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U C Z E S T N I K
P R O G R A M U

1. Obwodowe komisje wyborcze.
Głosowanie w naszej gminie odbywało się w 
10 lokalach wyborczych. W komisjach powo-
łanych przez Burmistrza z kandydatów zgło-
szonych przez pełnomocników komitetów 
wyborczych pracowało 199 osób (łącznie z 
pracownikami Urzędu). Niestety zaangażo-
wanie członków komisji było różne. Pierw-
szym pytaniem niektórych było pytanie o 
wysokość diety. Część z kolei była zasko-
czona, że praca w komisji to nie tylko dzień 
wyborów, ale wcześniej pierwsze posiedze-
nie, na którym konstytuuje się komisja, 
potem szkolenie, liczenie kart do głosowania 
i szykowanie lokalu. W związku z tym zostały 
podjęte pewne czynności w celu zdyscypli-
nowania członków komisji. Ze składu komisji 
przy wyborach prezydenckich Burmistrz 
odwołał 4 osoby, które nie stawiły się na 
pierwsze dwa posiedzenia komisji, bez 
usprawiedliwienia swojej nieobecności. 
Członkowie komisji otrzymali również diety 
w wysokości proporcjonalnej do swego 
zaangażowania. Nie zmienia to faktu, że 
większość członków komisji pracowała z peł-
nym zaangażowaniem, dzięki czemu wybory 
udało się przeprowadzić praktycznie bez 
problemów.
2. Frekwencja.
Frekwencja w naszej Gminie była niestety 
jedną z najniższych w powiecie poznańskim. 
W wyborach do Sejmu i Senatu wyniosła 
zaledwie 36,51% (14 miejsce na 17 gmin 
powiatu poznańskiego) przy średniej 

w powiecie 42,37%. W I turze wyborów 
prezydenckich frekwencja w Murowanej 
Goślinie wyniosła 47,88 % (15 miejsce) przy 
średniej w powiecie 53,47% a w II turze 
49,86% (15 miejsce) przy średniej 55,67%. 
Dla porównania w gminiach, które wypadły 
najlepiej frekwencja była następująca: wybory 
do Sejmu i Senatu – Puszczykowo 51,63%, 
I tura wyborów prezydenckich – Suchy Las 
60,32%, II tura wyborów prezydenckich – 
Suchy Las 62,88%. 
W wybory poza komisjami wyborczymi 
zaangażowane były również inne osoby 
i instytucje. Dziękuję dyrektorom i pracow-
nikom szkół, przedszkoli „Słoneczko” i „Leśne 
Skrzaty”, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kul-
tury i Rekreacji, OSP w Boduszewie za uży-
czenie pomieszczeń na przygotowanie lokali 
wyborczych. Strażakom z OSP w Murowa-
nej Goślinie, harcerzom ZHR i ZHP 
za pomoc osobom niepełnosprawnym. Poli-
cji i Straży Miejskiej za zabezpieczenie wybo-
rów.
W tym roku jeszcze jedne wybory – do Mło-
dzieżowej Rady Miejskiej. Będą okazją tym 
razem dla młodszych mieszkańców naszej 
gminy do przećwiczenia lekcji demokracji. 
Miejmy nadzieję, że frekwencja będzie wyż-
sza niż w „dorosłych” wyborach. 

Marcin Buliński
Sekretarz Murowanej Gośliny

tel.: 811 30 04
e-mail: sekretarz@murowana-goslina.pl

Drugą turą wyborów prezydenckich zakończył się wyborczy maraton, który nie 
miał wcześniej precedensu. W ciągu niecałego miesiąca trzykrotnie uczestniczy-
liśmy w wyborach: 25 września do Sejmu i Senatu, 9 i 23 października w wybo-
rach Prezydenta RP. Czas na podsumowanie.

Maraton wyborczy zakończony

W związku z uroczystością z okazji 
Święta Niepodległości w dniu 
11 listopada, organizowaną na 

placu Powstańców Wielkopolskich, nastąpi 
w tym obszarze zmiana organizacji ruchu. 
W godzinach uroczystości na placu 
Powstańców Wlkp. zamknięta będzie 
droga wojewódzka nr 196 na odcinku 
od ul. Wojska Polskiego do ul. Polnej.
Zorganizowany zostanie objazd do 
Wagrowca ulicami: Wojska Polskiego, Kole-
jową i Polną. Objazd do Poznania będzie 
biegł ulicami: Polną Kolejową, Wojska Pol-
skiego. Przystanek autobusowy będzie na 
ulicy Kolejowej naprzeciwko Dworca PKP.
 Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 Lucyna Kasprzak
sam. referent ds. dodatków mieszkaniowych

i usług komunalnych
tel.: 892 11 93

e-mail: l.kasprzak@murowana-goslina.pl

Zmiana organizacji ruchu 
11 listopada 2005 r.

W związku z zagrożeniem związanym 
z możliwością wystąpienia ptasiej 
grypy minister rolnictwa wydał 

rozporządzenie, w którym zakazuje organi-
zowania targów wystaw, pokazów i konkur-
sów z udziałem żywych ptaków.
W rozporządzeniu minister zakazuje 
trzymania drobiu na otwartej prze-
strzeni.
W związku z powyższym nadzór nad wyko-
naniem postanowienia na terenie miasta i 
gminy Murowana Goślina sprawuje Straż 
Miejska.

Zagrożenie ptasią grypą
W razie jakichkolwiek niepokojących sytuacji 
prosimy o jak najszybszy kontakt z odpo-
wiednimi służbami.
Potrzebne numery telefonów:
Straż Miejska: 812 20 10; 0500 12 49 40
Policja: 812 22 97; 0500 13 53 51
Weterynarz: 812 22 36; 0602 21 94 92.

Tadeusz Stencel
inspektor ds. bezpieczeństwa

tel.: 812 20 55 w. 219; tel.kom.: 0502 51 42 27
e-mail: t.stencel@murowana-goslina.pl
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ROWERZYSTO!!

19 listopada 2005 Straż Miejska prze-
prowadzi akcję znakowania rowerów. 
Chętnych zapraszamy do siedziby SM 
przy ulicy Mostowej 3 w godzinach 
od 12 do 18 ze swoim rowerem 

i dokumentem tożsamości.

PRZEJRZYSTA 
POLSKA



Biuletyn Samorządowy
Miasta i Gminy Murowana Goślina 2

Urząd Miasta i Gminy w Murowanej 
Goślinie jako jedyny urząd gminy 
w kraju został laureatem Programu 

Inwestor w Kapitał Ludzki. Podczas uroczy-
stej gali, która odbyła się 11.10.2005 r. 
w lokalu Enklawa w Warszawie, Burmistrz 
Tomasz Łęcki odebrał Godło Programu. 
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina 
znalazł się w doborowym towarzystwie fi rm 
(Toyota, BCC, BP Polska), które w szcze-
gólny sposób dbają o podnoszenie kwalifi ka-
cji swoich pracowników oraz wprowadzają 
nowoczesne metody zarządzania zasobami 
ludzkimi. Wśród nagrodzonych znalazł się m.
in. Urząd Służby Cywilnej w Warszawie oraz 
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w 
Szczecinie. 
Urząd w Murowanej Goślinie został doce-
niony za realizację wyróżniających się pro-
gramów zorientowanych na rozwój kapitału 
ludzkiego również za utrzymywnie dobrych 
relacji z pracownikami  dzięki czemu groma-
dzona jest wiedza o wartościowych prakty-
kach i inicjatywach i zakresu inwestowania 
w rozwój kapitału ludzkiego.
Dzięki wprowadzonym procedurom i syste-
mom Urząd w Murowanej Goślinie: 
• wyznacza trendy w polityce personalnej, 
• weryfi kuje i doskonali klimat organiza-

cyjny, 
• umacnia pozycję fi rmy na rynku pracy, 
• wspomaga budowanie prestiżu organizacji. 
Dzięki szerokiemu zasięgowi Program pro-
muje profesjonalne rozwiązania i fi rmy, 
w których zarządzanie zasobami ludzkimi 
stoi na wysokim poziomie. 

