eternitu. W efekcie przekazano
do unieszkodliwienia ponad 35 ton materiałów
zawierających azbest! Ze wsparcia skorzystało
W 2007 roku planowana jest dalsza kontynuacja akcji. O terminach składania wniosków

poinformujemy Państwa w najbliższych Biuletynach.
Jednocześnie przypominam o przekazaniu do
Urzędu Miasta i Gminy ankiety o ilości materiałów zawierających azbest. Ankieta została
wydrukowana w poprzednim Biuletynie.
Osoby, które nie złożą ankiety nie będą uprawnione do otrzymania dotacji na likwidację niebezpiecznego materiału jakim jest azbest.
Michał Walkowiak
podinspektor ds. ochrony środowiska
tel. 061 8122-055 wew. 206
e-mail: srodowisko@murowana-goslina.pl

Będzie bezpieczniej - mamy fotoradar

Z

dniem 28 grudnia Straż Miejska stała się
wraz z Strażą Gminną w Suchym Lesie
współwłaścicielem fotoradaru Multanowa 6F produkcji niemieckiej firmy Robot.
Jest to najlepsze urządzenie dostępne na

naszym rynku, które oprócz funkcji pomiaru
prędkości posiada również możliwość badania
natężenia ruchu. Mierzy i robi zdjęcia zarówno
pojazdom zbliżającym się jak i oddalającym,
ciężarowym i osobowym. Ważną w naszych
warunkach funkcją jest możliwość ustawienia
progu pomiarowego osobno dla samochodów
osobowych i ciężarowych.
Jest to pierwszy w Polsce przypadek, kiedy
gminy zawarły porozumienie dotyczące wspólnego zakupu i używania fotoradaru. Naszym
śladem idą następne miasta i gminy w Polsce.
Gmina została oznakowana odpowiednimi
znakami drogowymi informującymi o tym, że
na jej terenie pracuje fotoradar. Grafik wykorzystania fotoradaru przez każdą z gmin ustalają komendanci obydwu straży. Nie będzie on
podawany do publicznej wiadomości.
Piotr Kubczak
Komendant Straży Miejskiej
tel.: 061 812 20 10
e-mail: p.kubczak@murowana-goslina.pl

K

ontynuowane są prace budowlane przy
modernizacji ul.Mściszewskiej, które
zostaną zamknięte z końcem stycznia.
Podczas realizacji doszło do opóźnień, których
bezpośrednimi przyczynami były trudności w
rozstrzygnięciu kolejnych przetargów, sytuacja
rynkowa w zakresie wykonawców i dostępności materiałów, oraz utrudnienia wykonawcze.
W momencie składania niniejszego biuletynu
toczą przebiegają prace przy układaniu
nawierzchni bitumicznej. Do momentu zakończenia prac mogą mieć miejsce utrudnienia w
przejeździe ulicą Mściszewską, za które przepraszamy.

Trwają przygotowania do uruchomienia przetargu na modernizację Ratusza. Rozpoczęcie
robót budowlanych planowane jest na wiosnę.
Zgodnie z planem inwestycja winna zakończyć
się w czerwcu 2008 efektem w postaci kompleksowo zmodernizowanego obiektu w którym
miejsce znajdzie biblioteka i biuro promocji.
Igor Bondarczuk
Kierownik Referatu Inwestycji
tel.: 061 812 20 55 w.214
e-mail: i.bondarczuk@murowana-goslina.pl

Uwaga!!!

Urząd Miasta i Gminy zatrudni nauczyciela - logopedę do prowadzenia
zajęć logopedycznych w przedszkolach w wymiarze 9 godzin tygodniowo.
Bliższe informacje można uzyskać pod
nr telefonu: 061 811 30 03.
W Biuletynie Samorządowym:
str.: 2
Wydarzenia kulturalne
str.: 3
Wystąpienie Burmistrza
str.: 5
Po Spotkaniu Opłatkowo - Noworocznym
str.: 6
Budowa zakończona
str.: 7
Inwestycje na terenie gminy
str.: 8
Wybory do Izb Rolniczych
str.: 9
Wyjazd na Targi
str.: 10
Firmy wywożące nieczystości
str.: 11
Fundacja im. Jana Pawła II
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K U LT U R A

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

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

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

Poniedziałek 22.01
9.00-11.00 - poranek z bajką
11.00 - 13.00 - warsztaty teatralne

FERIE Z DOMEM
KULTURY
Od 22.01 do 26.01.2007 r.
Ośrodek Kultury ul. Poznańska 16

Wtorek 23.01
9.00 - 11.00 - poranek z bajką
11.00 - 13.00 - warsztaty plastyczne

Środa 24.01
9.00 - 11.00 - poranek z bajką
11.00 - 13.00 - gry i zabawy planszowe

Czwartek 25.01
9.00 - 11.00 - poranek z bajką
11.00 - 13.00 - warsztaty plastyczne

Piątek 25.01
9.00 - 11.00 - poranek z bajką
11.00 - 13.00 - zabawy plastyczne

II Bal
Miłośników
Tańca
odbędzie się 3 lutego 2007 r.
w sali Forum Gimnazjum nr 1

Goślińskie
Kolędowanie
19 stycznia 2007 r.
godz. 18.00
w sali Forum, Gimnazjum nr 1
w wykonaniu
miejscowych chórów
i zespołów śpiewaczych
Hej kolęda, kolęda!

Parada
Kolędników
31 stycznia 2007 r.
godz. 14.30
przemarsz ulicami miasta
do Sali Forum Gimnazjum nr 2
gdzie kolędnicy
wykonają swoje spektakle
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Wystąpienie Burmistrza z okazji Spotkania Opłatkowo - Noworocznego
rządy pomocnicze remontują świetlice, budują
place zabaw, boiska, zaczynają modernizować
drogi. Na te cele dysponują określoną kwotą w
budżecie gminy, dokładając do tego swoje zaangażowanie i niezliczone możliwości.
Rok 2006 był kolejnym udanym rokiem
dla komunalnych inwestycji.
Tomasz Łęcki - Burmistrz Miasta i Gminy
Ekscelencjo Księże Biskupie, Panie Starosto, Panie Marszałku,
Czcigodni Goście.
Rok 2006 w naszej ojczyźnie obfitował w
istotne wydarzenia. Wielu z nas przeżywało
pielgrzymkę Ojca Świętego Benedykta XVI do
Polski. Na nowo analizowaliśmy wydarzenia
sprzed 50 i 25 lat. Refleksji tej służyły rocznice
Poznańskiego Czerwca 1956 i wprowadzenia
stanu wojennego.
Jesienią angażowaliśmy się w wybory samorządowe. W naszej gminie wybieraliśmy radnych w
oparciu o przywrócony przez Radę Miejską
system okręgów jednomandatowych. Gratuluję
wszystkim, którzy zostali wybrani, a tych którym się nie powiodło, gorąco zachęcam do
wielu innych jakże potrzebnych działań na rzecz
dobra wspólnego.
Sam osobiście pragnę podziękować za wysokie
poparcie dla mojej osoby, wyrażone przez
mieszkańców Murowanej Gośliny oraz za liczne
wyrazy wsparcia wyrażane spoza naszej gminy.
Teraz chciałbym podkreślić wielką radość ze
szczególnej ubiegłorocznej decyzji. Mam tu na
myśli przywrócenie przez Ojca Świętego stolicy
prymasowskiej naszemu Gnieznu! Jest to wyraz
uszanowania wielkiej tradycji polskiego Kościoła
i ogromny powód do dumy dla nas – diecezjan.
Jestem przekonany, że będę wyrazicielem opinii wszystkich obecnych kierując na ręce księdza Biskupa ogromne słowa uznania i wdzięczności dla naszego pasterza księdza arcybiskupa
Henryka Muszyńskiego.
W tym miejscu chciałbym wyrazić także
wdzięczność Księdzu Arcybiskupowi za zainteresowanie naszą Fundacją Edukacyjną im. Jana
Pawła II. Co roku nieco większe grono nowych
studentów z terenu naszej gminy otrzymuje
wsparcie finansowe, bez którego trudno byłoby
im podjąć kształcenie akademickie.
Jak co roku należy zadać sobie pytanie, jaki
był miniony rok?
Po wykonaniu szeregu zadań znaleźliśmy się
wśród czołówki urzędów certyfikowanych w
programie „Przejrzysta Polska”. Jesienią z sukcesem zakończyliśmy udział w drugim etapie i
można powiedzieć, że należymy do samorządowych liderów ruchu na rzecz odnowy życia
publicznego. Zostaliśmy wytypowani do przedstawienia naszych doświadczeń przed Radą
Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności,
wzbudzając ogromne zainteresowanie m. in.
u prof. Zbigniewa Brzezińskiego.
W nowoczesnych, dynamicznych społecznościach ważną jest aktywność mieszkańców. W
minionym roku odbywały się comiesięczne
spotkania w poszczególnych miejscach naszej
gminy. Co bardzo ważne powstało siedem
pierwszych osiedli samorządowych. Naszym
celem jest wzmacnianie sołectw i osiedli.
Lokalni samorządowy „widzą więcej” i w sposób nieosiągalny dla instytucji gminnych integrują mieszkańców wokół ważnych celów. Zdobywające coraz większe doświadczenie samo-

