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SPOTKANIE NOWOROCZNE A.D. 2010

7

stycznia br. w auli Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie odbyło
się Spotkanie Noworoczne.
Gospodarz spotkania - Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina – tradycyjnie
już w takiej właśnie formie
na początku nowego roku
dziękuje za współpracę
w minionym roku przedsiębiorcom, organizacjom, stowarzyszeniom i osobom prywatnym.
Motywem przewodnim tegorocznego spotkania było
widowisko plenerowe
„Dzieje Murowanej Gośliny”.

Wręczenie medalu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Murowana Goślina” Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego Markowi Woźniakowi.

Głosuj na miasto Murowana Goślina
W KONKURSIE WIRTUALNE MIASTO
fot. sxc.hu

Murowana Goślina została zgłoszona do internetowego konkursu „Moje Wirtualne Miasto”. Walczymy o ciekawe nagrody
z 203 innymi samorządami. Nagroda główna to wykonanie
wirtualnego spaceru w liczbie 500 panoram.

A

by wygrać konkurs musimy zebrać jak
największą ilość głosów na nasze miasto.
Głosować można na dwa sposoby:
• raz w tygodniu e-mailowo na stronie:
http://www.mojewirtualnemiasto.pl/glosowanie-139.html
• sms-owo wysyłając sms-a pod numer
71068 z hasłem: AT.VTOUR.139
Jest jeszcze trzecia możliwość zdobywania
punktów umieszczając baner głosowania na
różnych stronach www. Każdy baner wart jest
aż 50 głosów. Zachęcamy organizacje i instytucje prowadzące swoje strony internetowe
do włączenia się w akcję. Prosimy o informację, jeśli ktoś zamieści taki baner na swojej

stronie. Banery na swych stronach umieściły
już m.in.: goślińskie firmy: W. Krankiewicza
WEBWIZARDS, HANT, FBU90 oraz instytucje: PLOT, Puszcza Zielonka, KPZG, Straż
Miejska, Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni,
spółka MG Sport, KS Piecobiogaz Murowana
Goślina, MGOKiR, Biblioteka Publiczna,
a także kapela „Swoja wiara”, radekkulupa.pl
Wszelkie informacje dot. konkursu pod adresem: http://www.mojewirtualnemiasto.pl/
Zachęcamy do głosowania - nie tylko mieszkańców naszej gminy - ale również jej przyjaciół.
Biuro Komunikacji Społecznej
tel. 61 811 88 48
e-mail: promocja@murowana-goslina.pl

Dokończenie - str. 5

ZMIANA
SIEDZIBY

STRAŻY
MIEJSKIEJ
Z dniem 1 marca br. zmienia się siedziba
Straży Miejskiej. Nowy adres to budynek
Gimnazjum nr 2 na os. Zielone Wzgórza,
ul. Gen. T. Kutrzeby 3 - wejście od boiska.
Numery telefonów pozostają bez zmian.
Piotr Kubczak, Komendant Straży Miejskiej
tel. 61 812 20 10
e-mail: p.kubczak@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

SPOTKANIE

12 marca 2010

Terminarz najbliższych
imprez kulturalnych

Z DR WANDĄ PÓŁTAWSKĄ
fot. Mariusz Kubik

- doktorem nauk medycznych, specjalistką w dziedzinie psychiatrii, harcerką, w czasie II wojny światowej więzioną w niemieckich
obozach koncentracyjnych, bliską przyjaciółką Papieża Jana Pawła
II, obrończynią życia dzieci nienarodzonych i świętości rodziny.

godz. 19:00 – spotkanie dla małżeństw – rodziców dorastających dzieci –
„Konieczność i sposoby pielęgnowania więzi małżeńskich” – sala gościnna
Gimnazjum nr 2, ul. Gen. T. Kutrzeby 3
godz. 18:00 – spotkanie dla młodzieży starszej, narzeczonych i młodych
małżeństw „Jak zachować czystość? Jak budować relacje małżeńskie?” – sala
gościnna Gimnazjum nr 2, ul. Gen. T. Kutrzeby 3
Parafia pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa w Murowanej Goślinie

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
Tomasz Łęcki
Proboszcz Parafii pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie
ks. Piotr Skoczylas
zapraszają na gminne obchody

NARODOWEGO
DNIA Ż YCIA
24 marca 2009 r. (środa), Długa Goślina

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

Wydarzenie

Miejsce

20 lutego

Impreza biletowana Wolna Grupa
Bukowina

aula Gimnazjum nr 1

7 marca

XIII Otwarte Mistrzostwa Gminy
w Szachach

MGOKiR

marzec

Gminny Konkurs Wiedzy o Chopinie w 200. rocznicę urodzin

aula Gimnazjum nr 1

24 marca

Narodowy Dzień Życia

SP oraz Kościół Parafialny Długa Goślina

23 marca

Eliminacje gminne XII Powiatowego Konkursu recytatorskiego
„WIOSENNE PRZEBUDZENIE”

Klub Osiedlowy

26 marca

Wielki Finał XII Powiatowego
Konkursu Recytatorskiego
„WIOSENNE PRZEBUDZENIE”

MGOKiR

29 marca

VI Teatralia – Gminny Przegląd
Szkolnych Zespołów Teatralnych

aula Gimnazjum nr 1

22 kwietnia

XVI Gminny Konkurs Wiedzy
Przyrodniczo-Leśnej

MGOKiR

23 kwietnia

Impreza biletowana Formacja
Chatelet

aula Gimnazjum nr 1

Program uroczystości:
17.00 Konferencja „Bądźmy świadkami miłości – małżeństwo czy wolny związek?”; miejsce: sala widowiskowo-sportowa szkoły podstawowej
19.00 Msza św. z podjęciem Duchowej Adopcji Dziecka
Poczętego z udziałem ks. Biskupa Wojciecha Polaka;
miejsce: kościół pw. św. Marii Magdaleny

WOŚP już pełnoletnia!!!

P

odobnie jak w latach ubiegłych Sztab
XVIII Finału mieścił się w Ośrodku Kultury. Już od wczesnych godzin rannych i
pomimo siarczystego mrozu do akcji wyruszyło 24 wolontariuszy na teren całej naszej
gminny. Orkiestrowe imprezy, które organizowane są w ten wyjątkowy dzień w naszym
mieście i tym razem sprawiły, że goślinianie
pokazali, że są z orkiestrą i można zawsze na
nich liczyć.
Oprócz pieniędzy zbieranych w tym dniu bardzo ważną akcję zorganizowali niezastąpieni
„Gośliniacy”, czyli Klub Honorowych Dawców
Krwi na czele z prezesem Stanisławem Woźniakiem i Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Poznaniu. W tym roku
zebrano 102,170 litrów krwi.

Kulminacją XVIII finału WOŚP w naszym mieście było „światełko do nieba”, które dokładnie
o godz. 20.00 na placu Spółdzielni „Rolnik”
rozjaśniło goślińskie niebo.
Na 18. urodziny orkiestry zebraliśmy w naszej
gminie 18,461,71 zł. Serdecznie dziękujemy
wolontariuszom, przyjaciołom naszego sztabu,
honorowym dawcom krwi, nauczycielom
i uczniom za piękne występy, zespołom za
koncerty oraz wszystkim, którzy przyczynili
się do zorganizowania XVIII Finału WOŚP
w naszej gminie.

Szczegółowe relacje i galeria zdjęć z XVIII
Finału WOŚP na www.wosp.kdr.pl.

LODOWISKO

na Nowym Rynku

O

d 16 stycznia Straż Miejska zaprasza wszystkich chętnych do korzystania z lodowiska, które zostało
przygotowane na płycie Nowego Rynku
dzięki pomocy Spółdzielni Mieszkaniowej
„Zielone Wzgórza”, Pana Stefana Wysockiego i Ochotniczej Straży Pożarnej
w Murowanej Goślinie. Strażnicy przez
cały czas utrzymują działanie lodowiska
wylewając na taflę kolejne warstwy wody
i usuwając z niej śnieg. W założeniu lodowisko miało funkcjonować przez okres ferii
zimowych, jednak dzięki uprzejmości aury
lodowisko będzie czynne tak długo, jak
będzie to możliwe.

fot. sxc.hu

10 stycznia 2010 roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
zagrała po raz osiemnasty. Tradycyjnie i nasza gmina grająca już
siedemnasty rok (od drugiego finału) nie pozostała obojętna na
pomoc dla onkologii dziecięcej.

Piotr Kubczak
Komendant Straży Miejskiej
tel. 61 812 20 10
e-mail: p.kubczak@murowana-goslina.pl
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Co w kulturze się zdarzyło?
Wielki sukces Widowiska Plenerowego i Festiwalu Chóralnego

24 I 2010.... ostatnie dźwięki kolęd

G

oślińskie Kolędowanie prowadzone przez
Mateusza Sibilskiego i Marcina Matuszewskiego za nami. Tym samym, rzec można, za
nami czas kolędowania w ogóle.

