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Szanowni Mieszkańcy,
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ODZYSKANE FIGURY
Trzy barokowe figury - Matka Boska, papież oraz zakonnik wróciły po latach do Kościoła pw. św.
Jakuba Apostoła w Murowanej Goślinie. 18 lutego br. burmistrz Dariusz Urbański, który sfinansował z prywatnych środków konserwację rzeźb, przekazał proboszczowi ostatnią - Matkę Boską.
Barokowe figury, pochodzące z ok.
połowy XVII wieku zdobiły w przeszłości ołtarz główny w kościele pw. św.
Jakuba Apostoła w Murowanej Goślinie
(zwieńczenie ołtarza, nad Trójcą Świętą).
Nie wiadomo, jakie jest ich pierwotne
pochodzenie, ale z pewnością sylwetki są
widoczne np. na pocztówkach z 1966 r.
Pod koniec lat 80-tych lub na początku
90-tych ołtarz został poddany pracom
konserwatorskim. Ołtarz zdemontowano
oraz przewieziono do pracowni konserwatorskiej przy Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Po zakończeniu prac
konserwatorskich ołtarza głównego
rzeźby nie wróciły na swoje pierwotne
miejsce, nie powróciły nawet do kościoła.
Można rzec, że ślad po nich zaginął.
W 2012 roku grono mieszkańców Murowanej Gośliny, wśród nich Karol Stern,
zainteresowało się losem „naszych”
rzeźb. Po licznych rozmowach, wymianie
dokumentów, zmaganiach pod koniec
2013 roku rzeźby powróciły do kościoła
farnego. Stan figur nie pozwalał na eksponowanie. Zniszczone, z widocznymi
śladami żerowania owadów, pozbawione
częściowo pierwotnej polichromii oraz
złoceń i srebrzeń. Ich konserwacji podjęła się Magdalena Twaróg-Morawska,
specjalistka z Pracowni Konserwacji
Zabytów w Murowanej Goślinie. To dzięki

Przekazanie figury Matki Boskiej do kościoła pw. św. Jakuba Apostoła.

udostępnionej przez nią dokumentacji
(szczegółowy opis oraz kilkadziesiąt
zdjęć) całego procesu konserwacji
możemy prześledzić, w jaki sposób figury
odzyskiwały dawny blask.
Najpierw pracami konserwatorskimi
objęte zostały rzeźby papieża oraz
zakonnika. Już wcześniej w ramach prac
konserwatorskich wykonanych w pracowni konserwatorskiej przy Muzeum
Archidiecezjalnym w Poznaniu usunięto

z nich wszelkie warstwy malarskie oraz
złocenia (zarówno pierwotne, jak
i wtórne) do surowego drewna. Wykonano impregnację wzmacniającą
drewno. Otwory wskazujące na żerowanie owadów zostały uzupełnione białą
zaprawą (rzeźba papieża), natomiast
rzeźba zakonnika na całej powierzchni
została wyrównana białą masą akrylową, która w kilku miejscach straciła
przyczepność do drewnianego podłoża
i należało ją usunąć.

RENOWACJA FIGURY MATKI BOSKIEJ
Fragment szaty
Matki Boskiej – przed
konserwacją, widoczne
uszkodzenia mechaniczne drewna oraz
osypująca się mączka
świadcząca o czynnym
żerowaniu owadów. 

 Twarz Matki Boskiej
– przed konserwacją,
w latach 80/90 XX wieku, podczas prac konserwatorskich została
całkowicie usunięta
oryginalna warstwa
malarska z lica.
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 Fragment rzeźby Matki Boskiej – przed konserwacją, próba połączenia dłoni z przedramieniem.

 Matka Boska – w trakcie konserwacji, podczas wykonania
rekonstrukcji złoceń i srebrzeń w technice na mat i na poler.

 Matka Boska – po konserwacji.
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RENOWACJA FIGURY ZAKONNIKA
Fragment Zakonnika – w trakcie
konserwacji, podczas rekonstrukcji polichromii oraz złoceń
w technice na poler i na mat. 

 Fragment rzeźby zakonnika – przed konserwacją, widoczne uzupełnienie warstwy zaprawy i jej słaba adhezja
do podłoża na całej powierzchni obiektu, wykonane
podczas prac w latach 80/90 XX wieku.

Podobnie postępowano z rzeźbą Matki
Boskiej. Usunięto całkowicie warstwę
malarską z twarzy oraz dłoni, a także
w większej części złocenia i srebrzenia
szat. Pozostałe drobne fragmenty złoceń
pozwoliły na opracowanie nawiązującej
do oryginału kolorystyki szat.
Obiekty oczyszczono z zabrudzeń
powierzchniowych i pozostałości przemalowań (Matka Boska). Wykonano
impregnację wzmacniającą drewno. Zrekonstruowano brakujące fragmenty
rzeźb oraz uzupełniono ubytki drewna.
Profilaktycznie zaimpregnowano drewno
środkiem owadobójczym. Uzupełniono
ubytki zapraw kitem kredowo-klejowym
oraz emulsyjnym. Wykonano retusz
i rekonstrukcję polichromii. Zrekonstruowano złocenia i srebrzenia. Polichromie zabezpieczono werniksem końcowym.
Prace konserwatorskie były bardzo
żmudne i czasochłonne. Magda Twaróg-

 Zakonnik – przed konserwacją.

-Morawska przywracała świetność goślińskim figurom w sumie ponad półtora
roku.
Papież i zakonnik powróciły do kościoła
pw. św. Jakuba Apostoła w grudniu 2014
roku. Nie przywrócono ich jednak na
ołtarz. Zostały umieszczone wewnątrz
kościoła, na bocznej, południowej (prawej
od wejścia) ścianie. Matka Boska została
przekazana 18 lutego br. Proboszcz Sławomir Jessa i burmistrz Dariusz Urbański
zastanawiali się podczas tego spotkania,
jakie byłoby idealne miejsce na wyeksponowanie figury. Wstępnie zasugerowali, że
najlepiej byłoby umieścić rzeźbę na północnej ścianie kościoła, naprzeciwko
rzeźb zakonnika i papieża. Jednak miejsce
zostanie ostatecznie skonsultowane
z Magdą Twaróg-Morawską, aby dobrać
odpowiedni sposób mocowania, a także
takie miejsce, w którym rzeźba nie będzie
narażona na wpływ szkodliwych czynników, np. zbyt intensywnego światła.

 Rzeźba papieża – po konserwacji.

Konserwację rzeźb sfinansował, z prywatnych środków burmistrz Dariusz Urbański. – Uważam, że to świetny moment na
zamknięcie tej historii. W roku, w którym
obchodzimy 1050. rocznicę Chrztu Polski
myślimy o początkach chrześcijaństwa,
jego historii. Dla Murowanej Gośliny te
figury to także historia, cenne pamiątki.
Bardzo się cieszę, że udało się je odzyskać i przywrócić do obecnego stanu,
a przede wszystkim, że wróciły do
kościoła pw. św. Jakuba Apostoła. –
mówi Dariusz Urbański.
Oprac. Monika Paluszkiewicz
Wszystkie informacje na temat historii
figur, procesu ich konserwacji w całości
pochodzą z materiałów przekazanych
przez Magdę Twaróg-Morawską
Zdjęcia: Magdalena Twaróg-Morawska,
Monika Paluszkiewicz

RENOWACJA FIGURY PAPIEŻA

 Rzeźba papieża – w trakcie
konserwacji, podczas uzupełniania ubytków drewna, spowodowanych żerowaniem owadów.
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 Fragmenty rzeźby papieża – w trakcie konserwacji, podczas uzupełniania zaprawy
kredowo-klejowej, rekonstrukcji polichromii oraz rekonstrukcji złoceń i srebrzeń
w technice na mat i na poler..

 Rzeźba papieża – po konserwacji.
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INWESTYCJE

Inwestycje 2015 i 2016 r.
Rewitalizacja Placu Powstańców Wlkp.
W ubiegłym roku rozpoczęła się realizacja
jednej z najważniejszych inwestycji dla
rewitalizacji miasta - przebudowa Placu
Powstańców Wielkopolskich w Murowanej
Goślinie.
W 2015 r. zrealizowane zostały roboty
budowlane we wschodniej i południowej
części Rynku:
▪ przebudowa oświetlenia ulicznego,
▪ wykonanie iluminacji ratusza,
▪ nawodnienie terenów zielonych,
▪ częściowa przebudowa kanalizacji
deszczowej,
▪ włączenie do kanalizacji deszczowej
rur spustowych wszystkich przyległych
budynków,
▪ wbudowanie krawężników,
▪ przeniesienie pomnika,
▪ budowa i przebudowa nawierzchni
jezdni, chodników, miejsc postojowych,
ścieżek rowerowych,
▪ przebudowa nawierzchni placu,
▪ wykonanie nowego zasilania energetycznego na potrzeby imprez wzdłuż ul.
Poznańskiej w kierunku Biedronki,
▪ posadzenie drzew i krzewów.

