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EUROPEJSKI
TYDZIEŃ
ZRÓWNOWAŻONEGO
TRANSPORTU
Zachęcamy Mieszkańców gminy do włączenia się w obchody Europejskiego Tygodnia
Zrównoważonego Transportu, który przypada w dniach od do września i kończy się
Dniem bez Samochodu.

Z

e względu na lipcowe podtopienia przesunięciu uległ termin
ukończenia robót na ul. Raduszyńskiej, dlatego musieliśmy odwołać planowane na
września otwarcie ulicy połączone z piknikiem dla
mieszkańców.
Pozostałe imprezy, o których informowaliśmy w lipcowym numerze Biuletynu, odbędą się zgodnie z planem.
Zachęcamy do włączenia się w obchody. Organizator zastrzega sobie
możliwość zmian w programie.
szczegóły - str.
WEWNĄTRZ
Pracowite lato
Mijające lato, choć chłodne, w działaniach naszego samorządu było
bardzo dynamiczne, przeżywaliśmy
gorące chwile |
Otwarcie ul. Raduszyńskiej
Przesunięciu uległ termin zakończenia inwestycji pn. „Przebudowa ul.
Raduszyńskiej wraz z mostem” |
Podtopienia w gminie
W wyniku obfitych opadów deszczu
nastąpiły lokalne podtopienia mienia stanowiącego własność komunalną oraz mieszkańców gminy |
Budownictwo czynszowe
Murowana Goślina zamierza zrealizować projekt dotyczący budownictwa czynszowego |

Zapraszamy na V Rajd Cysterski
września (sobota) zapraszamy do
udziału w V Cysterskim Rajdzie szlakami Puszczy Zielonka. Z terenu gmin
Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na
rowerach, pieszo wyruszą turyści, by spotkać
się na mecie na plaży w Kamińsku. Z Murowanej
Gośliny przygotowaliśmy dwie trasy:
▪ rowerową – zbiórka o godz.
:
przed
ratuszem na pl. Powstańców Wlkp. w Murowanej Goślinie. Trasa łatwa, krótka, przeznaczona dla rodzin,
▪ nordic walking – zbiórka o godz. : przed
kościołem pw. Najwyższego Arcykapłana
Jezusa Chrystusa na os. Zielone Wzgórza.
Prosimy o zabranie własnych kijków.
Zgłoszenie udziału do września w biurze ZM
„Puszcza Zielonka”: telefonicznie w godz. . – . , mailowo: p.owczarzak@
puszcza-zielonka.pl. Na mecie: ciepły posiłek,
pamiątkowa kartka z pieczątką, możliwość

uczestnictwa w konkursach z nagrodami.
Udział w rajdzie jest bezpłatny. W przypadku
braku zgłoszenia udziału lub zgłoszenia po terminie organizatorzy nie gwarantują świadczeń.
V rocznica istnienia Cysterskiego Szlaku Rowerowego to okazja do przypomnienia, że powstał
on jako pierwszy w Polsce szlak rowerowy przebiegający przez tereny związane z Cystersami,
wykorzystujący oficjalne logo Szlaku Cysterskiego w Polsce. Szlak wiedzie przez Lasy Komunalne Miasta Poznania, dolinę rzeki Cybiny,
Głównej dalej przez Puszczę Zielonka, do
Wągrowca, Tarnowa Pałuckiego i Łekna. Następnie zawraca na tereny Puszczy – znajdując metę
w Dąbrówce Kościelnej, na
km trasy.
Impreza sfinansowana
ze środków
Powiatu Poznańskiego.
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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.
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Sołectwo Białężyn i Szkoła Podstawowa w Białężynie

serdecznie zaprasza na koncert

zapraszają na

FOLKOWĄ
FOLKOW
Ą JESIEŃ

PIOSNKI Z WIELKOPOLSKIEJ WIOSKI

STANISŁAW CZARNECKI IN MEMORIAM
z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki

VII SPOTKANIE
ZESPOŁÓW FLAŻOLETOWYCH
IM. STANISŁAWA CZARNECKIEGO
Białężyn, października
r. (niedziela)
plac przy remizie OSP
Program:
.
Przyjazd do Białężyna, słynny obiadek, rozdanie wydania
specjalnego gazetki szkolnej „Piegus” z krzyżówką
.
Powitanie uczestników
.
Wspólna biesiada muzyczna z kapelą „EKA WUJA JACHA”
.
Losowanie zwycięzców krzyżówki i wręczenie nagród
.
Muzyczne pożegnanie
.
Przewidywane zakończenie zlotu

października
r. (sobota), godz. .
aula Gimnazjum nr w Murowanej Goślinie, ul. Mściszewska
Wystąpią: Kapela ludowa „PO ZAGONACH”, Chóry „Canzona”,
zespół flażoletowy z Białężyna, zespół folklorystyczny „Goślinianie”, zespół śpiewaczy „Goślińskie Chabry”, zespół śpiewaczy
„Goślinianka”, zespół wokalny „Una Canto” z Długiej Gośliny,
Chór Mieszany „Vocantes”.

TERMINARZ NAJBLIŻSZYCH
IMPREZ I WYDARZEŃ
Termin

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
Tomasz Łęcki
serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w obchodach

DNIA PAPIEŻ A
JANA PAWŁ A II
października

Hotelik Rozmaitości
Pławno

września

Wernisaż Pleneru Rzeźbiarskiego
Puszcza Zielonka

Hotelik Rozmaitości
Pławno

września

„Pokaż mi to” – wystawa artystów
plastyków Ziemi Goślińskiej

Galeria w Pałacu

września

Plener malarski

Zielonka

września

II Turniej Piłki Siatkowej Kobiet

Hala widowiskowosportowa

HDK PCK „Gośliniacy” – akcja
poboru krwi

Biedrusko

Mecz piłkarski: CONCORDIA Murowana Goślina – SPARTA Oborniki

Stadion Miejski

V Cysterski Rajd Rowerowy

Kamińsko

września

Wystawa malarstwa Marii Silskiej

Klub Osiedlowy
„Zielone Wzgórza”

września
g. :

Mecz piłkarski: KS Łopuchowo –
CONCORDIA Murowana Goślina

Boisko w Łopuchowie

Rajd Nordic Walking

Starczanowo

Zawody na skate parku

Skate park – Gimnazjum nr

Europejski Dzień bez Samochodu

Gmina Murowana
Goślina

września

Program:
.
Msza św. dziękczynna za beatyfikację Papieża Jana Pawła II
.

V Międzynarodowy Plener
Rzeźbiarski Puszcza Zielonka

września
g. :

r. (niedziela)

Koncert Chóru Dziewczęcego SKOWRONKI przy CK Zamek
w Poznaniu - Dyrygent Alicja Szeluga (koncert odbywa się
w ramach cyklu „Ze Skowronkami po Wielkopolsce”)

września

bilety:

PLN w przesprzedaży,
PLN w dniu koncertu
do nabycia: MGOKiR, ul. Poznańska,
KLUB OSIEDLOWY, ul. Nowy Rynek

września
g. :

CZERWONY Tulipan

września
września
g. :

października
SALA GIMNAZJUM, ul. Mściszewska
godz. .

g.

Miejsce

sierpnia września

września

Kościół pw. św. Jakuba w Murowanej Goślinie

Wydarzenie

września
: - :

października

g.

:

Mecz piłkarski: CONCORDIA MuroStadion Miejski
wana Goślina – Huragan Pobiedziska
Maraton MTB
„Turystyka na Zmęczenie”

Puszcza Zielonka
Start i meta: Łopuchowo

Mecz piłkarski: KS Łopuchowo –
Wełna Rogoźno

Boisko
w Łopuchowie

Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki pt. „ Piosnki
października
z wielkopolskiej wioski. Stanisław
Czarnecki In Memoriam.”
października

„VII Folkowa Jesień
im. Stanisława Czarneckiego”
– zlot zespołów flażoletowych

Aula
Gimnazjum nr

Białężyn

sierpień-wrzesień 2011

Co w

KULTURZE się zdarzyło?

IV Międzynarodowy Festiwal Chóralny
im. ks. Edmunda Szymańskiego
W czerwcu odbyły się ostatnie koncerty
festiwalowe:
▪
. - Zespół Wokalny „Soul” z Sanoka,
prowadzony przez Monikę Brewczak
zaprezentował bardzo zróżnicowany
repertuar – od muzyki dawnej po
gospel i piosenki,
▪
.
- Chór Żeński z Uniwersytetu
w Rennes we Francji pod dyrekcją
Pierre-Ives le Tortorec’a zaprezentował
głównie muzykę francuską Poulenca,
Durufle’a i Saint-Saensa,
▪
. - Kończący Festiwal Chór Kameralny z Guayaquil z Ekwadoru porwał
żywiołowością. Dyrygent chóru, Fernando Gil Estrada nawiązał znakomity
kontakt z publicznością.
Czwarta już edycja Festiwalu mogła odbyć
się dzięki wsparciu budżetu miasta. Jednakże podstawą integracyjnych spotkań
koncertujących zespołów była aktywność
pań z chórów Canzona Absolwent i Canzona Kameralna. Podziękować również
należy księdzu Markowi Chmarze – Proboszczowi Parafii Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa na Zielonych Wzgórzach, który z wielką życzliwością odnosił
się do wszystkich festiwalowych programów, osobiście uczestnicząc w koncertach
odbywających się w kościele.
Najważniejsze jednak, że w koncertach
uczestniczyła publiczność zarówno z Murowanej Gośliny, jak i spoza miasta.
„Goślinianie”
Warmińskim

tańczyli w Lidzbarku

W dniach - czerwca br. w Lidzbarku
Warmińskim odbyło się Międzynarodowe
Zgromadzenie Ogólne Miast Sieci Cittaslow. Na scenie na deptaku w centrum
Lidzbarka Warmińskiego prezentowali się
artyści z miast polskiej sieci Cittaslow, w
tym zespół „Goślinianie” z Murowanej
Gośliny pod kierunkiem Marzenny Karbowskiej.
Warsztaty teatralne
i KARAMBA

