L A U R E AT
PROGRAMU

Biuletyn Samorządowy
PRZEJRZYSTA
P O L S K A

Miasta i Gminy Murowana Goślina
ISSN 1734 - 6665

Nr 4/2009 (43) Murowana Goślina, Kwiecień 2009

Odliczamy dni do

IV MTB MARATHONU
19

kwietnia już po raz czwarty odbędzie się w Murowanej Goślinie (start
Nowy Rynek, os. Zielone Wzgórza)
Powerade MTB Marathon 2009.

Gośliński maraton otwiera cykl 9 maratonów
(zakończenie 19.09 w Istebnej). Jest on nie
tylko pierwszym, ale zarazem jedynym nizinnym w tym sezonie. Zeszłoroczny zgromadził
ponad 650 uczestników, z czego niemal 50 to
goślinianie. 19 kwietnia spodziewamy się
znacznie wyższej frekwencji. Po raz drugi start
i meta ulokowane będą na Nowym Rynku. W
trakcie trwania zawodów na scenie odbywać
się będą imprezy towarzyszące, a na stoisku
gminnym nabyć będzie można mapy gminy
oraz uzyskać wszelkie interesujące informacje.

Ramowy program przedstawia się następująco:
godz. 7.00-9.30 – zapisy w Biurze Zawodów
godz. 9.15 – wspólne zdjęcie Goślinian startujących w MTB Marathonie – zbiórka przy scenie
godz. 9.30-9.55 – ustawianie uczestników
w sektorach startowych, dystans GIGA
godz. 10.00 – start Maratonu na dystansie
GIGA
godz. 10.30-10.55 – ustawianie uczestników
w sektorach startowych, dystans MEGA,
MINI
godz. 11.00 – starty Maratonów, dystanse
MEGA, MINI
godz. 11.30-15.00 – imprezy towarzyszące
dla kibiców
godz. 15.00 – dekoracja dystansu MINI
godz. 17.00 – dekoracja dystansu MEGA
i GIGA
ok. godz. 17.30 – losowanie nagród (tombola)
godz. 19.00 – zamknięcie trasy Powerade
MTB Marathon 2009 na wszystkich dystansach.
Trasa
Trasa Maratonu została całkowicie zmieniona (jednak jak co roku, uzgodniona
zarówno z LZD jak i nadleśnictwem
Łopuchówko). Nie będzie już pokonywania dwukrotnego tych samych rund,
jak to było w poprzednich 3 edycjach,
gdzie trasa Giga to były 2xtrasa mini +
trasa mega.
Szczegóły trasy można zobaczyć na:
www.mtbmarathon.com/mapki/2009_01_mapa.jpg
Zapisy:
Zgłoszenia do maratonu odbywają się dwutorowo:
• drogą elektroniczną na: http://sportchallenge.cz/index.php?lang=pl&page=uvod,

Drodzy Mieszkańcy
Gminy Murowana Goślina!
W czas Świąt Wielkanocnych życzę
nam wszystkim chwili wytchnienia
od zabieganej codzienności,
reﬂ eksji nad
Cudem Zmartwychwstania,
rodzinnej atmosfery
przy świątecznym stole
oraz pogody – nie tylko ducha.
Burmiﬆ rz Miasta i Gminy
Murowana Goślina

• osobiście w biurze zawodów na Nowym
Rynku w sobotę 18 kwietnia od 16.00 do
21.00 lub w niedzielę od 7.00 do 9.30.
Aby uniknąć kolejek przy zapisach w niedzielę,
lepiej skorzystać z możliwości zapisów drogą
elektroniczną lub w biurze zawodów w sobotę.
Opłaty:
Opłaty są zróżnicowane i zależą od dystansu,
terminu zgłoszenia i terminu wniesienia opłaty.
Szczegóły na stronie organizatora.
Zbiorowe zdjęcie:
Wzorem poprzedniego roku zapraszamy
wszystkich Goślinian do wspólnego zdjęcia.
Prosimy o stawienie się w dniu maratonu najpóźniej o godz. 9:15 przy scenie.
Utrudnienia w ruchu:
W związku z odbywającym się maratonem zostaną wprowadzone objazdy.
Szczegóły na str. 7.
Biuro Komunikacji Społecznej
tel. 061 811 88 48
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl,
r.dukat@murowana-goslina.pl
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Stronę Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie redagują pracownicy w składzie:
dyrektor Arleta Włodarczak, Agnieszka Szymańska-Wojtera, Marcin Matuszewski, Bartłomiej Stefański, Tomasz Mizgier.

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji 62-095 Murowana Goślina ul. Poznańska 16 tel./fax. (061) 8122-120
NIP: 777-17-90-446, Konto: Bank Spółdzielczy w Murowanej Goślinie 16 9044 0001 0020 0200 0749 0001
h t t p : / / w w w. d o m k u l t u r y. m u r o w a n a - g o s l i n a . p l ,
e-mail: domkultury@murowana-goslina.pl

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
Chór Dziewczęcy, Kameralny i Żeński „Canzona”, Elżbieta Wtorkowska – Dyrektor Festiwalu
serdecznie zapraszają na:

II M I Ę DZ Y N A R O D OW Y F E S T I WA L C H Ó R A L N Y
IM. KS.

E D M U N DA S Z Y M A Ń S K I E G O

16 maja - 19 czerwca 2009 r., Murowana Goślina
Program Festiwalu:
sobota, 16 maja 2009 r., godz. 19.00

sala koncertowa Gimnazjum nr 1, ul. Mściszewska 10

Koncert inauguracyjny

(w programie W.A. Mozart - Msza Koronacyjna)
Chór i Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego z Bydgoszczy - dyrygent Zygmunt Rychert

niedziela, 17 maja 2009 r., godz. 12.00

Kościół pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa

Msza św. w intencji ks. E. Szymańskiego
i koncert w wykonaniu chórów:

Chór Męski „Akord” ze Swarzędza
dyrygent Jadwiga Maćkowiak
Chór Mieszany „Vocantes” z Murowanej Gośliny
dyrygent Leszek Bajon
Chór Dziewczęcy, Kameralny i Żeński „Canzona” z Murowanej Gośliny
dyrygent Adrianna Wtorkowska i Elżbieta Wtorkowska
Chór „Taller Coral Phonos” z Madrytu (Hiszpania)
dyrygent Sergio Casorran

poniedziałek, 18 maja 2009 r. godz. 10.30
sala koncertowa Gimnazjum nr 1, ul. Mściszewska 10

Koncert dla młodzieży szkolnej

Chór „Taller Coral Phonos” z Madrytu - dyrygent Sergio Casorran

poniedziałek, 18 maja 2009 r. godz. 19.00
sala koncertowa Gimnazjum nr 1, ul. Mściszewska 10

Koncert Chóru „Taller Coral Phonos” z Madrytu
dyrygent Sergio Casorran

niedziela, 24 maja 2009 r., godz. 19.00

sala koncertowa Gimnazjum nr 1, ul. Mściszewska 10

Koncert Chóru „Cantus Cordis” z Mińska (Białoruś)
dyrygent Janina Chwałko

niedziela, 7 czerwca 2009 r., godz. 19.00

sala koncertowa Gimnazjum nr 1, ul. Mściszewska 10

Koncert Chóru Uniwersytetu Medycznego z Poznania
dyrygent Przemysław Pałka

czwartek, 18 czerwca 2009 r., godz. 20.00

Kościół pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa

Koncert Chóru Żeńskiego „Juventus Pedagogica” Uniwersytetu
z Presova ze Słowacji - dyrygent Tatiana Kanisakova

piątek, 19 czerwca 2009 r., godz. 19.00

sala koncertowa Gimnazjum nr 1, ul. Mściszewska 10

Koncert Chóru Dziecięcego „Gloria” z Żytomierza z Ukrainy
dyrygent Natalia Klimenko
Projekt zrealizowany z pomocą finansową gminy Murowana Goślina

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Tomasz Łęcki
serdecznie zaprasza mieszkańców do udziału w uroczystościach z okazji

R O C Z N I C Y U C H WA L E N I A K O N S T Y T U C J I 3 M A J A
2-3 maja 2009 r., Murowana Goślina
Program uroczystości:
2 maja 2009 r.
10.00 Strzelanie Obywatelskie z okazji 3 Maja (Strzelnica Bracka)
3 maja 2009 r.
14:45 Zbiórka pocztów sztandarowych i Orkiestry Dętej OSP (Plac
przed kościołem pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa)
15:00 Msza św. w intencji Ojczyzny
16:00 Barwny Korowód – przemarsz na plac Powstańców Wlkp.
16:30 Uroczystość przed pomnikiem na pl. Powstańców Wlkp.
• wniesienie Konstytucji 3 Maja
• hymn narodowy

• hejnał miasta
• okolicznościowe wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbyszka Krugiełki
• złożenie wiązanek kwiatów
• rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze przebrania za Hugo
Kołłątaja z obrazu Jana Matejki
• pamiątkowe zdjęcie z balkonu Ratusza
17:00 Koncert Orkiestry Dętej OSP pod batutą Mateusza MJ Sibilskiego (scena przy pomniku)
- wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z towarzyszeniem
Goślińskiego Szczepu Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej
(scena przy pomniku)

W związku z odbywającymi się uroczystościami nastąpi zmiana organizacji ruchu. W dniu 3 maja od godz. 15.00 do godz. 19.00 zamknięta będzie droga wojewódzka nr 196 na odcinku od ul. Mostowej do ul. Polnej. Zorganizowany zostanie objazd do Wągrowca ulicami: Mostową, Kolejową i Polną. Objazd w kierunku
Poznania ulicami: Polną, Kolejową, Wojska Polskiego. Przystanki autobusowe zostanią przeniesione na ul. Kolejową, obok Dworca PKP.
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Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
i Rekreacji w Murowanej Goślinie
Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Wielkopolskiego

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Murowanej Goślinie
serdecznie zaprasza na:

V POK A Z Y TANECZNE
Z OK A ZJI

zapraszają miłośników turystyki pieszej i rowerowej na:

R AJD TURYSTYCZNY PO PUSZCZY ZIELONKA

X GOŚLIŃSKIE LOFRY
16 maja 2009 r.