Dodatkowo Wykonawca napotkał na niezinwentaryzowane kolizje starych urządzeń infrastruktury podziemnej tj.:
▪ sieci wodociągowej ze zbiornikiem
retencyjnym, który nie został ujawniony
na mapach geodezyjnych,
▪ kanalizacji deszczowej z siecią wodociągową,
▪ studni kanalizacji deszczowej z siecią
gazową.
Wykonawcą robót jest firma Zbylbruk
z Ząbkowic Śląskich.
Na ww. zakres w budżecie gminy
w 2015 r. wydatkowano 2 485 013 zł.
Na 2016 r. zaplanowano kontynuację prac
na zachodniej części placu. Pierwszym
krokiem było rozebranie budynku kwiaciarni. Kolejne to wykonanie nawierzchni
południowej pierzei. Zagospodarowany
zostanie też teren placu i teren wokół
kościoła. Zainstalowane zostaną również
mała architektura i zieleń. Zaplanowane
wydatki to 3 822 650 zł.
Przebudowa ul. Podgórnej
W 2016 r. rozpocznie się przebudowa ul.
Podgórnej (dolnej i górnej) na odcinku od

Placu Powstańców do ul. Spokojnej. Wykonane zostaną nowa nawierzchnia, nowe
chodniki i kanalizacja deszczowa. Planowane wydatki w 2016 r. wyniosą 1 682
543 zł.
Budowa drogi z Łoskonia Starego do
Długiej Gośliny
W terminie od sierpnia do września 2015 r.
firma INFRAKOM Sp. z o.o., zrealizowała
roboty budowlane przy budowie drogi
w Łoskoniu Starym. W wyniku realizacji
inwestycji wykonano 131,5 mb jezdni o szer.
4 m z mieszanki mineralno asfaltowej oraz
wjazdy na posesji z kostki betonowej gr.
8 cm. Koszt inwestycji wyniósł 130 000 zł,
z czego 24 375 zł. pochodziło z dofinansowania Województwa Wielkopolskiego. Realizacja drogi będzie kontynuowana w 2016 r.
Zaplanowane wydatki to 100 000 zł.
Budowa ulic na Osiedlu 600-lecia
W okresie od stycznia do sierpnia 2015 r.
została wybudowana ul. Krokusowa wraz
z chodnikami, miejscami postojowymi,
odwodnieniem, oznakowaniem i zagospodarowaniem terenów zielonych. W listopadzie

Rewitalizacja Placu Powstańców Wlkp.
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i grudniu 2015 r. zostały dodatkowo wykonane odcinki ulic Storczykowej i Irysowej.
Całość prac zaplanowanych na rok bieżący
szacuje się na ok. 486 907 zł. Na budowę
kanalizacji deszczowej w ww. ulicach gmina
pozyskała częściowo umarzalną pożyczkę
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

melioracji szczegółowej TR-133 poprzez
jego zamianę na drenokolektor o średnicy
DW 60 m i długości 92 mb. Wykonawcą
robót była Spółka Wodno-Melioracyjna
„TROJANKA” z siedzibą w Murowanej
Goślinie. Zgodnie z umową wartość przewidzianych robót w 2015 rok wyniosła 40
000 zł. - był to I etap realizacji.

Budowa ul. Kolejowej

Celem niniejszej inwestycji jest poprawa
jakości życia użytkowników działek graniczących z rowem, poprzez eliminację
zalań i podtopień. W 2016 r. kontynuowana będzie przebudowa rowu na całej
długości od ul. Poznańskiej do ul. Szkolnej. Zaplanowane na 2016 r. wydatki to
100 000 zł.

Na wiosnę 2015 r. zakończono trwające
półtora roku prace przy budowie ul. Kolejowej wraz z węzłem przesiadkowym.
W ramach inwestycji wykonano:
▪ 670 mb nawierzchni, chodnika i ścieżki rowerowej
▪ 22 miejsca postojowe wraz z miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych
▪ parking dla rowerów wraz z wiatami
▪ 3 zatoki autobusowe
▪ wiaty autobusowe
▪ oświetlenie
▪ sieć kanalizacji deszczowej
▪ sieć kanalizacji sanitarnej
▪ sieć wodociągową
▪ przyłącza do budynku dworca
▪ oznakowanie pionowe i poziome
▪ zagospodarowanie terenu i nasadzenie zieleni
▪ roboty wykończeniowe i porządkowe
Całość robót kosztowała 4 157 650 zł.
Budowa chodnika w Wojnowie i oświetlenia
Na początku 2015 r. zakończono realizację budowy chodnika w Wojnowie oraz
oświetlenia drogowego w Wojnowie, Nieszawce, Huciskach i Białęgach. Łączna
wartość inwestycji to 362 934 zł, z czego
dotacja UE z PROW wyniosła 220 622 zł.
Przebudowa rowu TR-133 na odcinku od
ul. Poznańskiej do ul. Szkolnej
W 2015 r. częściowo przebudowano urządzenie wodne w postaci otwartego rowu

Budowa drogi z Łoskonia Starego do Długiej Gośliny.
marzec 2016

w zakresie docieplenia ścian, wymiany
stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiany
poszycia dachowego.
Wartość prac zrealizowana w 2015 r. to
34 581 zł., a kwota przewidziana na 2016
r. to 263 900 zł.
Gmina pozyskała na ww. cel promesę częściowo umarzalnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
Remiza OSP Uchorowo
W ramach inwestycji wybudowano garaż
dla wozu bojowego dla OSP w Uchorowie.
Inwestycja kosztowała łącznie 61 312 zł.

Odwodnienie drogi w Boduszewie
W 2015 r. udało się również rozwiązać problem części mieszkańców Boduszewa, których posesje były dotychczas zalewane
z drogi i którzy mieli problem z ogromnymi
rozlewiskami wody na drodze. W listopadzie i grudniu zostało wykonane odwodnienie drogi. Wartość prac wyniosła 74 883 zł.
Odwodnienie ul. Dolnej w Rakowni
Na wiosnę 2016 r. wykonane zostanie
odwodnienie ul. Dolnej w Rakowni. Zlikwiduje to częste rozlewiska wodne, pojawiające się po opadach, powodujące od lat
dużą uciążliwość dla mieszkańców tego
terenu. Zaplanowany budżet na to zadanie
to 155 500 zł.

Zespół pałacowo-parkowy w Murowanej
Goślinie
W 2015 r. opracowano dokumentację techniczną przebudowy Pałacu w Murowanej
Goślinie. Ponadto rozebrano parkan okalający park od strony ul. Poznańskiej, założono
trawniki, usunięto niepotrzebne drzewa oraz
wymieniono kosze na śmieci i wprowadzono
tablice z regulaminem.Łączna wartość
wydatków wyniosła 111 750 zł.
W 2016 r. planowane jest dokonanie
nasadzeń uzupełniających za kwotę
23 000 zł. Na powyższe działania porządkujące w zieleni pozyskano z WFOŚiGW
dotację w wysokości 19 000 zł.
Odwodnienie wokół boiska przy SP 1

Remiza w Białężynie
W 2015 r. rozpoczęto prace związane
z kompleksową termomodernizacją
remizy w Białężynie. Do chwili obecnej
została przeprowadzona modernizacja
kotłowni ze zmianą źródła ciepła z węgla
na gaz oraz budową zewnętrznej
i wewnętrznej instalacji gazowej.
W 2016 r. prace będą kontynuowane

Odwodnienie drogi w Boduszewie.

