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30-LECIE ISTNIENIA
KLUBU
HDK PCK „GOŚLINIACY”

„KOCHAM CIĘ
JAK IRLANDIĘ”
CZYLI MUR OFF ROCK

FINAŁ TURNIEJU
SOŁECTW I OSIEDLI
2016

STYCZEŃ 2017

GRUDZIEŃ

TERMIN

MIEJSCE

18grudnia

Koncert adwentowy

Kościół pw. NAJCH

18 grudnia

Jarmark Bożonarodzeniowy; XIII Goślińskie Kolędowanie

Plac Powstańców Wlkp.

27 grudnia

Obchody rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Kościół pw. św. Tymoteusza w Białężynie,
pl. Powstańców Wlkp.

31 grudnia

Sylwester pod gwiazdami

Łopuchówko

1 stycznia

XII Koncert Noworoczny

Aula Gimnazjum nr 1

6 stycznia

„Kolędujmy Małemu” – wspólne śpiewanie kolęd z towarzyszeniem
Orkiestry Dętej OSP

Kościół pw. św. Jakuba Apostoła

7-8 stycznia

Turniej piłkarski

Hala widowiskowo-sportowa

15 stycznia

Koncerty na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Aula Gimnazjum nr 1 SP nr 2,
Łopuchowo Białężyn, Długa Goślina

21 stycznia

Turniej karate

Hala widowiskowo-sportowa

22 stycznia

Koncert kolęd Chórów „Canzona”

Kościół pw. św. Jakuba Apostoła

Ogólnopolska Wystawa Fotografii Mobilnej
„MOBILNI NA WZGÓRZACH”

Galeria na Wzgórzach Klub Osiedlowy
„Zielone Wzgórza”

XIII Bal Miłośników Tańca „Gorączka sobotniej nocy”

Aula Gimnazjum nr 1

XIII Koncert Karnawałowy Orkiestry Dętej OSP

Aula Gimnazjum nr 1

28 stycznia – 8 lutego

LUTY

IMPREZA

11 lutego
18-19 lutego

25 finał WOŚP
Przyszłoroczny finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy będzie w Murowanej Goślinie wyjątkowy z kilku względów. Przede wszystkim będzie obchodził
jubileusz - 25 lat, od kiedy instrumenty
orkiestry wydały pierwsze dźwięki, po
drugie ze względu na rekordową liczbę
wolontariuszy, którzy będą kwestować na
ten szczytny cel, a także ze względu na
wyjątkową aukcję, która odbędzie się
w dniu wielkiego finału, czyli 15 stycznia
2017 roku w Szkole Podstawowej nr 2
w Murowanej Goślinie.
Przedmiotem tej aukcji będzie wyczynowy
rower bmx zbudowany specjalnie z okazji
25 finału WOŚP i przekazany na licytację
przez dwóch mieszkańców naszej gminy:
Jakuba Janiszewskiego z synem Wojtkiem. Cały proces odrestaurowywania
i budowy BMX’a można podglądać na fanpagu BMX dla WOŚP na facebooku,
a zaręczam, że warto, ponieważ krok po
kroku można tam prześledzić czas
budowy tego cudaka, od pomysłu do
2

gotowego roweru. Fundatorzy roweru
liczą, że uda im się dotrzeć do jak największej liczby osób, co mamy nadzieję
przełoży się na wyjątkowo udaną licytację
i zasili konto WOŚP sporą sumką.
Dodajmy, że rower na żywo będzie można
oglądać w budynku SP nr 2 w Murowanej
Goślinie od 20 grudnia 2016 r.
Podczas finału orkiestrowo zagramy
w Łopuchowie, Białężynie, Długiej Goślinie
i Murowanej Goślinie.
Oczywiście, jak co roku podczas finału
WOŚP bardzo ważną akcję honorowego
oddawania krwi i rejestracji do banku
szpiku zorganizuje Klub HDK PCK „Gośliniacy” na czele z prezesem Stanisławem
Woźniakiem i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.
Szczegółowy program wkrótce na plakatach, a także na stronie internetowej:
www.domkultury.murowana-goslina.pl
oraz www.wosp.kdr.pl.

Przyłącz się i graj z nami do końca świata
i jeden dzień dłużej!
Każdego, kto chciałby zagrać z nami
i pomóc w jakikolwiek sposób, np. rzeczowy (przekazanie ciekawych lub cennych rzeczy na licytację), finansowy
(wpłata na Światełko do nieba)
prosimy o kontakt z Ośrodkiem Kultury
w Murowanej Goślinie (tel. 61 8122 120,
email: dom.kultury@murowana-goslina.pl)
Się ma!
Tomasz Mizgier
Szef Goślińskiego Sztabu XXV Finału
WOŚP w Murowanej Goślinie
www.murowana-goslina.pl

DARIUSZ URBAŃSKI
Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina

Szanowni Mieszkańcy,
połowa kadencji to dobry czas na podsumowanie i zaprezentowanie tego, jak zmieniamy nasze miasto i gminę. Słowa
danego dotrzymuję. Krok po kroku realizuję obietnice wyborcze. Moje doświadczenie menadżerskie oraz doświadczenie
w kierowaniu zespołem ludzi przyniosło i przyniesie kolejne
efekty.
MILIONY DLA GMINY
Nasza gmina przekroczyła średnią krajową, jeśli chodzi
o dochód w przeliczeniu na jednego mieszkańca i dodatkowo
mamy niskie bezrobocie. To ogranicza nasze możliwości
w konkursach unijnych na dotacje (dodatkowe punkty w konkursach otrzymują gminy z niższym dochodem i większym bezrobociem), dlatego trudno jest uzyskać jakiekolwiek wsparcie
finansowe np. na infrastrukturę drogową. Wiem, że właśnie
drogi, ich nędzny stan, jest bolączką wielu mieszkańców.
Ogromne są oczekiwania mieszkańców, którzy chcieliby przy
swoich posesjach mieć chodnik i ulicę. W związku z parametrami, o których wspomniałem wyżej, na kolejne inwestycje
musimy czekać, jednak z pewnością będziemy je kolejno realizować.

nik. Stan nawierzchni ulic jest fatalny (szczególnie odcinek od
skrzyżowania w Przebędowie oraz od Orlenu do ronda Zielone
Wzgórza). W ramach negocjacji ze starostą Janem Grabkowskim i vice starostą Tomaszem Łubińskim, w obecności przewodniczącego Rady Miejskiej Konrada Strykowskiego i radnej
Powiatu Poznańskiego Lidii Szymczak, której serdecznie dziękuję za wsparcie, otrzymaliśmy zapewnienie, że w 2017 roku za
środki finansowe powiatu zostanie położona nawierzchnia na
odcinku od Orlenu do Ronda Zielone Wzgórza. Wartość tej
naprawy to ok. 500 tys. zł. Na 2017 rok planowana jest kolejna
inwestycja - nawierzchnia na odcinku od skrzyżowania w Przebędowie do obwodnicy (1,5 mln. zł), natomiast w 2018 r. nowej
nawierzchni doczeka się odcinek od skrzyżowania w Przebędowie do ronda (w kierunku na Oborniki; koszt to 1 mln zł). Powiat
zrealizuje te inwestycje w 100 procentach z własnych środków,
mimo iż do tej pory podobne projekty realizował przy 50-procentowym wkładzie własnym gmin.
Gmina Murowana Goślina otrzyma także dofinansowanie
z Lokalnej Grupy Działania „Kraina Trzech Rzek” (63 proc. do
kwoty 700 000 zł). W ramach tych funduszy wybudujemy za
600 000 zł świetlicę w Nieszawie, natomiast za 100 000 zł
plac zabaw dla dzieci i siłownię dla dorosłych w parku miejskim, który jest etapami modernizowany i z każdym dniem
pięknieje.
KORZYSTNE UMOWY BARTEROWE
Podjąłem decyzję o podpisaniu umów barterowych ze spółką
Enea Oświetlenie. Dzięki temu będziemy mieli kilkaset nowych
lamp, nie wydając złotówki z budżetu gminy.
Do tej pory na podstawie ww porozumienia udało się zrealizować inwestycje w Kątach, Trojanowie, Łoskoniu Starym,
Łopuchowie-Gaci, a także w Murowanej Goślinie przy ul. Gajowej i Raduszyńskiej. Opracowano też projekt ok. 140 lamp
w Białęgach, Łopuchowie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 196
oraz wjazd do dworca, Kamińsku, Murowanej
Goślinie - ulice Podbipięty, Kmicica, Oleńki,
Pogodna. Realizacja projektów nastąpi do końca
I kwartału 2017 roku.

Nasza gmina przekroczyła średnią krajową, jeśli
chodzi o dochód w przeliczeniu na jednego
mieszkańca i dodatkowo mamy niskie bezrobocie.
Dzięki mojej bardzo dobrej współpracy ze Starostą Poznańskim Janem Grabkowskim i w wyniku podpisania porozumienia znaleźliśmy furtkę na otrzymanie dotacji unijnej do wysokości ok. 4 mln. zł. Tę dotację nam przyznano. Dzięki tym funduszom w 2017 roku będziemy przebudowywać ul. Szkolną,
powstanie parking przy ul. Dworcowej i ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż ulicy Gnieźnieńskiej na odcinku ok. 1 km. Właśnie
dlatego, że ta inwestycja jest wspólna z Powiatem Poznańskim, gmina pozyskała ok. 4 mln. zł z Unii Europejskiej. Dziękuję Staroście Poznańskiemu Janowi Grabkowskiemu za
owocną współpracę.
To nie koniec dobrych wiadomości. Moją decyzją byłe drogi
wojewódzkie, które zostały drogami gminnymi, po wybudowaniu
obwodnicy przekazałem za zgodą radnych pod zarząd do
Urzędu Marszałkowskiego. Ten z kolei przekazał do Powiatu
Poznańskiego. Powiat jest obecnie zarządcą tych dróg, tj. od
Orlenu do obwodnicy w kierunku Wągrowca, a także od skrzyżowania w Przebędowie do ronda na obwodnicy w kierunku Oborgrudzień 2016

W trakcie opracowania są kolejne projekty, na
100 lamp, które będą stawiane do końca 2017
roku. Ich lokalizacje: Białężyn przy kościele,
Boduszewo wzdłuż drogi powiatowej, Długa Goślina - przy
kościele, przy Life Center, przy wjeździe w Aleję Czereśniową,
przy drodze na Brzeźno, wzdłuż drogi do Łoskonia Starego,
Głębocko - przy placu zabaw, Pławno - przy drodze na Zielonkę, Łopuchówko - przy boisku, Łoskoń Stary - centrum wsi,
Mściszewo - osiedle „przy figurze”, Nieszawa - przy boisku,
Przebędowo - przy blokach 2-8, Rakownia - osiedle przy
kościele, Starczanowo - przy drodze powiatowej, Trojanowo przy pomniku, Uchorowo - droga do boiska, Zielonka - od arboretum do skrzyżowania na Kamińsko, Złotoryjsko - skrzyżowanie ul. Złotoryjska / ul. Żwirowa, Murowana Goślina: ul. Starczanowska, Łąkowa, Przemysłowa i Za mostem, Gnieźnieńska
- od bazy paliw do krzyża, Poznańska (deptak), Mostowa (przy
poczcie), Mściszewska (przy przejściu dla pieszych, przy placu
zabaw).
Z kolei w ramach umowy modernizacyjnej dogęszczone zostanie
oświetlenie (kolejne 84 lampy) w lokalizacjach: Boduszewo przy drodze powiatowej, Długa Goślina - przy kościele, droga od
3

GMINA
Life Center, Głębocko - przy placu zabaw, Kamińsko - ul. Modrzewiowa, Gać - Aleja Kasztanowa, Mściszewo - droga do Bindugi, ul. Ogrodowa, droga powiatowa k. cegielni, Przebędowo droga powiatowa do Obornik k. przystanku, Rakownia - droga
powiatowa, ul. Dolna, skrzyżowanie z ul. Kruczą, Trojanowo centrum wsi, droga powiatowa - przy przystanku, Uchorowo przy wjeździe do pałacu, droga na Pacholewo, Wojnówko - ul.
Łąkowa, ul. Bolka i Lolka, Zielonka - Huta Pusta, Murowana
Goślina: ul. Słoneczna, Tęczowa, Milewskiego, Gnieźnieńska,
Różana, Storczykowa, Lipowa, Cicha, Mściszewska.
W ramach umowy barterowej przekazaliśmy spółce Enea
nasze oświetlenie, oni w zamian za to budują właśnie w gminie
nowe lampy. Koszt inwestycji Enea Oświetlenie to blisko
1 700 000 zł.
Za zgodą radnych będziemy modernizować oświetlenie i wymieniać wszystkie oprawy na ledowe. Zostanie zainstalowane nowe
sterowanie lampami oświetlającymi ulice miasta i gminy, co zniweluje awaryjność i złe funkcjonowanie oświetlenia.

▪ sieci wodociągowej w ulicach Piaskowej i Żwirowej w Złotoryjsku;
▪ sieci kanalizacji sanitarnej w Nieszawie, Kątach i Białężynie.
Projekty te będą obejmowały również przyłącza. Uzyskanie
pozwoleń na budowę dla wszystkich ww. inwestycji planowane
jest na trzeci kwartał 2017 r.
Na lata 2017-2018 Aquanet SA ma zarezerwowane środki na
budowę ww trzech projektowanych sieci wodociągowych, które
prawdopodobnie również będą realizowane przy udziale gminy,
jako inwestora zastępczego.
Ponadto w 2017 roku Aquanet SA planuje budowę sieci wodociągowej w ul. Radzimskiej w Mściszewie. Już wybudowano
kanalizację sanitarną przy ul. Podgórnej, Spokojnej i Młyńskiej
na koszt Aquanetu. Wykonano połączenie wodociągu
w ul. Poznańskiej i Placu Powstańców Wielkopolskich w Murowanej Goślinie, a także modernizację stacji uzdatniania wody
w Kamińsku. Obecnie trwa modernizacja (przełożenie) sieci wodociągowej w ul. Mostowej w Murowanej Goślinie. Zyskamy tu nową nawierzchnię, na
koszt Aquanetu.