Największym osiągnięciem stało się zakończenie projektu budowy dróg, współfinansowanego przez Unię Europejską. Piękne ulice pojawiły się w dolnej części os. 600-lecia. Jednocześnie rozpoczęliśmy budowę jakże ważnego
ronda u zbiegu ulic Poznańskiej, Długiej i Śliwkowej. Wykonaliśmy kolejny etap rozbudowy
oświetlenia ulicznego. Powiat przy wsparciu
gminy prowadził prace na drogach w Boduszewie, Głęboczku, Rakowni i Długiej Goślinie.
Kończą się prace na ważnym odcinku ulicy
Mściszewskiej.
Nasza firma AQUANET wybudowała lub zmodernizowała wodociągi w Głęboczku, Przebędowie, Białężynie oraz w Murowanej Goślinie w
rejonie ul. Wołodyjowskiego i Nadwarciańskiej.
W minionym roku, jak już wspomniałem zakończyliśmy prace w części gimnazjum. Należy
podkreślić, że aula, w której się znajdujmy
odgrywa ważną rolę nie tylko dla szkoły, ale jest
miejscem koncertów i wielu ważnych wydarzeń
w naszej gminie. Szkoły uzyskały nowe wyposażenie w tym kolejne pracownie informatyczne,
a przy Szkole Henryka Sienkiewicza ze znaczącym udziałem samorządu województwa
powstało miasteczko ruchu drogowego.
Po przeprowadzonych pracach remontowych
nie musimy już wstydzić się stanu budynku
Urzędu Miasta i Gminy i Ośrodka Kultury. W
pałacu przy ulicy Kochanowskiego zostały odremontowane pomieszczenia. Prawie cały parter
budynku niebawem będzie służył inicjatywom
kulturalnym i społecznym. W Rakowni gruntownie modernizowana jest świetlica wiejska.
Będzie ona lepiej służyła mieszkańcom i pozwoli
na uruchomienie małego przedszkola. Dzięki
aktywności pana doktora Krzysztofa Galbasa
mieszkańcy mogą korzystać w Ośrodku Zdrowia z pracowni rentgenowskiej i USG.
W ubiegłym roku zawarliśmy pionierską na
skalę ogólnopolską umowę partnerstwa publiczno – prywatnego firmą „Lider”. To w ramach
tej umowy ze środków „Lidera” budowane są:
winda w Ośrodku Zdrowia i nowy budynek
mieszkalny przy ul. Kochanowskiego.
W niezwykle ważnej dla nas turystyce, w
ramach Związku Międzygminnego „Puszcza
Zielonka” zakończyliśmy projekt szlaków rowerowych, a rozpoczynamy projekt „Szlak kościołów drewnianych”. Na oba projekty pozyskaliśmy dotacje z Unii Europejskiej.
Ogółem inwestycje w lokalną infrastrukturę
osiągnęły wartość ok. 10,1 mln zł. Osiągnęliśmy
to dzięki umiejętnemu łączenia środków własnych z dotacjami europejskimi i krajowymi, funduszami partnerów prywatnych i emisją obligacji komunalnych. Gdyby ograniczyć się jedynie
do inwestowania z dochodów własnych, ta
kwota musiałaby być niemal czterokrotnie
mniejsza.
Murowana Goślina nie jest tygrysem gospodarczym, ale nawet gołym okiem widać rozwój
przedsiębiorstw. W dzisiejszy wieczór zostaną
wyróżnione firmy, które zainwestowały łącznie
32 mln. złotych. Pragnę złożyć wyrazy uznania
dla przedsiębiorców, bez Państwa pracowitości, pomysłowości i kapitału, bez zaangażowa-

nia Państwa pracowników, rozwój naszej gminy
byłby znacznie wolniejszy.
Pragnę z tego miejsca jednak ponownie zaapelować do przedsiębiorców branż budowlanych.
Utwórzcie lokalne konsorcjum, podobnie jak to
uczynili drogowcy i stawajcie do ogłaszanych
przez gminę przetargów. Tylko w najbliższym
roku rozstrzygniemy przetargi na roboty i usługi
o wartości 10 mln. złotych.
Praktycznie nie można mówić już o zjawisku
bezrobocia. Liczba osób zarejestrowanych w
Powiatowym Urzędzie Pracy w ciągu roku
spadła z 675 do 546. Dzisiaj problemem pozostaje pozyskanie pracowników w określonych
specjalnościach, częściowe bezrobocie wśród
kobiet, nie zawsze satysfakcjonujące wynagrodzenie i wreszcie problem tych, którzy mogliby
i powinni, a nie chcą pracować. W tym obszarze coraz skuteczniej współdziałają Klub Pracy,
Ośrodek Pomocy Społecznej i szkoły, w tym
szczególnie Zespół Szkół Zawodowych.
Znaczącym dla Murowanej Gośliny działem
gospodarki jest budownictwo mieszkaniowe.
Liderem nadal pozostaje Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone Wzgórza”. Bardzo dynamicznie
za sprawą firm deweloperskich i indywidualnych inwestorów rozwĳają się inne części miasta oraz Rakownia, Mściszewo, Łopuchowo.
Komplementarną dla budownictwa mieszkaniowego dziedziną gospodarki jest turystyka.
W 2006 przybyły kolejne miejsca noclegowe w
Łoskoniu oraz w tym budynku na najwyższej
kondygnacji. Razem na naszym terenie jest
dostępnych 520 miejsc noclegowych w pełnym
spektrum standardów. Zrealizowaliśmy, jak już
wspominałem, kolejne inwestycje w infrastrukturze turystycznej. Wielkie ożywienie i nieocenioną promocję zapewniają znaczące imprezy.
Wymienię choćby: Bike Maraton (ponad 1000
rowerzystów), premia lotna Tour de Pologne
czy Mistrzostwa Polski Weteranów w Półmaratonie. Naszą aktywność w rozwĳaniu turystyki
realizujemy w ramach Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” i Poznańskiej Lokalnej
Organizacji Turystycznej.
Kilka chwil chciałbym poświęcić kwestiom
społecznym.
Każdy mieszkaniec naszej gminy ma podstawowe prawo, aby czuć się bezpiecznym. Przed
ponad rokiem doszło do serii napadów zakończonych brutalnym pobiciem jednego z naszych
mieszkańców. Dzisiaj można potwierdzić, że
dzięki skutecznej współpracy lokalnej administracji z policją doszło do sprawnego ujęcia
sprawców, a następnie skazania na stosowne
kary pozbawienia wolności. W związku z tym,
że cenimy spokój, dlatego między innymi tutaj
mieszkamy. Nie zależy nam jedynie na ograniczaniu przestępczości. Naszym celem jest jej
pełna likwidacja.
Cieszy dalsze rozszerzenie w minionym roku
oferty medycznych usług specjalistycznych.
Obecnie należy użyć wszelkich dostępnych
środków, aby Narodowy Fundusz Zdrowia
docenił wysiłki lekarzy i gminy i zwiększył
zakres usług specjalistycznych objętych kontraktem. Dzisiaj ten zakres jest, co najwyżej
symboliczny. Np. kontrakt na poradnię chirurgiczną i ortopedyczną pozwala na przyjmowanie pacjentów zaledwie dwa razy w miesiącu.
Chciałbym podziękować lekarzom, że nie trzymają się sztywno swoich kontraktów i przyjmują znacznie więcej pacjentów.

