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SPROSTOWANIE
Do artykułu pod tytułem „Narkotykowy dealer zatrzymany” zamieszczonego w poprzednim numerze Biuletynu
Samorządowego wkradł się chochlik
drukarski. Ów złośliwiec zamienił
liczbę znalezionych przy zatrzymanym
dealerze tabletek „ekstazy” na jednocyfrową. Prawidłowa liczba to 74 tabletki.
Przepraszamy za pomyłkę.
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egoroczne spotkanie
zorganizowane
zostało przez Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina przy współudziale goślińskiego Cechu
Rzemieślników,
Kupców
i Przedsiębiorców. W jednym miejscu tego dnia spotykają się przedstawiciele firm,
organizacji, instytucji gminnych, władze lokalne oraz
ponadlokalne.
Tegoroczne spotkanie, już
po raz drugi, odbyło się
w Gimnazjum nr 1 im. H.
Cegielskiego w Murowanej
Goślinie. Wśród zaproszonych gości byli:
ks. abp Henryk Muszyński –
Metropolita Gnieźnieński,
Jan Grabkowski – Starosta
Poznański, Tomasz Kayser –
Zastępca Prezydenta Miasta
Poznania, Władimir Kuzniecow – Konsul Generalny
Federacji Rosyjskiej w Poznaniu, Antoni Odzimek –
Wiceprezes Wielkopolskiej
Izby Rzemieślniczej, Burmistrzowie Obornik, Rogoźna,
Swarzędza oraz Elżbieta
Leszczyńska - Wielkopolski
Kurator Oświaty.
Podczas spotkania Burmistrz Tomasz Łęcki
przedstawił zgromadzonym co udało się zrealizować w naszej gminie w minionym roku.
Zapoznał też z planami na rok 2008. Kilka słów
do zgromadzonych skierowali Starosta Poznański, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania oraz
Wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej. Ten ostatni podkreślił wagę współpracy
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z ogromnego zaangażowania
we wspieranie życia kulturalnego, działalności dobroczynnej i inicjatyw społecznych.
W kategorii „średnich przedsiębiorców” nagrodę przyznano Bogdanowi Durze,
właścicielowi Zakładu Ogólnobudowlanego w Murowanej Goślinie. Pan Bogdan jest
wzorem dla młodego pokolenia rzemieślników, wykazując się inicjatywą i zaangażowaniem w kształcenie
zawodowe kolejnych pokoleń.
Wśród „dużych przedsiębiorców” najlepszy okazał
się Grzegorz Janowiak, który
w ubiegłym roku przeprowadził inwestycję proekologiczną,
wpływającą
na
poprawę stanu środowiska
naturalnego. Pan Grzegorz
prowadzi Zakład Stolarski.
Jest uznanym producentem
parkietów na rynkach Unii
Europejskiej.
Wyróżnienie specjalne za
całokształt działalności na
rzecz lokalnej przedsiębiorczości Kapituła postanowiła
przyznać Eugeniuszowi Piaseckiemu, za kultywowanie tradycji rzemieślniczych.
Pan Eugeniusz prowadzi zakład stolarski od
1966 roku. Jego praca przez cały okres jej
wykonywania była wzorem dla młodego pokolenia. Od początku swojej działalności wyszkolił 31 uczniów. Zasięg oddziaływania firmy to
cały region Wielkopolski. Wśród kolegów jest
cenionym fachowcem i szanowanym praco-

Spotkanie Noworoczne 2008
Tradycją stało się już Spotkanie Noworoczne, organizowane co roku w pierwszych dniach stycznia w
naszej gminie. Jest ono okazją do podsumowania
minionego roku i zaprezentowanie planów na obecny.
władz lokalnych z środowiskiem rzemieślniczym.
Najlepiej prosperującym przedsiębiorcom
roku 2007 wręczone zostały nagrody gospodarcze. W kategorii „małych przedsiębiorców”
statuetkę otrzymał Tomasz Kędziora, prowadzący w Murowanej Goślinie Zakład Poligraficzny. Pan Tomasz poczynił w roku 2007
znaczne inwestycje w swojej branży. Jest znany
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dawcą, rzemieślnikiem cieszącym się dużym
autorytetem i zaufaniem, wnoszącym dużo
optymizmu wśród młodszych kolegów.
Podczas spotkania zostały wręczone również
statuetki Sportowca Roku 2007.
W kategorii do lat 16 wyróżniony został Daniel
Królski z Sekcji Olimpiad Specjalnych „Koniczynka”. Daniel w 2007 roku zdobył 2 złote
medale na Ogólnopolskich Zawodach Olimpiad Specjalnych w Badmintonie (gra singlowa
i gra deblowa – mikst).
W kategorii powyżej 16 roku życia statuetkę
otrzymał Mateusz Niedbała, wielokrotny
mistrz Polski w rowerowej jeździe na orientację. W minionym roku zdobył złoty medal
Mistrzostw Polski na dystansie krótkim
i srebrny medal na dystansie klasycznym.
Błogosławieństwo oraz życzenia dobrego roku
skierował do zgromadzonych
ks. abp Henryk Muszyński. Gospodarze spotkania symbolicznie podzielili się opłatkiem.
Podczas spotkania odbyła się również licytacja
cegiełek na rzecz Fundacji Edukacyjnej im. Jana
Pawła II w Murowanej Goślinie. Spośród
nabywców cegiełek, wylosowano dwudziestu,
którzy otrzymali nagrody. Były wśród nich:
książki autorstwa ks. apba Henryka Muszyńskiego wraz z dedykacją, obrazy goślińskiej
malarki
Magdaleny
Twaróg-Morawskiej,
gadżety promocyjne gminy, książki i pamiątki
z podróży poznańskiego misjonarza ks. Ryszarda Bogusza. Dochód ze sprzedaży wyniósł
1856,00 zł i w całości przekazany zostanie na
wypłatę stypendiów.
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Muzycznie spotkanie okrasił kwartet w składzie: Krzysztof Warguła – dyrygent orkiestry
Dętej OSP w Murowanej Goślinie, Leszek Piechocki, Piotr Izydard i Małgorzata Ślewczuk.
Po części oficjalnej, w kuluarach była okazja do
wymiany poglądów przy wypiekach goślińskich cukierników i jak zawsze pysznym poczęstunku przygotowanym przez uczniów
Zespołu Szkół im. J. i Wł. Zamoyskich, Szkoła
w Murowanej Goślinie.
Spotkanie Noworoczne z roku na rok gromadzi dużą liczbę uczestników. Jest dobrą okazją,
aby podziękować wszystkim za współpracę
i w świątecznej jeszcze atmosferze - po prostu porozmawiać.
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam
w organizacji spotkania.
Dziękujemy sponsorom, wśród których są:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

BZ WBK S.A. I Oddział w Murowanej
Goślinie, Dyrektor: Wojciech Rejs
P.U.T. ALTRANS - Andrzej Lenarczyk
LIDER Sp. z o.o. - Prezes: Łukasz Szymański
NORTEX Sp. z o.o. - Prezes: Dmitry
Mishiev
POSBAU Budownictwo Uprzemysłowione S.A. - Prezes: Krzysztof Pięta
Magdalena i Wieńczysław Rakowscy
WARBUS Sp. z o.o. - Prezes: Kazimierz
Kulig
Aves Sp. z o.o. - Prezes: Ryszard Osiadło
P.P.H.U. HANT - Maria i Andrzej Kurow-

scy
10. Cech Rzemieślników, Kupców i Przedsiębiorców w Murowanej Goślinie
Organizacyjnie spotkanie wsparli:
1.
2.
3.

Państwo Grażyna i Romuald Sternowie
Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
4. Pani Elżbieta Winogrodzka – sołtys Boduszewa
5. Pani Maria Grodzka
6. Pan Eugeniusz Tomicki - Ochotnicza
Straż Pożarna w Murowanej Goślinie
7. Pan Franciszek Marciniak - Ochotnicza
Straż Pożarna w Białężynie
8. Pan Jan Gruszczyński – sołtys Mściszewa
9. Przedsiębiorstwo Usługowe - Stefan
Wysocki
10. Zespół Szkół im. J. i Wł. Zamoyskich,
Szkoła w Murowanej Goślinie

Lista osób do podziękowań jest bardzo długa.
Nie sposób wymienić wszystkich personalnie.
Osobiście chciałabym serdecznie podziękować
za pomoc kilku pracownikom Urzędu Miasta
i Gminy Murowana Goślina i Strażnikom Miejskim.
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
Biuro Komunikacji Społecznej
tel. 061 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

Wymiana starych dowodów osobistych! XVI FINAŁ WOŚP
dotychczasowych zasadach. Osoba legitymuw Murowanej
jąca się książeczkowym dowodem osobistym
w pierwszym kwartale 2008 r. nie będzie
miała obowiązku okazywania potwierdzenia Goślinie

Wszystkie osoby, które nie wymieniły jeszcze starych dowodów osobistych, mogą tego dokonać w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana
Goślina, w Biurze Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych przy
ul. Poznańskiej 16 w godzinach
pracy urzędu (poniedziałek 9:0017:00, wtorek-piątek 7:30-15:30).
Do wymiany pozostało 285 dowodów osobistych.

T

ermin ważności książeczkowych dowodów osobistych upływa z dniem 31 marca
2008 roku, jednak od dnia 1 stycznia
2008 r. dokumenty te nie uprawniają do przekraczania granic Rzeczypospolitej Polskiej.
Po dniu 31 grudnia 2007 r. wnioski o wydanie
dowodu osobistego są przyjmowane na

złożenia wniosku o wymianę tego dokumentu.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie będzie prowadziło polityki karania
osób, które do dnia 31 grudnia 2007 r. nie złożyły wniosków o wymianę dowodu osobistego. Niemniej nie można wykluczyć, że
wobec osób, które będą uchylały się od obowiązku posiadania ważnego dowodu osobistego, po dniu 1 kwietnia 2008 r. zostaną
zastosowane sankcje karne.

Osoby przebywające stale za granicą, a więc
takie, które mają prawo, a nie obowiązek
posiadania dowodu osobistego, wniosek
o wymianę tego dokumentu będą mogły złożyć w dowolnym terminie po przyjeździe do
kraju. Placówki dyplomatyczne, w myśl przepisów prawa, nie są upoważnione do pośrednictwa w sprawach wymiany lub wydania
dowodów osobistych.
Daria Tomczak
podinspektor ds. ELiDO
tel. 061 812 23 11
e-mail: d.tomczak@murowana-goslina.pl

S

ztab
przy
Ośrodku Kultury w Murowanej
Goślinie
wspólnie ze środowiskiem szkolnym
naszej gminy zorganizował
kilka
imprez na rzecz WOŚP: w Białężynie, Długiej
Goślinie, Łopuchowie. W Murowanej Goślinie
odbyły się koncerty w sali OSP, SP nr 2 i Piwnicy Pub II . Klub PCK HDK „Gośliniacy” i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu zorganizowali akcję honorowego oddawania krwi, krew oddało 190
osób, uzyskano 85,5 l tego cennego daru.
Gośliniacy okazali się hojni, padł rekord: zebraliśmy 17.573, 38 zł, prawie 4 tysiące więcej,
niż w ubiegłym roku. Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w akcji za okazanie serca.
Więcej informacji o całej akcji i bogata galeria
zdjęć z goślińskiego finału na stronie
www.wosp.kdr.pl
Arleta Włodarczak
Szef Goślińskiego Sztabu XVI Finału WOŚP
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Przemówienie Burmistrza
Tomasza Łęckiego z okazji Spotkania
Noworocznego, 9 stycznia 2008 r.