Paweł Woźniak
referet ds. komunikacji społecznej

tel.: 812 20 55 w. 203
e-mail: pawel@murowana-goslina.pl

Urząd wśród 
najlepszych

W Biuletynie Informacji Publicznej  UMiG 
Murowana Goślina pod adresem www.bip.
murowana-goslina.pl oraz na tablicach ogło-
szeń i w Kancelarii UMiG dostępne są:
1. II ogłoszenie o rokowaniach po drugim 

przetargu oraz po pierwszym ogłoszeniu 
o rokowaniach na oddanie w użytkowa-
nie wieczyste nieruchomości położonej  
w Nieszawie zabudowanej budynkiem 
pałacowym i ofi cyną,

2. Wykazy nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży w drodze bez przetargo-
wej na rzecz głównych najemców na:
• lokal mieszkalny w budynku położo-

nym w Murowanej Goślinie, ul. Rogo-
zińska 11,

• budynek jednorodzinny położony 
w Złotoryjsku.

Jadwiga Kubińska
kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomoś-

ciami, Rolnictwa i Leśnictwa
tel.: 812 22 44

e-mail: j.kubinska@murowana-goslina.pl

Przetarg

• Co, gdzie, kiedy?! •

Imprezy Miejskogminnego Ośrodka Kultury i Rekeacji
5-19 listopada Wystawa malarska Mieczysława Skibickiego Ośrodek Kultury 

19 listopada I Wielkopolskie Spotkania Regionalistów Ośrodek Kultury

25 listopada - 
31 grudnia Wystawa malarstwa Lidii Szuszkiewicz Ośrodek Kultury

26 listopada Koncert Mickiewiczowski w 150 rocznicę śmierci Poety Ośrodek Kultury 

6 grudnia Koncert Mikołajkowy Klub Osiedlowy 

27 grudnia Obchody rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego Ośrodek Kultury 

Kalendarium wydarzeń kulturalnych

Harmonogram bochodów 25-lecia Solidarności

11 listopada 
godz 10.00

Msza Św. za Ojczyznę z udziałem kapelana Soli-
darności ks. kanonika Tadeusza Magasa

Kościół pw. św. Jakuba 
w Murowanej Goślinie

11 listopada
godz. 19.00 Wieczór pieśni patriotycznych

Salka pod Kościołem p.w Naj-
wyższego Arcykapłana Jezusa 

Chrystusa

11 grudnia
godz. 18.00

Wieczór pieśni Jacka Kaczmarskiego 
w wykonaniu zespołu w składzie: Przemysław 

Lembicz, Piotr Lembicz, Marcin Żmuda
Sala OSP przy ul. Rogozińskiej

13 grudnia
godz 18:00

Wystawa znaczków oraz lokalnych pamiątek doty-
czących tamtych dni.

Rozstrzygnięcie konkursu „25 lat Solidarności”.

Biblioteka przy 
pl. Powstańców Wlkp.

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Tomasz Łęcki

zaprasza wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w obchodach

Święta Niepodległości
Program uroczystości:

10 listopada 2005 r. (czwartek)
godz. 20.30 X Bal Niepodległościowy, Gimnazjum nr 2, ul. Kutrzeby 3

11 listopada 2005 r. (piątek)
godz. 10.00 Msza Św. za Ojczyznę z udziałem kapelana „Solidarności” 
ks. Tadeusza Magasa Kościół p.w. św. Jakuba, Oprawa muzyczna: Chór 
Mieszany „Vocantes” pod dyrekcją Leszka Bajona, Orkiestra Dęta OSP 
pod dyrekcją Przemysława Neumanna
godz. 11.00 Uroczystość przed pomnikiem na placu Powstańców 
Wielkopolskich

• Hymn Narodowy Orkiestra Dęta OSP
• Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Tomasza Łęckiego
• Złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem
• Odegranie Roty Orkiestra Dęta OSP

godz. 11.45 Program w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 
pod kierunkiem Zofi i Wtorkowskiej oraz Zespołu Śpiewaczego KGW 
„Goślińskie Chabry” pod dyrekcją Marii Nowak oraz zwiedzanie 
wystawy z okazji 25-lecia Solidarności, sala Ośrodka Kultury, ul. Poznań-
ska 16
godz. 12.00 Powszechne Strzelanie Niepodległościowe Kurkowego 
Bractwa Strzeleckiego, Strzelnica Bracka, ul. Bracka
godz. 19.00 Wieczór pieśni patriotycznych przygotowany przez Zwią-
zek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Salka pod kościołem p.w. Najwyż-
szego Arcykapłana Jezusa Chrystusa

Apelujemy o wywieszenie fl ag narodowych!

Lucyna Bełch
dyrektor Ośrodka Kultury

Wiesław Kaniecki
Przewodniczący Komitetu Onchodów 25-lecia Solidarności
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SPROSTOWANIE
„Oświadczenie Burmistrza Miasta i Gminy 
Murowana Goślina”, podpisane przez burmi-
strza - Tomasza Łęckiego, a wydrukowane 
w numerze sierpniowo-wrześniowym 2005 
„Biuletynu Samorządowego Miasta i Gminy 
Murowana Goślina” zawiera informacje nie-
prawdziwe, odnoszące się do gazety „Muro-
wana Prawda” i dziennikarzy z nią związa-
nych.
1. Nieprawdą jest,  że redakcja „Murowanej 

Prawdy” potraktowała w sposób nie-
zgodny z prawem prasowym (art. 32 ust. 
6) przekazane sprostowania do artyku-
łów na temat zastępcy burmistrza oraz 
modernizacji dużej sali Ośrodka Kultury. 
Materiały z Urzędu Miasta i Gminy 
zostały bowiem nazwane „sprostowa-
niem”, ale co do takiego nie spełniały 
wymagań art. 31 ust. 1 prawa praso-
wego, mając charakter odpowiedzi 
i wyjaśnień, a wobec takich cytowany 
art. 32 ust. 6 dopuszcza możliwość 
komentowania w tym samym numerze.

2. Nieprawdą jest, jakoby w ostatnim okre-
sie organizowano w urzędzie regularne 
spotkania z przedstawicielami czasopism 
wydawanych w Murowanej Goślinie, 
gdyż odbyły się takie zaledwie dwa 
- 3 czerwca i 15 lipca (także z udziałem 
przedstawiciela „Murowanej Prawdy”).

3. Nieprawdą jest, że w „Murowanej Praw-

dzie” regularnie pisze Adrianna Borowicz, 
a tym bardziej „nierzadko agresywnie 
komentuje lokalne życie, w tym samo-
rządowe”. Tym samym nieprawdą jest, 
że narusza Kodeks Etyki Dziennikarskiej 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

4. Nieprawdą jest, jakoby Adrianna Boro-
wicz łączyła pracę dziennikarską z „poli-
tyczną funkcją radnej Rady Miejskiej”, 
gdyż pełnienie mandatu radnej jest funk-
cją samorządową, a nie polityczną.

5. Nieprawdą jest, jakoby „Murowana 
Prawda” była „pismem programowo 
zwalczającym burmistrza Łęckiego 
i urząd”, gdyż takiego zapisu nie ma 
w swoim programie, kierując się wyłącz-
nie zadaniami wynikającymi z prawa pra-
sowego.