dokończenie na str. 4
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Tomasz Łęcki - Burmistrz Miasta i Gminy
dokończenie ze str. 3
Podziękowania kieruję także do Spółdzielni
„Zielone Wzgórza” i lekarzy rodzinnych za podjęcie działań inwestycyjnych na rzecz poprawy
warunków przyjmowania pacjentów korzystających z poradni na osiedlu. W tym roku lekarze
przeniosą się do nowych pomieszczeń. Jeżeli do
tego dodać kompleksowy remont Ośrodka
Zdrowia przy ul. Dworcowej, to warunki opieki
medycznej w naszym mieście znacząco się
poprawią.
Oświata to obszar corocznych istotnych inwestycji. Ale jeszcze ważniejszym jest doskonalenie zarządzania. Celem zaś tych wysiłków musi
być wysoka jakość wychowania i kształcenia. W
minionym roku prowadzenie Szkoły Podstawowej w Łopuchowie zostało przekazane, przy
pełnej aprobacie rodziców, Fundacji „Pomoc
Dzieciom Wiejskim”. Biorąc pod uwagę pierwsze efekty, np. trzykrotne powiększenie liczby
dzieci objętych opieką przedszkolną, a z drugiej
strony konieczność dużej elastyczności w zarządzaniu małymi placówkami, należy analizować,
czy podobny model mógłby być wprowadzony
w kolejnych szkołach.
Bardzo cennym jest wysoki poziom kształcenia
w części naszych szkół. Konkurencyjnym dla
gimnazjów Poznania pozostaje nasze Gimnazjum Jana Kochanowskiego. W tutejszym gimnazjum widać na podstawie corocznych pomiarów systematyczny wzrost jakości kształcenia.
Najlepiej kształcącą szkołą wśród szkół podstawowych w minionym roku okazała się szkoła w
Długiej Goślinie, która od kilku lat „deptała po
piętach” Szkole na os. Zielone Wzgórza.
Ważnym wyzwaniem dla naszej społeczności
jest poprawa dostępności do szkół ponadgimnazjalnych. Gmina Murowana Goślina wspiera
zmiany w modelu kształcenia zawodowego w
Zespole Szkół przy ulicy Szkolnej. W tym roku
mają powstać po raz pierwszy klasy pod patronatem firm przemysłowych i rzemieślniczych.
Tylko takie działanie może być realną odpowiedzią na wyzwania rynku pracy. Tu warto podkreślić, że szkoła ta dzięki dobrej współpracy z
powiatem zostanie rozbudowana. Dzisiaj panuje
tam okropna ciasnota. Nam oczywiście tu w
Murowanej Goślinie zależy, aby to następowało
jak najszybciej. Przy okazji chciałbym podziękować nauczycielom i uczniom szkoły za przygotowanie poczęstunku na dzisiejszy wieczór.
Rok temu na naszym spotkaniu mówiłem o
potrzebie powołania liceum ogólnokształcącego
w Murowanej Goślinie. W minionym roku
została opracowana koncepcja programowa
przez zespół nauczycieli. Oficjalne wystąpienie
w tej sprawie skierowałem do Zarządu Powiatu.
Zadeklarowałem jednocześnie, że nasza gmina
jest gotowa podjąć się zadania prowadzenia
liceum w ramach zespołu z tutejszym gimnazjum. Projekt ten uzyskał jednoznaczną aprobatę wielkopolskiego Kuratorium Oświaty.
Zdaję sobie sprawę, że dla powiatu poznańskiego nie jest to łatwa decyzja, ale zapewniam
ze swej strony, że widzę nie tylko konieczność,
ale i realną możliwość porozumienia, które
uwzględni istotne racje naszych partnerów.
Zapewnić pragnę, że prowadzimy działania na
rzecz tych młodych ludzi, którzy z różnych
względów nie mogą znaleźć sobie miejsca
wśród różnorodnych propozycji. Od jesieni do
młodzieży spędzającej czas na ulicy, zagrożonej
negatywnymi oddziaływaniami docierają tzw.
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„Streetworkerzy”. Po nawiązaniu pierwszych
kontaktów, powstaje projekt klubów młodzieżowych na terenie Murowanej Gośliny i Przebędowa.
Gdy ten etap się powiedzie, mamy zamiar
docierać do rodziców tzw. „trudnej młodzieży”.
Jeżeli w rodzinach tkwi przyczyna tego, iż młodzież ta ma i stwarza problemy, to tym rodzinom będzie proponowana terapia wzmacniająca wychowawczą funkcję rodziny. Jeżeli choć
części problemów uda się zaradzić, to warto się
tego podjąć.
Miniony rok należy zaliczyć także do udanych w
lokalnej kulturze. Wydarzenia cyklu „Murowane
Lato”, jubileusz chóru Canzona, fantastyczny
cykl „Kulturalne Szabada”, koncert Festiwalu
Mozartowskiego czy koncert noworoczny,
wreszcie niezwykle owocny sezon archeologiczny na Radzimiu wraz z obchodami 750 –
lecia kasztelani radzimskiej, a także wydanie
monografii naszego miasta to wybrane cenne
wydarzenia wzbogacające dorobek naszego
środowiska.
Cieszą nas wszelkie sukcesy sportowe. O ważnych imprezach już wspominałem. Wśród
osiągnięć wymienić należy: złoty medal
Damiana Kraszewskiego na Europejskich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Sportach Letnich
w Rzymie, mistrzostwo Polski Mateusza Niedbały w wyścigach kolarskich na orientację,
srebrny medal w ogólnopolskim Finale Czwartków Lekkoatletycznych Mariusza Baszczyńskiego, srebrny medal w kategorii młodzików w
zawodach judo w Niemczech Kamili Busse,
wicemistrzostwo Polski siatkarek Gimnazjum
Jana Kochanowskiego. Za bardzo udany należy
uznać jesienny sezon piłkarzy Concordii.
Po podsumowaniu, w którym starałem się
podsumować różnorodne dziedziny lokalnego życia, przyszedł czas na postawienie
nowych zadań.
Przed wyborami zaproponowałem Murowanej
Goślinie pięciopunktowy program:
1. Wykorzystajmy fundusze unĳne w latach
2007 – 2013.
2. Nadal podnośmy atrakcyjność zamieszkania
w gminie.
3. Postawmy na młodzież.
4. Wzmacniajmy rozwój gospodarczy.
5. Pozostańmy bardzo aktywni.
Ten program został zaakceptowany wraz z
moim ponownym wyborem na funkcję burmistrza oraz wraz z powierzenie przez wyborców
80% miejsc w Radzie Miejskiej kandydatom
wspierającego mnie komitetu „Rozwój Ziemi
Goślińskiej”. Ten program zatem będzie realizowany począwszy od rozpoczynającego się
roku.
Najważniejsze zadania.
1. Fundusze unĳne
a) Kierowany przeze mnie Związek „Puszcza Zielonka” po czterech latach intensywnych prac ma ogromną szansę pozyskania dotacji na budowę 376 km kanalizacji sanitarnej, w tym 87 km na terenie
naszej gminy.
b) Liczę na zakończenie prac przygotowawczych do budowy obwodnicy. Jeżeli
Zarząd Dróg Wojewódzkich pozyska
ostatnie potrzebne grunty na terenie
gminy Czerwonak, ta ważna dla nas inwestycja otrzyma dotację z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
c) Do ogłaszanych konkursów w 2007 roku
zamierzamy złożyć kilka kolejnych projektów.
2. Atrakcyjność zamieszkania.

a) Wzmacniamy w naszym urzędzie doradztwo dla inwestorów mieszkaniowych.
b) Zostanie zwiększona ilość połączeń autobusowych z Poznaniem.
c) Zostaną zmodernizowane kolejne odcinki
ulicy Rogozińskiej i Poznańskiej wraz z
zakończeniem budowy ważnego dla
mieszkańców ronda.
d) Można liczyć na sprawdzone imprezy. Po
raz pierwszy mogę oficjalnie ogłosić, iż
tegoroczny Bike Maraton odbędzie się 13
maja i zostanie wkomponowany w specjalnie przygotowywany weekend rowerowy, a 12 września będziemy po raz
drugi gościć peleton kolarzy Tour De
Pologne, którzy znów na rynku będą walczyć na lotnym finiszu.
e) Dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców przewidziano częstsze patrole piesze Straży Miejskiej i policji oraz obecność przy naszych drogach fotoradaru.
3. Młodzież.
a) Ważnym jest realizacja przez gminę i
powiat wspominanego wcześniej wzmacniania szkół na naszym terenie.
b) Młodzież czeka na oddanie do użytku hali
sportowej. Prace rozpoczną się w pierwszej połowie roku. Posiadamy na ten cel
dotację z budżetu województwa w wysokości 1,2 mln. zł.
c) Młodzież liczy na dalsze usprawnianie
transportu do i z Poznania.
d) Aby precyzyjniej realizować ten obszar
programu przygotowuję właśnie powołanie zespołu doradczego złożonego ze
zdolnych i aktywnych młodych mieszkańców.
4. Rozwój gospodarczy.
a) Obecnie prowadzimy sześć projektów
inwestycyjnych. Część na pewno zakończy się jeszcze w tym roku. Inwestorom
zapewniamy stałe wsparcie.
b) Kontynuowane będzie wsparcie dla sektora turystyki i rolnictwa.
c) Dla pełniejszego rozpoznania potrzeb
lokalnej
przedsiębiorczości
widzę
konieczność stałych konsultacji burmistrza z przedstawicielami lokalnego
biznesu.
5. Nasza aktywność.
a) Zaplanowaliśmy udział w 27 przedsięwzięciach promocyjnych.
b) Na terenie naszej gminy odbędzie się 85
różnego rodzaju imprez kulturalnych,
rozrywkowych i sportowych.
c) Swoje projekty realizować będą sołectwa
i osiedla samorządowe. Ten rok jest
rokiem wyborczym w sołectwach, a w
mieście mają szansę zorganizować się
kolejne osiedla.
Szanowni Państwo! Zwracam się do wszystkich przyjaciół i mieszkańców Murowanej
Gośliny!
Jak widać mamy za sobą pracowity rok. Co
więcej - nie będziemy zwalniać tempa. Jestem
przekonany, że wokół ważnych dla nas celów
zjednoczą się gośliniacy oraz, że w naszych
działaniach możemy liczyć na wielu tu obecnych, jak i nieobecnych przyjaciół Murowanej
Gośliny.
Wszystkim razem życzę, aby rozpoczynający
się rok przyniósł Państwu, Waszym Rodzinom,
a następnie Waszym środowiskom wiele dobra
i prawdziwą Nadzieję.
tel.: 061 811 30 01
e-mail: burmistrz@murowana-goslina.pl
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Przygotowanie: SEKRETARZ, REFERAT ORGANIZACYJNY, BIURO RADY MIEJSKIEJ rada.miejska@murowana-goslina.pl

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

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

Kolejne Spotkanie Opłatkowo-Noworoczne za nami…

P

oczątek nowego roku to okazja do podsumowań roku ubiegłego, radości z sukcesów, refleksji na temat ewentualnych
porażek. Podsumowanie takie jest zawsze
dokonywane przez burmistrza Tomasza
Łęckiego podczas tradycyjnego już Spotkania
Opłatkowo-Noworocznego. Poza przedstawieniem wyników całorocznej pracy, jest też
okazja do podzielenia się opłatkiem czy do
rozmów w gronie wielu znamienitych gości.
Tegoroczne Spotkanie Opłatkowo-Noworoczne – po raz pierwszy – odbyło się w auli
Gimnazjum nr 1 im. H. Cegielskiego przy ul.
Mściszewskiej 10. Była więc okazja do zaprezentowania nowego obiektu blisko 300 przybyłym 10 stycznia 2007 roku gościom.
Wśród zaproszonych byli: ks. bp Wojciech
Polak, Starosta Poznański p. Jan Grabkowski,
Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego p. Leszek Wojtasiak, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania p. Tomasz Kayser,
Wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu p. Stanisław Marczak, Konsul
Generalny Federacji Rosyjskiej p. Władimir
Kuzniecow z małżonką oraz przedstawiciele
władz samorządowych, firm, instytucji, organizacji pozarządowych nie tylko z terenu
gminy.
Po prezentacji dokonań minionego roku przez
burmistrza Tomasza Łęckiego, głos zabrali
kolejno: Starosta Poznański, Wicemarszałek
Województwa Wielkopolskiego, Zastępca
Prezydenta Miasta Poznania i Wiceprezes Izby
Rzemieślniczej. Przy tej okazji burmistrz
Tomasz Łęcki otrzymał z rąk Wiceprezesa
złoty medal im. Jana Kilińskiego za działania na
rzecz prywatnego biznesu.
Był to dopiero początek wyróżnień. Za rozwój
gospodarczy w roku 2006 wyróżnieni zostali:
• „Agroturystyka” – pp. Ewa i Augustyn Jończykowie,
• „Czytelnia Cafe” – p. Maria Piotrkowska,
• „Drog Serwis Wysocki” – p. Łukasz Wysocki,