Dzięki moim działaniom mieszkańcy osiedla
Łopuchowo-Gać mogą zawierać umowy
z Aquanetem i korzystać z sieci kanalizacyjnej.
WSPÓŁPRACA Z AQUANET SA
Ze względu na bardzo dobrą współprac z miastem Poznań
i spółką Aquanet bez wydania choćby złotówki z naszego
budżetu, będą realizowane następujące inwestycje:
▪ budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadwarciańskiej w Murowanej Goślinie;
▪ budowa sieci wodociągowej w ul. Motylewskiego i ul. Radomskiego w Murowanej Goślinie.
Odbiory końcowe zaplanowane zostały na grudzień br.
W ramach zastępstwa inwestycyjnego Auanet SA w tym roku
zleciła wykonanie sześciu dokumentacji projektowych:
▪ sieci wodociągowej w ulicach: Żytnia, Pszenna, Owsiana,
Zbożowa, Rolna, Żniwna w Mściszewie;
▪ sieci wodociągowej w Rakowni;

DZIAŁANIA INTERWENCYJNE

To nie koniec moich działań. Przez ostatnie 4
miesiące zajmowałem się m.in. sprawą osiedla ŁopuchowoGać, którego mieszkańcy nie mogli podłączyć się do nowo
powstałej sieci kanalizacyjnej. Dzisiaj, dzięki moim działaniom
mieszkańcy mogą zawierać umowy z Aquanetem i korzystać
z sieci kanalizacyjnej. Aquanet z własnych środków zmodernizował przepompownię, gmina nie wydała ani złotówki.
Dzięki mojemu zaangażowaniu i interwencji przepompownia
przy ul Jodłowej została zmodernizowana za kilkaset tysięcy
złotych przez Aquanet i mieszkańcy, mam nadzieję, nie będą
już nękani odorem, który wcześniej wydobywał się z urządzeń
kanalizacyjnych.
Ponieważ przy budowie kanalizacji w ramach projektu Puszcza
Zielonka w Murowanej Goślinie zawyżono wskaźniki uzyskania
efektu ekologicznego, groził nam zwrot dotacji o wartości kil-

Szanowni Mieszkańcy,
z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam spokoju,
pojednania, wspaniałej atmosfery spotkań z najbliższymi.
Niech Nowy Rok przyniesie Wam dużo szczęścia, zdrowia,
a także wiele niezapomnianych chwil.
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Urbański

Konrad Strykowski
fot. freeimages.com
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GMINA
kudziesięciu milionów zł. Dzięki porozumieniu z sąsiednimi
gminami, zwłaszcza z burmistrzami Swarzędza i Pobiedzisk,
udało się uzyskać wymagany efekt.

2. Udało się spłacić dług spółki MG Sport. W grudniu 2014
roku wynosił on ok. 1 mln. zł. Dodatkowo utworzono
spółkę MG Sport i Nieruchomości, która objęła także obowiązki dot. zarządzania mieniem komunalnym.

Zaangażowanie moje oraz burmistrzów i wójtów gmin budujących kanalizację spowodowało, że za 1 m3 ścieków nie
będziemy płacić więcej niż 11 zł. Stawki są zróżnicowane.
Kiedy zostałem burmistrzem, podjąłem decyzję, a radni zgodzili się z nią, że mieszkańcy nie zapłacą opłaty adiacenckiej
(dodatkowy podatek, wynikający ze wzrostu wartości nieruchomości po podłączeniu do kanalizacji). Pozwoliło to zrekompensować różnicę w opłacie za dostarczenie ścieków. Aquanet

Ponadto udało się wynająć pomieszczenia na parterze
przy hali widowiskowo-sportowej. Inwestor dokończył
budowę i powstała profesjonalna siłownia.
3. Sprzedany został teren po byłym tartaku i developer przystąpi niezwłocznie do budowy domów wielorodzinnych.
Ponieważ zapłata części zobowiązań nastąpi w przyszłym
roku, to możliwe będzie zmniejszenie zadłużenia
w przyszłym oraz 2018 roku.

W 2018 roku gmina nie będzie miała większego
zadłużenia. Co więcej, od 2019 roku planuję
zmniejszenie zadłużenia o ok. 1 mln. rocznie.
w ramach negocjacji również zgodził się na zmniejszenie
marży za odbiór ścieków. Wiele spraw dla gminy załatwia się
w zaciszu gabinetów, ale wszystkie efekty będę Państwu na
bieżąco przedstawiał.
Jest szansa, że mieszkańcy osiedla Kolorowego będą mieli
doprowadzoną sieć wodociągową do granicy działek osiedla.
Negocjacje i rozmowy są zaawansowane. Jak to się stało, że
developerzy do 2014 roku nie musieli wywiązywać się z żadnych umów i prawa osób kupujących działki nie zostały
zabezpieczone? Na to pytanie może odpowiedzieć mój
poprzednik.

W 2018 roku gmina nie będzie miała większego
zadłużenia. Co więcej, od 2019 roku planuję
zmniejszenie zadłużenia o 1 mln. rocznie. Dzisiaj,
przy inwestycji przebudowy rynku nie ma możliwości spłaty zadłużenia.

4. Wprowadziłem, za zgodą radnych, dopłaty do żłobków.
W gminie funkcjonują dwie takie placówki.
5. Udało się zmodernizować parking przed ośrodkiem zdrowia przy ul. Dworcowej. Czeka nas jeszcze wymiana płytek chodnikowych przed ośrodkiem.
6. Udało się zakupić samochód bojowy dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Długiej Goślinie, wybudować remizę
w Uchorowie, wyremontować remizę i świetlicę w Białężynie. W przyszłym roku czeka nas modernizacja remizy
w Mściszewie, a w 2018 roku remizy OSP w Murowanej
Goślinie.

CZAS NA PODSUMOWANIE DWÓCH LAT PRACY
Dziękuję radnym, z którymi w tym okresie współpraca na wielu
płaszczyznach była i jest owocna.
1. Udało się rozwiązać niekorzystną umowę ze spółką Lider,
która w roku 2014 nie wywiązywała się z zapisów umowy.
W budżecie gminy zostaje ok. 400 000 zł, które wcześniej
trafiało do spółki na zarządzanie mieniem komunalnym.

7. Udało się, korzystając ze wsparcia WFOŚ w Poznaniu, przy
niewielkiej pożyczce, rozpocząć dalszą modernizację ocieplenia budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 2.
W przyszłym roku dokończymy tę modernizację. Dodatkowo
przy szkole podstawowej nr 2 powstał nowy plac zabaw.
8. Przedszkole Słoneczko doczekało się profesjonalnego
podjazdu dla osób niepełnosprawnych i matek z dziećmi.

ZGŁOŚ SWOJĄ PROPOZYCJĘ W KONKURSIE

PRZEDSIĘBIORCA ROKU 2016
Zapraszamy Państwa do złożenia swojej propozycji do Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
„Przedsiębiorca Roku 2016 Gminy Murowana Goślina”
KATEGORIE: 1. CAŁOKSZTAŁT; 2. MAŁY PRZEDSIĘBIORCA (do 10 osób zatrudnionych);
3. ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA (od 11 do 30 osób zatrudnionych); 4. DUŻY PRZEDSIĘBIORCA (powyżej 30 osób zatrudnionych).
Złożenie nominacji to sposób na wyróżnienie przedsiębiorcy z naszej gminy, który w roku 2016 wykazał się realizacją inwestycji w swojej firmie, ale również przyczynił się do rozwoju gospodarczego gminy, wzrostu przedsiębiorczości, a także wspierał cenne inicjatywy społeczne lub gospodarcze.
Nominacje do nagród wraz z uzasadnieniem i wskazaniem kategorii można przesyłać do 30
grudnia 2016 r. włącznie do kancelarii Urzędu Miasta i Gminy z dopiskiem „Przedsiębiorca Roku” lub e-mailem na adres: b.florys@murowana-goslina.pl
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5

GMINA
9. Udało się rozszerzyć stypendia sportowe, które dotąd
ograniczane były do dyscyplin olimpijskich. Obecnie o stypendium będą się mogli ubiegać rodzice tych dzieci
w naszej gminy, które osiągnęły znaczące sukcesy sportowe we wszystkich dyscyplinach sportowych.
10. Udało się wymusić na WZDW modernizację nawierzchni
od ronda na obwodnicy w kierunku Obornik w Białęgach.
Mamy tam także sygnalizację pulsacyjną. Staram się
z WZDW o taką samą sygnalizację dla Uchorowa.
11. Udało się zmniejszyć opłaty za liczbę hydrantów pozostawianych w gotowości. Dotąd płaciliśmy za to blisko 300 000 zł
rocznie Aquanetowi. Dziękuję Komendantowi MSP i staroście za pomoc i wsparcie. Kilkaset tysięcy oszczędności
rocznie pozwoli nam na doposażenie OSP w gminie.
12. Udało nam się zrewitalizować ul. Młyńską i Nową bez
środków z budżetu gminy.

niu środków z funduszu sołeckiego na własne potrzeby.
Powstają nowe siłownie zewnętrzne i doposażone są
place zabaw. Nasze sołectwa pięknieją.
19. W przyszłym roku kończymy modernizację Placu Powstańców Wielkopolskich.
Plany na kolejne dwa lata kadencji
1. Będziemy modernizować Komisariat Policji. Starostwo
Poznańskie przeznaczy na ten cel w 2017 roku 200 000 zł.
30 listopada odebrałem w Komendzie Miejskiej Policji
samochód dla goślińskiej policji. Bardzo dziękuję Staroście
Poznańskiemu Janowi Grabkowskiemu za kolejny przykład
fantastycznej współpracy.
2. Będziemy się starać o dofinansowanie na budowę ścieżki
pieszo-rowerowej od budynku zespołu szkół w Bolechowie
i wzdłuż ul. Raduszyńskiej.

Udało nam się zrealizować inwestycje na
poziomie blisko 9 mln. w 2016 roku i to praktycznie
bez udziału środków unijnych.
13. Wyremontowana i zmodernizowana została szatnia na
stadionie miejskim.
14. Udało się przenieść w większości urząd do ratusza miejskiego.
15. Za zaoszczędzone w projekcie rynku pieniądze (rezygnacja z pokrycia kostką granitową ulicy na placu Powstańców Wielkopolskich) zbudowana została piękna fontanna,
która służyć będzie wszystkim mieszkańcom. Jej podstawa została wkomponowana w podłoże placu, w którym
zamontowano wysuwane dysze. Dzięki temu w czasie
upałów będzie można po prostu wejść między wytryskujące strumienie. Przypuszczam, że dzieci podczas upałów
będą tam miały świetną zabawę, a i dorośli chętnie
wypoczną obok, w cieniu drzewek, które uzupełnią efekt.
Rynek pięknieje w każdym dniem.
16. Udało nam się zrealizować inwestycje na poziomie blisko
9 mln. w 2016 roku i to praktycznie bez udziału środków
unijnych.
17. Ocalony został pomnik Powstańców Wielkopolskich. Miał
on zostać zastąpiony nowym pomnikiem niepodległości.
Jednak z uwagi na to, iż pierwszy pomnik został ufundowany przez mieszkańców, był ich darem dla miasta, uznałem, że nie można go po prostu usunąć. Wystarczyło
odnowienie, a mieszkańcy dalej mogą czuć się dumni, że
ufundowali tak ważną część naszego otoczenia, a pamięć
o przodkach pozostała uszanowana. Wspólnie z księdzem
proboszczem zadbaliśmy o odnowienie figury Matki
Boskiej, która stanęła w godnym, specjalnie przygotowanym miejscu.

3. Wystąpimy o dofinansowanie przebudowy
dworca w Murowanej Goślinie.

4. W 2017 roku, przy dotacji ok. 4 mln. zł z Unii
Europejskiej, przebudujemy ulicę Szkolną,
powstanie nowy parking przy ul, Dworcowej
i ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż ul. Gnieźnieńskiej na odcinku ok. 1 km.

5. Dokończymy przebudowę ul. Podgórnej i placu Powstańców
Wielkopolskich.
6. Jesteśmy przygotowani na zmiany w oświacie. Uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 1 będą korzystać dodatkowo
z budynku obecnego gimnazjum nr 1. Pozwoli nam to na
ograniczenie nauki uczniów na dwie zmiany.
Natomiast Szkoła Podstawowa nr 2 przejmie pomieszczenia po Gimnazjum nr 2.
Nasze szkoły są przygotowane na reformę oświaty. Dobra
współpraca z dyrektorami szkół mam nadzieję spowoduje,
że nauczyciele nie powinni stracić pracy.
7. W 2017 roku będziemy budować ul. Słoneczną, a w 2018
roku kolejne ulice na tym osiedlu.
Wiem, że największą bolączką mieszkańców są drogi gruntowe
w mieście i na terenach sołectw. Mieszkańcy muszą uzbroić się
w cierpliwość. Kadencja 2018-2022 powinna być kadencją pod
nazwą przebudowy i budowy dróg oraz chodników.
Rozproszenie zaludnienia w naszej gminie powoduje, że nie
wszystkie niezbędne inwestycje są widoczne dla osób, których
one bezpośrednio nie dotyczą, dlatego zachęcam do prześledzenia tabeli z wydatkami majątkowymi za rok 2016.
W drugiej tabeli znajdą Państwo plany wydatków majątkowych
na rok 2017. Jest to tylko niewielki wycinek tego, co udało się
zrealizować. Dwa lata mojego zarządzania pokazały, że warto
zabiegać o lepszy rozwój naszej gminy.

18. Unieważniłem zawartą niekorzystną dla sołectw umowę,
w której bezprawnie pozbawiano mieszkańców funduszy
sołeckich. Sołectwa mają pełną swobodę w przeznacza6
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WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU
ZADANIE
Budowa układu odprowadzania wód w Rakowni

PLAN
121 588,00

Budowa i przebudowa urządzeń melioracyjnych i kanalizacji
deszczowej

94 778,00

Odtworzenie zbiornika melioracyjnego w Trojanowie

50 000,00

Wykonanie i montaż wiat przystankowych w miejscowości
Łopuchowo
Dotacja celowa na wykonanie sygnalizacji świetlnej w miejscowości Białęgi przy drodze wojewódzkiej 187
Wykonanie i montaż wiaty przystankowej przy ul. Poznańskiej
w Murowanej Goślinie

8 500,00
25 000,00
4 500,00

Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich
(Plac Powstańców Wlkp.)

3 984 650,00

Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich
(ulice staromiejskie - Podgórna)

1 864 543,00

ZADANIE

PLAN

Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko
o Dziejach Polski

500 000,00

Budowa świetlicy wiejskiej w Przebędowie
(kwota 20.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)

20 000,00

Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie
(kwota 8.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Nieszawa)

8 000,00

Rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego
w Murowanej Goślinie

48 001,00

Wkład finansowy do spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o.

