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GMINA

RADOSŁAW SZPOT   
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina

słowo wstępne chciałem zacząć inaczej, ale 27 kwietnia otrzy-
małem bardzo smutną wiadomość dotyczącą śmierci Sekreta-
rza Miasta i Gminy Murowana Goślina Krzysztofa Oczkow-
skiego. Pan Krzysztof był związany z goślińskim samorządem 
niemal od początków swojej kariery zawodowej, zaczynając od 
niższych stanowisk, po pełnione funkcje zastępcy burmistrza, 
a w ostatnim okresie sekretarza. To był zawsze ceniony i bar-
dzo dobrze merytorycznie przygotowany samorządowiec, 
a przy tym niezmiernie skromny człowiek. To wielka strata dla 
naszego samorządu, a przede wszystkim dla rodziny, której 
składam wyrazy współczucia. Cześć jego pamięci!

Ze względu na zaistniałą sytuację, kolejny raz musimy przy-
gotować się na wiele wyzwań, w tym organizacyjnych 
wewnątrz urzędu, ale zapewniam Państwa, że sprawna 
obsługa i funkcjonowanie urzędu będzie dalej dla nas naj-
ważniejszym zadaniem. To dla nas priorytet, mimo zmian, 
kryzysu związanego z konfliktem zbrojnym wywołanym przez 
Federację Rosyjską, rzeczywistości popandemicznej oraz 
szalejącej inflacji skutkującej wieloma podwyżkami, m.in. 
za media, usługi czy po prostu produkty pierwszej potrzeby. 

Mając na uwadze wiele niekorzystnych okoliczności oraz 
zmian podatkowych (zmniejszenie podatku PIT to mniejsze 
wpływy budżetowe), pokazujemy w tym trudnym czasie sku-
teczne zarządzanie. Zakończyła się modernizacja drogi na 
odcinku Boduszewo-Zielonka. Dzięki zabezpieczeniu pienię-
dzy w budżecie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, spraw-
nym przekazaniu gruntów Gminy Murowana Goślina oraz 
współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu 
udało się zrealizować blisko 6-kilometrowy odcinek nowej 
nawierzchni z poboczami do wymijania samochodów. Zachę-
cam do sprawdzenia, jak teraz jedzie się do Arboretum 
Leśnego w Zielonce. Zapewniam, że komfort jazdy jest 
doskonały. 

Rozstrzygnęliśmy także przetarg na bieżnię na Stadionie 
Miejskim (3 oferty), a to oznacza, że nasi mieszkańcy będą 
mogli po kilkudziesięciu latach w końcu uprawiać sport 
i rekreację w cywilizowanych warunkach. Wcześniej, na 
początku roku, pozyskaliśmy dotację do tej inwestycji 
z Urzędu Marszałkowskiego na kwotę 325 tys. zł. W następ-
nym biuletynie zaprezentujemy Państwu także szersze 
zmiany na stadionie, który stanie się centrum rekreacji 
i sportu dla wszystkich mieszkańców. Oczekujemy na roz-
strzygnięcie jeszcze jednego konkursu, w ramach którego 
powstanie na stadionie skatepark, pumptruck (specjalna 
trasa dla rowerów, hulajnóg dla dzieci i młodzieży), strefa fit-
ness czy poszerzenie placu zabaw (wraz z wiatą) zbudowa-
nego w poprzednim roku. Jednym słowem Stadion Miejski 
stanie się naszą wizytówką.

Będzie projektowany II etap ścieżki pieszo-rowerowej Rakow-
nia-Kamińsko, a na ścieżkę pieszo-rowerową w Boduszewie 
zostały zabezpieczone w kwietniu środki w budżecie Staro-
stwa Powiatowego (w tym roku zostanie wykonany projekt). 

W Długiej Goślinie w tym roku rozpocznie się realizacja 
ścieżki pieszo-rowerowej z budżetu Starostwa Powiatowego 
oraz modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej (przez 
wiele lat nie remontowanego). Już w wakacje będzie można 
z niego korzystać. 