ZIELONA

GOŚ

Po długiej przerwie uczestnicy teatrów
działających na terenie Murowanej Gośliny
ponownie mieli okazję uczestniczyć w wyjeździe warsztatowym mającym na celu
integrację i doskonalenie warsztatu aktorskiego.
czerwca dwadzieścia cztery osoby
wybrały się do bodaj najbardziej niezwykłej szkoły w Poznaniu, szkoły, której drugie imię, to Teatr, a pierwsze ŁEJERY.
www.murowana-goslina.pl

Uczestnicy warsztatów spędzili tam trzy
dni wypełnione zajęciami i atrakcjami. Warsztaty teatralne prowadziła znakomita
aktorka z Teatru Nowego w Poznaniu pani
Bożena Borowska. Zajęcia integracyjne
prowadzący oba teatry Marcin Matuszewski.

który poprowadziła Kapela „Swoja
Wiara” zespoły, zaproszeni goście
i mieszkańcy udali się do auli Gimnazjum
nr .Tam zespoły prezentowały swój
dorobek wokalny, a całość poprowadził
brawurowo i z wrodzonym wdziękiem
prezenterskim Marcin Matuszewski

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia
„Dzieje”

Wizyta zaprzyjaźnionej Orkiestry
Dętej OSP z Ochotnicy Dolnej

czerwca br. odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia „Dzieje”. W trakcie
tego posiedzenia wybrano Prezesa i Zarząd
Stowarzyszenia. Prezesem został Waldemar Krankiewicz, do Zarządu Stowarzyszenia zostali wybrani: Arleta Włodarczak,
Justyna Furman, Marcin Buliński i Tomasz
Mizgier.

W dniach - lipca z artystyczną wizytą
na zaproszenie naszej Orkiestry Dętej
OSP przebywała w Murowanej Goślinie
Orkiestra Dęta OSP z partnerskiej gminy
Ochotnica Dolna. Zespół składa się
z grających o dużym zróżnicowaniu
wiekowym od
do
lat, a przyjechał
do nas w sile grających.

Zadaniem Stowarzyszenia „Dzieje” jest nie
tylko przygotowywanie i realizacja widowisk historycznych, ale przede wszystkim
stawiamy na aktywizację, integrację i promocję lokalnego środowiska artystycznego.

W trakcie intensywnego pobytu Orkiestra spotkała się z Burmistrzem Murowanej Gośliny Tomaszem Łęckim, odbyła
wspólną próbę z naszą orkiestrą, uświetniła swoim występem Jarmark św.
Jakuba i festyn poznańskiej fary Warkocz Magdaleny.

Wielki sukces młodej dyrygentki
czerwca br. na sesji Rady Powiatu
Poznańskiego Adrianna Wtorkowska-Kubińska odebrała II nagrodę Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony
kultury za rok
. Została zgłoszona do
konkursu przez nasz ośrodek kultury.
Składamy serdeczne życzenia i gratulujemy
sukcesu. Pani Adrianna Wtorkowska-Kubińska jest pierwszym dyrygentem chórów:
chłopięcego i kameralnego „Canzona”
oraz drugim dyrygentem chórów: dziewczęcego i żeńskiego „Canzona”.
I Gośliński Przegląd Zespołów Śpiewaczych
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie wraz z Zespołem
śpiewaczym Koła Gospodyń Wiejskich
„Goślińskie Chabry” w Murowanej Goślinie
zaprosił lipca br. mieszkańców na Gośliński Przegląd Zespołów Śpiewaczych. Inicjatorką zorganizowania przeglądu w naszym
mieście była Pani Bożena Rydzyńska, przewodnicząca KGW.
Zaproszenie przyjęły: Borówczanki z Lubasza, Kleszczewianki z Kleszczewa, Radość
z Chełminka, Złota Jesień z Kostrzyna,
Złoty Kłos z Dusznik Wlkp., Łańcuszek
Wspomnień z Dominowa, kapela podwórkowa „Swoja Wiara” i Goślinianka z Murowanej Gośliny. Przegląd rozpoczął się uroczystą mszą św. w kościele pw. św. Jakuba.
Po jej zakończeniu barwnym korowodem,

Warkocz Magdaleny – festyn poznańskiej Fary - w muzycznej oprawie
Murowanej Gośliny
W niedzielę
lipca odbył się XIII festyn
farny Warkocz Magdaleny. W niedzielne
przedpołudnie Orkiestra Dęta OSP
Murowana Goślina, jak również nasi
goście Orkiestra Dęta OSP z Ochotnicy
Dolnej stawili się na płycie poznańskiego
Rynku, by wspólnie zagrać Intradę
Regionalną dla poznańskich koziołków.
Następnie orkiestry ruszyły szykiem
paradnym do poznańskiej Fary, by wziąć
udział w liturgii odpustowej. W uroczystej liturgii brał również udział Chór
Vocantes pod dyrekcją Leszka Bajona,
przy akompaniamencie organowym
Elżbiety Karolak.
Dalsze atrakcje odbywały się już na
placu przed Urzędem Miasta Poznania.
Na specjalnie postawionej scenie prezentowały się nasze zespoły.
Po przemówieniu burmistrza Tomasza
Łęckiego swą prezentację rozpoczęła
Orkiestra z Murowanej Gośliny, bawiąc
zgromadzonych poznaniaków marszami, walcami Straussa. Po gospodarzach wystąpiła Orkiestra z Ochotnicy.
W wykonaniu gości podobały się opracowania melodii regionalnych. Nasze
prezentacje zakończyło wspólne wykonanie dwóch utworów: Happy Marcing
Band pod dyrekcją Piotra Matusiewicza
oraz Intrada Regionalna pod dyrekcją
Mateusza MJ Sibilskiego.
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PRACOWITE LATO
Okres lata kojarzy się z urlopami, a przynajmniej z pracą w
wolniejszym tempie. Mijające lato choć chłodne i deszczowe, w działaniach naszego samorządu było bardzo dynamiczne, nierzadko przeżywaliśmy gorące chwile.
Intensywne kontakty międzygminne
Pragnę bardzo podziękować wszystkim
Mieszkańcom zaangażowanym w letnie
przedsięwzięcia z naszymi partnerami. Szereg rodzin podejmowało gości w swoich
domach, a Gośliński Szczep ZHR – na obozie
w okolicach Lubniewic. Były to dwie grupy
mieszkańców z Oszmiany na Białorusi. Najpierw dzieci i młodzież, a następnie dorośli
z tamtejszym proboszczem ks. Janem
Puzyną.
Osoby zaangażowane w dotychczasowe
kontakty międzygminne reprezentowały
Komitet Partnerski i całą naszą gminę we
Francji w Yvetot (Normandia). Tam podpisałem ponownie umowę o współpracy między
naszymi miastami. Mogliśmy zapoznać się
z szeregiem projektów (parking przy
dworcu kolejowym, modernizacja głównego
placu, budowa centrum handlowo-usługowego). Uzgadnialiśmy dalsze plany współpracy.
Kolejna grupa osób związanych z tworzeniem widowisk historycznych wzięła udział
w wizycie studyjnej w Puy du Fou (Francja –
Wandea). Było to bardzo robocze spotkanie.
Gospodarze zaprezentowali szereg szczegółów realizacji największych we Francji widowisk i wielkiego Parku Historycznego. Wszyscy Wandejczycy wykazywali ogromną sympatię dla Polski. Obecnie przygotowywana
jest kolejna wizyta specjalistów francuskich
w Murowanej Goślinie.
Podczas Jarmarku św. Jakuba Orkiestra Dęta
OSP podejmowała muzyków z partnerskiej
Ochotnicy Dolnej. Duże wrażenie wywarły
koncerty orkiestr w Murowanej Goślinie,
a następnego dnia w Poznaniu podczas
Festynu Farnego.
Wydarzenia, z których jesteśmy znani
Do tradycji naszego miasta wszedł Jarmark
św. Jakuba. Coroczne spotkanie mieszkańców i sympatyków Murowanej Gośliny tym
razem poświęcone było Straży Pożarnej.
Swoich miłośników ma Festiwal „Musica
sacra – musica profana” w Długiej Goślinie.
I tym razem kilkaset osób spędziło interesujący wieczór w i przy Kościele pw. św. Marii
Magdaleny.
sierpnia miał miejsce atrakcyjny rajd pojazdów terenowych „Murowana
Trophy”. Oglądany był przez wielu mieszkańców gminy, a chwalony przez uczestników
z różnych zakątków Polski. Za wszystkimi
tego rodzaju przedsięwzięciami stoją organizatorzy – nasi Mieszkańcy wspierani przez

pracowników
instytucji
publicznych:
Ośrodka Kultury, Urzędu Miasta i Gminy,
Policji, Straży Miejskiej, Ochotniczej Straży
Pożarnej. Wszystkim, dzięki którym tyle
działo się na terenie naszej gminy, składam
ogromne podziękowania.
Powody do szczególnej satysfakcji
Dzięki przygotowaniu Strefy Aktywizacji
Gospodarczej przy ul. Polnej, uczestniczymy
z Polską Agencją Informacji i Inwestycji
Zagranicznych w przygotowaniu kolejnego
projektu. Znaleźliśmy się w ścisłym finale
( potencjalne lokalizacje). Jeżeli wygramy,
w naszym mieście powstanie fabryka zagranicznego inwestora.