150 000,00

Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 2
(kwota 12.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 2)

12 000,00

9 000,00

Przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2
(kwota 0,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle
Samorządowe nr 2)

8 670,00

Doposażenie siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 4
(kwota 9.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle
Samorządowe nr 4)

Budowa dróg wraz z oświetleniem na Osiedlu Samorządowym nr 3
(kwota 0,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle
Samorządowe nr 3)

3 400,00

Doposażenie boiska sportowego w Kamińsku
(kwota 11.400,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kamińsko)

11 400,00

Budowa siłowni zewnętrznej w Łopuchowie
(kwota 16.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchowo)

16 000,00

Budowa wiaty drewnianej na boisku sportowym w Rakowni
(kwota 21.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia)

27 700,00

Doposażenie boiska sportowego w Uchorowie
(kwota 9.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Uchorowo)

9 000,00

Utwardzenie terenu siłowni zewnętrznej we Wojnówku
(kwota 6.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnówko)

6 000,00

Budowa placu zabaw ulica Mściszewska
(kwota 21.455 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle
Samorządowe nr 1)

21 455,00

Droga Długa Goślina – Łoskoń Stary
Budowa ścieżek rowerowych
Wykonanie i montaż wiaty przystankowej w Mściszewie

108 000,00
15 000,00
4 500,00

Przebudowa ul. Dworcowej

45 000,00

Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego
Murowana Goślina - Przebudowa ul. Szkolnej

12 976,00

Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie

17 000,00

Przebudowa kotłowni w budynku komunalnym w Przebędowie 5

21 600,00

Wykup gruntów

98 000,00

Zakup klimatyzatorów na potrzeby Urzędu

64 206,00

Informatyzacja urzędu

36 055,00

Termomodernizacja remizy OSP w Białężynie
wraz z wymianą kotła

253 900,00

5 055,00

13 328,00

Doposażenie placu zabaw ulica Promienista
(kwota 5.055,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle
Samorządowe nr 2)

Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Białężynie
(kwota 14.392,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn)

19 055,00

29 392,00

Doposażenie placu zabaw ulica Wiosenna
(kwota 18.055,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 5)

Dotacja dla OSP Murowana Goślina celem sfinansowania zakupu
zestawu hydraulicznego

35 000,00

Doposażenie placu zabaw ulica Wiśniowa
(kwota 14.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 6)

14 000,00

Doposażenie placu zabaw w Głęboczku
(kwota 5.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Głęboczek)

5 500,00

Doposażenie placu zabaw w Kątach
(kwota 7.600,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kąty)

7 600,00

Doposażenie placu zabaw w Łopuchówku
(kwota 5.526,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchówko)

5 526,00

Doposażenie placu zabaw w Mściszewie
(kwota 7.300,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Mściszewo)

7 300,00

Doposażenie placu zabaw w Raduszynie
(kwota 5.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Raduszyn)

5 000,00

Doposażenie placu zabaw w Zielonce
(kwota 6.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Zielonka)

6 000,00

Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Boduszewie
(kwota 13.328,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Boduszewo)

Modernizacja systemu monitoringu
(kwota 16.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych Osiedle Samorządowe nr 4 - 8.000,00 zł; Osiedle Samorządowe nr
5 - 8.000,00 zł)

29 000,00

Modernizacja w Szkole Podstawowej w Łopuchowie

42 136,00

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2
w Murowanej Goślinie

50 000,00

Budowa podjazdu do przedszkola Słoneczko

90 326,00

Termomodernizacja budynków szkolnych - Gimnazjum nr 2, ul.
Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie

551 000,00

Zakup instalacji klimatyzacyjnej na potrzeby auli przy Gimnazjum
nr 1

51 286,00

Kanalizacja sanitarna przy ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie

10 241,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” dla obszaru gminy Murowana
Goślina
Budowa toalety miejskiej

308 900,00
14 760,00

Budowa oświetlenia drogowego w Kamińsku

6 005,00

Budowa oświetlenia drogowego ul. Podkomorzego
(kwota 1.305,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle
Samorządowe nr 3)

1 305,00

grudzień 2016

Razem

8 988 137,00
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WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU (projekt uchwały budżetowej na 2017 rok z dnia 10.11.2016 r.)
ZADANIE
Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego - Budowa
ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2393P
(ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie)

PLAN
60 000,00

Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich
(Plac Powstańców Wlkp.)

949 190,00

Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich
(ulice staromiejskie - Podgórna)

750 000,00

Przebudowa ul. Dworcowej

510 000,00

Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P + R przy ul. Szkolnej
w Murowanej Goślinie

356 710,00

Budowa drogi Długa Goślina – Łoskoń Stary

100 000,00

Przebudowa i budowa dróg
na Osiedlu Samorządowym nr 2

315 000,00

Budowa dróg wraz z oświetleniem
na Osiedlu Samorządowym nr 3
(kwota 14.919,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych
- Osiedle Samorządowe nr 3)

82 355,00

Budowa chodnika w ul. Krętej w Murowanej Goślinie

12 000,00

Przebudowa chodnika w Wojnowie
(kwota 10.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych
- Sołectwo Wojnowo)

10 000,00

Montaż progów zwalniających wraz ze zmianą organizacji
ruchu w Sołectwie Białęgi
(kwota 8.502,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych Sołectwo Białęgi)

8 502,00

ZADANIE

PLAN

Zakup sprzętu nagłaśniającego
(kwota 6.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych Sołectwo Długa Goślina)

6 000,00

Budowa siłowni zewnętrznej w Białężynie
(kwota 10.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych
- Sołectwo Białężyn)

10 500,00

Doposażenie boiska sportowego w Kamińsku
(kwota 5.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych Sołectwo Kamińsko)

5 500,00

Budowa wiaty drewnianej na boisku sportowym
w Rakowni
(kwota 17.964,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych
- Sołectwo Rakownia)

17 964,00

Budowa siłowni zewnętrznej w Starczanowie
(kwota 4.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych Sołectwo Starczanowo)

4 000,00

Doposażenie siłowni zewnętrznej
na Osiedlu Samorządowym nr 1
(kwota 14.519,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych
- Osiedle Samorządowe nr 1)

14 519,00

Budowa siłowni zewnętrznej
na Osiedlu Samorządowym nr 3
(kwota 10.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych
- Osiedle Samorządowe nr 3)

10 000,00

Doposażenie siłowni zewnętrznej
na Osiedlu Samorządowym nr 4
(kwota 6.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych Osiedle Samorządowe nr 4)

6 000,00

Doposażenie i utwardzenie placu zabaw w Głęboczku
(kwota 4.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych Sołectwo Głęboczek)

4 000,00

Doposażenie placu zabaw w Kątach
(kwota 3.850,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych Sołectwo Kąty)

3 850,00

10 000,00

Wykup gruntów

50 000,00

Budowa garażu OSP w Łopuchowie

20 000,00

Termomodernizacja remizy OSP w Murowanej Goślinie

20 000,00

Rozbudowa budynku OSP w Rakowni

15 000,00

Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Boduszewie
(kwota 14.092,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych
- Sołectwo Boduszewo)

14 092,00

Dotacja dla OSP Białężyn celem sfinansowania zakupu
zestawu hydraulicznego

70 000,00

Budowa placu zabaw w Łopuchowie
(kwota 10.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych
- Sołectwo Łopuchowo)

Modernizacja systemu monitoringu
(kwota 12.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych
- Osiedle Samorządowe nr 4 - 7.000,00 zł; Osiedle Samorządowe nr 2 - 5.000,00 zł)

12 000,00

Budowa placu zabaw w Mściszewie
(kwota 13.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych
- Sołectwo Mściszewo)

13 000,00

Termomodernizacja budynków szkolnych - Gimnazjum
nr 2 ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie

630 000,00

Utwardzenie terenu placu zabaw w Raduszynie
(kwota 11.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych
- Sołectwo Raduszyn)

11 000,00

Zakup urządzeń audiowizualnych do auli szkolnej
przy ul. Mściszewskiej

100 000,00

5 500,00

Zakup defibrylatora
(kwota 6.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych Osiedle Samorządowe nr 4)

Doposażenie placu zabaw w Trojanowie
(kwota 5.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych Sołectwo Trojanowo)

6 000,00

8 785,00

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku

70 000,00

Doposażenie placu zabaw w Uchorowie
(kwota 8.785,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych Sołectwo Uchorowo)
Doposażenie placu zabaw w Zielonce
(kwota 6.461,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych Sołectwo Zielonka)

6 461,00

Doposażenie placu zabaw ulica Promienista
(kwota 13.119,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych
- Osiedle Samorządowe nr 2)

13 119,00

Doposażenie placu zabaw ulica Wiosenna
(kwota 18.618,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych
- Osiedle Samorządowe nr 5)

18 618,00

Budowa toalety miejskiej

103 240,00

Pomoc finansowa dla Gminy Oborniki na modernizację
dotychczasowego schroniska dla bezdomnych zwierząt
w Obornikach przy ul. Łopatyńskiego

133 000,00

Budowa oświetlenia drogowego ul. Podkomorzego

3 195,00

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mściszewie

145 000,00

Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie

300 000,00

Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego
w Murowanej Goślinie
(kwota 15.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych
- Osiedle Samorządowe nr 2)
8

Razem 5 129 100,00
115 000,00

www.murowana-goslina.pl

GMINA

4 MLN DOTACJI UE NA BUDOWĘ ZINTEGROWANEGO WĘZŁA PRZESIADKOWEGO

Nowe inwestycje
W maju 2016 r. gmina Murowana
Goślina w partnerstwie z Powiatem
Poznańskim złożyła wniosek o dofinansowanie „Budowy Zintegrowanego
Węzła Przesiadkowego Murowana
Goślina”.
Zakres wniosku obejmuje:
▪ przebudowę ul. Szkolnej wraz z przebudową chodnika, budową ścieżki
rowerowej, przebudową oświetlenia;
▪ budowę parkingu „parkuj&jedź” przy
ul. Szkolnej;
▪ budowę parkingu „parkuj&jedź” przy
ul. Kolejowej wraz z montażem stojaków na rowery;
▪ montaż elementów małej architektury
(tablice informacyjne, ławki, zieleń
itd.);
▪ budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul.
Gnieźnieńskiej (zakres realizowany
przez Powiat Poznański);
▪ kampanię informacyjną dla mieszkańców.
W listopadzie br. otrzymaliśmy informację
o wybraniu naszego projektu do dofinansowania. W ocenie merytorycznej przeprowadzonej przez Metropolię Poznań
otrzymał on najwyższą ocenę z wszystkich złożonych projektów. Łączna wartość projektu wyniesie ponad 5 mln zł,
z czego dofinansowanie z WRPO to 4,2
mln zł.
Inwestycja dofinansowana zostanie ze
środków Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 20142020, Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie
strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF
Poznania.

Przejście dla pieszych w Białęgach.

Wiata przystankowa w Murowanej Goślinie.

BEZPIECZNE PRZEJŚCIE
DLA PIESZYCH W BIAŁĘGACH
Na przejściu dla pieszych w Białęgach
została postawiona instalacja bezpieczeństwa ruchu drogowego - przejście zyskało
dodatkowe oświetlenie wraz z elementami
aktywnymi. Newralgiczne dotychczas
przejście, znajdujące się na długim
odcinku prostym, na którym kierowcy rozwijali znaczne prędkości, znacząco zyska
na bezpieczeństwie. Pieszy zbliżający się
do przejścia będzie dużo lepiej widoczny
niż dotychczas, a zmieniające się elementy aktywne i migające skupią uwagę
kierowców na przejściu dla pieszych.
Inwestycja została współfinansowana ze
środków budżetu gminy Murowana
Goślina i WZDW.

Wiata przystankowa w Mściszewie.

NOWE WIATY
W listopadzie na terenie naszej gminy
postawione zostały 4 nowe wiaty przystankowe - w Murowanej Goślinie przy
cmentarzu, w Mściszewie na osiedlu
„przy figurze” oraz w Łopuchowie przy
drodze wojewódzkiej. Ułatwi to mieszkańcom naszej gminy korzystanie z przystanków w okresie jesiennym i zimowym.

Wiata przystankowa w Łopuchowie.

Zdjęcia: Kamil Grzebyta
Barbara Florys-Kuchnowska
Kierownik Referatu Budowlano-Inwestycyjnego i Zarządzania Drogami
b.florys@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 10

Budżet podpisany
W ustawowym terminie (10.11.2016 r.) burmistrz Dariusz
Urbański w obecności swojego zastępcy Krzysztofa
Oczkowskiego oraz Skarbnik Gminy Romany Dudek podpisał
Budżet Gminy Murowana Goślina na rok 2017.
Prezentacja budżetu odbyła się na wspólnym spotkaniu Komisji Gospodarczej i Oświatowo-Społecznej 29 listopada br.
Tekst i zdjęcie: Monika Paluszkiewicz
grudzień 2016

Zastępca burmistrza Krzysztof Oczkowski, burmistrz Dariusz Urbański oraz Skarbnik Gminy Romana Dudek
podczas podpisania Budżetu na rok 2017.
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Burmistrz Dariusz Urbański wraz z przedstawicielami Rady Miejskiej składają kwiaty pod pomnikiem na placu Powstańców Wielkopolskich.

Narodowe Święto Niepodległości
w Murowanej Goślinie
Po raz kolejny Goślinianie świętowali odzyskanie niepodległości. Do stałych punktów programu,
takich jak: msza święta, oddanie chołdu poległym żołnierzom przed pomnikiem, strzelanie
niepodległościowe czy wieczór pieśni patriotycznych dołączył w tym roku uroczysty koncert, podczas
którego wystąpiła Capella Zamku Rydzyńskiego oraz soliści Natalia Piechowiak i Andrzej Ogórkiewicz.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Murowanej Goślinie rozpoczęły się w dniu 11 listopada uroczystą
mszą św. w intencji Ojczyzny w kościele
pw. św. Jakuba Apostoła. Mszę św. koncelebrowali goślińscy kapłani: proboszcz ks.
Sławomir Jessa, proboszcz ks. dziekan
Marek Chmara, proboszcz ks. Jan Kwiatkowski i ks. Łukasz Abram. We mszy św.
udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, poczty sztandarowe, harcerze
i liczne delegacje oraz mieszkańcy.
W homilii proboszcz ks. Sławomir Jessa
przywoływał liczne przykłady postaw
patriotycznych i miłości do ojczyzny.
Odniósł się do zasług i pięknych narodowych postaw naszych przodków. Oni przez
lata budowali i pielęgnowali polskość
w czasach zaborów, okupacji i komuny
10

często z narażeniem życia i bezpieczeństwa, a nam, jak stwierdził, trudno wywiesić flagę na 11 listopada.
Po mszy uczestnicy uroczystości udali się
pod pomnik. Na odrestaurowanej części
placu Powstańców Wielkopolskich Orkiestra Dęta OSP po batutą Mateusza Sibilskiego odegrała hymn państwowy,
następnie trębacze zagrali hejnał naszego
miasta, skomponowany przez śp. Benedykta Majchrzaka.
W dalszym ciągu uroczystości głos zabrał
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana
Goślina Dariusz Urbański. Podkreślił, że dla
Murowanej Gośliny data 11 listopada jest
datą umowną. Dopiero wybuch Powstania
Wielkopolskiego w dniu 27 grudnia 1918

roku uruchomił ciąg wydarzeń, które dały
nam prawdziwą wolność, przerwaną wybuchem II Wojny Światowej w 1939 roku. Aby
upamiętnić ofiary walki o wolną ojczyznę
mieszkańcy naszej gminy ufundowali
pomnik. Z wydarzeniami II wojny światowej
związana jest Figura Matki Boskiej, ufundowana w głównej mierze przez rodzinę państwa Lisieckich, jako wotum dziękczynne.
Została we współpracy z proboszczem ks.
Sławomirem Jessą odnowiona i ma nowe,
godne miejsce na placu Powstańców Wielkopolskich. Pomniki mają wymiar symboliczny, ale mają nam przypominać o trudnych kartach historii naszego narodu.
W dalszej części wystąpienia burmistrz
nawiązał do wizyty Polskiego Chóru Kameralnego im. Juliusza Zarębskiego z Żytomierza podczas tegorocznej edycji Międzynarowww.murowana-goslina.pl

WYDARZENIA

 Delegacje pocztów sztandarowych podczas uroczystości.
 Mieszkańcy swoją obecnością potwierdzili, że świętowanie patriotycznych rocznic jest dla nas bardzo
ważne.
dowego Festiwalu Chóralnego im. ks.
Edmunda Szymańskiego. Spotkanie z Polakami z Ukrainy było dla nas wszystkich lekcją patriotyzmu i szacunku do wolności.
Następnie delegacje czterdziestu różnych
środowisk (szkoły, stowarzyszenia, organizacje i instytucje) złożyły wiązanki pod
pomnikiem na placu Powstańców Wielkopolskich. Wieniec od mieszkańców miasta
i gminy złożyli: burmistrz Dariusz Urbański,
wiceburmistrz Krzysztof Oczkowski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław
Kaniecki, radni Rady Miejskiej (Grażyna
Nawrocka, Tomasz Pawlak).

giej części artyści zabrali nas w muzyczną
podróż po świecie, prezentując hity
muzyki rozrywkowej. Dźwięki instrumentów dętych Capelli Zamku Rydzyńskiego
oraz piękne wykonanie solistów Teatru
Wielkiego z Poznania stworzyło niepowtarzalny klimat narodowego święta. Szkoda,
że tak niewiele osób skorzystało z zaproszenia.
Arleta Włodarczak, Bartłomiej Stefański
Zdjęcia: Bartłomiej Stefański,
Hubert Sobalak,
Agnieszka Szymańska-Wojtera
Również najmłodsi brali udział w uroczystościach.