M

iniony rok w Polsce, to rok wyborów
parlamentarnych. Towarzyszyły im
spore emocje. Zaowocowały one
także u nas zwiększoną frekwencją wyborczą.
Na szczęście ostre napięcia polityczne, partyjne nie przekładają się na funkcjonowanie
gminy.
Wybory, które w sposób szczególny poruszały
mieszkańców naszej gminy, to wiosenne
wybory w sołectwach. Odbywały się przy
wysokim zainteresowaniu mieszkańców,
towarzyszyła im gorąca dyskusja. O wyborze
sołtysa w kilku przypadkach decydował jeden
głos. W części wsi nastąpiła pokoleniowa
zmiana. To wszystko potwierdza autentyczność i żywotność wspólnot jakimi są sołectwa.
Szczególny egzamin sołectwa zdawały, kiedy
w ostatnich tygodniach ubiegłego roku dwie
rodziny zostały dotknięte nieszczęściem
pożaru. W jednym przypadku głównie mieszkańcy Białęg i Białężyna, a w drugim – Wojnowa, Długiej Gośliny, Łoskonia Starego, zaangażowali się w pomoc i nie dopuścili, aby
pogorzelcy zostali ze swym nieszczęściem
sami. Chciałbym wszystkim, którzy bezinteresownie stanęli do pomocy publicznie gorąco
podziękować.
Przejdę do podsumowań 2007 roku.

Miniony rok był okresem porządkowania
naszego spojrzenia na gminę. Została zaktualizowana Strategia Rozwoju, opracowaliśmy
Strategię Mieszkalnictwa oraz nową wersję
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Szczególnie przy dwóch pierwszych dokumentach
potwierdziliśmy, iż naszym wyzwaniem jest
doskonalenie warunków do zamieszkania.
Zatem potwierdziła się celność wpisanego
w logo hasła promocyjnego: „Murowana
Goślina – adres marzeń”. Doskonale rozumiemy, że współcześnie o wyborze miejsca
zamieszkania decyduje nie tylko możliwość
nabycia własnego lokum, ale także warunki
dojazdu do pracy, jakość edukacji, oferta usługowa i warunki do wypoczynku, najlepiej
aktywnego. Potwierdzeniem naszego rozwoju
jest rosnąca liczba mieszkańców. Mamy
dodatni przyrost naturalny i dodatnie saldo
migracji. 1 stycznia było nas 15625, a 31 grudnia – 15883.

Mieszkańcy najczęściej rozliczają władze
lokalne za skuteczność prowadzenia inwestycji komunalnych.
Bardzo ciekawą inwestycją jest przebudowa
historycznego Ratusza. Na projekt ten pozyskaliśmy dotację Unii Europejskiej. Celem bez-

pośrednim jest kapitalny remont zabytku oraz
jego przemyślana rozbudowa. Budynek ten
będzie w lepszych warunkach służył bibliotece
i Izbie Regionalnej, a także stanie się centrum
informacji o gminie i jej promocji. Jednocześnie
inwestycja ta jest jednym z pierwszych działań
w ramach rewitalizacji historycznej części miasta.
Najważniejszą wśród inwestycji drogowych
było wybudowanie ronda u zbiegu ulic:
Poznańskiej, Długiej i Śliwkowej. Tę niezwykle
potrzebną inwestycję prowadziliśmy w świetnej współpracy z Wielkopolskim Zarządem
Dróg Wojewódzkich. Również wspólnym
wysiłkiem udało się pozyskać na ten cel dotację ze środków Banku Światowego. Z ogromnymi perypetiami, ale ostatecznie zakończyliśmy budowę nowego oświetlenia ulicznego w
Przebędowie, przy os. 600-lecia i ścieżce
pomiędzy obiema częściami miasta.
Województwo przeprowadziło częściowe
modernizacje własnych dróg w Łopuchowie
i Białężynie. Konieczna jest kontynuacja tych
prac.
Powiat Poznański przeprowadził bardzo
potrzebne prace modernizacyjne na drogach
do Nieszawy i Kątów. Od dłuższego czasu
sprawą bezwzględnie priorytetową jest rozwiązanie problemu powiatowego wiaduktu
nad liną kolejową w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej.
Firma AQUANET, której jesteśmy współwłaścicielami, w 2007 roku prowadziła na terenie
gminy kolejne inwestycje, a wśród nich m.in.
wodociąg w ulicach Nadwarciańskiej, Wołodyjowskiego i Podbipięty oraz zakończyła wodociąg w Głęboczku.
W ramach partnerstwa publiczno – prywatnego z firmą „Lider” wybudowany został nowy
budynek mieszkalny przy ul. Kochanowskiego.
Prowadzone są także prace w Ośrodku Zdrowia. Pacjentom służy winda. Aktualnie trwają
prace związane z termomodernizacją obiektu,
odnawiana jest elewacja.
W ramach Związku Międzygminnego „Puszcza
Zielonka” realizujemy projekt „Szlak kościołów drewnianych”, na który pozyskaliśmy
dotację z Unii Europejskiej.
Ogromny wysiłek finansowy i organizacyjny
wkładaliśmy w przygotowania kolejnych inwestycji, a w szczególności dalszej budowy kanalizacji sanitarnej, budowy obwodnicy, modernizacji linii kolejowej, kolejnych inwestycji drogowych.
Niewielkie, ale niezwykle ważne inwestycje
prowadziły sołectwa i osiedla samorządowe –
przeprowadziły 25 projektów, głównie związanych z budową placów zabaw, boisk czy
modernizacją świetlic.
Całkowita wartość wszystkich inwestycji
w 2007 roku to ok. 8.100.000 zł.
Jednocześnie rok 2007 zakończyliśmy nadwyżką budżetową. Pozwoliło to zmniejszyć
zadłużenie gminy i być lepiej przygotowanym
do inwestycji w najbliższych latach.
Niezwykle ważne dla rozwoju gminy inwestycje prowadzą przedsiębiorcy. Aktualnie rozbu-

Tomasz Łęcki - Burmistrz Miasta i Gminy
dowuje się kilka firm, powstają nowe obiekty.
Szczególnie ważnym są inwestycje w Strefie
Aktywizacji Gospodarczej. Obecnie na terenie
strefy jest budowana jedna hala, do rozpoczęcia robót przygotowują się dwaj kolejni inwestorzy. Firma Hilding rozbudowuje się i wybudowała bocznicę kolejową. Nasza oferta inwestycyjna znalazła uznanie w konkursie „Grunt
na medal” organizowanym przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz
regionalne centra obsługi inwestorów.
Wszystkim inwestorom od najmniejszych do
największych pragnę złożyć wyrazy uznania
i szczere podziękowania, za zaangażowanie
własnego kapitału w naszej gminie.
Zjawisko bezrobocia przestało u nas być problemem społecznym. W ciągu minionego roku
spadała nadal liczba zarejestrowanych bezrobotnych z 544 do 286 (zmalało o 258 osób).
Jak w tym obszarze zmieniała się w ostatnich
latach nasza sytuacja, mogliśmy podsumować
podczas spotkania z okazji 5-lecia Klubu
Pracy.
W ważnym dla nas budownictwie mieszkaniowym inwestycje prowadziła Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Zielone Wzgórza”. W Łopuchowie i Długiej Goślinie działali developerzy,
w wielu miejscach można zauważyć inwestycje indywidualne. Zainteresowanie gruntami
pod budownictwo znacznie przewyższyło
podaż działek.
Obok budownictwa mieszkaniowego warto
wskazać na rozwój infrastruktury turystycznej.
Przybył nam kolejny interesujący obiekt, tym
razem w Pławnie. Obecnie na naszym terenie
turysta znajdzie 550 miejsc noclegowych.
Powiodła się sprzedaż zrujnowanego dworu
w Nieszawie. Nowymi właścicielami stali się
Romowie związani z Fundacją „Szczęśliwi
Cyganie”, pielęgnujący przepiękny folklor
cygański. Już rozpoczęliśmy współpracę, która
w przyszłości okaże się niezwykle atrakcyjną.
Poza realizowanym „Szlakiem Kościołów
Drewnianych” w minionym roku wyznaczyliśmy kolejne szlaki rowerowe (razem 501 km),
w tym 130-kilometrowy „Cysterski Szlak
Rowerowy”.
Ważnymi wydarzeniami, ale i nieocenioną
formą promocji były imprezy turystyczne
i sportowe: MTB Marathon, premia specjalna
Tour de Pologne, Mistrzostwa Polski w Rowerowej Jeździe na Orientację, Mistrzostwa Polski Weteranów w Półmaratonie oraz wiele
innych imprez, rajdów. Najważniejszymi płaszczyznami działań na rzecz rozwoju turystyki
są: Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”
i Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna.
Oczywiście nie wszystko się udaje, nawet
w Murowanej Goślinie. Sporo problemów
mieliśmy chociażby z przygotowaniem kolejnego etapu budowy Hali Sportowej.
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Także oczekiwania mieszkańców często przekraczają to co już się powiodło. Starsi mieszkańcy naciskają na szybsze tempo budowy
lokalnych ulic, młodzież podkreśla, że brakuje
terenów sportowych. W tych obszarach
będziemy mieli jeszcze co robić zapewne
przez wiele lat.
Choć inwestycje są ważne, to przecież
w życiu gminy liczą się także inne ważne
sprawy.
Ważnym zadaniem dla naszej gminy jest
oświata. Rada Miejska uchwaliła zaktualizowaną „Politykę Oświatową”.
Staramy się o upowszechnianie edukacji przedszkolnej. W minionym roku wraz z Fundacją
„Familijny Poznań” otworzyliśmy Ognisko
Przedszkolne w Rakowni. Zamierzamy kontynuować ten program w Uchorowie, a może
także w Boduszewie i Mściszewie.
Dokonaliśmy po raz kolejny analizy efektów
kształcenia w szkołach. Z całą pewnością
można stwierdzić, że wśród naszych szkół nie
trudno znaleźć szkoły gwarantujące kształcenie na najwyższym poziomie w aglomeracji
poznańskiej. Problemem niestety pozostaje
zbyt niska subwencja oświatowa i wynikający
z tego czwarty rok z rzędu deficyt w budżecie gminnej oświaty.
Dla gminy położonej w odległości 25 do 35 km
od centrum Poznania, ważnym jest oferta
szkolnictwa ponadgimnazjalnego.
W przypadku Zespołu Szkół Zawodowych
warto, pomimo ograniczonych pierwszych
efektów, wdrażać program klas patronackich.
Aby umożliwić funkcjonowanie szkole, gmina
nieodpłatnie udostępnia salę w remizie OSP.
Trzeba przyznać, że to tymczasowe rozwiązanie, dalekie od współczesnych standardów,
ratuje szkołę, której brakuje sal lekcyjnych,
która nie posiada auli i sali gimnastycznej.
Dobrze, że po raz kolejny analizowana przez
Zarząd Powiatu decyzja o zaprojektowaniu
rozbudowy szkoły, obecnie ma zostać zrealizowana. Widząc na co dzień warunki funkcjonowania Zespołu Szkół, nie mam najmniejszych wątpliwości, że należy bardzo szybko
przystąpić do robót budowlanych. Nadal
będziemy wspierać szkołę – poprzez bieżącą
współpracę, poprzez udostępnianie nieodpłatne pomieszczeń strażackich oraz poprzez
zakupienie dodatkowego gruntu. Działka ta
nabyta zostaje od Akademii Rolniczej za blisko
100 tys. złotych. Nie jest wprawdzie potrzebna
dla rozbudowy, ale pozwoli po rozbudowie
poszerzyć teren szkolny. Będzie to kolejna
pomoc rzeczowa na rzecz Powiatu Poznańskiego, związana z poprawą warunków szkoły.
Dobrze znaną jest historia działań na rzecz
powołania w naszym mieście liceum ogólnokształcącego. Mówiłem o tym także przed
rokiem. Pomimo szeregu poczynionych przygotowań, nie udało się przekonać zarządu
powiatu do tej idei, ani jako szkoły powiatowej, ani jako szkoły prowadzonej na odpowiedzialność, także finansową, gminy. W obu
wariantach proponowaliśmy współpracę z tutejszym gimnazjum. Pan Starosta niestety, po
przedstawieniu własnych argumentów, nie
wyraził zgody na żaden z tych projektów. Ja te
argumenty rozumiem, dotyczyły one troski
o wykorzystanie budynków powiatowych.
Proszę także o zrozumienie naszych argumen-
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tów. Samorząd gminny musi uwzględniać
potrzeby lokalnej społeczności, dlatego poszukiwaliśmy partnera do prowadzenia liceum
w Murowanej Goślinie. Jesteśmy ogromnie
wdzięczni Inspektorii Wrocławskiej Towarzystwa Salezjańskiego, że podjęła się dzieła prowadzenia liceum. Od 1 września rusza liceum
renomowanej sieci szkół salezjańskich. Jak zajdzie taka potrzeba w kolejnych latach będzie
można zwiększyć dostępną powierzchnię
o pomieszczenia w segmencie „C”. Projekt
powołania szkoły uzyskał niezbędne uzgodnienia, a więc zgodę tutejszego gimnazjum, co
najważniejsze akceptację Kuratora Oświaty.
Powstanie naszego liceum zechciał również
zaakceptować i gorąco poprzeć obecny wśród
nas ksiądz arcybiskup Henryk Muszyński.
Wszystkim chciałbym serdecznie podziękować. Obecnie losy szkoły zależą przede
wszystkim od talentów Księży Salezjanów,
zaangażowania nauczycieli oraz wyborów uczniów.
2007 rok to już siódmy rok działania Fundacji
Edukacyjnej im. Jana Pawła II. Kolejnych
7 maturzystów uzyskało pomoc materialną
ułatwiającą, a często umożliwiającą rozpoczęcie studiów akademickich. W ten sposób Fundacja pomogła już 49 osobom. Dziękując
wszystkim dobroczyńcom, polecam ją dalszej
także Państwa szczodrości.
Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację zapowiadanych przed rokiem działań na
rzecz tych młodych ludzi, którzy z różnych
względów nie mogą znaleźć sobie miejsca
wśród różnorodnych propozycji. Prowadzone
są trzy Kluby Młodzieżowe: na Zielonych
Wzgórzach, w Przebędowie i Uchorowie. Istnieje potrzeba kolejnych tego typu miejsc.
Sprawą niezwykle ważną było przeprowadzenie kolejnego przetargu na usługi transportu
publicznego. Tym razem wygrała firma „Warbus”. Nowy przewoźnik zakupił specjalnie dla
obsługi Murowanej Gośliny nowe „Solarisy”
i zaproponował obniżkę cen biletów. Pierwsze dni pokazały, że nie tak łatwo być przewoźnikiem na trasach z i do Murowanej
Gośliny. Sytuacja z czasem została opanowana,
ale pasażerowie zaczęli zgłaszać potrzebę
dodatkowych kursów. Obecnie prowadzone
są uzgodnienia dotyczące poprawy rozkładu
jazdy.
Niestety po raz drugi nie powiódł się przetarg
na linie wewnątrz gminy. Pomimo złagodzenia
wymagań ponownie nie złożyła oferty żadna
firma. W bieżącym roku ponawiamy starania.
2007 rok był także interesujący w lokalnej kulturze. Przeżywaliśmy interesujące chwile
w trakcie wielu przedsięwzięć. I to takich, do
których zdążyliśmy się już przyzwyczaić, jak
chociażby imprezy „Murowanego Lata”. Ale
były także nowe przedsięwzięcia: Międzynarodowy Przegląd Chóralny im. Ks. Edmunda
Szymańskiego, odkrywanie niezwykle cennego dorobku artystycznego goślińskiego
twórcy ludowego – Stanisława Czarneckiego
czy Międzynarodowe Warsztaty Rzeźbiarskie
w Pławnie. Rozwój lokalnej kultury jest dziełem uzdolnionych osób związanych z kilkoma
stowarzyszeniami oraz Ośrodkiem Kultury,
który w minionym roku obchodził 30-lecie