Wieczorem, przy nastrojowych światłach rozbrzmiewały dźwięki kolęd wykonywane przez
nasze rodzime zespoły: zespół folklorystyczny
„Goślinianie”, zespół śpiewaczy KGW „Goślińskie Chabry”, Chór Mieszany „Vocantes”,
zespół śpiewaczy PZERiI „Goślinianka”, Żeński Chór „Canzona Absolwent”, zespół
wokalny z Długiej Gośliny i solistów: Anię
Wagner, Jana Kasseję. Gościem specjalnym
„Goślińskiego Kolędowania” był Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Poznaniu pod
dyrekcją Leszka Bajona. A było czego posłuchać. Niestety okazuje się, że zdecydowanie
mniej ludzi jest do ... słuchania. Nutę goryczy
pozostawia po kolędowaniu fakt, że mało
zespołów ciekawych jest tego co prezentują
inni i po swoim występie po prostu ubiera się
iwychodzi. Dlaczego nie dbamy o kulturę koncertów? Po pozytywnych wrażeniach z warstwy artystycznej Goślińskiego Kolędowania
okazuje się, że warstwa kulturalna pozostawia
wiele do życzenia. Kolędujmy wspólnie! Przecież sam tytuł brzmi „Goślińskie Kolędowanie”. Nie zmieniajmy tytułu na „Goślińskie
odśpiewanie...” . Było tyle okazji do wspólnego pośpiewania, do kolędowania wraz z
występującymi zespołami... szkoda, że wielu
nawet nie chciało wziąć tego pod uwagę.

Koncert Noworoczny 2010

P

o raz kolejny Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
zaprosił wszystkich mieszkańców na niezwykły koncert noworoczny, który odbył się 1
stycznia 2010 r. o godz. 17.00 w auli Gimnazjum nr 1.
Tradycyjnie życzenia mieszkańcom złożył Burmistrz Tomasz Łęcki. W tym roku zaprosiliśmy
duet skrzypcowy Queens of Violins, który
powstał w 2007 r. w Bydgoszczy z inicjatywy
dwóch młodych, utalentowanych skrzypaczek
Anity Tubaji i Karoliny Wróbel-Krysztoforskiej.
Jest to jeden z nielicznych zespołów w Polsce,
a nawet w Europie, gdzie instrumentalistki
oprócz skrzypiec akustycznych grają na instrumentach elektrycznych, stwarzając tym
samym niepowtarzalne efekty brzmieniowe,
które dają słuchaczom niezapomniane wrażenia. W Murowanej Goślinie zaprezentowały
się przede wszystkim w muzyce rozrywkowej.
Była również lampka szampana.

Chór „Canzona” w Zakopanem

C

hór „Canzona Absolwent” pod dyrekcją
Adrianny Wtorkowskiej wziął udział w Festiwalu Kolęd, Pastorałek i Pieśni Bożonarodzeniowych „Dobrze ześ sie Jezu pod Giewontem
zrodził” w Zakopanem. W dniu 9 stycznia 2010
r. chór dał godzinny koncert kolęd i pastorałek
w kościele pw. Świętego Krzyża.

9

grudnia 2009 r. odbyło się rozstrzygnięcie X
edycji Konkursu ogłoszonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach
strategii rozwoju obszarów wiejskich”.

Co roku w gronie wyróżnionych jest również
gmina Murowana Goślina. Tym razem Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w
Murowanej Goślinie zgłosił do konkursu 5 projektów. Silna grupa przedstawicieli Ośrodka
Kultury oraz Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Tomasz Łęcki udała się do
Poznania na finał konkursu, który odbywał się
w sali konferencyjnej Polskiej Akademii Nauk.
Emocje sięgnęły zenitu, kiedy Przewodnicząca
Kapituły Konkursu Krystyna Poślednia oraz
Waldemar Witkowski - członek Sejmiku Województwa Wielkopolskiego rozpoczęli wręczanie nagród. Okazało się, że Murowana Goślina

X Powiatowe Kolędowanie w Buku

W

bardzo mroźne sobotnie (23.01.2010)
popołudnie w kościele farnym, pw. św.
Stanisława Biskupa w Buku panowała gorąca
atmosfera. Tłumnie stawiła się wierna publiczność jubileuszowego Powiatowego Kolędowania, imprezy, która od dziesięciu już lat
zachęca mieszkańców do wspólnego śpiewania kolęd.
Najpierw wystąpili gospodarze, zespół kameralny „Amici Canti”, który pod czujnym okiem
dyrygenta Leszka Górki przygotował trzy
pieśni. Po występie dorosłych, zaprezentował
się dziecięcy chór „Tutti Santi” z Kórnika. Ostanie wystąpiły panie z żeńskiego chóru
„Canzona Absolwent” z Murowanej
Gośliny. Brawurowo wykonały cztery
kolędy: Brzmią aniołów, Dzisiaj w Betlejem, Gloria – kolęda francuska oraz Go,
tell it – kolęda amerykańska. X Powiatowe
Kolędowanie w Buku odbywało się pod patronatem TVP Poznań, reportaż z tego spotkania
mogliśmy obejrzeć 24 stycznia 2010 roku o godzinie 18.50. źródło: www.powiat.poznan.pl.

Koncert Adwentowy

otrzymała wyróżnienie i nagrodę pieniężną aż
za 2 projekty. I tak:
• nagrodę w wysokości 30 tys. zł otrzymało widowisko plenerowe „Dzieje
Murowanej Gośliny”,
• nagrodę w wysokości 15 tys. zł otrzymał II Międzynarodowy Festiwal Chóralny im. ks. Edmunda Szymańskiego.
Sukces w pełni zasłużony, gdyż za obiema
imprezami – a zwłaszcza za po raz pierwszy
organizowanym widowiskiem – kryje się ciężka
praca załogi Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie oraz
ludzi z nimi współpracujących, a za festiwalem
- dyrektora festiwalu prof. Akademii Muzycznej
w Bydgoszczy - Elżbiety Wtorkowskiej i współorganizatorów - chórów „Canzona”. Uroczystość uświetnił występ Chóru Mieszanego
„Vocantes” pod dyrekcją prof. Leszka Bajona.

Kolędowanie zespołu wokalnego
z Długiej Gośliny

P

odtrzymując polską tradycję śpiewania
kolęd, Zespół Wokalny z Długiej Gośliny
pod kierunkiem Józefa Kasprzaka, wystąpił z
trzema koncertami, przedstawiając mniej znane
kolędy i pastorałki. W repertuarze znalazły się
również własne utwory. 11 stycznia zespół
zaśpiewał dla mieszkańców Długiej Gośliny, 16
stycznia w Poznaniu oraz 17 stycznia w Koziegłowach wspólnie z chórem parafialnym Zryw.

Mikołajki

6

grudnia 2009 r. na Nowym Rynku MGOKiR
wraz ze SM Zielone Wzgórza zorganizowali Mikołajki. Mikołaj był szczodry, ale trzeba
było się natrudzić, żeby zdobyć słodkości. Konkurencje wymagały szybkości i precyzji (rzucanie jajkami, przelewanie wody), ale amatorom łakoci to nie przeszkadzało. Głównym
punktem programu był pokaz TEATRU TANCERZY OGNIA „BELTAINE” z Jabłkowa.
Efektowne układy, szczudlarze, płonące
pochodnie, race, wszystko to oprawione dynamiczną muzyką zahipnotyzowało publiczność i
wywarło na niej duże wrażenie.

P

o raz drugi w kościele pw. Najwyższego
Arcykapłana Jezusa Chrystusa mogliśmy
przeżywać czas adwentu. W niedzielę 20 grudnia odbył się niezwykły koncert adwentowy w
wykonaniu chórów „Canzona”. Usłyszeliśmy
m.in. Modlitwę z opery „Jaś i Małgosia”, O najdroższy kwiatku, Veni Domine, Rorate coeli.
Na koncercie adwentowym zaprezentowały
się: Chór Dziewczęcy „Canzona”, Chór „Canzona Kameralna”, Żeński Chór „Canzona
Absolwent”, Chór Chłopięcy „Canzona”
i Chór Mieszany „Canzona Plus”. Dyrygowały:
Adrianna Wtorkowska, Elżbieta Wtorkowska,
fortepian: Lilianna Wojciechowska, Weronika
Jarzyńska, organy: Dominika Chromiak. Po
koncercie podziękowania chórzystom i dyrygentkom złożył ks. proboszcz Marek Chmara.

Goślińskie zespoły
na Poznańskim Betlejem

O

d 12 grudnia na poznańskim Starym
Rynku odbywało się jubileuszowe X Poznańskie Betlejem. Oprócz wspólnego kolędowania można było także skorzystać z bogatej
oferty świątecznych potraw i upominków.
Najważniejszym elementem imprezy były
występy artystyczne, kiermasz świąteczny
oraz IV Międzynarodowy Festiwal Rzeźby
Lodowej. W niedzielne popołudnie 13 grudnia na scenie przed ratuszem zabrzmiały
kolędy w wykonaniu goślińskich zespołów:
zespołu śpiewaczego „Goślińskie Chabry”
pod kierownictwem Bożeny Rydzyńskiej
i Żeńskiego Chóru „Canzona Absolwent”
pod dyrekcją Adrianny Wtorkowskiej.
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Podsumowanie 2009 roku
Fragment przemówienia Burmistrza Tomasza
Łęckiego podczas Spotkania Noworocznego
7 stycznia 2010 r.

W

epoce globalizacji, w epoce serwisów
internetowych, 24-godzinnych telewizji informacyjnych, mamy poczucie
uczestnictwa na bieżąco w przeróżnych wydarzeniach, w dowolnych miejscach na świecie.
Za wszelkimi wydarzeniami stoją konkretni
ludzie. Często trudno ich dostrzec. Zauważamy ich w pełni najczęściej wtedy, kiedy nie
ma ich już wśród nas. To tak jak u księdza Jana
Twardowskiego: „tak szybko odchodzą”.