Z okazji Święta Niepodległości odbyło się
na strzelnicy przy ul. Brackiej Strzelanie
Niepodległościowe, zorganizowane przez
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Murowanej Goślinie. Tarczę Niepodległościową
wystrzelił Tomasz Dałek.
Święto Niepodległości, to radosne święto,
cieszymy się z wolności i niepodległości.
Z inicjatywy burmistrza Dariusza Urbańskiego po południu w auli Gimnazjum nr 1
odbył się uroczysty koncert. Wystąpiła
Capella Zamku Rydzyńskiego oraz soliści
Natalia Piechowiak (sopran) i Andrzej
Ogórkiewicz (baryton). Na pierwszą część
koncertu składały się utwory patriotyczne,
śpiewane razem z publicznością. W dru-

Koncert Capelli Zamku Rydzyńskiego.

Harcerze pełnili wartę w trakcie uroczystości niepodległościowych.

PODZIĘKOWANIA
Dziękujemy za pomoc przy organizacji obchodów Narodowego Święta Niepodległości: Proboszczowi
Parafii pw. św. Jakuba Apostoła ks. Sławomirowi Jessie, Komisariatowi Policji i Straży Miejskiej w Murowanej Goślinie, Orkiestrze Dętej OSP pod batutą Mateusza MJ Sibilskiego, Goślińskiemu Szczepowi
ZHR „Wzgórze”, Panu Eugeniuszowi Tomickiemu, Prezesowi Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Murowanej Goślinie, Justynie Furman, Dyrektor Gimnazjum nr 1.

URZĄD MIASTA I GMINY NIECZYNNY
23 GRUDNIA (PIĄTEK)
Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 grudnia (piątek) Urząd Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie będzie nieczynny.
Natomiast w dniu 21 grudnia (środa) br. urząd czynny do godz. 13.30.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY
Halina Turaj, główny specjalista ds. kadr i płac, h.turaj@murowana-goslina.pl, tel. 61 892 36 30
grudzień 2016
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XXVI Zwyczajna
Sesja Rady Miejskiej
Wszyscy radni Rady Miejskiej
w Murowanej Goślinie przybyli 22
listopada br. na XXVI Zwyczajną Sesję
Rady Miejskiej, na której podjęli następujące uchwały:
1. Uchwała w sprawie nadania nazwy
ulicy w Mściszewie.
Nadaje się drodze gminnej w Mściszewie,
położonej w granicach działki nr 42
(część działki), 50/21, 50/29 nazwę ulicy
„Rumiankowa”. Nazwa ulicy została
zaproponowana przez Radę Sołecką
Mściszewa.
2. Uchwała w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego na rok 2017.
3. Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
W/w uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.
4. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Murowana Goślina.
Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem
nadzorczym stwierdził nieważność

Uchwały Nr XXIV/212/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20
września 2016 r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu.
W podobnej sytuacji znalazły się także
inne gminy. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego
Inspektora Sanitarnego w Poznaniu.
Regulamin określa wymagania, jakie
powinien spełnić właściciel nieruchomości w zakresie utrzymania czystości
i porządku na terenie nieruchomości,
obowiązki osób utrzymujących zwierzęta
domowe, wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
oraz wyznacza obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji.
14 radnych głosowało „za” podjęciem
uchwały, 1 radny „wstrzymał się” od
głosu (Klub Radnych Nowoczesna
Gmina).
Treść uchwał dostępna jest w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie
www.murowana-goslina.pl.

Joanna Witkowska
podinspektor do spraw Biura Rady
j.witkowska@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 654

SZANOWNI
MIESZKAŃCY
Chcielibyśmy, aby „Gośliński
Biuletyn Mieszkańców” docierał
do każdego domu. Czasami
otrzymujemy sygnały, że
incydentalnie ktoś gazetki nie
otrzymuje. Jednak, aby reagować
potrzebne nam są zgłoszenia
wraz z podaniem adresu.
UPRZEJMIE PROSIMY
O ZGŁASZANIE ADRESÓW,
NA KTÓRE NIE ZOSTAŁ
DOSTARCZONY „GOŚLIŃSKI
BIULETYN MIESZKAŃCÓW”
TELEFONICZNIE
61 892 36 86
LUB MAILOWO
M.PALUSZKIEWICZ@
MUROWANA-GOSLINA.PL.
Przypominamy, iż warunkiem
otrzymywania wydawnictwa jest
posiadanie skrzynki na pocztę
(dostępnej), ponieważ
pozostawianie biuletynu przy
furtce lub drzwiach jest
nieskuteczne, a dodatkowo
powoduje zaśmiecanie otoczenia.
Pozdrawiamy
Redakcja „Goślińskiego
Biuletynu Mieszkańców”

UWAGA PRZEDSIĘBIORCO!
nie daj się „naciągaczom” i rejestruj się bezpłatnie
Na rynku funkcjonują firmy o podobnych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG) nazwach oraz skrótach, przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu
do prowadzonych przez siebie rejestrów, za odpowiednią opłatą.
Pamiętajmy i zachowajmy szczególną
ostrożność, ponieważ takie propozycje nie są związane z publicznym rejestrem prowadzonym przez Ministra Rozwoju. Przekazanie danych tego typu firmom oraz wniesienie ewentualnych opłat
nie jest równoznaczne z wpisem do
CEIDG. Wpisy do takich rejestrów mają
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charakter czysto informacyjny lub reklamowy i nie upoważniają do wykonywania
działalności gospodarczej na terytorium
Polski.
Jedynym uprawniającym do prowadzenia
działalności gospodarczej wpisem jest
rejestracja w Centralnej Ewidencji i Infor-

macji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG), która jest całkowicie wolna od
opłat.
Maria Woźniak
referent ds. ewidencji
działalności gospodarczej
m.wozniak@murowana-goslina.pl
tel. 61 8923 600

www.murowana-goslina.pl

URZĄD

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące
w 2017 roku
Referat Podatków i Opłat Lokalnych uprzejmie informuje, że na sesji Rady Miejskiej w Murowanej
Goślinie w dniu 20 września 2016 r. i 22 listopada 2016 r. zostały uchwalone stawki podatków i opłat
lokalnych, które będą obowiązywać w roku 2017. Niektóre stawki zmieniły się i zmalały w stosunku do
roku 2016, a inne pozostawiono na poziomie stawek obowiązujących w 2016 r.

STAWKI
PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
1. Od gruntów
a) związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków od 1 m² powierzchni
– 0,89 zł,
b) pod wodami powierzchniowymi
stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha
powierzchni – 4,54 zł,
c) pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego od 1 m² powierzchni – 0,46
zł,
d) niezabudowanych objętych
obszarem rewitalizacji od 1 m²
powierzchni – 2,98 zł,
2. Od budynków lub ich części
a) mieszkalnych od 1 m²
powierzchni użytkowej – 0,75 zł,
b) od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni
użytkowej – 19,91 zł,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² owierzchni
użytkowej – 10,59 zł,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych od 1 m²
powierzchni użytkowej – 4,61 zł,
grudzień 2016

e) pozostałych, w tym:
▪ od budynków gospodarczych
i garaży wolnostojących od 1
m² powierzchni użytkowej –
5,00 zł,
▪ od budynków letniskowych
i innych pozostałych od 1 m²
powierzchni użytkowej – 7,62 zł.
3. Od budowli – 2% wartości
STAWKI
PODATKU ROLNEGO
Obniżono cenę skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego na rok 2017
z kwoty 52,44 zł za 1 dt do kwoty
48,00 zł za 1 dt.
W związku z tym stawki podatku rolnego na rok 2016 wynosić będą:
1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów
dla gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 q żyta tj.
120,00 zł
2) od 1 ha fizycznego gruntów równowartość pieniężna 5q żyta tj.
240,00 zł

STAWKI
OPŁATY TARGOWEJ
Stawki opłaty targowej wynosić będą:
▪ 15,00 zł dziennie – od sprzedaży
wyłącznie artykułów rolnych,
▪ 33,00 zł dziennie – od sprzedaży
artykułów pozostałych.
STAWKI
PODATKU OD POSIADANIA PSÓW
Stawka roczna opłaty od posiadania
psów wynosi 52,00 zł od jednego psa.
Podjęte przez Radę Miejską w Murowanej Goślinie uchwały będą dostępne
na stronie internetowej Urzędu Miasta
i Gminy Murowana Goślina.
JEDNOCZEŚNIE PRZYPOMINA SIĘ
O OBOWIĄZKU SKŁADANIA PRZEZ
OSOBY PRAWNE, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ORAZ SPÓŁKI NIEMAJĄCE
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNE AGENCJI NIERU CHOMOŚCI ROLNYCH, A TAKŻE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA LEŚNEGO
LASY PAŃSTWOWE – DEKLARACJI:

STAWKI
PODATKU LEŚNEGO

▪ na podatek od nieruchomości
w terminie do dnia 31 stycznia,

Stawka podatku leśnego na rok 2017
wynosi 42,0222 zł za 1 ha fizyczny.

▪ na podatek rolny w terminie do
dnia 15 stycznia,

STAWKI
PODATKU OD ŚRODKÓW
TRANSPORTOWYCH

▪ na podatek leśny w terminie do
dnia 15 stycznia.

Stawki podatku od środków transportowych zostały określone w Uchwale
Nr XXVI/233/2016 Rady Miejskiej
w Murowanej Goślinie z dnia 22 listopada 2016 r.

Honorata Dziel
kierownik referatu podatków i opłat lokalnych
h.dziel@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 75
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DAR ŻYCIA
„Oddawać własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie to gest o wysokiej wartości moralnej
i obywatelskiej. To dar życia… Niech dawcy krwi, którym należy się wdzięczność wszystkich, będą coraz
liczniejsi we wszystkich częściach świata.”

Tymi słowami Jana Pawła II powitano
gości oraz zaprzyjaźnione kluby Honorowych Dawców Krwi na uroczystym spotkaniu z okazji jubileuszu 30-lecia istnienia klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Gośliniacy”
w Murowanej Goślinie.
Na uroczystość przybyło 35 klubów oraz
przyjaciele i sympatycy z całej Polski.
Wśród obecnych znaleźli się także Starosta Poznański Jan Grabkowski, Burmistrz
Miasta i Gminy Murowana Goślina Dariusz
Urbański, Radny Rady Powiatu Poznańskiego Zbigniew Tomaszewski, Przewodniczący Stowarzyszenia Niezależni dla
Powiatu Piotr Zalewski, Przewodniczący
Rady Miejskiej Konrad Strykowski, przedstawiciele organizacji takich jak Polski
Czerwony Krzyż, Wielkopolska Rada Honorowego Krwiodawstwa, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Poznaniu oraz osoby wspierające klub,
w tym dyrektorzy placówek oświatowych,
kulturowych i artyści.
Uroczystość poprowadził Kamil Grzebyta
– członek klubu HDK PCK „Gośliniacy”,
a oficjalnie otworzył ją prezes Stanisław
Woźniak, który na tym stanowisku działa
już 27 lat.
Wyróżniono następujących krwiodawców.
ODZNAKA HONOROWA „ZA ZASŁUGI
DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO”
Wyróżnieni zostali: Kazimierz Klainert,
Dariusz Owsian, Adam Poręba, Krzysztof
Sędziak
Wyróżnienia wręczył Maciej Sytek, Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
ODZNAKA ZA HONOROWE ODDAWANIE
KRWI
Po 15/18 litrach krwi: Mariusz Czura,
Danuta Jandy, Stanisław Kusiakiewicz
Po 10/12 litrach krwi: Krzysztof Kaczmarczyk, Adam Pietrowiak, Michał Urbański, Przemysław Majchrzak
14

Stanisław Woźniak, prezes HDK PCK Gośliniacy podczas uroczystości.

Na uroczystość przybyło 35 klubów oraz przyjaciele i sympatycy
z całej Polski.

Po 5/6 litrach krwi: Paweł Bejma, Piotr
Hildebrański, Ewa Maria Łokaj, Jarosław
Meyer, Krystyna Nowak, Patrycja Perlicjan, Aleksandra Tokarska, Paweł Wyza
Wyróżnienia wręczył Janusz Sibiński –
Przewodniczący Okręgowej Rady Honorowego Krwiodastwa PCK.
STATUETKI „ZA RODZINNE HONOROWE
ODDAWANIE KRWI”
Wręczono rodzinom: Annie i Mariuszowi
Jerzykowskim, Sylwii i Krzysztofowi Kaczmarczyk, Monice i Adamowi Pietrowiak,
Renacie i Grzegorzowi Szymańskim.
W dowód wdzięczności za pomoc w realizacji zadań klubowych, odznakę klubową
„Przyjaciel klubu” otrzymali: Bartosz Woźniak, Piotr Wrotyński, Kamil Grzebyta,
Beata Strama, Grzegorz Rais.
Wyróżnienia za wieloletnią współpracę,

Upominkami wyróżniono: Mateusza Sibilskiego, Mariolę Kozieł,
Justynę Furman i Mirosławę Szuderę.

wspieranie naszej działalności, za udział
w organizacji akcji poboru krwi klub HDK
PCK Gośliniacy postanowił wyróżnić upominkami następujące osoby: Mariola
Kozieł, Beata Strama, Mirosława Szudera,
Justyna Furman, Mateusz Sibilski.
Krwiodawcy wyróżnieni przez Wojewodę
Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmana:
Maciej Boniecki, Bożena Dąbrowska,
Kazimierz Klainert, Radosław Kaźmierczak, Jerzy Rumiński, Krzysztof Sędziak,
Wiesław Stankowiak.
Krwiodawcy wyróżnieni przez Burmistrza
Miasta i Gminy Murowana Goślina Dariusza Urbańskiego: Patrycja Dratwa, Józef
Twardoń, Mariusz Jerzykowski, Mateusz
Przybyszewski, Damian Kowalew, Małgorzata Stefańska, Sławomir Malec, Kamil
Grzebyta, Anna Woźniak, Grzegorz Szymański.
www.murowana-goslina.pl

WYDARZENIA
Krwiodawcy wyróżnieni przez Regionalne
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu: Tadeusz Kopczyński,
Jacek Przybylski, Danuta Jandy, Bożena
Woźniak, Krystyna Staszewska, Renata
Leśna.
Po wręczeniu wszystkich wyróżnień przyszedł czas na okolicznościowe wystąpienia gości, następnie wszyscy zostali
zaproszeni na poczęstunek.