Wyłoniliśmy także wykonawcę na budowę ulicy Przemysło-
wej, na którą pozyskaliśmy dotację w wysokości 3,5 mln zł. 
Budowa rusza już niebawem. Mieszkańców ulicy z góry prze-
praszam za utrudnienia w ruchu, które tam będą podczas 
budowy, ale zawsze przy tak dużych inwestycjach istnieje 
chwilowa niedogodność. 

Rozpoczęliśmy także projektowanie i konsultacje w sprawie 
dworca PKP, temat jest bardziej odległy, ale razem wyru-
szamy już w drogę do stworzenia ciekawego punktu na 
mapie Murowanej Gośliny. Konsultacje społeczne wskazały, 
że mieszkańcom spodoba się w tym miejscu stworzenie 
małego kameralnego kina, miejsca dla młodzieży i seniorów. 
Znajdzie się także miejsce dla organizacji pozarządowych, 
a już teraz mamy plan, aby budynek nie przynosił strat wyni-
kających z jego utrzymania. Obiecaliśmy mieszkańcom, że 
przygotujemy się do przyszłorocznego rozdania środków 
zewnętrznych poprzez stworzenie projektu tego miejsca 
i następnie zawnioskujemy w konkursach. Słowa dotrzy-
mamy. 

Zapraszam już teraz do odbioru naszej nowej inicjatywy - 
„Wyprawka Maluszka”. Dla każdego nowego mieszkańca 
mamy przygotowany pakiet powitalny w postaci body oraz 
śliniaka. Więcej informacji oraz wniosek dostępne są na 
stronie www.murowana-goslina.pl/wyprawka.

Przed nami sezon letni, który otworzyliśmy weekendem 
majówkowym. Frekwencja była wspaniała i obserwowałem 
wśród mieszkańców dużo radości. Zwykle mieszkańcy szu-
kali atrakcji na spędzenie weekendu poza gminą, ale tym 
razem mogli zostać na miejscu i korzystać z szerokiej oferty 
3-dniowych wydarzeń. Dziękuję bardzo Państwu za tą pozy-
tywną atmosferę.

Jak widzicie, praca wre, a żaden urzędnik nie spoczywa 
na laurach, tylko intensywnie wypełnia służbę dla mieszkań-
ców naszej gminy.

Z wyrazami szacunku 
Radosław Szpot

Szanowni Państwo, drodzy Mieszkańcy,
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Przez dwa ostatnie lata pan-
demia nie pozwoliła nam 
wspólnie uczcić Święta 3 Maja. 
Tegoroczne obchody rozpoczęliśmy 
uroczystą mszą św. w intencji Ojczyzny. 
Mszę św. koncelebrowali ks. dziekan 
Sławomir Jessa oraz proboszcz Parafii 
pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa 
Chrystusa ks. Piotr Szymkowiak. W eu-
charystii wzięły udział władze samorzą-
dowe, poczty sztandarowe, przedstawi-
ciele organizacji, instytucji, szkół 
i stowarzyszeń. Oprawę muzyczną 
zapewniła Orkiestra Dęta OSP pod 
batutą Mateusza MJ Sibilskiego.
Dalsza część obchodów 231. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja miała 
miejsce na placu Powstańców Wlkp. 
Rozpoczęto wspólnym zaśpiewaniem 
hymnu państwowego z towarzyszeniem 
orkiestry i wokalistów. 26 lutego br. 
obchodziliśmy 95. Rocznicę ustanowie-
nia Mazurka Dąbrowskiego polskim 
hymnem narodowym. W tym roku 
rocznica ta przypadła w czasie szczegól-
nym, ponieważ decyzją Sejmu RP rok 
2022 ustanowiono Rokiem Józefa 

Wybickiego – autora słów hymnu.
Radosław Szpot Zastępca Burmistrza 
Miasta i Gminy Murowana Goślina 
w uroczystym wystąpieniu przedstawił 
sytuację polityczną w Rzeczypospolitej 
i Europie pod koniec XVIII w. oraz nakreślił 
tło historyczne tworzenia drugiej w świe-
cie, pierwszej w Europie konstytucji.
Następnie przedstawiciele blisko 
czterdziestu środowisk złożyli kwiaty pod 
pomnikiem na placu Powstańców 
Wielkopolskich, a potem wpisywali 

się do pamiątkowej, istniejącej od 2008 
roku Księgi Konstytucji 3 Maja. Uroczy-
stości na placu zakończyło wspólne 
śpiewanie pieśni patriotycznych.
Po południu Kurkowe Bractwo Strzelec-
kie zorganizowało na Strzelnicy Brackiej 
Strzelanie Trzeciomajowe. 
Cieszymy się, że w tym ważnym dla 
naszej Ojczyzny dniu mogliśmy znowu być 
razem.