Wśród tych, którzy byli wśród nas chcę wspomnieć śp. Jana Twaroga. Pan Jan był człowiekiem instytucją. Przez wiele lat wszelkie najważniejsze sprawy w Murowanej Goślinie
odbywały się z Jego udziałem lub przy Jego
wsparciu… Innym, który od nas odszedł, ale
głęboko wierzymy, że nas nie opuścił, jest śp.
ksiądz Roman Mikołaj Kostecki. Wspierał nas,
poruszał nasze sumienia, niejednemu wskazał
drogę…
Szanowni Państwo,

chciałbym przedstawić podsumowanie naszych
działań w 2009 roku.
Jest nas więcej. W ciągu roku liczba mieszkańców gminy wzrosła o 69 osób. Witaliśmy 16tysięcznego mieszkańca.
To, co mimo wszystko zawsze najważniejsze
w aktywności samorządu, to inwestycje
komunalne.
Najważniejszą, najbardziej skomplikowaną
i najdroższą inwestycją była budowa ulicy Polnej. Blisko 2 km nowej drogi, głównie w Goślińskiej Strefie Przemysłowej wraz z pełnym
uzbrojeniem znakomicie wzmocniło atrakcyjność inwestycyjną naszej gminy. Wartość tego
przedsięwzięcia przekroczyła 13 mln zł. Tutaj
szczególne podziękowania dla p. Wojewody za
przyznaną dotację ok. 1,5 mln zł. Bezpośrednie
zaangażowanie budżetu gminy to ponad 8 mln
zł. W wyniku szans na dodatkową dotację
może spadnie ostatecznie do ok. 6 mln zł. To
ogromny wysiłek. Niemożliwy bez wsparcia
kredytem. Ale jest to inwestycja, która już się
spłaca. Inwestorzy zlokalizowani przy ul. Polnej zapłacą w 2010 roku ok. 1,8 mln zł. podatku,
a w kolejnych latach w związku z kolejnymi
inwestycjami ok. 2,2 mln zł. Zatrudnienie w
tych firmach już dzisiaj znajduje ok. 1100 osób.
Drugą strategiczną inwestycją minionego roku
jest budowa hali widowiskowo-sportowej.
Dodajmy do tego wybudowanie kompleksu
boisk ze sztuczną nawierzchnią w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” oraz remont
sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr
1.
Bezpieczeństwo na drogach istotnie poprawia
wybudowana przy wsparciu Województwa
ścieżka pieszo-rowerowa przez Przebędowo
i dalej do Trojanowa oraz wraz z powiatem

Tomasz Łęcki - Burmistrz Miasta i Gminy

zmodernizowany wiadukt w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej.

lidów, Fundacją „Bread of Life” pomagającą
bezdomnym oraz innymi.

Firma AQUANET realizowała kolejne inwestycje - główny kolektor sanitarny od ulicy Cichej
do ulicy Rogozińskiej wraz z przepompownią
przy ulicy Na Stoku oraz kanalizacji sanitarnej
w ulicy Polnej. W Długiej Goślinie trwała
budowa stacji uzdatniania wody.

Wysokie wymagania mieszkańcy stawiają
transportowi publicznemu. Pomimo aż 76
kursów dziennie do Poznania realizowanych
przez firmę WARBUS i innych przewoźników,
występowało wiele napięć spowodowanych
głównie zatłoczeniem niektórych przejazdów.
Problem ten pojawił się w związku z wycofaniem się z rynku firmy Transregion. Obecnie
sytuacja ulega poprawie, ponieważ uruchomiliśmy dodatkowy kurs do Bolechowa (tu
liczymy na współpracę z powiatem – właścicielem tamtejszej szkoły). Od 1 stycznia pojawiła się dodatkowa oferta, tym razem TransRegionu. Jednocześnie po wcześniejszych niepowodzeniach udało się uruchomić pierwsze
trzy linie transportu wewnątrzgminnego.

Ogromnie ważne dla mieszkańców są projekty realizowane przez sołectwa i osiedla
samorządowe. W 2009 roku zrealizowano
ich 25, m.in. doposażono place zabaw.
Już teraz mamy zapewnione dofinansowanie
budowy boiska w Białężynie, świetlicy w Rakowni oraz kanalizacji w Złotoryjsku i wodociągu w Głębocku. Projekty powstawały przy
zaangażowaniu mieszkańców poszczególnych
miejscowości i będą realizowane w najbliższych trzech latach.
Za niezwykle ważne dla dalszego uporządkowanego rozwoju naszej gminy należy uznać
uchwalenie Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania
Przestrzennego
i czterech planów zagospodarowania przestrzennego.
Nowoczesne miasto musi być dobrze
wyposażone, ale musi także sprawnie
działać.
Ważną dziedziną usług publicznych jest
oświata. Gmina Murowana Goślina wyróżnia
się dużą ilością miejsc w przedszkolach i różnorodnością form placówek. Wszystkie przedszkola prowadzone są przez osoby fizyczne
lub stowarzyszenia. Obok dotychczasowych
podmiotów prowadzących przedszkola w minionym roku rozwinęło swą działalność Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni i działające na
terenie Białężyna i Długiej Gośliny Stowarzyszenie „Małe jest piękne”. Za tak funkcjonujący
system zostaliśmy nagrodzeni w konkursie
ogólnopolskich korporacji samorządowych:
„Samorządowy Lider Zarządzania 2009 –
Usługi społeczne”.
Dobrze układała się współpraca ze szkołami
ponadgimnazjalnymi w Murowanej Goślinie
i Bolechowie.
Dziesiąty rok działa Fundacja Edukacyjna im.
Jana Pawła II. Kolejnych 6 stypendystów korzysta ze wsparcia. Obecnie jest to już 450 zł.
brutto miesięcznie. Łącznie Fundacja udzieliła
wsparcia 60 młodym mieszkańcom naszej
gminy rozpoczynającym studia akademickie.
Najsłabszych mieszkańców wspiera Ośrodek Pomocy Społecznej. Należy podkreślić
świetną współpracę z prężnymi organizacjami
pozarządowymi: Caritas, Goślińskim Stowarzyszeniem Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwa-

Doskonalimy funkcjonowanie administracji,
tam gdzie jest to możliwe obniżamy koszty jej
funkcjonowania. Przyjęły się wydłużone
godziny otwarcia urzędu, co umożliwia załatwienie sprawy bez konieczności zwalniania
się z pracy, powiadamianie interesantów o załatwionych sprawach przez Internet i telefon.
Docierają do mnie także głosy niezadowolenia, uwagi, wnioski. Do najważniejszych należy
zaliczyć te związane z funkcjonowaniem transportu publicznego, tempem napraw uszkodzeń dróg czy zwalczaniem zaśmiecania środowiska. Problemem w niektórych miejscach
jest zachowanie pewnej grupy młodych mieszkańców. To wszystko jest przedmiotem stałego zainteresowania i odpowiednie służby
miejskie są zobowiązane do poprawy w tych
dziedzinach.
Murowana Goślina uznawana jest za
gminę, w której ciągle się coś dzieje.
Pamiętamy o ważnych rocznicach. Tym, którzy zapomnieliby, przypominają zawsze zdobiące miasto flagi narodowe, papieskie czy
gminne. Należąca do najlepszych w Polsce I
drużyna harcerek ZHR im. Janiny Bartkiewicz
brała udział w uroczystościach Święta Niepodległości w Warszawie.
Za kulminację naszego potencjału należy uznać
przedstawienie historyczne „Dzieje Murowanej Gośliny”. Bardzo się cieszę i cieszą się
wszyscy twórcy „Dziejów”, że już na początku,
po pierwszej edycji zostaliśmy nagrodzeni
przez Samorząd Województwa, co nie jest
bez znaczenia dla rozwoju przedstawienia –
nagrodą finansową.
Nagrodę uzyskał również Międzynarodowy
Festiwal Chóralny im. ks. Edmunda Szymańskiego, którego dyrektorem artystycznym jest
pani prof. Elżbieta Wtorkowska.
Działo się w minionym roku tyle, że pozwolę
sobie tylko na symboliczne wyliczenie:
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Koncerty: Noworoczny, „Stanisław Czarnecki
in Memoriam”, ale także „AudioFeels” czy
„Starego Dobrego Małżeństwa”, III Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski w Pławnie, Cykl
„Murowane Lato”, a w nim „Wianki” w Mściszewie, „Targ Wiejski” w Boduszewie, Festiwal
„Musica Sacra – Musica Profana” w Długiej
Goślinie oraz Dożynki w Przebędowie. Nasze
dzieci i młodzież wygrały konkurs „Prosinfoniki”.
Pora na wiadomości sportowe...
Życie sportowe mimo kryzysu, a może na przekór jemu rozwĳa się. Nasi sportowcy odnosili
sukcesy w lekkiej atletyce, judo, wioślarstwie.
Znakomicie rozwĳała się turystyka i sport
rowerowy. Naszym okrętem flagowym stała
się grupa rowerowa AVES Murowana Cykloza,
wspierana finansowo przez prezesa firmy
Aves, a zarazem wielkiego miłośnika rowerów
– niestety już nie żyjącego Ryszarda Osiadło.
W maratonie MTB w kwietniu wzięło udział
blisko tysiąc uczestników w tym ok. 60 z Murowanej Gośliny.
Dzielnie walczyli piłkarze Łopuchowa. Sporo
emocji dostarczyli piłkarze Concordii, którzy
po dobrym sezonie oraz przy pomocy dodatkowych zabiegów organizacyjnych reprezentują nas w klasie okręgowej, a zapowiadają, że
marzą o IV lidze.
Był to świetny rok dla siatkówki. Powstał
zespół mężczyzn, świetnie radzą sobie nasze
wychowanki w III lidze.
Powstał zespół KS Piecobiogaz Murowana
Goślina. Obecnie panie są Murowanymi Faworytkami do awansu do I Ligi.
Innym nowym przedsięwzięciem jest przygotowanie powołania Unii Miast Rowerowych. Bardzo ciekawie rozwĳa się Lokalna
Grupa Działania „Kraina Trzech Rzek”.
Sprawą niezwykle poważnie przez nas traktowaną jest współpraca w ramach Aglomeracji Poznańskiej. Intensywnie pracujemy
w Radzie Aglomeracji Poznańskiej i jej Komitecie Organizacyjnym.
Wreszcie sprawy zewnętrzne. Obok wcześniejszej współpracy z niemieckim Hemmingen
i podhalańską Ochotnicą Dolną, utrzymywaliśmy kontakty z ukraińskim Niemirow i szkockim Biggar. Największa dynamika jednak
dotyczyła współpracy z francuskim miastem
Yvetot. To właśnie z merem Emilem Canu
w lipcu, podczas Jarmarku św. Jakuba podpiszę oficjalną umowę o partnerstwie.
Do tego warto jeszcze dodać projekty szkolne,
w tym m.in. dotyczące współpracy z młodzieżą żydowską.
Proszę wierzyć, że aby być sprawiedliwym
musiałbym dużo więcej powiedzieć i wiele
kolejnych wspaniałych osób zaprezentować.
Tomasz Łęcki
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
tel. 61 892 36 05
e-mail: burmistrz@murowana-goslina.pl
Cały tekst dostępny na, www.murowana-goslina.pl,
Plany na 2010 przedstawione zostaną w kolejnym
wydaniu BS

