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Urz¹d Miasta i Gminy w Murowanej Goœlinie
Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury i Rekreacji
So³ectwo Boduszewo
OSP Boduszewo
Pa³ac w Boduszewie
zapraszaj¹ na

Uw ag a!
Od 2 czerwca 2005 r. uleg³y zmianie godziny czwar tkowego dy¿uru
Burmistrza Tomasza £êckiego, z godz. 10:00-11:00 na 8:00-9:00.
Godziny poniedzia³kowego dy¿uru pozostaj¹ bez zmian (14:00-17:00).

Targ Wiejski w Boduszewie
sprzeda¿ wyrobów rêkodzielniczych i produktów rolnych

z mo¿liwoœci¹ degustacji

W programie wystêpy:
  Orkiestry Dêtej OSP, Zespo³uŒpiewaczego "Goœliñskie Chabry",

 Chóru Mieszanego „Vocantes", Zespo³u Folklorystycznego "Goœlinianie",
Teatrzyku "Zielona Goœ", Zespo³u Œpiewaczego "Goœlinianka",

Kapeli "Eka Wuja Jacha", zespó³u tañca nowoczesnego,
 Zespo³u Folklorystycznego "Maryneczki" i zespó³u fla¿oletowego

ponadto:
* mini zoo, loteria fantowa, konkurs strzelecki
* liczne atrakcje dla dzieci i doros³ych
* wspólna biesiada przy ognisku

w sobotê 11 czerwca 2005 r. od godz. 15.00
w ogrodzie Pa³acu w Boduszewie

Po zakoñczeniu d³ugiej procedury
nareszcie wiemy, kto w ci¹gu
najbli¿szych 2 lat wybuduje kilkanaœcie

ulic w ramach projektu wspó³finansowanego
przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Zwyciêzc¹ rozstrzygniêtego
2 czerwca br. przetargu zosta³o konsorcjum
firm z terenu gminy Murowana Goœlina:
 - "MUR-BET" Handel Produkcja Us³ugi
    Wielobran¿owe Murarstwo-Betoniarstwo
     W³adys³aw Matoga,
 - "HYDROTECH" Przedsiêbiorstwo Us³ug
     In¿ynieryjno-Budowlanych Janusz Radel,
 -  "ZYGMAR" s.c. Z. Leœniewski, M. Mantas.

Wykonawcy ci zaproponowali realizacjê
ca³oœci zadania za kwotê 4.479.203,05 z³
brutto i spe³nili wszystkie wymagania
proceduralne.
£¹cznie w postêpowaniu z³o¿ono 7 ofert,
w których wartoœæ proponowanej ceny waha³a
siê pomiêdzy 4.423.603,40 z³ a
5.334.146,09 z³ brutto. Pozosta³e 6 ofert
musia³o zostaæ odrzucone z uwagi na b³êdy
w z³o¿onej dokumentacji. W tej sytuacji jedyn¹
ofert¹ bran¹ pod uwagê by³a oferta ww.
konsorcjum. By³a ona trzeci¹ ofert¹ pod
wzglêdem atrakcyjnoœci ceny.

Jeœli nie zostan¹ z³o¿one skuteczne protesty
pozosta³ych uczestników postêpowania
przetargowego, plac budowy zostanie
przekazany wykonawcom ok. po³owy
czerwca. Zatem do koñca przysz³ego roku
trzy firmy od lat zwi¹zane z Murowan¹

Goœlin¹ i tu zatrudniaj¹ce wiêkszoœæ swoich
pracowników wybuduj¹ 16 ulic oraz ci¹g
pieszo-rowerowy (wzd³u¿ ul. Leœnej).
Dodatkowo firmy te zobowi¹za³y siê zatrudniæ
kolejne osoby z terenu gminy.

Zakoñczenie inwestycji planowane jest na
koniec 2006 roku. Wszyscy dok³adaæ
bêdziemy wszelkich starañ, aby realizacja
zadania nastêpowa³a bez komplikacji i
opóŸnieñ, które mog³yby zagroziæ wyp³acie
unijnej dotacji.

Szymon Bielecki
Zastêpca Burmistrza

tel.: 811 88 28
zastepca.burmistrza@murowana-goslina.pl

Przetarg na budowê ulic rozstrzygniêty!

Stra¿ Miejska
zaprasza mieszkañców na
spotkanie informacyjne,

które odbêdzie siê:

14 czerwca 2005 r.
 w Remizie OSP

przy ul. Rogoziñskiej
o godz. 18.00

15 czerwca 2005 r.
w Gimnazjum nr 2

na Zielonych Wzgórzach
o godz. 18.00
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Wykonanie bud¿etu gminy za rok 2004
Plan pier wotny Wykonanie Różnica

Dochody 21 884 677,00 zł 24 103 475,00 zł + 2 218 798,00 zł

Wydatki 23 765 804,00 zł 24 657 855,00 zł + 892 051,00 zł

Deficyt 1 881 127,00 zł 554 380,00 zł - 1 326 747,00 zł

WYKONANIE DOCHODÓW I  WYDATKÓW GMINY
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Udzialy w podatkach dochodowych PIT
i CIT - 18,1%
Dotacje - 8,7%

Subwencje z budżetu państwa - 33,5%

Podatki, oplaty lokalne oraz dochody z
mienia komunalnego- 39,7%
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6,4%
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72,4%

podatek od nieruchomości - 72,4%

podatek leśny - 0,9%

podatek rolny - 0,9%

podatek od środków transportowych (sam. cięzarowe, autobusy)- 3,1%

podatek dochodowy - karta podatkowa - 0,6%

podatek od spadków i darowizn - 0,2%

podatek od czynności cywilno - prawnych - 3,8%

opłata skarbowa - 0,7%

opłata eksploatacyjna (za wydobywanie kruszyw) - 0,4%

opłata targowa - 0,7%

opłata produktowa (część należna Gminie za brak recyklingu opakowań przez przesiębiorców)- 0,2%

dochody z majątku gminy (sprzedaż, dzierżawa, wyjnajem i użytkowanie wieczyste) - 6,4%

pozostałe dochody (opłaty adiacenckie, planistyczne, za sprzedaż alkoholu, dochody z usług, odsetki od nieterm. wpłat) - 8,6%

53,7%

24,8%

5,2%

2,2%

2,6%

11,5%

sieci (sieci przesyłowe, gazociągi, wodociągi) - 53,7%

budynki i grunty związane z działalnością gospodarczą
- os. prawne - 24,8%

budynki i grunty związane z działalnością gospodarczą
- os. fizyczne - 5,2%

budynki mieszkalne os. prawne i fizyczne - 2,2%

budynki letniskowe - 2,6%

pozostałe budynki i grunty - 11,5%

Podczas sesji Rady Miejskie w dniu 24
kwietnia 2004 roku Rada Miejska
udzieli³a Burmis trzowi Tomaszowi

£eckiemu absolutorium za wykonanie bud¿etu
za 2004 rok. Uchwa³ê podjêto 12 g³osami
"za" przy jednym g³osie "przeciw".
Informacja o przebiegu wykonania bud¿etu
uzyska³a pozytywn¹ opiniê Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu oraz Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej. W tabeli obok
przedstawiona zosta³a skrócona informacja
o wykonaniu bud¿etu 2004 roku.
W trakcie roku dochody gminy wzros³y o
2.218.798 z³ w stosunku do dochodów
planowanych, natomiast wydatki zaledwie o
892.051 z³. Wysoki wzrost dochodów wynika
z przyjêcia do realizacji zadania wyp³aty
œwiadczeñ rodzinnych, na które Wojewoda
przekaza³ dotacjê oraz zgodnego z planem
wykonanie dochodów w³asnych. Ni¿szy
wzrost wydatków w stosunku do dochodów
wynika³ z oszczêdnoœci powsta³ych w trakcie
roku wynikaj¹cych z korzystnych (tzn. poni¿ej
kwot wskazanych w kosztorysach)
rozstrzygniêæ przetargów oraz ograniczania
kosztów bie¿¹cej dzia³alnoœci.
Pozwoli³o  to na obni¿enie deficytu
bud¿etowego z planowanego 1.881.127 z³
do 554.380 z³. Na pokrycie deficytu w trakcie
2004 roku gmina zaci¹gnê³a kredyt i
po¿yczkê preferencyjn¹ z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej oraz wyemitowa³a ostatni¹ transzê
obligacji komunalnych, niewykorzystan¹ w
ubieg³ych latach.
Dochody bud¿etu gminy - 24.103.475 z³

Struktura dochodów gminy w 2004 roku

Udzia³y w podatkach dochodowych PIT i CIT - 4.360.744 z³
s¹ to przekazywane przez urzêdy skarbowe i Ministra Finansów czêœci dochodów wp³acanych
przez mieszkañców gminy oraz firmy dzia³aj¹ce na terenie gminy w formie podatku
dochodowego,
Dotacje - 2.103.467 z³
s¹ to dochody przekazywane przez Wojewodê na realizacjê zadañ zleconych przez
administracjê rz¹dow¹ przede wszystkim z zakresu opieki spo³ecznej i administracji publicznej.
Subwencje - 8.065.341 z³
s¹ to œrodki przekazywane w formie subwencji oœwiatowej, rekompensuj¹cej i wyrównawczej,
Podatki i op³aty lokalne - 9.573.923 z³
s¹ to dochody z maj¹tku gminy, tzn sprzeda¿, dzier¿awa, u¿ytkowanie wieczyste i wynajem
oraz podatki p³acone przez mieszkañców oraz firmy od nieruchomoœci, rolny, leœny, op³aty
targowe, skarbowe, adiacenckie i inne, a tak¿e odsetki z lokowania wolnych œrodków, udzia³
poszczególnych Ÿróde³ w kwocie dochodu prezentuje wykres :

W strukturze dochodów z podatków i op³at uwagê zwraca dominuj¹ca rola podatku od
nieruchomoœci. Dochody z tego tytu³u stanowi¹ ponad 72% ca³oœci dochodów z podatków i
op³at. Wykres przedstawiaj¹cy strukturê podatku od nieruchomoœci wskazuje, z jakich Ÿróde³
one pochodz¹.