Oprócz wspomnianych wyróżnień, zaprzyjaźnione kluby indywidualnie wyróżniały
poszczególnych członków klubu HDK PCK
Gośliniacy.
Złożono także odznaczenia na sztandar
HDK PCK Gośliniacy, które były wyrazem
uznania dla całego klubu.
Stanisław Woźniak
prezes HDK PCK Gośliniacy

Stanisław Woźniak.

ORGANIZATORZY NA CZELE Z PREZESEM STANISŁAWEM WOŹNIAKIEM
SKŁADAJĄ SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
ZA OBJĘCIE HONOROWYM PATRONATEM IMPREZY: Janowi Grabkowskiemu Staroście Powiatu Poznańskiego i Dariuszowi Urbańskiemu Burmistrzowi
Miasta i Gminy Murowana Goślina
ZA POMOC I WSPARCIE NASZEGO JUBILEUSZU: Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej Zielone Wzgórza w Murowanej Goślinie, Piotrowi Wrotyńskiemu
z firmy Unilever, RCKiK Poznań, Mieczysławowi Stachowiakowi i firmie Alusta, Poznańskiej Palarni Kawy Astra, Joannie Leśniewskiej Galwano-Perfect, Aptece
Przyjazna, Kampanii Piwowarskiej S.A, firmie Solaris Bolechowo, firmie Zygmet, Grzegorzowi Raisowi - Narzędzia Mocujące, firmie Kruszgeo, Oddziałowi
Banku Pobiedzisko-Goślińskiemu, Parkietom Gorzewo, Inline Poland, Urszuli i Kazimierzowi Kosakowskim Gospodarstwo Agroturystyczne Raduszyn, Elżbiecie
i Tadeuszowi Kopczyńskiemu firma Elkotour, Grażynie Rejak, Kwiaciarni KRUK, Nadleśnictwu Łopuchówko, Leszkowi Przybylskiemu Zakład Elektro Instalacyjny, Piotrowi Michalskiemu, radnym powiatowym: Przemysławowi Kiejnichowi, Zbigniewowi Tomaszewskiemu, Markowi Lisowi; posłance RP Bożenie Szydłowskiej, Konradowi Strykowskiemu, firmie Włodzimierza Leśnego.

Miłe zwieńczenie sezonu
W sobotę 5 listopada na Hipodromie w Poznaniu odbyły się Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie
w Ujeżdżeniu. Bardzo ładnie zaprezentowały się na nich zawodniczki Stajni Raduszyn, w tym
debiutująca w naszych barwach Agnieszka Bach-Zelewska.
Zawodniczki z Raduszyna rywalizowały w konkursie klasy L-3. Pary
Agnieszka Bach-Żelewska i Fenrir
z Moreny oraz Halina Kosakowska i Babilon startowały w konkursie towarzyskim,
natomiast para Halina i Mefisto w tym
samym programie, ale w zawodach regionalnych.
Agnieszka na Fenrirze z Moreny (koń użyczany przez Katarzynę Suchecką-Stankowiak) po raz kolejny wspięła się na
wyżyny jeździeckich umiejętności i mimo
wypadku na rozprężalni (Fenrir się
potknął i przetoczył przez grzbiet) zawodniczka sięgnęła pewnie po pierwsze miejsce z notami 67,727 %. Co bardzo rzadko
spotykane - nota w pełni zgodna u obu
sędziów.
Natomiast Halina Kosakowska i Babilon
po bardzo udanym przejeździe uplasowali się w tym konkursie na drugiej
pozycji z bardzo dobrym wynikiem
66,364 %. Jest to miła niespodzianka
po nieudanych startach w Zamysłowie
grudzień 2016

Halina oraz Agnieszka z końmi: Fenrir z Moreny, Mefisto i Babilon.

pod koniec września. Zawodniczka
i konie widać w pełni otrząsnęli się po
chwilowej niedyspozycji.
W zawodach regionalnych w tym samym
programie wystartowała ponownie Halina
Kosakowska, tym razem z Mefisto. Siwek
jest coraz starszym, ale nadal wesołym
koniem. Widać w nim duży potencjał, ale
na materiałach z zawodów można zobaczyć, że jego okiełznanie jest wciąż
dopiero w toku. Wynik 61,818 % w pełni
zasłużony, ale po karcie widać, że sędziowie musieli być cały czas czujni w ocenie
przejazdu.

Agnieszka i Fenrir z Moreny.

Obie zawodniczki były bardzo zadowolone ze swoich koni i własnej dyspozycji.
Jeśli nie pojawią się już w kalendarzu
zawody ujeżdżeniowe w tym roku, to
będzie to bardzo miłe zwieńczenie tego
sezonu startowego.
Po raz kolejny dopisała nam świetna
ekipa wspomagająca, dziękujemy: Kasi,
Martynie, Hani oraz Kasi.
Andrzej Kosakowski
Stajnia Raduszyn
Zdjęcia: Katarzyna Suchecka-Stankowiak
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SOŁECTWA

Finał turnieju
jednostek pomocniczych
20 listopada starły się w siatkarskich rozgrywkach sołectwa i osiedla gminy Murowana Goślina. Aż 16
drużyn zgłosiło udział w ostatnim tegorocznym turnieju jednostek pomocniczych, z czego ostatecznie
w hali widowiskowo-sportowej stawiło się 12 zespołów.
Mecze odbywały się na trzech wydzielonych boiskach, a najważniejszymi zasadami określonymi w regulaminie turnieju
były: mecz do dwóch wygranych setów (do
15 punktów, z minimum dwupunktową
przewagą) oraz ewentualny trzeci set do 11
punktów. Mecze odbywały się w czterech
grupach. Następnie drużyny sołectw i osiedli na podstawie tabeli przechodziły do dalszych rozgrywek o miejsca 1-4, 5-8 i 9-12.
W ten sposób wyłoniono klasyfikację,
w której kolejno (od najlepszej drużyny)
uplasowały się: osiedle nr 4, Rakownia,
Długa Goślina, osiedle nr 1, Kamińsko,
Raduszyn, Uchorowo, Głębocko, Złotoryjsko, Łopuchowo i na ostatnich dwóch miejscach osiedle nr 5 oraz Białężyn.
Turniej siatkarski dał jednostkom pomocniczym ostatnie punkty, które miały ostateczny wpływ na całościową klasyfikację
sumaryczną wszystkich edycji turnieju jednostek pomocniczych w 2016 roku. Po
edycji ostatniej okazało się, że pierwsze
miejsce zajęło sołectwo Uchorowo, drugie
– sołectwo Rakownia (przy równej liczbie
punktów – zgodnie z regulaminem decydowały zwycięstwa w poszczególnych turniejach), trzecie – osiedle nr 1. Kolejne miejsca, a także sumy punktów za wszystkie
miejsce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
16

sołectwo/
osiedle
Uchorowo
Rakownia
Osiedle nr 1
Kamińsko
Długa Goślina
Przebędowo
Osiedle nr 4
Białężyn
Raduszyn
Łopuchowo
Złotoryjsko
Trojanowo
Głębocko
Wojnowo
Zielonka
Mściszewo
Nieszawa
Osiedle nr 5

piłka nożna
9
7
4
6
2
10
5
8
3
0
1
0
0
-

Najlepsze drużyny turnieju siatkówki.

edycje turnieju przedstawiono w tabeli.
Na zakończenie turnieju burmistrz Dariusz
Urbański oraz przewodniczący Konrad Strykowski wręczyli puchary 4 najlepszym drużynom zmagań siatkarskich. Następnie
nagrodzili 10 najlepszych jednostek
pomocniczych w całorocznym turnieju –
otrzymały one pamiątkowe tabliczki/
dyplomy oraz czeki symbolizujące kwoty,
jakie sołectwa i osiedla otrzymają
w nagrodę na realizację własnych pomysłów.

turniej
sprawnościowy
10
8
5
3
9
1
4
6
1
3
7
-

Zdjęcia: Kamil Grzebyta
tenis
stołowy
10
9
8
8
3
5
6
5
1
0
0
0
1
3
1
-

siatkówka

punkty

4
9
7
6
8
10
0
5
1
2
3
0

33
33
24
23
22
16
16
14
12
10
8
7
5
3
1
0
0
0

Złotoryjsko kontra Uchorowo.

Monika Paluszkiewicz
inspektor ds. komunikacji społecznej
m.paluszkiewicz@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 686

WYCIECZKA
DO PARYŻA
Sołtys Łopuchówka informuje, że
organizuje kolejną wycieczkę - tym
razem do stolicy Francji – Paryża.
Wyjazd w dniach 5-10 maja następnego roku, program prześlę na maila
po uzgodnieniu telefonicznym.
Wszystkie dodatkowe informacje
pod nr 695 998 253.
Urszula Gendera-Zielińska
www.murowana-goslina.pl

Pluszowe święto

Dzień pracownika
socjalnego

„Jestem sobie mały miś, gruby miś, znam się z dziećmi nie od dziś”
słowami piosenki Janusza Gralewicza rozpoczęły się coroczne
obchody Święta Pluszowego Misia w Bibliotece Publicznej,
przypadające na 25 listopada.

Zapraszamy na wystawę prac plastycznych
dzieci z przedszkola Promyk „Mój ulubiony
miś”, wystawa czynna do 16 grudnia
w holu biblioteki, ul. Poznańska 16.

Dzień 21 listopada każdego roku jest
dla Ośrodka Pomocy Społecznej
szczególny. W tym dniu obchodzimy
nasze święto – święto wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych.
Zostało ono ustanowione w 1990 roku na
mocy ustawy o pomocy społecznej. Z tej
okazji burmistrz Dariusz Urbański złożył
nam serdeczne życzenia satysfakcji
z wykonywania pracy; pracy niełatwej,
w której każdego dnia spotykamy się z nieszczęściem, biedą i chorobą drugiego człowieka. Jednak wbrew pozorom - to piękny
zawód: pracownik socjalny służy, doradza,
wspiera, pomaga, aktywizuje, motywuje,
edukuje, mediuje, negocjuje... Można by
długo wymieniać to wszystko, czym się zajmuje pracownik socjalny. Na końcu tej listy
jest pomoc finansowa, z którą najczęściej
jest utożsamiany. To, co najistotniejsze:
pomaga drugiemu człowiekowi, wtedy,
kiedy tej pomocy potrzebuje najbardziej.

Tekst i zdjęcia: Zdzisława Godawa
Biblioteka, oddział dla dzieci i młodzieży

Hanna Herman
Ośrodek Pomocy Społecznej

Przez cały tydzień poprzedzający to
święto dzieci z przedszkoli przybywały
zarówno do Biblioteki Głównej jak i do
Filii nr 1. Na przedszkolaki czekały gry,
zabawy, głośne czytanie oraz „małe co
nieco”. Ukoronowaniem spotkań było
rysowanie portretu misia.

Wielka granda w bibliotece
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
otrzymała kolejne dofinansowanie na
realizację projektu „Wielka granda
w bibliotece”, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych 40 dzieci
z terenów wiejskich i miejscowości do
20 tys. mieszkańców, poprzez wspieranie
społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci.
Chodzi także o integrację dzieci z rodzin
o niskim statusie społeczno-ekonomicz-

nym oraz integrację wielopokoleniową,
a także zachęcenie osób realizujących rozmaite projekty z dziećmi w wieku przedszkolnym do sięgania po nowatorskie
metody pracy, sprzyjające interakcjom między dziećmi, rozwijające kompetencje,
takie jak umiejętność komunikacji i współpracy w grupie, kreatywność, inicjatywność, empatia i odpowiedzialność oraz
sprzyjające aktywności ruchowej. Projekt
dofinansowany jest przez Fundację BGK
w programie „Na dobry początek”. Skiero-

wany jest do dzieci w wieku 2-4 lat nieuczestniczących w żadnej formie edukacji
przedszkolnej i realizowany będzie od 1
stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 r. Akcja
rekrutacyjna do projektu rozpocznie się
w styczniu 2017 r.
Agnieszka Kajdaniak, koordynator projektu

FUNDUSZ WODOCIĄGOWY AQUANET
W ramach funduszu wodociągowego
Aquanet klienci Ośrodka Pomocy
Społecznej w Murowanej Goślinie korzystają z dofinansowania do zimnej wody
i odprowadzania ścieków.
Pomoc skierowana jest szczególnie do
osób będących w trudnej sytuacji finansowej, mających problem z terminowym
regulowaniem rachunków za zimną wodę
i odprowadzanie ścieków. Wysokość
grudzień 2016

dopłat wynosi od 10 do 50% wysokości
rachunków, w zależności od dochodu na
osobę w gospodarstwie domowym.
Dochód w gospodarstwie domowym nie
może przekraczać 1287 zł na osobę
w rodzinie. Dopłaty obejmują 3 transze
po 4 miesiące: I – IV, V – VIII i IX – XII.
Z każdej transzy korzysta średnio ok.
15 rodzin na określoną przez Aquanet
kwotę dofinansowania. Oprócz dofinansowania, które dla klientów otrzymuje

Ośrodek Pomocy Społecznej, wnioski
można również składać indywidualnie
w siedzibie Fundacji „Dziecko w Centrum” ul. Zeylanda 9/3 w Poznaniu, tel.
725 050 555 (Magdalena Wesołowska).
Zachęcam do korzystania ze wsparcia
z funduszu wodociągowego Aquanet.
Grażyna Rakowicz
starszy pracownik socjalny
Ośrodek Pomocy Społecznej
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Biegi z okazji
Święta Niepodległości 2016 r.
11 listopada to jedna z ważniejszych
dat także w środowisku biegowym.
Jak co roku nasi zawodnicy chętnie
wzięli udział w biegach niepodległościowych, począwszy od organizowanego od
wielu lat w Obornikach, przez Czerwonak i Luboń, kończąc na pierwszej edycji
biegu w Poznaniu.
Wybaczcie, jeśli pominęliśmy biegaczy
startujących w innych biegach, ale
w pierwszej kolejności bierzemy pod
uwagę te imprezy, w których swój udział
mieli nasi klubowicze. W biegu w Obornikach Wielkopolskich nasz Gepard Tomasz
Modrzejewski pokonał dystans 10 km
w czasie 00:43:14, co dało mu 91. miejsce open w kategorii wiekowej 35. Oczywiście nie zabrakło Gośliniaków, którzy linię
mety przekroczyli z czasami:
DYSTANS 5 KM
(imię i nazwisko/uzyskany czas)
▪ Grzegorz Kaczmarek 00:21:51;
▪ Marcin Witczak 00:28:18;
▪ Łukasz Dzikiewicz 00:29:12;
▪ Żaneta Piasecka 00:29:27;
▪ Izabela Domasik 00:29:33;
▪ Irmina Nowak 00: 29:36;
▪ Agnieszka Majchrzak 00:30:22;
▪ Anna Zięba 00:31:16;
▪ Sylwia Michalska 00:31:23;
▪ Małgorzata Błachowiak 00:31:24;
▪ Ilona Gruszka 00:32:51;
▪ Marzena Psik 00:33:38;
▪ Natalia Leśna 00:36:08;
▪ Joanna Och 00:36:11;
▪ Andrzej Borys 00:36:15;
▪ Elżbieta Borys 00:39:22;
DYSTANS 10 KM
(imię i nazwisko/uzyskany czas)
▪ Jarosław Chruścicki 00:41:00;
▪ Barbara Nadolska 00:44:46;
▪ Bartosz Tabat 00:45:53;
▪ Tomasz Radecki 00:48:12;
▪ Bartosz Pochylski 00:48:40;
▪ Rafał Krzyżaniak 00:49:18;
▪ Dariusz Naskręt 00:50:58;
▪ Rafał Rybarski 00:53:41;
▪ Przemysław Najewski 00:54:48;
▪ Robert Pietek 00:55:10;
▪ Tadeusz Małysz 00:56:34;
▪ Sylwia Ratajczak 00:56:44;
▪ Agnieszka Andrzejewska 00:58:03;
▪ Setha Long-Kucharczyk 00:58:41;
▪ Agata Bardzik 00:58:57;
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Goślinianie, uczestnicy biegu w Obornikach.