Burmistrz Tomasz Łęcki podczas okolicznościowego wystąpienia

Wśród gości byli (od lewej): bp Wojciech Polak, Starosta
Poznański Jan Grabkowski, Wicemarszałek Leszek Wojtasiak,
Wiceprezydent Poznania Tomasz Kayser

• „Eko Łopuchowo Sp. z o.o.” – p. Sebastian
Zysnarski,
• „EKO TRANS” – p. Piotr Piątkowski, p.
Jacek Wawrzyniak,
• Gospodarstwo Rolne – panowie Marian i
Piotr Nogajowie,
• „Hilding Polska Sp. z o.o.”,
• Leśny Zakład Doświadczalny, OśrodekNaukowo-Dydaktyczny w Zielonce,
• „Medicus Bonus Sp. z o.o.” – p. Krzysztof
Galbas,
• Produkcja parkietów i podłóg – p. Roman
Pol,
• PPH Migra – p. Grażyna Michalska,
• Przedszkole Niepubliczne „Groszek” –
p. Magdalena Będzińska,
• Sklep ogólnospożywczy w Boduszewie –
p. Andrzej Szrama,
• SM „Zielone Wzgórza”,
• Przedsiębiorstwo Usługowe – p. Stefan
Wysocki,
• Stolarstwo – p. Jan Bloch,
• Wyrób i sprzedaż artykułów stolarskich –
p. Jan Pol.
Wręczenia symbolicznych dyplomów dokonali
burmistrz Tomasz Łęcki, Przewodniczący Rady
Miejskiej p. Zbyszek Krugiełka, Przewodniczący
Komisji Gospodarczej p. Konrad Strykowski,
Przewodniczący Komisji Gospodarczej w
kadencji 2002-2006 p. Wieńczysław Rakowski.
Tego wieczoru wręczone zostały również Statuetki Burmistrza dla Sportowców Roku 2006
w kategorii młodzieżowej i kategorii seniorów.
Wyróżnienie otrzymali: Mariusz Baszczyński i
Damian Kraszewski. Sylwetki laureatów nakreślił Przewodniczący Komisji Oświatowo-Społecznej w kadencji 2002-2006 p. Krzysztof
Krysztofiak. Statuetki wręczyli burmistrz
Tomasz Łęcki, Przewodniczący Komisji Oświatowo-Społecznej p. Paweł Bukowski. W tej
ważnej dla sportowców chwili uczestniczyli
również ich trenerzy p. Stefan Baszczyński z

„UKS Jedynka Murowana Goślina” oraz p.
Grzegorz Krzemiński z „SOS Koniczynka”.
Po wyróżnieniach głos zabrał i błogosławieństwa zebranym udzielił ks. bp Wojciech Polak.
Była też okazja do podzielenia się opłatkiem.
Toast noworoczny wzniósł Przewodniczący
Rady Miejskiej p. Zbyszek Krugiełka. Muzycznie, kolędami i nie tylko, spotkanie okrasił chór
„Canzona Absolwent” pod dyrekcją Adrianny
Wtorkowskiej.
Po części oficjalnej nastąpił kolejny, niezwykle
smakowity punkt programu - poczęstunek
przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół
im. J. i Wł. Zamoyskich, Szkoła w Murowanej
Goślinie.
Zarówno wysoka frekwencja jak i atmosfera
panująca w kuluarach pozwalają na stwierdzenie, iż spotkanie noworoczne można uznać za
udane, że jest ono potrzebne i ma duże znaczenie promocyjne dla gminy Murowana
Goślina.
Spotkanie nie mogłoby się odbyć gdyby
nie pomoc wielu osób i firm.
Wsparcia finansowego udzieliły:
1. “Lider” Sp. z o.o.
2. Kazimierz Boheński
3. MPK Poznań Sp. z o.o.
4. PUT „Altrans” sp. z o.o.
5. Stefan Wysocki
6. Szymon Grodzki

Wyróżnieni przedsiębiorcy

Wsparcia organizacyjnego udzieliły:
1. Zespół Szkół im. J. i Wł. Zamoyskich,
Szkoła w Murowanej Goślinie,
2. Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie,
3. p. Franciszek Marciniak – OSP Boduszewo,
4. pp. Małgorzata i Paweł Piętka,
5. p. Eugeniusz Tomicki – OSP Murowana
Goślina,
6. p. Elżbieta Winogrodzka – OSP Boduszewo,
7. p. Romana Wodniak,
8. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie.
Wszystkim serdecznie dziękujemy.
Roma Dukat
sekretariat burmistrza
tel.: 061 812 20 55 w. 121
e-mail: sekretariat@murowana-goslina.pl

Nagrodzeni sportowcy wraz z trenerami

Wszystkim, którzy w tak bolesnej dla nas chwili,
dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele życzliwości, odprowadzając na miejsce wiecznego spoczynku
śp. Teresę Przewoźnik – rodzinie, przyjaciołom,
delegacjom i znajomym za modlitwę, wyrazy współczucia oraz złożone wieńce i kwiaty.
Serdeczne podziękowania składa
Mąż z synami i rodziną
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Przygotowanie: REFERAT INWESTYCJI, BARBARA FLORYS, WIOLETTA WOJCIECHOWSKA; inwestycje@murowana-goslina.pl

INWEST YCJE - REMONT Y - DROGI

Budowa zakończona - ulice uroczyście otwarte

W

dniu 23 listopada br. podpisano protokół zakończenia robót, we wtorek
19 grudnia br. odbyła się uroczystość
oficjalnego otwarcia i poświęcenia kompleksu
17 ulic, wybudowanych w ciągu ostatnich
dwóch lat na osiedlu Zielone Wzgórza oraz
osiedlu 600- Lecia, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z
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/U/28/05. Chłód popołudnia nie zepsuł humorów zgromadzonym
mieszkańcom, przedstawicielom osiedli samorządowych (nr 6 i 7) oraz osobom zaangażowanym w realizację (projektantom, wykonawcom oraz członkom zespołu realizującego projekt ze strony Urzędu Miasta i Gminy). Był to
moment zwieńczający 3 lata ciężkiej pracy.
Środki zaangażowane w projekt przedstawiają się następująco:
• 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%)
• 557 039 zł – wkład własny gminy Murowana Goślina (28,5%).
Za te pieniądze wybudowane zostały następujące ulice:
Etap I - ulice na osiedlu Zielone Wzgórza:
Czeremchowa, Jaśminowa, Radosna, Akacjowa,
Jagodowa, Łanowa, Jeżynowa,, Kłosowa, Sosnowa, Brzozowa, Leśna, łącznik nr 2
Etap II - ulice na osiedlu 600-lecia:
Śliwkowa, Morelowa, Brzoskwiniowa, Wiśniowa, Czereśniowa, nowoprojektowana
Uzyskano następujące efekty bezpośrednie:
• 2 840 m wybudowanych dróg
• 5 620 m wybudowanych chodników
• 1 080 m wybudowanej kanalizacji deszczowej
• 36 szt. wybudowanych przejść dla pieszych
• 1 wybudowany przepust

Co nam dała budowa nowych ulic?
• poprawę dostępności komunikacyjnej
obszarów zmarginalizowanych, a co za tym
idzie tworzenie 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,
• ograniczenie uciążliwości komunikacyjnych, wynikających z nakładania się różnych funkcji dróg,
• poprawę bezpieczeństwa drogowego,
• uzyskanie spójnego z krajami Unii Europejskiej systemu komunikacyjnego regionu.
Uzyskanie dotacji na budowę ulic w Murowanej Goślinie było ukoronowaniem prawie rocznych prac przygotowujących odpowiednie

projekty, które mogą być współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej.
Dzięki uzyskanej dotacji nastąpiło wyraźne
przyspieszenie w inwestycjach drogowych na
terenie miasta i gminy. Dotychczas udawało
nam się budować i modernizować najwyżej
3 - 4 ulice w ciągu roku. Teraz w ciągu dwóch
lat zbudowaliśmy ich 16. Korzyści z tego faktu
odczuli z pewnością wszyscy mieszkańcy
Murowanej Gośliny. Przede wszystkim ci, którzy uzyskali dobry dojazd do swoich domów,
ale także mieszkający w innych częściach miasta, bowiem realizację pozostałych planowanych inwestycji drogowych będzie można
przybliżyć o około 2-3 lata. Zyska całe nasze
miasto – kolejny jego fragment stał się estetyczny i nowoczesny.
Barbara Florys
st. spec. ds środków pomocowych i obsługi
inwestorów
tel. 061 812 20 55 wew. 202
e-mail: b.florys@murowana-goslina.