W okresie wakacyjnym wykonane zostało
odwodnienie terenu wokół boiska przy
Szkole Podstawowej nr 1. Założone
zostały również dodatkowe trawniki. Koszt
robót wyniósł ok. 9 612 zł.
Termomodernizacja Gimnazjum nr 2 –
600 000 zł
Na lata 2016-2017 zaplanowana została

OSP białężyn - zbiornik na gaz.
5

URZĄD, RADA

termomodernizacja Gimnazjum nr 2 w Murowanej Goślinie
(budynek dydaktyczny gimnazjum, łącznik oraz budynek sali
gimnastycznej). W 2016 r. zaplanowano wydatki w wys. 600
000 zł, a w 2017 r. w wys. 630 000 zł.
Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie – 30 000 zł
Do połowy 2016 r. wykonane zostaną podłączenia do sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci wewnętrznej
budynków nr 11, 13 i 17 przy ul. Przemysłowej. Dzięki dofinansowaniu z Programu KPOŚK gmina poniesie koszt maksymalnie
30 000 zł.
Dotacja na remont komisariatu
W 2015 r. Gmina Murowana Goślina przekazała na rzecz
Komendy Wojewódzkiej Policji kwotę 30 000 zł na cel remontu
komisariatu. Wykonane zostały remonty 2 pomieszczeń biurowych oraz zapewniono w ciągach komunikacyjnych strefy bezpieczeństwa.
W 2016 r. Gmina planuje przekazać dotację w kwocie 50 000
zł z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu budynku komisariatu, z przeznaczeniem w pierwszej kolejności na remont
części wspólnych obiektu tj. klatka schodowa, korytarz i toalety.
Ponadto w 2015 r. opracowano dokumentacje techniczne
dla następujących inwestycji:
▪ Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mściszewie – 8 903
zł
▪ Budowa podjazdu do przedszkola Słoneczko – 4 674 zł
▪ Budowa oświetlenia drogowego w ul. Oleńki – 4 182 zł
▪ Budowa oświetlenia drogowego w Białęgach – 10 000 zł
▪ Budowa ulic na Osiedlu Samorządowym nr 2 (Słoneczna,
Tęczowa, Promienista, Kwiatowa) - 17.000 zł
▪ Budowa ulic w Przebędowie (Szklarska, Rzemieślnicza) – 23
909 zł
▪ Przebudowa ul. Przemysłowej - 21 525 zł
▪ Przebudowa ul. Szkolnej - projekt kanalizacji deszczowej –
20 295 zł
▪ Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii
kolejowej nr 356 (dworce w Murowanej Goślinie i w Łopuchowie wraz z zabudowaniami przyległymi, układy komunikacyjne wokół dworców i przystanków kolejowych, projekty ulic:
Podbipięty, Kmicica, Graszyńskiego, Brackiej) – 440 893 zł,
z czego dotacja z WRPO wyniosła 147 600 zł.
W 2016 r. opracowane zostaną następujące dokumentacje
techniczne:
▪ Budowa ulic na Osiedlu Samorządowym nr 2 (kontynuacja)
– 13 670 zł
▪ Budowa ulic na Osiedlu Samorządowym nr 3 – 22 355 zł
▪ Budowa świetlicy wiejskiej w Przebędowie – 20 000 zł
▪ Budowa oświetlenia drogowego w ul. Podkomorzego – 4
500 zł
Zdjęcia: Barbara Florys-Kuchnowska

Barbara Florys-Kuchnowska
Kierownik Referatu Budowlano-Inwestycyjnego
i Zarządzania Drogami
b.florys@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 10
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Sesja nadzwyczajna
28 stycznia 2016 r. odbyła się nadzwyczajna
Sesja Rady Miejskiej. Radni podjęli uchwałę
w sprawie wyrażenia zgody na włączenie
w granice Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej
Przedsiębiorczości S.A. terenów o powierzchni
8,2450 ha położonych na terenie gminy Murowana Goślina.
Włączenie w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie miasta Murowana
Goślina, stanowiących własność Inline Poland Sp. z o.o.
umożliwi Spółce korzystanie ze zwolnienia podatkowego
przysługującego przedsiębiorcom prowadzącym działalność
gospodarczą na terenie SSE.
Objęcie terenów granicami Specjalnej Strefy Ekonomicznej
i rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej przez
spółkę na terenie SSE długookresowo powinno przyczynić się
do zwiększenia wpływów do budżetu gminy dzięki zwiększeniu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych płaconych przez Spółkę. Wpłynie także pozytywnie na wizerunek
gminy, jako miejsca przyjaznego inwestorom, co może przyczynić się do wzrostu aktywności inwestycyjnych na jej terenie.
Joanna Witkowska
podinspektor do spraw Biura Rady
j.witkowska@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 654

Nowe lampy bez
wydatków z budżetu
Pod koniec ub. roku burmistrz Dariusz Urbański podpisał
ze Spółką Enea Oświetlenie umowę barterową dot. wybudowania zaprojektowanego wcześniej przez gminę nowego
oświetlenia drogowego o wartości ok. 300 tys. zł.
Nowe oświetlenie zostało wybudowane w następujących lokalizacjach:
▪ Murowana Goślina ul. Gajowa,
▪ Murowana Goślina ul. Raduszyńska,
▪ Kąty,
▪ Łopuchowo Gać,
▪ Trojanowo,
▪ Łoskoń Stary.
W chwili obecnej trwa proces uruchamiania inwestycji. Po jego
zakończeniu lampy zostaną włączone.
Barbara Florys-Kuchnowska
Kierownik Referatu Budowlano-Inwestycyjnego
i Zarządzania Drogami
b.florys@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 10

www.murowana-goslina.pl

URZĄD, RADA

XVII Zwyczajna
Sesja Rady Miejskiej
16 lutego 2016 r. odbyła się XVII
Sesja Rady Miejskiej, na której obecnych było 13 radnych (nieobecni
radni: Mikołaj Gałka, Michał Rogowski).
Obrady rozpoczęły się podziękowaniami
dla pana Tomasza Łęckiego za inicjatywę
utworzenia Związku Międzygminnego
„Puszcza Zielonka”, kierowanie związkiem
oraz sztandarowym projektem kanalizacyjnym. Pan Tomasz Łęcki przytoczył 4
myśli, które towarzyszyły mu podczas
pracy w związku.
Następnie głos zabrał poseł na Sejm RP
Bartłomiej Wróblewski informując, że jest
do dyspozycji mieszkańców gminy we
wszystkich ich sprawach oaz zadeklarował wsparcie w takim stopniu, w jakim
jest to możliwe.
W dalszej części sesji radni podjęli następujące uchwały:
1. W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
Dochody budżetu gminy na 2016 rok
zmniejsza się o kwotę 8.383,00 zł. do
kwoty 48.846.400,00 zł. Kwotę wydatków
budżetu gminy zmniejsza się o kwotę
8.383,00 zł do kwoty 54.269.913,00 zł.
Uchwała została podjęta 12 głosami „za”
i 1 „przeciwnym” (Klub Rozwój Ziemi
Goślińskiej).
2. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana
Goślina na lata 2016 - 2036.
Radni przyjęli uchwałę 12 głosami „za” i 1
„wstrzymującym” (Klub RZG). Kolejne
uchwały radni podejmowali jednogłośnie.
3. W sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego
i podatku leśnego.
Wzory formularzy zostały dostosowane do
przepisów obowiązujących od 1 stycznia
2016 r., na podstawie których podatnik
nie ma obowiązku pisemnego uzasadniania przyczyn korekty deklaracji oraz nie
ma potrzeby zamieszczania danych dotymarzec 2016

czących daty urodzenia oraz imienia ojca
i matki podatnika.
4. W sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na odstąpienie
od żądania zwrotu bonifikaty.
5. W sprawie zmiany Statutu Miasta
i Gminy Murowana Goślina.
Do statutu wprowadzono rozdziały regulujące sposób załatwiania skarg oraz petycji
wpływających do Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie.
6. W sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie na
2016 rok.
Sesje Rady Miejskiej odbędą się w następujących terminach: 26.04.2016 r.
(absolutorium), 14.06.2016 r.,
20.09.2016 r., 25.10.2016 r.,
22.11.2016 r. (termin rezerwowy),
20.12.2016 r., 24.01.2017 r.
7. W sprawie planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie na 2016 rok.
8. W sprawie przyjęcia „Programu
opieki and zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta
i Gminy Murowana Goślina na rok
2016”.
Program określa obowiązki gminy oraz
zasady prowadzenia działań w zakresie
m.in. opieki nad bezdomnymi zwierzętami
oraz wolno żyjącymi kotami, opieki nad
zwierzętami dzikimi, poszkodowanymi
w wyniku zdarzeń komunikacyjnych, odławiania i umieszczania w schronisku bezdomnych zwierząt.
9. W sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w Uchwale
Nr XVI/148/2016 Rady Miejskiej
w Murowanej Goślinie z dnia 28
stycznia 2016 r.
W Uchwale Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. pojawiła się omyłka pisarska
dotycząca nazwy Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Poprawna nazwa brzmi: Kamien-

nogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Małej Przedsiębiorczości.
Klub Radnych Razem dla Murowanej
Gośliny złożył projekt uchwały w sprawie
ustalenia wysokości wynagrodzenia burmistrza, upoważnienia Przewodniczącego
Rady Miejskiej do dokonywania czynności
w sprawach z zakresu prawa pracy wobec
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana
Goślina w imieniu pracodawcy. Po objęciu
urzędu burmistrza przez Dariusza Urbańskiego w grudniu 2014 roku radni z Klubu
Rozwój Ziemi Goślińskiej i Klubu Nowoczesna Gmina postanowili podjąć uchwałę
przyznającą wynagrodzenie nowemu burmistrzowi o blisko 30% niższe w stosunku
do wynagrodzenia poprzedniego burmistrza.
W historii poprzednich 16 lat burmistrz
nigdy nie otrzymał tak niskiego wynagrodzenia. Projekt uchwały zgłoszony przez
Klub Razem dla Murowanej Gośliny zakładał zwiększenie wynagrodzenia burmistrza w związku ze zwiększeniem zadań
i był naturalną konsekwencją podniesienia wynagrodzenia po kilkunastu miesiącach pracy burmistrza.
Uchwała nie została podjęta - 3 radnych
głosowało „za” (Klub RdMG), 8 „przeciw”,
2 „wstrzymało się” od głosu (Klub RZG).
Treść uchwał dostępna jest w Biurze Rady
Miejskiej oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej.
Joanna Witkowska
podinspektor do spraw Biura Rady
j.witkowska@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 654