SPOTKANIE
NOWOROCZNE
Spotkanie Noworoczne było
okazją do podziękowania
zarówno przedstawicielom
władz samorządowych z
terenu całego województwa
jak i przedsiębiorcom, organizacjom, stowarzyszeniom i
osobom prywatnym z terenu
naszej gminy za współpracę
w minionym roku.

Uczestnicy Spotkania Noworocznego.

S

potkanie przemówieniem rozpoczął Burmistrz Tomasz Łęcki. W trakcie swego
wystąpienia Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Zbyszkiem Krugiełką
wręczyli obecnemu na spotkaniu ks. bp. Wojciechowi Polakowi album o zmarłym w 2009
roku ks. kan. Romanie Kosteckim w podziękowaniu za życzliwość i aktywny udział w życiu
gminy Murowana Goślina. Następnie o głos
poproszeni zostali przybyli na spotkanie przedstawiciele najwyższej władzy w Wielkopolsce:
• Wicewojewoda Wielkopolski Przemysław
Pacia,
• Starosta Poznański Jan Grabkowski,
• I Zastępca Prezydenta Miasta Poznania
Tomasz Kayser.

Po wystąpieniach gości chóry: „Vocantes”
i „Canzona” pod dyrekcją prof. Leszka Bajona
odśpiewały utwór będący muzycznym motywem przewodnim widowiska „Dzieje Murowanej Gośliny” pt. „Gloria”.
Następnie miało miejsce wręczenie nagród dla
„Przedsiębiorców Roku 2009”. Po nagrodach
dla przedsiębiorców przyszedł czas na najlepszych sportowców minionego roku. W trakcie
tego punktu spotkania prosto z podróży pojawił się na sali Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.
W ramach nawiązania do motywu przewodniego spotkania czyli widowiska plenerowego

gościom zaprezentowany został 15 min. film
będący skrótem z przygotowań i przebiegu
całego wydarzenia. Słowo wstępu wygłosił
reżyser widowiska Marcin Matuszewski.
Miła niespodzianka czekała na Marszałka
Marka Woźniaka. Otrzymał z rąk Burmistrza
Tomasza Łęckiego medal „Zasłużony dla miasta i gminy Murowana Goślina” w podziękowaniu na doskonałą współpracę na linii Urząd
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – gmina Murowana Goślina.
Dobrego roku życzył i błogosławił ks. bp Wojciech Polak. Ducha minionych Świąt przywołały chóry: „Vocantes” i „Canzona” wspólnie
z gośćmi wykonując kolędę „Wśród nocnej
ciszy”. Był to ostatni punkt oficjalnej części
Spotkania Noworocznego. Następnie goście
zostali zaproszeni na słodki poczęstunek czyli
wypieki goślińskich cukierników: pp. Warzybok, pp. Piętka oraz SRH „Rolnik”.
Jak zawsze piękny wystrój i fachową obsługę
kelnerską przygotowali nauczyciele i uczniowie Szkoły im. J. i Wł. Zamoyskich w Rokietnicy, Szkoła w Murowanej Goślinie.
W spotkaniu uczestniczyło ponad 300 gości.
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 61 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

Spotkanie nie mogłoby się odbyć bez pomocy i życzliwości wielu osób i instytucji.
Ogromne podziękowania należą się:
1. Nauczycielom i Uczniom Szkoły im. J. i Wł. Zamoyskich w Rokietnicy, Szkoła w Murowanej Goślinie (w szczególności: p. Dyrektor Agnieszce Olejniczak-Gros, p. Danucie
Borejsza-Wysockiej, p. Grażynie Zawal, p. Agnieszce Gajewskiej, p. Robertowi Szelidze),
2. Pracownikom Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie (w szczególności: p. Dyrektor
Justynie Furman, p. Grażynie Krajeckiej, p. Ryszardowi Lewandowskiemu),
3. Załodze Ośrodka Kultury (w szczególności: p. Dyrektor Arlecie Włodarczak, Bartkowi
Stefańskiemu, Tomkowi Mizgierowi, Marcinowi Matuszewskiemu, p. Zdzisławie Trojanowskiej),
4. Członkom Chórów: „Vocantes” i „Canzona” oraz dyrygentom: prof. Leszkowi Bajonowi
i Adzie Wtorkowskiej,
5. pp. Grażynie i Romualdowi Sternom, p. Małgosi Busse, p. Stefanowi Wysockiemu,
p. Pawłowi Bukowskiemu,
a także: Ewelinie Łupińskiej, Szymonowi Grodzkiemu, Kubie Bartoszewiczowi,
oraz pracownikom Urzędu Miasta i Gminy (w szczególności: Basi Florys-Kuchnowskiej, Alicji Przywarskiej, Anicie Nochowicz-Pietz, Joasi Michałowskiej, Dorocie Brajewskiej, Ewie
Leitgeber, Jasiowi Andrzejakowi, Tadziowi Stenclowi, Piotrkowi Hildebrandtowi, Radkowi
Kulupie, Wojtkowi Hybzie, p. Przemysławowi Jankowskimu oraz Arkowi Bednarkowi).
Gorące podziękowania dla całej załogi Straży Miejskiej, którzy w mroźnej styczniowej aurze
dzielnie kierowali ruchem na parkingach.
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Tytuły „Przedsiębiorca Roku 2009” przyznane
Podczas tradycyjnie organizowanego w styczniu Spotkania Noworocznego przyznano nagrody dla „Przedsiębiorców Roku 2009
Gminy Murowana Goślina”.

W

3 kategoriach: mały, średni i duży
przedsiębiorca wpłynęły następujące kandydatury:
w kategorii: mały przedsiębiorca (do 10 osób
zatrudnionych)
1. Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział w Murowanej Goślinie
2. „WEBWIZARDS” – właściciel: p. Waldemar Krankiewicz
3. Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe
„KOR” – właściciel: p. Grzegorz Korman
4. „CRISMO” firma usługowo-biurowa –
właściciel: Krzysztof Kłosiński
5. Marek Czajkowski
6. „STANMARK” – właściciel: Stanisław
Hałas
7. Studio Kosmetyczne „IMAGE” – właściciel:
p. Kinga Szczęsnowska-Błoszyk
w kategorii: średni przedsiębiorca (od 11 do
30 osób zatrudnionych)
1. Zakład Cukierniczy Paweł Piętka – właściciele: Urszula i Paweł Piętka
w kategorii: duży przedsiębiorca (powyżej 30
osób zatrudnionych)
1. „Inline” Poland Sp. z o. o.
2. „Drogbet Wieczorek”
za całokształt działalności:
1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone Wzgórza”
2. „AVES” Sp. z o.o.