Nasz projekt dotyczący partnerstwa
publiczno-prywatnego w zakresie
wybudowania mieszkań czynszowych
zyskał bardzo dobre
recenzje prasowe.
Jednocześnie zostaliśmy zaproszeni
przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego do prac w grupie roboczej do
spraw budownictwa
komunalnego.
Murowana Goślina została dostrzeżona
w związku z ogłoszonym przetargiem na
wybudowanie mieszkań czynszowych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
Nasz projekt zyskał bardzo dobre recenzje
prasowe. Jednocześnie zostaliśmy zapro-

Tomasz Łęcki - Burmistrz Miasta i Gminy

szeni przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego do prac w grupie roboczej do spraw
budownictwa komunalnego.
Spotkać się można z zarzutami, że jesteśmy
gminą biedną. Zdaniem niektórych nawet
jedną z najbiedniejszych gmin w Wielkopolsce. Tymczasem w sierpniu opublikowano
dane o dochodach gmin i miast w
r.
Średnia dochodów dla gmin i miast (także
tych największych) w przeliczeniu na mieszkańca wyniosła w Polsce
zł, a w Wielkopolsce
zł. Dochody Murowanej Gośliny
osiągnęły
zł, co oznacza
miejsce na
miast i gmin w Wielkopolsce. Działamy,
aby w tej rywalizacji piąć się w górę, ale już
dzisiaj mamy dochody o % przewyższające
średnią województwa.
Inwestycje
Przez całe lato trwały prace przy strategicznych dla naszej gminy inwestycjach: budowa
obwodnicy i modernizacja linii kolejowej.
Pierwsze przedsięwzięcie powstało z naszej
inicjatywy, także przy zaangażowaniu finansowym na etapie przygotowawczym. W drugim – jesteśmy aktywnym partnerem województwa.
Odbyło się kilka spotkań z liderami społecznymi (radnymi, sołtysami itd.), a następnie
mieszkańcami poszczególnych miejscowości
na temat rozpoczęcia prac przy budowie
kanalizacji sanitarnej w ramach projektu
Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.
Intensywne prace trwały przy budowie ul.
Raduszyńskiej wraz z mostem, boiska w Białężynie oraz świetlicy w Rakowni. Budowlańcom życie utrudniały pojawiające się załamania pogody. W Przebędowie wykonywano
ostatnie prace i odbiory techniczne przy
kolejnym budynku komunalnym wybudowanym w ramach umowy z firmą Lider. We
wrześniu rodzin wprowadzi się do nowych
mieszkań.
Chwile szczególnie trudne

naprawczych. Najważniejszą sprawą są zadania województwa, związane z utrzymaniem
cieków podstawowych. Mimo wielu monitów i skarg Trojanka jest rzeką zabałaganioną. Wojewódzki Zarząd Melioracji musi
przywrócić swobodny spływ wód na tym
cieku podstawowym. Następnie ustalane są
zadania dla Spółki Wodnej „Trojanka” obejmujące modernizację i rozbudowę gminnego
systemu melioracyjnego. Zadaniem urzędu
gminy będzie przede wszystkim naprawa
systemu odwadniania dróg. Chcemy, aby te
działania ujęte były w programie, który
zostanie zrealizowany w ciągu nie dłużej niż
trzech lat . Istotnym jest znalezienie właściwego finansowania. Mamy nadzieję na pozyskanie środków zewnętrznych. Ponadto
należy ustalić odpowiednie składki w Spółce
Wodnej, znaleźć środki własne w budżecie
gminy, przygotować wprowadzenie opłaty
za zrzut wody deszczowej. Program ten
będzie podany do publicznej wiadomości,
a następnie publikowane będą sprawozdania i rozliczenia roczne z realizacji.
Chuligaństwo
Na warunki atmosferyczne może nie być
rady, ale na skandaliczne zachowania
naszych dzieci, bądź dzieci sąsiadów? Na
początku sierpnia grupa wyrostków doprowadziła do rozróby w okolicach ul. Krętej.
Doszło do podpaleń pojemników na odpady
(nie pierwsze to przypadki na terenie
naszego miasta). Policja prowadzi działania
mające wykryć sprawców. Pomóc ma w tym
nagroda pieniężna ogłoszona przez Spółdzielnię „Zielone Wzgórza”. Ponadto po
zapoznaniu się z pierwszymi ustaleniami
w tej sprawie zorganizowałem spotkanie
z mieszkańcami rejonu dotkniętego nocną
awanturą oraz przedstawicielami policji,
straży miejskiej, spółdzielni i urzędu gminy.
Umówiliśmy się, że po trzech tygodniach
również wspólnie podsumujemy efekty działań.
* * * *
W gminie jak w życiu to co zaplanowane miesza się z tym co zaskakuje. Sukcesy, efekty
pracy przeplatają się z potknięciami.
Wspólne cele lokalnej społeczności warto
wspólnie omawiać. Kiedy przychodzą sukcesy, należy wspólnie czuć satysfakcję, a
nawet dumę. W przypadku problemów
należy również wspólnie organizować się do
naprawy sytuacji.
Tomasz Łęcki
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
tel.
e-mail: burmistrz@murowana-goslina.pl

W dniach i lipca nad Murowaną Gośliną
i okolicą przeszły niespotykane ulewy.
W wyniku tych nadzwyczajnych zjawisk
atmosferycznych doszło do zniszczeń infrastruktury (drogi, most, przepusty, rowy),
podtopień domów, zniszczenia upraw. Przez
kilka dni trwały prace przywracające spływ
wód z rozlewisk i naprawy dróg.
W wyniku prowadzonych analiz przygotowywany jest szczegółowy program działań
sierpień-wrzesień 2011

Gwiazdy na IX Festiwalu
Musica Sacra Musica Profana
Aﬀabre Concinui czy Marcin Wyrostek z zespołem
Coloriage to tylko niektóre gwiazdy, które wzięły
udział w IX Festiwalu Musica Sacra Musica Profana
organizowanym rokrocznie w Długiej Goślinie.

Z

a nami koncerty IX Letniego Festiwalu
Muzycznego „Musica Sacra Musica
Profana” w Długiej Goślinie. Na pierwszym koncercie w dniu czerwca br. w części sacra wystąpił rewelacyjny sekstet męski
Aﬀabre Concinui, który zachwycił barwą
głosu i perfekcyjnym warsztatem wokalnym.
W części profana zaprezentował się czarodziej akordeonu Marcin Wyrostek z zespołem Coloriage. W ostatnią sobotę lipca
wystąpił natomiast High Quality Quartet.
Naszą publiczność festiwalową zachwycili
i wzruszyli wirtuozerią zarówno w utworach klasycznych, jak i barokowych. W części
profana zaprezentowała się poznańska formacja jazzu tradycyjnego DIXIE COMPANY.
Festiwal zakończył się hucznym pokazem
fajerwerków. Obydwa koncerty poprowadził

W imieniu organizatorów dziękujemy serdecznie naszym sponsorom: Jarosławowi
Dobrowolskiemu, Pawłowi Bugajnemu,
Januszowi Radlowi, Jackowi Grali, Poczcie
Polskiej, firmom TRUST S.A i Hydrotech.
Serdeczne podziękowania za pomoc organizacyjną przy realizacji festiwalu składamy
mieszkańcom Długiej Gośliny, a w szczególności strażakom OSP Długa Goślina, Marii
i Bolesławowi Niedźwiedziom i Danucie
Sierszeńskiej.

EUROPEJSKI
TYDZIEŃ
ZRÓWNOWAŻONEGO
TRANSPORTU

DZIEŃ BEZ SAMOCHODU
września w ramach Dnia bez Samochodu każdy, kto pokaże
dowód rejestracyjny pojazdu pojedzie komunikacją Warbus za darmo!
Ponadto w szkołach odbędą się pogadanki dot. bezpieczeństwa,
które poprowadzą funkcjonariuszki Policji i Straży Miejskiej,
a także konkurs plastyczny dla przedszkolaków.
RAJD NORDIC WALKING
września (niedziela) odbędzie się rajd
nordic walking nowo oznakowanym szlakiem wiodącym przez Śnieżycowy Jar.
godz. : - zbiórka na parkingu w Starczanowie, po krótkiej rozgrzewce instruktor NW poprowadzi uczestników do Śnieżycowego Jaru. Prosimy zabrać ze sobą
kije. Uczestnictwo bezpłatne.

tel.
www.murowana-goslina.pl

w czarujący i dowcipny sposób Mateusz MJ
Sibilski. Tradycyjnie na koncertach festiwalowych została przeprowadzona kwesta na
rzecz zabytkowego kościoła w Długiej Goślinie, zebrano razem .
zł.

ZAWODY NA SKATE PARKU
września (poniedziałek) o godz. :
na skate parku odbędą się zawody w
kategoriach: deskorolka, rolki, rower.
Zawody poprowadzi Straż Miejska. Dla
najlepszych puchary i nagrody. Wstęp
wolny.

Szczegóły na www.murowana-goslina.pl.

Biuro Komunikacji Społecznej
, e-mail: promocja@murowana-goslina.pl

FINANSE

TERMINARZ PRACY RADY MIEJSKIEJ
w miesiącach wrzesień-grudzień

L.p.

Data

Godz.

Rodzaj posiedzeń

r.

Miejsce posiedzeń
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Komisja Gospodarcza

MGOKiR
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:

Komisja Oświatowo-Społeczna

Ratusz (pl. Powst. Wlkp)

.

.

.

:

Sesja Rady Miejskiej

MGOKiR

Dzielimy
fundusz
sołecki
Sławomir Malec
specjalista ds. jednostek
samorządu pomocniczego
tel. 61 812 22 44
e-mail: s.malec@murowana-goslina.pl

PAŹDZIERNIK
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MGOKiR
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Sesja Rady Miejskiej

MGOKiR
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Komisja Oświatowo-Społeczna
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MGOKiR

.
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:

Komisja Oświatowo-Społeczna

Ratusz (pl. Powst. Wlkp)

.

. .

:

Komisja Gospodarcza

MGOKiR

.

. .

:

Komisja Oświatowo-Społeczna

Ratusz (pl. Powst. Wlkp)

.

. .

:

Sesja Rady Miejskiej

MGOKiR

D

o
września
roku w sołectwach odbędą się zebrania wiejskie,
na których mieszkańcy zdecydują
o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego na rok
.

Powstaje
boisko w
Białężynie
lipca br. rozpoczęły
się roboty budowlane
związane z budową
boiska w Białężynie.

Środki funduszu można przeznaczyć na realizację tych zadań gminy, które będą służyć
poprawie życia mieszkańców danego sołectwa, a także mogą być przeznaczone na
usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Budowa boiska w Białężynie.

