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DARIUSZ URBAŃSKI
Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina

jemy kosztów, załatwiając sprawy między referatami, a także
dzwoniąc do biblioteki. Jestem przekonany, że takie wydatki to
racjonalnie wydane pieniądze.
- Jednak przeprowadzka wymagała zakupu nowych mebli do
nowego gabinetu?
W kwocie umieszczonej w zestawianiu ujęte są także zakupy
mebli brakujących w niektórych referatach, które są niezbędne
do normalnej pracy. A zakup mebli do gabinetu burmistrza i tak
był planowany, nawet gdybyśmy nie zmienili siedziby.

Szanowni Mieszkańcy,
przedstawiamy kolejne pytania i sprawy, do których poruszenia zobowiązaliśmy się lub które kierują Państwo do mnie
i urzędu.
- Jakie były koszty przeprowadzki gabinetu burmistrza do ratusza?
Koszt przeprowadzki burmistrza i niektórych referatów do
ratusza to niewiele ponad 100 tys. zł. Całkowita kwota wszystkich prac remontowych, renowacji pomieszczeń oraz zakupów
wyposażenia we wszystkich trzech budynkach urzędu w tym
roku to 246 476, 19 zł., taka też widnieje na zestawieniu przekazanym na sesji Rady Miejskiej, dlatego zadziwiają mnie spekulacje opiewające na jeszcze wyższe kwoty. Prace remontowe są prowadzone sukcesywnie w urzędzie i były także prowadzone wcześniej. Ratusz 5 lat od poprzedniego remontu nie

- Które koszty w całości trzeba przypisać przeprowadzce?
Koszty, które ponieśliśmy przy okazji przeprowadzki, to oczywiście część zakupów mebli (ok. 60 tys. zł. dotyczy zakupu mebli
do gabinetów, sekretariatu i sali konferencyjnej), dostosowanie sieci informatycznej i elektrycznej (39 575, 55 zł); montaż
verticali okiennych, tablice zewnętrzne, usługi firmy w czasie
przeprowadzki (w sumie 15 807,20). Czyli niewiele ponad 100
tys. zł., a warto podkreślić, że to wyposażenie zostanie w przyszłości dla kolejnych burmistrzów, proszę nie traktować tego,
jak zakupów prywatnych.
- Na tym jednak koszty się nie skończą?
Przed nami dalszy ciąg podnoszenia standardu budynków, ale
takie prace były wykonywane także w poprzednich kadencjach.
Bardzo mi zależy na wykonaniu parkingu na tyłach ratusza, aby
pracownicy ratusza nie zajmowali miejsc na placu i tym samym
nie ograniczali możliwości parkowania mieszkańców udających
się na zakupy. Taki problem był zresztą wcześniej sygnalizowany
niezależnie od przeprowadzki urzędu. Potrzebny jest też komfortowy dostęp do ratusza dla osób niepełnosprawnych czy rodziców z dziećmi w wózkach. Skoro w ratuszu
została zrobiona winda, to najwyższy czas, aby
mogli z niej korzystać mieszkańcy, a jak wiadomo nie ma możliwości wykonania podjazdu
od frontu budynku.

Nasze szkoły muszą na przyzwoitym poziomie
uczyć i przygotowywać dzieci do dalszych etapów
edukacji. Inwestycje w młodszych mieszkańców,
w edukację uważam za niezmiernie ważne.
był w najlepszym stanie, a jest budynkiem reprezentacyjnym
i obojętnie czy mieściłby pomieszczenia biblioteki czy urzędu,
to jednak powinien być wizytówką, estetyczną i zadbaną,
naszej gminy. Wszystkie koszty poniesione w tym roku na
remonty w trzech budynkach to w sumie 59 117, 47 zł.
- Ale poza remontami zostały też zakupione klimatyzatory?
Tak, podobnie zresztą jak w ubiegłych latach. Nadmienię jednak, że w pierwszej kolejności zadbaliśmy o wyposażenie
w nie tych pomieszczeń, które ze względu na fatalną izolację
ścian i dachu ratusza wymagały tego – w przeciwnym razie
uciążliwe było korzystanie z nich. Liczę, że ze względu na standard pracy ludzi, jak i komfort mieszkańców przychodzących
do urzędu, docelowo większość pomieszczeń będzie wyposażona w klimatyzatory. Mam nadzieję, że w przyszłości także
gabinet burmistrza i jego zastępcy oraz sekretariat zostaną
wyposażone w klimatyzatory, bo obecnie ich nie posiadamy.
- Czy konieczny był zakup centrali telefonicznej?
Tak. Absolutnie. Do tej pory urząd płacił rachunki za połączenia telefoniczne między referatami w różnych budynkach
urzędu tak, jak za połączenia zewnętrzne. To absurd. Obecnie
działamy na jednej centrali, dzięki czemu w ogóle nie generulistopad 2015

- W ciągu najbliższych dni zapadną ostateczne
decyzje odnośnie budżetu Gminy na rok 2016.
Czy przewiduje Pan duże rewolucje?
Nie, największe inwestycje zostały zaplanowane i nie wyobrażam sobie jak duże koszty musielibyśmy
ponieść, gdyby teraz zrywać te umowy. Dla mnie to oczywiście
duże ograniczenie w działaniach, ale z pewnością za pozostałe
w budżecie środki będę chciał realizować konieczne mniejsze
inwestycje, które służą bezpośrednio ludziom. Z pewnością
w kolejnych wydaniach biuletynu szczegółowo przedstawimy
plany inwestycyjne na najbliższy rok.

Poza inwestycjami w infrastrukturę miejską i wiejską zależy mi
na zwiększeniu budżetu na szkoły. Nie muszą być najlepsze,
ale muszą na przyzwoitym poziomie uczyć i przygotowywać
dzieci do dalszych etapów edukacji. Szczególny nacisk położymy na wspieranie dzieci mniej uzdolnionych, aby wyrównać
ich edukacyjne szanse. Planujemy też kilka inwestycji w szkołach, m.in.: zgodnie z obietnicą zostanie wykonana termomodernizacja Gimnazjum nr 2 i tamtejszej hali sportowej, natomiast w Szkole Podstawowej nr 1 w sali sportowej zostanie
wymienione oświetlenie. Inwestycje w młodszych mieszkańców, w edukację uważam za niezmiernie ważne.
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Wyniki wyborów w gminie
25 października w 11 lokalach wyborczych na terenie gminy Murowana Goślina głosowało 6775
wyborców. Uprawnionych do głosowania było 13 173 mieszkańców gminy. Oznacza to,
że frekwencja na terenie gminy wyniosła 51,43 %. Dwie osoby głosowały korespondencyjnie.
W wyborach do Sejmu RP wszystkie
karty były ważne, jednak 178 głosów
okazało sie nieważnych. Spośród 6597
ważnych głosów :
▪ 2 559 głosów otrzymał Komitet Wyborczy PO RP, z czego 1205 głosów
zdobyła Alicja Kobus
▪ 1 439 głosów otrzymał Komitet Wyborczy PiS,
▪ 777 głosów otrzymał Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru,
▪ 578 głosów otrzymał Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz’15,
▪ 486 głosów otrzymał Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica
SLD+TR+PPS+UP+Zieloni,
▪ 317 głosów otrzymał Komitet Wyborczy Razem,
▪ 276 głosów otrzymał Komitet Wyborczy KORWiN,
▪ 130 głosów otrzymał Komitet Wyborczy KW PSL,
▪ 35 głosów otrzymał Komitet Wyborczy
Wyborców JOW Bezpartyjni.

W okręgu nr 39 posłami do Sejmu
zostali:
1. Z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość:
▪ Tadeusz Antoni Dziuba
▪ Szymon Andrzej Szynkowski vel
Sęk
▪ Bartłomiej Piotr Wróblewski
2. Z Komitetu Wyborczego Platforma
Obywatelska RP:
▪ Szymon Jerzy Ziółkowski
▪ Rafał Szymon Grupiński
▪ Bożena Stanisława Szydłowska
▪ Waldy Dzikowski
▪ Jacek Jerzy Tomczak
3. Z Komitetu Wyborczego Nowoczesna
Ryszarda Petru:
▪ Joanna Schmidt
▪ Marek Ruciński
W wyborach do Senatu RP wydano 6
775 kart. Z urn wyjęto 6776 kart (jedną
kartę najprawdopodobniej ktoś wyniósł
z lokalu lecz dwie karty przyniósł listo-

nosz w związku z glosowaniem korespondencyjnym.) 275 głosów okazało sie jednak nieważnych.
Spośród 6501 głosów ważnych na terenie naszej gminy:
▪ Piotr Florek - KW Platforma Obywatelska RP - otrzymał 2936 głosów,
▪ Katarzyna Renata Kierzek Koperska
- KW Nowoczesna Ryszarda Petru otrzymała 1878 głosów,
▪ Sławomir Michał Hinz - KW Prawo
i Sprawiedliwość - otrzymał 1687
głosów.
W okręgu nr 90 Senatorem został
wybrany Piotr Florek zgłoszony przez
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP.

Ewa Poepke
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
e.poepke@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 650

Złote gody naszych mieszkańców
W sobotę 3 października 2015 r w Auli Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie odbyła się uroczysta
dekoracja medalami za 50-lecie pożycia małżeńskiego par, które w 1965 r i w 1964 r zawarły związek małżeński.
Medale nadał jeszcze Prezydent Bronisław Komorowski, a w imieniu obecnego prezydenta wręczał je Burmistrz
Miasta i Gminy Murowana Goślina Dariusz
Urbański. W spotkaniu wzięli udział także:
Przewodniczący Rady Miejskiej Konrad
Strykowski oraz Radna Rady Miejskiej Alicja Kobus, którzy życzyli Jubilatom doczekania następnych godów w jak najlepszym
zdrowiu i szczęściu.
Uroczystość uświetniła swoim występem
Blanka Przymusińska, uczennica Szkoły
Muzycznej 2. stopnia na kierunku wokalistyki klasycznej. Blanka wykonała 3
utwory, które wzruszyły zebranych gości.
Po części oficjalnej przyszedł czas na
wspomnienia i rozmowy przy kawie i torcie
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Uczestnicy uroczystości.

zamówionym specjalnie na tę uroczystość.
Całość prowadziła Kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego Aleksandra Pilarczyk.
Jubilatów, którzy nie mogli przybyć na uroczystość, burmistrz oraz kierownik USC
odznaczyli podczas wizyt domowych.