Inwestycje realizowane przez firmę Lider

W

ramach umowy na wieloletnie zarządzanie i realizację inwestycji budowlanych w komunalnym zasobie lokalowym Miasta i Gminy Murowana Goślina
Lider spółka z o.o. jako inwestor obecnie kontynuuje prace budowlane na dwóch placach
budowy:
A) Na ul. Kochanowskiego 16 w trakcie realizacji jest budowa ośmiomieszkaniowego
domu mieszkalnego. Stan zaawansowania
wykonanych prac budowlanych szacuje się
na kwotę 380 000 zł w której zawarty jest
stan surowy zamknięty to znaczy budynek
z zamontowaną stolarką okienną drzwiową
oraz wykonanym pokryciem dachu. W
drugiej połowie styczniu rozpoczynają się
prace instalacyjne w zakresie centralnego

ogrzewania, wody, kanalizacji oraz elektryczne. Wszystkie prace przebiegają
zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem terminowym.
B) Na ul. Dworcowej 10 Ośrodek Zdrowia,
po wybudowaniu w szczycie budynku
szybu dźwigowego został on wyposażony
w nowoczesny hydrauliczny dźwig osobowy przeznaczony w szczególności dla
osób niepełnosprawnych. Koszt kompleksowych prac budowlanych wraz montażem urządzeń dźwigowych został wyceniony na kwotę 140 000 zł.
Po przeprowadzeniu drugiego etapu prac
remontowo adaptacyjnych co będzie miało
miejsce do końca roku 2007 budynek zostanie
całkowicie przystosowany dla osób niepełno-

sprawnych wraz z przeprowadzoną jego termomodernizacją (ocieplenie i wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami).
Niezależnie od przedstawionych prac zarządca
spółka „Lider” jako inwestor zastępczy zgodnie z zawartą umową prowadził prace adaptacyjno- remontowe około 60% całkowitej
powierzchni parteru w budynku przy ulicy
Kochanowskiego 23 (pałac). Odnowione
pomieszczenia połączone w jednym ciągu
zostaną przeznaczone na cele działalności
związanej z kulturą i aktywnością społeczną.
Marek Szczodrowski
Spółka LIDER
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Inwestycje i remonty komunalne
1. W pierwszej połowie grudnia w obecności
przedstawicieli Osiedla Samorządowego nr
5 dokonano odbioru remontu ulicy Ogrodowej. W wyniku procedury przetargowej
wykonawcą była firma „DROG SERWIS Wysocki„ z siedzibą w Murowanej Goślinie.
Prace rozpoczęły się 26 października 2006
roku i trwały do 29 listopada 2006 r. Koszt
całkowity zadania wynosił 53 174 zł. Prace
polegały na wykorytowaniu 438 mb jezdni
na głębokość średnio 25 cm i szerokość 5 m
oraz ułożeniu gruzu betonowego różnej
frakcji, wyprofilowaniu i zagęszczeniu
wzmocnionej nawierzchni.
2. W związku z opadami deszczu nawierzchnie dróg gruntowych wymagają większych
nakładów finansowych. W miesiącu grudniu
w miejscach szczególnie trudnych wykonano dodatkowo naprawę cząstkową za
pomocą gruzu betonowego oraz żużla paleniskowego. Koszt naprawy wyniósł
10 000,00 zł. Ponadto w 2006 roku wykonano remonty dróg gruntowych na kwotę
w wysokości 53 000 zł, oraz profilowanie
dróg gruntowych na terenie całej gminy o
pow. 691 000 m2 za kwotę 79 300 zł.
3. Obecnie trwają prace na ulicy Konwaliowej.
Wykonawcą jest firma „DROG SERWIS Wysocki” z siedzibą w Murowanej Goślinie.
Wzmocnienie polega na rozłożeniu gruzu
betonowego wraz z uporządkowaniem
terenu poprzez wyprofilowanie i usuniecie
drzew z pasa jezdni. Roboty prowadzone są
na szerokości 6 m i całej długości ulicy Konwaliowej. Termin realizacji ze względu na
częste opady deszczu został przesunięty do
15 stycznia 2007 roku. Całkowity koszt
zadania wynosi 25 000 zł. Wzmocnienie
nawierzchni ulicy Konwaliowej pozwoli na
wyprowadzenie ruchu samochodów ciężarowych z centrum osiedla 600-lecia.

4. Przez okres całego roku gmina prowadziła
remonty kanalizacji deszczowej na terenie
miasta. Wykonawcą ww. robót był „Zakład
Instalacji Wod. - Kan. Gaz i Co s. c.
A. Pacholski i G. Cieślak z siedzibą w Skokach. Całkowity koszt robót wyniósł
29 000 zł.
5. Przez okres całego roku 2006 gmina prowadziła wymianę oznakowania pionowego
dróg oraz w miesiącu grudniu ustawione
zostały znaki drogowe informujące o kontroli radarowej. Całkowity koszt wymiany
oznakowania wyniósł 29 000 zł.
6. W wyniku procedury przetargowej firma
„MUR – BET” - Władysław Matoga z siedzibą w Murowanej Goślinie prowadziła
remonty chodników na terenie całego miasta. Koszt zadania wyniósł 84 610 zł. Na
terenie starszej części miasta wykonano
naprawę 505 m2 powierzchni chodników
płytkami betonowymi natomiast na tereni
osiedla „Zielone Wzgórza” wykonano 120
m2 naprawy chodników i obniżono krawężnik na 22 zjazdach z chodników (przejścia
dla pieszych).
7. Kolejny już raz, w miesiącu grudniu wykonano naprawę wiat przystankowych na
kwotę ok. 3000 zł.
8. W miesiącu grudniu wykonano regulację
poboczy przy ul. Raduszyńskiej, Mściszewskiej, Gnieźnieńskiej i w Długiej Goślinie,
koszt zadania wyniósł 2 518 zł,
9. Wykonano również przycięcie odrostów
drzew, zwisających gałęzi i krzewów, na
kwotę brutto 6 180 zł,
Wioletta Wojciechowska
inspektor ds. infrastruktury technicznej
tel.: 061 812 20 55 w. 205
e-mail: w.wojciechowska@murowana-goslina.pl

Inwestycje na terenie gminy

P

arking przy Gimnazjum Nr 1 w rejonie segment „B” przy ul. Mściszewskiej w Murowanej Goślinie.
Na początku drugiego półrocza 2006 r. przekazano do użytku budynek Gimnazjum Nr 1 segment B, część dydaktyczno – administracyjną z aulą forum oraz pokojami noclegowymi
na poddaszu wraz z wyposażeniem w meble.
W segmencie „B” budynku Gimnazjum Nr 1
znajdują się: trzy sale dydaktyczne, aula na 350
miejsc, pokoje administracyjne, pokój nauczycielski, gabinety dyrektorów, świetlica – jadalnia, kuchnia – przygotowalnia wraz z zapleczem., siedem pokoi noclegowych na poddaszu. Pomieszczenie auli forum wyposażono
w scenę oraz instalację multimedialną z nagłośnieniem. Powierzchnia całkowita segmentu B
wynosi 2 171 m2, , powierzchnia użytkowa –
1608 m2, natomiast kubatura segmentu wynosi
7 620 m3. Drugim etapem realizacji po oddaniu
segmentu „B” budynku Gimnazjum nr 1 przy
ul. Mściszewskiej 10, była budowa parkingu.
W chwili obecnej zakończono budowę parkingu na 58 miejsc wraz z odwodnieniem i
oświetleniem z wjazdem od strony ul. Starczanowskiej.
Modernizacja strażnicy OSP w Murowa-

nej Goślinie przy ul. Rogozińskiej 15.
Pod koniec października 2006 r. Gmina podpisała umowę z Biurem Projektów na wykonanie
dokumentacji technicznej związanej z modernizacją strażnicy OSP w Murowanej Goślinie
przy ul. Rogozińskiej 15.
W chwili obecnej biuro projektów jest w trakcie wykonywania projektów.
Na przełomie pierwszego i drugiego kwartału
2007 r. planowane jest zakończenie prac projektowych.
Dokumentacja projektowa będzie uwzględniać niezbędne rozwiązania techniczne pod
względem funkcjonalnym zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, przepisami BHP, P.Poż., PIP.
W bieżącym roku po uzyskaniu kompletnej
dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz
z pozwoleniem na budowę, planujemy przystąpić do realizacji pierwszego etapu robót.
Urszula Bartkowska
Inspektor ds. inwestycji
tel.: 061 812 20 55 w. 212
e-mail: u.bardkowska@murowana-goslina.pl