Radnej Rady Miejskiej

Grażynie Nawrockiej
składamy wyrazy najgłębszego
współczucia oraz łączymy się w bólu
z powodu śmierci męża
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana
Goślina Dariusz Urbański
Konrad Strykowski
Przewodniczący Rady Miejskiej
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Jubileuszowo w PZERiI
Zgodnie z przyjętym przez Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI w Murowanej Goślinie programem zadań, z początkiem 2016 roku odbyły się u seniorów spotkania: dwa wieczorki taneczne
(w dniu 16.01 i 7.02) oraz spotkanie przy kawie z okazji Dnia Babci i Dziadka w dniu 4 lutego br.
Na początku spotkania zarząd powitał
zebranych oraz złożył życzenia babciom i dziadkom. W prezencie był występ
jasełkowy dzieci ze Szkoły Podstawowej nr
1 w Murowanej Goślinie. Ponieważ spotkanie przypadło w tłusty czwartek, dlatego zgodnie z tradycją, na naszych stołach mieliśmy sponsorowane przez burmistrza i Ośrodek Kultury pyszne pączki.
Burmistrz podczas swego krótkiego
wystąpienia wspomniał o zbliżających się
jego „okrągłych, 50. urodzinach, które
przypadają w dniu 13 lutego. Z tej okazji
poczęstował wszystkich zebranych jubileuszowym szampanem. Były spontaniczne
życzenia składane jubilatowi, toasty
i śpiewy „sto lat”. Członkowie Zespołu
Śpiewaczego „Goślinianka” składali
życzenia jubilatowi wierszem i z wiązanką
kwiatów.
Podczas styczniowego spotkania w gronie seniorów burmistrz Dariusz Urbański
zaproponował, aby jubileusz uczcić właśnie w dniu 7 lutego podczas wieczorku
tanecznego. Tak się też stało. Było to dla
seniorów dużym zaszczytem. Na wieczorku burmistrz pojawił się z wielkim
tortem i szampanem dla 70 osób. Składaliśmy życzenia jubilatowi od uczestników wieczorku, ale także od wszystkich
członków organizacji związkowej. Upominkiem od nas była książka. Związkowy
poczet sztandarowy udekorował burmistrza Szarfą Jubilata przygotowaną specjalnie na ten wieczór. Wszyscy dobrze

się bawili, humory dopisywały, a seniorzy
na parkiecie kręcili piruety, zapominając
ile mają lat. Przygrywał nam Henryk
Makuch ze swoją orkiestrą. Zabawa
trwała pół godziny dłużej niż zaplanowano i tradycyjnie zakończyła się piosenką pt.: „Żegnaj karnawale”.
Ale nie samymi tańcami żyją emeryci! Od
9 stycznia 2016 r. kontynuowane są
sobotnie wyjazdy seniorów na pływalnię
do Obornik. Stworzyliśmy grupę „wodniaków”, która chętnie pływa i korzysta
z masaży wodnych w basenie lub jacuzzi.
Wszyscy są tego samego zdania, że zajęcia w wodzie bardzo poprawiają samopoczucie.

Występ jasełkowy dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1.

Jubileuszowy toast.

Ubiegłoroczny związkowy sezon turystyczny trwał wyjątkowo długo i zakończył
się późną jesienią. Byliśmy w Rogalinie,
Uzarzewie (Pałacyk Myśliwski), Gnieźnie
(Fabryka Bombek Choinkowych), a także
w Poznaniu: na „Carmen” w Teatrze Wielkim oraz na koncercie pt. „O wzniosła
sztuko” w Filharmonii Poznańskiej.
Zarząd PZERiI w Murowanej Goślinie
poprzez swoje działanie chce, choć
w sposób znikomy, wpływać na jakość
życia swoich członków. Możliwości ma
ograniczone. Proponuje skorzystanie
z różnych imprez organizowanych na
miejscu lub wyjazdowych (turystyka, kultura, sport itp.). Na podkreślenie zasługuje postawa burmistrza Dariusza Urbańskiego i władz samorządowych Murowa-

nej Gośliny, którzy w sposób nowatorski
postrzegają seniora. Widzą w nim nie
tylko starego człowieka, ale osobę
w jesieni życia, świadomego swej wartości, z własnymi zainteresowaniami
i marzeniami, któremu należy się szacunek i uznanie. Jego życiowe doświadczenie, bogatą wiedzę, którą warto docenić
i należy przekazać następnym pokoleniom. Cieszy nas, że dowody tego uznania odbieramy od władz w postaci serdeczności, życzliwości i wsparcia, również finansowego, naszych działań.
Jolanta Stern
Prezes Zarządu Oddziału Rejonowego
PZERiI w Murowanej Goślinie
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

NIE DAJ SIĘ NACIĄGNĄĆ!
SŁONECZNIKI
Stowarzyszenie Kamińsko-Pławno prosi
mieszkańców o odbiór nasion słonecznika w dniu 12 marca 2016 R. przy
sklepie Tęcza GS Rolnik. Jest to projekt
stowarzyszenia mający na celu upiększenie posesji, nadanie wiejskiego klimatu wsiom: Kamińsko, Pławno, Okoniec. Prosimy Mieszkańców o wysianie
nasion w widocznym miejscu na swoich
posesjach.
Stowarzyszenie Kamińsko-Pławno
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WYCIECZKI
Sołtysowa Łopuchówka, Urszula Gendera-Zielińska zbiera zgłoszenia od osób
zainteresowanych udziałem
w wycieczce do Pragi 21-24 kwietnia
(z dwoma noclegami).
Tel. 695 998 253
WYPRZEDAŻE GARAŻOWE
Sołtysowa Łopuchówka zaprasza na
piątą edycję wyprzedaży garażowych.
Odbędą się one 30 kwietnia br. na
boisku w Łopuchówku.

Biblioteka Publiczna zaprasza
wszystkich zainteresowanych
na spotkanie

BEZPIECZNE
ŻYCIE
SENIORÓW
Spotkanie odbędzie się na sali sesyjnej
Biblioteki Publicznej
ul. Poznańska 16
11 marca, godzina 16.00
www.murowana-goslina.pl

WYDARZENIA

Laureaci Cumulusów Rodzina
500+

Ewelina i Tomasz Kroteccy mieszkają
w Białężynie. Należą do Motoparalotniowej Kadry Narodowej. Ich największy
sukces to wicemistrzostwo świata!

1 kwietnia 2016 r. ruszy nabór wniosków o przyznanie świadczeń na
dzieci w ramach Programu „Rodzina
500+” w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Murowanej Goślinie ul. Dworcowa 10.
Druki wniosku będzie można pobierać
w Ośrodku od dnia 1 kwietnia 2016 r.
w godzinach pracy Ośrodka.

Niedawno zachęcaliśmy do głosowania na
nich w plebiscycie Cumulusy 2015. Już po
pierwszym etapie dowiedzieliśmy się, że
Ewelina i Tomasz Kroteccy znaleźli się
w gronie 10 najlepszych polskich sportowców lotniczych!
20 lutego br. w Airport Hotel Okęcie w Warszawie odbyła się gala finałowa plebiscytu
Cumulusy 2015. Ostatecznie Ewelina
i Tomasz zajęli IX miejsce. Wielkie gratulacje! – Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni.
Proszę przekazać w naszym imieniu
podziękowanie za oddane głosy – napisał
Tomasz Krotecki po finałowej gali. Patronem honorowym plebiscytu był Minister
Sportu i Turystyki Witold Bańka, w kapitule
zasiadali: Kasia Kowalska, Maciej Stroiński, Krzysztof Sondej. Galę prowadzili Paulina Sykut-Jeżyna i Radek Brzózka.