DOCHODY GMINY

STRUKTURA PODATKU OD NIERUCHOMOŒCI

PODATK I I  OP£ATY  LOKALNE
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Nazwa Wykonanie % Wydatki bieżące % Wydatki remontowe
i inwestycyjne

%

Rolnictwo i łowiectwo 76 608 0,3% 67 027 0,33% 9 581 0,21%

Leś nictwo 5 386 0,0% 5 386 0,03%

Handel 5 195 0,0% 5 195 0,03%

Transport i łącznoś ć 3 051 167 12,4% 670 935 3,32% 2 380 232 53,25%

Turystyka 28 490 0,1% 28 490 0,14%

Gospodarka mieszkaniowa 1 005 676 4,1% 399 140 1,98% 606 536 13,57%

Działalnoś ć usługowa 302 488 1,2% 301 727 1,49% 761 0,02%

Administracja publiczna 3 238 904 13,1% 2 866 404 14,20% 372 500 8,33%

Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa 25 576 0,1% 25 576 0,13%

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 226 211 0,9% 190 792 0,95% 35 419 0,79%

Dochody od osób prawnych, osób
fizycznych i innych jednostek 81 046 0,3% 81 046 0,40%

Obsługa długu publicznego 476 038 1,9% 476 038 2,36%

Oświata i wychowanie 10 169 083 41,2% 9 191 010 45,53% 978 073 21,88%

Ochrona zdrowia 237 386 1,0% 197 386 0,98% 40 000 0,89%

Pomoc społeczna 3 577 226 14,5% 3 577 226 17,72%

Edukacyjna opieka wychowawcza 157 363 0,6% 157 363 0,78%

Gospodarka komunalna i ochrona
ś rodowiska 893 025 3,6% 858 625 4,25% 34 400 0,77%

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego 854 958 3,5% 854 958 4,24%

Kultura fizyczna i sport 246 029 1,0% 233 383 1,16% 12 646 0,28%

24 657 855 100,0% 20 187 707 100% 4 470 148 100%

Wydatki bud¿etu gminy - 24.657.855 z³

Podobnie jak w ubieg³ych latach najwy¿sz¹
pozycj¹ wydatków bud¿etu gminy s¹ wydatki
na oœwiatê i wychowanie. Wynios³y one
10.326.446 z³ (41,9% ogó³u wydatków).
Œrodki te przeznaczane s¹ na bie¿¹ce
funkcjonowanie szkó³ i przedszkoli,
dokszta³canie nauczycieli oraz zapewnienie
dojazdów do szkó³ dla dzieci z terenu gminy.
Ponadto gmina finansuje remonty szkó³ oraz
inwestycje w rozwój bazy oœwiatowej.
W zwi¹zku ze zmniejszaniem wysokoœci
subwencji oœwiatowej przekazywanej przez
Ministra Finansów, wydatki na oœwiatê coraz
bardziej obci¹¿aj¹ bud¿et gminy.
Drug¹ pod wzglêdem wysokoœci pozycj¹
w bud¿ecie s¹ wydatki na pomoc spo³eczn¹.
Wynios³y one 3.577.226 z³, tj. 14,5% ogó³u
wydatków. Zasi³kami celowymi na ¿ywnoœæ,
opa³ i wydatki medyczne objêto w 2004 roku
365 rodzin, wydano ok. 1.190 decyzji
przyznaj¹cych dodatek mieszkaniowy,
a tak¿e przyznano ok. 13.440 œwiadczeñ w
postaci zasi³ków rodzinnych oraz ok. 780
œwiadczeñ opiekuñczych.
Kolejn¹ pozycj¹ w bud¿ecie gminy s¹ wydatki
na transport i ³¹cznoœæ. W 2004 roku
przeznaczono na ten cel 3.051.167 z³ (12,4%
ogó³u wydatków), z czego 380.646 z³ na
zapewnienie komunikacji na trasie
Murowana Goœlina - Poznañ. Oko³o 60.000z³
przeznaczono na udzia³ gminy
w remontach dróg powiatowych. Bie¿¹ce
utrzymanie dróg gminnych, tj, sprz¹tanie i
remonty nawierzchni wydatkowano 601.967
z³. Na inwestycje przeznaczono kwotê
1.488.134 z³. W ramach tych œrodków
zbudowano ul. Kochanowskiego, Miodow¹,
Przelotow¹, wykonano nawierzchnie dróg
gruntowych
Na funkcjonowanie administracji
samorz¹dowej wydatkowano z bud¿etu
gminy 3.238.904 z³. W kwocie tej mieszcz¹
siê zarówno koszty bie¿¹cego
funkcjonowania urzêdu, a tak¿e wydatki
zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ Rady Miejskiej,
diety So³tysów, promocj¹ gminy, kontaktami
zagranicznymi, udzia³em gminy
w stowarzyszeniach i zwi¹zkach
miêdzygminnych.
W 2004 roku na prowadzenie inwestycji oraz
remontów zasobów maj¹tkowych gminy
wydatkowano ³¹cznie 4.470.148 z³, Pracami
remontowymi objêto przede wszystkim drogi
gminne - 493.496 z³ oraz budynki komunalne
- 256.665 z³. Œrodki wydatkowano tak¿e na
remonty budynków oœwiatowych oraz
budynków Urzêdu. W bud¿ecie
inwestycy jnym ujêto tak¿e wykonanie
projektów technicznych, które pozwol¹ gminie
ubiegaæ siê w najbli¿szych latach o œrodki
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Tabelapo prawej przedstawia najwa¿niejsze
inwestycje zrealizowane w 2004 roku.
Na inwestycje i remonty w 2004 roku wydano
4.470.148 z³, co stansowi 18,1% bud¿etu.
Szczegó³owe informacje na temat wykonania
bud¿etu gminy za 2004 rok zosta³y
zamieszczone na stronie internetowej Urzêdu
Miasta i Gminy.

Katarzyna £oszyk
inspektor ds. finansowych

tel.: 812 20 55 w. 122
k.loszyk@murowana-goslina.pl

STRUKTURA WYDATKÓW BUD¯ETU GMINY

Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz z Dolinką Rakocego 931 591

Budowa gimnazjum - częś ć B i C         etap I 686 489

Likwidacja kotłowni węglowej i budowa kotłowni gazowej przy budynku
komunalnym Przebędowo 5 228 271

Informatyzacja urzędu 104 000

Wykonanie nawierzchni dróg gruntowych 48 660

Projekt techniczny ulicy Polnej 43 400

Projekt techniczny modernizacji ulicy Szkolnej 17 360

Budowa ulicy Miodowej 122 837

Budowa ulicy Przelotowej 163 749

Projekt techniczny ulicy Raduszyńskiej i mostu wraz z budowlą piętrzącą 77 500

Opracowanie projektu technicznego budowy dróg wraz z kanalizacją deszczową
dla osiedla 600-lecia 35 092

Projekt techniczny skrzyżowania ulicy Poznańskiej z ulicami Ś liwkową i Długą 29 760

Zainstalowanie monitoringu wizyjnego na Placu Powstańców Wielkopolskich 24 949

Opracowanie koncepcji budowy drogi gminnej nr 55 w Mś ciszewie 15 872
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0,02%Rolnic two i łowiec two - 0 ,2%

T ransport i łączność  - 53,2%

Gospodarka mieszkaniowa - 13,6%

Działalność  us ługowa - 0 ,02%

A dminis trac ja public zna - 8 ,3%

Bezpieczeńs two publiczne i ochrona przec iwpożarowa - 0 ,8%

O świata i wychowanie - 21,9%

O chrona zdrowia - 0 ,9%

Gospodarka komunalna i ochrona ś rodowiska - 0 ,8%

Kultura fizyczna i sport - 0 ,3%



Prezentacja Puszczy Zielonki w Berlinie
Wizyta niemieckich dziennikarzy

W ramach prezentacji Poznania
pod nazw¹ "Poznañ w
Berlinie" która odbywa³a siê

w stolicy Niemiec w dniach 15-20 maja br,
przeprowadzona zosta³a tak¿e impreza
informacyjna, poœwiêcona prezentacji oferty
turystycznej aglomeracji poznañskiej.
Organizatorami prezentacji turystycznej by³y
Poznañska Lokalna Organizacja Turystyczna
we wspó³pracy z Oœrodkiem Polskiej
Organizacji Turystycznej w Berlinie oraz
Zwi¹zkiem Miêdzygminnym "Puszcza
Zielonka". Promocja turystyczna, w której
wziê³o udzia³ 170 osób, odby³a siê w ramach
Reisebüro-Stammtisch - bêd¹cego
bran¿owym spotkaniem przedstawicieli biur
podró¿y Berlina i Brandenburgii. Spotkania
Reisebüro-Stammtisch odbywaj¹ siê w sta³ym
cyklu miesiêcznym, a ka¿de spotkanie
poœwiêcone jest prezentacji atrakcji
turystycznych wybranych miast i ich
aglomeracji.
Podczas spotkania przedstawiono trzy 20-
minutowe prezentacje. Dwie z nich dotyczy³y
Poznania, a jedna szlaków rowerowych
po³o¿onych na terenie Puszczy Zielonki.
Prezentacja walorów turystycznych oraz
szlaków rowerowych Puszczy Zielonki
wzbudzi³a najwiêksze zainteresowanie.
Osoby obecne na spotkaniu otrzyma³y nowe
wydanie mapy oraz mia³y okazjê zapoznaæ
siê z szerok¹ (od gospodarstw
agroturystycznych  po pa³ace i wysokiej klasy
hotele) ofert¹ noclegow¹. Po prezentacji
uczestnicy mieli tak¿e okazjê przeprowadziæ
rozmowy przy stanowiskach informacyjnych
gestorów atrakcji turystycznych.