Statuetkę Burmistrza Miasta i Gminy otrzymały następujące firmy:
- w kategorii „Przedsiębiorca mały” –
Pan Marek Czajkowski - właściciel
zakładu stolarskiego w minionym roku
poczynił inwestycje na kwotę ok. 400 tys.
zł. Udoskonalił proces technologiczny

Laureaci konkursu „Przedsiębiorca Roku 2009 Gminy Murowana Goślina”.

w swoim zakładzie. Przyjęte zobowiązania gospodarcze wykonuje w sposób wzorowy. Wśród kolegów jest cenionym
fachowcem. Cieszy się dużym autorytetem. Wnosi dużo optymizmu. Od 4 lat
pełni funkcję Członka Rady Spółdzielni
Rzemieślniczej Wielobranżowej w Murowanej Goślinie. Za postawę etycznomoralną wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami. Z okazji jubileuszu 35-lecia pracy
zawodowej odznaczony Srebrnym Medalem im. Jana Kilińskiego. Wyszkolił już
wielu młodych stolarzy.
- w kategorii „Przedsiębiorca średni” –
Zakład Cukierniczy Paweł Piętka. Państwo Urszula i Paweł Piętka, właściciele
Zakładu Cukierniczego w Murowanej
Goślinie to cenieni cukiernicy, których
wyroby zna każdy mieszkaniec gminy.
W minionym roku znacznie rozwinęli
swoją firmę, budując nową siedzibę, składającą się ze sklepu, kawiarni oraz zaplecza produkcyjnego. W obecnym roku planują unowocześnienie parku maszynowego. Ponadto angażują się w rozwój
goślińskiej przedsiębiorczości i działalność
społeczną. Firma działa w oparciu o certyfikat HACCP, jest też laureatem tytułu
„Wzorowy Producent Żywności” nadanego przez Klub Promocji Jakości Korporacji Producentów Żywności. Cukiernia
posiada certyfikat Tradycyjnego Rogala
Świętomarcińskiego.
- w kategorii „Przedsiębiorca duży” –
Inline Poland Sp. z o.o., reprezentowana
przez Dyrektora Generalnego Dario Pertot, zainwestowała w minionym roku
ponad 30 mln zł, przenosząc swój dotychczasowy zakład z Poznania do Murowanej

Gośliny w obręb Goślińskiej Strefy Przemysłowej przy ul. Polnej, jednocześnie
unowocześniając park maszynowy i zwiększając zatrudnienie. Zajmuje się produkcją
jednorazowych opakowań do żywności
w technologii termo-formowania. Firma –
mimo, iż wywodzi się spoza naszej gminy
– żywo angażuje się w działalność kulturalną i życie społeczne Murowanej Gośliny,
wspierając lokalne zespoły muzyczne czy
sponsorując gośliński sport. Tym samym
od samego początku działalności na terenie naszej gminy wykazuje typowo „włoskie” pozytywne podejście do lokalnej
przedsiębiorczości.
- w kategorii „Całokształt działalności”
– AVES Sp. z o.o., wyróżniona została za
stały rozwój firmy, a także ogromne zaangażowanie społeczne i wspieranie lokalnego sportu. Zmarły w 2009 roku prezes
firmy Ryszard Osiadło jako zapalony rowerzysta był założycielem grupy rowerowej
„Aves Murowana Cykloza”. Obecnie na
czele firmy stoją: pani Prokurent Magdalena Osiadło oraz prezes Jędrzej Ladorski.
Kandydatów do wyróżnień spośród nadesłanych zgłoszeń wytypowała Kapituła w składzie: Konrad Strykowski – Przewodniczący
Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej, Jerzy
Pędziński – Starszy Cechu Kupców, Rzemieślników i Przedsiębiorców oraz Barbara FlorysKuchnowska – główny specjalista ds. środków
pomocowych i obsługi inwestorów.
Barbara Florys-Kuchnowska
gł. spec. ds. śr. pomocowych
i obsługi inwestorów
tel. 061 892 36 65
e-mail: b.florys@murowana-goslina.pl

PLANOWANIE PRZESTRZENNE:
tworzymy bank informacji
W styczniu br. ruszyły pracę
nad utworzeniem banku informacji o terenach budowlanych
i ofercie mieszkaniowej w naszej gminie. Bank informacji to
katalog kart nieruchomości
zawierających informacje opisowe, kartograficzne oraz
fotograficzne

K

arty nieruchomości uwzględniają: lokalizacjię, powierzchnię, przeznaczenie
wmiejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, istniejącege i przewidywane
uzbrojenie terenu, rodzaj własności, możliwości wykorzystania pod zabudowę oraz kontakt
z właścicielem. Gminny bank informacji o terenach budowlanych i ofercie mieszkaniowej ma
ułatwić przepływ informacji pomiędzy potencjalnym klientem/inwestorem a sprzedającym.
W związku z powyższym osoby zainteresowane, które wyrażają chęć sprzedaży swoich

nieruchomości i chciałyby, aby te nieruchomości zostały ujęte w gminnej bazie danych, proszę o kontakt z Biurem Planowania Przestrzennego pok. 34 w Urzędzie Miasta i Gminy
Murowana Goślina przy ul. Poznańskiej 16 lub
pod podanym poniżej telefonem i mailem.
Monika Paciejewska
inspektor ds. planowania przestrzennego
tel. 61 892 36 22
e-mail: m.paciejewska@murowana-goslina.pl
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Najlepsi goślińscy sportowcy roku 2009
Spotkanie Noworoczne było również okazją do wyróżnienia najlepszych sportowców
2009 roku z terenu naszej gminy.

P

odczas tradycyjnego Spotkania Noworocznego, które odbyło się 7 stycznia br.
w Murowanej Goślinie miało miejsce
wyróżnienie sportowców 2009 roku. Chcąc
uhonorować najlepszych – w listopadowym
Biuletynie Samorządowym ogłoszony został
konkurs na „Sportowca Roku gminy Murowana
Goślina”.
W 2 kategoriach: juniorów czyli do 16 roku
życia oraz seniorów czyli powyżej 16 roku
życia wpłynęły następujące kandydatury:
w kategorii juniorów:
• judoczki Kamili Busse,
• siatkarki Sandry Narożnej,
• judoczki Natalii Hyskiej.
W kategorii seniorów:
• wioślarza Konrada Wojewodzica.

Kandydatów do wyróżnień rekomendowała
Rada Sportu. Wnioski rozpatrywała Kapituła
Sportowca Roku, która postanowiła wyróżnić
następujących sportowców:
1. w kategorii juniorów: Alicję Hyską
2. w kategorii seniorów: Konrada Wojewodzica.
Wyróżniona w kategorii juniorów Alicja
Hyska to utalentowana judoczka, która mimo

Laureaci konkursu „Sportowiec Roku gminy Murowana Goślina”: Alicja Hyska oraz Konrad Wojewodzic.

młodego wieku ma już na swoim koncie liczne
osiągnięcia sportowe, m.in. III miejsce w Pucharze Polski Juniorek Młodszych w Bytomiu.
Zawodniczka startuje obecnie w kategorii
młodziczek, wywalczyła brązowy medal
w wyższej kategorii wiekowej. Jest reprezentantką kadry województwa wielkopolskiego.
Puchar Polski jest najważniejszą imprezą po
Mistrzostwach Polski. Trenerem judoczki jest
pan Dariusz Kubea.
Wyróżniony w kategorii seniorów Konrad
Wojewodzic to wioślarz, na co dzień trenujący w Klubie Sportowym TW Polonia w Poznaniu. Lista osiągnięć sportowych Konrada
jest naprawdę imponująca: złoty medal w Mistrzostwach Polski w Bydgoszczy, złoty medal
w Mistrzostwach Polski Długodystansowych

Przekaż 1% dla OPP

D

o końca kwietnia każdy podatnik
ma obowiązek rozliczyć się z fiskusem. Przy tej okazji może również
obliczyć tzw. 1% od podatku i przekazać
go na wybraną organizację pożytku publicznego (opp).
Aby przekazać 1% podatku 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.
I to wszystko. Resztą zajmie się fiskus, który
przekaże opp 1% Państwa podatku.

UWAGA: 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.
Zachęcamy Państwa do skorzystania z nowych
możliwości utrzymywania kontaktu z opp.
Status opp posiadają w naszej gminie:
1. Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej –
nr KRS 0000195886
2. Fundacja Bread of Life –
nr KRS 0000268931 (www.breadoflife.pl)
3. Fundacja Edukacyjna im. Jana Pawła II w
Murowanej Goślinie – nr KRS 0000056937

(www.fundacjajanapawla.org.pl)
4. Fundacja Hospicjum Onkologiczne św.
Franciszka – nr KRS 0000018046
(www.hospicjum.com.pl)
5. Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół
Osób Niepełnosprawnych –
nr KRS 0000140375 (www.gspon.org.pl)
6. Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni –
nr KRS 0000289111 (www.rakownia.com)
7. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej –
nr KRS 0000057720
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.