▪ Tomasz Pieczul 01:00:47;
▪ Marzena Bardzik 01:03:46;
▪ Emilia Kasperczak 01:03:47;
▪ Katarzyna Najewska 01:03:48;
▪ Dominik Michałowski 01:07:41.
Kolejnym bardzo ciekawym biegiem,
w którym udział wzięły Nasze Gepardy to
I Bieg Niepodległości w Poznaniu. W tym
biegu na 10 km nasze Gepardy miały
następujące czasy:
(imię i nazwisko/uzyskany czas)
▪ Marcin Mazurkiewicz 00:38:27;
▪ Wiesław Wierzbicki 00:41:28;
▪ Zdzisław Henkelman 00:44:27;
▪ Ryszard Dzikowski 00:50:46;
▪ Joanna Wierzbicka 00:52:25;
▪ Katarzyna Hałas 00:52:50;
▪ Jakub Mazurkiewicz 00:53:33;
▪ Janusz Bielawa 00:56:27;
▪ Kamila Wierzbicka 01:00:15;
▪ Irena Henkelman 01:01:15;
▪ Wiesław Grzywczak 01:04:30;
▪ Jacek Kliczbor 01:10:16;
Jak zawsze pamiętamy o innych zawodnikach z gminy. W Poznaniu także nie
zabrakło niezrzeszonych biegaczy
z Murowanej Gośliny.
(imię i nazwisko/uzyskany czas)
▪ Maciej Paszkiewicz 00:44:51;
▪ Rafał Licznerski 00:45:14;
▪ Bogdan Kaczmarczyk 00:47:36;
▪ Kamil Molenda 00:47:37;
▪ Marcin Błoszyk 00:48:12;
▪ Katarzyna Falińska 00:48:19;
▪ Krzysztof Małaszkiewicz 00:48:56;
▪ Maciej Krzysztoń 00:49:32;

▪ Jacek Gruszczyński 00:49:46;
▪ Bartosz Dutkiewicz 00:50:00;
▪ Łukasz Wituła 00:50:18;
▪ Bruno Sawicz 00:51:11;
▪ Bartosz Suduł 00:52:31;
▪ Tomasz Skrzypczak 00:52:38;
▪ Katarzyna Strzelczyk 00:55:09;
▪ Karolina Fijak 00:55:33;
▪ Damian Gałęski 00:55:39;
▪ Mariusz Wiśniewski 00:56:02;
▪ Maciej Michalak 00:56:22;
▪ Wojciech Henkelman 00:56:43;
▪ Anna Zywert 00:57:04;
▪ Dominik Paszkiewicz 00:57:38;
▪ Zbigniew Wiatrowski 00:58:18;
▪ Kinga Paszkiewicz 01:07:00;
▪ Elżbieta Szymczak 01:07:04;
▪ Kacper Walaszczyk 01:08:40;
Nie zabrakło gepardowego akcentu
w stolicy Polski. Nasz klub reprezentowała koleżanka Eliza Garas, która ukończyła dystans 10 km w 00:57:05.
Także w 6. Lubońskim Biegu Niepodległości nie zabrakło reprezentantów
gminy:
(imię i nazwisko/uzyskany czas)
▪ Dominik Andrzejewski 00:38:50;
▪ Dawid Dąbrowski 00:41:32;
▪ Karolina Kucz-Zaworska 00:54:58;
▪ Arkadiusz Bednarek 00:56:50;
▪ Mateusz Zygmaniak 00:59:39;
▪ Marta Poepke 01:13:23.
Radosław Ludzkowski
KB Gepard Murowana Goślina
Zdjęcie: arch. Dariusz Naskręt
www.murowana-goslina.pl
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Na trasie Półmaratonu Królewskiego w Krakowie.

Królewskie miasto Kraków, było
ostatnim miejscem w Polsce,
gdzie zawodnicy mogli spełnić
swoje sportowe marzenie, jakim
jest zdobycie „Korony
Półmaratonów Polskich”. Aby
zdobyć Koronę, należało
ukończyć minimum pięć
z dziesięciu półmaratonów
odbywających się na terenie
Polski, mających atest PZLA
w ciągu roku kalendarzowego.

A wszystko rozpoczęło się w piękną
słoneczną marcową sobotę w Sobótce
podczas Półmaratonu Ślężańskiego.
Następnie dostojna Stolica, deszczowy
Poznań, daleki Białystok, fantastyczny
Grodzisk Wlkp., nocny Wrocław, górski
Wałbrzych, Mistrzowska Piła (Mistrzostwa
Polski), wietrzne Gniezno i wspomniany
wcześniej Królewski Kraków.
Oczywiście nie obyło się bez obostrzeń
ze strony organizatorów, zawodnicy nie
tylko musieli pilnować terminów zapisów,
aby dostać się na listy zawodnicze, ale
także spełnić jeden kluczowy warunek,
wśród ukończonych półmaratonów
musiały znajdować się:
▪ co najmniej jeden z trzech półmaratonów: Warszawa, Poznań, Kraków;
▪ co najmniej jeden z czterech półmaratonów: Białystok, Grodzisk Wlkp., Piła,
Wrocław;
▪ co najmniej jeden z trzech półmaratonów: Sobótka, Wałbrzych, Gniezno;
Ostatecznie w 2016 roku „ukoronowani”
grudzień 2016

Przed nocnym półmaratonem we Wrocławiu.

zostali mieszkańcy lub reprezentujący
barwy Goślińskich Klubów Biegacza
(kolejność wg zestawienia organizatora
z dnia 29.11.2016 r.)
▪ Dariusz Naskręt (5 - Poznań, Grodzisk, Wrocław, Piła ,Gniezno),
▪ Piotr Łakomy (6 - Warszawa, Poznań,
Grodzisk, Wrocław, Piła, Gniezno),
▪ Dawid Dąbrowski (6 - Poznań, Grodzisk, Wrocław, Piła, Gniezno, Kraków),
▪ Bogdan Kaczmarczyk (5 - Poznań,
Wrocław, Wałbrzych, Piła, Kraków)
▪ Hanna Kramer (5 - Sobótka, Poznań,
Grodzisk, Piła, Gniezno),
▪ Konrad Furman (5 - Poznań, Wałbrzych, Piła, Gniezno, Kraków),
▪ Arkadiusz Bednarek (6 - Sobótka,
Poznań, Grodzisk, Wrocław, Piła,
Kraków),
▪ Bartosz Suduł (5 - Poznań, Wrocław,
Piła, Gniezno, Kraków),
▪ Patrycja Szymańska (5 - Poznań, Wrocław, Piła, Gniezno, Kraków),
▪ Marzena Bardzik (5 - Poznań, Gro-

Medal Korony Półmaratonów Polskich.

dzisk, Wrocław, Piła, Gniezno),
▪ Eliza Garas (5 - Sobótka, Poznań,
Wałbrzych, Piła, Gniezno),
▪ Tomasz Sadło (5 - Poznań, Grodzisk,
Wrocław, Piła, Gniezno).
Gratulujemy!
Zdjęcia: Arkadiusz Bednarek

Arkadiusz Bednarek
Kierownik Biura Komunikacji Społecznej
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 85
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NIERUCHOMOŚCI

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA OGŁASZA
ZNAK SPRAWY:
GN.6840.15.2016
PIERWSZY PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH
LP

1

ZNAK SPRAWY; OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI
WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ WEDŁUG
EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
obręb: Murowana Goślina
arkusz: 7, działka nr: 472/31
powierzchnia: 0,0651 ha,
KW PO1P/00302240/5
właściciel: Gmina Murowana Goślina

CENA
WYWOŁAWCZA

86 000,00 zł
brutto

WYSOKOŚĆ
WADIUM

TERMIN WPŁATY
WADIUM

TERMIN
PRZETARGU

8 600,00 zł

do 30 grudnia 2016 r.
(piątek)

5 stycznia
2017 r.
godz. 10.00
(czwartek)

OPIS NIERUCHOMOŚCI
▪ położenie nieruchomości – miejscowość Murowana Goślina, ul. Cypriana Kamila Norwida;
▪ właściciel – Gmina Murowana Goślina;
▪ uzbrojenie – w zasięgu – energia elektryczna, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, gaz;
▪ dojazd – przez działkę 472/23 przeznaczoną pod drogę publiczną klasy dojazdowej.
PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA
Przedmiotowa nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - uchwała Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
nr XIV/141/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. i oznaczona jest symbolem 3MN jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 minął
2 grudnia 2016 r.
OBCIĄŻENIA I ZOBOWIĄZANIA DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI
hipoteka – brak, prawa, roszczenia i ograniczenia – bez obciążeń.
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PISEMNYCH OFERT
Do dnia 30 grudnia 2016 r., do godz. 12.30, Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, pl. Powstańców Wielkopolskich 9, parter, pokój nr 3,
62-095 Murowana Goślina.
TERMIN I MIEJSCE CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU
5 stycznia 2017 r., pl. Powstańców Wielkopolskich 9, I piętro, sala nr 13, 62-095 Murowana Goślina.
WYSOKOŚĆ WADIUM, FORMA, TERMIN I MIEJSCE JEGO WNIESIENIA
▪ aby przystąpić do przetargu należy wnieść wadium w formie pieniężnej w wysokości wskazanej w ogłoszeniu w terminie do dnia 30 grudnia 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.
FORMA I TRYB ZBYCIA
Sprzedaż prawa własności w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego.
TERMIN PŁATNOŚCI
Cena sprzedaży prawa własności uzyskana w drodze przetargu podlega zapłacie do dnia zawarcia umowy przenoszącej prawo własności nieruchomości.
NABYWCA PRAWA WŁASNOŚCI ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz.
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Szczegółowe informacje oraz Regulamin Przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, pl. Powstańców Wielkopolskich 9, I piętro, pok. 14, nr tel. 61 892 36 23, email: m.tomaszewska@murowana-goslina.pl.
Dodatkowe warunki przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Murowanej Goślinie stanowiącej działkę nr
472/31
1. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Przetarg – Murowana Goślina działka nr 472/31 , Nadawca…”, należy składać
w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, pl. Powstańców Wielkopolskich 9, pokój nr 3, do dnia 30 grudnia 2016 r., do godziny
12.30.
2. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę na jedną działkę.
3. W przypadku składania ofert na więcej niż jedną działkę należy wypełnić odpowiednią ilość formularzy – osobno dla każdej działki. Formularze mogą
zostać złożone w jednej kopercie z uwzględnieniem numeru nieruchomości.
4. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Oferta powinna być opracowana zgodnie z warunkami przetargu.
6. Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim.
7. Oferta powinna zawierać między innymi (zgłoszenie do udziału w przetargu - Załącznik nr 1 do Regulaminu):
a) imię, nazwisko oraz adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
b) datę sporządzenia oferty;
c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
d) dowód wpłaty wadium i wskazanie nr rachunku bankowego do zwrotu wadium w przypadku nie wygrania przetargu;
e) oferowaną cenę wyższą od wywoławczej (liczbowo i słownie) oraz sposób jej zapłaty;
8. Kryteria oceny ofert: cena nieruchomości.
Murowana Goślina, dnia 05.12.2016 r.
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NIERUCHOMOŚCI

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA OGŁASZA
ZNAK SPRAWY:
GN.6840.38.2016
PIERWSZY PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH
LP

1

ZNAK SPRAWY; OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI
WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ WEDŁUG
EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
obręb: Murowana Goślina
arkusz: 5, działka nr: 303/6
powierzchnia: 0,0152 ha,
KW PO1P/00205731/4
właściciel: Gmina Murowana Goślina

CENA
WYWOŁAWCZA

14 000,00 zł
brutto

WYSOKOŚĆ
WADIUM

TERMIN WPŁATY
WADIUM

TERMIN
PRZETARGU

1 400,00 zł

do 3 stycznia 2017 r.
(wtorek)

10 stycznia
2017 r.
godz. 10.00
(wtorek)

OPIS NIERUCHOMOŚCI
▪ położenie nieruchomości – miejscowość Murowana Goślina, ul. Szkolna;
▪ właściciel –Gmina Murowana Goślina;
▪ uzbrojenie – w zasięgu – energia elektryczna, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, gaz, telefon;
▪ dojazd – drogą urządzoną.
PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA
Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie
z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina (zatwierdzonym uchwałą nr
XXXIII/321/2009 RM w Murowanej Goślinie z dnia 28 września 2009 r. ze zm.) działka oznaczona jest symbolem MN3 – teren tradycyjnej tkanki miejskiej z usługami, działka znajduje się w granicy układu urbanistycznego miasta Murowana Goślina (rejestr zabytków).
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 minął
21 listopada 2016 r.
OBCIĄŻENIA I ZOBOWIĄZANIA DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI
hipoteka – brak,
prawa, roszczenia i ograniczenia – bez obciążeń.
TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU
10 stycznia 2017 r., pl. Powstańców Wielkopolskich 9, I piętro, sala nr 13, 62-095 Murowana Goślina.
WYSOKOŚĆ WADIUM, FORMA, TERMIN I MIEJSCE JEGO WNIESIENIA
▪ aby przystąpić do przetargu należy wnieść wadium w formie pieniężnej w wysokości wskazanej w ogłoszeniu w terminie do dnia 3 stycznia 2017 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.
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.
FORMA I TRYB ZBYCIA
Sprzedaż prawa własności w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
TERMIN PŁATNOŚCI
Cena sprzedaży prawa własności uzyskana w drodze przetargu podlega zapłacie do dnia zawarcia umowy przenoszącej prawo własności nieruchomości.
NABYWCA PRAWA WŁASNOŚCI ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz.
Szczegółowe informacje oraz Regulamin Przetargu 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 28.11.2016 r.