OTO LISTA WYRÓŻNIONYCH PAR:
Danuta i Zygmunt Balcerkowie
Wacława i Józef Cyganowie
Czesława i Karol Feliczakowie
Stanisława i Hieronim Jakubowscy
Krystyna i Jerzy Leśnikowie
Urszula i Andrzej Lutowie
Mirosława i Jerzy Łuccy
Jadwiga i Zbigniew Miłoszewscy
Krystyna i Kazimierz Patanowie
Alicja i Bogdan Piechowiakowie
Teresa i Szymon Rudni
Zdjęcie: Kamil Grzebyta
Aleksandra Pilarczyk
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
a.pilarczyk@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 655

www.murowana-goslina.pl
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Wszystkich Świętych
W związku z Dniem Wszystkich Świętych mieszkańcy Murowanej Gośliny
porządkowali i dekorowali groby swoich
bliskich, aby 1 listopada jeszcze raz
przyjść, okazać szacunek i pamięć.
O grobach zasłużonych Goślinian pamiętali 30 października Burmistrz Miasta
i Gminy Dariusz Urbański oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Konrad Strykowski.
Kwiaty złożyli oraz znicze zapalili na
cmentarzu w Murowanej Goślinie na grobach: pomordowanych (grób obok
kaplicy), ks. Tytusa Orańskiego, rodziny
Rakocych, ks. Edmunda Szymańskiego,
ks. Romana Kosteckiego, ks. Romana
Dylika; w Długiej Goślinie: Wojciecha

W sobotę 10 października w Sławicy
odbyła się uroczystość 70-lecia działalności Spółdzielni Rolniczo-Handlowej
„Rolnik”.

Przed grobem ks. Edmunda Szymańskiego.

Napieralczyka, Stanisława Strykowskiego; w Białężynie: Józefa Skowrońskiego. Znicze zapłonęły także przy
pomnikach upamiętniających ofiary II
wojny światowej.
(MP)

Nazwa ronda
Z Inicjatywy Związku Kombatantów
Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów
Politycznych w Murowanej Goślinie
Rada Miejska przystępuje do procedury
nadania nazw rondom na terenie miasta i gminy Murowana Goślina.
W związku z powyższym proszę o zgłaszanie propozycji do biura rady w terminie do 25 listopada br. Zgłoszenia należy

kierować mailowo lub listownie do:
Joanna Witkowska
Biuro Rady Miejskiej, UMIG
Pl. Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina
j.witkowska@murowana-goslina.pl
Konrad Strykowski
Przewodniczący Rady Miejskiej

200 lat panie Władysławie!
I oto mamy w gminie Murowana
Goślina stulatka! Jest nim Pan Władysław Fidosz Murowanej Gośliny, który
urodził się 5 października 1915 r.
w Rudnej.
O Jubilacie pisaliśmy już wcześniej, gdyż
w sierpniu obchodził wraz ze swoją żoną
Ireną 70. rocznicę ślubu. Do Jubilata
dokładnie w dniu urodzin z życzeniami,
kwiatami i ciepłym kocem udała się delegacja z urzędu: burmistrz Dariusz Urbański, kierownik USC Aleksandra Pilarczyk,
a także Kamil Grzebyta. Urzędowym
życzeniom nie było końca, gdyż Premier
Polski Pani Ewa Kopacz również takowe
przesłała, a oprócz tego przyjechały
przedstawicielki ZUS w Poznaniu.
Pan Władysław cierpliwie i z uśmiechem
znosił zamieszanie wokół swojej osoby
listopad 2015

70 lat Rolnika

Rozpoczęto ją hymnem spółdzielców.
Spotkanie prowadził prezes spółdzielni
Tomasz Nowak, który przedstawił referat
okolicznościowy. Ujął w nim historię spółdzielni i najważniejsze punkty jej rozwoju.
Podziękował także za trud włożony w rozwój spółdzielni wszystkim osobom, które
pracowały na dzisiejszą pozycję na
rynku.
Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa „Rolnik”
jest kontynuatorem działalności Gminnej
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”,
która utworzona została w 1945 roku,
ale także – o czym nie wszyscy pamiętają – Spółdzielni „Rolnik”, która funkcjonowała w Murowanej Goślinie jeszcze
przed II wojną światową. Po wojnie jednak przyszedł czas na dużo bardziej
dynamiczny rozwój - kolejno otwarte
zostały cztery zakłady przemysłu spożywczego: masarnia, piekarnia, ciastkarnia
i produkcja wód gazowanych.
Uczestnikiem uroczystości był także burmistrz Dariusz Urbański. W liście gratulacyjnym przekazanym prezesowi spółdzielni burmistrz podkreślił, że spółdzielnia przetrwała wejście gospodarki rynkowej i poradziła sobie w tych dużo trudniejszych dla wielu przedsiębiorstw
realiach. Lokalnie potrafi być konkurencją dla silnie promowanych marek, za
którymi stoją gigantyczne koncerny. To
ogromne osiągnięcie, które zasługuje na
szacunek.

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

i odpowiadał na liczne pytania. Niestety,
nie chciał nam zdradzić swojego przepisu
na długowieczność. My z całego serca
życzymy kolejnych urodzin w tak dobrym
zdrowiu.
Zdjęcie: Kamil Grzebyta
Aleksandra Pilarczyk
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
a.pilarczyk@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 655

STYPENDIA
EDUKACYJNE
Fundacja Edukacyjna Jana Pawła II
w Murowanej Goślinie informuje, że
do 20 listopada został przedłużony
termin składania wniosków o stypendia edukacyjne dla dzieci i młodzieży.
Więcej informacji na stronie:
www.fundacjajanapawla.org.pl
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BURMISTRZ MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA OGŁASZA
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ
PR.6840.12.2015

LP

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG
KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ WEDŁUG
EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

CENA
WYWOŁAWCZA

WYSOKOŚĆ
WADIUM

TERMIN WPŁATY
WADIUM

TERMIN
PRZETARGU

1

obręb: Białężyn; arkusz: 1; działka nr: 117/1
powierzchnia: 0,0425 ha;
KW PO1P/00241210/0
właściciel: Gmina Murowana Goślina

37 500,00 zł
brutto

3 750,00 zł

do 25 listopada 2015 r.
(środa)

6 grudnia
2015 r.
godz.10.00

Opis nieruchomości:
położenie nieruchomości – Białężyn;
właściciel – Gmina Murowana Goślina;
uzbrojenie - w zasięgu – energia elektryczna, wodociąg, sieć telekomunikacyjna;
dojazd – droga publiczna, gminna.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest
symbolem MN1 jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz
zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem usług, w tym aktualny zasięg zagospodarowania.
Dla ww. nieruchomości ustalono warunki zabudowy nr 71/2009 z dnia 20
lipca 2009 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, w granicy z działką nr ewid. 118. Obecnie nieruchomość
jest niezagospodarowana i niezabudowana. Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta. Na działce znajduje się słup energetyczny.
Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości:
hipoteka – bez obciążeń;
prawa, roszczenia i ograniczenia – brak.
Termin i miejsce przetargu:
1 grudnia 2015 r. godz. 10.00, sala nr 13, Pl. Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina
Forma i tryb zbycia:
sprzedaż prawa własności w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Warunki przetargu:
1. WADIUM
▪ aby przystąpić do przetargu należy wnieść wadium w formie pieniężnej w wysokości wskazanej w ogłoszeniu w terminie do dnia 25 listopada 2015 r.,
▪ wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy w Pobiedzisko –
Goślińskim BS O/Murowana Goślina 05 9044 0001 0020 0200

0156 0007, za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu
wymaganej kwoty na wskazany rachunek,
▪ wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał,
zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku
uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy bez usprawiedliwienia,
wadium przepada na rzecz sprzedającego,
▪ pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w terminie 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia
lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
2. PRZETARG
▪ przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęło tylko jedno wadium,
▪ postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej
z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych,
▪ przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie
powyżej ceny wywoławczej,
▪ osoba ustalona, jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej na sprzedaż nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu,
▪ zastrzega się prawo odwołania przetargu z zachowaniem zasad określonych art. 38. ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami..
Termin płatności:
Cena sprzedaży prawa własności uzyskana w drodze przetargu podlega
zapłacie do dnia zawarcia umowy przenoszącej prawo własności nieruchomości.
Nabywca prawa własności ponosi koszty notarialne i sądowe, których
wysokość określi notariusz.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
Murowana Goślina, ul. Poznańska 16, nr tel. 61 89 23 622,
email: m.kurianowicz@murowana-goslina.pl.

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY
FUNDUSZY EUROPEJSKICH
zapraszamy 26 listopada 2015 roku w godz. 9.00 – 14.00
26 listopada 2015 roku w godzinach
9.00 – 14.00 zapraszamy na dyżur
Specjalisty ds. Funduszy Europejskich
w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.
Spotkania indywidualne odbędą się
w Urzędzie Miasta i Gminy w Murowanej
Goślinie (Ratuszu) przy Pl. Powstańców
Wlkp. 9 (pokój nr 4). Podczas spotkania
z pracownikiem punktu można będzie się
dowiedzieć m.in. jakiego rodzaju wsparcie oferują Fundusze Europejskie oraz
według jakich zasad przyznawana będzie
pomoc w latach 2015-2020.
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Zapraszamy m.in. osoby chcące założyć
działalność gospodarczą, przedsiębiorców, a także przedstawicieli organizacji
pozarządowych.
Violetta Kowalska
Główny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92,
61 626 61 93
info.wrpo@wielkopolskie.pl
info.fe@wielkopolskie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.wrpo.wielkopolskie.pl

Murowana Goślina, dnia 27 października 2015 r.