Program” Rodzina 500 +” to systemowe
wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z projektem, z pomocy skorzystają rodzice oraz
opiekunowie dzieci do 18. roku życia.
Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci
będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie
i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.

Ewelina i Tomasz Kroteccy podczas gali.

(MP)
Zdjęcia: Paweł Kozarzewski

Zmiany w podatkach
Najważniejsze zmiany wprowadzone
od 1 stycznia 2016 roku to:
▪ nie są wydawane i doręczane podatnikom decyzje dotyczące podatku od
nieruchomości, podatku rolnego oraz
podatku leśnego dla osób fizycznych,
jeżeli wysokość zobowiązania na dany
rok podatkowy nie przekracza kwoty
6,10 zł.
▪ W tym przypadku zobowiązanie podatkowe nie powstaje – podatek nie jest
należny.
▪ Zmiana rat podatku od nieruchomości,
podatku rolnego oraz podatku leśnego.
Gdy kwota podatku od nieruchomości,
podatku leśnego, podatku rolnego oraz
łącznego zobowiązania pieniężnego
nie przekracza 100,00 zł, podatek jest

płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Dla osób fizycznych
to 15 marzec 2016 r. Jeżeli podatek
przekroczy wyżej wskazaną kwotę, to
płatny jest jak dotychczas w czterech
terminach: do 15 marca, 15 maja, 15
września i 15 listopada roku podatkowego.
▪ Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U.
z 2014 r. poz. 849 ze zm.) decyzję
należy przesłać również wszystkim
współwłaścicielom, w tym współmałżonkom.
Honorata Dziel
kierownik referatu podatków i opłat lokalnych
h.dziel@murowana-goslina.pl
tel. 61 8923 675

I posiedzenie Rady LGD
16 lutego w Sali Sesyjnej Urzędu
Miejskiego w Obornikach, odbyło się
pierwsze posiedzenie Rady LGD.
W skład rady wchodzą przedstawiciele
gmin: Suchy Las, Ryczywół, Murowana
Goślina i Oborniki. Na pierwszym posiemarzec 2016

dzeniu członkowie wybrali Prezydium
Rady: przewodnicząca – Bożena Kubiatowicz, wiceprzewodniczący – Dariusz Wojcieszak, sekretarz – Ziemowit Chudziński.
Podczas pierwszego posiedzenia prezes
LGD Małgorzata Najdek przeprowadziła

W przypadku rodzin z dochodem poniżej
800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma
rodzina także na pierwsze lub jedyne
dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest
wyższe i wynosi 1200 zł netto.
Ośrodek informuje, że w dniu 1 kwietnia
2016 r. wnioski będzie można składać
w siedzibie ośrodka między godziną
7.00 a 18.00. Dodatkowo 2 kwietnia
2016 r. oraz 9 kwietnia 2016 r. (sobota)
będzie możliwość składania wniosków
w siedzibie ośrodka w godzinach od
8.00 do 14.00.
Wszelkie informacje w powyżej sprawie
będą na bieżąco przekazywane mieszkańcom Gminy Murowana Goślina na
stronie Ośrodka Pomocy Społecznej
(www.murowana-goslina.naszops.pl)
i Urzędu Miasta i Gminy
(www.murowana-goslina.pl).
Agnieszka Statucka
Starszy Inspektor
Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. 61 663 50 88

szkolenie z zakresu procedur, regulaminów oraz założeń LSR. Już niebawem
radę czeka ciężka praca, polegająca na
ocenie i wyborze operacji do finansowania. Wszyscy członkowie rady złożyli
pisemne zobowiązania do zachowania
dyskrecji i nie ujawniania informacji uzyskanych z tytułu pełnionej funkcji.
(info: LGD)
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Dofinansowanie na budowę
instalacji kanalizacji sanitarnej
Dotyczy odbiorców, którzy mogą podłączyć się do sieci kanalizacyjnej
przekazanej w eksploatację Aquanet,
z której odbywa się zrzut ścieków.
Fundacja „Dziecko w Centrum”, we
współpracy z Aquanet SA, składa propozycję dofinansowania wykonania podłączenia wewnętrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej budynku do istniejącej studzienki na przyłączu kanalizacyjnym (do
50% faktury albo rachunku za wykonane
podłączenia, jednak nie więcej niż
800,00 zł brutto). Propozycja jest ważna
do 30.06.2016 r.
Warunkiem otrzymania dofinansowania
jest:
1. Posiadanie na terenie nieruchomości
wykonanego zgodnie z prawem przyłącza kanalizacyjnego wraz ze studnią;
2. Wykonanie odcinka instalacji

wewnętrznej od studni zlokalizowanej
na nieruchomości do połączenia
z instalacją kanalizacji sanitarnej
wychodzącej z budynku w okresie
między 4.11.2015 r. a 30.06.2016 r.;
3. Posiadanie faktury lub rachunku
wystawionego przez wykonawcę za
wybudowany odcinek instalacji;
4. Zawarcie umowy na odprowadzenie
ścieków ze spółką Aquanet SA oraz
uzyskanie oświadczenia o spełnieniu
warunków dofinansowania podłączenia;
5. Dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie jest wyższy niż
1.287,00 zł.

telefon: 61 832 84 20, 725 050 555
(pon. 9.00-17.00, wt.-pt. 9.00-15.00)
www.aquanet.pl/dofinansowanie-na-budowe-instalacji-kanalizacji-sanitarnej,612
Oprac.: Stefan Ogorzałek
Związek Międzygminny
„Puszcza Zielonka”

WIĘCEJ INFORMACJI
kontakt osobisty:
ul. Piątkowska 117/119 w Poznaniu

Azbest
Urząd Miasta i Gminy w Murowanej
Goślinie przyjmuje wnioski o udział
w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest. Wnioski można pobrać
ze stron www.powiat.poznan.pl, www.
bip.murowana-goslina.pl lub w Urzędzie
Miasta i Gminy Murowana Goślina, pl.
Powstańców Wlkp. 9 (pokój nr 5),
tel. 61 892 36 41.
Do wzięcia udziału w programie uprawnione są następujące podmioty:
▪ właściciele i użytkownicy wieczyści,
nieprowadzący działalności gospodarczej,
▪ spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
▪ jednostki organizacyjne zaliczane do
sektora finansów publicznych,
▪ instytuty badawcze,
▪ stowarzyszenia ogrodowe lub działkowcy, którzy posiadają nieruchomość
na terenie powiatu poznańskiego, na
której znajdują się wyroby i materiały
zawierające azbest. Do skorzystania
ze środków finansowych w przypadku
niewykorzystania limitów dotacyjnych
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przez w/w podmioty uprawnione
stają się także rolnicze spółdzielnie
produkcyjne.
Prace związane z usuwaniem wyrobów
zawierających azbest wykonane zostaną
przez wykonawcę wybranego w drodze
przetargu.
Dotacja wynosi 100% na:
▪ demontaż, transport i unieszkodliwianie;
▪ odbiór, transport i unieszkodliwianie.
Środki na realizację programu likwidacji
wyrobów zawierających azbest pochodzą
z NFOŚiGW, WFOŚiGW, budżetu powiatu
poznańskiego oraz gminy.
Wnioski będą przyjmowane do 31 sierpnia 2016 r. Rozpatrywane będą według
kolejności ich wpłynięcia do urzędu
i przekazywane sukcesywnie do Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
Do wniosku należy dołączyć:
▪ dokument potwierdzający posiadanie
tytułu prawnego do nieruchomości,
na której znajdują się wyroby zawie-

▪
▪
▪

▪

rające azbest (akt notarialny, odpis
księgi wieczystej lub inne);
zgoda właściciela/współwłaściciela
(w zależności od indywidualnej sytuacji prawnej nieruchomości);
pełnomocnictwo dla wnioskodawcy
(w sytuacji działania przez pełnomocnika);
wypełniony formularz informacji
przedstawianych przez wnioskodawcę
w odniesieniu do pomocy de minimis
(jeżeli wnioskodawca zakreślił „tak”
w pkt 5 wniosku);
wypełnione oświadczenie o pomocy
de minimis (jeżeli wnioskodawca
zakreślił „tak” w pkt 5 wniosku).