Arleta Włodarczak
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

Święto Konstytucji 3 Maja
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Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury i Rekreacji wraz 
z Urzędem Miasta i Gminy 
Murowana Goślina przygoto-
wał cykl imprez, koncertów 
i wydarzeń na najdłuższy 
i zapewne ulubiony przez 
wielu majówkowy weekend. 
Mamy nadzieję, że dzięki 
wielu atrakcjom miło spędzili 
Państwo czas!

PIKNIK EKOLOGICZNY

Pierwszy dzień Wielkiej Majówki 
w Murowanej Goślinie (piątek 29.05) 
odbył się pod znakiem bezpieczeń-
stwa i ekologii. 
Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy 
Murowana Goślina uruchomili punkty 
konsultacyjne, w których mieszkańcy 
gminy mogli wypełnić obowiązkową 
deklarację CEEB (źródło ogrzewania 
budynku), udzielano pomocy w wypełnie-

niu wniosku o udział w programie 
likwidacji wyrobów zawierających azbest. 
Wszystkim zainteresowanym wymianą 
pieców lub przeprowadzeniem termomo-
dernizacji budynku mieszkalnego 
udzielano informacji o programie „Czyste 
powietrze”.
Wystawcy zaprezentowali pojazdy 
elektryczne i ekologiczne źródła ogrzewa-
nia budynków. Czynny był punkt odbioru 
elektrośmieci, za które można było 
otrzymać przekazane przez Leśny Zakład 

Wielka Latająca Majówka
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Doświadczalny w Murowanej Goślinie 
sadzonki drzewek.
Piknik ekologiczny w Murowanej Goślinie 
to przede wszystkich frajda dla dzieci. 
Zorganizowano stanowiska zabaw 
i konkursów związanych z ekologią, 
ochroną środowiska i segregowaniem 
odpadów. Był m.in. „Wszędobylski 
i bezpieczny las”, turniej wielkiego 
Twistera, dart XXL, narty wieloosobowe, 
wyścig gąsienic, układanie smoków 
z odpadów, segregowanie „śmieci” 
na czas. Wszystkich bardzo ucieszyła 
wizyta myszki Minnie oraz zaproponowa-
na przez Nadleśnictwo Łopuchówko 

WYDARZENIA

mobilna gra edukacyjna i ekologiczne 
koło wiedzy. Młodych mieszkańców 
naszej gminy zainteresowały zajęcia 
z mikroskopem diagnostycznym oraz 
pokazy wozów strażackich zaprezentowa-
ne przez jednostki OSP z gminy Murowa-
na Goślina. Dzieci mogły wejść do środka 
pojazdów, założyć hełm strażacki oraz 
poznać techniki gaszenia pożarów 
i udzielania pierwszej pomocy.
Na głodnych czekały specjały z food 
trucków. To było bardzo miło spędzone 
popołudnie.

Katarzyna Dobrowolska 
Zdjęcia: Andrzej Kietzmann

PIKNIK NA STADIONIE

Sobota na stadionie miejskim 
wypełniona była licznymi atrak-
cjami. W programie drugiego dnia 
Wielkiej Majówki znaleźć mogliśmy 
animacje, tańce, zabawy, malowa-
nie twarzy, duże bańki mydlane 
i wizytę Minionka dla najmłod-
szych.