- informuje
1. Rozbudowa i modernizacja ujęcia i SUW
Długa Goślina - inwestycja w trakcie opracowywania projektu budowlano wykonawczego. Realizacja inwestycji przewidziana,
zgodnie z planem inwestycyjnym na rok
2007. Celem inwestycji jest zwiększenie
możliwości produkcyjnych istniejącego
obiektu dla zaopatrzenia w wodę północnej
części gminy oraz jego dostosowanie do
obowiązujących standardów.
2. Wodociąg dla wsi Głęboczek - inwestycja
polega na budowie nowej stacji wodociągowej oraz wymianie istniejącej sieci wodociągowej w tej miejscowości. Planowane zakończenie prac w styczniu 2007
3. Wodociąg w rejonie ulic Podbipięty –
Wołodyjowskiego. Zadanie polega na budowie wodociągu ulicznego dla powstającej w
tym rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Warunkiem uruchomienia
robót jest połączenie budowy wodociągu
ulicznego przez AQUANET z jednoczesną
budową przyłączy wodociągowych przez
właścicieli działek w obrębie planowanej
inwestycji. W dniu 24.10.2006r. podczas
spotkania z właścicielami działek rozbudowującego się osiedla, Urząd Miasta i Gminy
oraz Spółka poinformowali o możliwości
przystąpienia mieszkańców do opracowania
projektów przyłączy wodociągowych.
Zakończenie robót przewidywane na koniec
marca 2007.
4. Wodociąg w ul.Nadwarciańskiej. Przewiduje się zakończenie inwestycji w terminie
do końca stycznia 2007. Realizacja pozwoli
mieszkańcom ulicy Nadwarciańskiej w
Raduszynie na przyłączenie swoich budynków do wodociągu AQUANET.
5. 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). Inwestycja
zakończona – do właścicieli nowoprzyłączonych posesji i mieszkań zostały wysłane
umowy na dostarczanie wody.
6. Wodociąg Uchorowo – Białężyn - inwestycja polega na budowie przewodu wodociągowego łączącego wodociągi w tych miejscowościach. W efekcie znacznie poprawią
się warunki dostawy wody w Białężynie
(likwidacja niedoborów wody, szczególnie
widoczna w okresie letnim oraz poprawa jej
ciśnienia w sieci). Zakończono prace projektowe i uruchomiono postępowanie przetargowe na realizację inwestycji w terminie do
30.01.2007.
7. Kanalizacja sanitarna wzdłuż Trojanki inwestycja kanalizacyjna polegająca na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta. Zadanie obejmuje budowę kanałów w ulicach Cichej, Spokojnej, Podgórnej,
Starczanowskiej, Na Stoku, Jodłowej, Górka,
Młyńskiej, Rogozińskiej i Polnej UMiG w
Murowanej Goślinie prowadzi postępowanie administracyjne zmierzające do wydania
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Justyna Wiśniewska- Idczak
specjalista ds. marketingu AQUANET S. A.
tel.: 061 835 90 54
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Wybory do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej

N

a dzień 4 lutego br. (niedziela) został
wyznaczony termin wyborów do Rad
Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Lokalne wyborcze będą czynne w
godzinach 8.00 – 18.00.
Spis członków Izby Rolniczej uprawnionych do
udziału w głosowaniu będzie wyłożony do
publicznego wglądu w pokoju 30 Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie, ul. Poznańska 16 w dni robocze od 22 stycznia do 1
lutego, w godzinach od 10.00 do 14.00.
Na prawidłowym przeprowadzeniem wyborów w okręgu nr 157 obejmującego zasięgiem
Gminę Murowana Goślina czuwać będzie
Okręgowa Komisja Wyborcza powołana w
składzie:
• Paweł Bukowski – Przewodniczący Komisji,

• Mirosław Staszak – Z-ca Przewodniczącego Komisji,
• Elżbieta Winogrodzka – Sekretarz Komisji,
• Jerzy Peliński – Członek Komisji,
• Ryszard Sakowicz – Członek Komisji.
Okręgowa Komisja Wyborcza na pierwszym
posiedzeniu podzieliła Gminę Murowana
Goślina na obwody głosowania, które
przedstawiają się następująco:
• Obwód nr 1 – z siedzibą w Strażnicy OSP
w Boduszewie,
• Obwód nr 2 – z siedzibą w Szkole Podstawowej w Białężynie,
• Obwód nr 3 – z siedzibą w Szkole Podstawowej w Długiej Goślinie.
Szczegółowy podział Miasta Murowana Goślina
oraz Sołectw na obwody głosowania znajduje

OBWIESZCZENIE KOMISJI OKRĘGOWEJ NR 157
W MUROWANEJ GOŚLINIE

Wielkopolska Izba Rolnicza
Samorząd Rolniczy Wielkopolski informuje:

WYKAZ OBWODÓW GŁOSOWANIA
W OKRĘGU WYBORCZYM NR 157 OBEJMUJĄCYM OBSZAR GMINY
MUROWANA GOŚLINA W WYBORACH DO RADY POWIATOWEJ
WIELKOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ W POWIECIE POZNAŃSKIM
ZARZĄDZONYCH NA 4 LUTEGO 2007 r.
Nr
obwodu

Granice obwodu głosowania (miejscowości wchodzące w skład obwodu lub
miejscowość i ulice)

Siedziba komisji obwodowej (adres)

1

Miasto Murowana Goślina, Sołectwa:
Boduszewo, Głębocko, Głęboczek,
Kamińsko, Łopuchówko, Rakownia,
Raduszyn, Zielonka

Strażnica
OSP BODUSZEWO

2

Sołectwa: Białęgi, Białężyn, Mściszewo,
Nieszawa, Przebudowo, Uchorowo,
Starczanowo

Szkoła Podstawowa
w BIAŁĘŻYNIE

3

Sołectwa: Długa Goślina, Łopuchowo,
Łoskoń Stary, Trojanowo, Wojnowo

Szkoła Podstawowa
w DŁUGIEJ GOŚLINIE

W niedzielę, 4 lutego 2007 r. odbędą się
wybory do Rad Powiatowych
Wielkopolskiej Izby Rolniczej
(lokale wyborcze będą czynne w godzinach 8.00-18.00)

•
•

Przewodniczący Komisji Okręgowej
PAWEŁ BUKOWSKI
Uwaga: Głosowanie przeprowadzone zostanie w siedzibach komisji obwodowych od
godz. 800 do 1800. Spis członków Izby Rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu będzie wyłożony do publicznego wglądu w pokoju 30 Urzędu Miasta i Gminy w
Murowanej Goślinie, ul. Poznańska 16 w dni robocze od 22.01 do 1.02, w godzinach
od 10.00 do 14.00.

się poniżej zamieszczonym obwieszczeniu.
Szczegółowe informacje na temat wyborów
znajdują się na stronie internetowej: www.
murowana-goslina.pl
i
www.wir.org.pl/
wybory.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na
spotkanie z kandydatami do Rady Powiatu
Poznańskiego Wielkopolskiej Izby Rolniczej z
terenu gminy Murowana Goślina które odbędzie się 1 lutego br o godz. 18.00 w świetlicy
wiejskiej w Długiej Goślinie.
Arkadiusz Bednarek
gł. spec. ds. promocji, turystyki i rozwoju
obszarów wiejskich
tel. 061 811 88 48
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl

•
•
•
•

Twój udział w wyborach zadecyduje, czy rolnicy,
za pośrednictwem izby rolniczej, będą wpływać na:
projekty aktów prawnych z zakresu produkcji rolniczej i rynku
rolnego, poprzez ich opiniowanie,
poprawę sytuacji ekonomicznej w rolnictwie i warunków życia
na wsi,
kształt edukacji i doradztwa rolniczego oraz podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w rolnictwie,
współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami producentów rolnych,
poprawę stanu środowiska przyrodniczego i zdrowia mieszkańców wsi,
ochronę dziedzictwa kulturowego w regionie.
Kolego Rolniku!
Nie zmarnuj możliwości wpływu na ważkie dla Ciebie sprawy!
Weź udział w wyborach do Izby Rolniczej!
Swym zaufaniem obdarz najlepszych!
Zarząd
Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Konkurs na najlepszy obiekt turystyczny na obszarach wiejskich

Z

inicjatywy Departamentu Rolnictwa i
Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu Zarząd Województwa, biorąc pod
uwagę rosnące znaczenie agroturystyki i turystyki wiejskiej dla rozwoju obszarów wiejskich
w naszym regionie, ogłosił Konkurs na najlepszy
obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce, który będzie organizowany co roku,
poczynając od roku 2007.
Celem konkursu, oprócz promocji wielkopolskiej wsi, jako miejsca wypoczynku, jest również motywacja jednostek agroturystycznych i
turystycznych na obszarach wiejskich, zwłaszcza małych, do podnoszenia standardu usług i
zakresu oferty, a także pokazanie alternatywnych możliwości zarobkowania na wsi. Konkurs
obejmuje następujące kategorie obiektów:
a) gospodarstwa agroturystyczne,
b) obiekty wiejskiej bazy noclegowej do 20
miejsc noclegowych („kwatera wiejska”)
nieprowadzące produkcji rolniczej,

c) inne obiekty turystyczne na terenach wiejskich o charakterze np. terapeutycznym,
edukacyjnym, rekreacyjnym, nieprowadzące bazy noclegowej.
Do konkursu nie mogą zgłaszać się samodzielnie gestorzy i właściciele obiektów. Prawo zgłaszania kandydatów do konkursu mają:
– wójtowie, burmistrzowie miast i gmin,
– starostowie,
– organizacje agroturystyczne i turystyczne,
– Wielkopolska Izba Rolnicza,
– Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
– związki branżowe rolników,
– organizacje społeczno-zawodowe rolników,
– Lokalne Grupy Działania programu LEADER.
Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy oraz
nagrody finansowe. W I edycji konkursu w roku
2007, w każdej z kategorii ocenianych obiektów
zostaną przyznane nagrody w wysokości:
– 5 tys. zł – za zajęcie I miejsca,
– 3 tys. zł - za II miejsce,
– 2 tys. zł - za III miejsce.