Nowy So³tys w £opuchówku

W dniu 28 kwietnia 2005 roku o
godzinie 18.00 w siedzib ie
Nadleœnictwa £opuchówko

odby³o siê spotkanie z mieszkañcami
so ³ectwa.  W zwi¹zku z rezygnacj¹
obecnego so³tysa Leszka Szczepaniaka,
podczas zebrania odby ³y siê wybory
uzupe³niaj¹ce so³tysa w kadencji na lata
2003 - 2007. G³osowanie odby³o siê w
drug im terminie (na  sa l i  nie  by ³o
wymaganej iloœci osób i zgodnie z statutem
so³ectwa,  prowadz¹cy zebranie Pan
Krzysztof Krysztofiak po 30 minutach og³osi³
g ³osowanie w drugim terminie) .
W g³osowaniu wziê³o udzia³ 17 sta³ych
mieszkañców so ³ectwa ( £opuchówko,
Worowo) z 123 uprawnionych. Zebranie
wiejskie zg³osi³o tylko jedn¹ kandydaturê,
któr¹ to w póŸniejszym g³osowaniu przyjêto
(9 g³osów za, 8 niewa¿nych). Nowym
So³tysem zosta³a Pani Urszula Zieliñska,
która podziêkowa³a mieszkañcom za wybór
i obieca³a, i¿ zrobi wszystko co jest w jej
mocy, aby So³ectwo nadal by³o jednym
z najlepszych w gminie. Podczas spotkania
Burmistrz Tomasz £êcki podziêkowa³ za
wytrwa ³¹ pracê w so ³ectw ie Panu

Ustêpuj¹cy so³tys podsumowa³ swoj¹ pracê
w krótkim wyst¹pieniu informuj¹c, i¿ w ci¹gu
nastêpnego tygodnia przeka¿e obowi¹zki
nowej Pani So³tys.
Po wyborze nowego so³tysa odby³o siê
spotkanie z mieszkañcami, na którym
omówiono najwa¿niejsze problemy so³ectwa
£opuchówko. Tematem który wzbudzi³
najwiêksze zainteresowanie mieszkañców
by³a sprawa remontu drogi powiatowej.
W zwi¹zku z powy¿szym, pierwszym
zadaniem nowo wybranej Pani So³tys bêdzie
organizacja spotkania z mieszkañcami,
na którym zostanie omówiony temat dróg
z zaproszonym przedstawicielem Zarz¹du
Dróg Powiatowych. Podczas zebrania
zostan¹ równie¿ wybrani nowi cz³onkowie
Rady So³eckiej.

Arkadiusz Bednarek
starszy specjalista ds. rozwoju obszarów

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

e-mail: a.bednarek@murowana-goœlina.pl
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Prezentacja w Starym
Browarze

Dnia 21 maja br. w Starym Browarze w
Poznaniu odby³a siê kolejna z imprez
promuj¹cych turystykê w aglomeracji

poznañskiej oraz województwo
wielkopolskie Wie lkopolska Gie³da
Turystyczna.  Gie³da ta  zosta³a
zorganizowana przez Wielkopolsk¹
Organizacjê Turystyczn¹, a g³ównym celem
prezentacji by³o pokazanie mieszkañcom
Poznania pobliskich atrakcji turystycznych.
Promocja odbywa³a siê na 8 straganach,
a jednego z nich gospodarzami by³ Zwi¹zek
Miêdzygminny "Puszcza Zielonka".
Na stoisku Ma³gorzata Sobiak Kawka
(AKWEN Czerwonak), Joanna Pietraszewska
(UMiG Pobiedziska), Jaros³aw Tylkowski
(Traperska Osada-Bolechówko), Andrzej
Billert (Zwi¹zek Miêdzygminny Puszcza
Zielonka) oraz Arkadiusz Bednarek (UMiG
Murowana Goœlina, ZM Puszcza Zielonka)
prezentowali walory przyrodnicze, kulturalne
Puszczy Zielonki i okolic oraz prezentowali
mo¿liwoœci pobytu (równie¿ noclegów) na
tym¿e terenie.  Stoisko dot. Puszczy Zielonki
cieszy³o siê bardzo du¿ym powodzeniem,
a pytania przede wszystkim dotyczy³y
mo¿liwoœci spêdzenia wolnego czasu na
rowerach, koniach oraz oferty noclegowej.
Jak siê okaza³o o walory Puszczy Zielonki
pytali nie tylko fanatycy rowerów oraz
mieszkañcy Poznania, ale tak¿e osoby
z innych województw (np. mieszkañcy
Wroc³awia, Warszawy czy Szczecina). Sporo
osób pyta³o równie¿ o mo¿liwoœci pobytów
weekendowych w pó³nocnej czêœci
aglomeracji poznañskiej. Gie³da (dodajmy,
i¿ by³a to prezentacja bezp³atna
i uczestnictwo nie wi¹za³o siê z ponoszeniem
¿adnych kosztów dla cz³onków PLOT-u)
cieszy³a siê wiêc sporym zainteresowaniem
i organizatorzy planuj¹ ju¿ nastêpne imprezy
promuj¹ce nasze tereny.

Arkadiusz Bednarek
starszy specjalista ds. rozwoju obszarów

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

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

Ewidencja szamb i
oczyszczalni

W zwi¹zku z obowi¹zkiem
prowadzenia  ewidencji
zbiorników bezodp³ywowych oraz

przydomowych oczyszczalni œcieków na
terenie Gminy, prosimy mieszkañców wsi
o pilne dostarczenie do so³tysów
wype³nionych formularzy, a mieszkañców
miasta Murowana Goœlina (z wy³¹czeniem
osób posiadaj¹cych przy³¹cze sanitarne) do
budynku Urzêdu. Ewidencja jest niezbêdna
do poznania prob lemów gospodarki
œciekowej na terenie gminy, a w szczególnoœci
samego miasta i zwi¹zana jest z rozbudow¹
sieci kanalizacyjnej, na czym wszystkim
bardzo zale¿y. Wype³niony formularz
prosimy dostarczyæ do so³tysa lub siedziby
Urzêdu, w terminie dwóch tygodni.

Micha³ Walkowiak
m³odszy referent ds. utrzymania

czystoœci i porz¹dku
tel.: 812 20 55 w. 205

e-mail: m.walkowiak@murowana-goslina.pl

Szczepaniakowi oraz pogratulowa³ wyboru
nowego so³tysa.

Trzy tygodnie wczeœniej, od 28 kwietnia do
1 maja, przebywa³a w Poznaniu na
zaproszenie Poznañskiej Lokalnej
Organizacji Turystycznej grupa dziennikarzy
niemieckich, zajmuj¹cych siê tematyk¹
turystyczn¹. Wizyta przygotowana zosta³a
w zwi¹zku z wy¿ej opisan¹ prezentacj¹
Poznania w Berlinie. Za³o¿eniem i g³ównym
celem pobytu dziennikarzy niemieckich by³a
prezentacja atutów przyrodniczych
i kulturowych aglomeracji poznañskiej.
Dlatego te¿ w 4-dniowym programie
zwiedzania aglomeracji znalaz³y siê tak¿e
atrakcje gmin Zwi¹zku Miêdzygminnego
"Puszcza Zielonka", które s¹ równie¿
cz³onkami PLOT-u. Dziennikarze zapoznali siê
z zabytkow¹ zabudow¹ Owiñsk, odbyli rajd
zaprzêgami psimi w Bolechówku, zwiedzili
Kamiñsko, Zielonkê (arboretum), Wojnowo
(pa³ac i pole golfowe) oraz skansen miniatur
na terenie gminy Pobiedziska. Dziennikarze
podczas rozmowy w Pa³acu
w Wojnowie stwierdzili, i¿  "atutami Poznania
jest oferta turystyczna jak¹ dysponuj¹ miasto
i okoliczne gminy, doskona³e po³¹czenia
komunikacyjne Berlina z Poznaniem oraz
ni¿szy poziom cen. Aby jednak atuty te
wykorzystaæ, konieczne bêdzie podjêcie
intensywnych dzia³añ promocyjnych na rynku
niemieckim".

Arkadiusz Bednarek
starszy specjalista ds. rozwoju obszarów

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

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



Zbieramy selektywnie odpady
 

Miesi¹c czerwiec to miesi¹c
kolejnej zbiórki posegregowa-
nych odpadów w naszej gmi-
nie. Zgodnie z wczeœniejszymi
ustaleniami zbieramy nie tylko

surowce wtórne, lecz tak¿e odpady niebez-
pieczne, problemowe oraz wielkogabaryto-
we. Szczegó³owe zasady wraz z harmono-
gramami zbiórki poszczególnych grup pose-
gregowanych odpadów otrzymaliœcie Pañ-
stwo do domów wraz z marcowym wyda-
niem Informatora Samorz¹dowego. Jednak-
¿e wzorem poprzednich miesiêcy publikuje-
my ka¿dorazowo terminy zbiórki odpadów.
W czerwcu 2005 roku odbieramy od
mieszkañców surowce wtórne tj. zu¿yte
opakowania szklane, makulaturê oraz
opa kowa nia  z  two rzyw  sztu cznych,
zgodnie z podanymi poni¿ej terminami:
Rejon 1
Boduszewo, G³êbocko, G³êboczek, Kamiñsko,
£opuchowo, £opuchówko, Rakownia, Zielonka
- 21 czerwca
Rejon 2
Bia³êgi, Bia³ê¿yn, D³uga Goœlina, £oskoñ Stary,
Mœciszewo, Nieszawa, Raduszyn,
Starczanowo, Trojanowo, Uchorowo,
Wojnowo - 22 czerwca

Rejon 3
Murowana Goœlina, Przebêdowo -
23 czerwca

W tych dniach nale¿y zabezpieczone worki z
posegregowanymi odpadami wystawiæ do
godziny 800 w widocznym miejscu przed
swoj¹ posesjê.
W miesi¹cu czerwcu bêdzie prowadzona tak-
¿e zbiórka odpadów wielkogabaryto-
wych (stare meble, tapczany, sprzêty
AGD i tp . )  oraz niebezp iecznych
i problemowych (t j.  zu¿y te œwiet lów-
ki, przeterminowane lekarstwa, bate-
rie i akumulatory oraz opony) zgodnie
z za³¹czonymi poni¿ej harmonogramami.
Jednoczeœnie proszê o zg³aszanie wszelkich
uwag i propozycji w zakresie prowadzonego
na terenie naszej gminy Programu selektywnej
zbiórki odpadów.
Dodatkowe informacje w zakresie zbiórki
odpadów wraz z ulotkami i harmonogramami
uzyskaæ mo¿na w Urzêdzie Miasta i Gminy
w Murowanej Goœlinie.