Parkowanie
na ul. Dworcowej
Straż Miejska w Murowanej Goślinie
apeluje do kierowców, aby nie parkowali pojazdów na chodniku w rejonie ul
Dworcowej - dojazd do ośrodka zdrowia.
Przypominamy, że parkowanie na chodniku, nie zostawiając 1,5 m. przejścia dla
pieszych, stanowi wykroczenie określone
w art. 97 kw, zagrożone mandatem karnym w wysokości 100 zł oraz 1 pkt karny.
W przypadku braku miejsc postojowych
na parkingu przy ośrodku zdrowia, prosimy o parkowanie pojazdów na okolicznych parkingach, w przypadkach pilnych
na terenie za ośrodkiem zdrowia.
Mirosław Stróżyński
Komendant Straży Miejskiej
www.murowana-goslina.pl

URZĄD, RADA

GALA ROWEROWA
Prawie 300 osób oklaskiwało nagradzanie i dekorowanie zwycięzców poszczególnych kategorii tegorocznego cyklu Cross
Maraton Gogol MTB. Gala rowerowa, która podsumowuje sezon
rowerowy w Wielkopolsce, odbyła się w Murowanej Goślinie
11 października w auli Gimnazjum nr 1. Nagrody wręczali Burmistrz Miasta i Gminy Dariusz Urbański oraz Przewodniczący
Rady Miejskiej Konrad Strykowski. Prowadził imprezę, jak zwykle
niezastąpiony w tej roli, Piotr Kurek.
(MP)

Zdjęcia: Tomasz Szwajkowski

Jakub Niewiński
nagrodzony „Za
naprawianie świata”

Irena Sendlerowa podczas II wojny
światowej uratowała życie 2,5 tysiąca
żydowskich dzieci. Stała się inspiracją dla
nagrody „Za naprawianie świata”, która
została ustanowiona w 2006 r. Przyznawana jest nauczycielom, którzy uczą
i wychowują w duchu tolerancji i poszanowania dla innych, inspirują do działań
zgodnie z takimi ideami. W tym roku
nagrodę przyznano po raz dziewiąty, a jej
laureatem został nauczyciel z Gimnazjum
nr 1 w Murowanej Goślinie Jakub Niewiński. Pan Jakub jest nauczycielem języka
polskiego, etyki oraz wychowania do życia
w rodzinie. Prowadzi interdyscyplinarną
klasę „Hipolit”, jest liderem Koła Wielokulturowego, Prezesem Komitetu Partnerskiego Ziemi Goślińskiej, a także trenerem
w zakresie edukacji o Holokauście.
– Dziękuję nauczycielom za naprawianie
świata. Kiedy jako dziecko czytałam
książki, zastanawiałam się jak można być
złym człowiekiem. Wiem, że zło istnieje.
Wiem też, że naprawianie świata jest bezcenne – powiedziała w trakcie uroczystości Joanna Kluzik-Rostkowska.
Gościem uroczystości była także Radna
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie Alicja Kobus.
(MP)
Zdjęcie: Dominik Cudny

Nauczyciel Roku 2015
Izabela Starosta-Byczyńska, nauczycielka przedmiotów zawodowych
w Zespole Szkół im. gen. D. Chłapowskiego była jednym z nauczycieli nominowanych do tytułu „Nauczyciel Roku 2015”.
W uroczystej gali, na której ogłoszono
ostateczne wyniki, wzięły udział z panią
Izą także dyrektor szkoły Beata Strama,
wicedyrektor Małgorzata Krzysztoń oraz
nauczycielka przedmiotów zawodowych
żywieniowych Danuta Borejsza-Wysocka.
Podczas uroczystości w Zamku Królewskim w warszawie Minister Edukacji
listopad 2015

Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska
gratulowała wszystkim wspaniałym nominowanym nauczycielom i podkreśliła, że
to właśnie oni tworzą niepowtarzalną,
sprzyjającą uczeniu się atmosferę.
Szczególne podziękowania składam pracownikom szkoły i uczniom, którzy przygotowali prezentację i film o pani Izabeli
Staroście-Byczyńskiej na konkurs
Nauczyciel Roku 2015.
Beata Strama, Dyrektor ZS
im. gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie

NAGRODY STAROSTY POZNAŃSKIEGO
DLA NAUCZYCIELI
15 października 2015r. podczas uroczystego spotkania z okazji Dnia Edukacji
Narodowej nauczyciele Zespołu Szkół
w Bolechowie: Izabela Starosta-Byczyńska i Tomasz Metler otrzymali, za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, Nagrody Starosty Poznańskiego.
Gratulujemy wspaniałego wyróżnienia.
7

SPORT

Warsztaty siatkarskie dla dzieci
W piątek 23 października br. w hali widowiskowo-sportowej w Murowanej Goślinie odbyły się
warsztaty siatkarskie dla dzieci, które tradycyjnie już u nas poprzedzają Memoriał Arkadiusza
Gołasia. Pomysł Ani Sumelki to był strzał w dziesiątkę i przekonujemy się o tym co roku.
Prowadzącymi zajęcia byli trenerzy drużyny PlusLigi Łuczniczki Bydgoszcz:
Piotr Makowski i Marian Kardas, a także
zawodnicy tej drużyny: Dawid Murek,
Michał Ruciak, Grzegorz Kosok oraz najmłodszy w tym gronie Jan Nowakowski.
W takim składzie swobodnie dali radę
zapanować nad potężną grupą 120 dzieci
ze szkół podstawowych naszego miasta
i gminy. Z kolei dzieciaki z ogromnym
zapałem angażowały się w ćwiczenia – tak
bardzo, że zamiast zajęć w mniejszych grupach, trzeba było szybko wydobywać
wszystkie znajdujące się w magazynach
hali piłki, aby wszyscy jednocześnie mogli
wykonywać kolejne ćwiczenia. Na koniec
wszystkie dzieci otrzymały upominki od
sponsorów memoriału. Napoje i słodycze
wręczali wszystkim kolejno Anna Sumelka,
licencjodawczyni memoriału oraz burmistrz Dariusz Urbański.
Nowością w tym roku były natomiast zajęcia z zumby, które odbyły się jeszcze przed
warsztatami siatkarskimi. Jaki związek
z siatkówką ma zumba? Ano taki, że zajęcia w Murowanej Goślinie prowadziła
Agnieszka, córka Włodka Mrozowicza,
legendarnego kibica siatkówki, który
wspiera Memoriał i jest naszym gościem
honorowym.
Zdjęcia: Tomasz Szwajkowski
Monika Paluszkiewicz
inspektor ds. komunikacji społecznej
m.paluszkiewicz@murowana-goslina.pl
61 89 23 686
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KULTURA

XI Memoriał A. Gołasia
Jastrzębski Węgiel zwyciężył w XI Memoriale A. Gołasia w Murowanej Goślinie, który odbywał się
24-25 października. W finale Jastrzębskiemu uległa AZS Częstochowa (3:0 w setach: 25:20, 25:16,
25:19). Trzecie miejsce wywalczył ubiegłoroczny zwycięzca memoriału Lotos Trefl Gdańsk, który
pokonał Łuczniczkę Bydgoszcz.
Drużyny PlusLigi to standard Memoriału A. Gołasia. Natomiast tegoroczną nowością był telebim, podświetlana podłoga ledowa podczas prezentacji zawodników, a także Puchar
Mistrzostw Świata w Siatkówce Mężczyzn 2014 roku, z którym kibice mogli
sobie robić pamiątkowe zdjęcia. To
wszystko, aby widzowie mogli się poczuć
jak na największych turniejach siatkarskich w naszym kraju. I to wszystko
u nas, w Murowanej Goślinie.
Jaka jest zaleta obserwowania zmagań
siatkarskich w Murowanej Goślinie, w hali
dużo mniejszej od tych, w których zwykle
odbywają się zmagania PlusLigi? Otóż
kibice mają spore szanse, żeby zdobyć
autografy mistrzów, a nawet wspólne zdjęcie. Minus? Na niedzielę zabrakło biletów…
listopad 2015

Zdjęcia z zawodnikami oraz szefami klubów robił też tradycyjnie legendarny fan
siatkówki, Włodzimierz Mrozowicz, który
przyjechał do Murowanej Gośliny z córką
Agnieszką. Włodek jest dobrą duszą
memoriału, wspiera go od lat m.in. pozyskując cenne trofea związane z siatkówką, które przekazuje na aukcje charytatywne będące nieodłącznym elementem memoriału A. Gołasia. Dziękujemy
Panie Włodku! To w dużej mierze dzięki
Panu, a potem dzięki hojności licytujących, niepełnosprawne dzieci z gminy
Murowana Goślina otrzymują wsparcie
w postaci turnusów rehabilitacyjnych.
W tym roku podczas licytacji najwyższe
przebicie stawki popłynęło od burmistrza
Dariusza Urbańskiego – za wylicytowany
sprzęt burmistrz zapłaci 2950 zł. Nato9

SPORT

miast gościem specjalnym był mieszkaniec naszej gminy, Jacek Bożkiewicz wraz
z żoną Patrycją. Jacek w ubiegłym roku
wylicytował za sporą kwotę „mistrzowską” koszulkę Mateusza Miki oraz replikę
medalu. Stwierdził jednak, że trzymanie
w domu, tylko dla siebie takich pamiątek
jest niczym w porównaniu z możliwością
przekazania ich ponownie na licytację!
Można kolekcjonować pamiątki lub dobre
gesty. Szacunek podwójny, jeśli ktoś
potrafi postawić na to drugie.
Memoriał wspierał w tym roku jeszcze
jedną ważną akcję – zbiórkę pieniędzy
na leczenie chorej na raka poznanianki –
Ani Starowicz. Ania zachorowała prawie
równocześnie z mężem – diagnozy usłyszeli oboje w 2012 r. Niestety, Marek rok
później przegrał walkę. Teraz Ania walczy
z całych sił – musi wygrać, dla 9-letniej
córki Julki i 11-letniego syna Wojtka. Nie
jest łatwo, bo Ania ma bardzo rozsianą
i agresywną odmianę nowotworu,
a jedyną jej szansą jest lek (pertuzumab
– roczna kuracja to koszt ok. 230 tys.
zł.), który nie jest refundowany w Polsce.
Bardzo dziękujemy kibicom na hojność!
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Kasety z zebranymi środkami przekazaliśmy do Fundacji Podarujmy Ani Starowicz
Życie (www.podarujmyzycie.pl).
Tak duża impreza nie mogłaby się odbyć
bez zaangażowania wielu osób, a także
udziału instytucji i firm, którym także bardzo dziękujemy za wsparcie. Co roku na
memoriale jest z nami najbliższa rodzina
Arka Gołasia: rodzice, żona i siostra z najbliższymi. Pani Danuta, mama Arka dziękowała Ani Sumelce za zapał i zaangażowanie w organizowanie imprezy. Obiecała,
że mimo sporej odległości od ich rodzinnego domu będą obecni także na kolejnych edycjach memoriału, bo to dla
rodziny ważne, choć niełatwe chwile. Podczas memoriału pamiętamy o Arku
(w związku z przypadającą w tym roku 10.
rocznicą śmierci przygotowaliśmy mini
galerię zdjęć z patronem turnieju), ale też
o innej gwieździe siatkówki – Agacie Mróz-

-Olszewskiej. Co roku gościem turnieju jest
jej mąż Jacek Olszewski oraz córka Lilka.
W finale memoriału mama Arka, Danuta
Gołaś wręczyła ten najważniejszy puchar,
za pierwsze miejsce w turnieju drużynie
Jastrzębskiego Węgla. Puchary za
kolejne miejsca wręczali: burmistrz Murowanej Gośliny, przedstawiciel sponsora
głównego firmy Rexona, a także w imieniu Marszałka przedstawiciel Samorządu
Województwa Wielkopolskiego.
Organizatorzy dziękują Pani Izie Staroście oraz uczniom Zespołu Szkół w Bolechowie oraz wolontariuszom! Zarówno
tym starszym, jak i tym młodszym. Świetnie, że jesteście z nami i z Memoriałem.
Mam nadzieję - do zobaczenia za rok!
Monika Paluszkiewicz
Zdjęcia: Tomasz Szwajkowski