Barbara Florys-Kuchnowska
kierownik Biura Zarządzania Projektami
i Rewitalizacji
tel. 61 811 88 28
e-mail: b.florys@murowana-goslina.pl

Wysokość kwoty funduszu sołeckiego uzależniona jest od ilości stałych mieszkańców
danego sołectwa.

Przesunięty termin otwarcia ul. Raduszyńskiej

W ramach projektu wykonane zostaną:
. Boisko sportowo-rekreacyjne ze sztuczną
nawierzchnią do piłki ręcznej jako boiska
wielofunkcyjne z następującymi elementami wyposażenia i elementami wykończeniowymi:
▪ bramki do gry w piłkę ręczną metalowe,
▪ płyta boiska będzie posiadała odwodnienie za pomocą kanalizacji drenarskiej,
▪ bramki wejściowe na teren boiska,
▪ ławki drewniane, siedziska dla publiczności.

. Bieżnia do skoku w dal, zakończona
zeskokiem wraz ze skrzynią z piaskiem.
. Ogrodzenie wokół boiska sportowego
i piłkochwytów.
. Ogrodzenie po obwodzie o wysokości
, m, bez murków.
. Odwodnienie
boiska
sportowego
poprzez wykonanie drenażu z rur perforowanych PCV; drenaż odsączać będzie
wody opadowe, powstające na płycie
boiska w trakcie opadów deszczu, wody
roztopowe oraz miejscowe sączenia,
występujące w gruncie.
Dane liczbowe:
▪ powierzchnia boiska do piłki ręcznej
i mini piłki nożnej - .
, m²,
▪ powierzchnia bieżni do skoku w dal
o sztucznej nawierzchni - , m²,

▪ powierzchnia boiska i bieżni razem . , m²,
▪ powierzchnia skrzyni do skoku w dal , m².
W dalszym etapie inwestycji planowane jest
wykonanie oświetlenia boiska. Boisko będzie
ogólnodostępne, czyli przeznaczone dla
wszystkich mieszkańców Białężyna, ale
korzystać z niego będą najczęściej dzieci ze
Szkoły Podstawowej w Białężynie.
Ze względu na wystąpienie ulewnych deszczów wydłużeniu uległ termin zakończenia
robót. Planowane uruchomienie boiska to
października
r.
Wartość inwestycji to ponad
tys. zł, zaś
dotacja z PROW to prawie
tys. zł.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Program opracowany przez Gminę Murowana Goślina.
Projekt „Budowa boiska w Białężynie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi III Działania „Odnowa i rozwój wsi”w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Podtopiona ulica Raduszyńska.

Przesunięciu uległ termin zakończenia inwestycji pn. „Przebudowa ul. Raduszyńskiej wraz z mostem”. października
roku to nowy termin przywrócenia ulicy do ruchu samochodowego i pieszego.
Wioletta Wojciechowska
inspektor ds. inwestycji drogowych
i sieciowych
tel. 61 811 88 28
e-mail: w.wojciechowska@murowana-goslina.pl

K

onieczność
wydłużenia
terminu
zakończenia robót podyktowana
została
głównie
występującymi
w ostatnim czasie ulewnymi deszczami,

które spowodowały zalania i podtopienia.
lipca
r. po raz kolejny na skutek ulewnych deszczy wezbrała woda w rzece Trojance i zalała budowany jaz. Poziom wody
w rzece przewyższał górną krawędź ścianek szczelnych. Ponadto woda opadowa
uszkodziła skarpy oraz podmyła studnie
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Duży
napływ wody przelewającej się z terenów
WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

powyżej ulicy Mściszewskiej zniszczył część
podbudowy ulicy Raduszyńskiej.
Po obniżeniu poziomu lustra wody, wznowione zostały roboty budowlane. Wykonawca musiał odpompować pozostałą wodę
i oczyścić zbrojenia na przepuście, wymienić
część podbudowy jezdni oraz naprawić
pozostałe szkody spowodowane nawałnicą.
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt „ Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
sierpień-wrzesień 2011

Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek planuje w październiku br. nabór wniosków
w ramach działania
Wdrażania lokalnych strategii rozwoju – Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw.

W

związku z planowanym naborem
września
r. o godz. .
w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego
w Obornikach odbędzie się spotkanie dla
osób zainteresowanych wsparciem dla
podejmowanej lub rozwijanej działalności
gospodarczej.

Kto może ubiegać się o wsparcie? Osoba
fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, która podejmuje lub prowadzi działalność jako mikroprzedsiębiorca.
www.murowana-goslina.pl

Na co można uzyskać pomoc? Koszty związane z rozwijaniem bądź podejmowaniem
działalności, tj. budowa, przebudowa,
remont budynków, zakup maszyn, urządzeń
narzędzi, sprzętu komputerowego wraz
z oprogramowaniem, środków transportu,
zagospodarowanie terenu, koszty robót
budowlanych, koszty przygotowania dokumentacji technicznej, opłaty za licencje,
patenty.
Jakie wsparcie można uzyskać?
kwalifikowanych, maksymalnie

% kosztów
zł,

przy czym
zł przy planowanym
utworzeniu jednego miejsca pracy,
zł przy planowanym utworzeniu dwóch
miejsc pracy,
przy planowanym
utworzeniu trzech miejsc pracy.
Informacja: Biuro Stowarzyszenia LGD Kraina Trzech Rzek, Oborniki, ul. Marsz. J. Piłsudskiego , tel.
,
,
www.kraina rzek.pl

Jarmark
św.
Jakuba
na cześć naszych strażaków
23 lipca br. rynek w Murowanej Goślinie przybrał
strażacki kostium. Był
więc pomnik św. Floriana,
wozy strażackie, wielka
gaśnica i mnóstwo strażaków. Wszystko za sprawą
dziewiątej edycji Jarmarku
św. Jakuba, patrona
goślińskiej paraﬁi, który
w tym roku przebiegał
pod hasłem: „Jedzie,
jedzie straż ogniowa”.
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 61 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

U

roczystości jarmarczne rozpoczął VII Światowy
Zjazd Gośliniaków, czyli wszystkich urodzonych
przed
rokiem w Murowanej Goślinie.
Wśród uczestników byli nawet goście z Niemiec. Zjazd
muzycznie okrasiła „Eka Wuja Jacha”. Burmistrz nakreślił, co się wydarzyło w Murowanej Goślinie przez
ostatni rok. Tym razem prowadzenia spotkania podjął
się p. Jerzy Pawlak. Ale wspomnieniami, wierszami czy
piosenką dzielili się wszyscy uczestnicy zjazdu. Jak
zawsze były tańce, wspólne śpiewanie piosenek o Murowanej Goślinie i łzy wzruszenia.

W bramie Domu Rzemiosła Bractwo Kurkowe zorganizowało strzelanie o Miecz św. Jakuba. W Ośrodku Kultury Klub HDK PCK „Gośliniacy” prowadził akcję poboru krwi. Do oddania krwi zgłosiło się
osób. Ostatecznie krew oddało osób, w ilości ponad l. Ponadto
pobrano próbek na szpik.
Burmistrz oraz członkowie kapituły osobowości kulturalnej gminy
wręczyli statuetki za całokształt działalności kulturalnej oraz za
wybitne osiągnięcia kulturalne minionego roku. W pierwszej kategorii zwyciężył p. Jan Kasseja – muzyczny samouk, autor wielu piosenek o Murowanej Goślinie, znany mieszkańcom choćby z kapeli „Eka
Wuja Jacha”, której jest założycielem. W drugiej kategorii statuetką
wyróżniona została p. Adrianna Wtorkowska-Kubińska - dyrygentka
chórów „Canzona”, laureatka wielu nagród w swojej dziedzinie.
Ponieważ dzień wcześniej została mamą, w jej imieniu statuetkę
odebrała babcia, p. Elżbieta Wtorkowska.
Ponadto tego dnia na scenie królowały orkiestry dęte OSP z Ochotnicy Dolnej oraz Murowanej Gośliny. Oba zespoły wystąpiły osobno,
by na koniec wspólnie wykonać dwa utwory.
Ponadto występ dały zespoły: „Commers Band”, „Gigant Orkiestra”
oraz jako gwiazda wieczoru – „Happy End”. Po tym ostatnim występie rozpoczęła się zabawa taneczna w rytm muzyki strażackiej.
Mimo początkowo niesprzyjającej pogody, wielu gości przybyło tego
dnia na gośliński rynek. Wśród nich była także ponad pięćdziesięcioosobowa delegacja z białoruskiej Oszmiany. Jedna z uczestniczek
delegacji – Grażyna Komincz – obdarzona niezaprzeczalnym talentem wokalnym dała krótki koncert na scenie.

Zorganizowanie jarmarku nie byłoby możliwe bez zaangażowania bardzo licznego grona mieszkańców i naszych gości.
Chcę bardzo podziękować za pomoc przede wszystkim Panu
Eugeniuszowi Tomickiemu Prezesowi Zarządu Oddziału OSP
RP w Murowanej Goślinie i strażakom z: OSP Białężyn, OSP
Boduszewo, OSP Długa Goślina, OSP Łopuchowo, OSP Mściszewo, OSP Murowana Goślina, OSP Nieszawa, OSP Rakownia,
OSP Uchorowo oraz strażakom z JRG Bolechowo.
Bardzo dziękuję także: Komendzie Miejskiej PSP w Poznaniu,
Orkiestrze Dętej OSP w Ochotnicy Dolnej, Orkiestrze Dętej
OSP w Murowanej Goślinie, P. Przemysławowi Jankowskiemu,
OSP Popowo Kościelne, OSP Golęczewo, Barowi „Proletaryat”
w Poznaniu, Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach, Panu
Michałowi Królikowskiemu, Paniom z Sołectwa Mściszewo,
Krwiodawcom z Klubu HDK PCK „Gośliniacy”, Regionalnemu
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu w Murowanej Goślinie, Komisariatowi Policji w Murowanej Goślinie, Straży Miejskiej w Murowanej Goślinie, Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie, Kapeli „Eka Wuja Jacha”, P. Jerzemu Pawlakowi,
P. Jerzemu Pędzińskiemu oraz Romce, Arkowi i Sławkowi
z Biura Komunikacji Społecznej.
Arleta Włodarczak
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie

Wszystkim zaangażowanym w organizację Jarmarku z Obsadą
Ośrodka Kultury oraz bohaterom tej edycji – strażakom – należą się
ogromne podziękowania za zaangażowanie. Tym ostatnim – wyrazy
szacunku, za pracę jaką z narażeniem życia wykonują dla nas –
byśmy mogli w naszej gminie żyć bezpiecznie.

