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Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
Tomasz Łęcki
Ks. Proboszcz Parafii p.w. św. Marii Magdaleny
w Długiej Goślinie Piotr Skoczylas

zapraszają na gminne obchody

Narodowego Dnia Życia
w sobotę 24 marca 2007 r.
do Długiej Gośliny

W programie:
17.30 – Konferencja „Instytucja małżeństwa w gminie
Murowana Goślina” w świetlicy Szkoły Podstawowej
19.00 – Msza św. w kościele p.w. św. Marii Magdaleny

str.10

33 lata i 2 dni Sołtysowania

W

ostatnim miesiącu na terenie gminy
Murowana Goślina odbyło się 13
spotkań z mieszkańcami, podczas
których głównym tematem były wybory Sołtysa oraz Rady Sołeckiej na kadencję 20072011. I wydaje się, że zmiana sołtysa to w życiu
mieszkańców Sołectw normalna sprawa. Jednak wybory w Sołectwie Białężyn pokazały, że
są sołectwa, dla których zmiana sołtysa jest
dużym wydarzeniem. Mieszkańcy Białężyna
burzą oklasków pożegnali Pana Jerzego Pelińskiego, który po 33 latach i 2 dniach pełnienia
funkcji Sołtysa postanowił oddać władzę w
młodsze ręce. Pomimo usilnych namów, nie

wyraził on zgody na kandydowanie na kolejną
kadencję. A szkoda. W podsumowaniu swojej
kadencji wspomniał o sukcesach nie tylko
ostatnich 4 lat, ale o całej swojej ponad 33 letniej kadencji. Budowa remizy OSP i zagospodarowanie terenu wokół strażnicy, zwodociągowanie wsi, budowa i organizacja działania
Szkoły Podstawowej, budowa boiska sportowego, remont kościoła i ogrodzenie cmentarza
to część zadań zakończonych sukcesami. Pan
Jerzy z łzami w oczach wspomniał, iż nie
byłoby tych sukcesów gdyby nie pomoc najlepszych przyjaciół, czyli mieszkańców Białężyna.
Podziękowania za długoletnie Sołtysowanie

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest,
Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.
Jan Paweł II
Drogi Jurku !!!
Dziękujemy za długoletnią pracę na rzecz samorządu
wiejskiego w naszej gminie.
W imieniu Sołtysów gminy Murowana Goślina
Hanna Kramer
Prezes Gminnego Koła Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego

Panu Jerzemu Pelińskiemu
długoletniemu Sołtysowi wsi Białężyn
ogromne podziękowania
za
zaangażowanie, dobrą współpracę
oraz
serce i humor jaki wkładał w pracę na rzecz dobra sołectwa
składa
Burmistrz Tomasz Łęcki
oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina

Przetarg na transport publiczny
nierostrzygnięty

D

nia 6 marca br. upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
wykonanie zadania pn.: „Odpłatne świadczenie przez Wykonawcę usług transportu publicznego dla mieszkańców Miasta i Gminy
Murowana Goślina w latach 2007 – 2014”. W
postępowaniu została złożona tylko jedna
oferta przez Wykonawcę: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacje w Poznaniu Sp. z o.o.,
ul. Głogowska 131/133, 60-244 Poznań. Zaproponowana w ofercie Wykonawcy cena świad-

Panu Jerzemu oraz gratulacje nowo wybranemu (z 3 kandydatów wybrany został Pan
Tadeusz Marciniak) jako pierwsi złożyli uczestniczący w spotkaniu Burmistrz Tomasz Łęcki,
v-ce Przewodnicząca Rady Miejskiej Alicja
Kobus, Przewodniczący Komisji Oświatowo –
Społecznej Paweł Bukowski, oraz Radni
Powiatowi: Jarosław Dobrowolski i Ryszard
Pomin.
Arkadiusz Bednarek
gł. spec. ds. promocji, turystyki
i rozwoju obszarów wiejskich
tel.: 061 811 88 48
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl

czenia usług (w zwiększonym zakresie, zgodnie z uwagami i życzeniami mieszkańców)
znacznie przewyższa kwotę, którą Gmina
może przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego Zamówienia. Dlatego przetarg należało
unieważnić. Do czasu rozstrzygnięcia nowego
przetargu, tj. przynajmniej do końca czerwca
MPK Sp. z o.o. będzie świadczyć usługi na
dotychczasowych zasadach.
Michał Walkowiak
Podinspektor ds. ochrony środowiska i usług
komunalnych.
tel.: 061 812 20 55 w. 206

Zmartwychwstał Pan prawdziwie – Alleluja!
W ten wielkanocny czas,
przy wtórze bĳących, rezurekcyjnych
dzwonów,
życzę wszystkim mieszkańcom
gminy Murowana Goślina,
abyśmy potrafili czerpać
ze Zmartwychwstania Chrystusa
siłę i radość,
w Nim dostrzegali sens życia,
a w świątecznej rodzinnej atmosferze,
odnaleźli piękno tradycji i ukojenie od
codzienności.
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
Tomasz Łęcki

RZĄD PRZYZNAŁ 20 500 000 EURO NA BUDOWĘ OBWODNICY MUROWANEJ GOŚLINY

więcej w następnym Biuletynie

Biuletyn Samorządowy
Miasta i Gminy Murowana Goślina
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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

Ośrodek Kultury zaprasza:
„Powitanie wiosny”

Z udziałem Zespołu Folklorystycznego „Goślinianie” odbędzie się w środę 21 marca 2007 r.
o godz. 10.00 na placu obok kościoła na osiedlu
Zielone Wzgórza.

„Twórczość Astrid Lindgren”

Pod tym hasłem odbywać się będą w sobotę
24 marca 2007 r. o godz. 10.00 w sali Forum
Gimnazjum nr 1 doroczne obchody Międzynarodowego Dnia Teatru. Obejrzymy występy
młodych artystów ze szkół podstawowych w
Białężynie, Długiej Goślinie, nr 1 w Murowanej
Goślinie oraz Teatrzyku „Zielona Goś”.

„Wiosenne Przebudzenie”

w sali OSP. O godz. 16.00 wysłuchamy koncertu poetycko-muzycznego z udziałem laureatów oraz Piotra Dehra, Andrzeja Ciborskiego
i Marcina Matuszewskiego.

„Przedział”

„Zielonym do góry”

Nasi młodzi ekolodzy zmierzą się 26 kwietnia 2007 r. o godz. 10.00 po raz trzynasty w
sali MGOKiR w Gminnym Konkursie Wiedzy
Przyrodniczo-Leśnej.

„Zawracanie głowy nogami”

Tak zatytułowany jest spektakl przygotowany
przez Teatr Młodzieżowy „Gang Marcina”,
którego premiera odbędzie się w sobotę
14 kwietnia 2007 r. o godz. 19.00 w Klubie
Osiedlowym „Zielone Wzgórza”.

Po raz trzeci obchodzić będziemy Międzynarodowy Dzień Tańca specjalnymi pokazami
tanecznymi w sali Forum Gimnazjum nr 1 w
niedzielę 29 kwietnia 2007 r. o godz. 17.00.

Lucyna Bełch
Dyrektor Ośrodka Kultury
tel.: 061 812 21 20
e-mail: l.belch@murowana-goslina.pl

IX Powiatowy Konkurs Recytatorski będzie
miał miejsce w piątek 30 marca 2007 r.

Turniej z udziałem najlepszych !

J

ak na jubileusz przystało X Mistrzostwa
Gminy w Szachach odbyły się na bardzo
wysokim poziomie i na pewno przejdą do
historii!
W dniu 4 marca w Ośrodku Kultury w Murowanej Goślinie do rywalizacji o tytuł Mistrza
Murowanej Gośliny wystartowało w grupie
seniorów w 17 zawodników, natomiast w grupie juniorów 10 młodych amatorów gry w szachy.
W turnieju głównym zawody zostały rozegrane
systemem szwajcarskim, po siedmiu rundach
wyłoniono najlepszych zawodników. Murowana Goślina okazała się bardzo gościnna,
ponieważ trzy miejsca na podium zdobyła
trójka zawodników z Gniezna reprezentująca
klub Chobry Gniezno. Jak się okazało dopiero
pod koniec zawodów, cała trójka to bardzo
utytułowani szachiści.
I - Łukasz Bardeli - mistrz międzynarodowy

II - Emil Wiśniewski - Kategoria I
III - Artur Sygulski – najbardziej utytułowany
zawodnik z tego grona –mistrz międzynarodowy, srebrny medalista Mistrzostw Polski z
1982 roku, trzykrotnie reprezentował Polskę
na Olimpiadach Szachowych (82-86)
W kategorii juniorów pierwsze trzy miejsca
zajęli:
I - Józef Paszkiewicz- Murowana Goślina
II - Stanisław Rohrka – Murowana Goślina
III - Filip Schraube –Murowana Goślina
Najmłodszym uczestnikiem turnieju okazał się
6 latek z Poznania Marcin Pietrasik
Na zakończenie turnieju nagrody rzeczowa
oraz dyplomy wręczyli Lucyna Bełch- dyrektor Ośrodka Kultury oraz sędzia zawodówMarian Urbański
Do zobaczenia za rok!
Tomasz Mizgier
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji

fot. D. Kowal

Jarmark św. Jakuba,
czyli św. Krzysztof na
imieninach u św. Jakuba

T

egoroczny jarmark już za 4 miesiące tj.
21 lipca i odbywać się będzie pod
hasłem: parada pojazdów wszelakich.
Oprócz dobrej zabawy i rozrywki na wysokim
poziomie jednym z celów tej imprezy jest edukacja i podnoszenie świadomości historycznej
odbiorców. Pragniemy w jednym miejscu zgromadzić: pojazdy zabytkowe (samochody,
motocykle, bicykle, rowery), pojazdy militarne, pożarnicze, kolekcjonerskie, a także
całkowicie współczesne. Zamierzamy też
zaprezentować pojazdy konne (bryczki, wozy
drabiniaste) i małe pojazdy kolejowe. W czasie
trwania jarmarku, co jakiś czas będzie parada
tematyczna pojazdów oraz prezentacja.
Zaprosimy też kolekcjonerów miniatur i modelarzy, aby zaprezentowali publiczności swoje
pojazdy. Dla naszych gości zorganizujemy konkurs pt. „Motoryzacja wczoraj i dziś”. Izba
Regionalna Ziemi Goślińskiej przygotuje
wystawę pt. „Jak podróżowaliśmy, jak podróżujemy”. Wieczorem odbędzie się widowisko
przedstawiające epizody z życia św. Jakuba, w
którym udział wezmą mieszkańcy naszego
miasta. Tradycyjnie będą stoiska handlowe i
rzemieślnicze i bogaty program artystyczny.
Podczas Jarmarku odbędzie się Światowe
Spotkanie Gośliniaków. Zapraszamy wszystkich, którzy urodzili się w Murowanej Goślinie
do roku 1939, a teraz rozproszyli się po Polsce
i świecie, a także tych, którzy dzisiaj mieszkają w Murowanej Goślinie. Jeżeli są Państwo
zainteresowani udziałem w takim spotkaniu
albo macie rodzinę gdzieś w Polsce lub świecie, która chętnie przyjmie zaproszenie, to
prosimy o przesłanie danych pod adres: Ośrodek Kultury, ul. Poznańska 16, tel./fax 8122
120, tel. 8113 088, e-mail: dom.kultury@murowana-goslina.pl
Arleta Włodarczak
Dyrektor Jarmarku św. Jakuba