Violetta Sza³ata
kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

i Ochrony Œrodowiska
tel.: 812 20 50

e-mail: violetta@murowana-goslina.pl

Odpady niebezpieczne i problemowe

Odpady wielkogabarytowe
Teren Termin Teren Termin

Boduszewo
Głębocko
Głęboczek
Kamińsko
Łopuchowo
Rakownia
Zielonka

21.06.2005

Białęgi
Białężyn
Długa Goś lina
Łoskoń Stary
Mciszewo
Nieszawa
Raduszyn
Starczanowo
Trojanowo
Uchorowo
Wojnowo

22.06.2005

Murowana Goś lina
Przebędowo 23.06.2005

* - zbiórka odpadów przy posesji so³tysa

Wystawienie odpadów do godziny 800 przed swoj¹ posesjê
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Likwidacja dzikich
wysypisk

Informujemy, ¿e w najbli¿szym czasie
zostan¹ podjête intensywne kroki w celu
likwidacji dzikich wysypisk na terenie

gminy. Poniewa¿, wiêkszoœæ z nich (ok. 90%)
znajduje siê na terenach prywatnych,
w³aœciciele dzia³ek bêd¹ obligowani do ich
uprz¹tniêcia. W œwietle prawa odpady
nale¿¹ do w³aœciciela terenu, na którym siê
znajduj¹, a obowi¹zek ich usuniêcia wynika
z Ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku
oraz Ustawy o odpadach. Przepisy te bêd¹
egzekwowane przez Stra¿ Miejsk¹ oraz
pracowników Urzêdu. Potwierdzeniem
legalnego pozbycia siê œmieci, bêdzie
okazanie dowodu wywozu odpadów na
sk³adowisko. Pragniemy równie¿
poinformowaæ, ¿e w ostatnich dwóch
miesi¹cach zlikwidowano ju¿ kilka dzikich
wysypisk, miêdzy innymi w Z³otoryjsku,
Bia³êgach, Raduszynie oraz dwa w Rakowni.
Natomiast Stra¿ Miejska, dziêki pomocy
mieszkañców, z³apa³a na gor¹cym uczynku
osobê, która wyrzuca³a œmieci wywrotk¹ na
prywatny grunt. Po otrzymaniu upomnienia
oraz 3 dniowego terminu na ich usuniêcie,
dzikie wysypisko zosta³o usuniête.
Jednoczeœnie informujemy, ¿e kolejne dzikie
wysypiska z terenów nale¿¹cych do gminy
bêd¹ usuwane m.in. w ramach robót
publicznych. W nastêpnym numerze biuletynu
zostanie przedstawiona tabela z iloœci¹
dzikich wysypisk na terenie poszczególnych
so³ectw.

Micha³ Walkowiak
m³odszy referent ds. utrzymania

czystoœci i porz¹dku
tel.: 812 20 55 w. 205

e-mail: m.walkowiak@murowana-goslina.pl

Miejscowoś ć Data Godzina

Mś ciszewo*
Starczanowo*
Uchorowo*
Białężyn*
Nieszawa*
Białęgi*

27.06.2005

800 - 900

930 - 1030

1100 - 1130

1200 - 1230

1300 - 1330

1400 - 1500

Raduszyn*
Przebędowo Bloki
Długa Goś lina*
Łoskoń Stary*
Murowana Goś lina - pl. Powstańców Wlkp.

28.06.2005

800 - 900

930 - 1030

1100 - 1200

1230 - 1330

1400 - 1500

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

29.06.2005

800 - 900

930 - 1030

1100 - 1200

1230 - 1330

1400 - 1500

1530 - 1630

Murowana Goś lina - Nowy Rynek
Rakownia*
Kamińsko*
Boduszewo*
Zielonka*

29.06.2005

800 - 900

930 - 1030

1100 - 1200

1230 - 1330

1400 - 1500

Sk³adowisko odpadów
w Bia³êgach

Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
warunkiem rozpoczêcia u¿ytkowania
nowej kwatery sk³adowiska w Bia³egach

jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego.
Zarz¹dca sk³adowiska tj. firma ALTRANS
zleci³a wykonanie powy¿szego opracowania
firmie ABRYS - Technika. Pozwolenie
zintegrowane jest dokumentem, który
zastêpuje wszystkie obecnie obowi¹zuj¹ce
decyzje zwi¹zane z prowadzon¹
eksploatacj¹ sk³adowiska. W zwi¹zku
z powy¿szym Burmistrz zarz¹dzeniem
nr 252/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r
powo³a³ zespó³ uczestnicz¹cy w opracowaniu
powy¿szego wniosku. Zaproszono do udzia³u
przedstawiciela Nadleœnictwa £opuchówko
pana Andrzeja Kukawkê. Cz³onkowie
zespo³u brali czynny udzia³ w opracowaniu
dokumentacji. W dniu 27 kwietnia 2005 roku
na kolejnym spotkaniu w UMiG Zespó³ po
zapoznaniu siê z ca³oœci¹ dokumentacji
zaopiniowa³ pozytywnie wniosek
o pozwolenie zintegrowane dla sk³adowiska
odpadów w Bia³êgach. W dniu 29 kwietnia
2005 roku dokument ten zosta³ z³o¿ony do
Wojewody Wielkopolskiego.

Violetta Sza³ata
kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

i Ochrony Œrodowiska
tel.: 812 20 50

e-mail: violetta@murowana-goslina.pl



Nawo¿enie gleby gnojowic¹ oraz obornikiem

Przypominamy ro lnikom o nowo
wprowadzonych zasadach nawo¿enia
nawozami naturalnymi. Nawozy do

bezpoœredniego rolniczego wykorzystania
mog¹ byæ zbywane wy³¹cznie na podstawie
umowy zawartej w formie pisemnej, pod
rygorem niewa¿noœci, czyli ka¿dy producent
naturalnych nawozów mo¿e je przekazaæ
innej osobie na podstawie umowy, któr¹
nale¿y przechowywaæ przez okres 8 lat.
Jednoczeœnie przypominamy, ¿e nawozy
naturalne w postaci sta³ej powinny byæ
przechowywane w pomieszczeniach
inwentarskich lub na nieprzepuszczalnych
p³ytach,  zabezpieczonych przed
przenikaniem wycieku do gruntu oraz
posiadaj¹cych instalacjê odprowadzaj¹c¹
wyciek do szczelnych zbiorników.
Obowi¹zek ten wejdzie jednak w ¿ycie od
pocz¹tku 2008 roku. Nie nale¿y
przechowywaæ obornika na pryzmach
polowych, gdy¿ prowadzi to do
przenawo¿enia gruntu oraz umo¿liwia
przenikanie zanieczyszczeñ do wód
gruntowych. Nawozy naturalne p³ynne nale¿y
przechowywaæ wy³¹cznie w szczelnych

zbiornikach, nie  dopuszczaj¹c do
przenikania nawozu do gruntu. Jednoczeœnie
przypominamy, ¿e do zbiornika na gnojowicê
nie nale¿y odprowadzaæ œcieków
pochodz¹cych z domowych instalacji
sanitarnych. Maksymalne iloœci nawozów,
które mo¿na stosowaæ na polach wynosz¹:
maksymalnie 45 m3 gnojowicy na hektar na
rok oraz maksymalnie 40 ton obornika na
hektar na rok. Nawozy naturalne oraz
organiczne w postaci sta³ej oraz p³ynnej
powinny byæ stosowane w okresie od dnia 1
marca do dnia 30 listopada. Nawozów nie
nale¿y u¿ywaæ na zamarzniêtej ziemi.
Szczególnie nale¿y pamiêtaæ, by wymieszaæ
nawóz z gleb¹ najpóŸniej nastêpnego dnia
po nawiezieniu. Obowi¹zek ten bêdzie
szczególnie kontrolowany przez pracowników
Urzêdu, odpowiedzialnych za ochronê
œrodowiska.

Micha³ Walkowiak
m³odszy referent ds. utrzymania

czystoœci i porz¹dku
tel.: 812 20 55 w. 205

e-mail: m.walkowiak@murowana-goslina.pl

Nowi inwestorzy w Murowanej Goœlinie

W ciagu ostatnich kilku miesiêcy,
mo¿na zauwa¿yæ wyraŸne
zainteresowanie naszym miastem

nowych inwestorów, gotowych otwieraæ
tu nowe firmy i tworzyæ nowe miejsca pracy.
Na terenie Lacpolu rozpoczê³a swoj¹
dzia³alniœæ polska firma Po-int zajmuj¹ca siê
specjalistyczn¹ obróbk¹ szk³a. Firma ta
zatrudnia pracowników z terenu naszej gminy
i wraz z zwiêkszaj¹c¹ siê produkcj¹ bedzie
zatrudniaæ kolejne osoby.
Kolejn¹ firm¹, która równie¿ zdecydowa³a siê
zainwestowaæ w naszej gminie jest brytyjska
firma Matrix Polymers, która zajmuje siê
przetwórstwem tworzyw sztucznych. Firma
wynajê³a halê produkcyjn¹ na terenie firmy
Lacpol i ju¿ w po³owie czerwca zacznie
ustawiaæ w niej specjalistyczne maszyny.
Za³oga bêdzie sk³ada³a siê z mieszkañców
naszej gminy, przyjêtych do pracy za
poœrednictwem Klubu Pracy. Matrix Polymers
do koñca roku zatrudni ok. 15 osób, w miarê
rozwijania produkcji, za³oga powiêkszy siê
dwukrotnie. Firma nie wyklucza tak¿e, ¿e
zainwestuje w Murowanej Goœlinie w budowê
nowego zak³adu na jednym z naszych
terenów inwestycyjnych.
Inwestycj¹ w naszej Gminie zainteresowana
jest tak¿e firma Mirox z Poznania - jeden z

wiod¹cych producentów okien. Firma ta chce
postawiæ now¹ halê produkcyjn¹ na terenach
aktywizacji gospodarczej przy ul. Polnej.
Przedstawiciele firmy otrzymali od Urzêdu
Miasta i Gminy propozycjê lokalizacji, wraz
z ich opisem technicznym i charakterystyk¹
dzia³ek. Jeœli firma zdecyduje siê na budowê
nowej fabryki w Murowanej Goœlinie,
oznacza to kolejne jak¿e cenne dla naszej
spo³ecznoœci miejsca pracy.
Wspomnieæ tu tak¿e nale¿y, ¿e terenami
inwestycyjnymi w Murowanej Goœlinie,
zainteresowaliœmy tak¿e instytucje czy firmy
zajmuj¹ce siê kojarzeniem interesów
zagranicznych inwestorów i  polskich
samorz¹dów. Nasze oferty inwestycyjne
znajduj¹ siê m.in. w Polsko - Niemieckim Kole
Gospodarczym, Regionie Hannover czy firmie
Caps Group, równie¿ w agencjach
developerskich poszukuj¹cych lokalizacji dla
inwestorów. Zainteresowanie terenami
inwestycyjnymi zg³aszaj¹ równie¿ - co jest
nowoœci¹ - konsulaty ró¿nych pañstw.
Ostatnio zapytanie o tereny które mog¹
zainteresowaæ inwestorów otrzymaliœmy z
Konsulatu Honorowego Królestwa Danii.