SPROSTOWANIE
W numerze listopadowym „Goślińskiego Biuletynu Mieszkańców” ukazało się omyłkowo dwa razy to samo ogłoszenie o wykazie nieruchomości, natomiast zabrakło ogłoszenia o udostępnieniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu Murowana Goślina – działka nr ewid. 472/31 (zarządzenie nr 411/2016 z dnia 21 października 2016 r.).
Za pomyłkę przepraszamy, na stronie 20 zamieszczamy ogłoszenie o przetargu na ww nieruchomość.
Redakcja „Goślińskiego Biuletynu Mieszkańców”
grudzień 2016
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OŚWIATA

Uroczyście w „Jedynce”
PASOWANIA UCZNIÓW
KLASY PIERWSZEJ

kich uczestników uroczystości.
Jadwiga Dejk

4 listopada 2016 roku w naszej szkole
odbyła się Uroczystość Pasowania
Uczniów Klasy Pierwszej. Dzieci z ogromnym przejęciem, dumnie i pięknie występowały przed swoimi rodzicami, nauczycielami, zaproszonymi gośćmi, starszymi
kolegami i koleżankami. Uczniowie recytowali, śpiewali i tańczyli, a pod koniec
występów złożyły uroczystą przysięgę
pierwszoklasisty.
Wielkim wsparciem dla pierwszaków
podczas wykonywania poloneza była
pomoc dzieci z klasy 3a. Dziękuję również wychowawczyni tej klasy, Dorocie
Baszczyńskiej oraz samorządom
uczniowskim dzieci z klasy 4a i 4b. Uroczystość dodatkowo wzbogacił występ
kabaretu Horrorek, pod kierownictwem
pani Grażyny Sommerfeld.
Dziękuję bardzo za zaangażowanie
rodziców, uczniów klasy 1a, którzy przyczynili się do tak pięknie przygotowanego poczęstunku dla wszyst-
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PODRÓŻ W PRZESZŁOŚĆ
W piątkowy wieczór 10 listopada spotkaliśmy się już kolejny raz na „Listopadowej wieczornicy”. Aktorzy - uczniowie
z klasy 6a i 6c - zabrali wszystkich zgromadzonych gości w podróż w przeszłość,
myśląc jednakże o przyszłości, by wskazać te wartości i ideały, które można
naśladować. W ten sposób chcielibyśmy
ocalić od zapomnienia wydarzenia tamtych dni, kiedy wolność i niepodległość
znaczyły dużo więcej, bo nie były tak
oczywiste, jak dziś. Przedstawiono sylwetki osób, których działalność i życie
przypadły na czasy trudne.
Wieczornica odbyła się w sali gimnastycznej, która na ten wieczór zmieniła
swój wystrój. Stoliki udekorowano bukietami umieszczonymi w… dyniach. Te
piękne ozdoby przygotowali uczniowie
w ramach konkursu pt. „Jesienny bukiet
w dyni”. W sali paliły się latarenki.

Zadbaliśmy także o scenografię i stroje.
Wieczornica to przede wszystkim spotkania - wspólne śpiewanie piosenek patriotycznych i żołnierskich. Finalistom VI
Szkolnego Konkursu Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej wręczono nagrody ufundowane przez Radę Szkoły. Wręczała je
przewodnicząca rady - Karolina Stern.
Oto nagrodzeni uczniowie:
KATEGORIA KLAS 1-3
I miejsce - Natalia Strzelczenia, klasa 2a
z utworem „Pierwsza kadrowa”
II miejsce - Maja Pędzińska, klasa 2b
z utworem „Płynie Wisła”
III miejsce - Amelia Łyduch, klasa 3a
z utworem „Wojenko, wojenko”
KATEGORIA KLAS 4-6
I miejsce - Madalena Klainert, klasa 5a
z utworem „Marsz, marsz Polonia”
II miejsce - Natalia Bożkiewicz, klasa 5b
z utworem „Marsz, marsz Polonia”
III miejsce - Oliwia Szczepaniak, klasa 5a
z utworem „Pierwsza kadrowa”
Iwona Wolniewicz

www.murowana-goslina.pl

OŚWIATA

„Jesteś na zawsze odpowiedzialny
za to, co oswoiłeś”
(„Mały Książę” fr. rozdz. XXI)

To motto przyświeca charytatywnej
pomocy, jakiej udzielają już tradycyjnie dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Murowanej Goślinie oraz ich niezwykli
rodzice, bezdomnym i bezpańskim
psom. W ubiegłym roku otoczyliśmy
kompleksową opieką porzucone i zmaltretowane polskie owczarki podhalańskie. Jesienią br. dzieci zbierały karmę
dla bezdomnych zwierząt i mimo, iż ich
szkoła jest niewielka, to ogromne serducha zebrały prawie 300 kg karmy,
a także zabawki, miski, smycze itp.
Ubiegłoroczny projekt pomocy owczarkom podhalańskim przyniósł wymierne
efekty zarówno w pomocy rzeczowej, jaki
i materialnej. Ponadto podczas kilkunastu szkolnych spotkań z podhalanem
Albertem, dzieci nauczyły się odpowiedniego, w całym tego słowa znaczeniu,
zachowania wobec każdego psa
i poznały, jak wielką odpowiedzialnością
jest posiadanie zwierzęcia i jego dobre
wychowanie.
Kierując się niewątpliwym sukcesem,
jakim była pomoc Fundacji „BONO”,
postanowiłam w tym roku skierować
naszą pomoc w stronę obornickiego
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
„Azorek”, w którym przebywają psy także
z naszego miasta i gminy. Zgodnie z planem pracy świetlicy, który zakłada, że
miesiąc październik zostanie poświęcony
zwierzętom, ogłoszono zbiórkę karmy
i akcesoriów dla „Azorka”. Wynik okazał
się bardzo imponujący. Prawie 300 kg
karmy, zabawki, miski, smycze i nawet
jedno ubranko, to efekt naszej spontanicznej akcji.

Dzieci z SP 1 zebrały prawie 300 kg karmy dla psów ze schroniska.

Uwieńczeniem akcji był wyjazd grupy
dzieci do piesków zamieszkujących schronisko. Celem wizyty było wręczenie zebranych darów i co najważniejsze ugruntowanie zdobytej wcześniej wiedzy, poznanie
realiów związanych z bezdomnością zwierząt i krzywdy wyrządzonej im przez ludzi.
Żadne zwierzę nie pcha się na świat. To
człowiek dopuszcza do bezmyślnego rozmnażania, podejmowania nieodpowiedzialnych decyzji, które kończą się niewyobrażalną krzywdą dla zwierząt. W czasie
wizyty widziałam w niejednym oczku
szczere łzy smutku i wzruszenia na widok
wpatrzonych w dzieciaki psów, które
z nadzieją oczekują na zmianę losu.
Jestem przekonana, że przejmująca opowieść Pani Kierownik schroniska o dramatycznym losach psów, ugruntowała wiedzę
dzieci i bolesną świadomość w trudnym
temacie porzucania zwierząt. One wszystkie miały kiedyś jakiś dom. Niestety, często ten dom był drogą przez mękę, czasem piesek nie spełniał „oczekiwań” właściciela, albo się znudził lub zestarzał,
zbyt wiele kosztował, a czasem to uciekinierzy, których nikt nie szuka.

Uwieńczeniem akcji był wyjazd grupy dzieci do piesków zamieszkujących schronisko.

Tak szeroka działalność szkolnej świetlicy
ma przynieść wymierne efekty prowadzące do kształtowania empatii wobec
potrzebujących pomocy, odpowiedzialności za posiadane zwierzę, systematyczności w podjętych zobowiązaniach i w końcu
przygotowania do działalności charytatywnej nie tylko dla zwierząt, ale również
dla ludzi. W myśl powiedzonka: „Czym
skorupka za młodu…”
Grażyna Sommerfeld
nauczyciel świetlicy szkolnej
Zdjęcia: Ilona Sikorska

Dziecięca Liga Akademii Judo
11 listopada br. rozegrany został
kolejny turniej z cyklu: Dziecięca Liga
Akademii Judo.
W zawodach startowało 180 zawodników
i zawodniczek, w tym 10 moich podopiecznych z Murowanej Gośliny i Czerwonaka. Każdy uczestnik otrzymał
dyplom oraz nagrodę specjalną.
grudzień 2016

MUROWANA GOŚLINA
I miejsce Nadia Winkel
I miejsce Hanna Mazurkiewicz
I miejsce Jan Kujawa
II miejsce Szymon Gryka
III miejsce Wojciech Król
CZERWONAK
I miejsce Konrad Żebrowski

I miejsce Antoni Turowicz
II miejsce Julia Kiziorek
III miejsce Franciszek Turowicz
III miejsce Alan Surdyk
Serdecznie gratuluję zdobytych miejsc!
Kamila Busse
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Powiatowy Konkurs Piosenki
Patriotycznej i Żołnierskiej
9 listopada 2016r. w Sali Gościnnej Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego odbył się VI
Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej. Konkurs, jak co roku, cieszył się
dużym zainteresowaniem. Wśród licznie zgromadzonej publiczności pojawili się goście –
zastępca burmistrza Krzysztof Oczkowski, dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz rodziny
finalistów konkursu.
W tegorocznej edycji wzięło udział
24 uczniów szkół podstawowych
oraz gimnazjalnych: Zespołu Szkół
w Biedrusku, Szkół Podstawowych nr 1
i nr 2 w Murowanej Goślinie, a także
Szkół Podstawowych w Białężynie,
Łopuchowie, Koziegłowach, Bolechowie, a także Gimnazjum nr 1 i nr 2
w Murowanej Goślinie, Gimnazjum
w Suchym Lesie.
Jury w składzie: Jolanta Popiołkiewicz,
Alicja Duszczyk oraz Agnieszka Szymańska-Wojtera nagrodziło w 3 grupach wiekowych następujące osoby:
W KATEGORII KLAS I-III
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
I miejsce - Patrycja Płóciennik
II miejsce - Jadwiga Łęcka
III miejsce - Iga Gramacka.
W KATEGORII KLAS IV -VI
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
I miejsce - Edyta Kądzielawa
II miejsce - Emilia Tatrowska
III miejsce - Sara Wolniewicz.

Uczestnicy konkursu.

W KATEGORII GIMNAZJUM
I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
I miejsce - Angelika Grudzień
II miejsce - Olga Frąckowiak
III miejsce - Sara Pasternak.
Nagrodzeni wykonawcy otrzymali pamiątkowe statuetki, natomiast wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa.
Adrianna Wtorkowska-Kubińska
Zdjęcia: archiwum szkoły

Nagrodzeni wykonawcy otrzymali pamiątkowe statuetki.

Literacka wieczornica w Długiej Goślinie
Rok 2016 ustanowiony został przez
Senat RP Rokiem Henryka Sienkiewicza, „by oddać należny hołd temu
Wielkiemu Polakowi i przyczynić się do
popularyzacji Jego twórczości”. Pisarz
ten poprzez swoją twórczość, publicystykę i działalność społeczną budził
świadomość narodową, uczył dumy
z polskości, umiłowania ojczyzny i zdolności do poświęceń.
4 listopada 2016 roku w sali widowiskowej przy Szkole Podstawowej im.
Powstańców Wielkopolskich w Długiej
Goślinie odbyła się Wieczornica upamiętniająca 100. rocznicę śmierci Henryka
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Sienkiewicza (która przypadła dokładnie
15 listopada). W uroczystości udział
wzięło wielu zaproszonych gości, wśród
których byli: Przewodniczący Rady Miejskiej Konrad Strykowski, Sołtys Sołectwa
Długa Goślina Monika Ewert, ks. Jan
Kwiatkowski oraz emeryci. Obecna była
także dyrektor Aldona Dałek, grono
pedagogiczne, uczniowie oraz rodzice.
Wieczornica była okazją do spotkania
z klasyczną literaturą Henryka Sienkiewicza pisaną pięknym polskim językiem.
Wielu zaproszonych gości odczytało fragmenty dzieł tego pisarza – „Trylogii”,
„Krzyżaków”, „Quo vadis”, „Latarnika”,

„Rodziny Połanieckich”, „W pustyni
i w puszczy”. W programie była także prezentacja multimedialna dotycząca życia
i twórczości pisarza. W miłej atmosferze
przy ciepłych płomieniach świec uczestnicy wsłuchiwali się w wybrane fragmenty
dzieł tego Wielkiego Polaka oraz w przepiękną muzykę adaptacji filmowych. Spotkanie pokazało, że chętnie wracamy do
polskiej literatury, sięgamy po książki
dobre, które nas poruszają. Piękno tych
dzieł polega na ich różnorodności
i ponadczasowości.
Agata Glapiak
nauczyciel SP Długa Goślina
www.murowana-goslina.pl

KULTURA

Najważniejsza
jest intencja
Teatr Małych Form, działający w goślińskim ośrodku kultury
podjął ogromne wyzwanie. W niedzielny wieczór 20 listopada br. zmierzył się z „Kwartetem dla czterech aktorów”,
sztuką znakomitego dramaturga, kompozytora i muzykologa
Bogusława Schaeffera. Reżyser spektaklu Marcin Matuszewski zaproponował widzom miejsca z czterech stron sali,
w środku na scenie czterech aktorów. Pełen błyskotliwego
aktorstwa spektakl powstający w interakcji z publicznością,
częściowo improwizowany spotkał się z gorącym przyjęciem,
aktorzy zostali poddani okrutnej próbie wytrzymałościowej,
a całość doprawiona była sporą dawką humoru, absurdu oraz
wątpliwości zasianych przez występujących podczas ich specyficznych rozważań.
Sztuka opowiada o aktorach, o ich pracy, ale przede wszystkim o kondycji człowieka w chaosie dzisiejszego świata. Śledzimy perypetie artystów, poszukujących ideału sztuki i formy,
która zadowoliłaby ich wszystkich. Okazuje się to jednak niemożliwe, bo nie potrafią się ze sobą porozumieć.
„Najważniejsza jest intencja” – tak brzmi pointa spektaklu,

Karol Izert, Jakub Karpisiak, Michał Pawłowski i Marcin Matuszewski, czyli Teatr Małych Form.

a odpowiedź na pytanie, co było jego intencją, pozostaje dla
widzów pytaniem otwartym, na które każdy powinien sam
sobie odpowiedzieć.
OBSADA
Jakub Karpisiak
Karol Izert
Michał Pawłowski
Marcin Matuszewski
reżyseria: Marcin Matuszewski
obsługa techniczna: Lynn Kucharczyk
Tekst i zdjęcia: Arleta Włodarczak

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
Tomasz Paradziński, 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
Benigna Binięda, 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
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, 991
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.
grudzień 2016
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VII Konkurs
Pianistyczny
dla Młodych
Amatorów
W sobotę 26 listopada 2016 r. już po
raz siódmy w Murowanej Goślinie
odbył się Konkurs Pianistyczny dla Młodych Amatorów. Tegoroczna edycja
poświęcona została muzyce polskiej.
Uczestnicy zaprezentowali dwa utwory:
kompozycje epoki klasycyzmu lub romantyzmu oraz muzykę współczesną. W konkursie wzięło udział trzydzieści jeden
uczestników, najczęściej sięgano po
utwory: Fryderyka Chopina, Feliksa
Rybickiego i Janiny Garści. Zadaniem jury
konkursu w składzie: Anna Haas-Niewiedział, Anna Szyc i Antoni Hoffmann było
wybranie najlepszych pianistów w dwóch
kategoriach wiekowych.