MIĘDZ YNARODOWEGO
DNIA TAŃCA
24 kwietnia 2009 r., o godz. 17.00
w auli Gimnazjum nr 1, ul. Mściszewska 10.

Regulamin wraz w wykazem tras na stronie:
www.domkultury@murowana-goslina.pl

W programie: taneczne występy zespołów z terenu naszej
gminy i zaproszonych gości.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Murowanej Goślinie

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Murowanej Goślinie

serdecznie zaprasza na:

serdecznie zaprasza na:

WYSTAWĘ MALARSTWA
URSZULI BAUER-WILCZYŃSKIEJ

NIGDY NIE JEST Z A PÓŹNO
NA SZ ALEŃST WA – TAŃCZ!!!
Ośrodek Kultury, ul. Poznańska 16
Ekspozycja czynna od 18 kwietnia do 11 maja 2009 r.

ELIMINACJE GMINNE DO

XIV WOJEWÓDZKIEGO FESTIWALU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW - 6 MAJA 2009 r., GODZ. 10.00
ELIMINACJE POWIATOWE DO

XIV WOJEWÓDZKIEGO FESTIWALU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW - 8 MAJA 2009 r., GODZ. 10.00
Eliminacje odbędą się w sali Ośrodka Kultury
przy ul. Poznańskiej 16

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie
zaprasza do udziału w konkursach

MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA
Cele konkursu:
• kształcenie umiejętności płynnego czytania
• utrwalenie nawyku obcowania z literaturą piękną
• rozumienie treści czytanego tekstu
Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III Szkół Podstawowych
z terenu Gminy Murowana Goślina.
Zasady konkursu:
każdy uczestnik zobowiązany jest wybrać fragment utworu Kornela
Makuszyńskiego. Czas trwania czytania tekstu: 4-5 minut.
Kryteria oceny: płynność czytania, dykcja
Literatura do wyboru:
„O WAWELSKIM SMOKU”, „WANDA LEŻY W NASZEJ ZIEMI”,
„PRZYGODY KOZIOŁKA MATOŁKA”, „AWANTURA O BASIĘ”
Termin zgłoszenia uczestnictwa - do 24 kwietnia 2009 r.
osobiście w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży
e-mail: biblioteka.dzieci@murowana-goslina.pl
telefonicznie 061 812 24 52 w. 107
Konkurs przeprowadzony zostanie 29 kwietnia 2009 r. o godz.
16.00 w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży. Laureaci otrzymają
nagrody książkowe oraz Dyplom „Mistrz Pięknego Czytania”.

TURNIEJU WIEDZY
O KORNELU MAKUSZYŃSKIM
Cele konkursu:
• popularyzacja Kornela Makuszyńskiego
• kształtowanie umiejętności przekazywania przez dzieci zapamiętanych faktów
• zachęcenie dzieci do czytania książek
Regulamin:
• konkurs przeznaczony dla uczniów klas I-VI
• komisja konkursowa oceniać będzie znajomość utworów
u uczestników konkursu.
• w konkursie udział wezmą reprezentanci poszczególnych klas
(2-osobowe grupy uczniów z poszczególnych klas)
• prosimy szkolnych opiekunów o zgłoszenie uczestników do
15 maja 2009 roku
• o terminie samego konkursu powiadomimy telefonicznie
• każdy uczestnik powinien zapoznać się z następującymi utworami Makuszyńskiego:
Klasy I-II:

„Koziołek Matołek”, „Awantury i wybryki małej
małpki Fiki-Miki”, „Wanda leży w naszej ziemi”

Klasy III-IV: „Awantura o Basię”, biografia Kornela Makuszyńskiego

Uczniów klas „O”, którzy chcieliby zobaczyć zmagania starszych
Klasy V-VI: „Szatan z siódmej klasy”, biografia Kornela Makuszyńkolegów i dodać im odwagi swym dopingiem serdecznie zapraskiego
szamy z rodzicami.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie
tel. 061 812 24 52 wew. 107, e-mail: biblioteka.dzieci@murowana-goslina.pl
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Co w kulturze się zdarzyło?
Spotkania teatralne młodych
Warszawa 2009

Ostatni dzień lutego i pierwszy dzień marca
Gang Marcina postanowił zaprezentować się
na deskach sceny warszawskiego domu kultury Zacisze. Krok to odważny. Inne środowisko, inni ludzie... Pojechali z przedstawieniem,
które grają już od dwóch lat - “Przedział”.
Młodzi aktorzy czują się w nim już nadzwyczaj
swobodnie i granie w spektaklu dostarcza
dużo frajdy nie pozostawiając ani trochę miejsca na stres. Co prawda wrócili bez nagrody
ale sam występ uważają za bardzo udany. Mieli
możliwość obejrzenia innych spektakli realizowanych przez podobnych im zapaleńców, którzy kochają teatr. Było kilka teatrów z samej
Warszawy, ale pojawiły się też tacy, co musieli
przejechać sporo kilometrów, m.in. teatr
z Połczyna Zdroju, Trzcianki, Bydgoszczy,
Łodzi. Nie wspominając oczywiście o naszej
Murowanej Goślinie.
Jurorzy mieli nie lada zadanie. W sobotę
28 lutego mieli do obejrzenia prezentacje,
które trwały od godziny 9:00 do 22:00. W niedzielę natomiast, oglądali przedstawienia
z należytą uwagą mimo ogromu pracy dnia
poprzedniego, od godziny 9:00 do 18:00.
Wyłonieni zostali zwycięzcy i nutę goryczy
może powodować fakt, że nagrodzeni, to
wyłącznie ci z Mazowieckiego...

Nic to. Przecież była możliwość zaprezentowania się, obejrzenia innych prac i zwiedzenia
stolicy. Gang wrócił do siebie we wspaniałych
nastrojach i w pełnej gotowości do pracy.
Zaczynają właśnie próby do kolejnego spektaklu “Jason”. Kryminał rodem z opowiadań
Agathy Christie.
Oprócz tego męska część grupy zaczęła rozmowy o przewrotnym dramacie, historii
o wspaniale zaplanowanym włamaniu, opartej
na prawdziwym wydarzeniu zarejestrowanym
w hermetycznym sejfie jednego z banków.
Zapraszamy do współpracy i oglądania
spektakli.
Marcin Matuszewski
XII Otwarte Mistrzostwa Gminy
Murowana Goślina w Szachach
W dniu 1 marca 2009 r. w Miejsko Gminnym
Ośrodku Kultury i Rekreacji w Murowanej
Goślinie odbyły się XII Otwarte Mistrzostwa
Gminy w Szachach. W turnieju uczestniczyło
17 zawodników, którzy zostali podzieleni na
dwie grupy: seniorów (8 zawodników) i juniorów (9 zawodników). Zawody zostały rozegrane systemem szwajcarskim; po siedmiu
rundach wyłoniono najlepszych szachistów
goślińskiego turnieju.
Mistrzem Murowanej Gośliny na rok 2009
został pan Tadeusz Krauze - czterokrotny

MISTRZOSTWA GMINY W PIŁCE NOŻNEJ
DRUŻYN NIEZRZESZONYCH

GOŚLIŃSKI MUNDIAL 2009

mistrz naszej gminy.
II miejsce: Sławomir Zapotoczny - Poznań
III miejsce: Marek Wójtowicz - Murowana Goślina
W kategorii juniorów pierwsza trójka przedstawia się następująco:
I miejsce: Stanisław Rohnka - Murowana Goślina
II miejsce: Bartosz Łużny - Murowana Goślina
III miejsce: Waldemar Kutzner - Uchorowo
Na zakończenie turnieju Dyrektor Domu Kultury Arleta Włodarczak oraz sędzia zawodów
Marian Urbański wręczyli najlepszym zawodnikom statuetki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe, a dziękując wszystkim za udział, zachęcili do kolejnych mistrzostw naszej gminy tradycyjnie już rozgrywanych w pierwszą niedzielę marca.
Przypomnę dotychczasowych Mistrzów Murowanej Gośliny:
1998 r. – Kazimierz Łokaj
1999 r. – Grzegorz Żurowski
2000 r. – Kazimierz Łokaj
2001 r. – Tadeusz Krauze
2002 r. – Henryk Abraham
2003 r. – Tadeusz Krauze
2004 r. – Tadeusz Krauze
2005 r. – Mieczysław Czech
2006 r. – Maria Cholewa
2007 r. – Łukasz Bardeli
2008 r. – Piotr Pilarski
2009 r. – Tadeusz Krauze
Tomasz Mizgier