Hubert ¯y¿kowski
inspektor ds. promocji

tel.: 812  20  55 w. 202
e-mail: promocja@murowana-goslina.pl

Mali leœnicy, wielkie
prze¿ycia
Czy przyroda mo¿e zachwycaæ? Na

pewno, przekonali siê o tym uczniowie
Gimnazjum Nr 1 i Nr 2 w Murowanej

Goœlinie, którzy w dniach 17-18.05.2005r.
w dwudziestoosobowych grupach
uczestniczyli w wycieczce edukacyjno-
dydaktycznej w Laskach. Zaanga¿owanie
pracowników Urzêdu Miasta i Gminy,
¿yczliwoœæ Nadleœnictwa £opuchówko
i Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej oraz wspó³praca
z pedagogami zaowocowa³y dwudniow¹
wycieczk¹ do Leœnego Oœrodka
Edukacyjnego w Laskach oraz Oœrodka
Kultury Leœnej w Go³uchowie. M³odzie¿ mia³a
mo¿liwoœæ zag³êbienia siê w specyfikê
zawodu Leœnika poprzez uczestniczenie
w warsztatach "Klasa Leœna", na których
wœród szumu lasu oraz œpiewu ptaków
przekonywali siê, ¿e istota tego zawodu nie
polega na niszczeniu lasu, lecz na
prowadzeniu zrównowa¿onej gospodarki
leœnej, której efekty s¹ zauwa¿alne dopiero
po kilkudziesiêciu latach. Poprzez kolejne
etapy edukacji gimnazjaliœci poznawali
metody zwalczania szkodników lasów,
sposoby dokarmiania zwierzyny, metody
³owiectwa oraz zagro¿enia ze strony
cz³owieka czy natury pocz¹wszy od
zaœmiecania i zanieczyszczania lasów po
œmiertelne zagro¿enia ze strony ¿ywio³u jakim
jest ogieñ.
W drodze powrotnej prawdziw¹ atrakcj¹
okaza³a siê zagroda ¿ubrów w Oœrodku
Kultury Leœnej w Go³uchowie. Oprócz
atrakcyjnoœci tych olbrzymów m³odzie¿ mia³a
mo¿liwoœæ obserwacji nieco mniejszej
zwierzyny jak dziki, sarny oraz daniele.
Wprawdzie, w drodze powrotnej pogoda nie
dopisa³a, ale zwieñczeniem zwiedzania
blisko 160 ha Parku Dzia³yñskich sta³a siê
ekspozycja dotycz¹ca historycznych
zwi¹zków œrodowiska z cz³owiekiem, jego
dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹, problemami
¿yciowymi i spo³ecznymi, która wprowadzi³a
m³odzie¿ w prawdziwe zak³opotanie
stawiaj¹c pytanie: Jak wa¿na jest ¿yciowa
m¹droœæ, intuicja oraz skutecznoœæ dzia³ania
w gospodarce leœnej na przestrzeni wieków?

Ma³gorzata Krotiuk-Œliwa
referent ds. leœnictwa i melioracji

tel.: 812 20 55 w. 104
e-mail: m.sliwa@murowana-goslina.pl

Biuletyn Samorz¹dowy
Miasta i Gminy Murowana Goœlina 6

Rada Miejska w Murowanej Goœlinie
Najbli¿sza Sesja Rady Miejskiej, odbêdzie
siê 27 czerwca br. o godzinie 17:30 w MGO-
KiR ul. Poznañska 16. W programie sesji
m.in.: uchwa³a w sprawie zmiany bud¿etu
gminy   na rok 2005, uchwa³a zmieniaj¹ca
studium zagospodarowania dla osiedla re-
kreacyjnego „Sasanka” w Boduszewie,
uchwa³a o przyst¹pieniu do zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego w Radu-
szynie, uchwalenie planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla drogi w Rakowni,
uchwa³a w sprawie zmiany Wieloletniego
Programu Mieszkaniowego, zmiana uchwa-
³y w sprawie warunków sprzeda¿y komunal-
nych lokali mieszkaniowych, uchwa³a w spra-
wie zmian nazw ulic w rejonie ul. GnieŸnieñ-

skiej, Rakowni i Mœciszewa, uchwa³a w spra-
wie pomocy finansowej dla Powiatu Poznañ-
skiego w zakresie inwestycji drogowych,
uchwa³a w sprawie odp³atnoœci za przed-
szkola.
Ponadto na Komisji Oœwiatowo - Spo³ecznej
23 czerwca bêdzie prezentowane sprawoz-
danie o stanie bezpieczeñstwa na terenie
gminy. Projekty uchwa³ bêd¹ opiniowane na
posiedzeniach komisji: Komisji Gospodarczej
22.06 godz. 17:00 i  Komisji Oœwiatowo -
Spo³ecznej 23.06 godz. 17:00 w MGOKiR
ul. Poznañska 16

 El¿bieta Piechocka
biuro Rady Miejskiej

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

Internetowy Serwis
Informacyjny

Na stronie internetowej Urzêdu Miasta
i Gminy pod adresem www.murowana-
goslina.pl uruchomiliœmy bezp³atn¹,
wirtualn¹ tablicê og³oszeñ, dziêki której
osoby zainteresowane zamieszczeniem
og³oszenia mog¹ to uczyniæ.Po okresie
testów oddaliœmy naszym u¿ytkownikom
nowe narzêdzie, które w sposób prosty
i przejrzysty bêdzie kojarzy³o kupuj¹cych
i sprzedaj¹cych. Serwis udostêpniony
zosta³ za darmo. Aby dodaæ lub
przegl¹daæ og³oszenia nale¿y skorzystaæ
z przycisku "Og³oszenia drobne", który
znajduje siê w lewym menu.
Zachêcamy do korzystania.

Kuba Kucharzewski
e-mail: webmaster@murowana-goslina.pl



Najwa¿niejszym wydarzeniem ostatnich
tygodni w zakresie naszego
"spójnoœciowego" projektu by³o podjêcie
przez Zwi¹zek Miêdzygminny "Puszcza
Zielonka" delegacji Komisji Europejskiej
w dniach 17 - 18 maja 2005.  W sk³ad
delegacji wchodzi³o dwóch przedstawicieli
Dyrekcji Generalnej Polityki Regionalnej
z Brukseli oraz dwóch przedstawicieli
brytyjskich firm konsultingowych.
Celem wizyty by³o przekonanie goœci
o s³usznoœci naszej idei skanalizowania
obszaru piêciu gmin oraz fragmentu obszaru
Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka
oraz pokazanie, ¿e jesteœmy doskonale
przygotowani organizacyjnie, logistycznie
i technicznie do zrealizowania oraz
zarz¹dzania projektem.
Po odebraniu goœci z lotniska £awica
w Poznaniu, przejechaliœmy do Urzêdu
Marsza³kowskiego,  gdzie Marsza³ek
Kazimierz Koœcielny podkreœli³ znaczenie
naszego przedsiêwziêcia dla rozwoju
regionalnego Wielkopolski. Marsza³ek
przekonywa³ goœci, ¿e warto powierzyæ nam
unijne pieni¹dze. S³owom Marsza³ka
Koœcielnego przys³uchiwali siê tak¿e kolejni
wa¿ni uczestnicy wizyty - przedstawiciele
Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa
Gospodarki i Pracy, a tak¿e Dyrektor
Arkadiusz B³ochowiak - reprezentuj¹cy
Departament Ekologii i Infrastruktury Urzêdu
Marsza³kowskiego w Poznaniu.
Nastêpnie przejechaliœmy do Centralnej
Oczyszczalni Œcieków w Kozieg³owach,
gdzie dziêki uprzejmoœci naszego partnera
w projekcie - Spó³ki AQUANET  -
skorzystaliœmy z nowoczeœnie wyposa¿onych
pomieszczeñ. Tam odby³a siê sesja
dyskusyjna poprzedzona prezentacj¹
multimedialn¹. Rozmowom przewodniczyli
ze strony Komisji Europejskiej Paul van der