O godz. : paradą strażaków, orkiestr dętych OSP
z partnerskiej Ochotnicy Dolnej i Murowanej Gośliny
oraz wozów strażackich wszystkich jednostek gminnych rozpoczęły się obchody imienin patrona parafii na
pl. Powstańców Wlkp.
Sponsorzy

PODZIĘKOWANIA

Patronat medialny

Występ dały
zespoły: „Commers Band”,
„Gigant Orkiestra”
oraz jako gwiazda
wieczoru – „Happy
End”. Po tym
ostatnim występie
rozpoczęła się
zabawa taneczna
w rytm muzyki
strażackiej.

GOSPODARKA KOMUNALNA

GOSPODARKA KOMUNALNA

Podtopienia w gminie

Zbiórka odpadów surowców wtórnych, wielkogabarytowych i niebezpiecznych
Barbara Borejsza-Ida
podinspektor ds. ochrony środowiska
i usług komunalnych
tel.: 61 892 36 41
b.ida@murowana-goslina.pl

Przypominamy, że pod koniec września br. odbędzie się
zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych.

fot. sxc.hu

W godzinach nocnych w dn. - lipca
r. w wyniku obfitych opadów deszczu na terenie Gminy Murowana Goślina (dochodzących do
l/m ) nastąpiły lokalne podtopienia
mienia stanowiącego własność komunalną oraz mieszkańców gminy.

W

łaściciel nieruchomości, z której
mają być usunięte odpady wielkogabarytowe (łóżka, szafy, lodówki,
pralki, telewizory, komputery, monitory)
musi zgłosić taki zamiar telefonicznie
, e-mailem: srodowisko@murowanagoslina.pl lub osobiście w siedzibie Urzędu
pokój
. Zgłoszenia należy dokonać do
godz.
: ,
września podając rodzaj

Małgorzata Krotiuk-Śliwa
inspektor ds. leśnictwa i melioracji
tel. 61 892 36 43
e-mail: m.sliwa@murowana-goslina.pl

D

la porównania średni opad w miesiącu czerwcu br. kształtował się na
poziomie
l/m w ciągu miesiąca.
Dla lipca średni opad wyniósł
l/m na miesiąc. Dane pochodzą z IMGW.
W wyniku powyższego, największe zniszczenia odnotowano w zakresie:
▪ dróg utwardzonych i nieutwardzonych,
▪ rowów i przepustów,
▪ prywatnych posesji mieszkańców (głównie zalewane ogródki przydomowe, piwnice, szamba lub przydomowe oczyszczalnie ścieków, oraz w pojedynczych
przypadkach dobra materialne),
▪ budynków gminnych (szkoły oraz niektóre budynki komunalne).
Na rzece Trojance odnotowano pierwszą
falę zrzutu wód z terenów lokalnych miasta
natomiast fala kulminacyjna nastąpiła
w wyniku spływu wód z terenów rolnych
oraz pozostałych terenów gminy znajdujących się w zlewni rzeki Trojanka.
Obszary gminy, na których wystąpiły straty
i zniszczenia to:
. W zakresie dróg - zarówno dróg utwardzonych jak i gruntowych:
▪ Murowana Goślina: okolice ul. Szkolnej, ul. Dworcowej, ul. Polnej, ul.
Nowej, ul. Jodłowej, ul. Młyńskiej, ul.
Podgórnej, ul. Mściszewskiej, ul. Gnieźnieńskiej, ul. Różanej, ul. Starczanowskiej, ul. Soplicy, tzw. Czarnej Drogi, ul.
Nadwarciańskiej, ul. Krótkiej,
ul.
Mickiewicza, ul. Żeromskiego, most na
rzece Trojanka,
▪ Mściszewo: okolice ul. Radzimskiej, ul.
Żniwna, os. „Przy Figurce”,
▪ Rakownia: okolice ul. Dolnej, ul. Gołębiej,
▪ Przebędowo: okolice ul. Szewskiej, ul.
Kupieckiej, ul. Kuźniczej, ul. Cechowej,
▪ Głębocko: główna droga w miejscowości, droga dojazdowa Trojanowo-Głębocko,
▪ Długa Goślina: droga przy Kościele.
. W związku z podtopieniami:
▪ Murowana Goślina: okolice ul. Szkolnej, ul. Dworcowej, ul. Polnej, ul.
Nowej, ul. Jodłowej, ul. Młyńskiej, ul.
Podgórnej, ul. Gnieźnieńskiej, ul. Różanej, tzw. Czarnej Drogi,
▪ Mściszewo: okolice ul. Radzimskiej,
▪ Rakownia: okolice ul. Gołębiej,

odpadu, adres oraz nazwisko oddającego.
Odpady zgłoszone do odebrania należy
wystawić w dniu zbiórki ( . ) przed posesję do godziny : . Zbiórka nie dotyczy
mieszkańców osiedla „Zielone Wzgórza”.
Odpady niebezpieczne czyli baterie, akumulatory, świetlówki (jarzeniówki, żarówki
kompaktowe), lekarstwa i opakowania po

nich oraz opony należy dostarczyć do specjalnie oznakowanego pojazdu w dniu
i w godzinach określonych w poniższym
harmonogramie. Na terenie sołectw pojazd
parkuje przy posesji sołtysa. Wyjątek stanowi Rakownia, gdzie pojazd parkuje przy
budynku remizy strażackiej. Prosimy pamiętać, że zbiórka w danym miejscu trwa jedynie przez godzinę.

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
Termin zbiórki:

Podtopiona obwodnica w Mściszewie.

MIEJSCOWOŚĆ

Naprawa zniszczonej ul. Radzimskiej.

▪ Boduszewo: tereny przy zabudowie
jednorodzinnej w okolicach posesji
p. Majchrzaka oraz p. Łuckiego, oraz
posesji p. Sołtys,
▪ Raduszyn: gospodarstwo rolne,
▪ Głębocko: gospodarstwo rolne,
▪ Trojanowo: gospodarstwo rolne,
▪ Starczanowo: studnia, grunty rolne.
W trybie odwrotnym niezwłocznie podjęto
prace zmierzające do naprawy szkód w mieniu komunalnym.
W dniu
. .
r. w Urzędzie Miasta
i Gminy odbyło się spotkanie z Zarządem
Spółki Wodno-Melioracyjnej „Trojanka”
w związku z podtopieniami, jakie wystąpiły
na terenie gminy. W spotkaniu uczestniczyli:
▪ Burmistrz Miasta i Gminy Murowana
Goślina Tomasz Łęcki, Zastępca Burmistrza Marcin Buliński oraz Sekretarz Miasta i Gminy Maciej Kaczmarek,
▪ Zarząd Spółki Wodno-Melioracyjnej „Trojanka” tj. Ryszard Sakowicz, Paweł
Bukowski, Piotr Nogaj oraz Piotr Tecław,
▪ Komisja do oszacowania szkód spowodowanych nawalnymi deszczami tj.
Ryszard Pomin, Ewa Sakowicz, Małgorzata Krotiuk-Śliwa,
▪ Przedstawiciel OPS w Murowanej Goślinie Bartłomiej Kucharski.
Podczas spotkania wyznaczone zostały
zadania dla poszczególnych grup roboczych
w zakresie naprawy dróg, podtopień oraz

września

Termin zbiórki:

GODZINY ZBIÓRKI

Mściszewo

:

- :

Starczanowo

:

-

Uchorowo

:

-

Białężyn

:

Nieszawa
Białęgi

września

MIEJSCOWOŚĆ

GODZINY ZBIÓRKI

Łopuchowo

:

- :

:

Wojnowo

:

-

:

:

Trojanowo

:

-

:

-

:

Głębocko

:

-

:

:

-

:

Głęboczek

:

-

:

:

-

:

Łopuchówko

:

-

:

Zalane łąki w Raduszynie.

zalanych posesji. Omówiono zakres strat
i szkód powstałych w skutek nawalnych
opadów deszczu. Gmina Murowana Goślina
została zgłoszona do ujęcia w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin
lub miejscowości, w których stosuje się
szczególne zasady odbudowy, remontów
i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania
żywiołu.
W najbliższym czasie, dla terenu gminy opracowana zostanie mapa zagrożeń podtopieniami. Projekt przedstawiony zostanie radnym, sołtysom oraz mieszkańcom gminy,
którzy odnieśli największe straty podczas
wystąpienia nawalnych deszczy. W ramach
projektu opracowany zostanie plan prac, jakie
należy wykonać w najbliższych latach w najbardziej newralgicznych miejscach w celu
zapobieganiu podtopieniom oraz powodzi.
Na spotkaniu zorganizowanym przez Urząd
Miasta i Gminy, w dn. . .
r., Burmistrz
Tomasz Łęcki, osobiście spotkał się z mieszkańcami, których mienie zostało zniszczone
w wyniku podtopień. Poszkodowani odwiedzani byli przez pracowników Ośrodka
Pomocy Społecznej. Z każdej wizyty sporządzony został protokół szkód. Na dzień dzisiejszy oczekujemy na odpowiedź od Wojewody
Wielkopolskiego w sprawie możliwości pozyskania dotacji dla mieszkańców gminy. Obecnie prace związane z usuwaniem szkód na
terenach gminnych dobiegają ku końcowi.
sierpień-wrzesień 2011

Termin zbiórki:
MIEJSCOWOŚĆ

września

Termin zbiórki:

GODZINY ZBIÓRKI

września

MIEJSCOWOŚĆ

GODZINY ZBIÓRKI

Raduszyn

:

- :

Murowana Goślina - Nowy Rynek

:

- :

Przebędowo

:

-

:

Rakownia

:

-

:

Długa Goślina

:

-

:

Kamińsko

:

-

:

Łoskoń Stary

:

-

:

Boduszewo

:

-

:

Murowana Goślina pl. Powstańców Wlkp.