Na scenie majówkowej zaprezentowały 
się zespoły taneczne i muzyczne. 
Widzowie podziwiać mogli pokaz 
zespołu tanecznego Agaty Zielińskiej 
i pokazy taneczne WTZ przygotowane 
przez Dominikę Kołsut. Na scenie 
wystąpił w swoim koncercie Jakub 
Herfort, zwycięzca programu telewizyj-
nego „Mam talent”, następnie grupa 
wokalna Song Vibe. Wieczorem publicz-
ność została doładowana pozytywną 

dawką mocy podczas koncertu zespołu 
Czysta Energia.
Wiele innych atrakcji czekało na uczest-
ników majówki także poza sceną. Strefa 
food trucków z pysznym, niezwykle 
urozmaiconym jedzeniem zaspokoiła 
apetyt gości majówki, serwując przysło-
wiowe „niebo w gębie”. Niebo zdobyć 
można było także dosłownie, lecąc 
balonem na uwięzi, czy helikopterem, 
podziwiając z góry Murowaną Goślinę. 
Chętnych śmiałków było bardzo wielu. 
Stare zabytkowe automobile uatrakcyjni-
ły czas miłośnikom klasycznej motoryza-
cji. Dla najmłodszych dostępne były 
dmuchańce, kolejka, gokarty i karuzela 
oraz stoiska z zabawkami i słodyczami.

Bartłomiej Stefański 
Zdjęcia: Andrzej Kietzmann
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ROCKOWA NIEDZIELA

Trzeciego dnia Wielkiej Majówki rzą-
dził Rock! Zrobiło się rockowo w kli-
macie jak z niesamowitego festi-
walu. Na naszej wielkiej scenie 
wystąpiły formacje grające mocniej-
sze brzmienia: począwszy od Flying 
Heads z Murowanej Gośliny przez 
Ribs in Coke z Trzcianki, ETA ze 
Szczecina, aż po gwiazdę wieczoru – 
zespół Kobranocka.
Czas trzeciego dnia majówki upłynął 
w klimatach metalowych, rockowych 
i punkrockowych. Na koniec Kobranocka 
przypomniała swoje wielkie przeboje, 
które rozgrzały publiczność nie tylko 
goślińską, ale także wiernych fanów przy-
byłych na koncert specjalnie do naszego 
miasta.
Klimatycznie zrobiło się podczas zlotu 
motocyklowego. Ten niepowtarzalny 
warkot silników majestatycznych motocy-
kli dodał całemu rockowemu wydarzeniu 
pazura zadziorności i wiatru wolności we 
włosach. Na bieżni stadionu ustawiły 
się maszyny w szyku prezentacyjnym, 
robiąc niesamowite wrażenie.
Dobra muza, dobre jedzenie, klimatyczne 
motocykle, loty helikopterem, atrakcje 

dla najmłodszych, ładna wiosenna 
pogoda. Idealnie się wszystko złożyło 
na fantastyczną zabawę!
Trzy dni majówki pełne atrakcji kultural-
nych i rekreacyjnych do wyboru dla 
każdego, to z pewnością czas miło 
spędzony w świetnym klimacie, w do-

brym towarzystwie i dobry początek dla 
cyklu wiosenno-letnich wydarzeń plene-
rowych.

Bartłomiej Stefański 
Zdjęcia: Andrzej Kietzmann
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21 kwietnia br. odbyły się 
konsultacje z mieszkańcami 
w sprawie zagospodarowania 
i modernizacji budynku 
dworca PKP w Murowanej 
Goślinie. Podczas spotkania 
omawialiśmy różne funkcje 
i wizje, potencjalne przezna-
czenie, a także wygląd dworca.

 - Dworzec w Murowanej Goślinie to 
bardzo ważne miejsce dla mieszkańców. 
– mówi zastępca burmistrza Radosław 
Szpot. - Potrzeba jego modernizacji 
pojawia się często w dyskusjach, a także 
w komentarzach w mediach społeczno-

Zakończony został remont drogi 
z Boduszewa do Zielonki, na który 
od lat czekali mieszkańcy naszej 
gminy, zarówno ci, którzy dojeżdżają 
tą drogą do swoich domów, jak i ci, 
którzy przybywają do serca puszczy 
w celach turystycznych i rekreacyj-
nych: na plac zabaw, pikniki i ogni-
ska przy wiacie turystycznej, spa-
cery po arboretum itp. 
Inwestycja została zrealizowana wspólny-
mi siłami ze znaczącym udziałem 
Starostwa Powiatu Poznańskiego, 
a także z Uniwersytetem Przyrodniczym, 
Leśnym Zakładem Doświadczalnym, 
Miastem i Gminą Murowana Goślina, ze 
wsparciem dla tego projektu radnego 
powiatowego Jarosława Dobrowolskiego.
Powiat Poznański przeznaczył na moder-