Goślińska
Inwentura
Artystyczna

Turnieje odbywać się będą w dwóch kategoriach wiekowych:
- grupa młodsza: rocznik 1996 i młodsi
- grupa starsza: rocznik 1993-1995
ZESPÓŁ:
• powinien liczyć od 6 do 10 osób,
• w zespole może występować 2 zawodników zrzeszonych ( biorących udział w rozgrywkach klubowych). W trakcie rozgrywek nie można zmieniać składów drużyn,
• zgłoszony zespół musi rozegrać wszystkie turnieje w takim samym składzie osobowym,
• zespoły grupy młodszej muszą posiadać pełnoletniego opiekuna, który będzie się opiekował i odpowiadał za bezpieczeństwo drużyny w każdym turnieju.
ZGŁOSZENIE:
• zespoły powinny przyjąć swoje nazwy,
• udział w rozgrywkach drużyny potwierdzają na listach zgłoszeniowych (imię, nazwisko,
adres zamieszkania, nr PESEL) do organizatorów rozgrywek:
a. na adres e-mail: krysztofiakk@op.pl lub d.brajewska@murowana-goslina.pl,
b. telefon 0 500 386 565 lub 061 8112 845 - w terminie do dnia 24.04.2009 r.
• zespoły grupy młodszej na liście wpisują także imię, nazwisko i telefon kontaktowy opiekuna.
NAGRODY:
• w każdym turnieju zawodnicy z najlepszych 3 zespołów otrzymają medale,
• drużyny, które wezmą udział we wszystkich turniejach otrzymają komplet koszulek piłkarskich.
Szczegółowy regulamin na stronie www.murowana-goslina.pl

W

szystkich twórców z Ziemi Goślińskiej zapraszamy do udziału w jubileuszowym, piątym przeglądzie
twórczości amatorskiej. Prace plastyczne,
rękodzieło, fotografie, instalacje, obiekty artystyczne, szeroko rozumianą sztukę wizualną
prosimy składać w siedzibie Ośrodka Kultury
przy ulicy Poznańskiej 16 do 11 maja 2009 r.
Artystów zajmujących się muzyką, poezją,
tańcem, piosenką, performance, lub jakimś
innym gatunkiem wypowiedzi ciałem, gestem,
myślą, mową, uczynkiem zapraszamy do
uświetnienia otwarcia wystawy swoim pokazem, przedstawieniem. Chętnych prosimy
o przyjście do siedziby Ośrodka Kultury przy
ulicy Poznańskiej 16 do 11 maja 2009 r. w celu
uzgodnienia warunków technicznych wystąpienia.
Zapraszamy!!!
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O znaczeniu Hali Sportowej

P

rowadzone na terenie inwestycje
komunalne mają niejednokrotnie
wielorakie znaczenie.

Budowa kanalizacji w ulicach: Cichej, Starczanowskiej, Na Stoku, Jodłowej i Rogozińskiej
ma na celu podłączenie budynków z tego
rejonu do kanalizacji sanitarnej, ale również
umożliwi włączenie do systemu Goślińskiej
Strefy Przemysłowej oraz w ramach projektu
„Puszcza Zielonka” północnej części gminy,
a nawet zintegrowanie z naszym systemu
gminy Skoki. Budowa ulicy Polnej pozwoli na
radykalną poprawę stanu technicznego zniszczonej drogi, ale również umożliwi lokowanie
nowych firm oraz odciąży ul. Gnieźnieńską
i znajdujący się tam wiadukt. Budowa ścieżki
pieszo-rowerowej Przebędowo – Trojanowo
pozwoli bezpiecznie poruszać się mieszkańcom
Trojanowa w kierunku Murowanej Gośliny. Jest
również elementem kilkukilometrowej drogi
rowerowej od południowej granicy gminy (stacja Orlen) i osią powstającego systemu ścieżek
rowerowych. Boiska ze sztuczną nawierzchnią na Stadionie Miejskim będą służyły piłkarzom Concordii, uczniom Gimnazjum nr 1
oraz wszystkim chętnym praktycznie od rana
do późnego wieczora (sztuczne oświetlenie).
Czy budowana przy ulicy Mściszewskiej
Hala Sportowa będzie miała także różnorodne znaczenie?
W poprzednim numerze Biuletynu Samorządowego (3/2009) opisano szczegółowo kilkuletnią historię przygotowań do wybudowania
hali wraz z wszystkimi zaistniałymi trudnościami. Również w tym samym materiale przedstawiono szczegółowo parametry i funkcje
obiektu. Warto jednak zadać sobie pytanie
jakie znaczenie może mieć Hala Sportowa? Przedstawię odpowiedź w pięciu punktach. Katalog ten jest otwarty i z całą pewnoś-

cią życie, a przede wszystkim aktywni mieszkańcy będą pisać kolejne odpowiedzi.
1. Hala jest powiązana z obiektem Gimnazjum
nr 1 im. Hipolita Cegielskiego. Szkoła ta
działa od 1999 roku (początkowo przy
ul. Szkolnej, a od 2002 roku przy ul. Mściszewskiej) i do tej pory nie posiadała sali gimnastycznej. Zatem od roku szkolnego 2010/11
gimnazjaliści będą mogli wreszcie odbywać
zajęcia wf w bardzo dobrych warunkach.
2. Na terenie gminy znajdują się obecnie trzy
sale gimnastyczne. Wszystkie są mocno
obciążone. Wiele inicjatyw, treningów zespołów klubowych czy też form aktywności
sportowej mieszkańców muszą być organizowane poza naszą gminą (najczęściej Bolechowo i Skoki) lub w ogóle nie można ich
zrealizować. Hala zawiera trzy poprzeczne
boiska rozdzielane specjalnymi kurtynami
i wyposażonymi każde w dwie szatnie.
3. Na terenie Murowanej Goślinie nie można
rozegrać zawodów na wyższym poziomie,
właśnie ze względu na brak odpowiedniego
obiektu. Hala sportowa dostosowana jest
praktycznie do rozgrywek wszystkich dyscyplin zespołowych. Jednocześnie na stałych
trybunach będzie mogło jednorazowo
zasiąść blisko 500 osób. Jestem przekonany,
że obiekt będzie miejscem ciekawych widowisk sportowych, kulturalnych i społecznych.
4. Istnienie takiego obiektu będzie wyzwalało
inicjatywę i rodziło pomysły. Warto podkreślić, że istniejąca w tym samym kompleksie
aula – „Forum” nie świeci pustkami, a pojawiały się takie głosy. Odbywają się tam koncerty, festiwal chóralny, przeglądy teatralne
i tańca, ważne uroczystości. Podobnie
będzie z Halą Sportową. Wraz z jej powstaniem pojawią się przedsięwzięcia, które do
tej pory nie były możliwe.

Tomasz Łęcki - Burmistrz Miasta i Gminy
5. Taki obiekt wraz z wszystkimi przedsięwzięciami, które będą go wypełniać stanie
się kolejnym miejscem integracji naszej społeczności lokalnej, a na zewnątrz świetnym
instrumentem promocji naszej gminy.
Czy te „punkty” są realne? Pierwsze dwa są
oczywiste i nie wymagają żadnego dodatkowego dowodu. Pozostałe są bardzo realne.
Podam tutaj tylko jeden (pierwszy) dowód. Po
kilku miesiącach rozmów doszło do zawarcia
porozumienia między Murowaną Gośliną a zarządem AZS AWF Poznań. Jednym z najistotniejszych impulsów w tej sprawie jest budowa
naszej hali. Efektem uzgodnień staje się przejście drużyny siatkarek do naszego miasta. Już
od najbliższego sezonu, początkowo jeszcze
w sali przy ul. Kutrzeby 3, a od 2010 roku
w nowej hali, będziemy kibicować naszej
goślińskiej drużynie walczącej o powrót do
I Ligii, a w przyszłości (mam nadzieję) ponownie walczącej o czołowe miejsca w Polskiej
Lidze Siatkówki. Kolejne „dowody” już się
„rodzą”, chociaż do oddania obiektu do użytku
jeszcze ponad rok.
Już dzisiaj życzę nam wszystkim wielu wspaniałych chwil, a może nawet wzruszeń podczas
wydarzeń w naszej Hali Sportowej.
Tomasz Łęcki
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
tel. 061 892 36 05
e-mail: burmistrz@murowana-goslina.pl

Powołanie Spółki zarządzającej obiektami sportowymi
Przedmiotem działalności spółki będzie realizacja zadań własnych gminy obejmujących
sprawy: kultury fizycznej (w tym wychowania fizycznego i sportu) i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych
oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Wizualizacja hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie

26

stycznia 2009 roku Rada Miejska
w Murowanej Goślinie podjęła
uchwałę w sprawie utworzenia
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod
nazwą MG Sport Sp. z o.o.

był członkiem wielu spółek komunalnych
i skarbu państwa) oraz Dariusz Jędraszak
(konsultant rynku nieruchomości i doradca
z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami,
rzeczoznawca majątkowy).

Dnia 18 marca 2009 roku została powołana
Rada Nadzorcza Spółki w składzie: Wojciech
Kęsy - przewodniczący Rady (zawodowo zajmujący się finansami spółki prawa handlowego,
biegły rewident), Jędrzej Solarski (od lat związany z administracją Aglomeracji Poznańskiej,

Rada Nadzorcza przeprowadziła konkurs na
stanowisko Prezesa Zarządu MG Sport
Sp. z o.o. Wpłynęło 10 aplikacji – spośród kandydatów został wybrany Jarosław Schraube
(od 20 lat związany z gminą Murowana Goślina,
menadżer sportu).

Pierwszym zadaniem spółki będzie realizacja
inwestycji budowy hali sportowej przy ulicy
Mściszewskiej i zarządzanie miejscami noclegowymi przy hali.
Joanna Michałowska
koordynatorka ds. utworzenia
spółki zarządzającej obiektami sportowymi
tel. 061 892 36 05
e-mail: sekretariat@murowana-goslina.pl

Biuletyn Samorządowy
Miasta i Gminy Murowana Goślina
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Informacja z sesji Rady Miejskiej
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marca 2009 roku w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie odbyła się XXVI Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej. W sesji, której
przewodniczył Zbyszek Krugiełka uczestniczyło 15 radnych, a także sołtysi i przedstawiciele Urzędu.
Radni na sesji podjęli 12 uchwał:
1. Uchwała Nr XXVI/269/2009 w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej
w Murowanej Goślinie na 2009 rok.