Jednocześnie przypominamy, że Wnioskodawca zobowiązany jest do zgłoszenia administracji budowlanej zamiaru
wykonania robót budowlanych przynajmniej na 30 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.
Joanna Jakubowicz
podinspektor ds. ochrony środowiska
j.jakubowicz@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 41

www.murowana-goslina.pl
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PEKA
W kwietniu br. w Murowanej Goślinie będzie można złożyć wniosek o wyrobienie imiennej karty
PEKA - Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej.
W dniach 2 i 9 kwietnia 2016 r.
(sobota) w godz. 10.00-13.00,w Murowanej Goślinie zostaną uruchomione
dwa punkty, w których będzie można złożyć wniosek o wyrobienie imiennej karty
PEKA:
▪ Klub Osiedlowy „Zielone Wzgórza”,
Nowy Rynek 8;
▪ Budynek Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy przy ul. Poznańskiej 16.
Osoby, które złożą wniosek w pierwszym
terminie, w kolejną sobotę tj. 9 kwietnia
będą mogły odebrać swoją kartę w jednym ww. punktów. Złożenie wniosku
w drugim terminie będzie oznaczało
konieczność odbioru karty w jednym
z Punktów Obsługi Klienta ZTM zlokalizowanych na terenie Poznania (wskazanym
przez wnioskodawcę).
Karta PEKA dostępna jest w wersji imiennej w dwóch opcjach (z lub bez bankowej
aplikacji płatniczej) oraz karta PEKA na
okaziciela.
Karta PEKA, w transporcie publicznym
organizowanym przez ZTM Poznań, jest
nośnikiem biletów okresowych, a dzięki
tPortmonetce osobom korzystającym
z biletów jednorazowych daje możliwość
opłacania przejazdów w dużo korzystniej-

szej taryfie przystankowej - tańsze przejazdy na krótkich odcinkach (opłata za
przejazd zależna jest od liczby przejechanych przystanków). Ponadto, korzystając
ze środków pieniężnych na tPortmonetce
można zapłacić za przejazd jednorazowy
nie tylko swój, ale także np. rodziny lub
znajomych.
Przy pomocy imiennej karty PEKA użytkownicy mogą korzystać z takich funkcji
jak:
▪ zakup i doładowanie biletu okresowego na trasę lub na sieć,
▪ doładowanie konta tPortmonetki
służącej do opłacania przejazdów jednorazowych oraz postoju samochodu
w części parkomatów w Poznaniu,
▪ dokonywanie drobnych płatności
na zasadach konta przedpłaconego
w przypadku posiadania karty z aplikacją bankową
▪ zapisanie informacji o przysługującej
uldze,
▪ identyfikator cyfrowy,
▪ podpis elektroniczny,
▪ udział w programie premiowym.

nia dokumentów potwierdzających
uprawnienie do ulgi. Na przykład Seniorzy 70+ jeżdżący za darmo na podstawie
ważnego dowodu osobistego będą mogli
mieć przy sobie tylko kartę PEKA, a oryginał dowodu dla bezpieczeństwa zostawić
w domu.
System PEKA umożliwia kupowanie biletów okresowych lub doładowywanie
tPortmonetki poprzez Internet. Dzięki
temu każdy dysponujący kartą PEKA
posiadający dostęp do Internetu, automatycznie będzie miał swój punkt sprzedaży biletów. Konto tPortmonetki można
doładować również w Punktach Obsługi
Klienta ZTM, Punktach Sprzedaży Biletów oraz w 70 nowych biletomatach
dostosowanych do systemu PEKA. Minimalna kwota doładowania to 1 zł. Maksymalne saldo wynosi 300 zł.
Więcej informacji o korzyściach wynikających z posiadania karty PEKA oraz stosowania systemu PEKA mogą Państwo uzyskać na www.ztm.poznan.pl.

Na karcie PEKA mogą być zapisane
wszelkie uprawnienia do ulg w komunikacji miejskiej. To oznacza, że podczas
podróży nie będzie konieczności posiada-

Joanna Gliwka
inspektor ds. transportu publicznego
i usług komunalnych
j.gliwka@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 44

Obowiązkowa deratyzacja!
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy (Załącznik do
Uchwały nr XXV/ 260 /2013 Rady
Miejskiej) oraz Zarządzeniem Nr
252/2016 Burmistrza Miasta
i Gminy Murowana Goślina z dnia
17 lutego 2016 roku w dniach od
07 do 21 marca 2016 roku na
terenie całej gminy została ogłoszona obowiązkowa deratyzacja.
marzec 2016

W tym czasie, każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest zarówno
do wyłożenia, kontrolowania i uzupełniania stanu trutek na gryzonie, jak również
poinformowania mieszkańców o przeprowadzaniu deratyzacji.
Jednocześnie informujemy, że na terenie
gminy będą prowadzone kontrole
w zakresie realizacji zapisów powyższego
zarządzenia. Ponadto, przypominamy, że
właściciele nieruchomości nierealizujący
zapisów regulaminu (w tym przypadku
dotyczących deratyzacji) podlegają karze

grzywny.
Opis przebiegu deratyzacji i czynności,
które muszą zostać podjęte przez podmioty zobowiązane, zawarte są w załączniku do Zarządzenia nr 252/2016 (oba
akty prawne dostępne są na stronie
internetowej - bip.murowana-goślina.pl
oraz zostaną rozwieszone w formie plakatów na terenie gminy).
Maciej Krysztofiak
podinspektor ds. usług komunalnych
m.krysztofiak@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 45
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Dzień Patrona w Długiej Goślinie
16 lutego br. Szkoła Podstawowa
w Długiej Goślinie obchodziła Dzień
Patrona, aby uczcić pamięć Powstańców
Wielkopolskich. Z tej okazji zorganizowano najpierw konkurencje dla uczniów
szkoły (m.in. sprawnościowe i śpiewacze), a następnie odbył się uroczysty
apel na placu przed salą widowiskowo-sportową.
Uroczysty apel w Dniu Patrona.

Wśród zaproszonych gości byli m.in.: burmistrz Dariusz Urbański, przewodniczący
Konrad Strykowski, sołtys Długiej Gośliny
Monika Ewert oraz sołtys Kątów Zygmunt
Pawollek.
Po wprowadzeniu sztandaru i wspólnym
zaśpiewaniu hymnu państwowego przypomniano w skrócie historię Powstania

Wielkopolskiego, a także wymieniono
goślińskich powstańców. Fakty przedstawianie przez jednego z nauczycieli uzupełnił także burmistrz Dariusz Urbański.
W trakcie apelu nagrodzono także
uczniów, którzy wzięli udział w konkurencjach poprzedzających uroczystość.

Po apelu dyrektor szkoły zaprosiła wszystkich na ognisko.

Natomiast na zakończenie spotkania
dyrektor Renata Olszewska zaprosiła
uczniów oraz gości na ognisko i poczęstunek.
(MP)
Zdjęcia: Monika Paluszkiewicz

Miłość jest najpiękniejszą realizacją tych
możliwości, które tkwią w człowieku
W Szkole Podstawowej nr 1 w klasach czwartych został zrealizowany – w ramach idei wolontariatu studenckiego Projektor projekt walentynkowy.
Pierwszy projekt polegał na tworzeniu
kartek za pomocą techniki scrapbookingu. Każdy uczestnik wykonał po 2
kartki. Jedna z nich stała się własnością
wykonującego, a druga przeznaczona
jest na szkolną gazetkę.
Drugi projekt to połączenie techniki scrapbookingu - tym razem uczniowie wykonują po jednej kartce - oraz quillingu:
uczniowie wykorzystują rozmaite wzory,
układając karteczki w kształt serca.
W przypadku obu projektów został udostępniony Big-shot, czyli maszynka wycinająca różne papierowe elementy.
Monika Nowak - Bajer
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
Uczniowie przedstawili to tak:
Bartosz Derecz, klasa IV b
3 lutego w naszej szkole odbyły się
warsztaty - zajęcia z dwiema paniami,
które opowiadały nam, jak można zaprojektować i samemu wykonać kartkę.
Pokazały nam maszynę do wycinania
wzorów. Miały także różne ozdoby, z któ12

rych mogliśmy korzystać. Ponieważ zbliżały się walentynki, nasze kartki były
walentynkowe. Kiedy skończyliśmy ozdabianie naszych prac, bawiliśmy się. Później przyszedł czas na sprzątanie. Po
dzwonku przyszła pani dyrektor, a panie
podziękowały nam za bardzo miłe zajęcia. Warsztaty były bardzo ciekawe i interesujące. Bardzo nam się podobało, było
super.
Wiktoria Liberek, kl. IV b
3 lutego mieliśmy zajęcia dodatkowe robiliśmy walentynkowe laurki. Wszystkie
potrzebne materiały były na miejscu:
cekiny, brokat w kleju, samoprzylepne
kryształki, pieczątki, nożyczki zwykłe
i z różnymi wzorkami, naklejki-serca,
kartki kolorowe i kolorowe we wzorki.
Była też maszyna, która wycinała: sowę,
konia, kwiatki, liście, pszczoły, itp. Ja zrobiłam laurkę dla mamy, na której były:
serca, koń, sowa, kryształki i pieczątka
z napisem ,,Miłość jest najpiękniejszą
realizacją tych możliwości, które tkwią
w człowieku’’. Chyba każdemu z mojej
klasy bardzo podobały się te zajęcia.