6. Nieprawdą jest, iż przekazując sprawy 
dotyczące samorządu goślińskiego do 
prokuratury czy sądu - „żadne z tych 
działań nie przyniosło efektów oczekiwa-
nych przez pp. Borowiczów”. Takie 
bowiem działania „Murowanej Prawdy” 
przyniosły efekty, gdyż potwierdzone 
zostały naruszenia prawa przez burmi-
strza i urząd: choćby nielegalne wydawa-
nie „Informatora Samorządowego Miasta 
i Gminy Murowana Goślina” (postano-
wienie Sądu Okręgowego w Poznaniu 
z 18.03.2005 o zarejestrowaniu tego 
tytułu przez wydawcę „Murowanej 

Prawdy”) czy naruszenie przez 
T. Łęckiego ustawy o ochronie danych 
osobowych, zakończone umorzeniem 
postępowania tylko ze względu na małą 
szkodliwość społeczną czynu (postano-
wienie Prokuratury Rejonowej Poznań 
Stare Miasto - sygn. akt 3 Ds 4154/02). 
Także Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Poznaniu potwierdziła w wynikach 
swojej kontroli uchybienia prawa przez 
burmistrza - T. Łęckiego, wskazane przez 
radną A. Borowicz pismem do RIO 
z dnia 10.01. 2005.

Piotr Borowicz”

Gminna Komisja Wyborcza uchwałą 
nr 1/2005 z dnia 28 października 
2005 r. zarządziła wybory do Mło-

dzieżowej Rady Miejskiej w Murowanej 
Goślinie i z tym dniem rozpoczęła się kam-
pania wyborcza. Data wyborów wyzna-
czona została na dzień 12 grudnia 
2005 r. w godzinach określonych w kalen-
darzu wyborczym.
Zgodnie z Ordynacją Wyborczą do Młodzie-
żowej Rady Miejskiej kandydować może 
osoba zamieszkała w gminie Murowana 
Goślina, będąca w dniu wyborów uczniem 
szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej 
z terenu gminy, należąca do organizacji mło-
dzieżowych funkcjonujących w gminie, 
ucząca się w szkołach ponadgimnazjalnych 
poza miejscem zamieszkania (poza gminą). 
Przedstawiciel organizacji i młodzieży nie-
zrzeszonej w dniu wyborów do rady musi 
mieć ukończone 14 i nie przekroczone 
20 lat.
Prawo wybierania do Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Murowanej Goślinie przysługuje 
osobom, które w dniu wyborów są uczniami 
szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej 
z terenu gminy, należą do organizacji mło-

dzieżowych funkcjonujących w gminie, uczą 
się w szkołach ponadgimnazjalnych poza 
miejscem zamieszkania (poza gminą).
Wydzielonych zostało sześć okręgów wybor-
czych, które obejmują Gimnazjum nr 1 
i Gimnazjum nr 2 w Murowanej Goślinie, 
Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława 
Zamoyskich w Rakietnicy – Szkoła w Muro-
wanej Goślinie, Związek Harcerstwa Pol-
skiego oraz Związek Harcerstwa Rzeczypo-
spolitej, a także młodzież niezrzeszoną.
Gminna Komisja Wyborcza 7 dni po wybo-
rach ogłosi w formie obwieszczenia wyniki 
wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej, 
a młodzi radni otrzymają zaświadczenie 
o wyborze i po ślubowaniu złożonym 
na pierwszej uroczystej sesji nowo wybranej 
rady zaczną pełnić swoją funkcję.
Serdecznie zapraszamy młodzież do wzięcia 
udziału w wyborach czy to jako kandydat, 
czy też jako wyborca. Młodzieżowa Rada 
Miejska istnieje dzięki Wam i dla Was, więc 
warto zaangażować się w jej działalność.

Anna Andrzejewska
referent ds. samorządowych

tel. 812 24 41

Dnia 21 listopada 2005 r. o godz. 17.30 
w MGOKiR odbędzie się sesja Rady 
Miejskiej, na którą zostały przygoto-

wane projekty uchwał dotyczące:
– Regulaminu wynagradzania nauczycieli, 

rocznego programu współpracy z orga-
nizacjami pozarządowymi, 

– Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, 
pomocy fi nansowej dla powiatu poznań-
skiego na funkcjonowanie fi lii Wydziału 
Komunikacji i Transportu, 

– zawarcia porozumienia z gminą Oborniki 
w zakresie przechowywania bezdom-
nych zwierząt, 

– zmiany wieloletniego programu gospo-
darowania mieszkaniowym zasobem 
gminy,

– powołania jednostek pomocniczych na 
terenie miasta (osiedla samorządowe),

– przekazania w drodze darowizny grun-
tów położonych w miejscowości Przebę-
dowo z przeznaczeniem na budowę 
zbiornika retencyjnego,

– zmiany budżetu,
– umorzenia części pożyczki z WFOŚiGW,
– projekty uchwał podatkowych.
Na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej pro-
jekty uchwał zostaną zaopiniowane. Komisja 
Gospodarcza zbierze się 16 listopada br., 
a w dniu następnym obradować będzie 
Komisja Oświatowo-Społeczna. Posiedze-
nia odbędą się w MGOKiR o godz. 17.00.
Serdecznie zapraszamy osoby zaintereso-
wane.

Anna Andrzejewska
referent ds. samorządowych

tel. 812 24 41
e-mail: rada.miejska@murowana-goslina.pl

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej

Do Redakcji Biuletynu Samorządowego dnia 29.09.2005 r. wpłynęło sprostowa-
nie dotyczące „Oświadczenia Burmistrza” w numerze 4-5/2005, zgodnie z Pra-
wem Prasowym publikujemy treść sprostowania. W myśl prawa nie będziemy 
komentować treści sprostowania, również nie damy się sprowokować do pole-
miki w następnych wydaniach Biuletynu, która w zaistniałej sytuacji wydaje się 
bezzasadna. 

Listopadowa sesja 
Rady Miejskiej

• Rada Miejska / Referat Organizacyjny •

Publikujemy treść sprostowania

www.biblioteka.murowana-goslina.pl

Zapraszamy na stronę:
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Na terenie naszego miasta realizowane 
są współfi nansowane przez gminę 
roboty drogowe budowy chodnika 

wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż 
ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Mściszew-
skiej do ul. Łąkowej oraz parkingu przy 
cmentarzu. W ramach tego zadania wyko-
nano też układ odwodnienia parkingu i części 
chodników. Równocześnie rozpoczął się 
remont drogi wojewódzkiej nr 196 na 
ul. Poznańskiej na odcinku d rejonu ul. Łąko-
wej do ul. Wojska Polskiego oraz na 
ul. Rogozińskiej od ul. Jodłowej do ul. Okręż-
nej. Inwestorem tego przedsięwzięcia jest 
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Poznaniu. Z uwagi na zwiększony ruch 
pieszych i samochodów w okresie Święta 
Zmarłych niezwykle istotna była koordynacja 
działań wykonawców. Niestety z przykrością 
stwierdzam, że to nie nastąpiło w uwagi na 
trzytygodniowe opóźnienie wejścia na 
roboty drogowe fi rmy NCC – wykonawcę 
zakresu robót, dla których inwestorem jest 
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Poznaniu. Zgodnie z deklaracją Dyrektora 
WZDW nierzetelna fi rma poniesie wszelkie 
konsekwencje wynikające z faktu niedotrzy-
mania warunków umowy. Ponadto na robo-
czych spotkaniach uzgodniono, że do dnia 2 
listopada stan chodnika przy ul. Poznańskiej 
(po stronie ,,Relaksu”) będzie umożliwiał 

Inwestycje drogowe na terenie gminy
nieuciążliwe dojście do cmentarza. Niestety i 
z tej obietnicy fi rma NCC nie wywiązała się. 
Bardzo przepraszamy mieszkańców za zaist-
niałe utrudnienia i mamy nadzieję, że za rok 
dotrą do cmentarza wykorzystując nowobu-
dowane chodniki oraz służyć im będzie 
nowy parking przy cmentarzu. 
Ponadto realizowana jest budowa sieci ulic 
wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi 
na osiedlu Zielone Wzgórza. Prace wykony-
wane są zgodnie z harmonogramem – zrea-
lizowano w całości ulice Brzozową, Jago-
dową i Akacjową. Rozpoczęto realizację 
następnych ulic. Dzięki sprzyjającym warun-
kom atmosferycznym prace przebiegają bez 
żadnych utrudnień.
Aktualnie przygotowywana jest dokumenta-
cja budowlano-wykonawcza sieci ulic osiedli 
wzdłuż ul. Mściszewskiej, w skład, których 
wchodzą ulice: Cicha, Lipowa, Jeziorna, 
Łabędzia, Żurawia, Łąkowa, Mickiewicza, 
Słowackiego, Żeromskiego, Prusa, Konopni-
ckiej i Wodna. Powyższe projekty obejmują 
ulice, kanalizację deszczową, oświetlenie 
i mają być zrealizowane do dnia 30.11.2005 r.