INWESTYCJE

Droga do Zielonki

nizację drogi 3,5 mln zł. Miasto i Gmina 
Murowana Goślina przekazała grunty  
w formie darowizny. Akt notarialny 
podpisany przez Radosława Szpota – za-
stępcę burmistrza, Jana Grabkowskiego 
– starostę poznańskiego oraz Tomasza 
Łubińskiego – wicestarostę poznańskie-
go pozwolił na sprawną wymianę 

gruntów i realizację zadania. W ramach 
modernizacji, oprócz głównej drogi, 
zrealizowane zostały pobocza, które 
ułatwią wymijanie samochodów. Droga 
ma długość niemal 6 km.

(BK)
Zdjęcia: archiwum Starostwa 

Powiatowego w Poznaniu

Na początku kwietnia br. podpi-
sana została umowa na realiza-

cję budowy ul. Przemysłowej 
w Murowanej Goślinie. 

Radosław Szpot - zastępca burmistrza 
w obecności przewodniczącego i wice-
przewodniczącego Rady Miejskiej oraz 

Decydujemy wspólnie

Umowa podpisana!

ściowych. I taka jest też moja intencja, 
abyśmy wspólnie z mieszkańcami 
zdecydowali, jakie funkcje ma pełnić ten 
budynek.
Podczas spotkania uczestnicy konsulta-
cji mogli zobaczyć wnętrza budynku, 
rozmawialiśmy o różnicach w jego 
wyglądzie historycznym i obecnym, 

przewodniczącego komisji gospodarczej 
RM podpisał umowę, zgodnie z którą już 
w najbliższym czasie rozpoczęte zostaną 
prace na ul. Przemysłowej. 
Dotacje na ten cel otrzymaliśmy z Inwe-
stycji Strategicznych - Polski Ład.

(BK)

w grupach warsztatowych ocenialiśmy 
różne pomysły na wykorzystanie po-
mieszczeń. Teraz urząd gminy, po 
zebraniu informacji i przeanalizowaniu 
efektów warsztatów, zleci zaprojektowa-
nie, które będzie podstawą do wniosko-
wania o fundusze zewnętrzne. 
- Uważam, że bardzo ważnym aspektem 
jest to, abyśmy kluczowe inwestycje 
w gminie mieli dobrze zaplanowane 
i zaprojektowane – mówi Radosław Szpot. 
- Wówczas możemy skutecznie aplikować 
o środki unijne, które dla podobnych 
obiektów pojawiają się regularnie. Chcę, 
aby Murowana Goślina na taką szansę, 
na modernizację dworca, była gotowa. 

(BK)
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W kwietniu br. mieszkańcy 
miasta i gminy Murowana 
Goślina zapoznali się z wizuali-
zacjami boisk przy szkole pod-
stawowej nr 2 w Murowanej 
Goślinie. Metamorfozie pod-
dane mają być nie tylko 
obecne tam wcześniej obiekty, 
ale cały teren wokół budyn-
ków. 

- Podczas rozpoczęcia roku szkolnego 
2021/2022 zapowiedziałem, że przystą-
pimy do modernizacji boisk przy szkole 
podstawowej nr 2, ponieważ ich stan 

Metamorfoza boisk

musi się zmienić – mówi Radosław 
Szpot, zastępca burmistrza Miasta 
i Gminy Murowana Goślina. - Tak duża 
szkoła musi posiadać infrastrukturę, 
która zapewnia naszym dzieciom 
bezpieczne i funkcjonalne przestrzenie 
do aktywnego spędzania czasu w szkole 
oraz poza nią.

Jeszcze w tym samym miesiącu, to jest 
we wrześniu ubiegłego roku, zorganizo-
wane zostały konsultacje z mieszkańca-
mi, dyrekcją, nauczycielami oraz radnymi 
i urzędnikami. Zebraliśmy oczekiwania, 
pomysły i wyobrażenia o zagospodarowa-
niu tego terenu. Spotkanie było bardzo 
owocne, skutkujące zebraniem wszyst-
kich pomysłów w jednym materiale. 