Organizacje pp z terenu gminy, które nie
zostały wyszczególnione w powyższym wykazie, a chciałyby poinformować o możliwości
przekazania 1% proszone są o kontakt.
Redakcja Biuletynu Samorządowego
tel. 61 811 88 48
e-mail: biuletyn@murowana-goslina.pl

w Warszawie, złoto w Mistrzostwach Miasta
Poznania na Ergometrze Wioślarskim, a także
4 miejsce w Regatach Międzynarodowych
w Monachium czy 14 miejsce w Mistrzostwach Świata we Francji. Trenerem Konrada
jest pan Błażej Kamola.
Wyróżnieni otrzymali Statuetki Burmistrza
Miasta i Gminy Murowana Goślina. Pozostałe
dwie nominowane otrzymały upominki. Sportowcom, w tych podniosłych chwilach towarzyszyli rodzice oraz trenerzy.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 61 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

WAŻNE

TELEFONY, KONTAKTY:

Straż Miejska
tel.: 61 812 20 10; kom.: 0 500 12 49 40
Policja
sekretariat 61 841 32 00 (w godz. 7:30-15:30)
Komendant 61 841 32 01 (w godz. 7:30-15:30)
Pogotowie Ratunkowe tel.: 999
Straż Pożarna tel.: 998,
OSP Murowana Goślina
tel.: 61 812 23 98;
Tadeusz Stencel pełnomocnik ds. bezpieczeństwa tel. kom: 502 51 42 27
Dzielnicowi
Rejon I: Starsza część Murowanej Gośliny
Policjant st. post. Dariusz SIKORA
Strażnik Miejski st. strażnik Mariusz ANDRZEJEWSKI
Rejon II: os. Zielone Wzgórza
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 strażnik Anna PACHOLSKA
Szczegółowy wykaz na stronie
www.murowana-goslina.pl
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Świadczenia pielęgnacyjne dla
opiekunów osób niepełnosprawnych
Od 1 stycznia 2010 roku weszły w życie przepisy zmieniające dotychczasowe zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub niepodejmowania zatrudnienia.

O

środek Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie, Dział Świadczeń
Rodzinnych, wychodząc naprzeciw
potrzebom osób niepełnosprawnych oraz ich
rodzin, informuje, że od dnia 01 stycznia 2010
roku weszły w życie przepisy zmieniające
dotychczasowe zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego.
Od 1 stycznia 2010 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego będzie ustalane niezależnie od dochodów rodziny i na czas nieokreślony, a jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności było wydane na czas określony - do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Monitoring
w Ośrodku
Zdrowia
Zarządca zasobu lokalowego miasta i gminy Murowana Goślina
w ostatnich miesiącach ubiegłego
roku zainstalował system monitoringu na budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Dworcowej 10.

pełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek
o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, prawo to będzie ustalane począwszy od
miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

otychczas akty wandalizmu przy tym
obiekcie zdarzały się niemal co tydzień.
Niszczone było oświetlenie budynku
i jego otoczenie, elewacja pokrywana graffiti,
podpalano pojemniki na śmieci, a nawet dokonywano kradzieży.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Murowanej Goślinie, pokój 311 lub pod
numerem telefonu 61 663 50 88.

W okresie działania monitoringu zarejestrowano dwa takie zdarzenia, w tym jedno
z udziałem nieletnich. Dzięki zapisowi obrazu
udało się zidentyfikować sprawców.

Anna Ryszka
inspektor ds. świadczeń rodzinnych
tel. 61 663 50 88
e-mail: murowanagoslina.sr@op.pl

Zarządca ma nadzieję, że nowy system wspomoże również działania Policji i Straży Miejskiej.

D

Tadeusz Kosicki
Kierownik oddziału Lider Sp. z o.o.
Murowana Goślina

Ponadto, w przypadku, gdy w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o nie-

UWAGA!

Pani
Alicji Imburskiej
naszej koleżance i współpracownicy
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA

Zmiana godzin pracy OPS
Ośrodek Pomocy Społecznej
informuje, że z dniem
1 lutego 2010 r.
zmieniają się godziny pracy:
PONIEDZIAŁKI

7.00-17.00

godziny przyjęć interesantów 9.00-17.00
WTORKI, ŚRODY, CZWARTKI

składają
Burmistrz Tomasz Łęcki
oraz
Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy
Murowana Goślina

Podziękowania
dla Fundacji

„Bread of Life”
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Murowanej Goślinie wraz z pracownikami składa serdeczne podziękowania Fundacji „Bread of Life” z Długiej Gośliny za
dotychczasową współpracę dotyczącą
wydawania żywności mieszkańcom naszej
Gminy.

PIĄTKI

Żywność była dostarczana przez Fundacją
do Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach
programu PEAD. Z tej formy pomocy skorzystało 235 osób i rodzin. Żywność wydawana jest 1 raz w miesiącu od VII 2009 roku
i kontynuowana będzie w dalszym ciągu.

Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. 61 812 22 31
e-mail: opsmurowanag@pomost.poznan.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. 61 812 22 31
e-mail: opsmurowanag@pomost.poznan.pl

7.00-15.00
7.00-13.00

NIERUCHOMOŚCI
Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina pod adresem www.murowana-goslina.pl w zakładce Zarządzenia Burmistrza oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i
Gminy dostępny jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Wykaz dotyczy nieruchomości poł. w Murowanej Goślinie. Szczegółowe inf. można uzyskać
w UMiG, ul. Poznańska 16, pokój nr 31.
Jadwiga Kubińska, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami
tel. 061 892 36 30, e-mail: j.kubinska@murowana-goslina.pl
fot. sxc.hu
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Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna „Trojanka”
Uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki Wodnej „Trojanka” z dn. 27.03.2009 r. podjęto decyzję o wystąpieniu spółki ze Związku Spółek Wodnych w Obornikach.

Z

dniem 1 stycznia 2010 r. na terenie
Gminy Murowana Goślina podjęła
samodzielną działalność Gminna Spółka
Wodno-Melioracyjna „Trojanka”. Siedziba
spółki zlokalizowana będzie w Urzędzie Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie. Skład
Zarządu Spółki stanowią:
Pan Ryszard Sakowicz – Przewodniczący,
Pan Paweł Bukowski – Z-ca Przewodniczącego,
Pan Piotr Nogaj – Sekretarz,

• udzielanie pomocy członkom w sprawach
związanych z melioracjami i gospodarką
wodną.
Małgorzata Krotiuk-Śliwa
inspektor ds. leśnictwa i melioracji
tel. 61 892 36 32
e-mail: m.sliwa@murowana-goslina.pl

Pan Jacek Zaranek – Członek Zarządu,
Pan Wojciech Czarnota – Członek Zarządu.
Do głównych zadań spółki należy:
• wykonywanie i utrzymywanie urządzeń
melioracji wodnych,
• prowadzenie racjonalnej gospodarki na
terenach jej działania w tym ochrona wód
przed zanieczyszczeniem,
• propagowanie prawidłowego wykorzystania gruntów zmeliorowanych,

Ewidencja materiałów zawierających azbest
w ubiegłych latach
podobne druki.

złożyły

w

urzędzie

Dane z ankiet pozwolą poznać skalę problemu
oraz określić wysokość środków finansowych,
jaką w kolejnych latach należy przeznaczyć na
pomoc w likwidacji wyrobów zwierających
azbest.
W ubiegłym roku Urząd Miasta i Gminy, Starostwo Powiatowe oraz Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
przeznaczyli kwotę ponad 80 tys. zł na pomoc
osobom fizycznym z terenu gminy Murowana
Goślina w likwidacji wyrobów zawierających
azbest.

Jednocześnie informujemy, że wypełnienie
poniższej ankiety nie jest równoznaczne ze
złożeniem wniosku o dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest. O tegorocznym naborze wniosków o dotację na ten
cel będziemy informować Państwa w wiosennych numerach Biuletynu. W przypadku problemów w wypełnieniu ankiety proszę o kontakt.
Barbara Borejsza-Ida
podinspektor ds. ochrony środowiska
i usług komunalnych
tel. tel. 61 892 36 41
e-mail: srodowisko@murowana-goslina.pl

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
I MIEJSCU ICH WYKORZYSTANIA
Adres, gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest
(płyty eternitowe, rury, etc.)
Imię i nazwisko właściciela lub użytkownika nieruchomości
Tytuł własności
(własność prywatna, dzierżawa, najem)
Nazwa, rodzaj wyrobu
(płyta eternitowa, dachówka eternitowa, rury)
Ilość (m2, tony)
Przydatność do dalszej eksploatacji
(całe płyty czy popękane etc.)
Przewidywany termin usunięcia wyrobu:
• częściowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu
• całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji
Inne istotne informacje o wyrobach
(dach domu, budynku gospodarczego, garażu etc.)



Wypełnĳ ankietę i do 28 lutego 2010 r.
dostarcz ją do Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18.
...............................................
data

...............................................
podpis



J

ak co roku, przypominamy Państwu o obowiązku wynikającym z rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub
urządzeń, w których był lub jest użytkowany
azbest. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się wyroby zawierające
azbest są zobowiązani do 28 lutego 2009
r. dostarczyć do siedziby urzędu informację o tychże wyrobach, korzystając
z druku zamieszczonego poniżej. Informację tę należy składać raz w roku, dlatego
obowiązek ten dotyczy także osób, które
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TERMINARZ PRACY RADY MIEJSKIEJ
oraz spotkań z sołtysami w I poł. roku 2010

L.p.

Data

Godz.

Rodzaj posiedzeń

1.

16.03.10

14:00

Spotkanie sołtysów

MGOKiR

2.

16.03.10

17:30

Komisja Gospodarcza (problemowa)

MGOKiR

3.

18.03.10

17.30

4.

08.04.10

17:30

5.

20.04.10

14:00

Spotkanie przedsesyjne sołtysów

MGOKiR

6.

20.04.10

17:30

Komisja Gospodarcza

MGOKiR

7.

22.04.10

17:30

Komisja Oświatowo-Społeczna

Ratusz (pl. Powst. Wlkp.)

8.

26.04.10

17:30

Sesja Rady Miejskiej

MGOKiR

9.

18.05.10

14:00

Spotkanie sołtysów

MGOKiR

10.

18.05.10

17:30

Komisja Gospodarcza (problemowa)

MGOKiR

11.

