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Korzystne zmiany opłat dla 
mieszkańców:
▪ zmniejszenie opłat za odprowadzenie ścieków: o 27% 

dla nowo podłączonych gospodarstw, o 11% dla tzw. 
starych odbiorców,

▪ likwidacja opłaty adiacenckiej od infrastruktury (po 
wybudowaniu kanalizacji właściciele posesji mieli 
płacić dodatkowy podatek związany ze wzrostem 
wartości nieruchomości, udało się doprowadzić do 
likwidacji tej opłaty),

▪ dotacja dla prowadzących żłobki – 300 zł miesięcz-
nie na każde dziecko; dzięki temu mogła rozwinąć 
się sieć żłobków, a tym samym rodzice mają szansę 
skorzystać z opieki nad małymi dziećmi,

▪ niewprowadzenie przez gminę dodatkowego podatku 
od wód opadowych (deszczówka).

Przebudowa:
▪ plac Powstańców Wielkopolskich (w tym: przebudowa 

nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, 
placu, parkingów, kanalizacji deszczowej, oświetle-
nia ulicznego, iluminacji placu i kościoła, wykonanie 
małej architektury: ławki – 33 szt., kosze na śmieci 
– 18 szt., zdrój uliczny – 1 szt. oraz nasadzenia 80 
drzew i 780 krzewów, a także rewitalizacja pomnika 
i figury, budowa fontanny, stojaki na rowery, znicz przy 
pomniku),

▪ ul. Dworcowa do Przelotowej oraz odcinek do ośrodka 
zdrowia,

▪ ul. Podgórna,
▪ ul. Szkolna,
▪ ul. Nowa.

Przebudowane drogi i ulice, w tym 
z nową nawierzchnią:
▪ ul. Mostowa,
▪ ul. Młyńska,
▪ droga od Orlenu do ronda Zielone Wzgórza,
▪ droga w Przebędowie do obwodnicy w kierunku  

Długiej Gośliny,
▪ droga wojewódzka do Białężyna,
▪ nowy chodnik w Uchorowie.

Plac Powstańców Wielkopolskich.

ul. Szkolna.

Fontanna na placu Powstańców Wielkopolskich.
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Wybudowane ulice i drogi:
▪ droga do szkoły w Łopuchowie,
▪ droga Długa Goślina – Łoskoń Stary,
▪ ul. Chabrowa,
▪ ul. Irysowa,
▪ ul. Krokusowa,
▪ ul. Łąkowa (etapami, w trakcie realizacji),
▪ ul. Narcyzowa,
▪ ul. Promienista,
▪ ul. Różana,
▪ ul. Rzemieślnicza w Przebędowie,
▪ ul. Słoneczna, pieszo-jezdnia,
▪ ul. Storczykowa,
▪ ul. Szklarska w Przebędowie,
▪ ul. Tęczowa, pieszo-jezdnia.

ul. Tęczowa.

ul. Narcyzowa. ul. Rzemieślnicza w Przebędowie.

Łoskoń Stary. ul. Szklarska w Przebędowie.
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Parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe:
▪ parking buforowy przy ul. Szkolnej z monitoringiem,
▪ parking buforowy przy ul. Kolejowej z monitoringiem,
▪ parkingi przy ośrodku zdrowia,
▪ ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż ul. Gnieźnieńskiej,
▪ chodniki i przejścia dla pieszych przy drodze od Orle-

nu do ronda Zielone Wzgórza,
▪ chodniki w historycznej części miasta,
▪ chodniki na os. Zielone Wzgórza,
▪ ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Raduszyńskiej, 
▪ chodnik w Wojnowie,
▪ chodnik przy ul. Storczykowej.

Place zabaw, siłownie itp.:
▪ plac zabaw przy SP2,
▪ skate park na boisku SP2,
▪ plac zabaw przy SP w Łopuchowie,
▪ budowa boiska sportowego przy ul. Wiosennej,
▪ doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych 

w sołectwach i osiedlach.

Rewitalizacja parku miejskiego 
w Murowanej Goślinie:
▪ likwidacja uszkodzonego ogrodzenia,
▪ uporządkowanie zieleni,
▪ otwarcie placu zabaw i siłowni zewnętrznej,
▪ kompleksowy remont chodników,
▪ wymiana oświetlenia na nowe LED. 

Chodnik przy ul. Długiej. Parking buforowy przy ul. Szkolnej.

Parking buforowy przy ul. Kolejowej.

Nowy plac zabaw w Parku Miejskim. 