Elżbieta Kujawa
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

tel.: 812 24 20
e-mail: e.kujawa@murowana-goslina.pl

W wyniku przetargu nieograniczo-
nego wybrano fi rmę „FIOR” z 
Wrocławia jako wykonawcę 

budowy placów zabaw w Murowanej Gośli-
nie oraz w sołectwach: Wojnowo i Bałęgi.
W mieście zaplanowane jest zagospodaro-
wanie trzech placów zabaw, na osiedlu 600-
Lecia (przy ul. Wiśniowej), przy ul. Wiosen-
nej oraz placu szkolnym Szkoły Podstawowej 
nr 2 (przy ul. Leśnej).
We wsi Wojnowo plac zabaw zaplanowano 
w rejonie bloków mieszkalnych, natomiast 
we wsi Białęgi nastąpi częściowe uzupełnie-
nie zagospodarowania istniejącego placu 
zabaw.Do chwili obecnej fi rma zrealizowała 
trzy place zabaw tj. w:
- Wojnowie,
- Wojnówku,
- Szkole Podstawowej nr 2 w Murowanej 

Goślinie.
Ponadto przystąpiono do prac przygoto-
wawczych pod plac zabaw przy ul. Wiosen-
nej. Natomiast do końca roku 2005 zostanie 
zrealizowane uzupełnienie urządzenia placu 
zabaw w Białęgach. W trakcie realizacji jest 
równeiż plac zabaw w parku przy Przed-
szkolu „Promyk”. 

Urszula Bartkowska
Inspektor ds. inwestycji
tel.: 812 20 55 w. 212

e-mail: u.bartkowska@murowana-goslina.pl

Budowa placów zabaw

Wykonano prace remontowe 
w trzech Przedszkolach naszej 
Gminy:

- W Przedszkolu „Słoneczko” przy ul. Leś-
nej 9 wykonano kompleksowy remont 
sali dydaktycznej polegający na wymianie 
instalacji oświetleniowej, szpachlowaniu, 
malowaniu ścian i sufi tów, stolarki 
drzwiowej, grzejników oraz szlifowaniu i  
polakierowaniu podłogi drewnianej.

- Przedszkolu „Promyk” przy ul. Poznań-
skiej 20 wykonano kapitalny remont gabi-
netu dyrektora i  dwóch sal dydaktycz-
nych. Zakres prac remontowo budowla-
nych obejmował wymianę podłóg, usu-
nięcie zagrzybionych warstw, wykonanie  
podsypki, podłoża wraz z izolacją, kana-
łów c.o., izolacji ścian, izolacji rur c.o., 
demontaż i montaż ścianki działowej, 
demontaż zniszcvzonych tablic, malowa-
nie pomieszczeń wraz ze szpachlowa-
niem, malowanie rur, grzejników, stolarki 
drzwiowej, obudowa rur itp.

- Przedszkolu „Leśne Skrzaty” w Przebę-
dowie został wykonany kapitalny remont 
sali dydaktycznej polgający na wymianie 
podłógi, instalacji oświetleniowej,  malo-
waniu kompleksowym ścian, sufi tów, rur, 
grzejników, stolarki drzwioej i okiennej. 
Ponadto w Przedszkolu „Promyk” plano-
wana jest naprawa ogrodzenia placu 
zabaw.

Obecnie przy Przedszkolu „Promyk” realizo-
wane jest wygrodzenie ogródka przedszkol-

nego wraz z jego zagospodarowaniem 
w urządzenia.Po wykonaniu ogródka przy-
szkolnego istniejący plac zabaw w parku 
miejskim, będzie ogólnie dostępny dla miesz-
kańców. Łącznt koszt inwestycji w Przed-
szkolach to 93 428,00 zł.

Budowa Gimnazjum – kontynuacja.
W miesiącu wrześniu przystąpiono do kon-
tynuacji realizacji budowy segmentu B wraz 
z aulą Gimnazjum nr 1 w Murowanej Gośli-
nie.
W przetargu nieograniczonym wybrano 
Firmę „POSBAU S.A. z Poznania. Niestety 
nie wpłynęła żadna ofera z tereny Murowa-
nej Gośliny.
Firma POSBAU S.A przejęła 13.09.2005 r. 
plac budowy.
Przewidziana do realizacji inwestycja obej-
muje pełen zakres wykonania robót budow-
lanych wszystkich branż (budowlanej, instala-
cyjnej wod-kan, c.o., elektrycznej, słaboprą-
dowej, sieci zewnętrzne wrtaz z przyłą-
czami). Do końca 2005 r. planowane jest 
wykonanie stanu surowego zamkniętego  
budowy segmentu B i stanu wykończenio-
wego 2-ch sal dydaktycznych z oodaniem ich 
do użytkowania.
Realizowany segment „B” będzie posiadał 
docelowo cztery pracownie przedmiotowe, 
świetlicę-jadalnię, kuchnię, zmywalnię, aulę-
forum ze sceną, gabinet lekarski, gabinet 
dentystyczny, kancelarię, szatnie, WC dla 
kobiet, WC dla męższczyzn pokoje nocle-

gowe z łazienkami w części poddasza, 
pomieszczenia administracyjne itp
Natomiast termin zakończenia inwestycji pla-
nuje się do końca I-połowy 2006 r.,  zgodnie 
z zawartą umową z fi rmą POSBAU S.A. na 
realizację robót. 
W chwili obecnej fi rma prowadzi prace jed-
nocześnie w powiązaniu kilku branż, by 
wykonać konieczne roboty celem zamknię-
cia stanu surowego. Prowadzone są roboty 
murarkie, tynkarskie, betoniarskie, ciesielskie 
itp. Przystąpiono do pokrycia dachu 
dachówką. Rozprowadza się częściowo 
instalacje elektryczne, wod-kan, c.o. oraz 
wykonuje tynki gipsowe w pomieszczeniach 
przeznaczonych do oddania w pierwszej 
kolejności. 

Urszula Bartkowska
Inspektor ds. inwestycji
tel.: 812 20 55 w. 212

e-mail: u.bartkowska@murowana-goslina.pl

Remonty w przedszkolach i dalsza rozbudowa Gimnazjum

ZAŁÓŻ FIRMĘ PRZEZ INTERNET

Na stronie www. murowana-goslina.pl 
został urochomiony link, który umoż-
liwia rejestrację własnej działalności 
gospodarczej.