działalności.
Naturalne zainteresowanie budzi sport. Ciągle
wzrasta zaangażowanie naszych mieszkańców
w sport i turystykę rowerową. Potwierdzają
to organizowane imprezy. Coraz więcej
naszych mieszkańców wyjeżdża na zawody na
terenie Polski, a także poza granicami.
W piłce nożnej niestety nie doczekaliśmy się
awansu do Klasy Okręgowej. Już tradycyjnie
największe osiągnięcia mają młodzi piłkarze
z „Concordu”. Jeden z nich – Bartosz Salamon
jest reprezentantem Polski w kategorii do lat
17 i podpisał kontrakt z włoskim klubem Brescia Calcio.
Nowością jest udział w rozgrywkach III Ligii
siatkówki kobiet drużyny UKS „Zielone Wzgórza”. Dziewczęta przeszły jak burza przez
jesienne rozgrywki tracąc jedynie dwa sety i są
faworytkami w walce o awans do wyższej
klasy rozgrywek. Przykłady innych osiągnięć
sportowych jeszcze dzisiaj zostaną zauważone.
Miniony rok to także pięciolecie oficjalnych
kontaktów Murowanej Gośliny z niemieckim
Hemmingen. Przedstawiciele naszych środowisk brali udział w różnorodnych spotkaniach
i projektach. Przy okazji zacieśnialiśmy nasze
kontakty z francuskim miastem Yvetot i szkockim – Lanarc. Nieocenionym koordynatorem
międzynarodowej aktywności naszej gminy
jest stowarzyszenie „Komitet Partnerski Ziemi
Goślińskiej”. Nawiązaliśmy także nowe kontakty na Ukrainie i w Gruzji.
Urząd Miasta i Gminy wytrwale uczestniczy
w programie „Przejrzysta Polska”. Po zakończeniu II etapu uzyskaliśmy kolejny certyfikat.
Sprawą trudniejszą stały się kolejne odejścia
pracowników lokalnej administracji. Z jednej
strony cieszy to, że nasi pracownicy mają
mocną pozycję zawodową, chętnie są zatrudniani przez firmy, Urząd Miasta Poznania
i Marszałkowski, podejmują własną działalność gospodarczą. Z drugiej strony stanowi to
pewne zagrożenie dla bieżących działań.
Ostatnia część to lista najważniejszych
zadań na rok 2008.
1. Inwestycje strategiczne.
We współpracy z Województwem Wielkopolskim chcę doprowadzić w tym roku do rozpisania przetargów na budowę: obwodnicy miasta i zbiornika wodnego w Przebędowie, a ze
Związkiem Międzygminnym „Puszcza Zielonka” - do pierwszych przetargów na budowę
kanalizacji sanitarnej.
Będziemy współdziałać z województwem
w przygotowaniu projektów: przebudowy
linii kolejowej oraz budowy sieci szerokopasmowego Internetu.
2. Najważniejsze inwestycje komunalne.
Przebudowa ulicy Polnej. Właśnie rozstrzygany jest przetarg. Wiosną ruszą roboty. Na
inwestycję tę czekają mieszkańcy ale i inwestorzy działający lub obecnie inwestujący
w naszej strefie Aktywizacji Gospodarczej.
Budowa Hali Sportowej. Po wielu perypetiach
planujemy w I kwartale ogłosić przetarg na
wykonanie ostatniego etapu budowy obiektu.
Budowa ścieżek pieszo-rowerowych z Przebędowa do Trojanowa oraz wzdłuż ul. Poznań-
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skiej od Łąkowej do stacji „Orlenu”.
3. Rewitalizacja miasta.
Zakończymy przebudowę historycznego Ratusza. Wraz z Zarządem Dróg Wojewódzkich
wyremontujemy śródmiejskie odcinki ulic
Poznańskiej i Rogozińskiej. Ulica Poznańska
uzyska historyczną stylizację.
Sprzedajemy dwie gminne posesje w Rynku
z obowiązkiem przeprowadzenia inwestycji
odpowiadającej charakterem i funkcją położeniu przy najbardziej prestiżowym placu miasta.
Liczymy na jak najszersze zaangażowanie się
kapitału prywatnego w program rewitalizacji.
Zostały rozpisane przetargi na zaprojektowanie pozostałej części Rynku i wytyczenie
nowych ulic w Śródmieściu. W najbliższych
miesiącach zostanie rozpisany konkurs na
zmianę formy pomnika. Honorowe przewodniczenie komisji konkursowej obejmie pan Jan
Twaróg – główny inicjator budowy pomnika
w latach 60-tych.
Zostanie zakończona modernizacja Ośrodka
Zdrowia i przeprowadzona termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej. Zamierzamy być wielkopolskim liderem
rewitalizacji miasteczek.
4. Inwestycje i przedsięwzięcia lokalne.
Dla tej sfery szans będziemy poszukiwali
w unijnym Programie Rozwoju Obszarów
Wiejskich i programie Lider. Aby jak najlepiej
się przygotować zatrudniliśmy także dla
potrzeb sołectw i stowarzyszeń, specjalistę od
funduszy europejskich. Jednocześnie z Obornikami Wielkopolskimi i Ryczywołem powołamy Lokalną Grupę Działania.
5. Aglomeracja
Murowana Goślina jest aktywnym uczestnikiem działań na rzecz podnoszenia skuteczności funkcjonowania Aglomeracji Poznańskiej.
W 2008 roku najważniejszym zadaniem jest
powołanie dobrze zorganizowanego Związku
Międzygminnego dla wspólnego prowadzenia
gospodarki odpadami.
6. Administracja.
Zamierzamy dalej poprawiać funkcjonowanie
urzędu. W tym celu zaproponujemy m.in.
wydłużenie godzin otwarcia urzędu. Efekty
zmian będą poddawane ocenie naszych klientów.
Ponadto rok 2008 to rok 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Zamierzamy
uroczyście i godnie upamiętnić wielkopolski
zryw, zryw także mieszkańców miejscowości
z terenu naszej gminy. Właśnie w tych dniach
powołuję Komitet Obchodów rocznicy, na
czele którego zgodził się stanąć pan Norbert
Kulse.
Zapewne za chwilę zaczną się dyskusje, czy
przedstawione przeze mnie zamierzenia są
realne?
Moja odpowiedź na pytanie czy to jest możliwe? – brzmi: oczywiście! Istotnym warunkiem jest gotowość do zgodnej współpracy,
a ponad to przecież jesteśmy miastem, którego herb podtrzymuje anioł.
Tomasz Łęcki
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
tel. 061 811 30 01
e-mail: burmistrz@murowana-goslina.pl