:

-

:

Zielonka

:

-

:

Murowana Goślina - Targowisko

:

-

:

Jednocześnie przypominamy, że
września na terenie miasta i gminy odbędzie się zbiórka surowców wtórnych. Podany termin nie dotyczy jednak osób, które podpisały umowę na odbiór odpadów z firmą Remondis Sanitech Sp. z o.o. oraz firmą P.K.T. ORDO.

WALKA Z GRYZONIAMI
Violetta Szałata
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
tel. 61 892 36 40
e-mail: v.szalata@murowana-goslina.pl

Zgodnie z Regulaminem o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zarządzeniem
Burmistrza Nr
/
z dnia
lipca
roku w dniach od
września do
września
roku na terenie całej gminy została ogłoszona deratyzacja.
W tym czasie każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyłożenia trutek
na gryzonie.
Jednocześnie informujemy, że będą prowadzone na terenie gminy kontrole w zakresie realizacji zapisów powyższego zarządzenia. Właściciele nieruchomości nierealizujący zapisów regulaminu, w tym przypadku deratyzacji, podlegają karze
grzywny.
www.murowana-goslina.pl

REKRUTACJA
Zespół Szkół Zawodowych Nr
w Poznaniu, ul. Działyńskich /
przyjmie uczniów do technikum
i szkoły zasadniczej w ciekawych
i gwarantujących dobrze płatną
pracę zawodach:
▪ technik poligraf
▪ drukarz
▪ introligator.
Szczegóły na
www.lelewel.poznan.pl

GOSPODARKA KOMUNALNA

OŚWIATA

Nowe rozwiązania w zakresie budownictwa
czynszowego w gminie Murowana Goślina
Gmina Murowana Goślina po raz kolejny zamierza zrealizować nowatorski w skali kraju projekt dotyczący budownictwa czynszowego. Będzie on polegał na znalezieniu inwestora prywatnego, który przejmie ciężar finansowania inwestycji, w zamian za pobieranie pożytków
z przedmiotu koncesji przez wiele lat.

o pomocy społecznej do wniosku należy
dołączyć oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia i uzasadnienie.
. Dofinansowanie kosztów zakupu podręczników, rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) uczniów
uprawnionych do otrzymania pomocy
nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu,
do wysokości wartości pomocy o której
mowa w pkt. .
II. Stypendia szkolne

D

nia
lipca br. gmina opublikowała
ogłoszenie o koncesji na roboty
budowlane. Ustawa o koncesji na
roboty budowlane lub usługi z dnia stycznia
r. (Dz. U. nr , poz.
) oznacza
w praktyce wyłonienie podmiotu sektora
prywatnego, który zaangażuje się finansowo
w przedsięwzięcie.
W Murowanej Goślinie jak w większości gmin
na terenie Polski odczuwa się dotkliwie brak
mieszkań na wynajem. Spora grupa mieszkańców jest żywotnie zainteresowana
nowym projektem. Gmina wychodząc na
wprost oczekiwaniom lokalnej społeczności
pracowała wiele miesięcy nad zaproponowanym w trybie koncesji na roboty budowlane budownictwem czynszowym. Proponowany model budownictwa umożliwi zrealizowanie marzeń – poprzez zapewnienie
mieszkania rodzinom, dla których było ono
do tej pory właściwie niedostępne. Proponowane bowiem warunki finansowe nie
będę stanowiły bariery nie do pokonania. Ze
względu na zbyt niskie dochody wiele z nich
nie ma bowiem szans na uzyskanie kredytu
na zakup mieszkania u dewelopera lub na
rynku wtórnym. Z drugiej strony dochody te

są jednak za wysokie, by starać się o lokal
w zasobie komunalnym.
Gmina Murowana Goślina (koncesjodawca)
jako przedmiot koncesji przekazuje do rozbiórki budynki mieszkalne położone przy
ul. Przemysłowej ,
i
w Murowanej
Goślinie. Od koncesjonariusza oczekuje się
rozbiórki ww. budynków, zaprojektowanie
oraz wybudowanie jednego lub więcej
budynków mieszkalnych, w których będzie
nie mniej niż lokali mieszkalnych o łącznej
powierzchni użytkowej co najmniej .
m . Gmina z łącznej puli wybudowanych
mieszkań zabezpiecza sobie prawo do wskazywania najemców w lokalach, które mają
być lokalami o czynszu komunalnym. Pozostałe lokale będą wynajmowane na wolnym
rynku przez koncesjonariusza.
W gminie Murowana Goślina od lat stosuje
się nowe rozwiązania w zakresie zarządzania
usługami komunalnymi. Szczególnie nowatorskie systemy zarządzania wprowadzono
w gospodarce odpadami oraz komunalnym
zasobie lokalowym. Zawarto w tym celu wieloletnie umowy oparte na koncepcji partnerstwa
publiczno-prywatnego.
Pierwsza

umowa dotycząca składowiska odpadów
komunalnych została zawarta już w
roku. Kolejna na zarządzanie komunalnym
zasobem lokalowym gminy Murowana
Goślina została podpisana w marcu
roku. W obu przypadkach zleceniobiorcy
zobowiązani są poza bieżącym zarządzaniem, do realizowania określonego pakietu
inwestycyjnego czy to na składowisku odpadów, czy w zasobie komunalnym.
Szczegółowe informacje dot. ogłoszenia są
dostępne pod adresem: http://bip .murowana-goslina.pl/index.php/przetargi/
/
Zainteresowane podmioty gospodarcze
zachęcamy do składania wniosków.
Szczegółowych informacji
o projekcie udzielają:
Violetta Szałata
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
tel.
, kom.
e-mail: v.szalata@murowana-goslina.pl
Marcin Buliński
Zastępca Burmistrza
tel.
, kom.
e–mail: m.bulinski@murowana-goslina.pl

Pomoc materialna dla uczniów
Teresa Dutkiewicz
Kierownik Biura ds. Oświaty
tel. 61 892 36 90
e-mail: t.dutkiewicz@murowana-goslina.pl

Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania pomocy dla uczniów w formach:
I. Pomoc dotycząca dofinansowania zakupu
podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym
/
naukę
w klasach I – III szkoły podstawowej oraz
w III klasie gimnazjum
. Pomoc finansowa będzie udzielana uczniom z rodzin, w których dochód na
osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa
w art. ust. pkt
ustawy z dnia
marca
r. o pomocy społecznej (Dz.
U. z
r. Nr
, poz.
, z późn.
zm.), tj.
zł netto na osobę.
. Pomoc finansowa będzie udzielana uczniom z rodzin, w których dochód na

członka rodziny przekracza kryterium
dochodowe określone w punkcie , a w
rodzinie występuje: ubóstwo, sieroctwo,
bezdomność, bezrobocie, alkoholizm lub
inne czynniki wymienione w art.
ustawy z dnia marca
r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z
r. Nr
, poz.
, z późn. zm.). Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym
trybie, nie może przekroczyć w gminie
% ogólnej liczby uczniów rozpoczynających naukę w klasach I – III szkół podstawowych oraz w III klasie gimnazjum.
. Wartość pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w wyniesie:
do
zł - dla ucznia klasy I - III szkoły
podstawowej,
do
zł – dla ucznia klasy III gimnazjum.
. Pomoc będzie udzielana na wniosek
rodziców ucznia (prawnych opiekunów,
rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej
osoby, za zgodą przedstawiciela ustawo-

wego lub rodziców zastępczych. Formularz wniosku można uzyskać w sekretariatach szkół.
. Wnioski będą przyjmowane do września
r. Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły, do której uczeń będzie
uczęszczał w roku szkolnym
/
.
. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów z miesiąca
poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (w uzasadnionych przypadkach
zamiast zaświadczenia można dołączyć
oświadczenie o wysokości dochodów).
. W przypadku ubiegania się o pomoc dla
ucznia, którego rodzina korzysta ze
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przekłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
. W przypadku ubiegania się o pomoc dla
ucznia, w rodzinie którego dochód przekracza kryterium dochodowe, ale występują czynniki określone w art. ustawy
sierpień-wrzesień 2011

. O stypendium szkolne może ubiegać się
rodzic/opiekun ucznia znajdującego się
w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (max.
zł netto na osobę w rodzinie), w tym w szczególności z tytułu :
▪ bezrobocia,
▪ niepełnosprawności,
▪ długotrwałej lub ciężkiej choroby,
▪ potrzeby ochrony wielodzietności,

▪ bezradności w sprawach opiekuńczowychowawczych
i
prowadzenia
gospodarstwa domowego, a zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
▪ alkoholizmu lub narkomanii.
. Do otrzymania pomocy uprawnieni są
uczniowie szkół - do czasu ukończenia
kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia roku życia.
. Wnioski należy złożyć w Urzędzie Miasta
i Gminy do
września
r. Wnioski
dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy
Murowana Goślina: biuro podawcze
i pokój nr oraz na stronie
www.murowana-goslina.pl.
. Do wniosku należy dołączyć:
a. zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez każdego członka rodziny w miesiącu
poprzedzającym złożenie wniosku,
jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od

osób fizycznych na zasadach ogólnych,
b. odcinek renty/emerytury za miesiąc
poprzedzający złożenie wniosku,
c. oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów, potwierdzone
przekazem pocztowym, wyciągiem
bankowym,
d. zaświadczenie z urzędu skarbowego
o dochodzie osiągniętym w miesiącu
poprzedzającym złożenie wniosku
z innych źródeł niż wymienione
w pkt. a – d,
e. zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego,
f.
zaświadczenie z Powiatowego
Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych,
g. kserokopię decyzji o przyznaniu
zasiłku rodzinnego,
h. kserokopię decyzji o pobieranym
dodatku mieszkaniowym lub oświadczenie o nie pobieraniu takiego
dodatku.