Biuletyn Samorządowy
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Segregacja odpadów w gminie
W styczniu 2007 r. na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Wielkopolska Agencja Rozwoju Regionalnego. Po raz trzeci przeprowadziła badanie opinii mieszkańców Murowanej Gośliny oraz ich stosunku do ważnych z punktu widzenia samorządu
elementów polityki lokalnej. Badania zostały przeprowadzone w dniach 18 – 29 stycznia 2007 r. w Murowanej Goślinie
oraz terenach wiejskich.
Tabela nr 1: Czy w Pana/Pani domu segreguje się śmieci i w jakim zakresie? (odpowiedzi w %)
Tak, zawsze

Rodzaj
odpadu

Michał Walkowiak - Ochrona Środowiska

B

adaniem zostały objęte reprezentatywne grupy mieszkańców, uwzględniając ich miejsce zamieszkania, poziom
wykształcenia, kategorii wiekowej. Dla celów
opisowych część miasta z osiedlem Zielone
Wzgórza i osiedlem 600 – lecia nazwano południową częścią miasta, pozostałą część północną
częścią.
W ramach tego bloku pytań dotyczących
ochrony środowiska ankieterzy zadali mieszkańcom następujące pytania:
1. Czy w Pani/Pana domu segreguje się śmieci
i w jakim zakresie?
2. Czy zbiera Pani/Pan surowce wtórne?
3. Czy jest Pani/Pan za poszerzeniem selektywnej zbiórki odpadów?
4. W jakim stopniu Pani/Pana zdaniem koszty
selektywnej zbiórki odpadów powinna
ponosić gmina, a w jakim indywidualnie
mieszkańcy Murowanej Gośliny?
Uzyskane wyniki skonfrontowano z badaniami
przeprowadzonymi w listopadzie 2004 i 2005
roku.

Analogicznie jak w latach poprzednich (2004,
2005) zadaliśmy mieszkańcom Murowanej
Gośliny pytania dotyczące segregacji odpadów:
(1) Czy w Pani/Pana domu segreguje się śmieci
i w jakim zakresie?, (2) Czy zbiera Pani/Pan
surowce wtórne? W tabeli nr 1 przedstawiamy
wyniki badania w porównaniu z badaniami z
roku 2004 i 2005.
Ja widzimy w tabeli nr 1, mamy do czynienia z
dalszym wzrostem deklaracji o segregowaniu
odpadów we wszystkich grupach surowców
wtórnych, w porównaniu z rokiem 2004 i
2005. Szczególnie interesujący jest znaczący
wzrost zainteresowania segregowaniem i
przekazywaniem do utylizacji odpadów niebezpiecznych takich jak baterie, lekarstwa,
akumulatory czy świetlówki.
Szczególnie duży wzrost zainteresowania
zbiórką odpadów nastąpił wśród mieszkańców
północnej części Murowanej Gośliny: w 2004
roku 46 % badanych w ogóle nie segregowało
surowców, w 2005 roku 14,2 % badanych a w
tego rocznym badaniu już tylko 7 % badanych
nie segregowało w ogóle odpadów.
Wykres nr 1 przedstawia jak mieszkańcy gminy
Murowana Goślina pozbywają się surowców
wtórnych. W porównaniu z rokiem 2004 i
2005 widać wyraźny wzrost udziału systemu
workowego. Związane jest to między innymi

Czasami

Nie, nigdy

Nie dotyczy

2004

2005

2007

2004

2005

2007

2004

2005

2007

2004

2005

2007

Tworzywa
sztuczne

63,8

69,1

85,1

12,0

18,5

4,8

23,7

11,2

9,4

0,2

0,2

0,7

Makulatura

42,6

65,3

75,7

23,0

17,0

5,8

32,9

15,2

14,2

0,9

0,2

4,3

Opakowania
szklane

60,4

65,8

82,9

15,4

17,5

3,4

23,7

14,0

10,8

0,2

1,2

2,9

Odpady
wielkogabarytowe

9,0

21,2

26,7

11,8

13,2

6,0

56,9

26,7

24,8

21,9

35,4

42,4

Zużyte
baterie

8,1

18,0

43,4

9,4

13,5

7,0

79,5

55,4

41,0

2,8

9,7

8,7

Gruz

8,3

7,0

16,6

7,1

4,7

3,4

54,8

18,0

23,4

28,8

66,1

56,6

Odpady niebezpieczne

5,8

10,5

33,0

9,0

8,2

4,6

74,2

46,1

39,3

10,6

31,7

23,1

Wykres nr 2: Jak ocenia Pan/Pani program selektywnej
zbiórki odpadów w gminie Murowana Goślina?
Odpowiedzi w %

Wykres nr 1: Czy i jak mieszkańcy Murowanej Gośliny
zbieraja surowce wtórne? Odpowiedzi w %
100

10,2

8,4

100

19,8

5,1

80

80

brak danych
60

61,4

nie segreguję w ogóle

Nie mam zdania
60

74,8

do kontenerów

Raczej źle

40

Raczej dobrze

do worków

20

2,5 13,2
0

Bardzo źle

55,5

74,8
40

2,7

9,6

2004

2005

20

30,1

27,2

2007

0

ze zlikwidowaniem części pojemników z
terenu gminy z powodu podrzucania do nich
odpadów komunalnych. Tabela pokazuje również jak spada liczba mieszkańców, którzy nie
segregują odpadów w ogóle.
Zadaliśmy mieszkańcom także pytanie, czy są
za poszerzeniem selektywnej zbiórki o odpady
takie jak zużyty olej, opakowania po środkach
ochrony roślin i odpady biodegradowalne.
Jak widać (tabela nr 2), większość mieszkańców jest za poszerzeniem rodzajów odpadów
zbieranych selektywnie.
Zadaliśmy również pytanie o stopień ponoszenia kosztów za organizację selektywnej zbiórki
odpadów przez gminę lub mieszkańców. 41,8
% mieszkańców odmawia poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z segregacją.
58,2 % mieszkańców jest w stanie wspólnie z
Tabela nr 2: Czy jest Pan/Pani za poszerzeniem
selektywnej zbiórki o kolejne odpady?
Rodzaj odpadu

Tak

Nie

Trudno
powiedzieć

Olej

51,2

25,0

24,2

Opakowania i
worki po środkach
ochrony roślin

53,4

28,2

18,4

Odpady biodegradowalne

52,4

33,3

14,3

Bardzo dobrze

2007

Urzędem ponosić mniejsze lub większe koszty
segregacji odpadów. Wynik taki świadczy
o dużej świadomości mieszkańców, że organizacja zbiórki i odzysk odpadów jest sprawą
wszystkich mieszkańców, a nie tylko problemem urzędników.
Następne pytanie dotyczyło oceny programu.
W poprzednich badaniach najpierw pytaliśmy,
czy respondent słyszał o programie, a tych
którzy słyszeli pytaliśmy o jego ocenę. Na
wykresie nr 2 przedstawiamy wyniki za 2007
roku, które zostały przeliczone, czyli przeliczono odsetek poszczególnych ocen w stosunku do mieszkańców (badanych), którzy o
programie słyszeli. Zauważono spadek ocen
bardzo dobrych spowodowany może być spowodowany zmianą systemu zbiórki surowców
wtórnych. W latach poprzednich wykonywała
to operator działający na zlecenie Urzędu.
Obecnie wykonuje to firma odbierająca
odpady komunalne od właściciela nieruchomości.
Wzorem lat poprzednich zadaliśmy też pytanie: „Jaką drogą dotarła do Pana/Pani informacja na temat programu?” Porównując odpowiedzi z 2004, 2005 i 2007 roku, należy
stwierdzić, iż w zasadzie zawsze najważniejszym źródłem informacji była szeroko rozumiana prasa. W latach poprzednich jednak
duże znaczenie zachowywały także inne