Usuwanie drzew i krzewów

Z

godnie z obowiązującą ustawą o ochronie przyrody /Dz. U. Nr 92 poz. 880
z 16 kwietnia 2004 r./ na usunięcie
drzew i krzewów z terenów nie będących
własnością gminy wymagana jest decyzja
wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy
Murowana Goślina. Niniejsza decyzja nie jest
wymagana:
- gdy wiek drzewa/krzewu nie przekracza
5 lat,
- dla drzew/krzewów usuwanych z terenów
leśnych (stosuje się przepisy ustawy o lasach),
- usuwanych z plantacji drzew i krzewów,
- dla drzew owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej
do rejestru zabytków oraz w granicach
parku narodowego lub rezerwatu przyrody
na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową.
Wnioski na usunięcie drzew/krzewów
dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina lub na stronie internetowej
www.murowana-goslina.pl. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
- imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę
posiadacza i właściciela nieruchomości,
- tytuł władania nieruchomością,
- nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
- obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm,
- przeznaczenia terenu, na którym rośnie
drzewo lub krzew,
- przyczynę i termin zamierzonego usunięcia
drzewa lub krzewu,
- wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.
Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem - do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.
W przypadku braku którejkolwiek informacji
podanej powyżej, wnioski będą odsyłane do
uzupełnienia.
Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za
usunięcie drzew lub krzewów.
Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew
lub krzewów:
- na których usunięcie nie jest wymagane
zezwolenie,
- na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane
z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- jeżeli usunięcie związane jest z odnową

J

i pielęgnacją drzew rosnących na terenie
nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
- które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub
mienia w istniejących obiektach budowlanych,
- które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi,
- w związku z przebudową dróg publicznych
i linii kolejowych,
- które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane,
- z terenów zieleni komunalnej, z parków
gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów,
- które obumarły lub nie rokują szansy na
przeżycie, z przyczyn niezależnych od
posiadacza nieruchomości,
- topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm,
mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli
zostaną zastąpione w najbliższym sezonie
wegetacyjnym drzewami innych gatunków,
- jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony
roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną
gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych,
- z grobli stawów rybnych,
- jeżeli usunięcie było związane z regulacją
i utrzymaniem koryt cieków naturalnych,
wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń
wodnych służących kształtowaniu zasobów
wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania
i utrzymania tych urządzeń.
Wnioski oraz decyzja na usunięcie drzew lub
krzewów zwolnione są z opłaty skarbowej.
W przypadku usunięcia drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia Burmistrz Miasta i Gminy wszczyna postępowanie administracyjne zmierzające do
nałożenia administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzew/krzewów bez
wymaganego zezwolenia.
Małgorzata Krotiuk-Śliwa
podinspektor ds. leśnictwa i melioracji
tel. 061 812 20 55 wew. 104
e-mail: m.sliwa@murowana-goslina.pl

PODZIĘKOWANIE

ak powiada stare porzekadło – „Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”. Przekonałem się o tym osobiście, gdy po pożarze, który dotknął mój dom – przyjaciele, znajomi,
oraz parafianie pospieszyli mi z pomocą przy porządkowaniu wypalonych pomieszczeń,
ofiarowując elementy wyposażenia oraz wspierając mnie i moje dzieci w tych trudnych
chwilach zarówno duchowo jak i materialnie.
Dziękuję również za deklaracje pomocy przy odbudowie domu – skorzystam z nich na
pewno, gdy ruszą prace remontowe.
Z niemałym wzruszeniem przyjąłem również fakt zorganizowania zbiórek finansowych i materialnych na pomoc dla mnie i mych dzieci przez wszystkich ludzi dobrej woli. Chciałbym za
pośrednictwem prasy lokalnej podziękować z całego serca wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób pospieszyli nam z pomocą.
Piotr Michalski z dziećmi:
Ewą, Pawłem, Adamem, Olą i Mikołajem
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Nasz strażnik miejski w Brukseli

S

trażnik miejski Mariusz Mermela w lutym
br. będzie uczestniczyć w warsztatach dla
koordynatorów lokalnych kampanii Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu,
które odbędą się w Brukseli.
Kampania miała miejsce w dniach od 12 do 22
września 2007 r. W Polsce zaangażowały się
w nią 74 miasta, w tym po raz pierwszy gmina
Murowana Goślina.
W ramach tej akcji goślińska Straż Miejska prowadziła pogadanki w szkołach nt. bezpieczeństwa na drodze. Dzieci mogły zapoznać się
z zasadami funkcjonowania fotoradaru. Ogłoszono również tematyczny konkurs plastyczny.
Działania wieńczył Dzień bez Samochodu,

podczas którego zorganizowany został rajd
rowerowy dla mieszkańców gminy.
Po zakończonej akcji koordynatorzy z całego
kraju mieli możliwość zgłoszenia się do udziału
w warsztatach prowadzonych przez koordynatora europejskiego. Spośród zgłoszonych
wytypowano dwóch, którym sfinansowane
zostaną wszystkie koszty związane z warsztatami. Wybierano przedstawiciela miasta z wieloletnim doświadczeniem w organizowaniu
kampanii ETZT. Tutaj wygrało Opole. Drugi
koordynator był wybierany wśród miast, które
dopiero przystąpiły do programu.
W ten oto sposób Mariusz w dniach 13-14
lutego w Brukseli będzie mógł wymienić
doświadczenia z organizacji akcji na terenie
naszej gminy i podpatrzyć jak wygląda ona
w innych miastach Europy. Jest to również
szansa na promocję Murowanej Gośliny za
granicą i nawiązanie nowych kontaktów.
Mariuszowi gratulujemy wygranej i życzymy
kolejnych sukcesów.
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
Biuro Komunikacji Społecznej
tel. 061 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

Targi Ferma Bydła 2008

W

dniach 22-24 lutego rusza VIII edycja
Międzynarodowych Targów „Ferma
Bydła”, która odbędzie się, zwyczajowo na terenach targowych kompleksu
ARENA w Poznaniu.
W związku z faktem, iż mieszkańcy naszej
gminy chętnie korzystają z wyjazdów na targi,
organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy
w Murowanej Goślinie, również i w tym roku
będą mięli możliwość zapoznania się z nowinkami hodowli bydła, proponowanymi przez
wystawców.
W dniu 24 lutego 2008r. planowany jest wyjazd
na targi FERMA BYDŁA, organizowany przez
UMiG w Murowanej Goślinie. Godzina
wyjazdu 10.00 z pl. Powstańców Wielkopol-

Właściciele
opryskiwaczy

W

związku z faktem, iż kończy się ważność aktualnych badań opryskiwaczy
wykorzystywanych w rolnictwie,
Urząd Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie
prosi wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie wygaśnięcia takich badań. Termin zgłaszania zapotrzebowania na takie badania upływa
z dn. 01 lutego 2008 r. Planowane jest przeprowadzenie badań w miesiącu marcu w wybranych miejscach na terenie gminy. O dokładnym terminie oraz miejscu badań powiadomimy osobiście lub poprzez Sołtysów.
Małgorzata Krotiuk-Śliwa
podinspektor ds. leśnictwa i melioracji
tel. 061 812 20 55 wew. 104
m.sliwa@murowana-goslina.pl

Trwają prace nad
rozbudową ratusza

skich. Przejazd bezpłatny, wstęp wolny.
Zainteresowane wyjazdem osoby prosimy
o potwierdzanie swojego wjazdu do dn. 15
lutego, osobiście lub telefonicznie u pracownika ds. leśnictwa i melioracji tj. p. Małgorzaty
Krotiuk-Śliwy.
Należy nadmienić, iż mieszkańcy naszej gminy,
uczestnicząc w konkursach organizowanych
na terenie targów otrzymywali niejednokrotnie cenne nagrody w tym również komputery.
Serdecznie zapraszamy.
Małgorzata Krotiuk-Śliwa
podinspektor ds. leśnictwa i melioracji
tel. 061 812 20 55 wew. 104
m.sliwa@murowana-goslina.pl

U WAG A !
ZMIANY GODZIN
FUNKCJONOWANIA
URZĘDU
SZCZEGÓŁY
W NASTĘPNYM
NUMERZE
BIULETYNU
SAMORZĄDOWEGO

W

e wrześniu 2007 roku rozpoczęły się
prace związane z realizacją zadania
inwestycyjnego pn.: „Modernizacja
i rozbudowa budynku zabytkowego ratusza
w Murowanej Goślinie na potrzeby działalności biblioteki publicznej”.
Prace budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem. Kontynuowane są roboty
budowlane ziemne, ciesielskie, zbrojarskie,
betonowe, murowe oraz instalacyjne związane z nadbudową budynku oficyny oraz ze
wzmocnieniem fundamentów budynku oficyny
i sąsiadujących od strony granicy działek,
budową łącznika wraz z klatką schodową
zewnętrzną.
Na poddaszu budynku ratusza realizowane są
prace budowlane ciesielsko konserwacyjne
związane z drewnianą więźbą dachową oraz
drewnianymi belkami stropowymi. Następuje
dokładne oczyszczanie, zakonserwowanie
oraz wzmacnianie lub wymiana drewnianych
elementów konstrukcji stropu i dachu.
Do 31.12.2007 r. zrealizowano ściany
zewnętrzne nadbudowy, które zadaszono.
Wykonano ściany łącznika wraz z elementami
konstrukcji żelbetowej.
O ile warunki pogodowe nie przeszkodzą,
będą trwały dalsze prace na zewnątrz budynku
oficyny i łącznika, a także kontynuowane będą
prace wewnątrz budynku zabytkowego ratusza oraz w budynku oficyny wraz z łącznikiem.
Zakończenie prac, mających na celu przywrócenie do dawnej świetności tego cennego
zabytku oraz wzmocnienie jego funkcji społecznej, planowane jest na czerwiec 2008 r.
Urszula Bartkowska
inspektor ds. inwestycji
tel. 061 812 23 63 wew. 212
e-mail: u.bartkowska@murowana-goslina.pl
Projekt „Modernizacja
rozbudowa
budynku zabytkowego ratusza w Murowanej Goślinie na potrzeby działalności
biblioteki publicznej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
(Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego) i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”
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Zawiązanie Komitetu Obchodów 90.
rocznicy Powstania Wielkopolskiego

W

tym roku przypada 90. rocznica
wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Murowana Goślina pragnie
włączyć się w obchody nie tylko 27 grudnia,
ale poprzez szereg imprez towarzyszących,
które poprzedzą ten dzień.
W ramach działań zawiązany został Komitet
Obchodów 90. rocznicy Powstania Wielkopolskiego, w którego skład weszli przedstawiciele
organizacji i instytucji, szkół, kościoła oraz
lokalnych władz. Przewodniczącym komitetu
został p. Norbert Kulse – Kustosz Izby Regionalnej Ziemi Goślińskiej, jego zastępcą
zastępca Burmistrza Marcin Buliński. Planowane inicjatywy to m.in. wycieczka śladami
walk powstańczych, odnowienie grobów
powstańczych na terenie gminy, nadanie nowo
powstałym ulicom nazw od nazwisk osób

związanych z powstaniem, nawiązanie współpracy z potomkami powstańców w celu stworzenia publikacji o powstaniu, wystawa tematyczna, konkursy itp.
Zwracamy się z apelem do rodzin powstańców o wszelkie pamiątki z tamtego okresu.
Posłużą one do stworzenia wspomnianej publikacji. Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w pracach komitetu prosimy o kontakt
z p. Norbertem Kulse pod nr tel. 061 812 24
52 (Biblioteka Publiczna) lub z sekretarzem
komitetu Romą Dukat pod nr tel. 061 811 88
48.
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
Biuro Komunikacji Społecznej
tel. 061 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

Nieruchomości

W

Biuletynie Informacji Publicznej
UMiG Murowana Goślina pod adresem www.bip.murowana-goslina.pl
w zakładce Zarządzenia Burmistrza 20062010 oraz na tablicach ogłoszeń UMiG
dostępne są ogłoszenia wykazów nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do
sprzedaży w drodze bezprzetargowej na
poprawę warunków zagospodarowania działek sąsiednich.