15.06.10

14:00

Spotkanie przedsesyjne sołtysów

MGOKiR

12.

15.06.10

17:30

Komisja Gospodarcza

MGOKiR

13.

17.06.10

17:30

Komisja Oświatowo-Społeczna

Ratusz (pl. Powst. Wlkp.)

14.

21.06.10

17:30

Sesja Rady Miejskiej

MGOKiR

Komisja Oświatowo-Społeczna
(problemowa)

Komisja Oświatowo-Społeczna
(problemowa)

Miejsce posiedzeń

Ratusz (pl. Powst. Wlkp.)
Ratusz (pl. Powst. Wlkp.)

Piotr Hildebrandt
Biuro Rady Miejskiej
tel. 61 892 36 54
e-mail: rada.miejska@murowana-goslina.pl

SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI GMINY
Poniżej prezentujemy terminarz spotkań władz gminy z mieszkańcami sołectw i osiedli
samorządowych na I półrocze 2010 roku. Terminy mogą ulec ewentualnym przesunięciom. O ewentualnych zmianach terminu oraz o miejscu spotkania będziemy informować na bieżąco.
L.p.

Data

Godz.

Sołectwo/Osiedle

Z kim

1.

24 lutego

18.00

Boduszewo

Spotkanie z mieszkańcami Boduszewa

2.

3 marca

18.00

Zarządy Osiedli Samorządowych

Spotkanie z Zarządami
Osiedli Samorządowych

3.

10 marca

18.00

Rady Sołeckie

Spotkanie z Radami
Sołeckimi

4.

12 maja

18.00

Zielonka

Spotkanie z mieszkańcami Zielonki

5.

26 maja

18.00

Osiedla Samorządowe
nr 1,2,3,4,5

Spotkanie z mieszkańcami Osiedli Samorządowych nr 1,2,3,4,5

6.

9 czerwca

18.00

Osiedla Samorządowe
nr 6,7,10,12

Spotkanie z mieszkańcami Osiedli Samorządowych nr 6,7,10,12

7.

16 czerwca

18.00

Uchorowo

Spotkanie z mieszkańcami Uchorowa

Arkadiusz Bednarek
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl
Sołectwa

Roma Dukat
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl
Osiedla Samorządowe

tel. 61 811 88 48

Partnerzy
w Murowanej
Od 22 do 26 lipca będziemy
gościć reprezentantów
miast i gmin z Ochotnicy
Dolnej, niemieckiego Hemmingen i francuskiego Yvetot współpracujących z Murowaną Gośliną.

O

kazją ku temu jest planowane na czas
Jarmarku św. Jakuba podpisanie
umowy o współpracy partnerskiej
z Yvetot. W tym wydarzeniu towarzyszyć nam
będą mieszkańcy i przedstawiciele władz
współpracujących stron. Przewidujemy, że
w większości będą goszczeni przez polskie
rodziny, co stwarza znakomitą szansę na nawiązanie bliższych kontaktów. Jeśli widzą Państwo możliwość ugoszczenia partnerów,
będziemy wdzięczni za kontakt. Bardzo
zachęcamy i z góry serdecznie dziękujemy.
Przy okazji zapraszamy do współpracy z naszym stowarzyszeniem osoby, którym zależy
na rozwoju osobistym, które chcą pogłębiać
swoje umiejętności, czy to językowe, czy
w zakresie organizacji i promocji imprez.
Zapraszamy mieszkańców, którzy chcą poznawać nowe miejsca i rozwĳać kontakty z naszymi partnerami. Każdy z Państwa znajdzie
tutaj coś dla siebie. Osobom młodym pomożemy zdobyć nowe doświadczenia, istotne dla
przyszłej pracy, a starszym damy możliwość
ciekawego zagospodarowania czasu wolnego.
Wszystkim natomiast stworzymy szansę realizacji własnych pomysłów i rozwoju osobistego.
Równocześnie pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy przez siedem lat
działalności stowarzyszenia wspierali nasze
inicjatywy. Bez Państwa pomocy nie moglibyśmy realizować zamierzonych celów w zaplanowanym zakresie i na zaplanowanym poziomie.
Emilia Przybysz-Stemplewska
Prezes KPZG
tel. 501 669 352
e-mail: stemplewskae@wp.pl
Ewa Leitgeber
Zastępca Prezesa KPZG
tel. 604 555 974
e-mail: e.leitgeber@murowana-goslina.pl
www.kpzg.murowana-goslina.pl
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BU R MI STR Z MI A STA I G MIN Y M U ROWA N A GOŚ LIN A
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

2. BIAŁĘŻYN, ozn. w ew. gruntów nr 117/1 o pow. 0,0400 ha, obr. Białężyn, ark.1, dla której SR Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział KW
prowadzi KW Nr PO1P/00241210/0.
Cena wywoławcza 55.000,00 zł
słownie: pięćdziesiątpięćtysięcyzłotych 00/100
Przetarg odbędzie się w dniu 18.03.2010 r. o godz. 9.30. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wys. 11.000,00 zł słownie: jedenaścietysięcyzł, na rachunek bankowy UMiG. Przeznaczenie ustalono w oparciu
o decyzję o warunkach zabudowy nr 71/2009 z dnia 20.07.2009 r. – budowa
budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Termin do złożenia wniosku przez
osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst.
art. 34 ust. 1, pkt. 1 i 2 uogn, upłynął 26.01.2010 r.
3. DŁUGA GOŚLINA, ozn. w ew. gruntów nr 168/4 o pow. 0,3033 ha, obr.
Długa Goślina, ark. 1, dla której SR Poznań - Stare Miasto w Poznaniu,
V Wydział KW prowadzi KW Nr PO1P/00102367/9.
Cena wywoławcza 200.000,00 zł
słownie: dwieścietysięcyzłotych 00/100
Przetarg odbędzie się w dniu 18.03.2010 r. o godz. 10.00. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wys. 40.000,00 zł słownie: czterdzieścitysięcyzł, na rachunek bankowy UMiG. Przeznaczenie ustalono w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy nr 77/2008 z dnia 08.10.2008 r. – budowa
budynku mieszkalnego jednorodzinnego.Termin do złożenia wniosku przez
osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst.
art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 uogn, upłynął 26.01.2010 r.
4. ŁOPUCHOWO, ozn. w ew. gruntów nr 14/16 o pow. 0,0900 ha, obr.
Łopuchowo, ark. 1, dla której SR Poznań - Stare Miasto w Poznaniu,
V Wydział KW prowadzi KW Nr PO1P/00104661/4.
Cena wywoławcza 100.000,00 zł
słownie: stotysięcyzłotych 00/100
Przetarg odbędzie się w dniu 18.03.2010 r. o godz. 10.30. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wys. 20.000,00 zł słownie: dwadzieściatysięcyzł, na rachunek bankowy UMiG. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zagrodowej z dopuszczeniem usług. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst.art.34 ust.1, pkt. 1 i 2 uogn, upłynął 26.01.2010 r.
5. GŁĘBOCKO, ozn.w ew. gruntów nr 90/6 o pow. 0,4207 ha, obr.Głębocko, ark. 1, dla której SR Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział KW
prowadzi KW Nr PO1P/00217205/5.
Cena wywoławcza 250.000,00 zł
słownie: dwieściepięćdziesiąttysięcyzłotych 00/100
Przetarg odbędzie się w dniu 18.03.2010 r. o godz. 11.00. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wys. 50.000,00 zł słownie: pięć-

Ograniczenie wydań

Biuletynu w 2010 roku
Ze względu na oszczędności w 2010 roku
zaplanowano 9 wydań Biuletynu Samorządowego. Połączone zostaną numery:
styczniowo-lutowy, czerwcowo-lipcowy
i sierpniowo-wrześniowy. Powyższe
zmiany wpłyną na terminy ukazywania się
BS w Państwa domach.
Redakcja Biuletynu Samorządowego
tel. 61 811 88 48
e-mail: biuletyn@murowana-goslina.pl