Mateusz Szczepaniak
specjalista ds. działalności gospodarczej

tel.: 812 20 55 w. 133
e-mail: m.szczepaniak@murowana-goslina.pl
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Burmistrz zarządzeniem nr 378/2005 z 
dnia 10 października 2005 r. zatwier-
dził korekty w planie remontów budyn-

ków komunalnych w 2005 rok. Zaplano-
wano wraz z zarządcą – Spółką „LIDER” 
wykonanie w wymienionych poniżej priory-
tetach prac o wskazanej wartości: 
1. Prace związane z zagrożeniem życia i 

zdrowia oraz hamujące proces dewasta-
cji budynków,

- ul. Poznańska 20 (wymiana odcinka kana-
lizacji strona lewa, wykonanie izolacji rur 
c.o. oraz uzupełnienie szyb w piwnicy),

- ul. Kochanowskiego 23 (remont pieca 
węglowego w kuchni, wymiana okna),

- ul. Kochanowskiego 9 (remont pokrycia 
dachowego), 

- ul. Poznańska 41 (podmurowanie ściany 
wewnętrznej cokołowej, uzupełnienie 
wykruszonych spoin), 

- ul. Podgórna 4 (wzmocnienie konstrukcji 
dachowej, miejscowe uszczelnienie 
pokrycia dachowego), 

- Głębocko 6 (wzmocnienie stropów w 
pomieszczeniu kuchennym), 

- Głębocko 13 (rozbiórka budynku gospo-
darczego gospodarczego i budowa wiaty 
na opał), 

- ul. Nowa 8 (remont drewnianych scho-
dów), 

- ul. Rogozińska 11 (podłączenie wody),
- Białężyn 11 (wymiana drzwi wejścio-

wych), 
- ul. Dworcowa 10 – (tablica informacyjna, 

rozbiórka i montaż nowego zadaszenia, 
naprawa oświetlenia),

- Poznańska 41 (prace remontowe, 
wymiana pieca), 

- Wojnowo 8 (wymiana okna), 
- Łopuchowo 14 (demontaż wiatrownic),
- Łopuchowo 15 (wydzielenie pomiesz-

czeń piwnicznych), 
- Plac Powstańców Wlkp. 9 (remont lokalu 

mieszkalnego),
- Rogozińska 15 (wymiana grzejników), 
- Kochanowskiego 8 (postawienie pieca),
- Polna 11(postawienie pieca), 
- Uchorowo 22 (wymiana rusztów), 
- Rogozińska 11 (likwidacja wycieku), 
- Kochanowskiego 23 (remonty odzyska-

nych mieszkań), 
- Przebędowo 5 (instalacja gazu w miesz-

kaniach).
– kwota 134.934,28 zł,

2. Remonty mieszkań przeznaczonych do 
przydziału 
– kwota 55.140,85 zł,

3. Przyłącza kanalizacyjne do budynków 
komunalnych 
– kwota 112.000,00 zł,

Remonty w mieszkaniach komunalnych
4. 2 etap remontu kapitalnego budynku 

ul. Przemysłowa 11 (usunięcie polepy z 
stropu nad parterem wraz z ociepleniem 
budynku)
– kwota 46.000,00 zł.

Ponadto planuje się wydatkowanie:
– 5.420,00 zł na dokumentację techniczną 

dźwigu dla niepełnosprawnych 
w ośrodku zdrowia,

– 46.160,87 zł na wpłaty na fundusz 
remontowy wspólnot mieszkaniowych 
wraz z nadpłatami,

– 5.000 zł na zatrudnienie inspektora nad-
zoru dla prac remontowych, dla których 
prawa budowlane wymaga takiego 
zatrudnienia.

Łączny koszt prac przewidzianych do realiza-
cji w 2005 roku stanowi kwotę 435.000 zł. 
Szczegółowy zakres prac remontowych 
przyjętych zarządzeniem Burmistrza 
dostępny w siedzibie urzędu – Referat 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony środowi-
ska – tablica ogłoszeń oraz na stronie inter-
netowej. 

Violetta Szałata 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 

i Ochrony Środowiska 
tel.: 812 21 50

e-mail: violetta@murowana-goslina.pl

MIEJSCOWOŚĆ DATA GODZINA

Zbiórka odpadów segregowanych (worki)

Boduszewo, Głębocko, Głęboczek, Kamiń-
sko, Łopuchowo, Łopuchówko, Rakownia, 
Zielonka

 22 listopada 2005 r.
 20 grudnia 2005 r. 800

Białęgi, Białężyn, Długa Goślina, Łoskoń Stary, 
Mściszewo, Nieszawa, Raduszyn, Starcza-
nowo, Trojanowo, Uchorowo, Wojnowo

23 listopada 2005 r.
21 grudnia 2005 r.  800

Murowana Goślina, Przebędowo 24 listopada 2005r.
22 grudnia 2005 r. 800

Zbiórka odpadów niebezpiecznych i problemowych 
(Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych)

Mściszewo*
Starczanowo*
Uchorowo*
Białężyn*
Nieszawa*
Białęgi*

27. grudnia.2005 r.

800 - 900

930 - 1030

1100 - 1130

1200 - 1230

1300 - 1330

1400 - 1500

Raduszyn*
Przebędowo i
Długa Goślina*
Łoskoń Stary*
Murowana Goślina – plac Powstańców Wlkp

28. grudnia 2005 r.

800 - 900

930 - 1030

1100 - 1200

1230 - 1330

1400 - 1500

Łopuchowo*
Wojnowo*
Trojanowo*
Głębocko*
Głęboczek*
Łopuchówko*

29 grudnia 2005 r.

800 - 900

930 - 1030

1100 - 1200

1230 - 1330

1400 - 1500

1530 - 1630

Murowana Goślina – Nowy Rynek
Rakownia*
Kamińsko*
Boduszewo*
Zielonka*

30 grudnia 2005 r.

800 - 900

930 - 1030

1100 - 1200

1230 - 1330

1400 - 1500

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych (wystawka)

Boduszewo, Głębocko, Głęboczek, Kamiń-
sko, Łopuchowo, Rakownia, Zielonka 20 grudnia 2005 r. 800

Murowana Goślina (bez bloków SM „Zielone 
Wzgórza”), Przebędowo 22 grudnia 2005 r. 800

Białęgi, Białężyn, Długa Goślina, Łoskoń Stary, 
Mściszewo, Nieszawa, Raduszyn, Starcza-
nowo, Trojanowo, Uchorowo, Wojnowo

21 grudnia 2005r. 800

               * - zbiórka odpadów przy posesji sołtysa

Od 2004 roku zachęcamy wszystkich 
mieszkańców Gminy Murowana 
Goślina do aktywnego włączenia się 

do systemu selektywnej zbiórki odpadów. 
W ten sposób zbieramy już, co miesiąc 
surowce wtórne: szkło, opakowania z two-
rzyw sztucznych, makulaturę, baterie 
i odpady wielkogabarytowe. Pierwsza 
zbiórka odpadów wielkogabarytowych prze-
prowadzona w miesiącu maju skorygowała 
nasze wcześniejsze ustalenia. Proponowany 
przez Urząd system pojemnikowi nie spraw-
dził się na terenach wiejskich. Wobec powyż-
szego odpady wielkogabarytowe zbie-
ramy systemem tzw. „wystawki”. 
Każdy z mieszkańców wystawia przed swoją 
posesję zbędne odpady wielkogabarytowe 
w okrślonym terminie zgodnie z harmono-
gramem .
Jednocześnie informuję, że posegregowane 
odpady jak i odpady niebezpieczne można 
dowozić indywidualnie na składowisko 
odpadów w Białęgach, (tzw. gminne cen-
trum recyklingu) w godzinach otwarcia skła-
dowiska i bezpłatnie je przekazywać obsłu-
dze.
W tabeli obok przedstwaiamy Państwu har-
monogram zbiórki odpadów.

Violetta Szałata 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 

i Ochrony Środowiska 
tel.: 812 21 50

e-mail: violetta@murowana-goslina.pl

Zbiórka odpadów

• Usługi komunalne •
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W dniach 19-22 października br. gmina 
Murowana Goślina po raz kolejny 
w tym roku promowała markę 

Murowanej Gośliny i Puszczy Zielonka. Tym 
razem na wspólnym stoisku pod patronatem 
Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycz-
nej (PLOT) na Międzynarodowym Salonie 
Turystycznym TOUR SALON 2005. Na 8 
stoiskach (udostępnione przez Cech Rze-
mieślników, Kupców i Przedsiębiorców 
z Murowanej Gośliny) zaprezentowała się 
grupa członków należących do PLOT czyli 
gminy: Murowana Goślina, Czerwonak, 
Pobiedziska, Swarzędz, Kórnik, Suchy Las, 
Mosina oraz powiat poznański. Stoisko, na 
którym można było otrzymać od pracowni-
ków Gminy informacje nie tylko na temat 
oferty noclegowej, ale również oferty inwe-
stycyjnej i atrakcji turystycznych, swoim 
wyglądem zwracało uwagę wszystkich zwie-
dzających. Natomiast odwiedzający stoisko 
Murowanej Gośliny zainteresowani byli m.in. 
ofertą dla zielonych szkół na naszym terenie, 
ścieżkami dydaktycznymi wraz z opisami kart 
pracy dla dzieci i młodzieży, oraz możliwoś-
cią spędzenia aktywnie czasu (konie, rowery). 
Rozpoczęto także rozmowy dotyczące pro-
mocji tras Puszczy Zielonka w Finlandii, jako 
tras nordic walking (chodzenie z kĳ kami nar-
ciarskimi). 
Organizatorzy składają serdeczne podzięko-
wania za pomoc w przygotowaniu stoiska 
Panu Jerzemu Pędzińskiemu – Starszemu 
Cechu Rzemieślników, Kupców i Przedsię-
biorców, Panu Antoniemu Bartkowiakowi, 
właścicielowi Szkółki Roślin Ozdobnych, oraz 
rzeźbiarzowi Panu Andrzejowi Kramerowi.