Jedna z prac walentynkowych.

Podczas warsztatów.
www.murowana-goslina.pl
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Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce
17 lutego 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie
odbył się powiatowy etap konkursu
Wiedzy o Wielkopolsce. Wzięło w nim
udział 35 uczestników z 9 szkół podstawowych i gimnazjów z: Dąbrowy,
Bolechowa, Kleszczewa, Stęszewa,
Węglewa, Biedruska, Tarnowa Podgórnego i Murowanej Gośliny. Jego organizatorem jest Stowarzyszenie Gmin
i Powiatów Wielkopolski.
Dyrektor szkoły, Mirosława Szudera
powitała w auli szkoły uczniów wraz
z opiekunami, a także komisję konkursową oraz burmistrza Dariusza Urbańskiego. Burmistrz życzył uczniom
dobrych wyników w tym „sprawdzianie”,
docenił ich trud włożony w pozyskiwanie
wiedzy o regionie.
Następnie komisja konkursowa podzie-

liła uczniów na grupy, które podążyły do
wyznaczonych klas. Konkurs miał formę
testu. Wyniki poznamy najwcześniej za
tydzień, kiedy poda je organizator, czyli
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.
Konkurs organizowany jest od 20 lat
w całej Wielkopolsce. Jest objęty Patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolskiego Kuratora
Oświaty.

Jedna z grup tuż przed rozpoczęciem testu.

Jest wieloetapowy – etap szkolny,
powiatowy, rejonowy i finał wojewódzki.
Uczestnicy finału otrzymują tytuł finalisty, a najlepsi laureata oraz punkty
w rekrutacji, tak jak w innych konkursach wojewódzkich.
(MP)
Zdjęcia: Monika Paluszkiewicz

Dyrektor Mirosława Szudera (z prawej) oraz komisja konkursowa.

URZĄD MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA
Pl. Powstańców Wlkp. 9, 62-095 Murowana Goślina, e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl
GODZINY OTWARCIA URZĘDU: Poniedziałek 8.00-17.30, wtorek - czwartek 8.00-15.00, piątek 8.00-12.30
DYŻUR BURMISTRZA ORAZ ZASTĘPCY BURMISTRZA (Ratusz na Placu Powstańców Wielkopolskich 9)
Poniedziałek 14.00-16.00, czwartek 10.00-11.00 oraz 15.30-15.45
TELEFONY
CENTRALA
61 89 23 600, faks 61 812 21 40
SEKRETARIAT
Alicja Drzewiecka, 61 8923 605
BURMISTRZ
Dariusz Urbański, 61 8923 605
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Krzysztof Oczkowski, 61 8923 606
SKARBNIK
Romana Dudek, 61 8923 607
KANCELARIA
Lidia Nowak, 61 8923 601
REFERAT BUDOWLANO-INWESTYCYJNY
I ZARZĄDZANIA DROGAMI
KIEROWNIK Barbara Florys-Kuchnowska, 61 8923 610
EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE DRÓG
Ewa Marchlewska, 61 8923 611
Andrzej Klepka, 61 8923 612
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA
KIEROWNIK Violetta Szałata, 61 8923 640
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, MELIORACJE
Małgorzata Krotiuk-Śliwa, 61 8923 643

TRANSPORT PUBLICZNY
Joanna Gliwka, 61 8923 644
URZĄD STANU CYWILNEGO, DOWODY
OSOBISTE, EWIDENCJA LUDNOŚCI
KIEROWNIK Aleksandra Pilarczyk, 61 8923 655
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
KIEROWNIK Ewa Poepke, 61 8923 650
REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
KIEROWNIK Magdalena Głowacka, 61 8923 620
REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
KIEROWNIK Monika Kurianowicz, 61 8923 622
BIURO RADY MIEJSKIEJ
Joanna Witkowska, 61 8923 654
REFERATY W BUDYNKU
PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 18
REFERAT OŚWIATY, KULTURY, SPORTU
ORAZ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH
KIEROWNIK Teresa Dutkiewicz, 61 8923 690
REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
KIEROWNIK Honorata Dziel, 61 8923 675
REFERAT ORGANIZACYJNY
KIEROWNIK Halina Turaj, 61 8923 630
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
KIEROWNIK Arkadiusz Bednarek, 61 8923 685

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, BIULETYN
Monika Paluszkiewicz, 61 8923 686
OSIEDLA SAMORZĄDOWE
Kamil Grzebyta, 61 8923 634
SOŁECTWA
Sławomir Malec, 61 8923 687
WYBRANE INSTYTUCJE
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, KLUB PRACY
ul. Dworcowa 10, 61 812 22 31
MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY I REKREACJI
ul. Mściszewska 10, 61 812 21 20
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Poznańska 16, 61 8923 627
ZM GOAP, DELEGATURA MUROWANA GOŚLINA
Dagmara Patelska, 61 892 36 49, 506 423 129
poniedziałek: 8.00-17.30
wtorek-środa: 8.00-15.00
FILIA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO
61 8122 352, 61 8923 626
TELEFONY ALARMOWE
POGOTOWIE RATUNKOWE, 112
POGOTOWIE ENERGETYCZNE, 61 812 21 41
WODOCIĄGI I KANALIZACJA SANITARNA (CAŁĄ DOBĘ)
61 812 20 40, LUB POGOTOWIE, 994
STRAŻ MIEJSKA, 519 321 676, 61 8923 666
(7.00-15.00, alarmowe do 22.00, z wyłączeniem okresów urlopowych)

POLICJA, 500 13 53 51, 61 841 32 00

GOŚLIŃSKI BIULETYN MIESZKAŃCÓW
WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, Pl. Powstańców Wlkp. 9, 62-095 Murowana Goślina;
REDAKTOR NACZELNA: Monika Paluszkiewicz
PRZYGOTOWANIE: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, druk: Zakład Poligraficzny Tomasz Kędziora.
Wszelkie uwagi dotyczące biuletynu prosimy przekazywać do Moniki Paluszkiewicz, tel. 61 89 23 686, e-mail: m.paluszkiewicz@murowana-goslina.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania artykułów, a także nie przekazania do publikacji materiałów bez podania przyczyny.
marzec 2016
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Karnawałowe rytmy
Karnawał w Murowanej Goślinie już
od dwunastu lat kojarzy się z koncertem karnawałowym naszych dęciaków.
Pierwszy koncert karnawałowy orkiestry
Dętej OSP odbył się w 2005 r. pod
batutą Przemysława Neumanna.
Pomysłodawczynią koncertu była ówczesna dyrektor ośrodka kultury Lucyna
Bełch. Od kilku lat koncert jest biletowany, po raz trzeci zorganizowaliśmy dwa
koncerty, ponieważ aula gimnazjum nie
pomieściłaby wszystkich fanów naszej
orkiestry. Po raz ósmy orkiestrą dyrygował kapelmistrz Mateusz MJ Sibilski.
Prawie pięćset osób gościliśmy na koncertach w ostatni weekend stycznia. Ze
specjalnie przygotowanej prezentacji
fotograficznej dowiedzieliśmy się
o poczynaniach orkiestry w okresie między koncertami karnawałowymi. Tegoroczne koncerty rozpoczynały się motywem przewodnim z filmu „Most na rzece
Kwai”, następnie zabrzmiały m.in.:
„Quantanamera” (solo: Agnieszka Gontarek, Andrzej Sikorski), opracowana
przez Jakuba Czerskiego Suita z filmu
„Zaplątani” (solo: Emilia Wojtkowiak),

Mieszanka Melodii Filmowych (solo:
Agnieszka Łużna), „Pod Papugami”
(solo: Joachim Rufael), „Hit International” (solo: Benigna Binięda). W dwóch
utworach zaprezentowały się dziewczyny
z zespołu tanecznego pod kierunkiem
Moniki Pyś.