Następnie powstał projekt tego miejsca. 
W wyniku zgromadzenia materiałów 
z konsultacji, dokumentacji oraz zarysu 
budżetu, zawnioskowaliśmy o dotacje 
na realizację tego przedsięwzięcia do 
Inwestycji Strategicznych – Polski Ład 
(oczekujemy na wyniki). Z ogromną 
radością prezentujemy mieszkańcom 
wizualizacje najważniejszych zmian, 
które zajdą na tym terenie:

 ▪ Poszerzony zostanie plac zabaw oraz 
wprowadzimy tam podłoże zielone 
z matami przerostowymi.

 ▪ Zamontujemy siłownię na wolnym 
powietrzu (w miejsce terenu nieużyt-
kowanego za boiskiem trawiastym).
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organizować eventy, głównie koncerty. 
Jeśli chcielibyście wiedzieć o takich 
wydarzeniach, warto zajrzeć na profil 
Sunset Bar Kamińsko w mediach 
społecznościowych. 

(BK)

Trwają przygotowania do sezonu 
letniego przy kąpielisku w Kamiń-
sku. 
W maju został tam oczyszczony oraz 
uzupełniony piasek na plaży. Gruntowne 
porządki przeprowadzono także w toale-

INWESTYCJE

Plaża w Kamińsku

tach. Na plaży korzystać będzie można 
z boiska do siatkówki i bramki do piłki 
nożnej. Na przełomie maja i czerwca 
otwarty zostanie bar na plaży, a przy nim 
przyjemne miejsce do spędzania czasu 
wolnego. Właściciele baru zamierzają 

 ▪ Boiska do siatkówki, koszykówki 
i piłki nożnej oraz tenisa ziemnego 
otrzymają nowe podłoże (nawierzch-
nia poliuretanowa).

 ▪ Zbudujemy bieżnię okólną oraz prostą 
przy boisku trawiastym.

 ▪ Zamontowane zostanie oświetlenie 
oraz ławki.

 ▪ Skate Park zostanie przeniesiony na 
Stadion Miejski (osoby wniosek o dofi-
nansowanie złożyliśmy na zagospoda-
rowanie stadionu).

 ▪ Przeniesiemy i zbudujemy miasteczko 
ruchu drogowego na obecnie pusty 
plac bliżej przedszkola.

 ▪ Boiska zostaną wyposażone w piłko-
chwyty.

- Drodzy mieszkańcy, przez ostatni rok 
kolejne rzeczy ulegają pozytywnej 
zmianie. Liczę, że współpraca i realizacja 
różnych przedsięwzięć będzie łączyć, 
zamiast dzielić. – mówi Radosław Szpot. 
- Dziś widać, jak potrzebne są inwestycje 
zarówno w drogi, jak i miejsca spędzania 
wolnego czasu i rekreacji. Będziemy 
konsekwentnie realizowali kolejne 
przedsięwzięcia, które zostaną z nami 
na lata. Liczę na jak najwięcej rozmów, 
wymianę opinii oraz współpracę przy 
projektach dla wszystkich mieszkańców.

(BK)
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Zmiany objęły 
również stanowi-
ska członków rady 
nadzorczej. 
Nowym przewod-
niczącym został 
Piotr Ratajczyk, dr 
nauk ekonomicz-
nych w zakresie 
zarządzania. 
Wykładowca m.in. 
MBA nauk 
o zarządzaniu i strategii Helsinki School 
of Economics WSB w Poznaniu, współ-
pracuje z Uniwersytetem Ekonomicznym 
w Poznaniu, Wyższą Szkołą Nauk 
Humanistycznych i Dziennikarstwa, 
Collegium DaVinci.

Wiceprzewodniczącą została Urszula 
Mańkowska, absolwentka Wydziału 
Zarządzania i studiów podyplomowych 
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Po-
znaniu oraz studiów podyplomowych 
Master of Business Administration 
(partner kierunku: EY Academy of 

Business) WSB w Dąbrowie Górniczej. Od 
2017 roku zastępca dyrektora Poznań-
skiego Centrum Świadczeń ds. Zarządza-
nia Centrum Inicjatyw Rodzinnych. 