Arkadiusz Bednarek
Starszy specjalista ds. rozwoju obszarów 

wiejskich i turystyki
tel.: 812 20 55 w. 104

e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl

Podczas trwania Międzynarodowego 
Salonu Turystycznego TOUR SALON 
2005 rozstrzygnięto również konkurs 

organizowany przez Wielkopolską Organiza-
cje Turystyczną na Najlepszy Obiekt Tury-
styki Aktywnej w Wielkopolsce. Jednym 
z laureatów konkursu w kategorii 
Turystyka Rowerowa został Związek 
Międzygminny Puszcza Zielonka. 
Nagroda została przyznana za infrastrukturę 
tras rowerowych na terenie Puszczy Zie-
lonka. Certyfi kat oraz statuetkę odebrali: 
Przewodniczący Związku Tomasz Łęcki oraz 
Andrzej Billert zajmujący się sprawami tury-
styki. Przypomnĳ my, 
że budowa tej infrastruktury zakończyła się 
w czerwcu br. i była  współfi nansowana 
ze środków SAPARD. To już druga nagroda 
dla szlaków rowerowych z terenu Puszczy 
Zielonka.

Arkadiusz Bednarek
Starszy specjalista ds. rozwoju obszarów 

wiejskich i turystyki
tel.: 812 20 55 w. 104

e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl

Nagroda dla tras 
rowerowych 

Susza na terenie gminy

W związku z pojawieniem się tegoż 
problemu, podobnie jak w latach 
2002 i 2003 Wojewoda Wielko-

polski Zarządzeniem, powołał Komisję 
ds. szacowania zakresu i wysokości szkód 
w gospodarstwach rolnych i działach specjal-
nych produkcji rolnej znajdujących się na 
obszarach dotkniętych klęską suszy w skła-
dzie:
1. Barbara Mizgier – Urząd Miasta i Gminy 

Murowana Goślina,
2. Arkadiusz Bednarek – Urząd Miasta 

i Gminy Murowana Goślina,
3. Romulad Stańko – Wielkopolski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego,
4. Paweł Bukowski – przedstawiciel Wiel-

kopolskiej Izby Rolniczej,
5. Marek Strykowski – przedstawiciel Wiel-

kopolskiej Izby Rolniczej,
Komisja zebrała i zaopiniowała od rolników 
informację o poniesionych stratach, oraz 
przesłała w dniu 8 sierpnia do Wojewody 
Wielkopolskiego protokół końcowy. Działa-
jąc na podstawie przesłanego przez Komisję 
Gminną protokołu Dyrektor Wydziału Śro-

dowiska i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego 
wraz z komisją ekspertów wycenił wartość 
strat w 149 poszkodowanych gospodar-
stwach na terenie naszej gminy, jednocześnie 
uruchamiając linię kredytową na kwotę 
2.301.680 zł. Rolnicy zainteresowani uzyska-
niem kredytu powinni pobrać wniosek kre-
dytowy, wypełnić go i dostarczyć do pok. nr 
30 Urzędu Miasta i Gminy. Wniosek po 
opracowaniu przez Komisję Gminną trafi a 
podobnie jak w poprzednich latach do Woje-
wody gdzie następuje jego akceptacja. Po 
wyliczeniu start trafi a on ponownie do 
Urzędu, który to przekazuje go do jednostki 
płatniczej, czyli na terenie naszej gminy do 
Pobiedzisko-Goślińskiego Banku Spółdziel-
czego Oddz. Murowana Goślina. Do dnia 31 
października br. do Urzędu Miasta i Gminy 
wpłynęło 37 takich wniosków. 

Arkadiusz Bednarek
Starszy specjalista ds. rozwoju obszarów 

wiejskich i turystyki
tel.: 812 20 55 w. 104

e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl

Do 27 lipca br. przyjmowane były w Urzędzie Miasta i Gminy informacje rolni-
ków o poniesionych stratach w tegorocznych zbiorach. A wszystko to w związku 
z brakiem opadów atmosferycznych w okresie od 1 czerwca do 20 lipca oraz 
występującą na terenie gminy Murowana Goślina suszą. 

Murowana Goślina 
na targach „Tour Salon”

W ankiecie wzięło udział 338 osób, które 
odpowiedziały na pięć pytań.
Pierwsze z nich dotyczyło położenia gminy 
Murowana Goślina i przynależności do jed-
nego z powiatów. Na pytanie „Czy wiesz 
gdzie leży gmina Murowana Goślina?” więk-
szość (67,5%) odpowiedziało zgodnie 
z prawdą, że w powiecie poznańskim, 14,2% 
twierdziło, że w powiecie obornickim i tyleż 
samo, że w gnieźnieńskim. 4,1 % ankietowa-
nych stwierdziło iż przynależymy do powiatu 
wągrowieckiego. 
Tym, którzy znają naszą gminę kojarzy się 
ona przede wszystkim z Puszczą Zielonką 
(74,5% ankietowanych). Poza tym popular-
nymi miejscami są też Śnieżycowy Jar, Nad-
leśnictwo Łopuchówko i Arboretum w Zie-
lonce (odpowiednio 28,4%, 20,7% i 20,1% 
uznało również te miejsca za „wizytówkę 
gminy”). Murowana Goślina kojarzona też 
jest z imprezami odbywającymi się latem. 
23,6% zwiedzających zna Targ Wiejski 
i 16,5% Jarmark Św. Jakuba. Wskazuje to, 
iż nie są to tylko imprezy o zasięgu lokalnym 
i przy odpowiedniej promocji mogą w więk-
szym stopniu być kojarzone z Murowaną 
Gośliną. Najmniej znanym miejscem jest 
Radzim. Tylko 2,3 % wypełniających ankiety 
znało to miejsce. 

Zapytaliśmy tez jaki rodzaj turystyki upra-
wiają ankietowani. Najwięcej osób preferuje 
turystykę rowerową (77,5%) i pieszą (57,4%). 
Amatorzy wypoczynku w siodle stanowili 
21,3%, zaś wędkarze 18,3%. Nieliczna była 
grupa uprawiających kajakarstwo (6,5%) oraz 
łowiectwo (5,3%).
76,9% odwiedzających naszą gminę i Pusz-
czę Zielonkę zauważyło, iż w ostatnim cza-
sie wykonano tam dodatkową infrastrukturę 
turystyczną w postaci miejsc postojowych, 
witaczy, map itp. z wykorzystaniem Fundu-
szy Eurpoejskich.
Wszystkich odpowiadających twierdząco 
zapraszamy. Bo nasza gmina jesienią i zimą 
jest równie piękna jak wiosną i latem. 
Nie brakuje tu miejsc zarówno na wyprawy 
rowerowe jak i na piesze wekendowe spa-
cery.
Na koniec pytaliśmy: „Czy odwiedzisz gminę 
Murowana Goślina w najbliższym czasie?”. 
78,1% było odpowiedzi twierdzących. 