Uchwałą tą radni przyjęli listę zadań do realizacji przez Radę i jej komisje w 2009 roku.
Ustalono, że Rada będzie się zbierać co miesięc na sesjach (w sumie 11 sesji zwyczajnych),
które każdorazowo będą poprzedzone posiedzeniami komisji. Swoje plany przyjęły również
Komisja Gospodarcza oraz Komisja Oświatowo-Społeczna.
2. Uchwała Nr XXVI/270/2009 w sprawie
ustalenia diet dla sołtysów sołectw
gminy Murowana Goślina.
Uchwała ta, podjęta z inicjatywy sołtysów,
znosi potrącenia diety za nieobecność sołtysa
na sesji Rady Miejskiej (do tej pory 20%)
i zmniejsza potrącenia za nieobecność na
spotkaniu przedsesyjnym z Burmistrzem do
20 % (do tej pory 40%)
3. Uchwała Nr XXVI/271/2009 w sprawie
upoważnienia Kierownika Ośrodka
Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie do załatwiania indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej.
Rada upoważniła Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Murowanej Goślinie do załatwienia w imieniu Burmistrza indywidualnych
spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
4. Uchwała Nr XXVI/272/2009 w sprawie
ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania do tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu do tabeli punktowych rozpiętości dla pracowników
zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie.
Uchwała określa wartość najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania do tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego (780,00 zł) i wartość jednego punktu, do tabeli punktowych rozpiętości
dla poszczególnych kategorii zaszeregowania
(4,30 zł) stanowiące podstawę ustalenia wynagrodzeń
pracowników
zatrudnionych
w Ośrodku Pomocy Społecznej.
5. Uchwała Nr XXVI/273/2009 w sprawie
upoważnienia
Burmistrza
Miasta
i Gminy do udzielenia pomocy finanso-

wej w 2009 roku dla Województwa Wielkopolskiego na badania archeologiczne
na Ostrowie Radzimskim.
Rada upoważniła Burmistrza do udzielenia
pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na badania archeologiczne na Ostrowie Radzimskim w kwocie 11.000 zł. Podczas
Komisji Oświatowo-Społecznej pan Andrzej
Kowalczyk, archeolog prowadzący badania,
przedstawił radnym sprawozdanie z wykorzystania środków przeznaczonych na to zadanie
w 2008 roku a także przedstawił plany na
najbliższy rok.
6. Uchwała Nr XXVI/274/2009 w sprawie
zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Białężyn”.
7. Uchwała Nr XXVI/275/2009 w sprawie
zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Łoskoń Stary”.
8. Uchwała Nr XXVI/276/2009 w sprawie
zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Rakownia”.
9. Uchwała Nr XXVI/277/2009 w sprawie
zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Boduszewo”.
Plany Odnowy Miejscowości określają cele,
priorytety i kierunki działań na rzecz trwałego,
zrównoważonego rozwoju w/w wsi. Mogą stanowić element aplikacji o współfinansowanie
realizacji projektów ze środków zewnętrznych
m.in. stanowią załącznik do wniosku w przypadku ubiegania się o środki strukturalne
w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013, działanie
„Odnowa i rozwój wsi”. Podstawowymi celami
takiego działania są m.in.: podniesienie standardu życia i pracy na wsi, podniesienie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej, zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz
ochrona dziedzictwa kulturowego.
10. Uchwała Nr XXVI/278/2009 w sprawie
zmiany uchwały XXV/263/2009 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego Miasta i Gminy Murowana Goślina na lata 2009 – 2015.
Uchwała wprowadza zmiany w podziale nakładów finansowych na poszczególne inwestycje
w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata
2009 – 2015.
11. Uchwała Nr XXVI/278/2009 w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXV/266/2009
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 26 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązań wekslowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie spłaty pożyczki
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie
wykonania
projektu
budowlanego dokumentacji projektowej dla inwestycji realizowanej przez
Związek Międzygminny „Puszcza Zie-

lonka” w ramach projektu nr 2004/
PL/16/C/PE/030
pn.
”Kanalizacja
obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” zgłoszonego do
dofinansowania z Funduszu Spójności.
Uchwałą tą przesunięto termin spłaty ostatniej
transzy pożyczki na I kwartał 2012 roku.
12. Uchwała Nr XXVI/280/2009 w sprawie
zmiany budżetu gminy na 2009 rok.
W/w uchwałą Rada Miejska zwiększyła
dochody budżetu gminy do kwoty 40.102.536
zł a wydatki do kwoty 52.059.335 zł.
Dnia 13 marca 2009 r. Burmistrz Tomasz Łęcki
zwrócił się do Przewodniczącego Rady Miejskiej z wnioskiem o zwołanie na dzień
16 marca 2009 r. sesji nadzwyczajnej argumentując wniosek koniecznością zmiany
uchwały w sprawie utworzenia spółki MG
Sport Sp. z o.o. W związku z powyższym
Przewodniczący Rady zwołał sesję w terminie
wskazanym we wniosku. Podczas sesji nadzwyczajnej w której uczestniczyli wszyscy
radni podjęto trzy uchwały:
1. Uchwała Nr XXVII/281/2009 w sprawie
zmiany uchwały nr XXV/264/2009 Rady
Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia
26 stycznia 2009 roku w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą MG Sport
Sp. z o.o.
Wprowadzana zmiana dotyczy kwoty środków
pieniężnych przeznaczonych na pokrycie kapitału zakładowego tworzonej spółki.
2. Uchwała Nr XXVII/282/2009 w sprawie
zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Rakownia”.
Wprowadzono korekty struktury finansowania
projektu p.n. „Budowa i wyposażenie świetlicy
wiejskiej w Rakowni”. W związku z powyższym uchylono uchwałę pod tym samym tytułem podjętą na sesji w dniu 9 marca 2009 r.
3. Uchwała Nr XXVII/283/2009 w sprawie
zmiany uchwały Nr XXVI/278/2009
w sprawie uchwalenia Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy
Murowana Goślina na lata 2009 – 2015.
Uchwała wprowadza zmiany w uwagach
w punkcie 56 Wieloletniego Planu Inwestycyjnego wynikające z zapewnienia wkładu finansowego dla Stowarzyszenia Przyjaciół Rakowni
na realizację zadania „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rakowni”.
Treść uchwał podjętych na obydwu sesjach
Rady Miejskiej znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz
w Biurze Rady Miejskiej.
Piotr Hildebrandt
Biuro Rady Miejskiej
tel. 061 892 36 54
e-mail: rada.miejska@murowana-goslina.pl
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Zmiany w transporcie autobusowym na liniach 341 i 348

O

d 1 maja wejdzie w życie nowy rozkład jazdy autobusów linii 341 i 348.
Prace nad nowym rozkładem trwały
długo i rozpoczęły się jeszcze w zeszłym roku.
Niekorzystne wpływy kryzysu gospodarczego
dotknęły zarówno firmy transportowe, jak
i jednostki samorządów terytorialnych. Dlatego też rozkład jazdy, który stanowi odpowiedź na wnioski mieszkańców i innych pasażerów autobusów linii 341 i 348 musi uwzględniać zarówno możliwości ekonomiczne jakimi
dysponuje gmina, jak i techniczne (tabor) oraz
organizacyjne (kierowcy) jakimi dysponuje
Warbus Sp. z o.o. Myślę, że w powyższej sprawie udało się osiągnąć kompromis, który godzi
zarówno interesy korzystających z transportu
publicznego, jak i jego organizatorów i wykonawców.
Zmiany rozkładów jazdy autobusów linii 341
i 348 koncentrują się na rozwiązaniu kilku sygnalizowanych przez mieszkańców problemów:
Rozładowanie tłoku w godzinach szczytu
popołudniowego.
Na linii 348 zostanie wprowadzony nowy kurs
z os. Sobieskiego o godzinie 16:25, co przyczyni się do poprawy komfortu jazdy pasażerów.
Przejęcie
dotychczasowych
kursów
komercyjnych realizowanych przez Warbus Sp. z o.o.
W obowiązującym do końca kwietnia br. rozkładzie jazdy linii 341 i 348 ujętych było łącznie
16 kursów realizowanych przez przewoźnika
bez wynagrodzenia z UMiG Murowana
Goślina, które Spółka finansowała z wpływów
z tytułu sprzedaży biletów. Ponieważ wpływy
te nie pokrywały rzeczywistych kosztów realizacji kursów komercyjnych przewoźnik zwrócił się do gminy z prośbą o ich przejęcie,
w przeciwnym razie kursy te byłyby stopniowo likwidowane. W związku z powyższym
przeprowadzona została kontrola napełnienia
poszczególnych kursów oraz analiza sprzedaży