JAKA JEST ZALETA OBSERWOWANIA ZMAGAŃ SIATKARSKICH
W MUROWANEJ GOŚLINIE? OTÓŻ KIBICE MAJĄ SPORE SZANSE,
ŻEBY ZDOBYĆ AUTOGRAFY MISTRZÓW, A NAWET WSPÓLNE ZDJĘCIE. MINUS? NA NIEDZIELĘ ZABRAKŁO BILETÓW…
www.murowana-goslina.pl

SPORT

Hala podczas memoriału była wypełniona po brzegi.
Autograf to cenna pamiatka z memoriału.
Mateusz Mika i Jacek Bożkiewicz.
Jastrzębski Węgiel z pucharem.
Andrea Anastasi chętnie pozuje do zdjęć z kibicami.
Kibice bardzo aktywnie kibicowali.
Anna Sumelka, MVP turnieju Michał Masny i Karolina Drews z firmy Hilding Anders Polska.
Prezes jastrzębskiego węgla Przemysław Michalczyk w imieniu zespołów dziękuje bursmitrzowi za zorganizowanie memoriału. Obok Przewodniczący rady Miejskiej Konrad Strykowski.
AZS Częstochowa w akcji.

listopad 2015
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Atmosfera udzielała się nawet dzieciom.
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ŚWIĘTO ZMARŁYCH
Za nami kolejne smutne święto - 1 listopada, dzień przy grobach bliskich,
modlitwa i pamięć o tych, którzy
wyprzedzili nas w drodze do Wieczności... Staramy się w tych dniach pamiętać, że dzieli nas tylko czas.
MŚCISZEWO
Na zebraniu wiejskim w tym sołectwie
ustalono, iż w roku następnym z pieniędzy z funduszu sołeckiego zakupiony
zostanie namiot, stoły, ławy oraz zainstalowana zostanie siłownia
zewnętrzna.
PRACE MELIORACYJNE
Sołtys Mściszewa - Maja Frąckowiak
radośnie informuje, że w Wielkopolskim
Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych udało się jej załatwić prace melioracyjne od ujścia Warty do jeziora Raduszyn. Prace ruszą lada dzień.
UCHOROWO
Krysia Nowak przygotowuje się już
powoli do grudniowych jasełek. Na przyszły rok zaplanowano zakupy na

potrzeby klubu sportowego i świetlicy.
Czekamy też na budowę garażu dla
wozu strażackiego.

ogrodach Glorietta. Wróciliśmy nad
ranem, zmęczeni długą podróżą, ale nie
mogliśmy sobie wymarzyć piękniejszych
widoków na zakończenie tegorocznych
wyjazdów. Następną wycieczkę planuję
na kwiecień lub maj następnego roku.
Tym razem udamy się do Paryża.

GRANTY Z LGD
Popłynęły w stronę LGD w Obornikach
„arkusze pomysłów” na przyszłoroczne
granty i dotacje w ramach współpracy
ze stowarzyszeniami przy naszych
sołectwach. Pomysłów jest tyle, ile stowarzyszeń, a projekty zaczniemy pisać
w czerwcu następnego roku. W sołectwie Łopuchówko arkusz pomysłu złożony został na świetlicę kontenerową.

KAMIŃSKO
W sołectwie Kamińsko także trwają
przygotowania do kolejnych już jasełek.
Przygotowywany jest tajny projekt nowej
ich wersji, a znając panią sołtys, wiem,
że to może być prawdziwy hit!

WYCIECZKA DO WIEDNIA
W dniach 25, 26, 27 września na zorganizowanej przeze mnie wycieczce do
Wiednia bawiło 35 osób. Odwiedziliśmy
polski kościółek na Kahlenbergu
z panoramą Wiednia, gdzie przed bitwą
z Turkami w 1683 roku do mszy św. służył sam król Jan III Sobieski. Byliśmy
w Ringu, wokół którego znajdują się najpiękniejsze budowle Wiednia: opera,
Parlament, uniwersytet, Teatr Dworski,
katedra św. Szczepana. W Schoenbrunn
zwiedziliśmy pałac, spacerowaliśmy po

NIESZAWA
W wydatkach na przyszły rok w Nieszawie zaplanowano zakup namiotu
i zestawu piknikowego (stół i ławy). Nieszawa chce także zorganizować Dzień
Dziecka, potrzebne będzie również
wykaszanie boiska sportowego. Muszą
się także znaleźć fundusze na podreperowanie murawy na boisku, gdyż tegoroczna susza sprawiła, że wygląda ona
bardzo nieciekawie. Sołtys Marcin dziękuje także Łukaszowi Wysockiemu, za
sprawnie wykonane remonty drogi.

Podsumowanie zebrań sołeckich i osiedlowych
Dobiegła końca seria spotkań w sołectwach i osiedlach samorządowych, podczas których mieszkańcy podjęli decyzję o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego i miejskiego.
Łącznie odbyło się 29 zebrań: 23
w sołectwach i 6 w osiedlach samorządowych. Decyzją burmistrza została
zniesiona „karencja”, którą objęte były
sołectwa, na obszarze których realizowane były duże projekty ze środków UE.
Kwota funduszu sołeckiego przeznaczona na przedsięwzięcia w 2016 roku
wyniosła 300 009 zł, w ramach funduszu
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miejskiego 157 557 zł.
Wśród przedsięwzięć planowanych do
realizacji w 2016 roku z ww. funduszy na
terenie sołectw i osiedli samorządowych
będą m.in.: utwardzanie dróg gruntowych
oraz remonty, montaż koszy na śmieci,
zakup kamer do systemu monitoringu,
budowa i doposażenie placów zabaw,
budowa i doposażenie siłowni zewnętrz-

nych, budowa wiat drewnianych, organizacja festynów, wykaszanie placów zabaw
i boisk sportowych, zakup materiałów
i wyposażenia dla świetlic wiejskich.

Sławomir Malec
Starszy specjalista ds. osiedli i sołectw
s.malec@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 687

www.murowana-goslina.pl

Tam był
początek
Urszula Gendera-Zielińska: Co pan najbardziej zapamiętał z naszych stron i jak
pan je wspomina?
Jerzy Woldański: Na Dolnym Śląsku znalazłem się w 1946 roku w latach wielkiej
migracji ludów, ale do Łopuchówka i Zielonki wracałem wielokrotnie później.
Pamiętam wszystkie wakacje i ferie tu
spędzane, każdy kamyk w drodze do
Sanktuarium do Dąbrówki Kościelnej.
Dom, w którym się urodziłem widziałem
ostatnio w 2002 roku i fakt ten przywołał
rzewne wspomnienia dzieciństwa, choć
to skromny budynek, gdzie żyła nasza
biedna i wielodzietna rodzina.
W Zielonce bywało się na zaproszenie
rodziny na weselach. Teraz częściej na
pogrzebach, niestety.
Proszę się pochwalić swoimi osiągnięciami.
Poezja była ze mną od czasów szkoły
podstawowej i liceum. Pisząc, zakwalifikowałem się do Złotej Dziesiątki poetów

listopad 2015

do lat 17. Zostałem zaproszony do studia
Polskiego Radia, gdzie czytałem swoje
wiersze. Cieszy mnie wydanie 8 tomików
wierszy: „Moja daleka podróż”, „Andante
o miłości”, „Nie płacz, to tylko miłość”.
Sukcesem było wydanie moich wierszy
w Szczecinie, bo moje książki znalazły się
w zbiorach Ossolineum, książnicy Pomorskiej oraz w Warszawie - w Bibliotece
Narodowej.
Zostałem przyjęty do Zrzeszenia Literatów Polskich im. Jana Pawła II, jestem
również bardzo częstym gościem w Chicago, na spotkaniach poetyckich Polonii,
mam liczne spotkania i odczyty w szkołach, bibliotekach itd.
Przyjąłby Pan zaproszenie do Murowanej Gośliny na wieczorek poetycki?
To byłby zaszczyt. Spełniłby się mój „sen
o Zielonce”. W Puszczy Zielonka, w Łopuchówku zostawiłem nie tylko czas, który
przepłynął, ale tam uczyłem się dobroci,

Rozmowa z JERZYM
WOLDAŃSKIM,
poetą, który obecnie
mieszka w Oleśnicy,
ale urodził się
w Łopuchówku,
w roku 1946.

poznałem pracę, to do Łopuchówka wracałem całe lata mojego życia. Z tej fascynacji i tęsknoty rodziły się moje wiersze,
inspirowane pięknem tamtejszej przyrody. Pamiętam wszyściutko: jezioro,
lasy, grzybobrania i ogromne mrowiska
w samym sercu puszczy.
Co chciałby Pan przekazać mieszkańcom Łopuchówka i całej naszej gminy?
Pozdrawiam mieszkańców Łopuchówka!
Bardzo żałuję, że nie było w moim życiu
wiele czasu na odwiedzenie rodzinnych
stron. Życzę wszelkiej pomyślności, radosnych lat, spokoju. Cieszę się bardzo, że
jestem z Łopuchówka, bo przyroda
zostaje wartością na całe życie.
Wiersze pana Jerzego można czytać na
stronie jerzywoldanski.wordpress.com.
Istnieje spora szansa, że w marcu 2016
roku w Ośrodku Kultury zostanie zorganizowany wieczorek poetycki Jerzego Woldańskiego, a ja obiecuję pomoc w przygotowaniach do niego.
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Festiwal Strefa Ulicy po raz pierwszy
w Murowanej Goślinie!
18 października odbył się po raz pierwszy uliczny Festiwal Strefa Ulicy, który był częścią większego projektu pt. „Street jest git”, którego organizatorem była Grupa Nieformalna „Street jest
git” ze Stowarzyszeniem Kobieca Grupa Działania Fanaberia. W ramach festiwalu gimnazjaliści
z Gimnazjum nr 1 oraz nr 2 zaprezentowali efekty swojej pracy wykonanej podczas uczestnictwa
w projekcie.
Festiwal odbył się pod honorowym Patronatem Burmistrza
Miasta i Gminy Murowana Goślina Dariusza Urbańskiego
oraz Mecenatem Sportowym Stowarzyszenia Streetball Polska.
W ramach festiwalu rozegrany został turniej koszykówki 3x3
gimnazjalistów pod czujnym okiem trenera Ryszarda Cudaka.
Gimnazjalistki zaprezentowały stylizacje przygotowane
w ramach warsztatów Street Fashion przy wsparciu stylistki
Honoraty Tuliszki. A grupa taneczna pod opieką Jakuba
„Kubika” Wieczorka wykonała efektowny układ taneczny w stylu
hip-hop and break dance. Dodatkową atrakcją festiwalu okazał
się mecz koszykówki 3x3 VIP-ów, gdzie ekipa Strażaków z OHSP
z Murowanej Gośliny uległa reprezentacji Mieszkańców. Strefę
zabaw dla dzieci przygotowało przedszkole Smocze Wzgórze.
Wydarzenie było współorganizowane przez uczennice: Agatę
Bardzik, Martę Bulińską, Martynę Stóżyk i Dominikę Siwak,
które uczyły się organizowania imprez sportowych pod okiem dr
Agaty Basińskiej-Zych. Impreza była finansowana z dotacji FIO,
Centrum PISOP, a także przy wsparciu sponsora Dźwigi Stróżyk.