Meeren z Belgii, a ze strony polskiej Tomasz
£êcki - burmistrz Murowanej Goœliny,
przewodnicz¹cy Zwi¹zku Miêdzygminnego
„Puszcza Zielonka”.
Posiedzenie w Kozieg³owach by³o
najd³u¿sz¹, najliczniejsz¹ (oko³o 30 osób)
i najbardziej merytoryczn¹ czêœci¹ wizyty.
Podczas panelu dyskusyjnego zadano nam
wiele trudnych pytañ, a przedstawiciele
Zwi¹zku Miêdzygminnego Puszcza Zielonka,
firmy AQUANET i naszego konsultanta
z Zielonej Góry - firmy ESKO,  dzielnie
udzielali fachowych wyjaœnieñ. Wspierali nas
w tych wysi³kach reprezentanci Narodowego
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Œrodowiska oraz  Zespo³u Parków
Krajobrazowych Województwa
Wielkopolskiego. Ca³oœæ spotkania
odbywa³a siê w jêzyku angielskim.
Drugiego dnia audytu mia³a miejsce
wizytacja w terenie - wizja lokalna przysz³ych
frontów robót. Wraz z goœæmi obejrzeliœmy
miêdzy innym oczyszczalnie w Pobiedziskach
i Skokach, które w ramach projektu bêd¹
zlikwidowane. Audytorzy opuszczali ich teren
z przekonaniem o prawid³owoœci przyjêtych
przez nas rozwi¹zañ technicznych.
Po wizycie w terenie przyjechaliœmy do
Oczyszcza lni w Szlachêcinie, gdzie
dokonane zosta³y podsumowania
i przekazane wytyczne do dalszego
dzia³ania. Eurourzêdnicy zapowiedzieli, ¿e
po powrocie do Brukseli sporz¹dz¹ raport,
na podstawie którego powstanie projekt
decyzji o dofinansowaniu inwestycji.
Chodzi o ponad 130 milionów z³otych, bo tyle
w³aœnie ma wynieœæ dotacja z Funduszu.
Ca³kowity  koszt wyniesie prawie 180
milionów z³otych. Decyzji ostatecznej nale¿y
siê spodziewaæ najpóŸniej pod koniec tego
roku.
Podsumowuj¹c wielkie wydarzenie w historii

Projekt kanalizacji „Puszczy Zielonki” - co nowego …

W marcu M³odzie¿owa Rada Miejska
og³osi³a konkurs plastyczny pt.:
"Polityka w naszych oczach" dla

wszystkich uczniów uczêszczaj¹cych do szkó³
z terenów naszej gminy. G³ówn¹ nagrod¹ jest
wyjazd do Sejmu RP wraz z M³odzie¿owymi
Radnymi oraz przedstawicielami
samorz¹dów uczniowskich, który odbêdzie
siê 15 czerwca br. Zwyciêzcami konkursu
zostali trzej uczniowie z Gimnazjum nr 2 w
Murowanej Goœlinie: Alicja Mañkowska,
Klaudyna Mizerna oraz Marek Wo³yñski.
Zwyciêzcom gratulujemy!
W dniach 12 -13 maja w ¯erkowie ko³o
Jarocina  odbywa³o siê IV Forum
M³odzie¿owych Rad Miejskich, w którym
uczestniczy³a równie¿ delegacja radnych
z naszej gminy. Spotkanie to by³o podzielone
na dwa bloki: pierwszy z nich to blok
wyk³adów poœwiêcony pracy w Unii
Europejskiej, drugi natomiast to warsztaty
z organizacji przedsiêwziêæ dla m³odzie¿y.
Wyk³ady by³y prowadzone zarówno przez
teoretyków Unii Europejskiej, ale równie¿
studentów, którzy odbyli ju¿ praktykê
w krajach unijnych. Na warsztatach m³odzie¿
planowa³a zorganizowanie koncertu na

rozpoczêcie lata oraz budowy boiska
sportowego, a opiekuni, wymieniaj¹c siê
doœwiadczeniami pracy z m³odzie¿¹
dyskutowali na temat: "czy warto zak³adaæ
M³odzie¿owe Rady Miejskie". W programie
Forum odby³o siê równie¿ spotkanie
z Dyrygentem Chóru Poznañskie S³owiki
Stefanem Stuligroszem, który zachwyci³
m³odzie¿ i doros³ych nie tylko piêknym g³osem,
ale tak¿e opowieœciami o koncertach
wyjazdowych, chórze i swoim ¿yciu
prywatnym. To spotkanie by³o nie tylko
miejscem poszerzania wiedzy o Unii
Europejskiej oraz pracy, mo¿liwoœci dla
M³odzie¿owych Rad Miejskich, ale przede

wszystkim miejscem wymiany doœwiadczeñ
i kontaktów wœród aktywnej m³odzie¿y z ca³ej
Wielkopolski.
Wszystkich zainteresowanych wspó³prac¹
z M³odzie¿ow¹ Rad¹ Miejsk¹ zapraszamy
na sesje lub prosimy o kontakt z opiekunem
MRM z Urzêdu pani¹ Ew¹ Poepke lub
bezpoœrednio z Prezydium Rady: El¿biet¹
Piechock¹ tel. 0-502-350-182, Micha³em
£êckim tel. 8123-231, Ann¹ Bartoszewsk¹
tel. 8123-188.

El¿bieta Piechocka
biuro Rady Miejskiej

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

M³odzie¿owa Rada Miejska

Data Godzina Posiedzenie Miejsce

21.06.2005r. 12:00 Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej sala w MGOKiR

30.08.2005r. 12:00 Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej sala w MGOKiR

02.09.2005r. 12:00 Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej sala w MGOKiR

18.10.2005r. 12:00 Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej sala w MGOKiR

15.11.2005r. 12:00 Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej sala w MGOKiR

13.12.2005r. 12:00 Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej sala w MGOKiR

Harmonogram Sesji M³odzie¿owej Rady Miejskiej
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naszego projektu, jakim by ³a wizyta
audytorska Komisji Europejskiej, nale¿y
stwierdziæ, ¿e przebiega³a ona w przyjaznej
atmosferze i by³a bardzo konstruktywna.
Jesteœmy pewni, ¿e delegacja wyjecha³a z
pozytywnym przekonaniem, ¿e zas³ugujemy
na powierzenie nam europejskiej dotacji oraz
¿e bêdziemy zdolni do sprawnego
i efektywnego zarz¹dzania projektem.
Przypomnijmy, ¿e w ramach projektu zostanie
wybudowanych ponad 370 kilometrów sieci
kanalizacyjnej i 151 przepompowni. Jeœli
prace rozpoczn¹ siê na pocz¹tku przysz³ego
roku, to bêdziemy musieli z ukoñczeniem
zd¹¿yæ do roku 2009. Zadanie jest trudne,
ale ca³kowicie realne. Czas odgrywa tu
wa¿n¹ rolê, poniewa¿ Fundusz Spójnoœci
finansuje maksymalnie 4-letnie projekty.
W ci¹gu tych czterech lat maj¹ powstaæ dwie
zlewnie. Jedna zak³ada budowê kanalizacji
w pó³nocnej czêœci gmin Czerwonak,
Murowana Goœlina i Skoki. Jednoczeœnie
zamkniêta zostanie oczyszczalnia
w Skokach, która jest niewydolna i powoduje
degradacjê okolicznych jezior. Œcieki, które
dotychczas by³y tam kierowane, pop³yn¹ do
oczyszczalni w Szlachêcinie. Druga zlewnia
obejmie budowê kanalizacji w po³udniowej
czêœci gmin Czerwonak, Swarzêdz oraz
Pobiedziska. Funkcje oczyszczalni
w Pobiedziskach, drugiej przeznaczonej do
likwidacj i,  przejmie oczyszczalnia
w Kozieg³owach. Posiada jeszcze znaczne
rezerwy i obci¹¿enie jej dodatkowymi
œciekami bêdzie niezauwa¿alne.
Po zakoñczeniu realizacji inwestycji ca³¹
sieci¹ zarz¹dzaæ bêdzie spó³ka AQUANET.

Olga Godynicka - Kubiak
dyrektor biura

Zwi¹zek Miêdzygminny "Puszcza Zielonka"
Tel: 061/ 811 46 83

e-mail: biuro@puszcza-zielonka.pl



Stra¿ Miejska w Murowanej Goœlinie
s³u¿ymy i chronimy

Siedziba - Murowana Goœlina ul. Mostowa 3
biuro czynne: pn - 9.00 - 17.00

wt-pt  7.30 - 15.30
Telefon/fax:  812 20 10
e-mail: strazmiejska@murowana-goslina.pl
W przypadku nieobecnoœci funkcjonariuszy
w siedzibie lub po godzinach pracy biura -
interwencje mo¿na zg³aszaæ na telefon
komórkowy (0500 124 940
e-mail: sm.interwencje@murowana-goslina.pl
lub nagraæ wiadomoœæ na automatyczn¹
sekretarkê (812 20 10).

Komendant
Piotr Kubczak

tel.: 502 51 42 12
e-mail: p.kubczak@murowana-goslina.pl

Wskazana rozwaga

W dniu 24 maja na Pl. Powstañców
Wielkopolskich dosz³o do groŸnego
wypadku - kol izji cysterny

wype³nionej ciek³ym gazem z samochodem
dostawczym. Zdarzenie zakoñczone
szczêœliwie, bez powa¿nych konsekwencji
dla mieszkañców. Jak zwykle w takich
okazjach wokó³ placu zgromadzi³a siê
pokaŸna iloœæ obserwatorów utrudniaj¹ca
dzia³ania jednostek ratowniczych
i zabezpieczaj¹cych. Mo¿na wyobraziæ sobie
skutki mniej szczêœliwego zakoñczenia
wypadku dla mieszkañców okolicznych
domów i w³aœnie gapiów zgromadzonych
wokó³ miejsca zdarzenia. Zrozumia³a jest
ciekawoœæ dzieci, doros³ych? Tego typu
zdarzenie powinno wywo³ywaæ odruch
ja k na jszybszeg o odda lenia .
Ap elu jemy  o nie  promad zenie s iê
w miejscach wypadków.
Komórka dla Policji
W zwi¹zku z licznymi skargami
mieszkañców gminy na utrudniony kontakt
z komisariatem Policji, Urz¹d Miasta i Gminy
wyposa¿y³ radiowóz patrolowy w telefon
komórkowy. Bezpoœredni kontakt
z radiowozem zarówno Policji jak i Stra¿y
Miejskiej mo¿na uzyskaæ dzwoni¹c pod
numer:
-    Policja              0500135351
-   Stra¿ Miejska    0500124940

Tadeusz Stencel
inspektor ds. bezpieczeñstwa publicznego

tel.: 812 20 55 w. 219
e-mail: t.stencel@murowana-goslina.pl
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Og³oszenie

og³asza
OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJÊ ZADAÑ PUBLICZNYCH

rozpoczynaj¹cych siê w II pó³roczu 2005 r.
w zakresie:

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- pomocy spo³ecznej,
- kultury i sztuki,
- dzia³añ na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i wspó³pracy miêdzy spo³eczeñstwami.