Uczestnicy konkursu - grupa modsza.

Oto werdykt jury:
GRUPA MŁODSZA
Tymoteusz Gil, Maurycy Gil, Kacper Baranowski.
GRUPA STARSZA
Magdalena Dolińska, Mariusz Przyłucki,
Joanna Teodorowicz.
Tradycją konkursu jest też nagroda
publiczności, w tym roku otrzymał ją Jan
Maciej Mądry. Najmłodszą uczestniczką
konkursu była Kaja Jeske.
Wszyscy młodzi amatorzy zostali obdarowani upominkami ufundowanymi przez
Pro Sinfonikę, Urząd Miasta i Gminy
i Społeczne Ognisko Artystyczne. Laureaci otrzymali nagrody finansowe.

Uczestnicy konkursu - grupa starsza.

Magdalena Dolińska - zwyciężczyni w grupie starszej.

Miłym akcentem były życzenia od organizatorów konkursu dla członka jury
Antoniego Hoffmanna z okazji 40-lecia
pracy.
Tekst i zdjęcia: Arleta Włodarczak

ORGANIZATORZY: Społeczne Ognisko Artystyczne w Murowanej Goślinie, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie,
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
PATRONAT HONOROWY: Dariusz Urbański – Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina,
Pro Sinfonika
PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW: Jadwiga Maćkowiak, Adrianna Wtorkowska-Kubińska, Katarzyna Łukaszewicz, Weronika Jarzyńska, Alicja Duszczyk,
Barbara Szymkiewicz

Jesienna zaduma, malowana wierszem
Po raz kolejny ośrodek kultury zapełnił się mistrzami władania słowem,
a to za sprawą Eliminacji Gminnych do
XXII Powiatowego Konkursu Młodych
Recytatorów „Jesienna zaduma”, którego
głównym organizatorem jest Gminny
Ośrodek Kultury „Sokół” w Czerwonaku.
W Murowanej Goślinie eliminacje gminne
odbyły się 9 listopada br. w sali ośrodka
kultury przy ul. Mściszewskiej. Jury w składzie Dioniza Boch - przewodnicząca,
Agnieszka Szymańska-Wojtera wysłuchało
z ogromną przyjemnością na tle przepięknej scenografii (dzieło Barka Stefańskiego) dwudziestu siedmiu prezentacji
w trzech kategoriach wiekowych.
W kategorii klasy I–III szkoły podstawowej
nominację do finału otrzymał Grzegorz
Zawrzykraj ze Szkoły Podstawowej nr 2
w Murowanej Goślinie, jury wyróżniło:
Zofię Krankiewicz ze Szkoły Podstawowej
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nr 2, Nikolę Jóźwiak i Weronikę Szczerską
ze Szkoły Podstawowej w Białężynie.
W kategorii klasy IV–IV szkoły podstawowej nominację do finału otrzymała Weronika Hilszer ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Murowanej Goślinie, jury wyróżniło: Paulinę Kaczmarek ze Szkoły Podstawowej nr
2 w Murowanej Goślinie, Klaudię Mleczek
ze Szkoły Podstawowej w Łopuchowie
i Karinę Sokołowską ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie.
W kategorii klas gimnazjalnych jury postanowiło wyróżnić Mariannę Andrzejewską
z Gimnazjum nr 2 w Murowanej Goślinie,
a nominację przyznać Lidii Borońskiej
z Gimnazjum nr 2 w Murowanej Goślinie.
Każdy z uczestników otrzymał od burmistrza Dariusza Urbańskiego gratulacje
i pamiątkowy dyplom, a osoby wyróżnione
i nominowane nagrody książkowe. Na

Uczestnicy konkursu „Jesienna zaduma”.

zakończenie jak zawsze wspólna fotografia. Serdecznie dziękujemy i gratulujemy
wszystkim uczestnikom konkursu. Finałowa trójka reprezentowała naszą gminę
22 listopada br. w finale powiatowym
w Gminnym Ośrodku Kultury „Sokół”
w Czerwonaku. Trzecie miejsce w kategorii
klas IV-VI zajęła Weronika Hilszer ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej
Goślinie. Gratulacje!
Agnieszka Szymańska-Wojtera
Zdjęcia: Tomasz Mizgier
www.murowana-goslina.pl

KULTURA

Tournee koncertowe Canzony
Na zaproszenie ks. Jerzego
Purcnala z parafii św. Jana
Chrzciciela East Putney
w Londynie w dniach
1-8 listopada br. Chór
Dziecięcy „Canzona”
koncertował w Wielkiej
Brytanii.
Dzieci przez dwa dni miały okazję
zwiedzić najważniejsze miejsca w stolicy Wielkiej Brytanii - m.in. zmianę warty
przy Buckingham Palace, ogrody Kensington, Tower of London, Big Ben, Westminster Abbey, Madame Tussauds
Museum, Natural History Museum
i Science Museum. Zwieńczeniem
naszego pobytu w Londynie był koncert
dla Polonii w kościele św. Jana Chrzciciela.
W drodze do Walii zwiedziliśmy prze-

Canzona w Wielkiej Brytanii.

piękne miasto uniwersyteckie - Oxford.
Na trasie tournee chóru ważnym punktem był udział w North Wales Choral
Festival w Llandudno w Walii, gdzie Canzona zdobyła 4 miejsce w konkursie
i otrzymała wysokie recenzje jury.

były to obchody 10-lecia Polskiej Misji
Katolickiej, gdzie mszę świętą celebrował
rektor zakonu Chrystusowców.

Z Llandudno na zaproszenie ks. Stanisława Gładysza udaliśmy się do Hull,
gdzie gościła nas Polonia. W niedzielę 6
listopada chór śpiewał trzykrotnie podczas liturgii oraz dał koncerty w Scarborough, Yorku i Hull - w tej ostatniej parafii

Dziękujemy Radzie Miejskiej w Murowanej
Goślinie i burmistrzowi Dariuszowi Urbańskiemu za sfinansowanie transportu.

Koncert z okazji św. Cecylii
Można śmiało powiedzieć, że do
kościoła pw. św. Jakuba Apostoła
w Murowanej Goślinie na stałe powróciły koncerty z okazji św. Cecylii,
patronki śpiewu, muzyki kościelnej, chórów i organistów.
W niedzielę 27 listopada br. już po raz
trzeci odbyła się msza św. w intencji chórzystów, śpiewaków i muzyków z udziałem chóru Canzona pod dyrekcją prof.
Elżbiety Wtorkowskiej i Chóru Mieszanego „Vocantes” pod dyrekcją prof.
Leszka Bajona. Zespoły uświetniły swoim
śpiewem liturgię mszy św., a po mszy
dały krótki koncert, w którym przeważały
utwory w duchu maryjnym. Cieszy fakt,
że na koncercie zostało większość
uczestników mszy św. Chórom podziękowali burmistrz Dariusz Urbański i proboszcz ks. Sławomir Jessa . Nie zabrakło
tradycyjnych „michałków”.
Tekst i zdjęcia: Arleta Włodarczak
grudzień 2016

Kolejny dzień to zwiedzanie Hull i powrót
promem do Rotterdamu.

Tekst i zdjęcia:
Adrianna Wtorkowska-Kubińska

Komitet Organizacyjny Mistrzostw Polski
Weteranów w Półmaratonie
zaprasza wszystkich goślińskich
miłośników biegania n
naa

SPOTKANIE
SPOTKANIE
OPŁATKOWE
Uczestnicy konkursu - grupa starsza.

16 grudnia 2016 r.
o godz. 20.00
Ośrodek Kultury
przy ul. Mściszewskiej 10
(Hala MG Sport i Nieruchomości, I piętro)

Serdecznie zapraszamy na
wspólne kolędowanie w miłej,
przedświątecznej atmosferze,
przy domowych wypiekach.
Uczestnicy konkursu - grupa starsza.

fot. freeimages.com
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„KOCHAM CIĘ JAK IRLANDIĘ”
czyli niezapomniany rockowy wieczór

Tradycyjnie początek listopada od wielu lat
w naszej gminie kojarzy się z muzyką rockową.
Już od kilkunastu lat Ośrodek Kultury organizuje
imprezę dla wszystkich fanów mocnego grania
o nazwie Mur Off Rock. Tegoroczna dwunasta
edycja odbyła się 5 listopada w Piwnicy Pub II.
W ten deszczowy listopadowy wieczór chwilę po godzinie
dziewiętnastej na scenie stanęła kapela Seven Sages,
a publiczności przybywało z minuty na minutę. Formacja jest
młodą konińską metalową kapelą, która zaczęła działać
w 2014 roku. Inspiracją do tworzenia są głównie kapele thrash
i heavy metalowe. Nastoletni muzycy z metalowymi sercami
zadziwiają poziomem, jaki już dzisiaj reprezentują. W nowym
składzie od lutego 2016 Seven Sages w ciągu kilku miesięcy
zagrał kilkadziesiąt koncertów w znanych klubach i scenach
festiwalowych m. in. w rodzinnym Koninie, Poznaniu, Kaliszu,
Łodzi, Jarocinie, Nowym Mieście nad Wartą. Zespół występował na żywo, jako support przed takimi legendarnymi zespołami, jak KAT, Wolf Spider (Wilczy Pająk), Turbo, Acid Drinkers,
Farben Lehre czy The Analogs. Koncert zespołu Seven Sages
okazał się bardzo mocnym otwarciem imprezy.
Po krótkiej technicznej przerwie rozległy się pierwsze dźwięki
intro i na scenie pojawił się zespół Flying Heads, który był inicjatorem imprezy dwanaście lat temu. Występuje od pierw28

Seven Sages.

Flying Heads.
www.murowana-goslina.pl

Publiczność podczas występu Kobranocki.

Perkusista Kobranocki Vysol.

szego koncertu Mur Off Rock, to z pewnością najdłużej grająca
kapela goślińskiej sceny rockowej. Zespół tworzy nowe kawałki
i widać, że ciągle czerpie wielką radość z grania. Na koniec
bardzo energetycznego koncertu usłyszeliśmy cover zespołu
The Rolling Stones i oczywiście nie zabrakło na bis „Babola”,
wspólnie zaśpiewanego z publicznością. Zespół rozkręcił
imprezę na dobre.
To był jednak dopiero początek najsilniejszych koncertowych
doznań, o czym świadczyli wyczekujący pod sceną fani, głównie w średnim wieku, przytupujący niecierpliwie stopami i podśpiewujący pod nosem „Piszę do Ciebie list z pola boju…”.
Wreszcie, przed godz. 22.00, na scenie pojawiła się długo
wyczekiwana Kobranocka. Zespół z Torunia, którego historia
sięga lat 80-tych, a kapela wymieniana jest w gronie legend
polskiego rocka. Występując w Murowanej Goślinie w większości w pierwszym (z połowy lat 80-tych) składzie dali popis,
w trakcie którego fani wychowani na tej muzyce mogli poczuć

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
Dariusz Urbański
serdecznie zaprasza mieszkańców
do wzięcia udziału w obchodach

znów, jak budzi się w nich pacyfista. Młodzież obecna na koncercie również bawiła się świetnie, ale ze zdumieniem podpatrywała, gdy na co dzień stateczni – wydawałoby się – sąsiedzi
czy rodzice koleżanek i kolegów nagle zamieniali się pod
sceną w demony, wydzierające się „Ela czemu się nie wcielasz”. Kobra, wokalista, dał z siebie wszystko, wiadomo. Natomiast podczas solówki perkusyjnej Vysola młodzieży opadły
szczęki, a starsza młodzież z długim stażem uwielbiania
Kobranocki utwierdziła się w przekonaniu, że warto było
przyjść na koncert i poczuć się znów jak 20-30 lat temu.
Kobranockowi zawodowcy i spryciarze, przewidzieli, że szalejących fanów może wyciszyć tylko jeden bis… deser po tej koncertowej uczcie – „Kocham cię jak Irlandię”.
Dziękujemy!
Tomasz Mizgier, Monika Paluszkiewicz
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

Klub Osiedlowy „Zielone Wzgórza” w Murowanej Goślinie

zaprasza na otwarcie
Ogólnopolskiej Wystawy Fotografii Mobilnej

98. ROCZNICY
WYBUCHU
POWSTANIA
WIELKOPOLSKIEGO

„MOBILNI NA WZGÓRZACH”

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
26 grudnia 2016 r. (poniedziałek)
15.00 Strzelanie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego (strzelnica „Pod
Ratuszem”, Nowy Rynek)
27 grudnia 2015 r. (wtorek)
16.30 Złożenie wiązanki kwiatów od społeczeństwa przez Burmistrza Miasta i Gminy Dariusza Urbańskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Konrada Strykowskiego pod pomnikiem na pl. Powstańców Wlkp.
16.40 Wyjazd autokaru z pl. Powstańców do Białężyna
17.00 Msza św. za Powstańców Wlkp. w kościele pw. św. Tymoteusza w Białężynie z udziałem Chóru Mieszanego „Vocantes”
pod dyrekcją prof. Leszka Bajona
Po mszy św.:
- przejście do Szkoły Podstawowej im. Leona Masiakowskiego w Białężynie,
- „Polska wolna i niepodległa” – przedstawienie w wykonaniu szkolnego kółka teatralnego,
- wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.
grudzień 2016

28 stycznia (sobota) 2017 r.,
godz. 18.00
Galeria „Na Wzgórzach”,
Murowana Goślina, Nowy Rynek 8
Wystawa czynna od poniedziałku do piątku
do 8 lutego 2017 r. w godz. 8.00 - 20.00
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Sołtys i Rada Sołecka Łopuchówka
zapraszają na

31 grudnia, godz. 22.30
Jeśli nie masz innych planów na ten wyjątkowy wieczór,
zapraszamy do nas!
W PROGRAMIE: wielkie ognisko, gorący poczęstunek i napoje,
domowe ciasto, a także łyk szampana o północy.

NIEZAPOMNIANE WRAŻENIA, JAK CO ROKU!
Prosimy Uczestników
o zabranie z sobą tylko
kiełbasek do upieczenia na
ognisku i sztucznych ogni lub
fajerwerków!

UWAGA! Impreza odbywa się bez względu na pogodę.
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