biletów. Po podsumowaniu obserwacji zostały
wyznaczone kursy, które bezwzględnie będą
przejęte przez UMiG. Jednakże kilka kursów
zostało wytypowanych do likwidacji z uwagi
na znikome zainteresowanie nimi (dotyczy to
m. in. na linii 341 kursu o 4:15 z dw. Śródka
w dni robocze oraz z Przebędowa 23:45
w piątki i soboty, natomiast na linii 348 z kursów w dni robocze o 10:35 z os. Sobieskiego
oraz 11:25 z Przebędowa).
Ułatwienie osobom pracującym w systemie dwu- lub trzyzmianowym powrotów
i dojazdów do zakładów pracy.
W tym celu zostały nieznacznie zmodyfikowane godziny odjazdów na poszczególnych
kursach zgodnie z wnioskami pasażerów
korzystających przede wszystkim z linii 341.
Ułatwienie osobom pracującym powrotów
jak i dojazdów do zakładów pracy w okresie wolnym od zajęć szkolnych oraz w niedzielę i święta.
Od 1 maja br. dotychczasowe kursy w godzinach 14:40 (z Dw. Śródka na linii 341) oraz 6:20
(z Przebędowa na linii 348), oznaczone w rozkładzie jazdy symbolem S będą kursowały
w dni robocze przez cały rok, a nie tylko
w okresie trwania roku szkolnego. Ponadto
dotychczasowe kursy sobotnie w godzinach
10:35 (z os. Sobieskiego na linii 348) oraz 9:25
(z Przebędowa na linii 348) będą realizowane
także w niedzielę i święta.
Część wniosków zgłoszonych przez mieszkańców nie została zrealizowana z powodu braku
technicznych oraz ekonomicznych możliwości
gminy oraz przewoźnika. I tak mimo szczerych
chęci nie udało się wprowadzić do nowego
rozkładu jazdy autobusów na linii 348 kursu
z os. Sobieskiego około godziny 15:20 (wprowadzony został jedynie kurs o 16:25). Nie
zostanie także wprowadzony żaden kurs
w godzinach szczytu porannego między
godziną 6:00 a 8:30. W obu przypadkach
powody były podobne tzn. w godzinach tych
wszystkie autobusy, podobnie jak brygady kie-

MTB M ARATHON 2009
W związku z odbywającym się na terenie
os. Zielone Wzgórza w dniu 19 kwietnia
2009 r. MTB Marathonem zostaną wprowadzone objazdy.
18 kwietnia (tj. sobota)
zamknięty zostanie Nowy Rynek
Objazd dla ruchu wewnętrznego os. Zielone
Wzgórza odbywał się będzie ul. Krętą w dwóch
kierunkach.
19 kwietnia (tj. niedziela)
zostaną zamknięte:
Nowy Rynek wraz z ul. Kutrzeby (uwaga! w godzinach trwania maratonu nie będzie możliwości przecięcia ul. Kutrzeby z ul. Leśną w ul. Kościelną).
• Główny objazd w kierunku Poznania i Skoków zostanie poprowadzony ul. Raduszyńską, Mściszewską. Dla ruchu wewnętrznego
os. Zielone Wzgórza odbywał się będzie
ul. Krętą w dwóch kierunkach.
Droga wojewódzka nr 196 od ul. Mściszewskiej

rowców, są zaangażowane w przewozy na
liniach 341 i 348, natomiast nie ma w tej chwili
możliwości ekonomicznych oraz technicznych
wprowadzenia do obsługi ewentualnych kursów dodatkowych autobusów.
Znaczne zatłoczenie około godziny 7:30 jest
wynikiem dojazdów młodzieży do Zespołu
Szkół w Bolechowie. Aby rozwiązać ten problem UMiG rozpoczął mediacje pomiędzy
dyrekcją Zespołu Szkół oraz przewoźnikiem,
w celu uruchomienia dowozów szkolnych dla
młodzieży uczącej się w Bolechowie.
Warto także podkreślić, że wejście w życie
nowego rozkładu będzie się wiązać ze zmianą
w systemie biletowym. Wspólnie ustalono
z przewoźnikiem, że osoby posiadające bilet
miesięczny na cztery strefy na linie 341 i 348
będą mogły na jego podstawie korzystać także
z przejazdów autobusami komunikacji
wewnątrzgminnej bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Szczegółowe zasady korzystania ze wspólnych biletów w komunikacji
wewnątrzgminnej i do Poznania znajdą Państwo w autobusach oraz w punktach sprzedaży biletów miesięcznych, a także na stronie
internetowej UMiG.
Jednocześnie pragnę przypomnieć, że od
lutego br. w komunikacji wewnątrzgminnej
obowiązuje wspólny bilet miesięczny na linie
390, 395 i 399.
W chwili przygotowania niniejszego materiału
projekt rozkładu jazdy nie uzyskał jeszcze
ostatecznej akceptacji Prezydenta Miasta
Poznania, dlatego też szczegółowy rozkład
jazdy po uzyskaniu stosownych uzgodnień
zostanie zamieszczony na przystankach oraz
na stronach internetowych www.murowanagoslina.pl oraz www.warbus.pl.
Barbara Borejsza-Ida
podinspektor ds. ochrony środowiska
tel. 061 892 36 41
e-mail: srodowisko@murowana-goslina.pl

UWAGA ! O BJAZDY !

do skrzyżowania Poznań-Bolechowo-Trzaskowo.
• Objazd dla samochodów poniżej 3,5 t zostanie
poprowadzony przez Bolechowo (do ronda),
ul. Obornicką (przy Solarisie), ul. Raduszyńską,
ul. Mściszewską. Lokalny ruch dla mieszkańców wschodniej części os. Zielone Wzgórza
i os. 600-lecia w kierunku Poznania będzie
odbywać się ul. Poznańską, rondem, do
ul. Mściszewskiej i dalej objazdem,
Objazd samochodów ciężarowych pow. 3,5 t
odbywał się będzie w kierunku Poznania przez
Przebędowo, Oborniki, Rondo Obornickie,
ul. Lechicką. W stronę Wągrowca - w odwrotnym kierunku.
19 kwietnia (tj. niedziela) nastąpi również
zmiana trasy jazdy autobusów, która przebiegać będzie ul. Mściszewską, Raduszyńską w kierunku Bolechowa. Przystanki umiejscowione
będą:
• w Raduszynie (na żądanie),
• przy ul. Raduszyńskiej (naprzeciwko wyjazdu

z os. Zielone Wzgórza ul. Krętą),
• w tym dniu wyłączone z użytku będą
przystanki przy ul. Długiej i przy ul. Kutrzeby, a dla autobusów PKS i KSK przy
ul. Poznańskiej (przy Orlenie).
Informacja o objazdach dostępna będzie w Biuletynie Samorządowym, w autobusach Warbus
oraz na przystankach autobusowych, w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina, Gminnym Centrum Informacji, w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielone Wzgórza”, na stronach
www.murowana-goslina.pl,
www.zielone-wzgorza.pl, TV Kablowa.
Osoby parkujące na Nowym Rynku prosimy
w tych dniach (piątek 17.04 wieczór – niedziela 19.04 wieczór) o przeparkowanie
samochodów!
Zdajemy sobie sprawę, że organizacja takiej
imprezy, to nie tylko promocja dla gminy, ale
także utrudnienia dla mieszkańców, za które
przepraszamy - licząc na Państwa wyrozumiałość.

Biuletyn Samorządowy
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Radzim w 2009 roku

J

uż od ośmiu lat trwają badania na średniowiecznym grodzie kasztelańskim w Radzimiu. Co roku, na podstawie wydobytych
z ziemi przedmiotów i zachowanych konstrukcji drewniano-kamiennych poznajemy
ślady społeczności zamieszkujących przed
wiekami na Ostrowie Radzimskim. Nie łatwo
„wróżyć” z artefaktów. Kolejna wykopana
przez archeologów „dziura w ziemi” albo
potwierdza przyjętą wersję zdarzeń, albo poddaje w wątpliwość wcześniejsze ustalenia.
Tak naprawdę, nie wiadomo, co przyniosą planowane na 2009 rok badania na „zapomnianym grodzie kasztelańskim na Warcie.”
Dotychczasowa wiedza pozwala domyślać się,
że w wykopie na głębokości około 4,5 m
(licząc od poziomu dzisiejszego gruntu), na kulminacji centralnego wzniesienia, odkryte
zostaną ślady osady z okresu pogańskiego,
dokładniej z początków wczesnego średniowiecza. Znacznie płycej, kilkanaście centymetrów pod runem leśnym, znajdują się na wyspie
fundamenty, ślady po postumentach bądź
część podpiwniczona budynku, gdzie mieszkał
urzędnik książęcy, zarządzający kasztelanią i w imieniu księcia rozstrzygał spory w podległych mu wsiach. Latem założony zostanie
nowy wykop, w którym być może uda się
odkopać relikty po budynku kasztelana.
Często pytamy: co obchodzą nas jakieś badania na Radzimiu? Jaki mamy pożytek z „bezmyślnego” przesypywania ziemi? Na wyżej
postawione pytania, odpowiedzi należy szukać
nie w sferze korzyści materialnych, ale kulturalnej.
Jadąc na wakacje do Egiptu, Grecji, Rzymu
podziwiamy i poznajemy dzieje ludzi budują-

cych piramidy, świątynie, termy, zapominając
o naszej, może nie tak monumentalnej i bogatej, ale – co ważne - lokalnej historii.
Kiedy przyjeżdżają znajomi, rodzina, niekiedy
brakuje nam pomysłów na ciekawe spędzenie
wolnego czasu. Zdarza się, że chcą oni zobaczyć najbliższą okolicę, chcą poznać
codzienne zwyczaje, naszą kuchnię
itd. Żeby spełnić oczekiwania gości
powinniśmy poznać historię miejsca,
więcej, być dumnymi, że właśnie
tutaj i teraz żyjemy, bo przecież niedaleko stąd, nad Wartą, ponad tysiąc
lat temu mieszkali ludzie, a w XIII
wieku wzniesiono na wyspie kasztelanię.
Dzięki badaniom archeologicznym
i historycznym (często finansowanym przez Gminę i Miasto Murowana
Goślina) odkrywane są ślady naszych
przodków. Popularyzowaniu pradziejów i historii regionu służy Izba
Regionalna i Pracownia Archeologiczna.