Dzieci
z Białorusi na
wakacjach
w Murowanej
Goślinie
W dniach od do lipca,
już po raz drugi, gościliśmy w Murowanej Goślinie
grupę dzieci polskiego
pochodzenia z Oszmiany
na Białorusi.

Teresa Dutkiewicz
Kierownik Biura ds. Oświaty
tel. 61 892 36 90
e-mail: t.dutkiewicz@murowana-goslina.pl

P

o raz drugi zorganizowaliśmy wakacje
dla dzieci z rodzin pochodzenia polskiego. W tym roku pierwszy tydzień
dzieci przebywały w Murowanej Goślinie,
gdzie odbywały się zajęcia języka polskiego,
plastyczne, tańca, warsztaty dotyczące
demokracji.
Wyjeżdżały
również
na
wycieczki do Poznania, Gniezna i Kórnika.

Natomiast w drugim tygodniu pobytu w Polsce grupa pojechała na obóz zorganizowany
przez ZHR z Murowanej Gośliny. Uczestniczyli
tam między innymi w spływie kajakowym. Na
pożegnanie nasi przyjaciele z Białorusi
wyznali, że wyjeżdżają z bagażem wielu wrażeń i będą mile wspominać pobyt w Polsce.
www.murowana-goslina.pl

PODZIĘKOWANIA
Pobytu dzieci z Białorusi nie udałoby się zrealizować bez zaangażowania wielu osób. Chcę
gorąco podziękować:
▪ Pani Annie Kasprzak – prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Erudito”,
głównej organizatorce tygodniowego pobytu w naszym mieście,
▪ Pani Teresie Dutkiewicz – kierownik Biura ds. Oświaty, koordynatorce i organizatorce
całego pobytu dzieci w Polsce,
▪ Paniom: Beacie Springer, Dorocie Schraube, Justynie Telickiej, Justynie Wojewodzie,
Jolancie Popiołkiewicz, Katarzynie Sternal, Beacie Wolskiej, Agnieszce Łągiewce, Sylwii Cebulskiej, Agnieszce Drabczyk i Panu Jakubowi Niewińskiemu oraz księdzu Markowi Chmarze - za poprowadzenie warsztatów i organizację wycieczek,
▪ Rodzinom przyjmującym dzieci – Państwu: Łech, Wrzeszcz, Nagórskim, Pominom,
Zawal, Jankowskim, Bejmom, Witułom, Klepackim, Telickim, Kasprzak, Czaińskim,
Krugiełkom, Kanieckim, Zywertom, Murawiczom i Pani Irmie Vukcević,
▪ Kołu Przyjaciół Harcerstwa w Murowanej Goślinie,
▪ Basi Kubiak, Rafałowi Łęckiemu oraz harcerkom z I Drużyny Harcerek „Wiatry” im.
Janiny Bartkiewicz.
Barbara Celichowska, Dyrektor Gimnazjum nr
im. Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie

STRAŻ MIEJSKA

NIERUCHOMOŚCI

BURMISTR Z MIA STA I GMINY MUROWANA GOŚLINA OG Ł A SZ A
Mirosław Stróżyński
Komendant Straży Miejskiej
w Murowanej Goślinie
tel. 61 812 20 10
e-mail: m.strozynski@murowana-goslina.pl

W

lipcu strażnicy miejscy przyjęli
interwencji, w tym: w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców – ,
psów biegających luzem – , awarii technicznych – , czystości i porządku – , bezpieczeństwo w ruchu drogowym – , inne – .
Ponadto Straż Miejska zgłosiła
uwag,
w tym do: Referatu Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska – , Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – ,
Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich – , SM „Zielone Wzgórze” – , TP S.A. –
oraz do innych podmiotów – .
Przystąpiono do kompleksowej kontroli
posesji niezamieszkałych na terenie miasta
i gminy. Dotychczas skontrolowano: Białężyn – , Rakownia – działka, Murowana
Goślina – działka.
W czasie obfitych opadów deszczu w dniach
- lipca br. funkcjonariusze Straży Miejskiej uczestniczyli w akcji likwidacji skutków
podtopień poprzez wspólne patrole z pracownikami Referatu GKiOŚ celem rozpoznania zagrożeń dla ruchu pieszych oraz pojazdów. Prowadzono ciągłe kontrole miejsc,
gdzie ustawiono bariery i kozły zabezpieczające ww. miejsca. Kilkakrotnie kontaktowano się z właścicielami posesji, mieszkających poza gminą Murowana Goślina, celem
uzyskania zgody właściciela na prace remontowo-ratownicze na terenie należących do
nich działek w naszej gminie.
W lipcu przeprowadzono wspólne patrole
funkcjonariuszy policji i Straży Miejskiej.
Zadaniem patrolu były działania prewencyjne w rejonie drogi Rakownia – Kamińsko.
Wspólne działania były reakcją na interwencje mieszkańców dotyczące pojazdów poruszających się tą drogą z nadmierną szybkością. Podczas patrolu strażnik miejski udzielał asysty funkcjonariuszowi policji.
lipca funkcjonariusz Straży Miejskiej
poprosił o asystę funkcjonariusza policji
w związku z otrzymaną interwencją. Sprawa

dotyczyła zgłoszenia ze Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie, gdzie na teren
budynku szkoły wkroczył pies, rasy niebezpiecznej (amstaf). Funkcjonariusze odseparowali psa uniemożliwiając mu wejście do
sal, gdzie odbywały się letnie półkolonie.
Ustalono właściciela psa, który odebrał
czworonoga. Na okoliczność niedopełnienia
obowiązku zachowania należytej ostrożności, po odebraniu zwierzęcia mężczyzna
został ukarany mandatem karnym.
- lipca br. patrol SM przeprowadził kontrolę boisk sportowych pod kątem bezpieczeństwa ich użytkowników, w szczególności dzieci i młodzieży: na terenie miasta: ul.
Kutrzeby - obiekty sportowe szkół oraz
„Orlik”, ul. Szkolna – obiekty sportowe szkół,
ul. Łąkowa – stadion miejski oraz „Orlik”, ul.
Długa/Smolna – boisko sportowe, ul. Widok
– boisko sportowe oraz na terenie gminy:
Przebędowo – boisko sportowe, Długa
Goślina – boisko szkolne, Łopuchowo – boisko sportowe, Łopuchówko – boisko sportowe, Białężyn – boisko sportowe, Kamińsko
– boisko sportowe, Uchorowo – boisko sportowe, Wojnowo – boisko sportowe, Boduszewo – boisko sportowe, Głęboczek – boisko sportowe, Rakownia – boisko sportowe,
Zielonka – boisko sportowe. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono uchybienia
na obiektach położonych przy ul. Długiej/
Smolnej oraz przy ul. Widok – rozerwane
siatki oraz skruszałe belki w bramkach. Bezzwłocznie zwrócono się z pismem do
zarządcy terenu o likwidację stwierdzonych
usterek. Jednocześnie podjęto decyzję
o przeprowadzeniu cyklicznych kontroli
boisk i innych obiektów sportowych przynajmniej dwa razy w roku: przed rozpoczęciem
roku szkolnego i w czasie poprzedzającym
okres letnich wakacji.
lipca br. patrol Straży Miejskiej ujawnił
na działkach nr i w miejscowości Wojnowo, gm. Murowana Goślina skupiska
dziko rosnącej rośliny z gatunku „konopi
indyjskiej”. Na podstawie zgłoszeń okolicznych mieszkańców oraz informacji przekazanej przez sołtysa wsi wynikało, że miejsce to było obiektem zainteresowania młodzieży, która notorycznie wkracza na teren
działki i zrywa wymienione rośliny. Zwrócono się do właściciela działki zobowiązując

do dokonania wykoszenia rośliny. Kontrola
przeprowadzona w ciągu następnych dni
wykazała, że przedmiotowe rośliny zostały
usunięte.
lipca br. w godzinach rannych strażnik
miejski otrzymał zgłoszenie dotyczące znalezionego bociana, który będąc prawdopodobnie ranny, nie mógł latać. Bociana znalazł
właściciel gospodarstwa znajdującego się
w Długiej Goślinie. Patrol, który udał się na
miejsce odebrał bociana od gospodarza
i bezzwłocznie przetransportował do tzw.
„Ptasiego azylu” znajdującego się na terenie
Nowego ZOO w Poznaniu. Pracownicy ZOO
udzielili pomocy medycznej, gdyż w trakcie
badania okazało się, że bocian miał ukrytą
ranę nogi. Na czas rekonwalescencji ptak
będzie przebywał wraz z innymi bocianami
na terenie Nowego ZOO.

W NE TELEFONY, KONTAKTY:
WA
Straż Miejska
tel.:

Cena wywoławcza
.
, zł
słownie: sto czterdzieści cztery tysiące pięćset złotych

Uwaga! W związku z brakiem dostępu do dz. nr
/ na nieruchomości zostanie ustanowiona służebność drogowa.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
(w godz. : - : )
(w godz. : - : )

Pogotowie Ratunkowe tel.:
Straż Pożarna tel.:

,

OSP Murowana Goślina
tel.:
;
Tadeusz Stencel pełnomocnik ds. bezpieczeństwa tel. kom:
Dzielnicowi
Rejon I: Starsza część Murowanej Gośliny
Policjant mł. asp. Dariusz SIKORA
kom.
Straż Miejska Rejon II: os. Zielone Wzgórza
Policjant mł. asp. Hubert ŻOŁDAK
kom.
Straż Miejska Rejon III: Tereny wiejskie gminy
Policjant st. sierż. Damian FUTRO
kom.
Straż Miejska -

nieruchomości zabudowanej poł. w miejscowości BODUSZEWO,
ozn. w ew. gruntów i budynków nr
/ i / o łącznej pow.
,
ha, obr.Boduszewo, ark. mapy , dla której Sąd Rejonowy
Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi KW Nr PO P/
/ . Teren zabudowany budynkiem byłej masarni o pow. użytkowej
, m.
Cena wywoławcza
.
, zł
słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych

/

Przetarg odbędzie się w dniu . .
r. o godz. . .
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium
w wys. .
, zł. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy – teren w obszarze
zabudowy jednorodzinnej oraz zagrodowej z dopuszczeniem
usług o symbolu MN . Uzbrojenie: energia elektryczna, woda.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podst. art.
ust.
, pkt. i uogn, minął . .
roku.
----------------------

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanych poł. w miejscowości ŁOSKOŃ
STARY ozn. w ew. gruntów i budynków nr:
.