Sekretarzem została Teresa Zaborowska
-Lenarczyk. Adwokat - ukończona 
aplikacja przy Wielkopolskiej Izbie 
Adwokackiej. Absolwentka studiów 
prawniczych na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu.

Damian Dubina 
Zdjęcie: Damian Dubina

Nowa prezes oraz rada nadzorcza  
spółki MG Sport i Nieruchomości

Rada Nadzorcza Spółki MG 
Sport i Nieruchomości na 
początku marca br. ogłosiła 
konkurs na stanowisko prezesa 
zarządu.

Nową prezes spółki została Iwona 
Sosnowska, która jest absolwentką 
Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 
kierunku Finanse i Rachunkowość/
Marketing Usług Finansowych, gdzie 
ukończyła studia magisterskie. Posiada 
ponad 10 lat doświadczenia w operacyj-
nym zarządzaniu przedsiębiorstwami, 
oddziałami, tworzeniu oddziałów zamiej-
scowych i nowych spółek. W ostatnich 
latach pracowała w 4 przedsiębior-
stwach, na bieżąco rozwiązując problemy 
funkcjonalno-operacyjne. Jest menedżer-
ką, dysponującą bogatą wiedzą oraz 
umiejętnościami zawodowymi w obsza-
rze zarządzania, w tym zarządzania 
nieruchomościami, finansami, usługami 
komplementarnymi oraz majątkiem 
przedsiębiorstwa. 

ROZMOWA Z IWONĄ SOSNOWSKĄ, 
PREZES SPÓŁKI MG SPORT I NIERU-
CHOMOŚCI

BK: Jak ocenia Pani obecną sytuację 
spółki MG Sport i Nieruchomości?

Iwona Sosnowska: Mam inną wizję 
prowadzenia spółki, niż poprzednicy. 
W mojej ocenie istnieje szansa na 
poprawę sytuacji finansowej i organi-
zacyjnej. Jestem tu tylko od miesiąca, 
dlatego na razie podjęłam najistotniej-
sze dla spółki decyzje w kwestii 
ograniczenia kosztów oraz znalazłam 
źródła przychodowe, które zasilą 
budżet już w następnym miesiącu. 

Aby spółka MG Sport i Nieruchomości 
funkcjonowała jak zdrowy organizm, 
potrzeba przeprowadzić gruntowne 
zmiany w istniejących relacjach 
biznesowych z kontrahentami oraz 
w systemie realizacji zadań własnych 

spółki. To są ważne i długoterminowe 
plany uzdrowienia firmy. Jedną z pierw-
szych moich decyzji była rewizja 
niekorzystnych umów zawieranych 
przez spółkę oraz wstrzymanie nagród 
dla poprzedniego zarządu spółki. 
Osobiście uważam, że nagrody powin-
ny być za konkretne efekty, a nie za 
sam fakt zajmowania stanowiska. 

BK: Czy główny nacisk w działaniach 
zostanie położony na mienie komunalne 
czy aktywację hali widowiskowo-sporto-
wej?

IS: Aktualnie skupiam się na wyprosto-
waniu najważniejszych spraw dla 
zachowania ciągłości funkcjonowania 
spółki. Dzisiaj główne zadania to 
poszukiwanie przychodów. Oczywiście 
aktywacja hali sportowej wpisuje 
się w wynik finansowy po stronie 
przychodowej i to też jest jednym 
z punktów działań. Mam już kilka 

pomysłów na zaktywizowanie tej części 
działalności firmy, które będę mogła 
przedstawić mieszkańcom i radnym 
w najbliższych miesiącach.

BK: Jak będzie wyglądało funkcjonowa-
nie spółki w najbliższym czasie? 