Jadwiga Kubińska
kierownik Referatu
Gospodarki Nieruchomościami,
Rolnictwa i Leśnictwa
tel. 061 812 22 44
e-mail: j.kubinska@murowana-goslina.pl

Ewidencja materiałów zawierających azbest
głych latach złożyły w urzędzie podobne
druki.
Dane z ankiet pozwolą poznać skalę problemu
oraz określić wysokość środków finansowych,
jaką w kolejnych latach należy przeznaczyć na
pomoc w likwidacji wyrobów zwierających
azbest. W ubiegłym roku Urząd Miasta
i Gminy, Starostwo Powiatowe oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczyli kwotę ponad 35
tys. zł na pomoc osobom fizycznym z terenu
gminy Murowana Goślina w likwidacji wyrobów zawierających azbest.
Jednocześnie informujemy, że wypełnienie

poniższej ankiety nie jest równoznaczne ze
złożeniem wniosku o dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest. O tegorocznym naborze wniosków o dotację na ten
cel będziemy informować Państwa w wiosennych numerach biuletynu.
W przypadku problemów w wypełnieniu
ankiety proszę o kontakt.
Barbara Borejsza-Ida
podinspektor ds. ochrony środowiska
i usług komunalnych
tel. 061 812 20 55 wew. 206
e-mail: srodowisko@murowana-goslina.pl

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
I MIEJSCU ICH WYKORZYSTANIA
Adres, gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest
(płyty eternitowe, rury, etc.)
Imię i nazwisko właściciela lub użytkownika nieruchomości
Tytuł własności
(własność prywatna, dzierżawa, najem)
Nazwa, rodzaj wyrobu
(płyta eternitowa, dachówka eternitowa, rury)
Ilość (m2, tony)
Przydatność do dalszej eksploatacji
(całe płyty czy popękane etc.)
Przewidywany termin usunięcia wyrobu:
• częściowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu
• całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji
Inne istotne informacje o wyrobach
(dach domu, budynku gospodarczego, garażu etc.)



Wypełnĳ ankietę i do 31 stycznia 2008 r.
dostarcz ją do Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18.
...............................................
data

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



J

ak co roku przypominamy Państwu o obowiązku wynikającym z rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub
urządzeń, w których był lub jest użytkowany
azbest. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się wyroby zawierające
azbest są zobowiązani do 31 stycznia 2008
r. dostarczyć do siedziby urzędu informację o tychże wyrobach, korzystając
z druku zamieszczonego poniżej. Informację tą należy składać raz w roku, dlatego obowiązek ten dotyczy także osób, które w ubie-
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Wykaz ulg na przejazdy autobusami linii 111 i 188

W

związku z wejściem w życie zapisów
uchwały Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie, w sprawie ustanowienia
zwolnień i ulg w opłatach za korzystanie
z usług autobusowego transportu na regularnych liniach na trasach Poznań – Przebędowo,
Przebędowo – Poznań realizowanych na zlecenie Gminy Murowana Goślina, od 1 stycznia
2008 roku obowiązywać będą dodatkowe ulgi
na przejazdy autobusami linii 111 i 188. Poniżej
przedstawiamy Państwu aktualny wykaz ulg
zarówno tych ustawowych jak i dodatkowych,
przyjętych uchwałą Rady Miejskiej oraz cennik
biletów.
Ulgi dodatkowe:
ulga 80% na podstawie biletów miesięcznych i jednorazowych:
• osoby, które ukończyły 70 lat życia zameldowane na pobyt stały na terenie gminy, za
okazaniem dowodu osobistego;
• kobiety Honorowi Dawcy Krwi zameldowane na pobyt stały na terenie gminy,
które oddały więcej niż 20 litrów krwi, na
podstawie legitymacji Honorowego Dawcy
Krwi ze zdjęciem wydanej przez Polski
Czerwony Krzyż wraz z potwierdzeniem
o ilości oddanej krwi wystawionej przez
Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi
Polskiego Czerwonego Krzyża „Gośliniacy” w Murowanej Goślinie;
• mężczyźni Honorowi Dawcy Krwi zameldowani na pobyt stały na terenie gminy,
którzy oddali więcej niż 30 litrów krwi, na
podstawie legitymacji Honorowego Dawcy
Krwi ze zdjęciem wydanej przez Polski
Czerwony Krzyż wraz z potwierdzeniem
o ilości oddanej krwi wystawionej przez
Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi
Polskiego Czerwonego Krzyża „Gośliniacy” w Murowanej Goślinie;
ulga 60% na podstawie biletów miesięcz-

dzenia na podstawie oświadczenia rodziców lub opiekunów o wieku dziecka;
• funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie
wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym przed przestępczością, której
zwalczanie należy do właściwości Straży
Granicznej.
ulga 95%:
• przewodnicy lub opiekunowie osób niewidomych lub niezdolnych do samodzielnej
egzystencji na podstawie wskazania przez
te osoby;
ulga 78%:
• dzieci w wieku do lat 4 na podstawie
oświadczenia rodziców lub opiekunów
o wieku dziecka;
• umundurowani funkcjonariusze Straży
Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną granicy państwowej, a także w czasie konwojowania osób zatrzymanych, służby patrolowej oraz wykonywania czynności związanych z kontrolą ruchu granicznego;
• funkcjonariusze celni w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli celnej
w ruchu granicznym;
• umundurowani funkcjonariusze Policji
w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia, przewożenia
poczty specjalnej, służby patrolowej oraz
udzielania pomocy lub asystowania przy
czynnościach organów egzekucyjnych;
• żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz
wojskowych organów porządkowych
wykonujący czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego;
• dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem
lub niepełnosprawna;

nych i jednorazowych:
• osoby z orzeczoną niepełnosprawnością
z tytułu wzroku zameldowane na pobyt
stały na terenie Gminy Murowana Goślina;
ulga 25% na podstawie biletów jednorazowych:
• dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia
odbywania obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej - publicznej lub
niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia
24 roku życia, na podstawie legitymacji
szkolnej;
• studenci uczelni państwowych i niepaństwowych, studiów magisterskich, studiów
wyższych zawodowych i uzupełniających
studiów magisterskich (w tym studenci
studiów zaocznych i wieczorowych), do
ukończenia 26 lat, na podstawie legitymacji
studenckiej;
• emeryci i renciści za okazaniem ważnej
legitymacji rencisty lub legitymacji emeryta, zameldowani na pobyt stały na terenie gminy;
ulga 25% na podstawie biletów miesięcznych:
• emeryci i renciści za okazaniem ważnej
legitymacji rencisty lub legitymacji emeryta, zameldowani na pobyt stały na terenie gminy.
Ulgi ustawowe (na podst. Ustawy z dnia 20
czerwca 1999 r. o uprawnieniach do ulgowych
przejazdów środkami publicznego transportu
zbiorowego - Dz. U. 1992 Nr 54 poz. 254
z późniejszymi zmianami):
Ulgi na podstawie biletów jednorazowych:
ulga 100%:
• dzieci w wieku do lat 4, pod warunkiem
nie korzystania z osobnego miejsca do sie-

1. BILETY JEDNORAZOWE (ceny w zł)
Bilety
normalne

Bilety ulgowe
25%

37%

49%

60%

78%

80%

95%

Za przejazd w jednej strefie

1,30

0,98

0,82

0,66

0,52

0,29

0,26

0,07

Za przejazd w dwóch strefach

3,00

2,25

1,89

1,53

1,20

0,66

0,60

0,15

Za przejazd w trzech strefach

4,00

3,00

2,52

2,04

1,60

0,88

0,80

0,20

Za przejazd w czterech strefach

4,50

3,38

2,84

2,30

1,80

0,99

0,90

0,23

78%

80%

2. BILETY MIESIĘCZNE W JEDNĄ STRONĘ (ceny w zł)
Bilety
normalne

Bilety ulgowe
25%

37%

49%

60%

Za przejazd w jednej strefie

21,60

16,20

13,61

11,02

8,64

4,75

4,32

Za przejazd w dwóch strefach

40,80

30,60

25,70

20,81

16,32

8,98

8,16

Za przejazd w trzech strefach

51,00

38,25

32,13

26,01

20,40

11,22

10,20

Za przejazd w czterech strefach

60,00

45,00

37,80

30,60

24,00

13,20

12,00

78%

80%

3. BILETY MIESIĘCZNE W OBIE STRONY (ceny w zł)
Bilety
normalne

Bilety ulgowe
25%

37%

Za przejazd w jednej strefie

36,00

27,00

Za przejazd w dwóch strefach

68,00

51,00

49%

60%

22,68

18,36

14,40

7,92

7,20

42,84

34,68

27,20

14,96

13,60

Za przejazd w trzech strefach

85,00

63,75

53,55

43,35

34,00

18,70

17,00

Za przejazd w czterech strefach

100,00

75,00

63,00

51,00

40,00

22,00

20,00

Bilety miesięczne w obie strony za przejazd w każdej ze stref upoważniają do przejazdów w tych strefach obiema liniami (111 i 188).
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Ulgi na podstawie biletów miesięcznych:
ulga 78%:
• dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem
lub niepełnosprawna;
ulga 49%:
• dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia
odbywania obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej - publicznej lub
niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia
24 roku życia, na podstawie legitymacji
szkolnej;
• studenci uczelni państwowych i niepaństwowych, studiów magisterskich, studiów
wyższych zawodowych i uzupełniających
studiów magisterskich (w tym studenci
studiów zaocznych i wieczorowych), do
ukończenia 26 lat, na podstawie legitymacji
studenckiej;
ulga 37%
• osoby niewidome nie uznane za niezdolne
do samodzielnej egzystencji
• nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponad
gimnazjalnych – publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych;
• nauczyciele akademiccy;
Wykaz dokumentów uprawniających do
korzystania z ulg znajduje się na stronie internetowej
UMiG
Murowana
Goślina
(www.murowana-goslina.pl).
Barbara Borejsza-Ida
podinspektor ds. ochrony środowiska
i usług komunalnych
tel. 061 812 20 55 wew. 206
e-mail: b.ida@murowana-goslina.pl

Zimowe utrzymanie dróg na terenie
gminy

P

odczas tegorocznej zimy zimowym
utrzymaniem dróg na terenie gminy zajmują się następujące firmy:

• DROGI GMINNE

Przedsiębiorstwo Usługowe Wysocki Stefan
z siedzibą w Murowanej Goślinie przy ulicy
Malinowej 29, tel. 0696 030 923. Koordynatorem prac w tym zakresie jest Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska –
Arkadiusz Krociak podinspektor ds. infrastruktury technicznej i usług komunalnych tel.
061 812 20 55 wew. 206 oraz 0510 251 379.
• DROGI POWIATOWE

Dróg Powiatowych, ul. Zielona 8, 61–851
Poznań, tel. 061 859 34 30. Drogi powiatowe
utrzymane są w dwóch standardach przedstawionych w poniższej tabeli.
• DROGI WOJEWÓDZKIE
Obsługą dróg wojewódzkich nr 196 z Poznania
w kierunku Skoków i nr 187 z Przebędowa
w kierunku Obornik, zajmuje się Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Gnieźnie przy
udziale podwykonawców tj. firm lokalnych:
EKO TRANS oraz Transport Ciężarowy
Krzysztof Zaremba. Koordynatorem prac jest
Rejon Dróg Wojewódzkich tel. kontaktowy
061 812 23 41.