Szczegółowy wykaz na stronie
www.murowana-goslina.pl

/ o pow. ,

ha

Cena wywoławcza
.
, zł
słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy zł
Przetarg odbędzie się w dniu . .
r. o godz. . .
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium
w wys. .
, zł.

Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina pod adresem www.bip.murowanagoslina.pl w zakładce Zarządzenia Burmistrza
oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta
i Gminy dostępny jest wykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży przetargowej poł. w miejscowości Wojnówko – rejon ul. Jarzębinki.
, pokój nr

ha

Cena wywoławcza
.
, zł
słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące zł
Przetarg odbędzie się w dniu . .
r. o godz. . .
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium
w wys. .
, zł.
.

/ o pow. ,

ha

Cena wywoławcza
.
, zł
słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy zł

/

Przetarg odbędzie się w dniu . .
r. o godz. . .
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium
w wys. . , zł. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy - tereny rozwoju
mieszkalnictwa indywidualnego „dom na wsi”. Uzbrojenie: energia elektryczna, woda. Termin do złożenia wniosku przez osoby,
którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości,
na podst. art. ust. , pkt. i uogn, minął . .
roku.

; kom.:

IERUCHOMO CI

fot. sxc.hu

nieruchomości zabudowanej poł. w miejscowości BODUSZEWO,
ozn. w ew. gruntów i budynków nr
/ o pow. ,
ha, obr.
Boduszewo, ark. mapy , dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare
Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW
Nr PO P/
/ . Teren zabudowany budynkiem mieszkalnym i dobudowanym budynkiem gospodarczym oraz garażem
w zabudowie wolnostojącej.

/ o pow. ,

Przetarg odbędzie się w dniu . .
r. o godz. . .
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium
w wys. .
, zł.
.

/ o pow. ,

ha

Cena wywoławcza
.
, zł
słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące zł
Przetarg odbędzie się w dniu . .
r. o godz. . .
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium
w wys. .
, zł.

----------------------

Policja
sekretariat
Komendant

Szczegółowe informacje można uzyskać w UMiG, ul. Poznańska

.

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

.

.

/ o pow. ,

Cena wywoławcza
.
, zł
słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy zł
Przetarg odbędzie się w dniu . .
r. o godz. . .
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium
w wys. .
, zł.

Jadwiga Kubińska, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami
tel.
, e-mail: j.kubinska@murowana-goslina.pl
sierpień-wrzesień 2011

ha

www.murowana-goslina.pl

Działki położone są w obr. Łoskoń Stary, ark. mapy , dla których
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi KW Nr PO P/
/ .
Cena wywoławcza zawiera cenę gruntu ozn. w ewidencji gruntów i budynków nr / o pow. ,
ha, stanowiącego udział
w drodze wewnętrznej.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej nr
/XL/
z dnia . .
r. - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MJ).
Uzbrojenie: w zasięgu działek w drodze gruntowej energia energetyczna, woda.
Informacje ogólne:
Miejsce przetargów: sala konferencyjna UMiG Murowana
Goślina, ul. Poznańska .
Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu
Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu
publicznego, na rachunek bankowy UMiG w Pobiedzisko-Goślińskim BS O/Murowana Goślina nr:
, najpóźniej w dniu . .
r.
Wadium wniesione 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. Zastrzega się
prawo odwołania ogłoszonego przetargu z zachowaniem zasad
określonych art. . ust. uogn.

Szczegółowych informacji udziela:
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami
Jadwiga Kubińska
p. , tel.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

BURMISTR Z MIA STA I GMINY MUROWANA GOŚLINA OG Ł A SZ A
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, poł. w Murowanej Goślinie, ul. Podgórna 4
. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr
/ i
/ o łącznej pow. ,
ha, dla której Sąd Rejonowy Poznań –
Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW Nr
PO P/
/ .
CENA WYWOŁAWCZA
.
, zł brutto
słownie: czterysta tysięcy złotych /
. Decyzją nr /
z dnia . .
roku 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, szkoła językowa) z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej.
. Nieruchomość nie posiada żadnych obciążeń i zobowiązań prawnych.
. Lokalizacja - centrum miasta w zwartej intensywnej zabudowie kamienicznej, zabudowana budynkiem mieszkalnym o złym stanie technicznym.
. 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 Powiatowego lub Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.
. Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. ust. pkt. i ustawy
o gospodarce nieruchomościami minął . .
r.
. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
▪ wpłata wadium w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach
wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego w wys. .
,
zł słownie: czterdzieści tysięcy zł, najpóźniej w dn. . .
r.,na rachunek bankowy UMiG w Pobiedzisko-Goślińskim BS /Murowana Goślina
nr
,
▪ złożenie koncepcji zagospodarowania nieruchomości przez uprawnionego architekta (w ramach dodatkowego warunku przetargu) w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy, określoną w pkt. wraz z harmonogramem realizacji inwestycji. Z treścią decyzji można zapoznać się
w Biurze Planowania Przestrzennego UMiG, ul. Poznańska , p. ,
▪ złożenie oświadczenia, w którym Nabywca zobowiąże się w umowie
sprzedaży do rozbiórki i wybudowania w oparciu o decyzję o warunkach
zabudowy nowego budynku, przy czym zakończenie prac rozbiórkowych nastąpi w terminie nie później niż rok od dnia zawarcia umowy

Godziny otwarcia Urzędu:
Punkt Obsługi Interesanta, Kancelaria i Ewidencja Działalności Gospodarczej:
poniedziałek . – . , wtorek-piątek . – .
Ewidencja Ludności, Urząd Stanu Cywilnego oraz zgłaszanie zgonów:
poniedziałek, czwartek . – . ; wtorek, środa, piątek . – .
przedłużone weekendy pod numerem:
Pozostałe Referaty i Biura:
poniedziałek . – . ; wtorek-czwartek
piątek . – .

.

–

.

Dyżur Burmistrza oraz Zastępcy Burmistrza:
poniedziałek . – . ; czwartek . - .
Adres: ul. Poznańska ,
Murowana Goślina
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl;
www.murowana-goslina.pl
Telefony Centrala:
, fax:
Burmistrz Tomasz Łęcki.........................................................
Zastępca Burmistrza Marcin Buliński....................................
Skarbnik Romana Dudek........................................................
Sekretarz Maciej Kaczmarek.................................................
Referat Programowania Rozwoju i Inwestycji,
kierownik Ryszard Pomin......................................................

notarialnej, a zakończenie budowy nowego budynku w terminie nie później niż lata od zawarcia umowy notarialnej. W przypadku niewykonania wspomnianych wyżej zobowiązań w zakreślonych terminach
Nabywca zapłaci Sprzedającemu karę umowną w kwocie % ceny nabycia za każdy rozpoczęty rok. Co do wykonania zobowiązania do zapłaty
kary umownej w terminie dni od wezwania przez Burmistrza Nabywca
podda się egzekucji w trybie art.
§ pkt. kodeksu postępowania
cywilnego. Zapłata kary umownej może zostać zabezpieczona hipoteką,
▪ Kupujący ustanowi na rzecz Sprzedającego umowne prawo odkupu nieruchomości w rozumieniu art.
i następnych Kodeksu Cywilnego,
przy czym prawo odkupu zastrzeżone zostanie na lat i ujawnione
w Dziale III Księgi Wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.
. Wadium wniesione 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. Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu z zachowaniem zasad określonych art. . ust. ustawy o gospodarce
nieruchomościami.
Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg pisemny nieograniczony ul. Podgórna ” do dnia . .
roku do godz.
. , w Kancelarii UMiG, ul. Poznańska , pokój nr .
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,
▪ proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu.
Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium.
Część jawna przetargu (otwarcie ofert) nastąpi w obecności oferentów w dniu
. .
r. o godz. . , w siedzibie UMiG Murowana Goślina, ul. Poznańska
nr , sala konferencyjna.
Szczegółowych informacji udziela Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Jadwiga Kubińska p. , tel.
.

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
kierownik Violetta Szałata....................................................
Utrzymanie dróg i infrastruktura drogowa, Ewa Sakowicz......
Tel. alarmowy - Kanalizacja deszczowa, drogi i oświetlenie........
Rolnictwo, leśnictwo i melioracje, Małgorzata Śliwa................
Dodatki mieszkaniowe, Lucyna Kasprzak.............................
Referat Gospodarki Nieruchomościami,
kierownik Jadwiga Kubińska.................................................
Referat Podatków i Opłat Lokalnych, kierownik Bożena Patan....
Urząd Stanu Cywilnego, Dowody Osobiste, Ewidencja Ludności,
kierownik Aleksandra Pilarczyk.............................................
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,
kierownik Ewa Leitgeber.......................................................
Planowanie Przestrzenne, kierownik Magdalena Głowacka...
Biuro Rady Miejskiej, Piotr Hildebrandt................................
Biuro Zarządzania Projektami i Rewitalizacji,
kierownik Barbara Florys - Kuchnowska..................................
Zarządzanie Kryzysowe..........................................................
Turystyka, promocja, Arkadiusz Bednarek....................................
Komunikacja Społeczna, Roma Dukat.............................................
Sołectwa, Osiedla Samorządowe, Sławomir Malec......................
Straż Miejska....................................kom.:
, tel.:
Policja...............................................kom.:
, tel.:
Pogotowie Ratunkowe..........
Pogotowie Energetyczne.......
Wodociągi i kanalizacja sanitarna (całą dobę)...........
lub
Wodociągi i kanalizacja sanitarna ( ).........................
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