Parking przy ośrodku zdrowia. 

ul. Rzemieślnicza w Przebędowie.

ul. Szklarska w Przebędowie.
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Inne inwestycje i remonty:
▪ budowa nowego wiaduktu nad torami kolejowymi 

w Murowanej Goślinie,
▪ budowa toalety miejskiej,
▪ budowa światłowodu,
▪ dokończenie termomodernizacji budynku Szkoły Pod-

stawowej nr 2,
▪ podjazd dla wózków i osób niepełnosprawnych 

w przedszkolu Słoneczko,
▪ rozbudowa szkoły w Łopuchowie,
▪ rozbudowa monitoringu w mieście,
▪ sukcesywne remonty mieszkań komunalnych,
▪ przebudowa rowu za ratuszem i odwodnienia w Bodu-

szewie i Rakowni, 
▪ odtworzenie zbiornika w Trojanowie,
▪ budowa nowych osiedli – gmina przyjazna developerom.

Oświetlenie:
▪ w ramach umów barterowych z Enea Oświetlenie 

325 szt. słupów oświetlenia drogowego za kwotę 
1 614 567 zł,

▪ w ramach modernizacji – wymieniona ponad 1360 
opraw sodowych na LED,

▪ budowa oświetlenia w Przebędowie,
▪ oświetlenie boiska w Pławnie,
▪ nowe oświetlenie na Nowym Rynku, os. Zielone Wzgórza.

Budowa sieci kanalizacyjnej 
i wodociągowej:
▪ wodociąg w ul. Piaskowej i ul. Żwirowej w Złotoryjsku,
▪ uruchomienie kanalizacji sanitarnej w ul. Piaskowej 

i ul. Żwirowej w Złotoryjsku,
▪ kanalizacja sanitarna w ul. Nadwarciańskiej  

w Murowanej Goślinie,
▪ wodociąg w Mściszewie (ul. Pszenna, Żytnia, 

Jęczmienna, Owsiana, Zbożowa, Rolna, Żniwna),
▪ wodociąg w Rakowni (ul. Czyżyka, Gawrona, równoległa 

do Gawrona (dz. 16/7, 17/1, 18/2), Gila, boczna od 
Goślińskiej (dz. 117/11), Jaskółki, Jarząbka, Klinowa, 
Kolibra, Kukułki, Orla, Pawia, Perkoza, Przepiórki, 
boczna od Przepiórki (dz. 20/28, 20/15), Puszczyka, 
Skowronka, Słowika, Sokoła, Sójki, Szpaka, Wróbla, 
przedłużenie Wróbla (dz. 153/13), boczna od  
Wiklinowej (dz. 54/7, 54/8), Zielonczana, Żurawia),

▪ wodociąg w ul. Motylewskiego i Radomskiego w Muro-
wanej Goślinie, 

▪ budowa kanalizacji sanitarnej w Białężynie,
▪ w dalszym etapie planowane są inwestycje na terenie 

całej gminy (m.in. kanalizacja sanitarna w Kątach,  
Rakowni, Nieszawie, wodociąg w Białężynie, Uchoro-
wie, Rakowni, Trojanowie, Głębocku, Boduszewie,  
w ul. Radzimskiej w Mściszewie, al. Czereśniowej 
w Długiej Goślinie, a także w Murowanej Goślinie: 
ul. Łąkowej, Wołodyjowskiego, Śliwkowej, Cześnika). 

Nowy wiadukt przy ul. Gnieźnieńskiej. 

Podjazd dla wózków i osób niepełnosprawnych przy przedszkolu Słoneczko.

Nowy wiadukt przy ul. Gnieźnieńskiej. 

Rozbudowa szkoły w Łopuchowie.
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Budowa oraz remonty świetlic:
▪ budowa świetlicy w Nieszawie z pełnym wyposaże-

niem,
▪ termomodernizacja i remont świetlicy w Mściszewie,
▪ przebudowa świetlicy w Wojnówku,
▪ przebudowa budynku komunalnego w Uchorowie wraz 

ze świetlicą,
▪ budowa świetlicy w Przebędowie,
▪ budowa wiat rekreacyjnych w Rakowni, Łopuchówku, 

Złotoryjsku i Raduszynie.

OSP i Komisariat Policji:
▪ budowa garażu OSP w Uchorowie,
▪ budowa garażu OSP w Łopuchowie,
▪ termomodernizacja remizy OSP w Białężynie,
▪ rozbudowa remizy OSP w Rakowni,
▪ remont remizy OSP w Murowanej Goślinie wraz  

z wyposażeniem kuchni,
▪ 4 wozy bojowe dla jednostek OSP (Murowana Gośli-

na, Długa Goślina, Białężyn i Boduszewo),
▪ doposażenie jednostek OSP, m.in. aparaty ochrony 

dróg oddechowych (AODO) wraz z sygnalizatorami 
bezruchu, zestawy hydrauliczne, Automatyczne  
Defibrylatory Zewnętrzne (AED), a także bieżące dopo-
sażenia w sprzęt ratowniczy, gaśniczy i specjalistyczny, 

▪ remont Komisariatu Policji oraz doposażenie w kom-
putery,

▪ pozyskanie 2 samochodów patrolowych dla policji.