dziesiąttysięcyzł, na rachunek bankowy UMiG. Przeznaczenie ustalono
w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy nr 78/2008 z dnia 08.10.2008 r.
– budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podst.art.34 ust.1, pkt. 1 i 2 uogn, upłynął 26.01.2010 r.
NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH:
1. GŁĘBOCKO, ozn.w ew. gruntów nr 90/4 o pow. 0,1276 ha, obr. Głębocko, ark. 1, dla której SR Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział
KW prowadzi KW Nr PO1P/00185778/9.
Cena wywoławcza 115.000,00 zł
słownie: stopiętnaścietysięcyzłotych 00/100
Przetarg odbędzie się w dniu 18.03.2010 r. o godz. 11.30. Teren zabudowany
budynkiem mieszkalnym i gospodarczym w złym stanie technicznym. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wys. 23.000,00 zł
słownie: dwadzieściatrzytysiącezł, na rachunek bankowy UMiG. Przeznaczenie ustalono w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy nr 76/2008 z dnia
08.10.2008 r. – budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art.34 ust.1, pkt. 1 i 2 uogn,
upłynął 26.01.2010 r.
2. BODUSZEWO, ozn. w ew. gruntów nr 154/8 o pow. 0,1613 ha, obr.
Boduszewo, ark.1, dla której SR Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział KW prowadzi KW Nr PO1P/00105084/2. Teren zabudowany budynkiem mieszkalnym z dobudowanym budynkiem gospodarczym oraz garażem w zabudowie wolnostojącej w złym stanie technicznym.
Cena wywoławcza 200.000,00 zł
słownie: dwieścietysięcyzłotych 00/100
Przetarg odbędzie się w dniu 18.03.2010 r. o godz. 12.00. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wys. 40.000,00 zł słownie: czterdzieścitysięcyzł, na rachunek bankowy UMiG. W Studium mieszkalnictwo
indywidualne ”dom na wsi”. Uzbrojenie: energia elektryczna, woda. Termin do
złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości, na podst. art.34 ust.1, pkt. 1 i 2 uogn, upłynął 17.07.2009 r.
Uwaga! Na nieruchomości zostanie ustanowiona służebność gruntowa
do działki nr 154/9, do czasu uchwalenia planu zagosp.przestrzennego.
Ustalenia ogólne:
Miejsce przetargów: sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Murowana
Goślina, ul. Poznańska 16.
Termin wpłaty wadium: do dnia 15.03.2010 r. włącznie.
Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub
papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego na rachunek
bankowy Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina: Pobiedzisko–Gośliński
BS O/Murowana Goślina nr: 05 90440001 0020 0200 0156 0007.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg
wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia
się tej osoby od zawarcia umowy bez usprawiedliwienia, wadium przepada na
rzecz sprzedającego. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez
uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie
po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. Zastrzega się prawo
odwołania ogłoszonego przetargu z zachowaniem zasad określonych art. 38.
ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Szczegółowych inf. udziela Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami
Jadwiga Kubińska p. 31, tel. 61 892 36 30.
Murowana Goślina, dnia 16.02.2010 r.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
Marcin Buliński

SALE DO WYNAJĘCIA
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka
Sienkiewicza w Murowanej Goślinie (os.
Zielone Wzgórza) wynajmie sale lekcyjne i gimnastyczne na zajęcia popołudniowe dla dzieci i dorosłych oraz
pomieszczenia na uroczystości, spotkania,
konferencje, prezentacje, wykłady itp.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
tel. 61 812 229 77

NABÓR

do nowo otwartego
Niepublicznego Przedszkola

„Smocze Wzgórze”
godziny otwarcia

600-1800

Przedszkole zlokalizowane w części Gimnazjum nr 1
im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie
Szczegóły na www.smoczewzgorze.pl
oraz pod nr. tel. 502 501 168
e-mail: przedszkole@smoczewzgorze.pl

fot. sxc.hu

NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ:
1. KAMIŃSKO, ozn.w ew. gruntów nr 549 o pow. 0,0500 ha, obr. Kamińsko, ark.1, dla której SR Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział KW
prowadzi KW Nr PO1P/00104478/4.
Cena wywoławcza 96.380,00 zł
słownie: dziewięćdziesiątsześćtysięcytrzystaosiemdziesiątzłotych 00/100
(do ceny nabycia zostanie doliczony koszt wykonania operatu szacunkowego
i dokumentów geodezyjnych niezbędnych do zawarcia umowy notarialnej)
Przetarg odbędzie się w dniu 18.03.2010 r. o godz. 9.00. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wys. 19.000,00 zł słownie: dziewiętnaścietysięcyzł, na rachunek bankowy UMiG. Przeznaczenie ustalono
w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy nr 158/09 z dnia 06.11.09 r. –
budowa budynku rekreacji indywidualnej. Termin do złożenia wniosku przez
osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podst.
art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 uogn, upłynął 12.02.2010 r.
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BU R MISTR Z MI A STA I G MIN Y M U ROWA N A GOŚ LIN A
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu na podstawie wykazu z dnia 16.12.2009 r.
Na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt 1, art.41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004r. ze zm.)
oraz § 3 ust. 1 – 4, § 6 ust. 1 i ust.7, § 6 do § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz.2108 z 2004 r.)

– Stare Miasto prowadzi KW PO1P/00218797/8.
• nr 272/5 o pow. 1,3179 ha w skład, której wchodzi: ŁV - 1,3179
dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto prowadzi KW
PO1P/00218797/8.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana
położona w miejscowości Białężyn, ozn. w ewidencji gruntów i
budynków jako działki:
• nr 206 o pow. 1,0900 ha, w skład której wchodzą: RIIIa – 0,3000
ha, RIVa – 0,7900 ha, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare
Miasto w Poznaniu prowadzi KW nr PO1P/00102340/4,
• nr 207/2 o pow. 1,3517 ha w skład której wchodzą: RIIIb –
0,5659 ha, RIVa 0,7858 ha, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare
Miasto prowadzi KW nr PO1P/00182158/5.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Murowana Goślina grunty rolne, częściowo
łąka; ekosystem dolin rzecznych rynien jeziornych przebieg linii radiowej Poznań – Wągrowiec.
Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny dwóch działek wynosi:
2,34q pszenicy.
Okres zawarcia umowy dzierżawy – na czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się w dniu 18 marca 2010 roku o godz. 12:45
w Sali Ślubów Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul.
Poznańska 16.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w
wys. 23,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy złote 00/100) nie później niż do dnia 15 marca 2010 roku, na rachunek bankowy
Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedzisko–Goślińskim Banku Spółdzielczym O/Murowana Goślina na numer:
05 90440001 0020 0200 0156 0007
Zwrot wadium nastąpi nie później niż 3 dni po jego zakończeniu.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się osoby, która
wygrała przetarg od zawarcia umowy dzierżawy.
Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości. Nieruchomości
wydzierżawiane są na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej.
Ewentualne wznawianie granic odbywa się na koszt i staraniem dzierżawcy.
Szczegółowych informacji udziela Kierownik Referatu Gospodarki
Nieruchomościami Jadwiga Kubińska, p.31, tel.061 8923630, w godzinach urzędowania.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Murowana Goślina użytki rolne, częściowo
przebieg gazociągu tranzytowego, wzdłuż elementy sieci infrastruktury technicznej, na których istnieją ograniczenia w użytkowaniu.
Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny dwóch działek wynosi:
7,91 q pszenicy.
Okres zawarcia umowy dzierżawy – na czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się w dniu 18 marca 2010 roku o godz. 12:30
w sali ślubów Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul.
Poznańska 16.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w
wys. 78,00zł (słownie: siedemdziesiąt osiem złotych 00/100), nie
później niż do dnia 15 marca 2010 roku, na rachunek bankowy
Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedzisko–Goślińskim Banku Spółdzielczym O/Murowana Goślina na numer:
05 90440001 0020 0200 0156 0007
oraz nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Trojanowo, ozn. w ewidencji gruntów i budynków jako działki:
• nr 272/4 o pow. 08650 ha w skład, której wchodzą: RIV – 0,0798
ha, RV – 0,3879 ha, ŁV – 0,3973, dla której Sąd Rejonowy Poznań

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-czwartek 10.00 – 15.30
piątek 10.00 – 13.00
Dyżur Burmistrza oraz Zastępcy Burmistrza:
poniedziałek 14.00 – 16.00; 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: 61 892 36 00,
fax: 61 812 21 40
Burmistrz Tomasz Łęcki..............................................................61 892 36 05
Zastępca Burmistrza Marcin Buliński.........................................61 892 36 06
Skarbnik Romana Dudek..............................................................61 892 36 07
Sekretarz Maciej Kaczmarek.......................................................61 892 36 08

Murowana Goślina, dnia 29.01.2010 r.

Referat Inwestycji, kierownik Ryszard Pomin............................61 892 36 10
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
kierownik Violetta Szałata...........................................................61 892 36 40
Utrzymanie dróg i infrastruktura drogowa, Arkadiusz Krociak.....61 892 36 42
Tel. alarmowy - Kanalizacja deszczowa, drogi i oświetlenie.......0 519 32 16 70
Rolnictwo, leśnictwo i melioracje, Małgorzata Śliwa......................61 892 36 33
Dodatki mieszkaniowe, Lucyna Kasprzak..................................61 892 11 93
Referat Gospodarki Nieruchomościami,
kierownik Jadwiga Kubińska........................................................61 892 36 30
Referat Podatków i Opłat Lokalnych, kierownik Bożena Patan......61 892 36 75
Urząd Stanu Cywilnego, Dowody Osobiste, Ewidencja Ludności,
kierownik Aleksandra Pilarczyk...................................................61 892 36 55
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,
kierownik Ewa Leitgeber.............................................................61 892 36 50
Biuro Planowania Przestrzennego, Magdalena Głowacka........61 892 36 20
Biuro Rady Miejskiej, Piotr Hildebrandt.....................................61 892 36 54
Obsługa inwestorów, Barbara Florys - Kuchnowska....................61 892 36 65
Zarządzanie Kryzysowe.............................................................0 722 323 318
Turystyka, promocja, obszary wiejskie, Arkadiusz Bednarek..........61 811 88 48
Komunikacja Społeczna, Osiedla Samorządowe, Roma Dukat.........61 811 88 48
Straż Miejska.....................................kom.: 0 500 12 49 40, tel.: 61 812 20 10
Policja.................................................kom.: 0 500 13 53 51, tel.: 61 841 32 00
Pogotowie Ratunkowe..........999 Pogotowie Energetyczne.............61 423 91 11
Wodociągi i kanalizacja sanitarna (całą dobę)................61 812 20 40 lub 994
Wodociągi i kanalizacja sanitarna (700 - 2200)...................................61 835 90
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