Arkadiusz Bednarek
Starszy specjalista ds. rozwoju obszarów 

wiejskich i turystyki
tel.: 812 20 55 w. 104

e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl

W ostatnim numerze Biuletynu Samorządowego informowaliśmy Państwa, 
że podczas promocji na targach Polagra Farm 2005, przeprowadzono wśród 
zwiedzających odwiedzających nasze stoisko ankietę dotyczącą turystyki i zna-
jomości naszej gminy

Ankieta na targach Polagra Farm - 
wyniki 

• Rozwój wsi, turystyka •
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Efekty pracy Straży Miejskiej
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Murowanej Goślinie w okresie od 1 kwietnia do 19 października 2005. 
W sprawozdawczym okresie Straż Miejska pracowała w następującum składzie osobowym: od1 kwietnia do 31 maja – 
1 strażnik (komendant), od 1 czerwca do 18 sierpnia – 2 strażników oraz od 19 sierpnia – 4 strażników. W tym okresie 
samodzielnie lub w patrolach mieszanych z policjantem, strażnikiem leśnym pełniliśmy 219 służb z czego 79 w wekendy 
i 53 w nocy. 
I. Zadania z zakresu przestrzegania 
czystości i porządku.
1. Doprowadzono do usunięcia 7 dużych 

„dzikich” wysypisk odpadów w Mścisze-
wie , Złotoryjsku, Okoniecu, Rakowni, 
Czernicach oraz na ul. Szklarskiej 
w Przebędowie (sprawa w toku). Wysy-
pisko w Czernicach zawierało odpady  
azbestu.

2. Ustalono sprawcę nielegalnego wydoby-
cia piasku z gruntu położonego między 
linią kolejową  a ulicą Poznańską (za Rela-
xem). Skierowano przeciwko niemu 
wniosek do sądu. 

3. Ujawniono i zlikwidowano zrzut nieczy-
stości do kanalizacji burzowej i dalej do 
Trojanki z bloków mieszkalnych przy 
ul. Jołowej, budynków przy ul. Dworco-
wej oraz nieruchomości przy ul. Rogo-
zińskiej 11 w Murowanej Goślinie. Odpo-
wiedzialnych ukarano mandatem kar-
nym.

4. Ujęto dwie osoby świadczące usługi 
wywozu nieczystości ciekłych bez 
zezwolenia i pozbywających się ich póź-
niej niezgodnie z przepisami. Jednego ze 
sprawców ukarano mandatem karnym, 
przeciwko drugiemu skierowano wnio-
sek do sądu.

5. Przeprowadzono kompleksową kontrolę 
pod kontem przestrzegania przepisów w 
zakresie pozbywania się odpadów w: 
Głęboczku, Długiej Goślinie, Murowanej 
Goślinie (ul. Poznańska, Młyńska, Jod-
łowa, Dworcowa, Szkolna, Przelotowa, 
Rogozińska, Os. 600-lecia) oraz RSP 
„Zgoda” w Nieszawie. Ponadto wyryw-
kowo skontrolowano nieruchomości w 
Kamińsku, Okońcu, Wojnówku, Czerni-
cach, Białężynie i Uchorowie.  

6. Przeprowadzono wyrywkową kontrolę 
wykonania obowiązkowej deratyzacji 
(45 nieruchomości). 

7. Przyjęto do realizacji 188 interwencji od 
mieszkańców oraz przekazano 69 uwag 
do odpowiedzialnych za ład i porządek.

II. Zadania z zakresu przestrzegania 
zasad obowiązujących przy trzymaniu 
psów oraz innych zwierząt domowych 
i gospodarskich.
1. Wydano 3 decyzje na utrzymywanie psa 

rasy uznanej za agresywną – poprze-
dzone kontrolą w miejscu trzymania psa. 

2. Odwieziono do schroniska lub przeka-
zano osobie odpowiedzialnej za wyłapy-
wanie 6 wałęsających się  psów (Łopu-
chówko, Łopuchowo, Białęgi i Murowana 
Goślina) oraz 1 oddanego przez właści-
cielkę po interwencji. 

3. Do SM wpłynęły trzy skargi dotyczące 
zaatakowania człowieka przez psa w 
Wojnowie, Łopuchówku i Murowanej 
Goślinie (Pl. Powstańców Wlkp.). Właści-
ciele  zostali ukarani. Ponadto załatwiono  

interwencje dotyczące: puszczanego 
luzem i szczutego na inne psy mieszańca 
amstaffa - w rejonie ulic Kręta/Przesmyk i 
dużego białego psa wałęsającego się po 
Os. Zielone Wzgórza.

4. Zabezpieczono i oddano właścicielce 
(Złotoryjsko) „zagubionego” rodowodo-
wego owczarka niemieckiego. Właści-
cielka oceniła jego wartość na ponad 2 
tys. zł.

III. Zadania z zakresu komunikacji 
i drogownictwa.
1. Wprowadzono system „żółtych kartek”, 

którymi upomniano ponad 80 niepra-
widłowo parkujacych kierowców. Ponad 
to za powyższe wykroczenie pouczono 
143 i ukarano mandatami 22 kierowców. 
Szczególną uwagę zwrócono na niepra-
widłowe parkowanie na ulicach: Poznań-
skiej, Woj. Polskiego, Mostowej, Mści-
szewskiej, Szkolnej, Pl. Powstańców 
Wlkp. oraz Os. Zielone Wzgórza 

2. W okresie od lipca do października Straż-
nicy 8 krotnie pełnili służbę wraz z Poli-
cjantami z Sekcji Ruchu Drogowego KMP 
w Poznaniu z zadaniem kontroli prędko-
ści i wykrywania nietrzeźwych kierują-
cych pojazdami. W wyniku działań Straż 
Miejska ukarała 49 kierowców za prze-
kroczenie prędkości oraz ujęła 6 nie-
trzeźwych kierowców.

3. W wyniku prowadzonych kontroli stanu 
i oznakowania dróg Straż Miejska skiero-
wała 6 wystąpień i przekazała 25 uwag 
podmiotom odpowiedzialnym za utrzy-
manie dróg. Dzięki czemu np. zmieniono 
zasady parkowania w rejonie ulic Woj. 
Polskiego/Poznańska, powiększono ilość 
miejsc na parkingu Ośrodka Zdrowia.

IV. Zadania z zakresu przestrzegania 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 
innych przepisów pozakodeksowych.
1. Skierowano wnioski do Gminnej Komisji 

ds. Przeciwdziałania Problemom Alkoho-
lowym o cofnięcie zezwolenia na poda-
wanie alkoholu w punkcie sprzedaży przy 
ul. Graszyńskiego 1 w związku z nie speł-
nianiem wymogów określonych 
w zezwoleniu.

2. Stwierdzono sprzedaż alkoholu bez 
zezwolenia w sklepach w Raduszynie 
i Kamińsku (wnioski o cofnięcie zezwole-
nia). 

3. 5 – krotnie stwierdzono sprzedaż napo-
jów alkoholowych osobom niepełnolet-
nim w nast. sklepach: „Żabka” 
na Nowym Rynku ( 2 razy), ul. Kocha-
nowskiego (2 razy) oraz „Traf” na 
ul. Długiej. Postępowanie karne w spra-
wach dotyczących pkt. 2 i 3 prowadzi KP 
w Murowanej Goślinie, postępowanie 
o cofnięcie zezwolenia UMiG.

4. Pięcioro nieletnich ujętych w stanie nie-

trzeźwości lub spożywających alkohol. 
W przypadku osób nieletnich są one 
oprowadzane do siedziby SM lub Policji 
i przekazywane rodzicom lub prawnym 
opiekunom po przeprowadzeniu roz-
mowy wychowawczej. O zdarzeniu SM 
informuje Sąd Rodzinny i Nieletnich oraz 
szkołę.

5. Podczas pełnienia służby strażnicy ujęli 
4 osoby, które dopuściły się czynów 
o charakterze chuligańskim będąc pod 
wpływem alkoholu: 
- zniszczenia lusterka samochodowego 

przy ul. Krętej (przestępstwo)
- usiłowanie zniszczenia kosza na śmieci 

na ul. Kutrzeby(wykroczenie)
- znieważenie fl agi narodowej na 

ul. Poznańskiej (wykroczenie – 2 
sprawców).