w „Studiach Lednickich” i „Wielkopolskich
Sprawozdaniach Archeologicznych”, spróbujemy tym obiektem zainteresować naukowców z całej Polski.
Tradycyjnie już jesienią zorganizowana zostanie kolejna sesja popularnonaukowa poświę-

Widok kopca z rekonstrukcją wieży mieszkalno-obronnej

Na wystawie w Bibliotece Publicznej w Murowanej Goślinie prawie od roku można oglądać
zabytki wykopane przez archeologów na
Ostrowie Radzimskim. Ekspozycji towarzyszy
broszura, z opisem najcenniejszych „skarbów”,
pokazywanych w gablotach. Wiosną ekspozycja zostanie powiększona o nowe zabytki,
zmieni się także aranżacja wystawy. W lecie
ukaże się informator o Radzimiu, który – mamy
nadzieję - zachęci do zwiedzenia wystawy
i wycieczki nad Wartę. O Radzimiu będzie
więc głośno nie tylko w Mieście i Gminie,
dzięki stricte naukowym opracowaniom

KONKURS „GOSPODARZ ROKU-BAŁAGANIARZ ROKU”
Z dniem 1 kwietnia 2009 r. ruszyła I edycja konkursu z cennymi nagrodami.
Celem konkursu jest promowanie prawidłowych postaw mieszkańców gminy w zakresie
przestrzegania czystości i porządku oraz dbałości o środowisko i piętnowanie niewłaściwych
zachowań w tym zakresie.
Ocenie podlega: utrzymanie porządku, czystości oraz estetyka zagospodarowania nieruchomości.
Konkurs jest imprezą cykliczną. Pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest Straż Miejska
w Murowanej Goślinie.
1. W konkursie mogą brać udział osoby lub podmioty posiadające lub użytkujące nieruchomości położone na terenie gminy Murowana Goślina.
2. Konkurs jest rozgrywany w trzech kategoriach:
a) Gospodarz Roku – dla nieruchomości, gdzie prowadzona jest działalność rolnicza.
b) Nieruchomość Roku – dla nieruchomości nie spełniających kryteriów działalności
rolniczej oraz ogródków działkowych i rekreacyjnych,
c) Bałaganiarz Roku – dla wszystkich nieruchomości.
3. Propozycje nieruchomości wartych wyróżnienia lub napiętnowania mogą składać mieszkańcy, zarządy osiedli i rady sołeckie.
Zwycięzcy kategorii Gospodarz Roku/Nieruchomość Roku, oprócz nagrody przydatnej w
gospodarstwie, otrzymają puchar przechodni i prawo do umieszczenia na terenie nieruchomości okolicznościowej tablicy - „Zwycięzca”. Bałaganiarz Roku zostanie wyróżniony „żółtą
miotłą”.
Zapraszamy mieszkańców do czynnego udziału w konkursie poprzez wskazanie nieruchomości godnych wyróżnienia lub napiętnowania. Regulamin konkursu można otrzymać od
swojego Sołtysa, Przewodniczącego Osiedla Samorządowego, w Kancelarii UMiG lub siedzibie Straży Miejskiej. Jest także dostępny na stronie internetowej straży miejskiej.
Piotr Kubczak, Komendant Straży Miejskiej

cona problematyce grodów kasztelańskich.
Z pewnością zaprosimy znamienitych gości.
Organizowane będą lekcje muzealne w porozumieniu z miejscowymi szkołami i prelekcje.
Na koniec nie pozostaje mi nic innego jak tylko
zaprosić Państwa do zwiedzenia, już wkrótce
zmodernizowanej wystawy w Bibliotece Publicznej i... w lecie na wykopaliska, bo może
w tym roku „posypią się skarby”!
Andrzej Kowalczyk
Archeolog
Pracownia archeologiczna Radzim

WAŻNE TELEFONY, KONTAKTY:
Straż Miejska
kom.: 0 500 12 49 40, tel.: 061 812 20 10
Policja kom.: 0 500 13 53 51,
tel.: 061 812 22 97
Pogotowie Ratunkowe tel.: 999
Straż Pożarna tel.: 998,
OSP Murowana Goślina
tel.: 061 812 23 98;
Tadeusz Stencel pełnomocnik ds. bezpieczeństwa tel. kom: 502 51 42 27
Dzielnicowi
Rejon I: Starsza część Murowanej Gośliny
(Osiedle Samorządowe nr 1, 2, 3, 4, 5, 6.)
Policjant st. post. Dariusz Sikora
kom. 0 500 135 351
Strażnik Miejski - st. strażnik Mariusz Andrzejewski
Rejon II: os. Zielone Wzgórza (Osiedla Samorządowe nr 7, 8, 9, 10, 11, 12)
Policjant sierżant Hubert ŻOŁDAK
kom. 0 605 192 925
Strażnik Miejski - mł. insp. strażnik Przemysław Eszner
Rejon III: Tereny wiejskie gminy
Policjant sierż. Damian Futro
kom. 0 500 135 351
Strażnik Miejski - st. strażnik Jakub Banaszkiewicz
Szczegółowy wykaz na stronie
www.murowana-goslina.pl

Biuletyn Samorządowy
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Narodowy Dzień Życia pełen wzruszeń Jeśli jesteś świadmarca br. - w ramach uchwalonego z jakimi borykają się na co dzień, jednocześnie kiem przemocy…
przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej podkreślając jak wielkim darem jest macie-

24

w 2004 roku Narodowego Dnia
Życia - odbyła się w Długiej Goślinie konferencja pod hasłem „Jestem mamą. To moja
kariera!?”.

rzyństwo i przychylając się do tezy, że można
a wręcz trzeba postrzegać je w roli kariery.
Wywołały swoimi szczerymi i nierzadko bardzo osobistymi wyznaniami wiele emocji.

Specjalnie na konferencję zostały przywiezione ze żnińskiej parafii relikwie świętej
Joanny Beretta Molla, kanonizowanej przez
papieża Jana Pawła II, która mimo medycznej
konieczności przerwania ciąży zdecydowała
się donosić ją do końca, co w konsekwencji
doprowadziło do jej śmierci. Całym swoim
życiem dawała świadectwo wiary, gorliwie
wypełniając obowiązki matki, lekarki, katoliczki.

Słowo podsumowania skierował do zgromadzonych Burmistrz Murowanej Gośliny Tomasz
Łęcki odnosząc się do żywych ostatnio dyskusji nt. eutanazji i kwestii zapłodnienia metodą
in vitro.

Sytuację demograficzną w gminie Murowana
Goślina nakreśliła Kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego Aleksandra Pilarczyk, natomiast
kwestię pomocy dla rodzin wielodzietnych,
matek samotnie wychowujących dzieci i dzieci
niepełnosprawnych przedstawiła Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej Monika Mleczek.
Wiele wzruszenia dostarczyły wystąpienia
3 matek: samotnie wychowującej dwoje
dzieci, wychowującej dziecko niepełnosprawne
oraz matki wielodzietnej. Panie podzieliły się
swoimi problemami w wychowaniu dzieci,

Ciepłe słowa do słuchaczy, ale zwłaszcza do
wypowiadających się mam skierował obecny
na konferencji ks. bp Wojciech Polak, życząc
wytrwałości w wypełnianiu tego trudnego
zadania - jakim jest macierzyństwo. Po konferencji w kościele pw. św. Marii Magdaleny
w Długiej Goślinie ks. proboszcz Piotr Skoczylas odprawił mszę św.
Obchody Narodowego Dnia Życia zorganizował Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji we współpracy ze Szkołą Podstawową
w Długiej Goślinie oraz przedstawicielami
miejscowej Akcji Katolickiej.
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 061 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

Ś

wiadek przemocy w rodzinie to najczęściej jedyna osoba, która może pomóc
przerwać przemoc!

Może zdarza się, że słyszysz zza ściany krzyki,
płacz, wołanie o pomoc.
Może widzisz, że ktoś z Twoich krewnych,
znajomych, sąsiadów doznaje przemocy. Stara
się ukryć ślady pobicia. Nie prosi o pomoc.
To jednak nie znaczy, że nie chce pomocy ani
że akceptuje taką sytuację!
27 maja 2009 r. w godzinach 13.00-15.00
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
będą pełnić dyżur specjaliści, którzy mogą
Ci pomóc, tel. 811 40 20 (czynny w godzinach dyżuru).

Interdyscyplinarny Zespół
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Organizacje pożytku publicznego czekają na Twój 1%

J

eszcze tylko kilka dnia pozostało do rozliczenia się z fiskusem za 2008 rok. Przy tej
okazji można również obliczyć tzw. 1% od
dochodu i przekazać go na wybraną organizację pożytku publicznego (opp). Zachęcamy
do tej formy wsparcia.

nie danych ułatwiających kontakt np. adresu
e-mailowego. Dotąd wpłaty dokonywane
przez urzędy skarbowe były anonimowe
i w postaci zbiorczej. Zachęcamy Państwa do
skorzystania z nowych możliwości utrzymywania kontaktu z opp.

Jak przekazać 1%
Wystarczy wypełnić standardowy formularz
rocznego zeznania podatkowego (PIT),
a w nim rubrykę “Wniosek o przekazanie 1%
podatku należnego na rzecz Organizacji
Pożytku Publicznego”. Są to trzy pola, w które
należy wpisać:
• pełną nazwę OPP,
• numer wpisu do KRS,
• obliczoną równowartość 1% podatku
należnego.