Uczestnicy, przyjaciele i patroni festiwalu Strefa Ulicy.

Agata Basińska-Zych
DZIĘKUJEMY: burmistrzowi Dariuszowi Urbańskiemu, Dyrekcji
Gimnazjum nr 1, Dyrekcji Gimnazjum nr 2, Dyrekcji Przedszkola Smocze
Wzgórze, Stowarzyszeniu Streetball Polska, MGOSiR, Piotrowi Owczarkowi,
Danielowi Tuliszce, kawiarni Tubajka, Pawłowi Walczakowi i członkiniom
Stowarzyszenia KGD Fanaberia.

Pokaz przygotowany przez grupę taneczną.

Zielona szkoła
Już po raz trzeci leśniczy, Artur Luty, przeprowadził zajęcia
w terenie dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1. Tym razem
tematem zajęć był: „Las i jego mieszkańcy wczesną jesienią”.
Zajęcia odbyły się 25 września,
a wzięli w nich udział uczniowie klasy
IIIa i IIIb naszej szkoły.
Podczas spotkania przy ognisku pan
leśniczy opowiadał o tym, jak drzewa
i inne rośliny przygotowują się do nadchodzącej zimy; dlaczego liście na drzewach tak pięknie przebarwiają się,
a potem opadają. Dzieci słuchały również
informacji o zwyczajach leśnych zwierząt
oraz ich sposobach na przetrwanie zimy.
Podczas spaceru po lecie zbliżyliśmy się
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do terenu, na którym żyją czarne
bociany. Podczas tegorocznych silnych
wiatrów zostało uszkodzone ich gniazdo,
ale pan leśniczy ma nadzieję, że w przyszłym roku bociany je odbudują.
Oczywiście po skończonych zajęciach był
czas na pieczenie kiełbasek oraz zabawy
tematyczne. Panie Arturze, bardzo dziękujemy w imieniu dzieci .
Jadwiga Dejk i Ilona Sikorska
Wychowawczynie klas

Moja szkoła
jest fajna
Pod takim hasłem prowadzone są
cykliczne zajęcia adaptacyjne dla
uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1. Rozpoczęliśmy od zajęć pt.
„Jestem malarzem”, podczas których
dzieci brały udział w zabawach, które
łączyły ruch, muzykę i plastykę. Efektem
zajęć były wykonane przez wszystkie
dzieci fantastyczne prace – parasolki.
W październiku odbędą się następne
zajęcia adaptacyjne p.t. „Jestem naukowcem”.
Jolanta Szpot
www.murowana-goslina.pl
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INNY ma IMIĘ

KOLEJNE DZIAŁANIA GOŚLIŃSKICH
UCZNIÓW NA RZECZ TOLERANCJI

16 października młodzież z Koła Wielokulturowego oraz uczniowie Gimnazjum nr 1
uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji organizowanej z inicjatywy koalicji „Razem
przeciwko antysemityzmowi” w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych
„Polska dla Wszystkich”.
W klasach pierwszych w ramach lekcji
języka polskiego zostały przeprowadzone warsztaty na temat „oswajania“
na podstawie fragmentu „Małego Księcia“ i rozmowy Lisa z Małym Księciem
(„Poznaje się tylko to, co się oswoi“).
Gimnazjaliści zastanawiali się nad aktualnością tego pojęcia w kontekście
uchodźców oraz opracowali instrukcję
oswojenia - akceptacji INNEGO. Na lekcji
etyki powstał MANIFEST NORMALNOŚCI,
w którym młodzi ludzie zachęcają Polaków do akceptacji INNOŚCI. Najważniejsze działanie miało charakter dziennikarskiego śledztwa, w ramach którego
odbyła się gra miejska pt. „Gdzie są
Estera i Roman?“. Wymyślona przez młodzież historia miłości Żydówki i katolickiego handlarza rozegrała się w wielokulturowej przestrzeni Murowanej Gośliny.
Murowana Goślina przed wojną była
przestrzenią współistnienia obok siebie
Polaków, Niemców i Żydów. Ośrodkiem
spotkań były dwie gospody. Działały zbór
ewangelicki, mała synagoga oraz kościół
rzymsko-katolicki. Ważnym elementem
integrującym wielowyznaniową społecz-

Gra miejska „Gdzie są Estera i Roman”.

Uczestnicy projektu.

ność Murowanej Gośliny była ochotnicza
straż pożarna, w której szefem był Polak,
zastępcą Niemiec, a skarbnikiem Żyd. Po
wojnie cmentarze żydowski i niemiecki
zostały rozgrabione, a macewami utwardzono jedną z dróg w mieście.
W obliczu kryzysu etyki humanitaryzmu,
wyrażającego się m.in. niechęcią wobec
uchodźców, dostrzegamy potrzebę przywracania pamięci o różnorodności i szacunku wobec INNYCH, zwłaszcza tych,
którzy różnią się od większości i sami nie
dadzą sobie rady w społeczeństwie
homogenicznym. Młodzi ludzie, gimnazjaliści, nie mogą powielać kalek myślowych
generujących ksenofobiczne hasła
i mowę nienawiści.

Zajęcia warsztatowe w Gimnazjum nr 1.

W połowie listopada z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji w Gimnazjum nr
1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej
Goślinie odbędzie się kolejne działanie
na rzez tolerancji. Zapraszamy do współpracy na rzecz społeczeństwa otwartego
- wolnego od dyskryminacji.
Jakub Niewiński, koordynator akcji

Mistrzowie logicznego myślenia
Sudoku to gra logiczna polegająca na
odnalezieniu unikalnego kodu rozmieszczenia cyfr (od 1 do 9) w dziewięciu mniejszych kwadratach, tworzących jeden większy. Cyfry nie mogą się
powtarzać w żadnej kolumnie i wierszu
całego diagramu. A rozwiązanie jest
tylko jedno…
W 2010 roku zorganizowaliśmy po raz
pierwszy zawody Sudoku dla uczniów
Zespołu Szkół w Bolechowie. Od 2011
roku zawody organizowane są pod patronatem Starosty Poznańskiego Jana Grabkowskiego. 16 października 2015 roku
odbyła się V jubileuszowa edycja tych
zawodów. Po raz drugi w dotychczasowej
historii zgromadziliśmy uczestników
z powiatów województwa wielkopolskiego
i kujawsko-pomorskiego. Zawody odbylistopad 2015

wały się w dwóch kategoriach: zespołowej
oraz indywidualnej. W tym roku odnotowaliśmy wzrost zainteresowania konkursem.
W zawodach udział wzięło 24 drużyn dwuosobowych, a w kategorii indywidualnej
49 zawodników. Po wielogodzinnych zmaganiach wyłoniono zwycięzców poszczególnych kategoriach. Na uwagę zasługuje
fakt, że wszyscy laureaci zdobyli maksymalną ilość punktów, a o kolejności zajmowanego miejsca zdecydował czas rozwiązania poszczególnych diagramów.
Jesteśmy przekonani, że za rok spotkamy
się na szóstych zawodach sudoku i po raz
kolejny mury naszej szkoły wypełnią
mistrzowie logicznego myślenia.

WYNIKI ZAWODÓW
KATEGORIA ZESPOŁOWA:
1. ZSN im. Jana Szatowskiego
w Janowcu Wielkopolskim.
2. LO im. Przemysława II w Rogoźnie.
3. ZS nr 2 w Swarzędzu.
KATEGORIA INDYWIDUALNA:
1. Renata Kowalew,
ZS im. Gen. D. Chłapowskiego
w Bolechowie.
2. Patrycja Bródka,
ZS im. Adama Wodziczki w Mosinie.
3. Joanna Napierała,
ZSN im. Jana Szatowskiego
w Janowcu Wielkopolskim.

Adam Łachacz
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Dłużnicy komunalnego zasobu
lokalowego – koniec pobłażania!
W komunalnym zasobie lokalowym niestety następuje ciągły wzrost zadłużenia – obecnie kształtuje się na poziomie około 1 400 000 zł. Jest to dług, na który składają się opłaty czynszowe,
opłaty za media oraz odsetki.
Warto w tym miejscu wspomnieć, że
komunalny zasób lokalowy to zaledwie
30 budynków i około 170 mieszkań.
Zatem stosunkowo niewielka grupa ludzi
generuje taki dług. Nie można oczywiście
winić za powstałą sytuację wszystkich
najemców, bowiem jest grupa ludzi, którzy
od zawsze wywiązują się z podstawowego
obowiązku z tytułu najmu lokalu mieszkalnego czy socjalnego i na bieżąco regulują
płatności. Niestety, jest także grupa ludzi,
która od wielu miesięcy a nawet lat nie
płaci wcale lub w sposób daleko odbiegający od przyjętych norm.
Te rodziny żyją niestety na koszt wszystkich mieszkańców naszej gminy.
Trzeba także w tym miejscu wspomnieć,
że istnieje w gminie od zawsze system
pomocy w zakresie płatności za najem
lokalu, z którego najemcy komunalnego
zasobu lokalowego (tak jak i inni mieszkańcy) mogą korzystać – czyli system
dodatków mieszkaniowych. W tym jednak
przypadku należy kwotę wynikającą z różnicy pomiędzy naliczeniem za najem
lokalu a przyznaną kwotą dodatku dopłacić z własnej kieszeni. Niestety również
jest grupa osób, która się z tego nie
wywiązywała i doszło w ich przypadku do