V. Zabezpieczenie imprez i uroczystości.
W sprawozdawczym okresie Straż Miejska 
uczestniczyła w zabezpieczeniu praktycznie 
wszystkich imprez odbywających się na tere-
nie gminy.
VI. Współpraca z instytucjami, służ-
bami i radami sołeckimi.
Analogicznie jak w dziale V strażnicy uczest-
niczyli w zebraniach wiejskich, z mieszkań-
cami Murowanej Gośliny, utrzymują ścisły 
kontakt z sołtysami , dyrekcjami placówek 
oświatowych i współpracujących służb.
VII. Inne.
- Od sierpnia działa strona internetowa, 

redagowana przez Straż Miejską. Zawiera 
informacje dotyczące naszej pracy , aktu-
alności oraz zbiór informacji dotyczących 
zasad utrzymywania ładu i porządku. 
Strona jest cały czas uzupełniana i rozbu-
dowywana. Ponadto zamieszczamy 
swoje artykuły w lokalnych gazetach.

- Z dniem 1 września Straż Miejska przy-
stąpiła do realizowania zadań związanych 
z edukacją dzieci i młodzieży. 
W ramach tego zadania przeprowadzono 
zajęcia na temat „Bezpieczna droga do 
szkoły” w klasach I i „0” SP nr 1 i 2 
w Murowanej Goślinie oraz SP w Białę-
żynie i Uchorowie. W dalszej kolejności 
będą realizowane tematy dotyczące bez-
pieczeństwa w miejscu zamieszkania, 
profi laktyki uzależnień i zasad odpowie-
dzialności nieletnich za czyny karalne 
w starszych klasach SP, gimnazjach i 
Szkole Zawodowej.

- W październiku rozpoczęto akcję bez-
płatnego znakowania rowerów z wpisem 
do Centralnego Rejestru Oznakowanych 
Pojazdów. Będzie ona cyklicznie konty-
nuowana.

Piotr Kubczak
Komendant Straży Miejskiej

tel.: 812 20 10
e-mail: p.kubczak@murowana-goslina.pl

• Bezpieczeństwo •
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Biuletyn Samorządowy Miasta i Gminy Murowana Goślina.
Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina
Przygotowanie: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
Wszelkie uwagi dotyczące Biuletynu prosimy przekazywać do Pawła Woźniaka, tel.: 812 20 55 w.203, e-mail: pawel@murowana-goslina.pl

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
Praktyczne informacje

Adres: ul. Poznańska 18, 62 – 095 Murowana Goślina
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl
strona internetowa: www.murowana-goslina.pl

Telefony
Centrala: 812 23 63,    812 20 55,      fax: 812 21 40
Burmistrz Tomasz Łęcki: ........................................................ 811 30 01
Sekretarz Marcin Buliński: ....................................................  811 30 04
p.o. Skarbnika Katarzyna Łoszyk: ............................  812 20 55 w. 122
Referat Rozwoju Gospodarczego,
kierownik Elżbieta Kujawa: ..................................................  812 24 20
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, 
kierownik Violetta Szałata: ...................................................  812 21 50
Utrzymanie dróg i infrastruktura drogowa, 
Wioletta Wojciechowska ........................................... 812 20 55 w. 205

Dodatki mieszkaniowe, Lucyna Kasprzak ............................ 892 11 93
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa, 
kierownik Jadwiga Kubińska: ................................................  812 22 44
Obszary wiejskie, turystyka, leśnictwo i melioracje, 
Arkadiusz Bednarek, Małgorzata Krotiuk - Śliwa.... 812 20 55 w. 104
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,
kierownik Ewa Poepke ........................................................... 811 88 28
Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności,
kierownik Anna Górska .......................................................... 812 23 11
Biuro Rady Miejskiej, Anna Andrzejewska ........................... 812 24 41
Straż Miejska ................................ tel.kom.: 0 500 12 49 40, 812 20 10
Policja ............................................ tel.kom.: 0 500 13 53 51, 812 22 97 

Awarie !!!
Wodociągów i kanalizacji sanitarnej (całą dobę) .... 812 20 40 lub 994 
Wodociągów i kanalizacji sanitarnej (700 - 2200) .............. 835 90 66 
Kanalizacji deszczowej, dróg i oświetlenia ................... 0 510 25 13 79

Nowy pracownik 
ds. samorządowych

W dniu 20 października 2005 roku 
rozpoczęła pracę w naszym Urzę-
dzie na stanowisku ds. samorządo-

wych (Biuro Rady Miejskiej) Pani Anna 
Andrzejewska z Bolechówka. 
Uzyskała najwyższe wyniki w testach mery-
torycznych. Na podstawie testów i rozmowy 
kwalifi kacyjnej stwierdzono ponad prze-
ciętne zdolności w zakresie umiejętności 
werbalnych i sprawności posługiwania się 
językiem polskim Polskim. Pani Ania jest 
absolwentką Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Szczecińskiego - specj. admini-
stracja, posiadająca m.in. 2 letnie doświad-
czenie w prowadzeniu Biura Rady Gminy w 
gminie Bledzew.
Konkurs został ogłoszony w sierpniu. Wpły-
nęło 51 aplikacji. 48 osób zostało zaproszo-
nych na I część rozmowy kwalifi kacyjnej. 
Spośród osób, które osiągnęły najlepsze 
wyniki trzy zostały zaproszone do II etapu 
rozmowy.
Pani Anna była bardzo zaskoczona profesjo-
nalną procedurą rekrutacji w naszym Urzę-
dzie. Pierwszy raz przechodziła rozmowę 
składającą się z kilku szczegółowych etapów. 
Zaskoczona była m.in. koniecznością wypeł-
niania testów.
Pani Anna przed złożeniem aplikacji intereso-
wała się stroną internetową gminy. Wiedziała 
o istnieniu procedury naboru nowych pra-
cowników i spodziewając się uczciwej rekru-
tacji złożyła dokumenty. Oceniła, że mając 
odpowiednie kwalifi kacje i doświadczenie 
w pracy ma duże szanse na to, aby zostać 
wybraną.

Ewa Poepke
Kierownik Referatu Organizacyjnego

tel.: 811 88 28
e-mail: ewap@murowana-goslina.pl

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

Od kandydatów wymaga się:
Wykształcenie:

konieczne: średnie, 
pożądane:  wyższe.

Doświadczenie zawodowe:  
konieczne:  brak
pożądane: w Straży Miejskiej.

Dodatkowe umiejętności:  
obsługa komputera pakiet MS Offi ce,

Uprawnienia i kwalifi kacje:
konieczne: uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi (co naj-
mniej 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;

Niezbędna wiedza w zakresie przepisów: 
ustawa o samorządzie terytorialnym, 
Kodeks Postępowania Administracyjnego
Kodeks Drogowy

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 pod-
wyższonego 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 fi zycznej i psychicznej,
niekaralności sądowej.

Zakres obowiązków na stanowisku:
-  obowiązki wynikające ze znajomości ustawy o Strażach Gminnych,
-  egzekwowanie przestrzegania prawa miejscowego.

Kandydatów zapraszamy do składania aplikacji zawierających:
- życiorys, list motywacyjny, aktualną fotografi ę,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifi kacje i doświad-

czenia zawodowe,
- oświadczenie  o niekaralności i nie toczącym się postępowaniu karnym.
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 

29.08.1997 r o ochronie danych osbowych, Dz. U. Nr 133, poz. 833)
Na zgłoszenia oczekujemy w terminie do 12 grudnia 2005 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta 
i Gminy) pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślinia, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina, 
kancelaria, pok. Nr 1.

ogłasza nabór na stanowisko
STRAŻNIKA MIEJSKIEGO

Oferta pracy

• Ogłoszenia •

Informacja o PRZETARGACH na:
www.bip.murowana-goslina.pl
oraz 
na tablicach ogłoszeń w Urzędzie.