Informacje o rodzaju zadañ, wysokoœci œrodków publicznych
przeznaczonych na ich realizacjê, terminach, warunkach realizacji zadañ,
wysokoœci przekazanych dotacji w roku bie¿¹cym i poprzednim oraz
warunkach udzia³u w konkursie i kryteriach oceny ofert dostêpne s¹:

- na stronie internetowej www.murowana-goslina.pl,
- w Biuletynie Informacji Publicznej,
- na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu.

Oferty nale¿y sk³adaæ w terminie do dnia 30 czerwca 2005 roku
do godz. 1530

Adres: Urz¹d Miasta i Gminy Murowana Goœlina, ul. Poznañska 18,
62-095 Murowana Goœlina.

Dodatkowych informacji udziela Dorota Brajewska tel. (0-61) 8112-845,
8122-055, e mail: d.brajewska@murowana-goslina.pl.

Burmistrz
Miasta i Gminy Murowana Goœlina

Minê³y ju¿ dwa miesi¹ce od dnia, kiedy
obj¹³em stanowisko Komendanta Stra¿y
Miejskiej. Tego dnia rozpocz¹³em d³ugi i
pracoch³onny proces organizacji tworzonej od
podstaw samorz¹dowej s³u¿by, maj¹cej za
zadanie dbaæ o porz¹dek i bezpieczeñstwo
na terenie gminy. Praca przy przygotowaniu
dokumentacji niezbêdnej do jej
funkcjonowania, przystosowanie na potrzeby
Stra¿y Miejskiej wynajêtych pomieszczeñ od
Spó³dzielni "Rolnik", zakup wyposa¿enia
zajê³y bardzo du¿o czasu, by³y jednak
niezbêdna . Wa¿nym zadaniem by³o
zorganizowanie konkursu maj¹cego wy³oniæ
stra¿ników, przygotowanie procedury ich
szkolenia i wdro¿enia do s³u¿by. Dzia³ania
te zaowocuj¹ pojawieniem siê w po³owie
sierpnia na ulicach czterech wyszkolonych
i w pe³ni przygotowanych do pracy
stra¿ników - ku po¿ytkowi gminie i jej
mieszkañcom.
 Oprócz pracy organizacyjnej stara³em siê jak
najwiêcej przebywaæ w terenie, zapoznaj¹c
siê przy okazji z topograf i¹ gminy,
uczestniczy³em we wszystkich spotkaniach
wiejskich, zorganizowa³em zabezpieczenie
Mszy ¯a³obnej za Ojca Œw. Jana Paw³a II na
Nowym Rynku, co by³o powa¿nym
wyzwaniem, zwa¿ywszy ¿e by³ to pierwszy
tydzieñ pracy.

Pierwsze 2 miesi¹ce pracy Przez okres minionych dwu miesiêcy
wspó³pracuj¹c z pracownikami Urzêdu
zajmuj¹cymi siê ochron¹ œrodowiska
doprowadziliœmy do usuniêcia dwóch du¿ych
wysypisk œmieci w Mœciszewie i Z³otoryjsku,
wykryliœmy dwa kolejne w pobli¿u Czernic
(w tym jedno zawieraj¹ce odpady azbestu).
Ujawniliœmy trzy przypadki zrzutu
nieczystoœci ciek³ych do kanalizacji burzowej
i gruntu oraz nielegalne wydobycie piasku.
Przeprowadziliœmy ponadto rekontrole
zawarcia umów na wywóz nieczystoœci
ciek³ych i  sta³ych w D³ugiej  Goœlinie,
Bia³ê¿ynie, Uchorowie i Wojnowie, w wyniku
których 3 osoby zosta³y ukarane mandatami
oraz kompleksow¹ kontrolê RSP "Zgoda" w
Nieszawie. W zwi¹zku z nieprawid³owym
parkowaniem 14 k ierowców zosta³o
pouczonych lub otrzyma³o "¿ó³te kartki" , jeden
zaœ ukarany mandatem.
 Uczestniczyliœmy równie¿ w zabezpieczeniu
"majówki" w Dolince Rakocego, procesji
Bo¿ego Cia³a na pl. Powstañców Wlkp. i
Zielonych Wzgórzach oraz podczas
zabezpieczenia centrum po rozszczelnieniu
siê cysterny z gazem.
Zapraszam na spotkania ze Stra¿¹ Miejsk¹,
o których informujemy na stronie 1. Bêdzie to
okazja do wzajemnego poznania siê
i dyskusji.

Piotr Kubczak
komendant Stra¿y Miejskiej
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Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goœlina Tomasz £êcki,

Proboszcz Parafii p.w. Œw. Marii Magdaleny
 w D³ugiej Goœlinie ks. Piotr Skoczylas

Miejsko-Gminy Oœrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goœlinie,
So³ectwo D³uga Goœlina

zapraszaj¹ na

2 lipca 2005 r. (sobota), godz. 20.00
 Koœció³ parafialny p.w. Œw. Marii Magdaleny

w D³ugiej Goœlinie

MUSICA SACRA,
MUSICA PROFANA

wyst¹pi¹:
zespó³ wokalny z D³ugiej Goœliny
pod kierunkiem Józefa Kasprzaka

kwartet PRIMA VISTA, Josef Frakstein (baryton)
Agnieszka Dondajewska (sopran)

W drugiej czêœci koncertu odbêdzie siê
semiteatralna premiera opery komicznej

J.P. Thelmana "PIMPINONE
koncert poprowadzi moderator

Opery Lwowskiej Zofia Iwanowna

Dyrektor artystyczny
Robert Skolmowski

Wspó³praca Grzegorz Bryll

og³asza nabór na stanowisko
DS. PROMOCJI I SAMORZ¥DÓW POMOCNICZYCH

Od kandydatów wymaga siê:
Wykszta³cenie:

konieczne: wy¿sze.
po¿¹dane: studia podyplomowe z zakresu Public Relations

Doœwiadczenie zawodowe:
po¿¹dane 1 rok w administracji samorz¹dowej.

Wymagane umiejêtnoœci:
przygotowywanie i redagowanie materia³ów prasowych,
obs³uga programów graficznych,
³atwoœæ pos³ugiwania siê jêzykiem polskim w mowie i piœmie,
bieg³a znajomoœæ MS Office,
prawo jazdy kat. B,
znajomoœæ j. angielskiego na poziomie komunikatywnym

Niezbêdna wiedza w zakresie przepisów:
ustawa o samorz¹dzie gminnym w szczególnoœci funkcjonowanie
samorz¹dów pomocniczych,
dokumenty dotycz¹ce pozyskiwania funduszy europejskich,
prawo prasowe,
prawo autorskie,
Kodeks Postêpowania Administracyjnego.

Po¿¹dane cechy osobowoœci:
samodzielnoœæ i komunikatywnoœæ
zdolnoœci organizacyjne i kierownicze,
punktualnoœæ i dok³adnoœæ,
wysoka kultura osobista,
³atwoœæ nawi¹zywania kontaktów,
kreatywnoœæ,
planowanie pracy,
umiejêtnoœæ negocjacji.

Wymagana jest doskona³a znajomoœæ spo³ecznoœci Murowanej Goœliny.
Kandydatów zapraszamy do sk³adania aplikacji zawieraj¹cych:

-  ¿yciorys,
-  list motywacyjny,
-  aktualn¹ fotografiê,
- kopie dokumentów potwierdzaj¹cych wykszta³cenie,
   kwalifikacje i doœwiadczenia   zawodowe,
- zgodê na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustaw¹
  z dnia 29.08.1997 r.  o ochronie danych osobowych,
  Dz. U. Nr 133, poz. 833).

Na zg³oszenia oczekujemy w terminie do 8 lipca 2005 roku (decyduje data wp³ywu do
Urzêdu Miasta i Gminy) na adres Urzêdu Miasta.

Urz¹d Miasta i Gminy
w Murowanej Goœlinie

Oferta pracy

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Klubu Pracy
za 2004 i 2005 rok

W latach 2004-2005 z pomocy
oferowanej przez KP skorzysta³o
839 osób. Uczestniczy³y one w

zajêciach warsztatowych z tematów:
"Asertywnoœæ", "Aktywizacja zawodowa",
"Pierwsza praca", "Jak za³o¿yæ w³asn¹
dzia³alnoœæ gospodarcz¹" oraz w kursach
jêzykowych. S¹ to zajêcia skierowane do
wszystkich osób chc¹cych poruszaæ siê po
lokalnym rynku pracy. W sumie odby³y siê
3 kursy finansowane przez Powiatowy Urz¹d
Pracy w Poznaniu "I Krok w Biznesie" oraz
kurs dla szwaczek, w których uczestniczy³o
36 os. Lider Klubu Pracy zorganizowa³ dla
osób bezrobotnych i m³odzie¿y 11 warsztatów
i 11 kursów, które mia³y na celu wdro¿enie:
-  technik autoprezentacji podczas rozmowy
    kwalifikacyjnej z pracodawc¹,
-  zasad asertywnego zachowania w
    œrodowisku pracy,
-   metod komunikacji werbalnej
    i  pozawerbalnej,
-  zasad pozytywnego myœlenia,
-  nowoczesnych metod pisania listów
    motywacyjnych i ¿yciorysów,
-  œwiadomoœci mocnych stron w³asnej
   osobowoœci.
W Klubie Pracy osoby aktywnie poszukuj¹ce
pracy korzystaj¹ z us³ug poœrednictwa pracy.

Organizowany jest "sklepik ofert". Ponadto
klub u³atwia kontakty pracownika
z pracodawc¹. W ramach poœrednictwa
organizowane s¹ w siedzibie klubu
minigie³dy pracy, w trakcie których
pracodawca pozyskuje pracowników.
W okresie  2003-2005 Klub pozyska³
oko³o 370 miejsc pracy. Klub Pracy w
Murowanej Goœlinie prowadzi poœrednictwo
pracy, które przyczynia siê do rozpoznawania
lokalnych potrzeb rynku pracy, a tym samym
zapobiega poszerzaj¹cemu siê bezrobociu.
Od 1 czerwca nowym liderem Klubu Pracy
zosta³a Magdalena Olejniczak.
Klub ma now¹ siedzibê przy ul. Dworcowej
(w Oœrodku Zdrowia) w Murowanej Goœlinie
w godzinach 7.45-15.45, tel. 8114-630.
Serdecznie zapraszamy!