Podjazd dla wózków i osób niepełnosprawnych przy przedszkolu Słoneczko.

Wiata rekreacyjna w Łopuchówku.

Świetlica w Nieszawie.Świetlica w Wojnówku.
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Inicjatywy prospołeczne:
▪ powołanie Goślińskiego Stowarzyszenia Seniorów,
▪ wprowadzenie Goślińskiej Karty Seniora,
▪ otwarcie Centrum Wsparcia Osób Potrzebujących i ich 

Opiekunów,
▪ zaangażowanie burmistrza w pomoc osobom po-

szkodowanym w pożarze, który nastąpił na skutek 
rozszczelnienia gazociągu w styczniu 2018 r.,

▪ zmiana warunków udzielania stypendiów sportowych 
(nie tylko dla dyscyplin olimpijskich, aby wspierać 
wszystkie uzdolnione sportowo dzieci i młodzież),

▪ uruchomienie systemu powiadamiania SMS,
▪ remont pomieszczeń dla Goślińskiego Stowarzyszenia 

Seniorów,
▪ dofinansowanie z budżetu gminy na zwiększenie 

liczby połączeń kolejowych,
▪ wprowadzenie funduszy dla stowarzyszeń senioralnych,
▪ wspieranie Banku Żywności.

Nowe wydarzenia oraz  
imprezy sportowe:
▪ Zielonka i Binduga Cross Duathlon,
▪▪ Murowana Dycha,
▪▪ cykl „Aktywne lato w Murowanej Goślinie”,
▪▪ cykl Murowana Goślina biega nocą,
▪▪ fit maratony, 
▪▪ Ultratur,
▪▪ joga oraz fitness w parku miejskim,
▪▪ Święto Kolorów,
▪▪ Ekopiknik,
▪▪ Ogólnopolski Puchar w Nordic Walking,
▪▪ Park Cooltury,
▪▪ Wielka Potańcówka,
▪▪ Festiwal Baniek Mydlanych,
▪▪ zlot food trucków i parada motocykli.

Turystyka:
▪ pierwsze w Polsce Grand Prix – Gmina Przyjazna 

Rowerzystom,
▪ wyznakowanie nowego szlaku pielgrzymkowego 

do Dąbrówki Kościelnej,
▪ rewitalizacja systemu szlaków rowerowych,
▪ nowe wiaty i stojaki rowerowe,
▪ nowe wiaty, stojaki rowerowe, punkty naprawcze.

Otwarcie Centrum Wsparcia Osób Potrzebujących i ich Opiekunów. 

Nowa siedziba Goślińskiego Stowarzyszenia Seniorów.

Sala rehabilitacyjna Centrum Wsparcia Osób Potrzebujących i ich Opiekunów.

Sala rehabilitacyjna Centrum Wsparcia Osób Potrzebujących i ich Opiekunów.

Nowa siedziba Goślińskiego Stowarzyszenia Seniorów.
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Spłacanie zadłużenia oraz 
oszczędności dla gminy:
▪ spłata zobowiązania wobec Związku Międzygminnego 

Puszcza Zielonka w kwocie ok 4,7 mln zł,
▪ spłata zadłużenia w spółce MG Sport i Nieruchomości,
▪ zmniejszenie opłaty za hydranty pozostające  

w gotowości p.poż. – ok 300 tys. zł rocznie.

Wybrane pozyskane dofinansowania:
▪ budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego 

Murowana Goślina (w partnerstwie z Powiatem 
Poznańskim) – przyznana kwota dofinansowania 
4 199 004,01 zł,

▪ Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie 
Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina (projekt 
w partnerstwie w Gminą Czerwonak) ▪ budowa 
ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Raduszyńskiej. 
Kwota dofinansowania to 7 736 651,27 zł w tym 
ponad 4,7 mln dla Gminy Murowana Goślina, 

▪ budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie,
▪ budowa strefy rekreacji w parku w Murowanej  

Goślinie,
▪ przebudowa budynku byłej szkoły w Uchorowie,
▪ budowa oświetlenia i zasilania energetycznego  

wiejskiego placu zabaw i boiska sportowego  
w miejscowości Pławno.

Pozyskiwanie inwestorów:
▪ pozyskanie inwestora, który z własnych środków wyre-

montował pomieszczenia przy hali oraz otworzył klub 
fitness i siłownię,

▪ pozyskanie kilku nowych firm przyjaznych środowisku 
do strefy przemysłowej,

▪ pozyskanie dewelopera dla terenu po tartaku w Muro-
wanej Goślinie, który realizuje budowę ul. Tartacznej 
w ramach wznoszonej inwestycji – zespołu budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych,

▪ udane negocjacje ze spółką będącą właścicielem 
gazociągu; dzięki temu infrastruktura została wymie-
niona na nowoczesny, bezpieczny gazociąg,

▪ rozwój budownictwa wielorodzinnego na terenie gminy.