Status opp posiadają w naszej gminie:
1. Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej –
nr KRS 0000195886
2. Fundacja Edukacyjna im. Jana Pawła II
w Murowanej Goślinie – nr KRS
0000056937
3. Fundacja
Hospicjum
Onkologiczne
św. Franciszka – nr KRS 0000018046
4. Fundacja „Pomoc Dzieciom Wiejskim”
w Bliżycach – nr KRS 156982
5. Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób
Niepełnosprawnych – nr KRS 0000140375
6. Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni nr KRS 0000289111
7. Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska – nr KRS 0000266321
8. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej –
nr KRS 0000057720

I to wszystko. Resztą zajmie się fiskus, który
przekaże opp 1% Państwa podatku.
UWAGA: Nowe formularze podatkowe
(w części “Informacje uzupełniające” następującej zaraz po “Wniosku o przekazanie 1%
podatku”) umożliwiają wyrażenie zgody na
przekazanie opp przez fiskusa Państwa danych
osobowych. Pozwalają również na przekaza-

Aby 1% podatku trafił do konkretnej drużyny
czy szczepu, należy w rubryce “Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem”
wpisać odpowiedni KOD JEDNOSTKI oraz
IMIĘ i NAZWISKO wpłacającego.
Kody Drużyn:
1. WLP 123 - Gośliński Szczep ZHR “Wzgórze”
2. WLP 021 - 1 Goślińska Gromada Zuchowa
“Wesołe Wicherki”
3. WLP 076 - 1 Goślińska Gromada Zuchów
“Orlęta”
4. WLP 016 - 1 Drużyna Harcerek “Wiatry”
w Murowanej Goślinie
5. WLP 075 - 1 Drużyna Harcerzy “Las”
w Murowanej Goślinie
6. WLP 141 - 1 Drużyna Wędrowniczek
w Murowanej Goślinie.
Redakcja Biuletynu Samorządowego
tel. 061 811 88 48
e-mail: biuletyn@murowana-goslina.pl

NIERUCHOMOŚCI
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 16 i 18, wywieszono dnia 19.03.2009 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Wykaz dotyczy działek położonych w Białężynie: działka nr 167/1, działka nr 206, działka nr 207/2.
Jadwiga Kubińska
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa
tel. 061 892 36 30, e-mail: j.kubinska@murowana-goslina.pl
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O Ś W I ATA

Przygotowanie: TERESA DUTKIEWICZ, PLACÓWKI EDUKACYJNE GMINY
I N F O R M AC J E - R E L AC J E - KO M U N I K AT Y

Wizyta
w SOLARISIE

Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty

12

lutego 2009 roku klasa technikum
logistycznego z Zespołu Szkół w Bolechowie miała okazję zwiedzać
fabrykę autobusów Solaris Bus&Coach mieszczącą się niedaleko naszej szkoły. Pierwszym
punktem wycieczki było zapoznanie się z historią oraz aktualną ofertą zakładu. Dowiedzieliśmy się, że kiedyś fabryka ta nosiła nazwę
“Neoplan”, a powstała w roku 1994. W 2001
firma przekształciła się w przedsiębiorstwo
rodzinne o pełnej nazwie “Solaris Bus&Coach”.
Fabryka produkuje autobusy wyspecjalizowane do jazdy w komunikacji podmiejskiej,
a także wycieczkowe. Nowością jest produkcja tramwajów. Po prezentacji przeszliśmy na
halę, by zobaczyć, jak w praktyce wygląda
produkcja autobusów. Otóż ich „szkielety”
trafiają tutaj z fabryki w Środzie Wielkopolskiej. W Bolechowie wstawiane są natomiast
siedzenia i inne wewnętrzne akcesoria,
odbywa się lakierowanie i dokładne czyszczenie.
Na koniec nasz przewodnik przeprowadził
quiz dotyczący wiedzy na temat fabryki. Nie
zabrakło też upominków dla wszystkich
uczestników wycieczki. No i cóż... takie niezapomniane wrażenia mogą mieć tylko wybrani
- uczniowie technikum logistycznego w Bolechowie, więc ZOSTAŃ Z NAMI LOGISTYKIEM A ATRAKCJE GWARANTOWANE!
Zespół Szkół w Bolechowie
tel. 061 812 60 40
e-mail: zsbolechowo@powiat.poznan.pl

Szanowni Rodzice,
Jeżeli Wasze dziecko urodziło się w roku 2003, 2004 to z pewnością zastanawiacie się w jaki
sposób rozpocznie edukację szkolną. Poniżej przedstawiam informacje o planowanych zmianach
w systemie oświaty dotyczące obniżenia wieku szkolnego.
Pamiętajcie! Dzieci 6-letnie obowiązkowo pójdą do szkoły 1 września 2012 roku.
Dzieci pięcioletnie
Dziecko ma prawo

Dziecko ma obowiązek

w roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011
dziecko w wieku 5 lat będzie miało prawo do
odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w:
– przedszkolu
– oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
– innej formie wychowania przedszkolnego

w roku szkolnym 2011/2012
dziecko w wieku 5 lat będzie miało obowiązek
odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego
w:
– przedszkolu
– oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
– innej formie wychowania przedszkolnego

Dzieci sześcioletnie
Dziecko ma prawo

Dziecko ma obowiązek

W roku szkolnym 2009/2010 2010/2011 2011/2012
W roku szkolnym 2009/2010
Dziecko 6-letnie ma prawo do edukacji szkolnej.
Obowiązek realizacji rocznego przygotowania
Rodzic powinien złożyć wniosek do dyrektora przedszkolnego w przypadku nierozpoczęcia
szkoły.
nauki w klasie pierwszej
Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły, którą uzależnia od:
a) warunków organizacyjnych szkoły
b) objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym
w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie
nauki
Uwaga! istnieje możliwość przyjęcia dziecka
sześcioletniego do szkoły nieobjętego wcześniej
żadną formą wychowania przedszkolnego po
uzyskaniu pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej

Teresa Dutkiewicz
Kierownik Biura ds. oświaty
tel. 061 892 36 90, e-mail: t.dutkiewicz@murowana-goslina.pl

OFERTY EDUKACYJNE SZKÓŁ
Zespół Szkół im. J. i Wł. Zamoyskich w Rokietnicy
1. TECHNIKUM – po 4 latach egzamin
maturalny i dyplom technika:
• w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego,
• w zawodzie kucharz,
• w zawodzie technik informatyk,
• w zawodzie technik hotelarstwa.
2. ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA:
Po 2 lub 3 latach nauki (w zależności od
zawodu) dyplom potwierdzający kwalifikacje
zawodowe oraz możliwość kontynuowania
nauki w technikum zaocznym.
• Klasa w zawodzie monter mechatronik (praktyki zawodowe organizowane
przez
firmę
SOLARIS
BUS&COACH w Bolechowie),
• Klasa rzemieślnicza,
• Klasa wielozawodowa.

3. TECHNIKUM ZAOCZNE:
Technikum Zaoczne na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej, działające w Zespole
Szkół im J. i Wł. Zamoyskich w Rokietnicy
Szkoła w Murowanej Goślinie, oferuje naukę
w dwóch specjalnościach: technik mechanik,
technik handlowiec. Od następnego roku
szkolnego oferta edukacyjna będzie poszerzona o inne specjalności. Nauka trwa 3 lata.
Zajęcia obejmują 9-10 godzin i odbywają się
w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Nauka
kończy się egzaminem zawodowym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Absolwenci
technikum mogą także przystąpić do matury.
Nauka w naszym technikum jest bezpłatna.
Szczegółowe informacje:
tel. 061 812 24 91
e-mail: Murowana.goslina@zsrokietnica.edu.pl
www.mgoslina.nazwa.edu.pl

Zespół Szkół im. generała
Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie
Oferuje absolwentom gimnazjum kontynuowanie nauki w:
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM:
• klasa humanistyczno-dziennikarska,
• klasa przyrodniczo-ekologiczna,
• klasa politechniczna,
• klasa sportowo-obronna,
oraz
TECHNIKUM LOGISTYCZNYM.
Więcej informacji na stronie:
www.zsbolechowo.pl
tel. 061 812 60 40
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BU R MI STR Z MI A STA I G MI N Y M U ROWA N A GOŚ LIN A
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina na podstawie art. 32 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175 poz. 1459 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości
informację, o możliwości przekształcenia posiadanego prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
I. Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)
• Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
(Dz. U. Nr 175, poz. 1459 ze zm.).
• Kodeks postępowania administracyjnego
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).
II. Wymagane dokumenty:
• wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego,
• oryginał aktualnego odpisu z księgi wieczystej (z ostatnich 3 miesięcy),
• odpis dokumentu ustanawiającego prawo użytkowania wieczystego,
• dokumenty potwierdzające następstwo prawne,
• dokumenty potwierdzające upoważnienie do nieodpłatnego
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dotyczy osób zwolnionych z opłaty za przekształcenie).
III. Opłaty:
Opłata skarbowa 10,00 zł – wpłata na rachunek bankowy Urzędu
Miasta i Gminy Murowana Goślina
IV. Termin załatwienia sprawy:
Prowadzenie wg procedury określonej w KPA.
V. Tryb odwoławczy:
Od decyzji Burmistrza Murowanej Gośliny służy odwołanie do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Murowanej Gośliny w terminie 14 dni od daty
doręczenia decyzji.
VI. Uwagi:
1. Wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności można składać osobiście w siedzibie Urzędu
lub przesłać pocztą.
2. Decyzję można odebrać:
• osobiście przez wnioskodawcę,
• za pośrednictwem poczty,
O formie odbioru decyduje wnioskodawca.
3. Wnioski zawierające braki formalne, które mimo wezwania nie
zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie pozostaną bez
rozpatrzenia.
4. Zgodnie z art. 4 ust. 1, ust. 3 oraz ust. 4 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, opłatę z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności rozkłada się, na wniosek użytkownika
wieczystego, na raty, na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy
niż 20 lat, chyba że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10
lat. Nieuiszczona część rozłożonej na raty opłaty podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie
redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
5. Wierzytelność z tytułu opłaty z przekształcenia użytkowania
wieczystego w prawo własności rozłożonej na raty podlega
zabezpieczeniu hipoteką przymusową, ustanowioną na nieruchomości objętej przekształceniem. W przypadku przekształcenia udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości,