Koncerty zakończyły owacje na stojąco
i bisy. Obydwa koncerty prowadził Marcin
Matuszewski.
Arleta Włodarczak
Zdjęcia: Bartłomiej Stefański,
Tomasz Mizgier

Ferie z maratonem po galeriach
sztuki
Dwa tygodnie ferii za nami. Pracownia sztuki MGOKiR , ul. Mściszewska 10 zorganizowała feryjny
objazd wystaw prezentowanych w galeriach sztuki w Poznaniu. Uczestnicy zajęć mogli zobaczyć najciekawsze propozycje
wystaw proponowane przez kilka
galerii poznańskich.
W ramach objazdu galerii przez dwa
dni zobaczyliśmy: wystawę impresjonistów „Malarze Normandii” w CK Zamek,
wystawę „Dialog struktur” Magdaleny
Hoffmann (malarstwo) i Jensa Lawrenza
(rzeźba) w galerii Profil, wystawę „Dusza
stepowa” malarstwa i obiektów oraz
instalacji video Natalii Bażowskiej
w Galerii Rodriguez, wystawę „Nowy Jork
i dziewczyna” Izabeli Gustowskiej w Gale14

rii Art Stations. Obejście galerii poznańskich zakończyliśmy wizytą na wernisażu
naszego kolegi, artysty młodego pokolenia, gośliniaka Łukasza Jankowskiego
w poznańskiej Galerii Drewutnia.
Łukasz Jankowski pokazywał swoje
prace w Galerii w Pałacu w Murowanej
Goślinie i stąd może być znany goślińskiej publiczności.

Zapraszam na zajęcia ze sztuki do pracowni MGOKiR (w każdy wtorek w godz.
16.00-19.00). Z nami możesz poszerzyć
swoje horyzonty i szlifować artystyczną
formę.
Bartłomiej Stefański
Zdjęcia: Bartłomiej Stefański
www.murowana-goslina.pl

BIBLIOTEKA

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA OGŁASZA
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ
ZNAK SPR.GN.6840.1.2016

LP

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG
KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ WEDŁUG
EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

CENA
WYWOŁAWCZA

WYSOKOŚĆ
WADIUM

TERMIN WPŁATY
WADIUM

TERMIN
PRZETARGU

1

obręb: Murowana Goślina; arkusz: 7; działka nr: 1562
powierzchnia: 0,0539 ha;
KW PO1P/00147637/0
właściciel: Gmina Murowana Goślina

116 000,00 zł
brutto

11 600,00 zł

do 31 marca 2016 r.
(czwartek)

5 kwietnia
2016 r.
godz.10.00

Opis nieruchomości:
położenie nieruchomości – Murowana Goślina,
ulica Słowackiego 20;
właściciel – Gmina Murowana Goślina;
uzbrojenie – w zasięgu – energia elektryczna, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, gaz;
dojazd – droga urządzona

miotowej działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 78/2015 z dnia 23.12.2015 r. dla budowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie za Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy zatwierdzonym uchwała nr XXXIII/321/2009 RM w Murowanej Goślinie z dnia 28 września 2009 r. ze zm.) oznaczona
jest jako MN1 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oraz zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem usług. Dla przed-

Termin i miejsce przetargu:
5 kwietnia 2016 r., Pl. Powstańców Wielkopolskich 9, I piętro,
sala nr 13, 62-095 Murowana Goślina, godz. 10.00.

Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości:
hipoteka – bez obciążeń;
prawa, roszczenia i ograniczenia – brak.

Forma i tryb zbycia:
sprzedaż prawa własności w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ
ZNAK SPR.GN.6840.2.2016

LP

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG
KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ WEDŁUG
EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

CENA
WYWOŁAWCZA

WYSOKOŚĆ
WADIUM

TERMIN WPŁATY
WADIUM

TERMIN
PRZETARGU

1

obręb: Murowana Goślina; arkusz: 9; działka nr: 609/2
powierzchnia: 0,0533 ha;
KW PO1P/00168026/7
właściciel: Gmina Murowana Goślina

96 900,00 zł *
brutto

9 690,00 zł

do 31 marca 2016 r.
(czwartek)

5 kwietnia
2016 r.
godz.10.30

Opis nieruchomości:
położenie nieruchomości – Murowana Goślina
ulica Graszyńskiego;
właściciel – Gmina Murowana Goślina;
uzbrojenie – w zasięgu – energia elektryczna, sieć wodociągowa, gaz;
dojazd – służebność gruntowa. Służebności gruntowe swobodnego przejazdu i przechodu do ulicy Graszyńskiego przez działki
nr 629/2, 610 i 667/6, stanowiące własność Miasta i Gminy
Murowana Goślina i to na rzecz każdoczesnego właściciela dz.
nr 609/2 zostaną ustanowione przy akcie notarialnym nabycia
nieruchomości. Jednorazowe wynagrodzenie za ustanowienie
służebności wynosi 2460 zł brutto. Wymienione służebności
będą w swojej treści obejmowały także prawo przeprowadzania
przez dz. nr 629/2, 610 i 667/6 wszelkich niezbędnych mediów
do dz. 609/2.
Ustanowienie służebności:
- na dz. 629/2 - na czas nieoznaczony,
-na dz. 610 i 667/6 – na czas oznaczony, do dnia gdy przedmiotowe działki staną się drogą publiczną.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem

marzec 2016

zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
zatwierdzonym uchwałą nr XXXIII/321/2009 RM w Murowanej
Goślinie z dnia 28 września 2009 r. ze zm. działka oznaczona jest
jako MN3 – teren tradycyjnej tkanki miejskiej z usługami, działka
położona na obszarze układu urbanistycznego miasta Murowana
Goślina. Dla przedmiotowej działki została wydana decyzja
o warunkach zabudowy nr 67/2015 z dnia 06.11.2015 r. dla
budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie
bliźniaczej w granicy z działką o nr ewid. 611.
Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości:
hipoteka – bez obciążeń;
prawa, roszczenia i ograniczenia – brak.
Termin i miejsce przetargu:
5 kwietnia 2016 r., Pl. Powstańców Wielkopolskich 9, I piętro,
sala nr 13, 62-095 Murowana Goślina, godz. 10.30
Forma i tryb zbycia:
sprzedaż prawa własności w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
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OŚWIATA

WARUNKI PRZETARGU DLA DZ. 609/2 W MUROWANEJ GOŚLINIE ORAZ DZ. 1562 W MUROWANEJ GOŚLINIE

1. WADIUM
▪ aby przystąpić do przetargu należy wnieść wadium w formie pieniężnej w wysokości wskazanej w ogłoszeniu w terminie
do dnia 31 marca 2016 r.,
▪ wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy w Pobiedzisko – Goślińskim BS O/Murowana Goślina
05 9044 0001 0020 0200 0156 0007, za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek,
▪ wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości,
a w przypadku uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy bez usprawiedliwienia, wadium przepada na rzecz sprzedającego,
▪ pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w terminie 3 dni od odwołania, zamknięcia,
unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
2. PRZETARG
▪ przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęło tylko jedno wadium,
▪ postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych,
▪ przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno
postąpienie powyżej ceny wywoławczej,
▪ osoba ustalona, jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej na sprzedaż nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu,
▪ zastrzega się prawo odwołania przetargu z zachowaniem zasad określonych art. 38. ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Termin płatności:
Cena sprzedaży prawa własności uzyskana w drodze przetargu podlega zapłacie do dnia zawarcia umowy przenoszącej
prawo własności nieruchomości.
* Do ceny osiągniętej w przetargu należy doliczyć jednorazowe wynagrodzenie za służebność w wysokości 2 460 zł.
Nabywca prawa własności ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina,
Pl. Powstańców Wielkopolskich 9, I piętro, pok. 14,
nr tel. 61 892 36 22, email: m.kurianowicz@murowana-goslina.pl.
Murowana Goślina, dnia 1 marca 2016 r.

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina informuje, że na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina, Plac
Powstańców Wielkopolskich 9, wywieszono na okres 21 dni wykaz
nr 1/2016 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
położonych w Murowanej Goślinie, Kamińsku i Wojnówku. Szczegółowe informacje można uzyskać w UMiG, pl. Powstańców Wielkopolskich 9, pokój nr 14.

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina informuje, że na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina pl. Powstańców Wlkp. 9, oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy
Murowana Goślina pod adresem www.murowana-goslina.pl (BIP
- AKTY PRAWNE - Zarządzenia Burmistrza 2014-2018), dostępne są
wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przetargowej:
- Murowana Goślina – działka nr ewid. 1562 (- zarządzenie nr
240/2016 z dnia 14 stycznia 2016 r.);
- Murowana Goślina – działka nr ewid. 609/2 (zarządzenie nr
242/2016 z dnia 15 stycznia 2016 r.);
- Kamińsko – działka nr ewid. 549 (zarządzenie nr 250/2016 z dnia 3
lutego 2016 r.).

Murowana Goślina, dnia 18 lutego 2016 r.

Szczegółowe informacje można
uzyskać w UMiG, pl. Powstańców
Wlkp. 9, I piętro, pokój nr 14.
Monika Tomaszewska
inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
m.tomaszewska@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 23
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Monika Kurianowicz
kierownik referatu gospodarki nieruchomościami
m.kurianowicz@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 22
www.murowana-goslina.pl