Ponadto uzyskano środki w formie 
dotacji oraz częściowo umarzalnych 
pożyczek m.in. na:
▪ usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu miasta 

i gminy,
▪ rewitalizację zespołu pałacowo-parkowego w Murowa-

nej Goślinie – dwukrotnie – łącznie ponad 100 tys. zł,
▪ termomodernizację remizy OSP w Białężynie wraz 

z wymianą kotła,
▪ termomodernizację budynków szkolnych – dawnego 

gimnazjum, obecnie Szkoły Podstawowej nr 2 w Muro-
wanej Goślinie,

▪ zakup ciężkiego zestawu hydraulicznego dla jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Białężynie,

▪ termomodernizację świetlicy wiejskiej w Mściszewie.

Inwestycje W LICZBACH
▪ W latach 2015-2020 na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina zrealizowane zostały 

inwestycje za łączną kwotę 151 722 352 zł.

▪ W tym inwestycje z budżetu gminy – 41 774 544,95 zł.

▪ Inwestycje na terenie gminy: udział środków unijnych oraz finansowanie przez podmioty 
zewnętrzne – 109 947 807 zł.

Otwarcie Centrum Wsparcia Osób Potrzebujących i ich Opiekunów. 

Wiata rowerowa przy ścieżce pieszo-rowerowej, ul. Raduszyńska.

Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż ulicy Raduszyńskiej. 
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Przed nami jeszcze w tej kadencji:
▪ budowa ulic w ramach „Polskiego Ładu”, w pierwszej kolejności przebudowa ulicy Przemysłowej, budowa ulic Kmicica, 

Oleńki i Podbipięty oraz budowa ulic w rejonie ul. Mściszewskiej (Cicha, Żurawia, Łabędzia, Łąkowa) oraz Mickiewicza 
(Konopnickiej, Prusa, Żeromskiego),

▪ budowa nowych mostów ul. Podgórna i Łąkowa,
▪ budowa chodnika w Długiej Goślinie (rok 2022 – inwestycja wspólna z powiatem poznańskim),
▪ budowa chodnika w Rakowni,
▪ teren rekreacji w Łoskoniu Starym,
▪ budowa chodnika w Boduszewie, 
▪ budowa nowej nawierzchni od Wojnowa do Wojnówka oraz na drodze z Rakowni do Kamińska (regulujemy prawo 

własnościowe drogi), 
▪ przebudowa ul. Długiej z nową nawierzchnią,
▪ budowa świetlicy w Łopuchowie,
▪ zakup samochodu bojowego dla OSP Murowana Goślina, Rakowni i innych jednostek,
▪ przebudowa ul. Wodnej (nowa nawierzchnia i chodniki),
▪ budowa nowej bieżni tartanowej i rewitalizacja Stadionu Miejskiego (rok 2022), 
▪ rozbudowa remizy OSP W Białężynie,
▪ budowa skateparku,
▪ rewitalizacja plaży w Kamińsku,
▪ nowa nawierzchnia jezdni od Wojnowa do Wojnówka.

Nowe rozdanie unijne:
▪ rewitalizacja dworca w Murowanej Goślinie i Łopuchowie, 
▪ rewitalizacja Pałacu,
▪ ścieżka pieszo-rowerowa od Uchorowa do Białężyna i od Białężyna do Murowanej Gośliny. 

Kontynuacja:
▪ budowa nowych ścieżek rowerowych na terenie gminy,
▪ budowa nowych ulic na ternie miasta i gminy. 

Przez 6,5 roku dzięki naszym staraniom zainwestowano ponad 150 mln zł. Jesteśmy jedną z najbardziej skutecznych 
gmin w pozyskiwaniu środków zewnętrznych i nie zwalniamy tempa. 

Inwestycje w trakcie realizacji lub te które będą realizowane w tym roku:
▪ budowa sieci kanalizacyjnej w Białężynie, II etap,
▪ dokończenie budowy sieci wodociągowej w Mściszewie i Rakowni,
▪ dokończenie budowy świetlicy w Przebędowie wraz z wyposażeniem, 
▪ budowa chodników na os. Zielone Wzgórza,
▪ wymiana oświetlenia ulicznego i doposażenie placów zabaw, 
▪ budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Gnieźnieńskiej i budowa nowej nawierzchni,
▪ budowa ul. Rogozińskiej (górna),
▪ budowa parku zabaw na Stadionie Miejskim,
▪ budowa wiaty w Wojnowie, 
▪ budowa nowej nawierzchni do Zielonki,
▪ budowa oświetlenia i modernizacji płyty boiska na Stadionie Miejskim.
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