Monika Szaj
Lider Klubu Pracy

do maja 2005 r.

X FESTYN
¯ELAZNEJ

PODKOWY
Gospodarstwo Rolne U.K. Kosakowscy;

Wielkopolski Zwi¹zek Triathlonu
Zapraszaj¹ 11-12  czerwca 2005 r. na

TOWARZYSKIE ZAWODY KONNE W
SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY

11 czerwca godz. 11.00
rozpoczêcie zawodów

OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY
KAWALERYJSKIE "MILITARI"
11i 12 czerwca godz. 09.00

rozpoczêcie zawodów

MISTRZOSTWA WIELKOPLSKI W
TRIATHLONIE

10.45 Otwarcie zawodów

Festyn odbêdzie na terenie
Gospodarstwa Rolnego Pañstwa

Kosakowskich

Wspó³organizatorzy:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Marsza³ek Województwa Wielkopolskiego
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goœlina

Wszystkich mieszkañców, którzy maja dostêp
do internetu zachêcamy do zadawania pytañ
Burmistrzowi na naszym forum internetowym

http://forum.murowana-goslina.pl
jest to jedna z form komunikacji z Pañstwem.
Zachêcamy do dyskusji i zadawania pytañ.
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Biuletyn Samorz¹dowy Miasta i Gminy Murowana Goœlina.
Wydawca: Urz¹d Miasta i Gminy Murowana Goœlina, ul. Poznañska 18, 62-095 Murowana Goœlina
Przygotowanie: Urz¹d Miasta i Gminy Murowana Goœlina
Prosimy o uwagi dotycz¹ce wygl¹du Biuletynu oraz informacji w nich zawartych tel.: 812 20 55 w. 202, e-mail: biuletyn@murowana-goslina.pl

Urz¹d Miasta i Gminy Murowana Goœlina

Adres: ul. Poznañska 18, 62-095 Murowana Goœlina
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 £êcki: .................................................. 811 30 01
Zastêpca Burmistrza Szymon Bielecki: .......................... 811 88 28
Sekretarz Marcin Buliñski: ............................................. 811 30 04

p.o. Skarbnika Katarzyna £oszyk: ........................  812 20 55 w. 122
Referat Rozwoju Gospodarczego,
kierownik El¿bieta Kujawa: .............................................. 812 24 20
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Œrodowiska,
kierownik Violetta Sza³ata: .............................................. 812 21 50
Referat Gospodarki Nieruchomoœciami, Rolnictwa i Leœnictwa
kierownik Jadwiga Kubiñska: ......................................... 812 22 44
Urz¹d Stanu Cywilnego, ewidencja ludnoœci ................. 812 23 11
Obszary wiejskie, turystyka, leœnictwi i melioracje
Arkadiusz Bednarek, Ma³gorzata Krotiuk-Œliwa... 812 20 55 w. 104
Utrzymanie dróg i infrastruktura drogowa,
Wioletta Wojciechowska ........................................ 812 20 55 w. 205
Biuro Rady Miejskiej, El¿bieta Piechocka......................... 812 24 41
Stra¿ Miejska ................................................................... 812 20 10

WYNIKI KONKURSU OFERT
Zakoñczono postêpowanie konkursowe na realizacjê przez organizacje pozarz¹dowe zadañ
publicznych rozpoczynaj¹cych siê w I pó³roczu 2005 r. Poni¿ej przedstawiamy podzia³
œrodków na poszczególne zadania wraz z nazw¹ organizacji i terminem realizacji zadania.

Urz¹d Miasta i Gminy
w Murowanej Goœlinie

Og³oszenie

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Termin realizacji Przyznana dotacja

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1.
MLKS CONCORDIA
ul.Mś ciszewska 21
62-095 Murowana Goś lina

Upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinie
sportu piłka nożna na terenie miasta Murowana
Goś lina

III-VI 2005 14 500,00

2.
KS1999
ŁOPUCHOWO
Łopuchowo 23/8

Upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinie
sportu piłka nożna na terenach wiejskich gminy
Murowana Goś lina

III-VI 2005 12 000,00

3.
UKS CONCORD
ul.Mś ciszewska1
62-095 Murowana Goś lina

Upowszechnianie kultury fizycznej wś ród dzieci
i młodzieży w dyscyplinie sportu piłka nożna III-XII 2005 12 000,00

4.
UKS "Zielone Wzgórza"
ul. Gen. T. Kutrzeby 3
62-095 MurowanaGoś lina

Upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinie
sportu piłka siatkowa III-XII 2005 10 000,00

5.
Oddział Regionalny Olimpiady
Specjalne Polska Wielkopolskie
Poznań ul.Kozia12a
61-835 Poznań

Upowszechnianie kultury fizycznej wś ród dzieci
i młodziezy niepełnosprawnej poprzez
prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach
sportu, których celem jest przygotowanie do
rywalizacji w ramach imprez sportowych i
rekreacyjnych

III-XII 2005 3 000,00

6.
Goś lińskie Stowarzyszenie
Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych
ul. Mś ciszewska 10
62-095 Murowana Goś lina

Upowszechnianie kultury fizycznej wś ród rodzin
wymagających wsparcia społecznego poprzez
organizację różnych form zajęć integracyjnych
dla dzieci i rodziców

III-XII 2005 4 000,00

7.
Towarzystwo Rekreacyjne WAGANT
ul. Gen. T. Kutrzeby 3
62-095 Murowana Goś lina

Organizacja Wiosennego Rajdu do
Ś nieżycowego Jaru IV 2005 200,00

8.
UKS CONCORD ul. Mś ciszewska 21
62-095 Murowana Goś lina Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Piłki

Nożnej dla UKS-ów IV 2005 3 000,00

9.
Towarzystwo Rekreacyjne WAGANT
ul. Gen. T. Kutrzeby 3
62-095 Murowana Goś lina Organizacja Rajdu z Okazji Dnia Dziecka VI 2005 400,00

10.
Komenda Hufca ZHP ul. Dworcowa 10
62-095 Murowana Goś lina Organizacja Rajdu po Puszczy Zielonce VI 2005 300,00

11.
UKS "Jedynka Murowana Goś lina"
ul. Szkolna 1
62-095 Murowana Goslina

Upowszechnianie kultury fizycznej wś ród dzieci
i młodzieży w dyscyplinie sportu lekka atletyka IV-XII 2005 4 000,00

12.
UKS "Jedynka Murowana Goś lina"
ul. Szkolna 1
62-095 Murowana Goslina

Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez
szkolenie i organizację zawodów w dyscyplinie
sportu jeździectwo

IV-XII 2005 4 000,00

13.
UKS "Jedynka Murowana Goś lina"
ul. Szkolna 1
62-095 Murowana Goslina

Organizacja Indywidualnych Mistrzostw Gminy
w Lekkiej Atletyce V 2005 1 500,00

razem: 68 900,00

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA

14.
Polskie Towarzystwo Opieki
Paliatywnej os. Rusa 25A
61-245 Poznań

Działania na rzecz osób przewlekle chorych -
opieka hospicyjna III-XII 2005 10 000,00

15.
PCK Wielkopolski Zarząd
Okręgowy ul. Górna Wilda 99
61-563 Poznań

Promocja zdrowia poprzez upowszechnianie
idei honorowego krwiodawstwa V 2005 500,00

razem: 10 500,00

KULTURA I SZTUKA

16.
Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej
ul. Kanclerza Jana Łaskiego 7
62-200 Gniezno

Organizacja koncertu rozpoczynajacego Dni
Parafii V 2005 3 000,00

razem: 3000,00

Wynik naboru na
stanowisko ds. oœwiaty

W zwi¹zku z przejœciem w
najbli¿szym czasie na emeryturê
p. Iwony Szczodrowskiej -

inspektora ds. oœwiaty, w maju
przeprowadziliœmy konkurs na to stanowisko.
Wp³ynê³o piêtnaœcie ofert. Niestety tylko trzy
oferty by³y zgodne z wymaganiami
stawianymi kandydatom  zamieszczonymi
w og³oszeniu.
Po ich analizie, na podstawie rozmowy
kwalifikacyjnej oraz wyników testów
wype³nionych przez zaproszonych
na rozmowê kandydatów najwy¿szy wynik
w rankingu oraz propozycjê pracy otrzyma³
Krzysztof Wargu³a  ze Szczepankowa
k. Szamotu³.
Pan Krzysztof wargu³a rozpocz¹³ pracê
6 czerwca i zosta ³ zatrudniony na
3-miesiêczny okres próbny.

Ewa Poepke
z-ca kierownika referatu organizacyjnego

tel.:811 30 03
e-mail: ewap@murowana-goslina.pl

Zakaz spo¿ywania
alkoholu w i przy
sklepach

Nastaj¹ cieplejsze dni, wraz z nimi
wzmaga siê apetyt na  piwko.
Niestety niejednokrotnie apetyt jest

tak silny, i¿ alkohol konsumowany jest na
miejscu -  w i przy sklepie.  Pragnê
przypomnieæ , i¿ sytuacje takie s¹
niedozwolone gro¿¹ ukaraniem mandatem
karnym w wysokoœci 100 z³.  Przedsiêbiorcom
posiadaj¹cym zezwolenie na sprzeda¿
napojów alkoholowych poza miejscem
sprzeda¿yi nieprzestrzegaj¹cym zapisów
posiadanego zezwolenia, grozi zgodnie z art.
17 ust. 10 pkt. 2  cofniêcie tego pozwolenia.
Przedsiêbiorca, któremu cofniêto zezwolenie,
mo¿e wyst¹piæ z wnioskiem o ponowne
wydanie zezwolenia nie wczeœniej ni¿ po
up³ywie 3 lat.

Mateusz Szczepaniak
sam. ref. ds. dzia³alnoœci gospodarczej

tel.: 812 20 55 w. 132
e-mail: m.szczepaniak@murowana-goslina.pl