Na terenie naszej gminy obsługą zimowego
utrzymania dróg powiatowych zajmuje się
firma EKO-TRANS z siedzibą w Murowanej
Goślinie przy ulicy Mściszewskiej 26a, tel. 061
812 20 13. Koordynatorem prac jest Zarząd

Arkadiusz Krociak
podinspektor ds. infrastruktury technicznej
i usług komunalnych
tel. 061 812 20 55 wew. 206
e-mail: a.krociak@murowana-goslina.pl

Dwa standardy utrzymania dróg powiatowych:

Standard

Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu, w jakim skutki
danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte
(zlikwidowane)

Po ustaniu opadów śniegu

Od stwierdzenia zjawiska
atmosferycznego przez
kierującego zimowym
utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o
wystąpieniu powyższego
4.

Opis standardu

1.

2.

3.

IV

Jezdnia odśnieżona na całej
szerokości, śliskość zimowa
zlikwidowana na:
- skrzyżowaniach z drogami
- skrzyżowaniach z koleją
- odc. o pochyleniu > 4%
- przystankach autobusowych
- innych miejscach ustalonych przez ZDP.

- luźny - do 6 godz.
- zajeżdżony - występuje
- języki śnieżne - występują
- zaspy - do 6 godz.
- utrudnienie dla samochodów osobowych

W miejscach
nych:
- gołoledź
- szron
- szadź
- pośniegowa
- lodowica

wyznaczo- 6 godz.
- 6 godz.
- 6 godz.
- 8 godz.
- 6 godz.

Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu, w jakim skutki
danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte
(zlikwidowane)
Standard

• jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych – przy przejeździe z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do
przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo - wychowawczej, placówki oświatowo - wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno • wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom
i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy
społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu
opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno
- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny
i z powrotem;
• żołnierze odbywający niezawodową służbę
wojskową, z wyjątkiem służby okresowej
i nadterminowej, oraz osoby spełniające
obowiązek tej służby w formach równorzędnych;
• cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji;
ulga 49%:
• osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji na podstawie orzeczenia właściwego organu, na podstawie przepisów
prawa polskiego;
ulga 37%:
• osoby niewidome, nie uznane za niezdolne
do samodzielnej egzystencji;
• dzieci od lat 4 do rozpoczęcia odbywania
obowiązkowego przygotowania przedszkolnego na podstawie oświadczenia
rodziców lub opiekunów o wieku dziecka.

Po ustaniu opadów śniegu

Od stwierdzenia zjawiska
atmosferycznego przez
kierującego zimowym
utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o
wystąpieniu powyższego

3.

4.

Opis standardu

1.

2.

VI

Jezdnia zaśnieżona.
Prowadzi się interwencyjne
odśnieżanie w zależności
od potrzeb.
Jezdnie posypane po
odśnieżaniu w miejscach
wyznaczonych przez ZDP.

- luźny - występuje
W miejscach wyznaczo- zajeżdżony - występuje
nych:
- nabój śnieżny - występuje
- wszystkie rodzaje ślisko- zaspy - występują do 48
ści po odśnieżaniu - 2
godz.
godz.
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Harmonogram zbiórki surowców wtórnych, odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych na 2008 rok

W

raz z początkiem nowego roku
chcielibyśmy Państwu przedstawić
nowy harmonogram i zasady zbiórki
surowców wtórnych oraz odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych. Podobnie jak
to miało miejsce dotychczas surowce wtórne
odbierała będzie firma, z którą mają Państwo
podpisaną umowę na odbieranie odpadów
komunalnych. Odpady wielkogabarytowe
natomiast odbierane będą od mieszkańców,
którzy uprzednio zgłoszą taką potrzebę. Informację o zamiarze pozbycia się odpadów
należy zgłaszać pod numerem: 061 812 20 55
wew. 206, osobiście w siedzibie urzędu – Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (w godzinach pracy urzędu) lub za
pośrednictwem sołtysa.
Pozostałe zasady selektywnej zbiórki odpadów pozostają niezmienione tzn. :
1. Dla budynków jednorodzinnych przeznaczony jest system workowy, a z pojemników korzystają mieszkańcy domów wielorodzinnych.
2. Do worków czy pojemników wrzucamy
tylko te odpady, na które są przeznaczone.
Nie mieszamy surowców wtórnych
oraz nie wrzucamy do pojemników czy
worków innych odpadów.
3. Worki, w których zostaną znalezione
inne odpady, niż przeznaczone do
zbiórki, nie będą odbierane przez
firmę.
4. Odpady wielkogabarytowe, uprzednio
zgłoszone do odebrania, prosimy wystawiać przed posesję do godz. 8:00 w dniu
zbiórki.
5. Odpady niebezpieczne dostarczamy do
pojazdu w dniu i godzinach wyznaczonych
w harmonogramie. Na terenach sołectw,
pojazd staje przy posesji sołtysa.
SUROWCE WTÓRNE – szkło, plastik
i makulatura odbierane będą od Państwa
przez firmę, z którą podpisaną mają Państwo
umowę na odbieranie odpadów komunalnych.
Właściciele otrzymają od swoich firm worki na
surowce wtórne, które odbierane będą według
poniższego harmonogramu.
W ramach zbiórki odbierane są: makulatura
- gazety, kartony, zeszyty, tektura, szkło –
butelki, słoiki, plastik - butelki po napojach,
worki foliowe, opakowania po chemii gospodarczej.
MIESIĄC
STYCZEŃ

DZIEŃ ZBIÓRKI
25

26R

LUTY

29

23R

MARZEC

28

15R

KWIECIEŃ

25

26R

MAJ

30

31R

CZERWIEC

27

28R

LIPIEC

25

26R

SIERPIEŃ

29

30R

WRZESIEŃ

26

27R

PAŹDZIERNIK

31

25R

LISTOPAD

28

29R

GRUDZIEŃ

19

20R

R - dotyczy klientów Remondis Sanitech Spółka z o.o.

Do worków i pojemników nie wrzucamy:
opakowań po olejach samochodowych, naczyń
jednorazowych, styropianu, opakowań po
chipsach, szyb, luster, szkła zbrojonego, porcelany, świetlówek, opakowań po lekach,
zatłuszczonego papieru, opakowań po sokach
czy mleku.
ODPADY NIEBEZPIECZNE – na terenie
miasta i gminy zbierane są metodą „donoszenia” raz na kwartał. W ramach zbiórki odbierane są: baterie, akumulatory, lekarstwa
i opakowania po nich, opony oraz świetlówki. Odpady należy dostarczyć do pojazdu
w dniach i godzinach określonych w harmonogramie. Na terenach sołectw pojazd staje przy
posesji sołtysa.
Terminy zbiórki, 1 raz w kwartale tj.:
25.03.2008, 24.06.2008,
23.09.2008, 16.12.2008.
Mściszewo

8:00 - 9:00

Starczanowo

9:30 - 10:30

Uchorowo

11:00 - 12:00

Białężyn

12:30 - 13:30

Nieszawa

14:00 - 15:00

Białęgi

15:30 - 16:30

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

DZIEŃ ZBIÓRKI

Terminy zbiórki, 1 raz w kwartale tj.:
26.03.2008, 25.06.2008,
24.09.2008, 17.12.2008.

MARZEC

28

CZERWIEC

27

WRZESIEŃ

26

Raduszyn

8:00 - 9:00

GRUDZIEŃ

19

Przebędowo

9:30 - 10:30

Długa Goślina

11:00 - 12:00

Łoskoń Stary

12:30 - 13:30

Murowana Goślina pl. Powstańców Wlkp.

14:00 - 15:00

Terminy zbiórki, 1 raz w kwartale tj.:
27.03.2008, 26.06.2008,
25.09.2008, 18.12.2008.
Łopuchowo

8:00 - 9:00

Wojnowo

9:30 - 10:30

Trojanowo

11:00 - 12:00

Głębocko

12:30 - 13:30

Głęboczek

14:00 - 15:00

Łopuchówko

15:30 - 16:30

Terminy zbiórki, 1 raz w kwartale tj.:
28.03.2008, 27.06.2008,
26.09.2008, 19.12.2008.
Murowana Goślina Nowy Rynek

8:00 - 9:00

Rakownia

9:30 - 10:30

Kamińsko

11:00 - 12:00

Boduszewo

12:30 - 13:30

Zielonka

14:00 - 15:00

Murowana Goślina Targowisko

15:30 - 16:30

Zapraszamy do udziału w zbiórce!
Barbara Borejsza-Ida
podinspektor ds. ochrony środowiska
i usług komunalnych
tel. 061 812 20 55 wew. 206
e-mail: srodowisko@murowana-goslina.pl

UWAGA!

DZIERŻAWCY
GRUNTÓW GMINNYCH
W związku z koniecznością uzgadniania warunków dzierżawy i przygotowywania umów na dzierżawę
gruntów będących własnością
gminy, Urząd Miasta i Gminy jeszcze raz przypomina, że obowiązkiem dzierżawcy jest złożenie
wniosku o dalszą dzierżawę na dwa
miesiące przed wygaśnięciem obowiązującej umowy. Nie dopełnienie
obowiązku powoduje znaczne
utrudnienie w ciągłości umów
i skutkuje naliczeniem opłaty za
bezumowne korzystanie z gruntu.
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O Ś W I ATA

Przygotowanie: TERESA DUTKIEWICZ, PLACÓWKI EDUKACYJNE GMINY

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

Co grudzień w worku niósł?