Biuletyn Samorządowy
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źródła informacji (ulotki, plakaty, formy komunikacji pośredniej poprzez np. sołtysów itp.),
obecnie prasa stała się „monopolistą” w tym
względzie, a szczególnie Biuletyn Samorządowy. Na wykresie nr 3 widać również jak
ważnym elementem jest publikacja ulotek.
Przeprowadzone badania udowadniają duże
zainteresowanie i udział mieszkańców miasta i
gminy Murowana Goślina selektywną zbiórkę
odpadów. Uzyskane wyniki wskazują na coraz
większą świadomość mieszkańców w ochrony
środowiska. Szczególnie cieszy chęć segregowania nowych rodzajów odpadów – olejów,
opakowań po środkach ochrony roślin i biodegradowalnych.
Jednak w gospodarce odpadami na terenie
gminy jest jeszcze wiele do zrobienia. Skupić
się należy na dalszej edukacji mieszkańców i
podnoszeniu ich świadomości. Poważnie
należy rozważyć zwiększenie liczby odpadów
odbieranych od mieszkańców – szczególnie
odpadów niebezpiecznych i biodegradowalnych. Polska jako członek Unii Europejskiej
zobowiązana jest do odzyskiwania jak największej liczby surowców wtórnych: szkła, plastiku
i makulatury. Wyznaczone poziomy odzysku
są bardzo wysokie a ich niespełnienie skutkować może karami finansowymi. Tak więc
gospodarka odpadami to nie tylko ważna gałąź
ochrony środowiska ale duży wpływ ma na nią
również czynnik finansowy.
Nie pozostaje mi nic innego jak tylko cieszyć
się z poważnego traktowania przez mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina gospodarki odpadami.
W następnym numerze Biuletynu Samorządowego zostanie przedstawione zestawienie ilo-
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Wykres nr 3: Jaką drogą dotarła do Pana/Pani informacja na temat programu?
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ści odpadów zebranych w latach 2004 – 2006
w ramach selektywnej zbiórki odpadów.
Zapewniam, że mamy czym się pochwalić!
Michał Walkowiak
podinspektor ds. ochrony środowiska
tel.: 061 812 20 55 w. 206
e-mail: srodowisko@murowana-goslina.pl

Dwudniowe warsztaty dla samorządowców

R

adni, sołtysi, przewodniczący osiedli
oraz pracownicy urzędu gminy w dniach
16-17.02.2007 byli uczestnikami warsztatów. Pierwszy dzień zajęć rozpoczęli pracownicy urzędu przedstawiając zagadnienia
związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi i pomocniczymi. Okazuje się, że
na terenie naszej gminy funkcjonuje ponad 40
organizacji, fundacji, stowarzyszeń i klubów.
Do tego w ramach jednostek pomocniczych
mamy pokaźną liczbę 20 sołectw i 7 powołanych osiedli samorządowych.
W tej części gościnnie wystąpiła Iwona Janicka
Dyrektor Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Podkreślała rolę organizacji pozarządowych jako partnera w realizacji zadań publicznych oraz skupiła się na roli radnego w społeczności lokalnej jako organizatora i inicjatora.
Najwięcej emocji i pytań było jednak podczas
bloku związanego z rankingiem inwestycji oraz
planowaniem przestrzennym. Każdy był zainteresowany, w jakiej kolejności ustawione są
ewentualne remonty, przebudowy czy modernizacja na jego terenie.
Pierwszy dzień zakończono prezentacją najnowszych wyników dotyczących bezpieczeństwa, gospodarki odpadami i preferencji inwestycji wśród mieszkańców. Wnioski są bardzo
ciekawe i zaskakujące. Warto zajrzeć do tego
raportu, aby znać opinie i oczekiwania miesz-

kańców całej gminy.
Drugi dzień warsztatów odbył się w Gimnazjum nr 2 i poprowadziła go Violetta Rymszewicz, psycholog pracy. Celem warsztatów było
bliższe poznanie się uczestników i osiągniecie
najbardziej optymalnych metod współpracy
między samorządowcami i pracownikami
urzędu. Każdy miał szanse sprawdzić swoje
umiejętności negocjacji, poprawić swoje zdol-

ności komunikacyjne i dowiedzieć się czegoś
nowego o sobie.
Na pewno było warto uczestniczyć w spotkaniu. Liczymy na następne.
Aleksandra Henclewska
radna Rady Miasta Murowana Goslina
tel.: 0504 080 324
e-mail: aleksandra.henclewska@port.allianz.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

Zmiany kadrowe w
urzędzie

Z

dniem 1 marca 2007 roku pracę w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina
podjęły 2 nowe osoby:
• p. Iwona Gryska - Robaszkiewicz z wykształcenia architekt – mieszkanka naszej gminy,
która rozpoczęła pracę w Referacie Inwestycji. Zajęła się zagadnieniami dotyczącymi
inwestycji związanymi z obiektami sportowymi, stadionem miejskim, boiskami, modernizacją pałacu i parku w Murowanej Goślinie.
(tel. 061 812 20 55 w. 213, e-mail: i.robaszkiewicz@murowana-goslina.pl),
• p. Piotr Kowalski ze Swarzędza z wykształcenia prawnik, który wygrał konkurs na stanowisko ds. obsługi administracyjno-prawnej,
będzie zajmował się sporządzaniem umów,
których Urząd zawiera w ciągu roku ok. 600.
e-mail: p.kowalski@murowana-goslina.pl
31 marca br. natomiast pożegnamy się z dwoma
kolegami:
• z Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska odchodzi p. Michał Walkowiak,
który podejmie pracę w Urzędzie Miasta
Poznania.
Na miejsce p. Walkowiaka jest obecnie przeprowadzany nabór.
• p. Mateusz Szczepaniak – dotychczas prowadzący Ewidencję Działalności Gospodarczej
odchodzi z Urzędu. Na jego miejsce przechodzi z Punktu Obsługi Interesanta p. Zbysław Pietek, którego miejsce zajmie osoba
wybierana w ramach konkursu.
Ewa Leitgeber
Kierownik Referatu Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich
tel.: 061 811 88 28
e-mail: e.leitgeber@murowana-goslina.pl

Zapisy dzieci do szkół

Z

apisy dzieci do oddziałów zerowych na
rok szkolny 2007/2008 w dniach od 5
marca do 30 marca 2007 r. obywać się będą
(rocznik dzieci 2001 r.) we wszystkich przedszkolach i wymienionych szkołach podstawowych:
1. Szkoła Podstawowa nr 2, tel. 061 812 29 77.
2. Szkoła Podstawowa w Białężynie, tel. 061
812 22 91.
3. Szkoła Podstawowa w Łopuchowie,
tel.: 061 812 20 39,
4. Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie,
tel.: 061 812 20 03,
PRZEDSZKOLA PUBLICZNE
1. Przedszkole „PROMYK” tel.: 061 812 21 66
2. Przedszkole „SŁONECZKO” tel.: 061 812 28 04
3. Przedszkole „LEŚNE SKRZATY” tel.: 061
663 51 44
4. Przedszkole w Łopuchowie tel.: 061 812 20 39
PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE
1. „Klub Przedszkolaka” tel.: 061 811 45 69
2. Przedszkole „Groszek” tel.: 061 812 21 91
W tym samym czasie przedszkola prowadzą
również zapisy dzieci młodszych.
Teresa Dutkiewicz

V Sesja Rady Miejskiej

W

dniu 5 marca 2007 r. odbyła się V
Sesja Rady Miejskiej w Murowanej
Goślinie, na której uchwalony został
budżet gminy na rok 2007. Podczas Sesji
uchwalone zostały również inne uchwały, m.in.:
• uchwała korygująca Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007-2015, szczególnie w
zakresie wartości inwestycji,
• uchwała określająca górne stawki opłat,
które są opłatą sankcyjną za nieprzestrzeganie zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, a szczególnie
za brak udokumentowanego wywozu
odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych;
• uchwała zatwierdzająca plan pracy Rady
Miejskiej na rok 2007;
• uchwała w sprawie ustalenia wysokości
diet sołtysów.
• Rada Miejska upoważniła Burmistrza do
udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej
dla Województwa Wielkopolskiego w
związku z realizacją budowy ronda oraz
przebudowy ul. Poznańskiej ul. Rogozińskiej. Zadania te uzyskały dofinansowanie
wynosi 50 % z „Programu Likwidacji
Miejsc Niebezpiecznych na Drogach” organizowanego przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
• W celu realizacji inwestycji „Przebudowa
ulicy Polnej w Murowanej Goślinie” Rada
Miejska podjęła uchwałę upoważniającą
Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań
obciążających budżet gminy w roku 2008.
Ze względu na planowane przez „AQUANET” S.A w Poznaniu prace w zakresie
budowy kanalizacji sanitarnej w tym rejo-

nie gmina zobowiązała się do zwiększenia
zakresu realizacji robót drogowych w 2007
roku. Realizacje zadania obejmować będzie
dwa etapy projektowe przebudowy ulicy
Polnej na odcinku od ulicy Rogozinskiej do
skrzyżowania z ulicą Wołodyjowskiego.
Finansowanie zaplanowane jest na okres
dwóch lat.
• Podjęta została również uchwała dotycząca przekazania środków finansowych
na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego
w Poznaniu oraz uchwała w sprawie udzielenia w latach 2006-2007 pomocy finansowej Gminie Suchy Las w celu zakupienia
fotoradaru.
Najbliższe posiedzenia komisji:
22.03.2007 Posiedzenie Komisji OświatowoSpołecznej, poświęcone Bezpieczeństwu
publicznemu w sali MGOKiR o godz. 17.00
27.03.2007 Posiedzenie Komisji Gospodarczej
- dotyczące lokalnego rynku pracy w sali
OPS przy ul. Dworcowej 10 o godz. 17.30
17.04.2007 Posiedzenie Komisji Gospodarczej
w sali MGOKiR o godz. 17.30
19.04.2007 Posiedzenie Komisji OświatowoSpołecznej w sali MGOKiR o godz. 17.30
23.04.2007 SESJA RADY MIEJSKIEJ m.in.
głosowanie nad absolutorium dla burmistrza
za rok 2006 - sala MGOKiR godz. 17.30.
Ewelina Łupińska
Biuro Rady Miejskiej
tel. 061 812 20 55 wew. 215
e-mail: rada.miejska@murowana-goslina.pl

Wybory do władz Osiedli Samorządowych

M

inął niespełna rok od powołania osiedli
samorządowych. Podczas zeszłorocznej sesji wyborczej ukonstytuowało
się siedem Osiedli Samorządowych. Obecnie
zapraszamy mieszkańców miasta z terenów,
na których nie działają Zarządy Osiedli do
wzięcia udziału w zebraniach, na których będą
wybierane władze Osiedli Samorządowych.

Zapraszamy mieszkańców do brania udziału w
życiu samorządowym gminy.
Paweł Woźniak
podinspektor ds. komunikacji społecznej
tel.: 061 812 20 55 w. 203
e-mail: pawel@murowana-goslina.pl

Osiedle 3

Kochanowskiego, Łąkowa (do
Wodnej),
Mściszewska,
Plac
Powstańców Wlkp., Podgórna,
Poznańska, Rogozińska (do 53),
Wodna.