Wypełnione arkusze zgłoszenia wraz z oświadczeniem właściciela zgłaszanego obiektu w
sprawie wyrażenia zgody na udział w konkursie
(w załączniku) należy przesyłać do 30 kwietnia
2007 r. na adres:
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Piekary 17, 61-823 Poznań
z dopiskiem „Konkurs Agroturystyczy”
Szczegółowe informacje nt. konkursu udzielają
pracownicy Departamentu Rolnictwa i Rozwoju
Wsi: Pani Justyna Kubiatowicz – tel. 061 64 75
244 , e-mail: justyna.swidurska@umww.pl oraz
Pan Dominik Bekasiak – tel. 061 64 75 242, email: dominik.bekasiak@umww.pl.
za Urzędem Marszałkowskim
Arkadiusz Bednarek
gł. spec. ds. promocji, turystyki i rozwoju
obszarów wiejskich
tel. 061 811 88 48
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl
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Zmiany terminów Wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich
W związku z ogłoszeniem wyborów do Rad Powiatowych Izb Rolniczych oraz zmianami w terminarzu Rady Miejskiej wybory na Sołtysów oraz członków Rad Sołeckich odbędą się w następujących terminach:
DATA

GODZINA

SOŁECTWO

MIEJSCE SPOTKANIA

6.02.2007

17.00

Łoskoń stary

Stadninka Ciesielskich

6.02.2007

19.00

Białężyn

Remiza OSP Białężyn

7.02.2007

17.00

Białęgi

Remiza OSP Białężyn
Świetlica Wiejska

7.02.2007

19.00

Długa goślina

13.02.2007

17.00

Raduszyn

Gimnazjum

13.02.2007

19.00

Mściszewo

Remiza OSP

15.02.2007

17.00

Głębocko

Świetlica Wiejska Boduszewo

15.02.2007

19.00

Zielonka

Ośrodek Naukowo Dydaktyczny
Świetlica RSP Zgoda

22.02.2007

17.00

Nieszawa

22.02.2007

19.00

Uchorowo

Świetlica Wiejska

26.02.2007

17.00

Łopuchówko

Sala Nadleśnictwa Łopuchówko

26.02.2007

19.00

Głęboczek

Sala Nadleśnictwa Łopuchówko

27.02.2007

17.00

Kamińsko

Świetlica Wiejska

27.02.2007

19.00

Rakownia

Świetlica Wiejska

13.03.2007

17.00

Przebędowo

Świetlica

13.03.2007

19.00

Boduszewo

Świetlica Wiejska

14.03.2007

17.00

Starczanowo

Remiza OSP Mściszewo

14.03.2007

19.00

Trojanowo

Sala RSP Paczkowo

20.03.2007

17.00

Wojnowo

Świetlica Wiejska

20.03.2007

19.00

Łopuchowo

Szkoła Podstawowa

Serdecznie zapraszamy na spotkania
mieszkańców Sołectw

Arkadiusz Bednarek
gł. spec. ds. promocji, turystyki i rozwoju
obszarów wiejskich
tel. 061 811 88 48
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl

Konkurs dla studentów na opracowanie
produktu turystycznego

P

oznańska Lokalna Organizacja Turystyczna organizuje dla studentów
poznańskich uczelni konkurs pt. „Poznań
dla młodych turystów”. Celem konkursu jest
stworzenie nowych produktów turystycznych
związanych z miastem Poznań i okolicami,
a skierowanych do ludzi młodych.
Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji produktu turystycznego związanego z
Poznaniem i przeznaczonego dla młodych
ludzi. Każdy projekt powinien zawierać szczegółowy opis produktu z wyjaśnieniem istotnych elementów koncepcji oraz propozycję
działań promocyjnych dla tego produktu (form
i narzędzi) wraz z kosztorysem.
Propozycje produktów mogą obejmować
swym zasięgiem - obok Poznania - także
obszar gmin położonych wokół miasta. Dodatkowym atutem mającym znaczenie w ocenie
prac będzie wykorzystanie poznańskich hoteli
jako bazy noclegowej.
Do udziału w konkursie zapraszamy studentów studiów dziennych poznańskich uczelni
wyższych oraz ich absolwentów, którzy ukończyli studia w latach 2002-2006. Każdy uczestnik konkursu może złożyć nie więcej niż trzy
projekty.
Spośród zgłoszonych prac jury konkursu
wybierze trzy najciekawsze projekty (I miejsce
oraz dwa wyróżnienia), którym zostaną przyznane następujące nagrody:

za I miejsce - nagroda pieniężna w wysokości 7.800 złotych
za wyróżnienia - nagrody rzeczowe
(cyfrowy aparat fotograficzny)
Ponadto autorom nagrodzonych projektów
zostanie zaproponowana możliwość odbycia
stażu w Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej lub w instytucjach stowarzyszonych
w PLOT, w tym w hotelach.
Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna
zamierza wprowadzić nagrodzone projekty do
realizacji oraz zapewni promocję produktów
podczas krajowych i zagranicznych targów
turystycznych, w wydawnictwach promocyjnych i na portalu internetowym PLOT.
Prace konkursowe można składać do
31 marca 2007 roku na adres biura Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 15
kwietnia 2007 roku.
Szczegółowe warunki konkursu (regulamin)
oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie
internetowej www.murowana-goslina.pl
Dodatkowe informacje:
Jan Wawrzyniak
Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna,
tel./fax 061 878 56 96
tel. kom. 601 319 109
e-mail: biuro@plot.poznan.pl

Ferma Bydła wyjazd targi

W

dniu 18 lutego br. o godz. 10.00 z
Placu Powstańców Wlkp. wyjedzie
autobus który przewiezie zainteresowane osoby na tereny Międzynarodowych
Targów „FERMA BYDŁA”, Salonu Wozów
Paszowych oraz Maszyn do Zbioru i Konserwacji Pasz.
Targi „FERMA BYDŁA” to nie tylko możliwość
zobaczenia najnowszych osiągnięć, nowych
technologii i innowacji, ale także doskonała
okazja do spotkań, rozmów
i wykładów. Osoby uczestniczące w wyjeździe
otrzymają bezpłatne karty wstępu upoważniające do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez organizatorów z atrakcyjnymi
nagrodami. Powrót planowany jest zaraz po
rozstrzygnięciu konkursu a wyjazd jest bezpłatny. Prosimy o potwierdzenie udziału w
wyjeździe do dnia 9 lutego br. u miejscowego
Sołtysa, lub w Urzędzie Miasta i Gminy pok. nr
30 (tel. 811 88 48). W przypadku małej ilości
zgłoszeń wyjazd może zostać odwołany. Serdecznie zapraszamy do udziału.
Arkadiusz Bednarek
gł. spec. ds. promocji, turystyki i rozwoju
obszarów wiejskich
tel. 061 811 88 48
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl

Turystyka na terenach
wiejskich – konkurs

H

eska Akademia Badań i Planowania na
Terenach Wiejskich z siedzibą w Kassel w Niemczech ogłasza konkurs
dotyczący turystyki na terenach wiejskich.
W Konkursie weźmie udział po raz kolejny
młodzież z trzech europejskich regionów:
Wielkopolski, Hesji, i Emilii- Romagnii.
Temat tegorocznej edycji Konkursu brzmi:
„Turystyka na terenach wiejskich”. Na konkurs
można przygotowywać zarówno prace
pisemne, jak i np. audycje radiowe, nagrania
dźwiękowe lub filmy w języku polskim z niemieckim streszczeniem. Pięć najlepszych prac z
regionu zostanie przekazanych do siedziby Fundacji w Kassel, gdzie prezydium Komisji Heskiej
Akademii Badań i Planowania na Terenach Wiejskich zadecyduje o przyznaniu Nagrody.
Laureaci konkursu otrzymują nagrody o wartości do 5 tys. euro. Nagroda skierowana jest
do uczniów szkół średnich oraz studentów,
którzy nie ukończyli 23 roku życia.
Prace można przesyłać do dnia 15 marca
2007 roku na adres:
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Departament Rozwoju Regionalnego
Oddział Współpracy Zagranicznej
Al. Niepodległości 18
61- 713 Poznań
z dopiskiem Nagroda Młodzieżowa
Szczegółowych informacji udziela p. Joanna
Jabłońska tel. (061) 8536- 084 lub e-mail:
joanna.jablonska@umww.pl
za Urzędem Marszałkowskim
Arkadiusz Bednarek
gł. spec. ds. promocji, turystyki i rozwoju
obszarów wiejskich
tel. 061 811 88 48
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl
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Wywóz nieczystości stałych i płynnych

P

rzedstawiamy pełen wykaz firm posiadających zezwolenie Burmistrza Miasta i
Gminy Murowana Goślina na wywóz
odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych. Wszyscy właściciele domów jednorodzinnych muszą posiadać umowę na
wywóz odpadów komunalnych, a w przypadku posiadania zbiornika na ścieki
muszą posiadać umowę na wywóz nieczystości płynnych. Potwierdzeniem korzystania
z usług danej firmy jest posiadanie dowodów
płacenia (rachunki, paragony fiskalne czy
książeczki opłat). Pisemne umowy i dowody
płacenia kontrolowane są przez Straż Miejską,
a brak jednego z dokumentów jest podstawą

do nałożenia mandatu karnego.
Jednocześnie przypominamy, że surowce
wtórne odbierała będzie firma, z którą mają
Państwo podpisaną umowę na wywóz odpadów komunalnych.
Prosimy o jak najszybsze uregulowanie spraw
związanych z gospodarka odpadami oraz ściekami. Już od wiosny Straż Miejska rozpocznie
szczegółowe kontrole nieruchomości. Od
początku roku firmy wywożące odpady komunalne i nieczystości ciekłe przekazują do
Urzędu listę osób, z którymi mają podpisaną
umowę na świadczenie usługi łącznie z ilością
usuniętych nieczystości. Dzięki temu będzie

można bardzo łatwo odnaleźć te posesje,
które do dziś w niewiadomy sposób pozbywają się odpadów czy ścieków.
Proszę paniętać, że to Państwo wybierają
firmę, która świadczy usługę. W przypadku
niezadowolenia z jakości usług mogą Państwo
zmienić firmę odbierającą odpady lub ścieki,
wybierając dla siebie najlepszą.
Michał Walkowiak
podinspektor ds. ochrony środowiska
tel.: 061 812 20 55 w. 206
e-mail: srodowisko@murowana-goslina.pl

Kontakt telefoniczny

Rodzaj decyzji

Termin ważności
zezwolenia

P.U.T Altrans
ul. Dobrogojskiego 21/2
61-692 Poznań

061 892-06-36

Odpady komunalne

7 grudnia 2016 r.