N

a dworze zimno, pachnie mrozem,
a w Szkole Podstawowej nr 2 im.
Henryka Sienkiewicza w Murowanej
Goślinie wręcz przeciwnie – urocze, magiczne
ciepło.
Okres przedświąteczny był czasem przygotowań do odwiedzin Świętego Mikołaja i klasowych wigilii, to również czas wielu przedmiotowych konkursów. W roku 2007 uczniowie
naszej szkoły zmagali się z zadaniami Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego, Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego oraz „łamali głowy” nad zadaniami
Złotej Żabki w dziedzinie matematyki i języka
polskiego. Wielu z nich (zdobywcy pierwszych
miejsc) awansowało do kolejnych pozaszkolnych etapów.
Laureatami szkolnego etapu tych konkursów
zostali:
Wojewódzki Konkurs Humanistyczny:
1 miejsce – Mikołaj Ostrowski 6c
2 miejsce – Patryk Catlow 6c
3 miejsce – Rozalia Żak 6b, Magdalena Bartczak 5c
Wojewódzki Konkurs MatematycznoPrzyrodniczy:
1 miejsce – Jakub Brzozowski 5b, Lynn
Kucharczyk 5c, Adrian Szary
6a, Mikołaj Ostrowski 6c

2 miejsce –
3 miejsce –

Kaja Maciejewska 6a, Paulina
Klaszczyńska 6a, Magdalena
Bartczak 5c
Danuta Śmigielska 5b, Joanna
Łopińska 5b

Złota Żabka – matematyka
1 miejsce – Anna Prymas 6b
2 miejsce – Jakub Brzozowski 5b
3 miejsce – Joanna Łopińska 5b
Złota Żabka – literatura i język polski
1 miejsce – Mikołaj Ostrowski 6c, Magdalena Goslar 5d, Kaja Maciejewska 6a
2 miejsce – Danuta Śmigielska 5b, Maria
Urbaniak 5d
3 miejsce – Patryk Catlow 6c
Kiedy już opadły konkursowe emocje nadszedł
czas na tradycyjną już zbiórkę pieniędzy na
rzecz schroniska dla zwierząt. 6 grudnia uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w aukcji
zabawek i sprzedaży pysznych świątecznych
ciast. Dochód z akcji „Pełna miska dla schroniska” wyniósł 514 zł. 20 grudnia organizatorzy
tej akcji – uczniowie klasy 5c i 5d – zawieźli do
Obornik dary, dzieląc się swoją miłością do
zwierząt.
Świąteczną atmosferę w naszej szkole podkreślił bożonarodzeniowy projekt, w którym

Szkoły w projektach unĳnych

O

d września do grudnia w Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 realizowane były projekty w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego
i organizacji pozarządowych. W ramach tego
projektu Szkoła Podstawowa nr 2 uzyskała
dotację i realizowała dwa programy: „Kuźnia
talentów” i „Bliżej kultury”. Celem tych programów było rozwĳanie różnorodnych zainteresowań dzieci jak również umożliwienie
udziału uczniów w spektaklach teatralnych
oraz koncertach w Poznaniu. Gimnazjum
nr 2 również uzyskało dotację na realizację
programu „Od poloneza do aerobiku”. Uczniowie gimnazjum mieli okazję poznać różnorodne tańce narodowe, dworskie, elementy
tańca towarzyskiego oraz aerobiku.
Obie szkoły uzyskały dotację przystępując do
konkursu ogłoszonego przez Wojewodę Wielkopolskiego. Myślę, że były to bardzo dobrze
wykorzystane fundusze unĳne.

Białężyn i Długa Goślina - przykładem dobrej,
partnerskiej współpracy!
Kolejne szkoły nie próżnują i przygotowują się
do pozyskiwania funduszy unĳnych.
Te same problemy, wspólne cele, podobna
struktura szkół, skłoniły kierownictwo obu

placówek do zorganizowania szkolenia, przygotowującego kadrę nauczycielską do aplikowania o środki unĳne. Zespół ds. pozyskiwania funduszy unĳnych Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli w Poznaniu przyjął zaproszenie
pani dyrektor Urszuli Wiśniewskiej i w dniach:
7-8 grudnia br., w Białężynie, odbyło się szkolenie na temat pozyskiwania funduszy oraz
budowy i zarządzania projektem. Przez dwa
dni, w ciepłej i miłej atmosferze, osłodzonej
domowym pieczywem, doskonalono warsztat
budowy projektu. Powstały pomysły na pozyskanie funduszy i rozwiązanie problemów obu
szkół. Życzymy powodzenia w konkursach,
które tuż, tuż…
Teresa Dutkiewicz
inspektor ds. oświaty
tel. 061 811 30 03
e-mail: t.dutkiewicz@murowana-goslina.pl

uczestniczyły klasy IV - VI. Każda klasa przygotowywała wiadomości o świątecznych tradycjach różnych krajów, ozdoby świąteczne,
kartki z życzeniami i oczywiście listy do Świętego Mikołaja. Dzięki temu w naszej szkole
pojawiły się choinki, bałwanki, Mikołajkowe
skarpety i wspaniałe girlandy.
Ostatnie przedświąteczne dni upłynęły pod
znakiem wigilii klasowych, jasełek i przedstawień. Młodsze klasy zaprezentowały rodzicom
i uczniom jasełka, natomiast klasa 6c pod kierunkiem p. Jadwigi Maćkowiak pokazała przedstawienie „Kolędnicy”. Nie sposób z dumą
wspomnieć, że spektakl ten zdobył wyróżnienie podczas VIII Powiatowego Przeglądu
Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych w Pobiedziskach. Swoje umiejętności sceniczne
zaprezentowali też uczniowie klasy 4c wystawiając jasełka dla pozostałych klas.
21 grudnia uczniowie i nauczyciele podzielili
się opłatkiem, złożyli sobie życzenia i w radosnym nastroju rozeszli się do domów, by czekać
na tę „Cichą noc, świętą noc...”.
Hanna Frelich
Szkoła Podstawowa nr 2
tel. 061 812 29 77
e-mail: sp2@murowana-goslina.pl

Niższe opłaty
adiacenckie

W

związku ze zmianą przepisów ustawowych, które obniżają maksymalną
stawkę opłaty adiacenckiej z 50 do
30 procent wzrostu wartości nieruchomości,
w dniu 22 października 2007r. podjęta została
Uchwała Rady Miejskiej wprowadzająca
stawkę procentową opłaty adiacenckiej w wysokości 30 % różnicy wartości nieruchomości
przed i po podziale. Poprzednia stawka przyjęta przez Radę Miejską uchwałą nr IX/71/2007
z dnia 25 czerwca 2007r. była maksymalną
stawką ustawową i wynosiła 50%.

Nowe regulacje przewidują również możliwość wnoszenia opłaty poprzez przeniesienie
na gminę, za jej zgodą, praw do działki wydzielonej w wyniku podziału. Różnice między wartością działki gruntu wydzielonej w wyniku
podziału a należnością wynikającą z opłaty
adiacenckiej pokrywane są w formie dopłat.
Monika Tomaszewska
podinspektor ds. gospodarki gruntami
tel. 061 812 80 55 w. 106
e-mail: m.tomaszewska@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

Noc Sylwestrowa w Gminie
Murowana Goślina

T

egoroczny Sylwester był najspokojniejszy w przeciągu kilku ostatnich lat.
Mimo, że tej nocy pełniło służbę tylko
sześciu funkcjonariuszy (trzech Policjantów
i trzech Strażników) nie było potrzeby wzywania “posiłków” z zewnątrz. Najważniejsze,
że nikt nie ucierpiał od fajerwerków, choć
Nowy Rok w całej gminie witano bardzo hucznie. Nie doszło również do poważniejszych
aktów wandalizmu. Owszem, wybito szyby
wystawowe w dwóch sklepach na Nowym
Rynku, oderwano z mocowania jedną z kamer
monitorujących rynek oraz przewrócono
pojemnik do selektywnej zbiórki odpadów na
parkingu przy ulicy Kutrzeby, ale takie przypadki zdarzają się również w “zwykłe” weekendy. Policjanci zatrzymali w pobliżu ronda
nietrzeźwego 15 - latka, który wybrał się na
przejażdżkę samochodem “pożyczonym” od
ojca kolegi, strażnicy zaś na ulicy Krętej pĳanego 18 - latka, który woził samochodem należącym do ojca koleżankę - aby ją rozweselić.
Nie muszę chyba dodawać, że właściciele oby-

dwu samochodów nic o tym nie wiedzieli,
a kierowcy nie posiadali także uprawnień do
kierowania pojazdami. O ile w pierwszym
przypadku jest to oczywiste z tytułu wieku to
w drugim przypadku młody człowiek oświadczył, że właśnie zamierza się zapisać na kurs
na Prawo Jazdy.
Ponadto mieszkańcy Wojnowa wracając nad ranem z imprezy sylwestrowej stwierdzili włamanie do swojego
mieszkania. Złodziej prawdopodobnie został
spłoszony gdyż ukradł tylko telefon komórkowy leżący w widocznym miejscu. Jezdnie
i chodniki wczesnym ranem bardzo sprawnie
zostały oczyszczone z pozostałości po fajerwerkach i szklanej stłuczki tak, że przed południem prawie nie było po nich śladu.
Podsumowując - tegorocznego Sylwestra
należy uznać jako spokojnego.
Piotr Kubczak
Komendant Straży Miejskiej
tel. 061 812 20 10, 502 514 212
e-mail: p.kubczak@murowana-goslina.pl

Po pĳanemu, bez prawa jazdy
i z niesprawnym samochodem

W

sobotnie popołudnie (8 grudnia)
patrol Straży Miejskiej jadący ulicą
Kolejową zainteresował się białym
“maluchem”, którego kierowca zachowywał
się tak, jakby za wszelką cenę pragnął uniknąć
kontaktu ze Strażnikami. Na Wojska Polskiego
strażnicy dogonili Fiacika. Jak się okazało 20 letni kierowca miał powody do obaw.
Znajdował się pod wpływem alkoholu, a ponadto był dopiero w trakcie kursu na prawo
jazdy. Wezwani na miejsce Policjanci

Ważne telefony, kontakty:
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,
OSP Murowana Goślina tel.: 061 812 23
98;
Tadeusz Stencel pełnomocnik ds. bezpieczeństwa tel. kom: 502 51 42 27
Dzielnicowi
Rejon I: Starsza część Murowanej Gośliny
(Osiedle Samorządowe nr 1, 2, 3, 4, 5, 6.)
Strażnik Miejski, strażnik Sławomir
MALEC
e-mail: s.malec@murowana-goslina.pl

w związku z fatalnym stanem technicznym
pojazdu - przede wszystkim ogumienia zatrzymali także dowód rejestracyjny kierowcy.
Kierowca stanie przed sądem, a prawa jazdy
i tak nie odbierze - nawet jeśli zda egzamin.
Piotr Kubczak
Komendant Straży Miejskiej
tel. 061 812 20 10, 502 514 212
e-mail: p.kubczak@murowana-goslina.pl

Rejon II: os. Zielone Wzgórza (Osiedla Samorządowe nr 7, 8, 9, 10, 11, 12)
Policjant sierżant Hubert ŻOŁDAK
kom. 0 605 192 925
Strażnik Miejski, mł. insp. Krystian RUSZCZYŃSKI
k.ruszczyński@murowana-goslina.pl
Rejon III: Tereny wiejskie gminy
Rejon III A
strażnik Adam MODZELEWSKI
a.modzelewski@murowana-goslina.pl
Rejon III B
strażnik Mariusz MERMELA
m.mermela@murowana-goslina.pl
Szczegółowy wykaz znajduje się na stronie
internetowej www.murowana-goslina.pl.