Osiedle nr 4: 29 marca 2007 r. godz. 17.00 w
sali konferencyjnej w Ośrodku Zdrowia ul. Dworcowa 10

Osiedle 4

Bonawentury
Graszyńskiego,
Dworcowa, Mostowa, Przemysłowa (do torów), Strzelecka,
Szkolna, Wojska Polskiego.

Osiedle nr 8: 26 kwietnia 2007 r. godz. 19.00 w
Klubie Osiedlowym ul. Nowy Rynek 8,

Osiedle 8

Długa (nr 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21),
Jagodowa
(bloki),
Malinowa
(bloki), Modrzewiowa, Wiosenna.

Osiedle 9

Dolina, Widok, Za Bramą, Długa
(2, 4, 6, 8, 10a, 10b, 10c, 12, 14,
18, 20, 22, 24), Kręta 1-18, Kręta
19, 21, 23, 25 ,27.

Osiedle 11

Długa 23,25,27,29, Generała Tadeusza Kutrzeby 1,2,8, Hipolita
Cegielskiego,
Nowy
Rynek,
Smolna (nr nieparzyste).

Terminy zebrań:
Osiedle nr 3: 29 marca 2007 r. godz. 19.00
w Remizie OSP ul. Rogozińska 15

Osiedle nr 9: 26 kwietnia 2007 r. godz. 17.00
w Sali Gościnnej Gimnazjum nr 2
ul. Kutrzeby 3
Osiedle nr 11: 11 kwietnia 2007 r. godz. 17.00
w Sali Gościnnej Gimnazjum nr 2
ul. Kutrzeby 3
W tabeli obok przedstawiamy spis ulic na
poszczególnych osiedlach samorządowych.
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Podsumowanie przeglądu szkół

W

styczniu i lutym w szkołach gminy
Murowana Goślina przeprowadzono
przegląd w zakresie bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży.
Z ankiet wypełnianych przez uczniów wynika,
że szkoły gminy Murowana Goślina można
uznać za bezpieczne - ok 70% uczniów stwierdziło, że zawsze czuje się w szkole bezpiecznie. Najczęściej wymieniane przez uczniów
zagrożenia to: zachowania agresywne (ok.
50%), należy dodać, że gównie uczniowie
wskazywali na agresję słowną. Pozostałe
zagrożenia wymieniane przez uczniów to: kradzieże (ok. 15%), papierosy (ok. 20%), w znikomym stopniu alkohol i narkotyki.
Na pytanie: które osoby wzbudzają Twój
strach? ok. 50% badanych uczniów odpowiadało - starsi koledzy, starsze koleżanki. Uczniowie najczęściej wskazywali: toaletę, szatnię,
boisko. Jednak za najbardziej niebezpieczne
miejsce uczniowie uznali drogę do szkoły.
Szczególne zagrożenie głównie na terenach
wiejskich stwarzają według uczniów wałęsa-

jące się psy. Tutaj prośba do właścicieli „czworonogów” o dopilnowanie swoich ulubieńców i
trzymanie na smyczy.
Ważną częścią przeglądu była rozmowa z
przedstawicielami uczniów, którzy odnosili się
do wyników ankiet. Czasami okazywało się, że
nie w pełni podczas rozmowy uczniowie
potwierdzili obraz szkoły uzyskany w ankiecie.
Generalnie dzieci i młodzież lubią swoje szkoły i
chętnie do nich uczęszczają. Praca wychowawcza w szkołach prowadzona jest na wielu płaszczyznach, pojawiające się zagrożenia są rozpoznawane i w miarę możliwości prawnych niwelowane.
W spotkaniach brali również udział nauczyciele
i przedstawiciele rodziców. Potwierdzili oni
opinię uczniów, że szkoły gminy Murowana
Goślina można uznać za bezpieczne.
Teresa Dutkiewicz
inspektor ds. oświaty
tel.: 061 811 30 03
e-mail: t.dutkiewicz@murowana-goslina.pl

Projekty list rodzin oczekujących na lokale
zamienne, socjalne i mieszkalne

W

dniu 2 marca 2007 roku Komisja
ds. Opiniowania Projektów List
Mieszkaniowych zaopiniowała wnioski o przydziały lokali mieszkalnych złożone w
terminie od 15 grudnia 2005 roku do 1 marca
2007
roku.
Propozycje
przydziałów
na poszczególne listy wraz z listą jedenastu
wniosków odrzuconych oraz pięciu do wyjaśnienia zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń
w urzędzie na 1 piętrze nad Ośrodkiem Kultury. Osoby zainteresowane mogą wnosić
uwagi w terminie do 6 kwietnia 2007 roku. Po
tym terminie Komisja zatwierdzi listy jako
obowiązujące. Zgodnie z kolejnością na listach i
w miarę pozyskiwania lokali w zasobach komunalnych gminy będą one przyznawane mieszkania z zachowaniem następującej kolejności:

1. lokale zamienne, (9 wniosków)
2. lokale socjalne, (25 wniosków)
3. lokale mieszkalne, (10 wniosków).
Wszelkie uwagi i wnioski należy składać do
UMiG w terminie 6 kwietnia 2007 roku.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Violetta Szałata
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska
tel.: 061 812 21 50
e-mail: violetta@murowana-goslina.pl

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
i niebezpiecznych już pod koniec marca!

P

rzypominamy, że pod koniec marca br.
odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych.
Właściciel nieruchomości z której mają być
usunięte odpady wielkogabarytowe (łóżka,
szafy, lodówki, pralki, telewizory, komputery,
monitory) musi zgłosić taki zamiar telefonicz-

nie 061 812 20 55 w. 206, e-mailem: srodowisko@murowana-goslina.pl lub osobiście w siedzibie Urzędu pokój 37. Zgłoszenia należy
dokonać do 29 marca i podać rodzaj odpadu,
adres oraz nazwisko oddającego. Odpady
zgłoszone do odebrania należy wystawić przed
posesję do godziny 8:00
Odpady niebezpieczne czyli baterie, akumulatory, świetlówki (jarzynówki, żarówki kompaktowe), lekarstwa i opakowania po nich oraz
opony należy dostarczyć do specjalnie oznakowanego pojazdu w dniu i w godzinach określonych w harmonogramie dostarczonym do Państwa wraz z grudniowym Biuletynem. Na
terenie sołectw pojazd parkuje przy posesji
sołtysa. Prosimy pamiętać, że pojazd stoi tylko
godzinę i następnie rusza w kolejne miejsce.
Zapraszamy do zbiórki !
Michał Walkowiak
podinspektor ds. ochrony środowiska
tel.: 061 812 20 55 w. 206
e-mail: srodowisko@murowana-goslina.pl

Obowiązkowa deratyzacja

W

celu zapobiegania powstawaniu chorób
przenoszonych na ludzi i zwierzęta
przez szczury i myszy zostanie przeprowadzona na terenie Miasta i Gminy Murowana
Goślina w okresie od 19 marca do 2 kwietnia
2007 roku OBOWIĄZKOWA DERATYZACJA. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji
spoczywa na właścicielach nieruchomości,
użytkownikach wieczystych, jednostkach
organizacyjnych i osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu i
innych podmiotach władających nieruchomościami.
Lucyna Kasprzak
specjalista ds. dodatków mieszkaniowych i usług
komunalnych
tel.: 061 892 11 93
e-mail: l.kasprzak@murowana-goslina.pl
W dniu 27 marca 2007 r. o godz. 13.00
w Gimnazjum nr 1 odbędzie się konferencja

„Jak szkoła może przyczynić się do
rozwoju środowiska lokalnego?”
pomysły na wykorzystanie środków
finansowych z Unii Europejskiej
na lata 2007-2013.
Konferencja kierowana jest do społeczności
szkolnych, rodziców i wszystkich zainteresowanych rozwojem środowiska lokalnego.
Zapraszamy

Remont
ul. Mściszewskiej

P

rzeciągający się remont ul. Mściszewskiej
na odcinku od ul. Kochanowskiego do
ul. Starczanowskiej zostanie wkrótce zakończony.
Przypomnĳmy, że roboty zostały przerwane
na okres zimy.
Gdy tylko warunki atmosferyczne będę
korzystne inspektor nadzoru zezwoli na układanie nawierzchni bitumiczne, a wykonawca
bezzwłocznie przystąpi do wykonywania
robót.
Rozpoczęcie robót spowoduje utrudnienie w
ruchu.
Elżbieta Leszkowicz
Referat Inwestycji
tel.: 061 812 20 55 w. 213

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci zasłużonego
mieszkańca Murowanej Gośliny
p. Mieczysława Sterna
naszej współpracownicy
Elżbiecie Stern-Leszkowicz
oraz całej Rodzinie
składają
burmistrz Tomasz Łęcki
i
pracownicy Urzędu Miasta i Gminy
w Murowanej Goślinie
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I N W E S T YC J E

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

INWEST YCJE - REMONT Y - DROGI

W bieżącym roku gmina zrealizuje następujące inwestycje
Inwestycje współfinansowane
przez Gminę

W ubiegłych latach gmina Murowana Goślina
razem z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu zabiegała o uzyskanie
dofinansowania z Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Nasze projekty dotyczące Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach zostały wysoko ocenione i będą dofinansowane w wysokości 50%
wartości robót.
1. Przebudowa DW 196 na odcinku 800
m i budowy ronda na skrzyżowaniu
ulic Poznańska (DW 196) i Długa
(droga gminna) m. Murowana Goślina
W ramach tej inwestycji, oprócz ronda, zostanie wykonana ścieżka rowerowa z ciągiem dla
pieszych o szerokości 3,5 m, która łączyć
będzie komunikacyjnie rondo i przystanek
autobusowy dla autobusów jadących w stronę
Poznania. Ponadto zostaną wykonane odcinki
chodników po stronie wschodniej drogi,
łączące rondo z os. 600-lecia oraz przystanek
autobusowy przy ul. Chabrowej z drugą częścią os. 600 Lecia.
Spowolnienie ruchu pojazdów z kierunku
Poznania planuje się osiągnąć przez wykonanie
„szykany” czyli elementu spowalniającego na
granicy z gminą Czerwonak.
Projekt ten planuje się realizować w dwóch
częściach: najpierw rondo, później pozostałe
elementy.
Wartość robót szacuje się na kwotę 2.145.000 zł.
2. Budowa chodników i poprawy stanu
nawierzchni w m. Murowana Goślina
w ciągu DW nr 187 i DW nr 196.
Planuje się między innymi:
a. zlikwidowanie niebezpiecznych kolein na
odcinku drogi 196 przebiegającym przez
centrum miasta – od ul. Wojska Polskiego
do Leśnego Zakładu Doświadczalnego, długości ok. 700 m,
b. wykonanie ciągu pieszo-rowerowego
wzdłuż DW 196, wydzielonego poza linię
drzew, na odcinku od skrzyżowania dróg
196 i 187 w Przebędowie, poprzez Trojanowo, w kierunku Długiej Gośliny, o długości ok. 2500 m,
c. dostosowanie istniejących chodników:
wzdłuż drogi 187 w Przebędowie oraz
wzdłuż drogi 196 na odcinku od ul. Łąkowej
do ronda – do wymogów ciągów pieszorowerowych, o łącznej długości 800 m,
Wartość robót szacuje się na kwotę 2.000.000 zł.
Ustalono następujący podział czynności przy
realizacji wyżej wymienionych zadań:
a. gmina Murowana Goślina - projekty
budowlane,
b. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu – wykonawstwo robót.