wstrzymania dodatku mieszkaniowego
przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
Na zadłużenie, tak jak napisano powyżej,
składają się zarówno opłaty czynszowe,
jak i opłaty za media (woda, ścieki, gaz,
odpady itp.). Może nie wszystkim wiadomo, ale w przypadku tych mediów płatnikiem faktur do poszczególnych gestorów
mediów jest Gmina jako właściciel
obiektu. Zatem jeśli najemcy nie uregulują
płatności, to niestety Gmina musi uregulować zobowiązanie z budżetu – często
kosztem innych zadań. Zatem nie jest
przekłamaniem twierdzenie, że dłużnicy
żyją na koszt pozostałych mieszkańców.
To nie jest uczciwe! Ma to także odzwierciedlenie w remontach budynków –
powinny na nie być przeznaczone środki
z czynszów opłacanych przez najemców
pomniejszonych o koszty zarządzania.
Zatem brak środków uniemożliwia prowadzenie właściwej polityki remontowej. Najbardziej wówczas bulwersuje fakt np.
domagania się remontu w lokalu przez
osobę, która od lat nie uregulowała płatności – jest to wysoce niemoralne i nieuczciwe wobec pozostałych najemców.
Gmina od lat prowadzi politykę w zakresie
pomocy wyjścia z zadłużenia. Została

w tym celu podjęta w latach wcześniejszych uchwała przez Radę Miejską
w Murowanej Goślinie, umożliwiająca rozłożenie zaległości np. na raty. Jest grupa
osób, która z tego skorzystała, natomiast
są także tacy dłużnicy, którzy nic sobie
z tego nie robią.
Takim osobom mówimy – koniec pobłażania! Zarządca komunalnego zasobu
lokalowego podejmuje już kolejne działania windykacyjne. Jednak w przypadku
dalszego braku reakcji ze strony dłużników
– konsekwencje to wystąpienie przez
Gminę do sądu z pozwami o zapłatę i eksmisję z lokalu. W tym przypadku po uzyskaniu prawomocnych wyroków Gmina już
bez żadnych skrupułów będzie kierować
sprawy do egzekucji komorniczej. Część
najemców była tym faktem mocno zdziwiona podczas spotkań z gabinecie Burmistrza. W zakresie eksmisji nie wykluczamy także postawienia kontenerów
socjalnych.
Koniec zatem z korzystania z pieniędzy
naszych mieszkańców.
Violetta Szałata
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
v.szalata@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 40

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Trudności w czytaniu i pisaniu, ocena
rozwoju małego dziecka, trudności
wychowawcze, emocjonalne, porady
w kierunku wyboru szkoły i zawodu –
z takimi i wieloma innymi problemami
mieszkańcy gminy mogą zgłaszać się do
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Murowanej Goślinie. Jest ona filią
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Swarzędzu, a mieści się w budynku
Gimnazjum nr 1 przy ulicy Mściszewskiej
10 w Murowanej Goślinie. Poza możliwością diagnozowania problemów edukacyjnych i wychowawczych u dzieci poradnia
także wspomaga przedszkola i szkoły
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w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności wydawanie
różnego rodzaju opinii np. o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odroczenia
obowiązku szkolnego, udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok
nauki, przyjęcia ucznia do szkoły przysposabiającej do zawodu, o specyficznych trudnościach w uczeniu się.
Poradnia przygotowuje także ofertę
w danym roku szkolnym dla rodziców,

uczniów i nauczycieli. Szczegółowa propozycja zajęć warsztatowych i wykładów
znajduje się na stronie internetowej
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Swarzędzu
http://poradnie.powiat.poznan.pl/.
Zajęcia z oferty przeprowadzane są na
pisemne zgłoszenie nauczycieli, rodziców, przedszkoli, szkół.
Teresa Adamska-Handl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Swarzędzu
Filia Murowana Goślina
tel. 61 81 23 621
www.murowana-goslina.pl
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Seniorzy bawią się
Klub Seniora „Zacisze” przy OPS
w Murowanej Goślinie postanowił
podkreślić dwa ważne wydarzenia, które
zaistniały w bieżącej działalności, tj.
drugą rocznicę istnienia (powstał
16.09.2013 r.) oraz koniec lata. Chcieliśmy też umocnić więzi koleżeńskie i dalszą integrację członków.
Na spotkanie wybrano pięknie usytuowane miejsce. To dom weselny Skaczący Młyn w Mściszewie. Ładnie, ze
smakiem zagospodarowany teren, możliwość spaceru nad pobliską Wartę, przestronne sale – to duże plusy obiektu. Do
tego miła, sympatyczna obsługa, starająca się zaspokajać wymagania gości.
A tych 18 września było wielu. Członkowie klubu oraz sympatycy dopisali w nadkomplecie.
Część oficjalną otworzyło wystąpienie

Przewodniczącej Klubu, Ireny Błachowiak, która powitała gości, uczestników
i podsumowała działalność. Z kolei burmistrz Dariusz Urbański potwierdził wolę
współpracy i życzył udanej zabawy. Do
tego miał się m.in. przyczynić tort, ufundowany przez niego. Tego samego
życzyła radna Alicja Kobus. Ona także
sprawiła miłą niespodziankę, obdarowując uczestników cebulkami rośliny ozdobnej.
Po odśpiewaniu hymnu klubu był czas na
delektowanie się przygotowanymi potrawami. Ciekawym przerywnikiem był przeprowadzony konkurs ze znajomości
poczynań klubu oraz udostępnienie
mikrofonu wszystkim chętnym. Mogli
zaprezentować swoje ukryte talenty.
Szczególny aplauz wzbudziły panie odgrywające postacie kabaretowe oraz monolog gwarą poznańską.

Po części zorganizowanej nastąpiła ta
długo oczekiwana – zabawa. W jej trakcie zjawił się miły gość, ks. proboszcz
Sławomir Jessa. Z życzliwością i uznaniem podziwiał werwę bawiących się
seniorów.
Według opinii obecnych impreza była
udana, do czego przyczyniła się też
pogoda. Podziękowania za włożony wysiłek i zaangażowanie w sprawną organizację imprezy i przebieg należą się szczególnie: Przewodniczącej Klubu - Irenie
Błachowiak, opiekunce klubu z ramienia
OPS - Hannie Mazurkiewicz, Skarbnikowi
Klubu - Marii Kulse, a także wszystkim
uczestnikom, za stworzenie sprzyjającej
atmosfery i prawdziwie piknikowych klimatów.
Tadeusz Sienniak

URZĄD MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA
ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina, e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl
GODZINY OTWARCIA URZĘDU: Poniedziałek 8.00-17.30, wtorek - czwartek 8.00-15.00, piątek 8.00-12.30
DYŻUR BURMISTRZA ORAZ ZASTĘPCY BURMISTRZA (Ratusz na Placu Powstańców Wielkopolskich 9)
Poniedziałek 14.00-16.00, czwartek 10.00-11.00 oraz 15.30-15.45
TELEFONY
CENTRALA
61 89 23 600, faks 61 812 21 40

TRANSPORT PUBLICZNY
Joanna Gliwka, 61 8923 644

SEKRETARIAT
Marta Mendelewska, 61 8923 605

REFERAT OŚWIATY, KULTURY, SPORTU
ORAZ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH
KIEROWNIK Teresa Dutkiewicz, 61 8923 690

BURMISTRZ
Dariusz Urbański, 61 8923 605

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
KIEROWNIK Bożena Patan, 61 8923 675

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Krzysztof Oczkowski, 61 8923 606

REFERAT ORGANIZACYJNY
KIEROWNIK Halina Turaj, 61 8923 630

SKARBNIK
Romana Dudek, 61 8923 607
KANCELARIA
Lidia Nowak, 61 8923 601
REFERAT BUDOWLANO-INWESTYCYJNY
I ZARZĄDZANIA DROGAMI
KIEROWNIK Barbara Florys-Kuchnowska, 61 8923 610
EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE DRÓG
Ewa Marchlewska, 61 8923 611
Andrzej Klepka, 61 8923 612
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA
KIEROWNIK Violetta Szałata, 61 8923 640
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, MELIORACJE
Maciej Krysztofiak, 61 8923 643

URZĄD STANU CYWILNEGO, DOWODY
OSOBISTE, EWIDENCJA LUDNOŚCI
KIEROWNIK Aleksandra Pilarczyk, 61 8923 655
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
KIEROWNIK Ewa Poepke, 61 8923 650
REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
KIEROWNIK Magdalena Głowacka, 61 8923 620
REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
KIEROWNIK Monika Kurianowicz, 61 8923 622
BIURO RADY MIEJSKIEJ
Joanna Witkowska, 61 8923 654
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
KIEROWNIK Arkadiusz Bednarek, 61 8923 685

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, BIULETYN
Monika Paluszkiewicz, 61 8923 686
OSIEDLA SAMORZĄDOWE
Kamil Grzebyta, 61 8923 634
SOŁECTWA
Sławomir Malec, 61 8923 687
WYBRANE INSTYTUCJE
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, KLUB PRACY
ul. Dworcowa 10, 61 812 22 31
MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY I REKREACJI
ul. Mściszewska 10, 61 812 21 20
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Poznańska 16, 61 8923 627
ZM GOAP, DELEGATURA MUROWANA GOŚLINA
Dagmara Patelska, 61 892 36 49, 506 423 129
poniedziałek: 8.00-17.30
wtorek-czwartek: 8.00-15.00
piątek: 8.00-12.30
FILIA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO
61 8122 352, 61 8923 626
TELEFONY ALARMOWE
POGOTOWIE RATUNKOWE, 112
POGOTOWIE ENERGETYCZNE, 61 812 21 41
WODOCIĄGI I KANALIZACJA SANITARNA (CAŁĄ DOBĘ)
61 812 20 40, LUB POGOTOWIE, 994
STRAŻ MIEJSKA, 519 321 676, 61 8923 666
POLICJA, 500 13 53 51, 61 841 32 00