Usługi wielobranżowe, handel „ASTRA”
ul. Mścibora 88
61-062 Poznań

061 852-76-61

Odpady komunalne

20 września 2016 r.

Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański spółka jawna
ul. Jasielska 7
60-476 Poznań

061 840-00-72

Odpady komunalne

21 grudnia 2015 r.

P.U.K-T VIKOM
ul. Dobrzyckiego 18
61 – 692 Poznań

061 826-89-15

Odpady komunalne

6 września 2016 r.

Transport Ciężarowy – Marek Friebe
ul. Rumiankowa 9
61 – 680 Poznań

061 825-75-79

Odpady komunalne

6 września 2016 r.

EKO – ZEN Wywóz Nieczystości Stałych
Os. Stare Żegrze 44/4
61 – 249 Poznań

061 879-76-74

Odpady komunalne

12 września 2016 r.

TECPOL – Piotr Tecław
ul. Dolna 28,
Rakownia 62-095 Murowana Goślina

061 812-24-30

Odpady komunalne

04 stycznia 2017 r.

Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o.
ul. Górecka 104
61 – 483 Poznań

061 664-06-41

Odpady komunalne

8 listopada 2016 r.

Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o.
Oddział Wągrowiec
ul. Skocka 13a
62-100 Wągrowiec

067 262-07-04

Odpady komunalne

20 listopada 2016 r.

WPO ALBA
ul. Traugutta 72-78
50-418 Wrocław

071 337-51-00

Odpady komunalne,
Nieczystości płynne

6 września 2016 r.
6 sierpnia 2016 r.

---------

Nieczystości płynne

21 grudnia 2015 r.

Wywóz Nieczystości Płynnych Halina Nowicka Długa
Goślina 28
62 – 097 Długa Goślina

061 892-13-94

Nieczystości płynne

5 września 2016 r.

Wywóz Nieczystości Płynnych – Anna Mikuła
ul. Gnieźnieńska 20
62 – 095 Murowana Goślina

061 812-23-92

Nieczystości płynne

10 lipca 2016 r.

Jacek Błachowiak
ul. Wojska Polskiego 4
62 – 095 Murowana Goślina

061 811-29-89

Nieczystości płynne

12 lipca 2016 r.

„EKO – TRANS” s.c.
Raduszyn 4
62 – 095 Murowana Goślina

061 812-20-13

Nieczystości płynne

6 sierpnia 2016 r.

-----------

Nieczystości płynne

09 lipca 2016 r

Nazwa firmy

Clipper Sp. z o.o.
ul. Muszkieterów 31,
02-273 Warszawa

Ireneusz Bączkowski
Przebędowo 7/1
62-095 Murowana Goślina
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Fundacja Edukacyjna
im. Jana Pawła II
„Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc
dobrze drugiemu,
tylko sam był dobroczyńcą –
– jest również obdarowanym.”
Jan Paweł II
ozpoczął się okres rozliczania podatku
od dochodu za rok 2006. Zarząd Fundacji Edukacyjnej im. Jana Pawła II w Murowanej Goślinie – posiadającej status organizacji
pożytku publicznego – zachęca do przekazywania 1% podatku od dochodu. Termin składania zeznań podatkowych mĳa 30 kwietnia

R

2007 roku.
Poniżej podajemy dane Fundacji, na które
można dokonywać przelewów:
FUNDACJA EDUKACYJNA
im. JANA PAWŁA II
ul. Poznańska 18 62-095 Murowana Goślina
Pobiedzisko-Gośliński BS w Pobiedziskach
Oddział Murowana Goślina
Nr konta: 35904400010020020025540001
Fundacja o d 6 lat wspiera zdolną młodzież z
terenu gminy Murowana Goślina, która rozpoczyna studia wyższe. Do tej pory stypendium
otrzymało 42 stypendystów. Nie byłoby to

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

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

ogłasza nabór na stanowisko
DS. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Od kandydatów wymaga się:
Wykształcenie:
konieczne - wyższe: administracja
pożądane - wyższe: ekonomia, planowanie przestrzenne, architektura
Doświadczenie zawodowe:
konieczne - brak
pożądane - 1 rok pracy lub stażu w administracji samorządowej
Dodatkowe umiejętności:
umiejętność prowadzenia postępowań administracyjnych,
umiejętność planowania pracy,
biegła znajomość MS Office.
Niezbędna wiedza w zakresie przepisów:
Prawo Zamówień Publicznych,
Kodeks Postępowania Administracyjnego,
Ustawa o samorządzie gminnym,
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Pożądane cechy osobowości:
punktualność i dokładność,
odporność na stres,
reatywność,
samodzielność i komunikatywność,
zdolność myślenia analitycznego i abstrakcyjnego.
Zakres zadań na stanowisku:
Obsługa administracyjna – postępowanie administracyjne.
Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej w zakresie prowadzonych spraw.
Informowanie mieszkańców w zakresie postępować
administracyjnych.
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 16 lutego 2007 r. 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

Aktualne oferty pracy, doradztwo zawodowe,
szkolenia, w Klubie Pracy

przy ul. Dworcowej 10 tel.: 061 892 11 01, klub.
pracy@murowana-goslina.pll
pracy@murowana-goslina.p

możliwe, gdyby nie wsparcie darczyńców. Za
wszelką okazaną pomoc – w imieniu stypendystów – serdecznie dziękujemy.
Zarząd Fundacji

PRZEJRZYSTA
P O L S K A

ogłasza nabór na stanowisko
DS. INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I USŁUG KOMUNALNYCH

Od kandydatów wymaga się:
Wykształcenie:
konieczne: średnie – techniczne,
pożądane: wyższe techniczne (wiedza w zakresie remontów dróg),
Doświadczenie zawodowe:
konieczne: min. 2 lata
pożądane: w administracji samorządowej
Dodatkowe umiejętności:
obsługa komputera,
znajomość programu WORD i Excell, Power Point
prawo jazdy kat. B,
j. angielski na poziomie komunikatywnym.
Niezbędna wiedza w zakresie przepisów:
ustawa o samorządzie terytorialnym,
prawo o ruchu drogowym,
ustawa o drogach publicznych,
Kodeks Cywilny,
ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
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:
prowadzenie spraw związanych z remontami dróg, chodników, zatok parkingowych, kanalizacji deszczowej, bieżące
utrzymanie pasa,
prowadzenie spraw z zakresu zimowego utrzymania dróg,
chodników i zatok parkingowych,
prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i
porządku na drogach, chodnikach i zatokach parkingowych,
wydawanie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób
szczególny,
prowadzenie inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowej i
odpowiedzialność za prawidłowe działanie kanalizacji,
prowadzenie ewidencji dróg i chodników,
prowadzenie spraw związanych z eksploatacją oświetlenia
drogowego na terenie gminy,
uzgadnianie projektów organizacji ruchu z zarządcami
dróg.
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 16 lutego 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

12

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

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

ogłasza nabór na stanowisko
DS. OBSŁUGI INTERESANTA
Od kandydatów wymaga się:
Wykształcenie:
wyższe
Doświadczenie zawodowe:
konieczne: brak
pożądane: w administracji samorządowej
Dodatkowe umiejętności:
obsługa komputera,
znajomość programu WORD i Excell, Power Point
j. angielski na poziomie komunikatywnym
Niezbędna wiedza w zakresie przepisów:
ustawa o samorządzie terytorialnym,
Kodeks Postępowania Administracyjnego
Pożądane cechy osobowości:
punktualność i dokładność,
wysoka kultura osobista,
umiejętności organizacyjne,
kreatywność,
planowanie pracy,
samodzielność i komunikatywność,
wysoki próg odporności na sytuacje stresowe,
umiejętność negocjacji,
zdolność myślenia analitycznego i abstrakcyjnego
Zakres głównych obowiązków na stanowisku:
pierwszy kontakt z klientami Urzędu,
pełnienie funkcji informacyjnej,
wydawanie wniosków i pomoc w ich wypełnianiu,
ewidencja wyjść i podróży służbowych pracowników
urzędu,
prowadzenie centrali telefonicznej – informacja o
pracy Urzędu
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 16 lutego 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

PRZEJRZYSTA
P O L S K A

ogłasza nabór na stanowisko
DS. INWESTYCJI
Od kandydatów wymaga się:
Wykształcenie:
pożądane - wyższe: branża ogólnobudowlana / drogowa
Doświadczenie zawodowe:
konieczne 2 lata w realizacji inwestycji
Uprawnienia:
uprawnienia budowlane będą dodatkowym atutem
Dodatkowe umiejętności:
umiejętność opracowania kosztorysów
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,
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 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych,
Dz. U. Nr 133, poz. 833).

Na zgłoszenia oczekujemy w terminie do 16 lutego 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

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 Fundusze Europejskie, Obsługa Inwestorów
Skarbnik Romana Dudek: .....................................................061 811 30 02 Barbara Florys ....................................................... 061 812 20 55 w. 202
Straż Miejska ........................... kom.: 0 500 12 49 40, tel.: 061 812 20 10
Referat Inwestycji,
kierownik Igor Bondarczuk: ...............................................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: poniedziałek: 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