Inwestycje realizowane
z budżetu Gminy

1. Budowa ulicy Polnej
W 2007 roku „AQUANET” S.A. wybuduje
kanalizację sanitarną, jednocześnie Gmina
przystępi do przebudowy ulicy Polnej na
odcinku od ulicy Rogozińskiej do BIO – WINU.
Zakres prac obejmuje:
• przebudowę wskazanego odcinka jezdni
do warstwy ścieralnej nawierzchni wraz z
budową kanalizacji deszczowej, oświetleniem ulicznym, przebudową przejazdu
kolejowego oraz usunięciem kolizji telekomunikacyjnej,
• w pierwszej połowie 2008 roku dokończone zostaną prace w zakresie budowy
chodników, wykonanie warstwy ścieralnej
nawierzchni oraz oznakowanie całego
odcinka.
Termin rozpoczęcia prac budowlanych planujemy w trzecim kwartale br. zakończenie natomiast w drugiej połowie 2008 roku. Finansowanie wskazanego odcinka drogi będzie dwuletnie, a planowany koszt wynosi 4 180 000 zł.
2. Modernizacja i rozbudowa ratusza
Przedsięwzięcie
obejmuje
modernizację
budynku ratusza i oficyny. Projekt polega w
głównej mierze na reorganizacji funkcjonalnej,
mającej na celu adaptacje istniejącej oraz nowo
powstałej przestrzeni na potrzeby Biblioteki
Publicznej, Izby Regionalnej Ziemi Goślińskiej i
Gminnego Centrum Informacji oraz na połączeniu budynków ratusza i oficyny za pomocą
funkcjonalnego łącznika z klatką schodową i
szybem windowym. W oficynie zaprojektowano nadbudowę trzeciej kondygnacji (piętra),
przez co uzyskana zostanie nowa powierzchnia użytkową z przeznaczeniem na działalność
Biblioteki (czytelnię i salę internetową). Rozpoczęcie inwestycji planowane jest na maj br.
Projekt „Modernizacja i rozbudowa budynku zabytkowego ratusza w Murowanej Goślinie na potrzeby
działalności biblioteki publicznej” o wartości ponad 2
mln zł, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu państwa w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego .

3. Budowa hali sportowej (segment C)
przy Gimnazjum nr 1.
Wartość inwestycji 2 150 000 zł, gmina otrzymała dotację do inwestycji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (w wysokości ok. 1 mln 200 tys. zł).
4. Modernizacja strażnicy OSP w Murowanej Goślinie przy ul. Rogozińskiej 15.
Pod koniec drugiego kwartału 2007 r. zostanie
ogłoszony przetarg na realizację robót budowlanych. Na wykonanie remontu w budżecie Gminy
zaplanowano 100 tys. zł. W pierwszym etapie
robót zostaną wykonane prace związane z
polepszeniem warunków sanitarnych dla załogi
Ochotniczej Straży Pożarnej polegające na przebudowie zaplecza i budowie pomieszczeń sanitarnych – szatnie, natryski i WC (z podziałem na
pomieszczenia dla kobiet i mężczyzn).
5. Budowy ulicy Cichej – roboty ziemne
W bieżącym roku realizowane będą tylko
roboty ziemne, które umożliwia położenie
kanalizacji sanitarnej w tym rejonie. W zakres
prac wchodzą:
• roboty przygotowawcze polegające na
wyznaczeniu trasy ulicy Cichej oraz punktów wysokościowych,
• usuniecie zbędnych drzew i krzewów,
• wykonanie nasypów z odpowiednim
dogęszczeniem.
Termin rozpoczęcia prac planuje się na miesiąc
czerwiec br. a zakończenie
w miesiącu wrześniu br. Planowany koszt
inwestycji wynosi ok. 215 000 zł, wraz z wykopem gruntów.
6. Budowa ulicy Bukowej oraz budowy
chodników przy ulicy Świerkowej i
Cisowej w Murowanej Goślinie.
Zakres prac wg dokumentacji projektowo
wykonawczej obejmuje:
• budowę ulicy Bukowej na długości ok. 59
mb i szerokości 5 m z kostki pozbruk o grubości 8 cm wraz z odwodnieniem za
pomocą kanalizacji deszczowej,
• budowę chodników z kostki pozbruk koloru
czerwonego po obu stronach ulicy Bukowej, które będą miały szerokości 2 i 2,5 m,
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• budowę chodników przy ulicy Świerkowej
po obu stronach jezdni, której szerokość
zostanie poszerzona do 5 m,
• budowę chodników przy ulicy Cisowej po
obu stronach jezdni o zmiennej szerokości
od 2 do 2,5 m. Wszystkie chodniki zostaną
wykonane z kostki pozbruk koloru czerwonego.
Planowany termin rozpoczęcia prac budowlanych wyznaczono na miesiąc czerwiec br.
natomiast zakończenie robót planujemy w
miesiącu wrześniu br.
Całkowity koszt inwestycji powinien zamknąć
się w kwocie 450 000 zł.
6. Budowy boisk sportowych przy szkołach podstawowych nr 1 i 2
W Murowanej Goślinie , w Długiej Goślinie , w
Łopuchowie , w Białężynie oraz przy Gimnazjum nr 2 w Murowanej Goślinie oraz budowa
boiska treningowego do piłki nożnej na Stadionie Miejskim w Murowanej Goślinie ;
Opracowane zostały właśnie projekty wykonawcze boisk sportowych oraz projekty zagospodarowania terenów przy szkołach . Po uzyskaniu środków zewnętrznych , o które
wkrótce wnioskować będzie Gmina , powstać
mają nowoczesne boiska o sztucznej
nawierzchni , z których korzystać będą mogli
nie tylko uczniowie , ale także lokalna społeczność. Wkrótce powstanie duże , nowoczesne
boisko treningowe do piłki nożnej na terenie
Stadionu Miejskiego przy ulicy Mściszewskiej,
finansowane z budżetu gminy. Stopniowo , w
miarę możliwości, realizowane będą kolejne
obiekty opracowanego już projektu modernizacji stadionu.
Ponadto gmina przystępuje do prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem
dokumentacji projektowo budowlanej
szeregu przedwsięwzięć:
1. Projekt modernizacji pałacu w Murowanej Goślinie;
W najbliższym czasie rozpisany zostanie konkurs na koncepcję modernizacji pałacu w
Murowanej Goślinie. Projekt modernizacji
pałacu gotowy będzie na koniec bieżącego
roku. Pałac, obecnie bardzo zaniedbany i zdewastowany, w przyszłości przerodzi się w
centrum lokalnych inicjatyw. Już obecnie
wykonano w części pałacu niezbędny remont i
od kwietnia b.r. MGOKiR będzie prowadził
tam zajęcia w ramach stałych form działalności
Ośrodka Kultury t. j. zespołów i sekcji .
2. Projekt przebudowy mostów na rzece
Trojance:
Podczas przeprowadzonego w ubiegłym roku przeglądu stanu technicznego obiektów mostowych na
terenie naszej gminy stwierdzono, że trzy obiekty
mostowe są w złym stanie technicznym. Należą do
nich most w ulicy Raduszyńskiej, na który gmina
posiada już projekt przebudowy oraz most
w ulicy Łąkowej i ulicy Podgórnej w Murowanej
Goślinie. W związku
z powyższym w bieżącym roku przystępujemy do
opracowania dokumentacji projektowo budowlanej
przebudowy tych mostów. W miesiącu marcu zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji i do końca roku otrzymamy gotowy projekt przebudowy tych obiektów. Na opracowanie dokumentacji
w budżecie gminy zostało przeznaczone 150 000 zł.
3. Budowy ulicy Strzeleckiej:
Planowany zakres projektu dotyczy budowy
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drogi dla samochodów ciężarowych o masie
całkowitej do 40 ton obsługujących halę produkcyjną znajdującą się na terenie firmy „Lacpol”. Nawierzchnia jezdni wykonana będzie z
betonu asfaltowego wraz z ciągiem pieszym na
długości ok. 250 m z odwodnieniem oraz
oświetleniem drogowym. Planowany termin
realizacji zadania określa się na koniec 2007
roku. Szacunkowy koszt opracowania wynosi
ok. 30 000 zł.