GOŚLIŃSKI BIULETYN MIESZKAŃCÓW
WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina;
REDAKTOR NACZELNA: Monika Paluszkiewicz
PRZYGOTOWANIE: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, druk: Zakład Poligraficzny Tomasz Kędziora.
Wszelkie uwagi dotyczące biuletynu prosimy przekazywać do Moniki Paluszkiewicz, tel. 61 89 23 686, e-mail: m.paluszkiewicz@murowana-goslina.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania artykułów, a także nie przekazania do publikacji materiałów bez podania przyczyny.
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malowanie
34. urodziny Canzony Jesienne
w Kamińsku
W sobotę 10 października br. w auli Gimnazjum nr 1 odbył się
koncert z okazji 34. urodzin Chóru Dziewczęcego „Canzona”. Na
pomysł, aby co roku obchodzić w ten sposób urodziny wpadły
najmłodsze członkinie chóru - co pięć lat spotykać się, to stanowczo było dla nich za długo. I tak Canzona zaprasza nas co
roku na koncert urodzinowy, a co pięć lat na jubileuszowy.
Ten koncert to przede wszystkim podsumowanie działalności chórów
w sezonie artystycznym 2014/2015. Był
to sezon obfitujący w koncerty, wyjazdy,
na których nasze goślińskie chórzystki
odnosiły wiele sukcesów m.in. na
początku czerwca dwie grupy koncertowe chóru Canzona: żeńska i dziecięca
wzięły udział w V Międzynarodowym Konkursie Chóralnym „Chernomorski Zvutsi”
w Balchik w Bułgarii. Przygotowania do
konkursu trwały cały sezon artystyczny
2014/15. Chór Dziecięcy zdobył pierwsze
miejsce za najlepiej wykonany utwór bułgarski w kategorii chórów zagranicznych.
Chór Żeński „Canzona-Absolwent” otrzymał pierwsze miejsce w kategorii chórów
o równych głosach.
Tegoroczny koncert zaskakiwał nie tylko
bardzo różnorodnym repertuarem, ale też
ruchem scenicznym. Nie dość, że fantastycznie śpiewają, to też potrafią tańczyć!
To efekt tegorocznych warsztatów artystycznych, które odbyły się we Włoszech.
Żeński chór rozpoczął koncert muzyką
poważną, sakralną. Panie zaśpiewały m.
in. „Regina coeli” oraz „Miserere”, ale
w końcu był to koncert urodzinowy, nie
zabrakło więc utworów popowych i ludowych. Chór dziecięcy śpiewał i tańczył
znane piosenki z bajek. Choreografie
opracowała Katarzyna Łukaszewicz.
Wielkie brawa i gratulacje dla obu dyrygentek prof. Elżbiety Wtorkowskiej
i Adrianny Wtorkowskiej- Kubińskiej. Koncert prowadziła założycielka chóru Canzona prof. Elżbieta Wtorkowska, która też
serdecznie podziękowała za współpracę
chórzystkom, rodzicom, sponsorom.
Szczególne podziękowania otrzymał
Marek Derbich, który od lat zajmuje się
specjalną oprawą graficzną chórów. Chórom akompaniowali: na pianinie Weronika Jarzyńska, Zespół 3DJ (Alicja Duszczyk - skrzypce i gitara, Artur Duszczyk saksofon, Robert Duszczyk -gitara
basowa) oraz Jasiu Baturo na klarnecie.
Na zakończenie wszystkie chóry zaśpie18

W dniach 9-11 października 2015 r.
w Kamińsku odbywał się kolejny plener malarski organizowany przez pracownię sztuki działającą w naszym ośrodku
kultury.

Chór Dziecięcy Canzona.

Prof. Elżbieta Wtorkowska-Kubińska.

wały „Killing Me Softly”. Po koncercie
odczytano list gratulacyjny od burmistrza
Dariusza Urbańskiego i wręczono kwiaty
dla dyrygentek oraz akompaniatorów.
Jak przystało na urodziny, szanowne
grono jubilatek zaprosiło publiczność na
urodzinowy tort.
Agnieszka Szymańska-Wojtera
Zdjęcia: Tomasz Mizgier
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Murowanej Goślinie
Parafia pw. św. Jakuba Apostoła
w Murowanej Goślinie

zapraszają na

KONCERT Z OKAZJI ŚW. CECYLII
12.30 msza św. w intencji chórzystów,
śpiewaków i muzyków
po mszy koncert w wykonaniu:
Żeńskiego Chóru „Canzona –Absolwent”
Dyrygent Elżbieta Wtorkowska
Chóru Mieszanego „Vocantes”
Dyrygent Leszek Bajon
29 listopada 2015 r. (niedziela)
Kościół pw. św. Jakuba Apostoła
w Murowanej Goślinie

W tym roku artyści zmagali się ze zmiennymi warunkami pogodowymi. Choć aura
była słoneczna, to rankiem temperatura
spadała poniżej zera. W miejscach nasłonecznionych, jak piaszczysta plaża nad
jeziorem, było gorąco przez kilka godzin,
ale w cieniu drzew i w nieckach terenu wilgotno i zimno. To było bardzo ciekawe
fizyczne doświadczanie natury nie tylko
zmysłem wzroku, ale dosłownie całym ciałem i umysłem. Bajkowe przestrzenie lasu
wymalowane wczesnym rankiem szadzią
przymrozku zmieniały się w rozświetlonych
bladych tonach błękitu nieba w kontrasty
głębokich zieleni i brązów zamarłych
w depresjach dołów i uroczysk. Rano orzeźwiający zapach mroźnego powietrza wraz
z leniwym już jesiennym spacerem słońca
po niebie powoli zmieniał się w zapach
jeziora i wilgotnej gleby. Około południa
zaczarowywał rzeczywistość na chwilę
zapachem suszy przydymionym wspomnieniem niedawnego lata, by niedługo przegonić wszystkich z lasu przenikliwym wilgotnym zimnem do pracowni na gorącą herbatę przy piecyku. Najpiękniejsze są rzeczy
proste jak kubek gorącej herbaty w dłoniach, smak powietrza, ciepło słońca,
zapach lasu, rękawiczki. To nie było zwykłe
malowanie, to było przebywanie w obrazie.
Serdecznie dziękujemy Wojtkowi Wtorkowskiemu za dach nad głową i kawałek pracowni, Zbigniewowi Śliwińskiemu i Pawłowi Kuźmie z firmy Campa-Art za płótno
i podobrazia.
Uczestnicy pleneru: Marlena Majchrzak,
Justyna Kochaj-Szczecińska, Bogna
Rakowska, Ewa Tys, Jarosław Kosakowski,
Marek Szewczyk, Jerzy Dłużewski, Wojciech Wtorkowski, Bartłomiej Stefański
Tekst i zdjęcie: Bartłomiej Stefański
www.murowana-goslina.pl
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45 lat Zespołu Wokalnego
„Goślińskie Chabry”
W sobotę 17 października br.
w auli Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie miała miejsce
niezwykła uroczystość. W gronie przyjaciół zespołu, władz
gminnych, byłych śpiewaków,
delegacji organizacji i zespołów
świętowaliśmy Jubileusz
45-lecia działalności Zespołu
Wokalnego „Goślińskie Chabry”.
Gości powitali: Bożena Rydzyńska –
kierownik zespołu i Marcin Matuszewski – kierownik muzyczny, następnie
zespół Goślińskie Chabry wykonał kilka
przygotowanych na okoliczność jubileuszu utworów. Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina Dariusz Urbański
wspólnie z Przewodniczącą Komisji
Oświatowo-Społecznej Rady Miejskiej
Krystyną Przygońską wręczyli śpiewakom, obecnym i byłym kierownikom
zespołu kwiaty i upominki. W prezencie
urodzinowym zespół otrzymał nowe
stroje – chabrowe bluzki i kamizelki oraz
czarne spódnice. Następnie do życzeń
i gratulacji utworzyła się długa kolejka
gości. Miłym akcentem uroczystości były
upominki muzyczne od zespołu wokalnego Kleszczewianki i goślińskiej kapeli
Swoja Wiara. Ośrodek Kultury przygotował jubileuszowy folder zespołu. Po części oficjalnej zaproszono na tort, lampkę
szampana oraz smakołyki przygotowane
przez panie z zespołu. W miłej atmosferze wspominano minione lata i snuto
plany na przyszłość.
Arleta Włodarczak, Zdjęcia: Iwona Scheffler

KRÓTKA HISTORIA ZESPOŁU:
Zespół wokalny Goślińskie Chabry powstał 22 września 1970 r. z inicjatywy ówczesnej
przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich Marii Mager. Prowadzeniem zespołu zajął
się nauczyciel Szkoły Podstawowej Zbigniew Gumny, który po pewnym czasie zrezygnował. Wówczas przygotowaniem tekstów zajęła się Elżbieta Wtorkowska, a kierownictwem muzycznym nauczycielka muzyki Maria Nowak, która prowadziła zespół do
stycznia 2007 r. Maria Nowak w 2003 r. otrzymała tytuł osobowości życia kulturalnego
Miasta i Gminy Murowana Goślina w kategorii za całokształt działalności. Od 1995 roku
kierownikiem zespołu jest Bożena Rydzyńska. Od września 2007 r. paniom towarzyszy
na instrumentach klawiszowych Marcin Matuszewski, który jest także kierownikiem
muzycznym zespołu.
Goślińskie Chabry występowały na wielu imprezach gminnych m.in. takich jak: dożynki,
targ wiejski, obchody świąt państwowych i ważnych rocznic, spotkania z okazji Dnia
Matki i Dnia Seniora. Zespół koncertował też dla niepełnosprawnych, na rzecz Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, kolędował podczas Goślińskiego Kolędowania. Brał
udział w turnieju gmin organizowanym przez ODR Sielinko, promował gminę w czasie
otwartych Dni Sielinka, reprezentował Murowaną Goślinę na targach POLAGRA, TOUR
SALON, koncertował na Poznańskim Betlejem. Na zaproszenie Ojca Jana Góry w 2002
roku Goślińskie Chabry wystąpiły w „Weselu w Kanie Galilejskiej” na Lednicy. Panie
brały aktywny udział w organizowanym od 2003 r. w naszym mieście Jarmarku św.
Jakuba, a także w widowisku „Dzieje Murowanej Gośliny”. Zespół Wokalny ,,Goślińskie
Chabry’’ ciągle doskonali swoje umiejętności, rozwija się. Od 2011 r. z inicjatywy
zespołu w Murowanej Goślinie odbywa się Przegląd Zespołów Śpiewaczych „Chabrowe
Lato”, który cieszy się olbrzymią popularnością i zainteresowaniem. Zespół cyklicznie
bierze udział w licznych przeglądach w naszym województwie. Reprezentował też
gminę na Festiwalu Cittaslow w Olsztynku. W 2012 r. zdobył I miejsce w Wojewódzkim
Przeglądzie Seniorskiej Twórczości Artystycznej Pre-Ars w Pile, które to miejsce było
przepustką do reprezentowania naszego miasta i województwa wielkopolskiego na XV
Ogólnopolskim Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS 2012” w Bydgoszczy,
na którym Marcin Matuszewski otrzymał wyróżnienie dla instruktora za kreatywność. W 2015 roku podczas Wojewódzkiego Przeglądu Seniorskich Artystycznych Spotkań w Pile Zespół zdobył I miejsce w kategorii Zespoły Wokalne.
Zespół ma w swoim repertuarze piosenki ludowe, żołnierskie, patriotyczne, biesiadne,
kolędy, okolicznościowe, a także w gwarze poznańskiej.

Komitet Organizacyjny Mistrzostw Polski
Weteranów
Weteran
ów w Półmaratonie
zaprasza wszystkich goślińskich
miłośników biegania na
na

SPOTKANIE OPŁATKOWE
18 grudnia 2015 r. (piątek) o godz.20.00
Ośrodek Kultury przy ul. Mściszewskiej 10
Serdecznie zapraszamy na wspólne kolędowanie
w miłej, przedświątecznej atmosferze, przy domowych
wypiekach.