związanego z odrębną własnością lokalu, hipoteka przymusowa
obciąża nieruchomość lokalową osoby, na rzecz której nastąpiło
przekształcenie. Podstawą wpisu hipoteki jest ostateczna decyzja wydana przez burmistrza.
6. Od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługuje:
• 90% bonifikaty osobie fizycznej, której dochód miesięczny
na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie
przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie odrębnych przepisów). Bonifikata udzielana jest na wniosek zainteresowanego w przypadku, jeżeli nieruchomość jest zabudowana na cele mieszkaniowe albo przeznaczona pod tego
rodzaju zabudowę.
W przypadku użytkownika wieczystego ubiegającego się o udzielenie 90% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia należy
załączyć:
- oświadczenie wnioskodawcy o uzyskanym dochodzie miesięcznym przypadającym na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym za ostatnie półrocze roku poprzedzającego
rok złożenia wniosku (pomniejszonym o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe
oraz chorobowe) i o ilości członków rodziny stanowiących
jego gospodarstwo domowe.
• 50% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
przysługuje osobom fizycznym, które prawo użytkowania wieczystego uzyskały przed dniem 5 grudnia 1990r. oraz ich
następcom prawnym. Bonifikaty udziela organ właściwy do
wydania decyzji na wniosek zainteresowanego.
Bonifikata w wysokości 50 % przysługuje również w przypadku nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków.
7. W przypadku zbycia lub wykorzystania nieruchomości na inne
cele niż cele, które stanowiły podstawę udzielenia bonifikaty,
uprawniony organ może żądać zwrotu kwoty równej udzielonej
bonifikacie po jej waloryzacji. Z żądaniem tym uprawniony organ
możne wystąpić jeżeli osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dokonała tych czynności przed upływem 5 lat, licząc
od dnia przekształcenia. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby
bliskiej (w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy o gospodarce nieruchomościami), spółdzielni mieszkaniowej w przypadku ustanowienia odrębnej własności na rzecz członków oraz właścicieli
lokali, którym przekształcono udział w prawie użytkowania wieczystego w prawo własności. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ może odstąpić od żądania zwrotu bonifikaty, za
zgodą Rady Miejskiej.
Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy Murowana
Goślina, u p. Jadwigi Kubińskiej - Kierownika RGNRiL, w pokoju nr 31,
tel. 061 892 36 30.
Marcin Buliński
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
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BU R MISTR Z MI A STA I G MI N Y M U ROWA N A GOŚ LIN A
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE, UL. PODGÓRNA 4
1. Nieruchomość ozn. w ew. gruntów i budynków nr 345/1 i 345/2 o
łącznej pow. 0,0925 ha, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW Nr
PO1P/00138128/3,
2. CENA WYWOŁAWCZA: 500.000,00 zł brutto (słownie: pięćsettysięcy zł 00/100)
3. Decyzją nr 166/2007 z dnia 23.09.2008r. Burmistrza Miasta i Gminy
Murowana Goślina ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji
polegającej na budowie budynku usługowego (funkcja biurowa,
kawiarnia, księgarnia, multimedialny salonik prasowy, restauracja,
funkcja gastronomiczna, salon kwiatowy) z dopuszczeniem funkcji
mieszkalnej.
4. Nieruchomość nie posiada żadnych obciążeń i zobowiązań prawnych.
5. Nieruchomość zlokalizowana jest w centrum miasta w zwartej intensywnej zabudowie kamienicznej, zabudowana budynkiem mieszkalnym o złym stanie technicznym.
6. Obiekty znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej lecz nie są
wpisane do rejestru zabytków. Powyższe nie zwalnia od konieczności
dokonywania wszelkich uzgodnień i uzyskiwania zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.
7. Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i
2 uogn minął 20.03.2009 r.
8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
• wpłata wadium w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub
papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego
obrotu w wys. 100.000,00 zł słownie: sto-tysięcy-zł, najpóźniej w dniu 02.06.2009r., na rachunek bankowy UMiG w
Pobiedzisko-Goślińskim BS 0/Murowana Goślina nr 05
90440001 0020 0200 0156 0007,
• złożenie koncepcji zagospodarowania nieruchomości sporządzonej przez uprawnionego architekta (w ramach dodatko-

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
Godziny otwarcia Urzędu:
Punkt Obsługi Interesanta, Kancelaria i Ewidencja Działalności
Gospodarczej:
poniedziałek - piątek 7.00 – 18.00
Ewidencja Ludności, Urząd Stanu Cywilnego oraz zgłaszanie
zgonów:
poniedziałek 10.00 – 18.00, wtorek-piątek 10.00 – 17.00
przedłużone weekendy pod numerem: 504 285 650
Pozostałe Referaty i Biura:
poniedziałek 10.00 – 18.00
wtorek-piątek 10.00 – 15.30
Dyżur Burmistrza oraz Zastępcy Burmistrza:
poniedziałek 14.00 – 17.00
czwartek 10.00 - 11.00
Adres: ul. Poznańska 18, 62 – 095 Murowana Goślina
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl; www.murowana-goslina.pl
Telefony
Centrala: 061 892 36 00,
fax: 061 812 21 40
Burmistrz Tomasz Łęcki............................................................061 892 36 05
Zastępca Burmistrza Marcin Buliński.......................................061 892 36 06
Skarbnik Romana Dudek...........................................................061 892 36 07
Sekretarz Maciej Kaczmarek.....................................................061 892 36 08

wego warunku przetargu) w oparciu o decyzję o warunkach
zabudowy, określoną w pkt.3 wraz z harmonogramem realizacji inwestycji.
9. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który
przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości,
pozostałym uczestnikom zwraca się nie później niż przed upływem 3
dni od dnia zamknięcia przetargu
Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów,
niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej
wiadomości wraz z podaniem przyczyny odwołania.
Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg pisemny nieograniczony–ul. Podgórna 4” do dnia
09.06.2009r. do godz. 15.00, w Kancelarii UMiG, ul. Poznańska 18,
pokój nr 1.
Pisemna oferta powinna zawierać:
• imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę,
jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot wraz z nr telefonu kontaktowego,
• datę sporządzenia oferty,
• oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
• oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
• koncepcję zagospodarowania nieruchomości sporządzonej przez
uprawnionego architekta w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy,
określoną w pkt.3 wraz z harmonogramem realizacji inwestycji.
Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium.
Część jawna przetargu (otwarcie ofert) nastąpi w obecności oferentów w
dniu 10 czerwca 2009r. o godz.11.00, w siedzibie UMiG Murowana
Goślina, ul. Poznańska nr 16, sala konferencyjna.
Szczegółowych informacji udziela kierownik RGNRiL Jadwiga Kubińska p.
nr 31, tel. 061 892 36 30.
Murowana Goślina, dnia 31.03.2009 r.

Referat Inwestycji, kierownik Ryszard Pomin..........................061 892 36 10
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
kierownik Violetta Szałata.........................................................061 892 36 40
Utrzymanie dróg i infrastruktura drogowa, Arkadiusz Krociak..061 892 36 42
Tel. alarmowy - Kanalizacja deszczowa, drogi i oświetlenie.......0 510 25 13 79
Rolnictwo, leśnictwo i melioracje, Małgorzata Śliwa....................061 892 36 33
Dodatki mieszkaniowe, Lucyna Kasprzak................................061 892 11 93
Referat Gospodarki Nieruchomościami,
kierownik Jadwiga Kubińska.....................................................061 892 36 30
Referat Podatków i Opłat Lokalnych, kierownik Bożena Patan...061 892 36 75
Urząd Stanu Cywilnego, Dowody Osobiste, Ewidencja Ludności,
kierownik Aleksandra Pilarczyk.................................................061 892 36 55
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,
kierownik Ewa Leitgeber...........................................................061 892 36 50
Biuro Rady Miejskiej, Piotr Hildebrandt...................................061 892 36 54
Obsługa inwestorów, Barbara Florys - Kuchnowska..................061 892 36 65
Zarządzanie Kryzysowe.............................................................0 722 323 318
Turystyka, promocja, obszary wiejskie, Arkadiusz Bednarek.....061 811 88 48
Komunikacja Społeczna, Osiedla Samorządowe, Roma Dukat.......061 811 88 48
Straż Miejska..................................kom.: 0 500 12 49 40, tel.: 061 812 20 10
Policja..............................................kom.: 0 500 13 53 51, tel.: 061 812 22 97
Pogotowie Ratunkowe.................................................................................999
Pogotowie Energetyczne...........................................................061 423 91 11
Wodociągi i kanalizacja sanitarna (całą dobę).............061 812 20 40 lub 994
Wodociągi i kanalizacja sanitarna (700 - 2200)............................061 835 90 66
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