Obecnie trwają prace

• w zakresie składania dokumentacji na pozwolenie na budowę dla „Przebudowy ulicy Raduszyńskiej wraz ze ścieżka rowerową”.
• Pracownicy Referatu Inwestycji wraz z
projektantem analizują wnioski dotyczące
odwołania Mieszkańców i Rady Osiedla
Samorządowego nr 2 w Murowanej Goślinie od wydania pozwolenia na budowę dla
ulic położonych przy ulicy Mściszewskiej w
Murowanej Goślinie.
Należy wspomnieć, że posiadamy projekt
wraz z pozwoleniem na budowę dla „Budowy
nawierzchni ulic na osiedlu 600 lecia w Murowanej Goślinie”.
W budżecie gminy zostały zabezpieczone
środki na przygotowanie aplikacji
w celu pozyskania środków zewnętrznych na
realizacje wymienionych inwestycji.
Projekt „Budowa nowych ulic na osiedlu 600lecia na terenie miasta Murowana Goślina”
złożono w konkursie o dofinansowanie ze
środków Unii Europejskiej
z programu ZPORR w marcu 2006 r. Niestety
nie został on pozytywnie rozpatrzony przez
Zarząd Województwa, ze względu na zmianę
wytycznych, wykluczających przyznanie dotacji dla projektów drogowych o charakterze
wyłącznie lokalnym (osiedlowym)
Na etapie ogłoszenia przetargu jest zamówienie obejmujące cztery zadania projektowe:
Zadanie I - Projekt koncepcyjny na utwardzenie gminnych dróg gruntowych na terenie
gminy Murowana Goślina - poza granicami
administracyjnymi miasta Murowana Goślina
Zadanie II - Projekt budowlany i wykonawczy
na utwardzenie gminnych dróg gruntowych
wytypowanych do I etapu realizacji wg Projektu koncepcyjnego /około 10 km/
Zadanie III - Aktualizacja koncepcji sieci dróg
rowerowych na terenie miasta i gminy Murowana Goślina

Zadanie IV - Aktualizacja projektu organizacji
ruchu drogowego na terenie miasta Murowana Goślina oraz wykonanie projektu organizacji ruchu w m. Przebędowo
Termin zakończenia ww. prac projektowych
31 lipca 2007r.
Iwona Gryska Robaszkiewicz
inspektor ds. inwestycji
Urszula Bartkowska
inspektor ds. inwestycji
Wioletta Wojciechowska
inspektor ds. infrastruktury

Inwestycje oparte na koncepcji Partnerstwa Publiczno Prywatnego

1. Spółka Altrans na składowisku odpadów
komunalnych w Białęgach w bieżącym roku
utwardzi plac manewrowy, wykończy budynki
socjalne oraz wykona płytę do kompostowania odpadów biodegradowalnych (odpady zielone). Dodatkowo podejmie działania zmierzające do uregulowania gospodarki wodno –
ściekowej::
a. odcieki – system drenów na kwaterze nr 1,
b. oraz budowa studni do zbierania wód opadowych z dróg utwardzonych na składowisku.
Łączny koszt prac szacuje się na kwotę około
100.000 złotych.
2. LIDER Spółka z o.o. – zarządca gminnego
zasobu lokalowego w bieżącym roku dokończy budowę budynku z 8 lokalami komunalnymi oraz przeprowadzi termomodernizację
ośrodka zdrowia wraz z dostosowaniem
obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
W pierwszym etapie tego zadania został pobudowany w 2006 roku szyb windowy i została
zainstalowana winda. Łączny koszt tych prac
ocenia się na kwotę około 1.900.000 zł.
Zarówno w przypadku inwestycji prowadzonych na składowisku jak i w komunalnym zasobie lokalowym zainwestowane środki nie
pochodzą z budżetu gminy, lecz są wydatkowa
przez partnerów Gminy tj. Altrans sp. z o.o
oraz Lider Spółka z o.o.
Violetta Szałata
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska
tel. 061 812 21 50
e-mail: violetta@murowana-goslina.p

Informacja o wyborze niekorzystniejszej oferty

PR ZEJR Z YSTA
P O L S K A

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163; Nr 170, poz. 1217 oraz Nr 227, poz. 1658) dotyczącym:
PEŁNIENIA KOMPLEKSOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ZADANIEM INWESTYCYJNYM PN.:
„MODERNIZACJA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZABYTKOWEGO RATUSZA W MUROWANEJ GOŚLINIE NA
POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ,

jako niekorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę:
Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 111/307
66-400 Gorzów Wlkp.
Uzasadnienie wyboru: W niniejszym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta. Wykonawca spełnił wszystkie warunki
udziału w postępowaniu poprzez prawidłowe załączenie wraz z ofertą wymaganych oświadczeń i dokumentów. Wykonawca zaoferował przedmiot zamówienia zgodny z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta Wykonawcy otrzymała najwyższą liczbę punktów wynoszącą 100,00 w zakresie kryterium oceny ofert „najniższa cena brutto”.
Wykonawca oferuje wykonywanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie 31 964,00 zł brutto.
Projekt „Modernizacja i rozbudowa budynku zabytkowego ratusza w Murowanej Goślinie na
potrzeby działalności biblioteki publicznej”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu państwa
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
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Główna nagroda przyjechała do
Murowanej Gośliny

Mamy nowych
sołtysów

lutego br. odbył się wyjazd dla zainteresowanych osób na Międzynarodowe
Targi Rolnicze „Ferma Bydła” oraz Salon
Wozów Paszowych. Wyjazd został zorganizowany przez Urząd Miasta i Gminy.
Osoby uczestniczące w wyjeździe poza zwiedzaniem terenów targowych wzięły udział
również w konferencji naukowo – technicznej
oraz otrzymały karty rabatowe na zakupy produktów z upustami do 31 marca br.
Kolejną atrakcją była bezpłatna degustacja
serów i wina w bistrze serowym oraz udział w
cyklicznie przygotowywanym konkursie dla
publiczności targów. Wyniki konkursu okazały
się bardzo szczęśliwe dla uczestników wyjazdu.

początku lutego na terenie gminy
Murowana Goślina odbywają się spotkania z mieszkańcami terenów wiejskich.
Głównym punktem tych spotkań są wybory
Sołtysów oraz Rad Sołeckich. Frekwencja na
spotkaniach bywa bardzo różna od kilkunastu
do ponad 50 % osób uprawionych do głosowania, a o wynikach bardzo często decyduje
jeden głos. Tak było w Łoskoniu Starym gdzie
Pani Wanda Gwóźdź – dotychczasowa Sołtyska przegrała 10 do 9 z Panią Izabelą Olejniczak oraz w Głębocku gdzie 19 do 18 (przy
jednym głosie nieważnym) ustępujący Sołtys
Józef Krugiołka przegrał z kandydatem na Sołtysa Panem Jerzym Maćkowiakiem. Po przeprowadzeniu 13 z zaplanowanych 20 spotkań
wyborczych (dane z dnia 12 marca br.) w czterech Sołectwach naszej gminy doszło do
zmiany liderów wiejskich. Dotychczasowe
wybory przyniosły następujące wyniki:
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Pani Genowefa Pietrzyńska z Białęg wygrała
roczną prenumeratę czasopisma rolniczego,
natomiast Pani Elżbieta Kopczyńska z Murowanej Gośliny została główną laureatką konkursu wygrywając komputer multimedialny.
Zwyciężczyniom gratulujemy i liczymy na
kolejne nagrody dla gośliniaków podczas
kwietniowych targów Ferma Świń i Drobiu
(szczegóły w artykule poniżej).
Arkadiusz Bednarek
gł. spec. ds. promocji, turystyki
i rozwoju obszarów wiejskich
tel.: 061 811 88 48
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl

Ferma świń i drobiu - wyjazd na Targi

W

dniu 22 kwietnia br. o godz. 10.00 z
Placu Powstańców Wlkp. wyjedzie
autobus, który przewiezie zainteresowane osoby na tereny Międzynarodowych
Targów „FERMA ŚWIŃ I DROBIU”, Salonu
Wozów Paszowych oraz Maszyn do Zbioru i
Konserwacji Pasz.
Targi „FERMA ŚWIŃ I DROBIU” to nie tylko
możliwość zobaczenia najnowszych osiągnięć,
nowych technologii i innowacji, ale także
doskonała okazja do spotkań, rozmów i
wymiany doświadczeń czy uczestnictwa w
bogatym programie konferencji i wykładów.
Osoby uczestniczące w wyjeździe otrzymają
bezpłatne karty wstępu upoważniające do
wzięcia udziału w konkursie organizowanym

przez organizatorów z atrakcyjnymi nagrodami. Powrót planowany jest zaraz po rozstrzygnięciu konkursu a wyjazd jest bezpłatny.
Prosimy o potwierdzenie udziału w wyjeździe
do dnia 13 kwietnia 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

Gmina Murowana Goślina w grupie partnerskiej

W

Owińskach 12 lutego br Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Tomasz
Łęcki podpisał porozuminie o przystąpieniu do
grupy partnerskiej w ramach projektu Turystyka Wspólna Sprawa. Do grupy pod nazwą
roboczą PUSZCZA WPUSZCZA, której głównym zadaniem będzie praca nad produktami
turystycznymi na terenie Puszczy Zielonka
przystąpiły:
• Miasto i Gmina Murowana Goślina,
• Gmina Czerwonak,
• Miasto i Gmina Skoki,
• Związek Międzygminny Puszcza Zielonka,
• Nadleśnictwo Łopuchówko,
• CRKF Akwen Czerwonak,
• PTTK Odział Poznań Nowe Miasto,
• PPHU Olimpĳczyk z Czerwonaka,
• Nauka Jazdy Konnej i Rekreacji,
• ELF – Osada Traperska,
• Firma Handlowo Usługowa „Jaśmin” z
Owińsk,
• Rezydencja Dwa Stawy z Kamińska,
• Karczma Stajenka z Boduszewa,
• Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej,
• Pracownia Haftu Artystycznego,
Z ramienia Urzędu Miasta i Gminy w projekcie
uczestniczą pracownicy Biura Komunikacji
Społecznej i Funduszy Europejskich: Barbara
Florys, Paweł Woźniak i Arkadiusz Bednarek.
„Turystyka - wspólna sprawa” to pierwszy w
Polsce duży projekt szkoleniowo-doradczy dla
branży turystycznej. Skorzystać z niego mogą
przedsiębiorcy, przedstawiciele jednostek

samorządu terytorialnego oraz organizacji
wspierających rozwój turystyki. Szkolenia i
doradztwo są dofinansowane z Europejskiego
Funduszu Społecznego i dla Jednostek Samorządu Terytorialnego są bezpłatne natomiast
przedcsiębiorcy pokrywają jedynie 20 % kosztów szkoleń.
Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji
osób zatrudnionych w turystyce, pomoc w
rozwoju produktów turystycznych oraz animowanie współpracy partnerów w regionie.
Projekt jest realizowany w 16 województwach.
Pierwsza edycja projektu obejmuje województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie i świętokrzyskie. Druga
edycja obejmuje województwa: lubelskie,
małopolskie, śląskie, warmińsko-mazurskie i
zachodniopomorskie. Trzecia – lubuskie, łódzkie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie oraz
wielkopolskie.
Osoby zainteresowane przystąpieniem do
grupy partnerskiej prosimy o kontakt z Biurem
Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich. Szczegóły działań grupy przedstawiać
będziemy na stronie internetowej www.murowana-goslina.pl oraz w Biuletynie Samorządowym.
Arkadiusz Bednarek
gł. spec. ds. promocji, turystyki
i rozwoju obszarów wiejskich
tel.: 061 811 88 48
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl

Od

Sołectwo

Imię i Nazwisko Sołtysa
w kadencji 2007-2011

Białęgi

Piotr Michalski

Białężyn

Tadeusz Marciniak

Długa Goślina

Marek Strykowski

Głębocko

Jerzy Maćkowiak

Głęboczek

Jakub Bartoszewicz

Kamińsko

Bronisław Olech

Łopuchówko

Urszula Zielińska

Łoskoń Stary

Izabela Olejniczak

Msciszewo

Jan Gruszczyński

Nieszawa

Zbigniew Wiśniewski

Raduszyn

Bogdan Winkel

Uchorowo

Iwona Wojczak

Zielonka

Hieronim Kazuś

Szczegółowe protokoły wyników wyborów
zamieszczone są na stronie internetowej
www.murowana-goslina.pl.
Szczegółową
tabelę z danymi kontaktowymi znajdziecie
Państwo w kwietniowym wydaniu Biuletynu
Samorządowego. Wszystkim nowo wybranym
Sołtysom oraz członkom Rad Sołeckich serdecznie gratulujemy.
Zapraszamy również mieszkańców:
• Sołectwa Wojnowo – 20 marca o godz. 17.00
do świetlicy wiejskiej w Wojnowie
• Sołectwa Łopuchowo– 20 marca o godz.
19.00 do Szkoły Podstawowej w Łopuchowie
• Sołectwa Rakownia – 22 marca o godz. 19.00
do świetlicy wiejskiej w Rakowni,
na ostatnie spotkania wyborcze w naszej gminie.
Arkadiusz Bednarek
gł. spec. ds. promocji, turystyki
i rozwoju obszarów wiejskich
tel.: 061 811 88 48
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl
Szanowny Panie Burmistrzu !!!
W imieniu mieszkańców wsi Głęboczek,
składamy Panu podziękowania za wybudowanie wodociągu wiejskiego. Dzięki Pana
życzliwości, każde mieszkanie w Głęboczku
podłączone do starego wodociągu, otrzymało nowe przyłącze za darmo.
Mieszkańcy Głęboczka tego Panu nie zapomną!
Sołtys - Jakub Bartoszewicz
Rada Sołecka - K. Jankowski, M. Sawicki oraz
przedstawiciel mieszkańców A. Kozłowski

Biuletyn Samorządowy
Miasta i Gminy Murowana Goślina

10

Burmistrz Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie – Tomasz Łęcki
Prezes Polskiego Związku Orientacji Sportowej - Tadeusz Patejko
Dyrektor WKS Grunwald Poznań - mjr Stanisław Ważydrąg
Zapraszają na:

VII MISTRZOSTWA POLSKI,
INDYWIDUALNY PUCHAR POLSKI „WHEELER CUP”
i DRUŻYNOWY PUCHAR POLSKI
w ROWEROWEJ JEŹDZIE na ORIENTACJĘ
Plan i Ranga zawodów:
31.03.2007 (sobota) - Mistrzostwa Polski średni dystans start 11:00
01.04.2007 (niedziela) - dystans klasyczny start 10:00 w ramach PP
Zakończenie: Niedziela ok. godz. 14:00
Biuro zawodów w Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie ul. Mściszewska 10
czynne : piątek 30.03.2007 od 15:00 do 22:00,
sobota 31.01.2007 od 06:00 - 10:00 i 16:00 - 22:00
niedziela 01.04.2004 od 06:00 - 10:00,
Centrum zawodów parking leśny w Zielonce
czynne : sobota 31.01.2007 od 10:30 - 14:00,
niedziela 01.04.2004 od 10:30 - 12:00,
Mapy i teren zawodów:
Puszcza Zielonka skala 1:15000, Teren pagórkowaty o gęstej sieci ścieżek i dróg.
Obowiązki uczestników:
Zawodnicy muszą posiadać kaski ochronne. Dzieci do lat 10 i nie posiadający karty rowerowej
muszą przebywać pod opieką dorosłych.
Nagrody:
Medale za miejsca 1-3, dyplomy za miejsca 1-6 we wszystkich kategoriach wiekowych w których
wystartuje co najmniej 6 osób (organizator zastrzega sobie prawo łączenia kategorii wiekowych).
Nagrody rzeczowe dla zwycięzców, we wszystkich kategoriach wiekowych.

MTB Marathon
ponownie w
Murowanej Goślinie

W

sobotę i niedzielę 12 i 13 maja br.
Murowana Goślina ponownie stanie
się centrum amatorskich wyścigów
w kolarstwie górskim w Wielkopolsce. Właśnie wówczas odbędzie się pierwszy weekend
rowerowy w Murowanej Goślinie, którego
główne atrakcje przewidziane są na sobotę.
Natomiast w niedzielę wystartuje maraton
kolarski. Na trasy rowerowe Puszczy Zielonka
wyruszą rowerzyści na 3 dystansach:
• Mini – dla amatorów,
• Mega – dla profesjonalistów,
• Giga – dla elity.
Zgłoszenia do udziału w maratonie przyjmowane będą w biurze zawodów w dniach 12-13
maja br. Program weekendu przedstawimy
Państwu w następnym wydaniu Biuletynu.
Szczegółowe informacje znajdują się w
zakładce MTB MARATON na stronie internetowej www.murowana-goslina.pl

Szanowni Państwo w związku
Weekendem Rowerowym w dniach
od 11 - 13 maja zostanie zamknięty dla
ruchu plac Powstańców Wlkp. oraz
część ulicy Poznańskiej i Rogozińskiej.
Szczegółowy plan objazdów zaprezentujemy w następnym Biuletynie.
Paweł Woźniak
podinspektor ds. komunikacji społecznej
tel.: 061 812 20 555 w. 203
e-mail: pawel@murowana-goslina.pl

Śnieżyca Wiosenna już kwitnie

S

tarczanowo, to jak co roku w
marcu i kwietniu najczęściej
odwiedzana wieś w Wielkopolsce. Przyczyną, która ściąga do Starczanowa tysiące osób jest rozpoczynająca właśnie kwitnienie ŚNIEŻYCA WIOSENNA.
W Polsce śnieżyca wiosenna występuje w Sudetach i w Karpatach
wschodnich oraz rzadko w południowej części niżu. W tej części
Polski jest ewenementem. Występuje na żyznych glebach okresowo
zalewanych przez wodę. Śnieżyca
wiosenna jest rośliną, która podlega
ścisłej ochronie gatunkowej i jest
jednym z gatunków narażonych na
wyginięcie. W związku z powyższym 1 maja 1975 roku miejsce jednego z dwóch terenów występowania śnieżycy na niżu zostało objęte całkowitą ochroną
poprzez utworzenie Rezerwatu zajmującego
powierzchnię 9,46 ha.
Planując wyjazd trzeba wiedzieć, iż czas kwitnienia jest stosunkowo krótki - wynosi do 3
tygodni. Podziwiający tę ostoję przyrody w
sposób szczególny winni stosować się do
wskazań zawartych na tablicach informacyjnych oraz poleceń służb odpowiedzialnych za
ochronę rezerwatu.
Śnieżyca Wiosenna jest rośliną cebulkową,
osiągającą wysokość do 30 cm, z dwoma (rzadziej 3 lub 4) odziomkowymi liśćmi, szerokości
do 1 cm. Łodyga zwykle z 1 kwiatem. Białe

działki okwiatu z żółtawą (lub zielonkawą)
plamą na szczycie tworzą jednakowy,
wewnętrzny i zewnętrzny okółek. Szyjka
słupka jest silnie maczugowato zgrubiała.
Zapylana jest przez owady. Owoc stanowi
gruszkowata torebka. Nasiona punktowane
cebulki śnieżycy wiosennej zawierają trujące
substancje chemiczne. Występuje na żyznych
glebach aluwialnych, okresowo zalewanych
przez wodę.
Paweł Woźniak
podinspektor ds. komunikacji społecznej
tel.: 061 812 20 555 w. 203
e-mail: pawel@murowana-goslina.pl
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B E Z PI E C Z E Ń S T WO

Przygotowanie: STRAŻ MIEJSKA, POLICJA, TADEUSZ STENCEL straz.miejska@murowana-goslina.pl

I N F O R M A C J E - R E L A C J E - KO M U N I K AT Y

Młodzież i alkohol - surowe kary
Zgodnie z art. 208 Kodeksu Karnego, który mówi:
„Kto rozpĳa małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego
spożycie lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

W

ostatnim okresie czasu niepokojąco
wzrosła ilość nieletnich będących
pod wpływem alkoholu zatrzymanych przez Straż Miejską. W miesiącach styczeń – luty 2007 roku zatrzymano 11 nieletnich. Jest to niepokojący sygnał, z którego
płyną wnioski dotyczące dostępu nieletnich do
alkoholu. Sprzedaży alkoholu nieletnim zabrania ustawa o wychowaniu w trzeźwości. Wynikiem powyższych zatrzymań będzie skierowanie do sądu aktu oskarżenia przeciwko sprzedawcom w dwóch sklepach: jednym w starej
części miasta i jednym na Os. Zielone Wzgó-

rza. Ponadto zostanie skierowany wniosek o
odebranie właścicielom sklepów zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych. Prowadzone jest także postępowanie w stosunku do
mężczyzny, który zakupił alkohol nieletnim i
razem z nimi go spożywał. Policja i Straż Miejska zostały zobowiązane do ścisłej kontroli
tego zagadnienia.
Piotr Kubczak
Komendant Straży Miejskiej
tel.: 061 812 20 10
e-mail: p.kubczak@murowana-goslina.pl