Praca Bożeny Rydzyńskiej i Marcina Matuszewskiego została dostrzeżona przez Kapitułę Osobowości Kulturalnych. W 2010 r. na Jarmarku św. Jakuba obydwoje otrzymali
statuetki Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina: Bożena Rydzyńska w kategorii
za całokształt działalności kulturalnej, Marcin Matuszewski w kategorii osobowość kulturalna minionego roku za widowisko „Dzieje Murowanej Gośliny”.
Obecnie w zespole śpiewają:
Maria Bromberek, Krystyna Kijanowska, Zdzisława Konieczna, Bożena Lewandowicz,
Leokadia Mikuła, Halina Pilarczyk, Bożena Rydzyńska, Maria Sądej, Krystyna Smoła,
Maria Szymaś, Barbara Warguła, Halina Wiśniewska, Bożena Malec, Jan Andrzejak.
fot. freeimages.com

fot. freeimages.com
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Długo oczekiwany wernisaż
W sobotę 3 października br. w Galerii Na Wzgórzu przy ul. Mściszewskiej 10 odbył się wernisaż
prac Marka Derbicha. W otwarciu wystawy wzięło udział bardzo wiele osób, artystów goślińskich,
znajomych i przyjaciół autora.
Obecni byli przedstawiciele władz
powiatowych, samorządowych z burmistrzem Dariuszem Urbańskim na czele,
mieszkańcy miasta , zaproszeni goście,
przyjaciele i miłośnicy sztuki. Otwarcie
wystawy uświetnił muzycznie Martini D
Arco.
Marek jest długoletnim pracownikiem
naszego ośrodka, jego zasługą jest szata
graficzna naszych plakatów, ulotek folderów i wydawnictw. W początkowym okresie swojej pracy prowadził również zajęcia
plastyczne. Marek Derbich przez wiele lat
był redaktorem naczelnym czasopisma
„Obywatel”. W 2006 roku otrzymał tytuł
osobowości życia kulturalnego Miasta
i Gminy Murowana Goślina za całokształt
działalności. Cieszymy się, że dzisiaj może
zaistnieć u nas także jako artysta. To jego
pierwsza po wielu latach indywidualna
wystawa.
Arleta Włodarczak, Dyrektor MGOKiR
OD KURATORA WYSTAWY
Odkąd pamiętam w domu zawsze otaczały mnie prace Marka. Jako dziecko
podglądałam jak maluje w słynnej sali nr
20 w dawnym Ośrodku Kultury przy ul.
Poznańskiej. To tam swoje pierwsze prace
tworzyło środowisko artystów goślińskich.
Tata był jednym z pierwszych animatorów
szeroko rozumianej plastyki w naszym
mieście. Tworzył nie tylko obrazy, rysunki,
ale również sztukę użytkową, taką jak m.
in. szyldy i reklamy lokalnych przedsiębiorstw, sklepów i firm.
Największe serce zawsze jednak ma do
najszlachetniejszej formy sztuki, jaką jest
malarstwo, rysunek. Obecne prace wykonane są w technice suchej pasteli, podzielone na kilka bloków tematycznych:
rodzina, znani ludzie, zwierzęta, przyroda,
znajomi, konie. Rysunki imponują dokładnością przedstawienia tematu, nie ukrywając jednakże cech specyficznych dla
narzędzia, jakim zostały wykonane.
Oprócz rozmazań czy cieniowań, widzimy
tu śmiałą kreskę pastelową z charakterystyczną dla niej fakturą, która wzbogaca
i uwiarygadnia prezentowany obiekt.
Domeną owych pasteli są figuratywne
20

Arleta Włodarczak i Marek Derbich.

przedstawienia: portretów, postaci, zwierząt, osób bliskich, znajomych, ikon
popkultury, a także kompozycji martwych
natur ze świata przyrody. Cechą wyróżniającą prace jest tzw. „wewnętrzne światło
obrazu”, czyli bardzo trudny do uchwycenia moment rozświetlenia kompozycji
światłocieniem, dający efekt, jakby obraz
miał swoje własne źródło światła.
Na wystawie znajdziecie Państwo również
kilka obrazów olejnych i akrylowych, które
stanowią przerywnik, o zabarwieniu surrealistycznym, między poszczególnymi blokami tematycznymi. Chciałam także zwrócić uwagę na trzy prace, odbiegające od
reszty stylistyką. Są to obrazy zdigitalizowane, stworzone przy użyciu najnowszych
technik komputerowych. Ten akcent
świadczy o dużej otwartości artystycznej
i zamiłowaniu do poszukiwania nowych
rozwiązań formalnych dla obrazu. Miejmy
nadzieję, że otwiera nowy etap twórczości,
nowego spojrzenie na sztukę, które
zaowocuje kolejną wystawą.
Kurator wystawy, Joanna Przymusińska
OD AUTORA
Maluję odkąd pamiętam. Sztuka zawsze
była moją największą pasją. I tak pozostało do dziś. Co więcej, podejrzewam, że
już się z tego nie wyleczę. Zaprezentowane na wystawie prace stanowią dorobek ostatnich czterech lat, choć znalazło
się też miejsce dla obrazów wcześniejszych.

Tematyka, jaką podejmuję, krąży głównie
wokół człowieka, wytworów jego rąk i tego,
co go otacza, a więc przyrody - w różnych
konfiguracjach, zależnościach, często nieoczekiwanych zestawieniach, niosących
nowe treści, każących się zastanowić nad
inną rolą przedmiotu widzianego na co
dzień w zgoła odmiennej interakcji ze
sobą i z otoczeniem. W zdecydowanej
większości jest to sztuka figuratywna, jednakże daleka od oczywistego odwzorowania rzeczywistości. Nawet z pozoru zwykły
portret jest bardziej interpretacją, impresją na temat zastanej sytuacji, często
emocjonalną opowieścią o chwili, ułamku
sekundy wartym zapamiętania, uwiecznienia. Przedstawione postaci (czy to ludzi,
czy zwierząt) przeważnie patrzą widzowi
w oczy, nawiązując kontakt.
Być może nieskromnie mniemam, iż tego
typu sztuka znajduje przychylny odbiór
u widza, czego efektem zdają się być
liczne prace, znajdujące się w kolekcjach
prywatnych w wielu miejscach w Polsce,
a także za granicą (Austria, Niemcy, Belgia, Francja), a nawet jedna moja grafika
komputerowa zawędrowała do Argentyny.
Pozostając w nadziei na życzliwy odbiór
przedstawionych tu prac, życzę Państwu
niepowtarzalnych wrażeń w obcowaniu
z nimi.
Marek Derbich
Zdjęcia: Tomasz Mizgier
www.murowana-goslina.pl

URZĄD
Społeczne Ognisko Artystyczne w Murowanej Goślinie,
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie,
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
zapraszają na

VI KONKURS PIANISTYCZNY
DLA MŁODYCH AMATORÓW
W MUROWANEJ GOŚLINIE
pod honorowym patronatem
Dariusza Urbańskiego Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
oraz Pro Sinfoniki

28 listopada 2015 r. (sobota), godz. 11.00
Aula Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie,
ul. gen Kutrzeby 3
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Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie

Klub Osiedlowy „Zielone Wzgórza”
Grupa Nieformalna „Street jest git!”
Stowarzyszenie Kobieca Grupa Działania „Fanaberia”

zaprasza na wystawę pt.

zapraszają na wystawę fotograficzną

„O czym szumią drzewa nad jeziorem?”

FESTIWAL
STREFY ULICY

23 listopada – 31 grudnia 2015 r.
Galeria na Wzgórzu,
Ośrodek Kultury ul. Mściszewska 10
Swoje prace z pleneru malarskiego w Kamińsku
zaprezentują artyści:
Marlena Majchrzak,
Justyna Kochaj – Szczecińska,
Bogna Rakowska,
Ewa Tys,
Rozalia Żak,
Jarosław Kosakowski,
Marek Szewczyk,
Jerzy Dłużewski,
Bartłomiej Liberski,
Wojciech Wtorkowski,
Bartłomiej Stefański

Galeria na Wzgórzach, klub osiedlowy,
Nowy Rynek 8 (Ratusz I piętro)
Wystawa czynna od 30 października do 30 listopada 2015 r.,
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00

WYSTAWA DOSTĘPNA W OD PONIEDZIAŁKU
DO PIĄTKU, W GODZ. 8.00-20.00

fot. freeimages.com
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KULTURA
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
zaprasza na

KONCERT ANDRZEJKOWY
(ballada, blues and rock’n’roll)
wystąpi zespół Wolny Elektron
w składzie:
Czarek Bera – wokal, gitara
Martini D’Arco – instrumenty klawiszowe, skrzypce
Marcin Fukowski – gitara basowa
Maciej Czarnecki – perkusja

29 listopada 2015 r. (niedziela), godz. 17.00
sala Ośrodka Kultury w Murowanej Goślinie, ul. Mściszewska 10
(hala MG SPORT, I piętro)

WSTĘP WOLNY!

fot. freeimages.com

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone Wzgórza”
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie

serdecznie zapraszają wszystkie dzieci na

JARMARK
MIKOŁAJKOWY

Andrzej Ludzkowski i KB Katorżnik oraz
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie

zapraszają na

5 grudnia 2015 r. (sobota),
płyta Nowego Rynku, osiedle Zielone Wzgórza
W programie:
9.00 - 16.00

handel lokalnymi wyrobami rękodzielniczymi i nie tylko
13.30 - 14.30 konkurs plastyczny dla dzieci „Tak wygląda
mój Mikołaj”
14.30 - 15.30 przedstawienie teatralne dla dzieci
„Zimowa Opowieść”
PONADTO ZABAWY Z MIKOŁAJEM,
KOROWODY TANECZNE I WIELE INNYCH ATRAKCJI
Zachęcamy lokalnych rękodzielników i wytwórców żywności do wystawienia i sprzedaży swoich produktów. Szczegółowych informacji udziela Klub
Osiedlowy Zielone Wzgórza, tel. 61 812 36 29

ZAPRASZAMY!

GWIAZDA WIECZORU – MARTINI D ARCO
5 grudnia 2015 r., godz. 19.00
Sala Ośrodka Kultury, ul.Mściszewska 10. Wstęp wolny
PRZYJDŹ I TYM RAZEM NIE OCZEKUJ PREZENTU,
TYLKO BĄDŹ MIKOŁAJEM!
Podczas koncertu będą zbierane pieniądze na rehabilitację niepełnosprawnej dziewczynki z naszej gminy, na którą zbierano już środki
podczas 12-Godzinnego Biegu Charytatywnego.
Organizatorzy
Andrzej Ludzkowski, Grażyna Nawrocka, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
Murowana Goślina , KB Katorżnik
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