Dewastacje

W

nocy z niedzieli na poniedziałek (9/10
grudnia) po raz kolejny doszło do
znacznych dewastacji na terenie
osiedla “Zielone Wzgórza”. W rejonie budynku
przy Nowym Rynku 11 nieznani sprawcy
powyrywali w nocy rośliny ozdobne, zaśmiecili teren rozrzucając zawartość koszy na
śmieci i tłukąc butelki po piwie. W innych blokach (ul. Kręta i plac Kasztanowy) powybĳano
szyby na korytarzach i wyrwano ze ściany
domofon. Swoje straty spółdzielnia oszacowała
na minimum 1700 złotych. Jak zwykle nikt nic
nie widział i nie słyszał...
W sobotnie południe obok schodów do sklepu
“Żabka” na placu Powstańców Wlkp. pięciu
osiłków biło młodego mężczyznę. To bardzo
ruchliwe miejsce - mimo to nikt mu nie
pomógł, nikt też nie wezwał służb porządkowych. Dopiero gdy agresorzy się “zmęczyli”
i odeszli ktoś zadzwonił do Straży Miejskiej.
Przynajmniej strażnicy zaopiekowali się delikwentem. Ale gdyby zadzwoniono od razu
może uniknąłby pobicia lub przynajmniej
sprawcy zostaliby ujęci...
Piotr Kubczak
Komendant Straży Miejskiej
tel. 061 812 20 10, 502 514 212
e-mail: p.kubczak@murowana-goslina.pl

Sprytny „zaśmiecacz” ukarany

P

ewien sprytny mieszkaniec Murowanej
Gośliny wynalazł nowatorską metodę
pozbywania się odpadów z gospodarstwa domowego. Woził w swoim samochodzie
łopatę i odpady zakopywał w lesie.
Byłby tak robił dalej, ale szczęście go opuściło.
W weekend, będący na spacerze czujny mieszkaniec Mściszewa wypatrzył cwaniaka
i o swoim spostrzeżeniu poinformował Straż
Miejską. Strażnicy po numerach rejestracyjnych dotarli do właściciela pojazdu, i dalej po
nitce do kłębka ustalili sprawcę. Oszczędności
okazały się pozorne, bo koszt paliwa i 500 złotowy mandat wielokrotnie przekroczyły
wartość legalnie opróżnianego pojemnika na
odpady. Nie licząc oczywiście stresu...
Piotr Kubczak
Komendant Straży Miejskiej
tel. 061 812 20 10, 502 514 212
e-mail: p.kubczak@murowana-goslina.pl
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URZĄD MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA
ogłasza nabór na 3 stanowiska
STRAŻNIK MIEJSKI

DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
I REKREACJI W MUROWANEJ GOŚLINIE
Na podstawie § 13 ust. 1 statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
i Rekreacji w Murowanej Goślinie Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina ogłasza Konkurs na stanowisko Dyrektora MiejskoGminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie z siedzibą przy ul. Poznańskiej 16, 62-095 Murowana Goślina.
Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w konkursie:
• minimum 3 letni staż pracy,
• niekaralność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku.
Wymagania dodatkowe pożądane od kandydata:
• znajomość organizacji i zasad funkcjonowania instytucji kultury,
• doświadczenie w pracy w instytucji kultury,
• znajomość przepisów z zakresu prawa zamówień publicznych,
prawa pracy, finansów publicznych,
• dysponowanie wiedzą umożliwiającą pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych na działalność kulturalną,
• umiejętności organizacyjno-menadżerskie,
• umiejętność współpracy z różnorodnymi środowiskami lokalnymi,
• komunikatywność,
• znajomość języka obcego (szczególnie języka angielskiego lub
niemieckiego).
Oferta powinna zawierać:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy kandydata,
• pisemną koncepcję działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji, jako nowoczesnej instytucji kultury,
• odpisy lub kserokopie dokumentów stwierdzających wykształcenie kandydata, znajomość języka obcego i jego doświadczenie
zawodowe,
• oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata, że nie był karany za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
• oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo
popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu
postępowanie karne lub dyscyplinarne,
• oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych niezbędnych dla prowadzenia postępowania
konkursowego,
• zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji kierowniczych.
Ofertę należy złożyć w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie przy ul. Poznańskiej 18, w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie”, w nieprzekraczalnym
terminie 18 lutego 2008 r. do godz. 17.00.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu:
3 marca 2008 r.
Informacji o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji udziela p. Dorota Brajewska – inspektor ds. opieki zdrowotnej i dotacji udzielanych z budżetu
gminy – tel. 061 811 28 45.

Od kandydatów wymaga się:
Wykształcenie:
konieczne:
średnie,
pożądane:
wyższe.
Doświadczenie zawodowe:
konieczne:
2 lata,
pożądane:
w straży miejskiej.
Dodatkowe umiejętności:
- obsługa komputera - pakiet MS Office.
Uprawnienia i kwalifikacje:
konieczne:
uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi (co najmniej kat B),
pożądane:
ukończone szkolenie podstawowe dla strażników
straży gminnych,
uprawnienia do kontroli ruchu drogowego,
uprawnienia do posługiwania się pałką Tonfa,
uprawnienia do posługiwania się bronią palną.
Pożądane wiedza w zakresie przepisów:
- Kodeks Drogowy,
- Kodeks Wykroczeń,
- Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- Prawo ochrony środowiska,
- Prawo wodne,
- Ustawa o odpadach,
- Ustawa o strażach gminnych,
- Kodeks Postępowania Administracyjnego,
- Ustawa o samorządzie gminnym.
Pożądane cechy osobowości:
- punktualność,
- wysoka kultura osobista,
- dokładność,
- stanowczość,
- samodzielność,
- komunikatywność,
- wysoki próg odporności na sytuacje stresowe,
- umiejętność działania i podejmowania decyzji w warunkach braku
czasu i podwyższonego stresu,
- zdecydowanie w działaniu.
Ponadto wymaga się:
- posiadania obywatelstwa polskiego,
- ukończenia 21 lat,
- uregulowanego stosunku do służby wojskowej,
- korzystanie w pełni z praw publicznych,
- nienagannej opinii,
- sprawności fizycznej i psychicznej,
- niekaralności sądowej.
Zakres zadań na stanowisku:
- obowiązki wynikające z ustawy o Strażach Gminnych i przepisów
wykonawczych,
- egzekwowanie przestrzegania prawa miejscowego.
Kandydatów zapraszamy do składania aplikacji zawierających:
- życiorys,
- list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje
i doświadczenia zawodowe (kserokopie świadectw pracy),
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, pełni praw publicznych, niekaralności za przestępstwa
popełnione umyślnie,
- klauzulę o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (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 15 lutego 2008 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.
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KIEROWNIKA BIURA ANALIZ I KONTROLI BUDŻETU
Od kandydatów wymaga się:
Wykształcenie:
konieczne: wyższe ekonomiczne,
pożądane: brak
Doświadczenie zawodowe:
konieczne:
a) 4 lata doświadczenia zawodowego,
b) co najmniej 2-letni staż pracy na stanowiskach:
- urzędniczych w jednostkach, o których mowa w art.
1 Ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U.
1990 Nr 21, poz. 124 z późniejszymi zmianami)
- w służbie cywilnej,
- w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk
obsługi,
- w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi,
- na kierowniczych stanowiskach państwowych.
pożądane:
4 lata doświadczenia zawodowego w księgowości budżetowej i przy sporządzaniu analiz finansowych.
Dodatkowe umiejętności:
- umiejętność analizy zapisów na kontach księgowych,
- umiejętność dostosowania tempa pracy do ustawowych
terminów,
- umiejętność śledzenia zmian w przepisach,
- umiejętność planowania pracy,
- biegła znajomość MS Office i zasad działania programów
finansowo –księgowych.
Niezbędna wiedza w zakresie przepisów:
- Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
- ustawy o samorządzie gminnym.
- rozporządzeń w sprawie sprawozdawczości budżetowej
i klasyfikacji budżetowej,
- ustawy o dochodach jst,
- ustawy o finansach publicznych,
- ustawy o rachunkowości wraz z aktami wykonawczymi,
- ustawy o pożytku publicznym.
Pożądane cechy osobowości:
- samodzielność i komunikatywność,
- zdolności organizacyjne i współpracy zespołowej,
- zdolność myślenia analitycznego,
- punktualność i dokładność,
- wysoka kultura osobista.

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; 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
Zastępca Burmistrza Marcin Buliński: ............................... 061 811 30 04
Sekretarz Maciej Kaczmarek: ..................................061 812 20 55 w. 131
Skarbnik Romana Dudek: .....................................................061 811 30 02
Referat Inwestycji, p.o. kierownika Ryszard Pomin: .........061 812 24 20
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
kierownik Violetta Szałata: ..................................................061 812 21 50
Utrzymanie dróg i infrastruktura drogowa,
Arkadiusz Krociak ....................................................061 812 20 55 w. 206
Tel. alarmowy - Kanalizacja deszczowa, drogi i oświetlenie 0 510 25 13 79
Dodatki mieszkaniowe, Lucyna Kasprzak .........................061 892 11 93

Zakres zadań na stanowisku:
- opracowanie analiz finansowych i budżetowych,
- kompletowanie wniosków o udzielenie kredytów bankowych; nadzór nad realizacją umów kredytowych i spłata
zobowiązań z tytułu rat i odsetek,
- prowadzenie i rozliczanie spraw związanych z emisją obligacji komunalnych,
- nadzór finansowy nad wykorzystaniem środków z funduszy
strukturalnych i prawidłowością prowadzonej dokumentacji
finansowej w tym zakresie; prowadzenie rozliczeń, przygotowanie sprawozdań finansowych,
- prowadzenie rejestru umów i kontrola zaangażowania
środków publicznych. Przygotowywanie informacji o zaangażowaniu z tytułu podpisanych umów i udzielonych zleceń
ustnych dla celów ujęcia w sprawozdaniach budżetowych,
- nadzór finansowy nad dotacjami udzielanymi z budżetu
gminy,
- nadzór nad realizacją funduszu celowego – GFOŚiGW,
- koordynacja prac nad opracowaniem informacji o stanie
mienia komunalnego,
- wstępne opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń
w sprawie zmiany budżetu,
- przygotowywanie danych do sprawozdań NDS,
- przygotowywanie prognoz budżetu na następne lata, aktualizacja Wieloletniego Planu Finansowego gminy.
Kandydatów zapraszamy do składania aplikacji zawierających:
- życiorys,
- list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenia zawodowe (kserokopie świadectw
pracy),
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności
prawnych, pełni praw publicznych, niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- klauzulę o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (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 15 lutego 2008 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.

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa,
kierownik Jadwiga Kubińska: ...............................................061 812 22 44
Rolnictwo, leśnictwo i melioracje, Małgorzata Śliwa..061 812 20 55 w. 104
Urząd Stanu Cywilnego, kierownik Anna Górska ..............061 812 23 11
Dowody Osobiste, Ewidencja Ludności, Daria Tomczak . 061 812 23 11
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,
kierownik Ewa Leitgeber .....................................................061 811 88 28
Biuro Rady Miejskiej..............................................................061 812 24 41
Biuro Komunikacji Społecznej............................................. 061 811 88 48
Turystyka, promocja, obszary wiejskie, Arkadiusz Bednarek 061 811 88 48
Komunikacja Społeczna Roma Dukat .....................061 812 20 55 w. 203
Obsługa inwestorów, Barbara Florys - Kuchnowska 061 812 20 55 w. 202
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 Energetyczne ..................................................... 061 423 91 11
Wodociągi i kanalizacja sanitarna (całą dobę) ...... 061 812 20 40 lub 994
Wodociągi i kanalizacja sanitarna (700 - 2200) ..............061 835 90 66
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