Fotoradar

Od

połowy lutego do pierwszych dni
marca fotoradar pracował w Łopuchowie, Długiej Goślinie oraz Murowanej Goślinie
na ulicach: Długiej, Gnieźnieńskiej, Poznańskiej
(w dzień i w nocy). Pracował w sumie 15 godzin
i zarejestrował 21 przypadków znacznego przekroczenia prędkości (najmniej o prawie 30 km/h
- najwięcej o ponad 50 km/h)

Pierwszy etap remontu
zakończony

W

dniu 5 marca 2007 r. Burmistrz
T. Łęcki oraz Komendant Miejski
Policji mł. insp. Wojciech Ołdyński,
dokonali odbioru remontu parteru komisariatu
Policji w Murowanej Gościnie. W wyniku
remontu znacznej poprawie uległy warunki
pracy policjantów oraz obsługa interesantów.
Szczególną uwagę podczas remontu zwrócono
na poprawę warunków pracy z nieletnimi.
Utworzony został tzw. niebieski pokój.
Remont w znacznej części został sfinansowany
ze środków przekazanych przez gminę.
Tadeusz Stencel
inspektor ds. bezpieczeństwa publicznegoj
tel.: 061 812 20 55 w. 219
e-mail: t.stencel@murowana-goslina.pl

Strażnicy i Policjanci ukarali mandatami 16 kierowców, 4 sprawy są w trakcie prowadzenia.
Policja skieruje wniosek o ukaranie do sądu
grodzkiego przeciwko kierowcy, który odmówił przyjęcia mandatu.
Piotr Kubczak
Komendant Straży Miejskiej
tel.: 061 812 20 10
e-mail: p.kubczak@murowana-goslina.pl

Ważne telefony, kontakty:

Komu 1% od podatku?

R

ozliczanie podatku za rok 2006 trwa.
Fundacja Edukacyjna im. Jana Pawła II –
jako organizacja pożytku publicznego – zachęca
do przekazywania 1% podatku od dochodu na
działalność Fundacji. Poniżej podajemy dane,
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
O tym, że pomoc finansowa została dobrze
przekazana mogli się przekonać zarządzający
Fundacją podczas spotkania ze stypendystami,
organizowanego jak co roku po I semestrze

studiów, w tym
roku
mającego
miejsce 24 lutego.
Młodzi
ludzie
mogli podzielić się
pierwszymi spostrzeżeniami
i
doświadczeniami
z życia studenckiego, zaprezentować swoje
uczelnie, a także zdradzić pasje
i plany na przyszłość (obszerniejsza relacja
dostępna na stronie www.fundacjajanapawla.
org.pl).
Zarząd Fundacji Edukacyjnej
im. Jana Pawła II
w Murowanej Goślinie

Straż Miejska
kom.: 0 500 12 49 40, tel.: 061 812 20 10
Policja
kom.: 0 500 13 53 51, tel.: 061 812 22 97
Pogotowie Ratunkowe tel.: 999
Straż Pożarna tel.: 998,
Tadeusz Stencel pełnomocnik ds. bezpieczeństwa tel. kom: 502 51 42 27
Dzielnicowi
Rejon I:
Policjant, st. post. Marcin WYSOCKI
kom. 0 605 192 926,
Strażnik Miejski, mł. strażnik Sławomir MALEC
e-mail: s.malec@murowana-goslina.pl
Rejon II:
Policjant
st. post. Hubert ŻOŁDAK kom. 0 605 192 925
Strażnik Miejski, mł. insp. Krystian RUSZCZYŃSKI
k.ruszczyński@murowana-goslina.pl
Rejon III:
Policjant, sierż. sztab. Adam PAWŁOWSKI
tel. kom: 0 605 192 928,
Rejon III A
aplikant Adam MODZELEWSKI
a.modzelewski@murowana-goslina.pl
Rejon III B
mł. strażnik Mariusz MERMELA
m.mermela@murowana-goslina.pl
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie

PRZEJRZYSTA
P O L S K A

ogłasza nabór na stanowisko
DS. NIERUCHOMOŚCI

ogłasza nabór na stanowisko
PRACOWNIKA SOCJALNEGO
Wymagania niezbędne:
- dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny
lub dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna, ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,
- podstawowa znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej,
- podstawowa znajomość struktury administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem samorządu terytorialnego,
- znajomość ogólnych zagadnień metodologii pracy socjalnej i socjologii,
- komunikatywność
- umiejętność obsługi komputera (programy: Word, Excel, Pomost).
Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie zawodowe (staż pracy, wolontariat lub inna forma aktywności)
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracownika socjalnego:
- Rozeznanie sytuacji życiowej oraz potrzeb osób i rodzin dla celów pomocy
społecznej, przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych.
- Kompletowanie dokumentacji warunkującej przyznanie świadczeń z pomocy
społecznej;
- Ustalanie form pomocy właściwych dla sytuacji osób ubiegających się o pomoc
oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych;
- Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw
życiowych osób i rodzin oraz dostępnych form pomocy;
- Prowadzenie pracy socjalnej z osobą i rodziną z wykorzystaniem metod pracy
socjalnej:
• Pracy z indywidualnym przypadkiem
• Pracy z grupą (inicjowanie i prowadzenie grup wsparcia, grup samopomocowych)
- Prowadzenie pracy socjalnej ze środowiskiem lokalnym przy współdziałaniu z
organizacjami, grupami i społecznościami lokalnymi.
- Współpraca z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania skutków
negatywnych zjawisk społecznych, w tym zjawiska wykluczenia społecznego;
- Organizowanie różnorodnych form pomocy a także udział w rozwĳaniu infrastruktury socjalnej, odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym.
- Skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w zakresie realizacji zadań
pomocy społecznej.
Zakres odpowiedzialności:
- Rzetelna i terminowa realizacja zadań wynikających z zakresu czynności;
- Wykonywanie powierzonych zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- Realizowanie obowiązków służbowych zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- życiorys,
- dokumenty poświadczające wykształcenie,
- inne dokumenty poświadczające ewentualne doświadczenie zawodowe
lub ukończone kursy czy szkolenia,
- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby
związane z ogłoszonym naborem,
Powyższe dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą na adres: Ośrodek Pomocy
Społecznej, 62-095 Murowana Goślina, ul. Dworcowa 10 w terminie do dnia 30 marca
2007 roku.

Ogłoszenie

Przetargi gminne na:
www.bip2.murowana-goslina.pl
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
Burmistrz Tomasz Łęcki: ......................................................061 811 30 01
Sekretarz Marcin Buliński: ....................................................061 811 30 04
Skarbnik Romana Dudek: .....................................................061 811 30 02
Referat Inwestycji, kierownik Igor Bondarczuk: ...............061 812 24 20
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
kierownik Violetta Szałata: ..................................................061 812 21 50
Utrzymanie dróg i infrastruktura drogowa,
Violetta Szałata, Zenon Och ...................................061 812 20 55 w. 206
Dodatki mieszkaniowe, Lucyna Kasprzak .........................061 892 11 93
Kanalizacja deszczowa, drogi i oświetlenie ..................... 0 510 25 13 79

Od kandydatów wymaga się:
Wykształcenie:
konieczne: wyższe
pożądane: wyższe - gospodarka nieruchomościami,
prawo
Doświadczenie zawodowe:
konieczne: brak
pożądane: 1 rok w administracji samorządowej
Dodatkowe umiejętności:
obsługa komputera,
znajomość programu WORD i Excell, Power Point
prawo jazdy kat. B,
Niezbędna wiedza w zakresie przepisów:
ustawa o samorządzie terytorialnym,
Kodeks Postępowania Administracyjnego,
Ustawa o gospodarce nieruchomościami,
Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa,
regulamin organizacyjny Urzędu,
statut Gminy.
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 umów dzierżawnych dot. gruntów gminnych,
- współpraca z Agencją Nieruchomości Rolnych Skarbu
Państwa w zakresie organizowania przetargów na sprzedaż
i dzierżawę nieruchomości położonych na terenie gminy,
- współpraca w zakresie tworzenia zasobu gminnego,
- prowadzenie ewidencji oraz nadzór nad pomnikami
i miejscami pamięci,
- naliczanie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości
gruntu na skutek podziału,
- realizacja odszkodowań za przejmowane grunty, wydzielone
pod budowę dróg i ulic oraz ujawnianie prawa własności dróg
w księgach wieczystych gminy.
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 30 marca 2007 roku (decyduje
data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy) pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina, Kancelaria, pokój nr 1

Ogłoszenie
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa,
kierownik Jadwiga Kubińska: ...............................................061 812 22 44
Leśnictwo i melioracje, Małgorzata Krotiuk - Śliwa....061 812 20 55 w. 104
Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności,
kierownik Anna Górska ........................................................061 812 23 11
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,
kierownik Ewa Leitgeber .....................................................061 811 88 28
Biuro Rady Miejskiej, Ewelina Łupińska ..............................061 812 24 41
Biuro Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich... 061 811 88 48
Obsługa inwestorów, Barbara Florys .................... 061 812 20 55 w. 202
Turystyka, promocja, obszary wiejskie, Arkadiusz Bednarek 061 811 88 48
Komunikacja społeczna Paweł Woźniak .................061 812 20 55 w. 203
Straż Miejska ........................... kom.: 0 500 12 49 40, tel.: 061 812 20 10
Policja ........................................kom.: 0 500 13 53 51, tel.: 061 812 22 97
Pogotowie Ratunkowe .......................................................................... 999
Pogotowie Energtyczne ....................................................... 061 423 91 11
Wodociągi i kanalizacji sanitarnej (całą dobę) ...... 061 812 20 40 lub 994
Wodociągi i kanalizacja sanitarna (700 - 2200) ..............061 835 90 66
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