IS: Działalność MG Sport i Nierucho-
mości jest dość ściśle określona. 
Spółka została powołana do życia  
w konkretnym celu – i to się nie 
zmieni. Zarząd mieniem komunalnym 
i zarząd oraz administracja obiektem 
przy ul Mściszewskiej stanową tzw. 
trzon operacyjny działalności. Tu 
planuję zmiany w kierunku udoskonale-
nia relacji i zwiększenia przychodów. 
Jestem tu po to, by je uporządkować 
i uzdrowić. Po miesiącu intensywnej 
pracy widzę światło w tunelu i wierzę, 
że przyszłe lata będą wyglądały 
inaczej, lepiej.
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KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z USŁUGI?
Mieszkańcy Gminy Murowana Goślina 
o szczególnych potrzebach, w tym osoby 
z niepełnosprawnościami, osłabione 
chorobami osoby starsze (65+), które 
z powodu deficytów zdrowotnych, z czaso-
wym lub trwałym ograniczeniem możliwo-
ści poruszania się, nie mogą dotrzeć 
do urzędu w celu załatwienia ważnej 
sprawy.

JAKIE USŁUGI ŚWIADCZY MOBILNY 
URZĘDNIK?
Mobilny Urzędnik realizuje wyłącznie 
usługi należące do kompetencji Urzędu 
Miasta i Gminy. Przykładowy zakres 
poniżej:
Referat Spraw Obywatelskich: potwier-
dzenie profilu zaufanego, zameldowanie/
wymeldowanie, udzielenie pełnomocnic-
twa do głosowania w wyborach.
Urząd Stanu Cywilnego: ślub cywilny, 
testament urzędowy, procedura nadania 
Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Biuro Gospodarki Odpadami: deklaracja 
o wysokości opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

Mobilny Urzędnik przyjedzie do domu

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochro-
ny Środowiska: zgłoszenie zamiaru 
usunięcia drzew i krzewów.
Referat Oświaty, Kultury, Sportu oraz 
Zdrowia i Spraw Społecznych: dowóz 
uczniów niepełnosprawnych do szkół  
i przedszkoli, stypendium sportowe, 
ubezpieczenie zdrowotne osób nieubez-
pieczonych, Goślińska Karta Seniora.
Referat Podatków i Opłat Lokalnych: 
osoby fizyczne - wszystkie czynności 
związane z podatkiem leśnym, rolnym 
i od nieruchomości; zwrot podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej; zaświadczenia m.in. 
o: wysokości zobowiązań spadkodawcy, 
wielkości gospodarstwa rolnego.
Referat Gospodarki Nieruchomościami  
i Planowania Przestrzennego: zaświadcze-
nia o rewitalizacji, decyzje o warunkach 
zabudowy; opinie, wypisy i zaświadczenia 
związane z planem zagospodarowania 
przestrzennego lub studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego; ustalenie numeru porządkowego.
Referat Budowlano-Inwestycyjny i Zarzą-

dzania Drogami: zezwolenia - usunięcie 
drzew lub krzewów w pasie drogowym, 
zajęcie pasa drogowego, uzgodnienie 
lokalizacji w pasie drogowym obiektów 
budowlanych i umieszczania urządzeń 
infrastruktury technicznej, zezwolenie 
na umieszczenie reklam w pasie drogo-
wym.

JAK ZGŁOSIĆ CHĘĆ KORZYSTANIA 
Z USŁUGI?
Od poniedziałku do czwartku: tel. 61 89 
23 630 w godzinach 9.00-14.00; e-mail 
mobilny.urzednik@murowana-goslina.pl.
W zgłoszeniu należy krótko wyjaśnić 
czego dotyczy sprawa, a także podać 
imię i nazwisko, adres oraz numer 
telefonu do kontaktu. Następnie, 
pracownik merytoryczny urzędu skontak-
tuje się z mieszkańcem, by ustalić termin 
wizyty i sposób załatwienia sprawy. 
Wszelkie dokumenty wymagane do 
dołączenia w ramach prowadzonej usługi 
klient ma obowiązek zgromadzić samo-
dzielnie.

Spotkanie z Radą Sołecką Rakowni

Kontynuujemy cykl spotkań 
w sołectwach. Nadszedł czas na 
wizytę zastępcy burmistrza Rado-
sława Szpota w Rakowni i rozmowę 
o konkretnych potrzebach tego 
sołectwa. Spotkanie poprowadził 
sołtys Grzegorz Piotrzkowski, 
a udział wzięli w nim także Przewod-
niczący Komisji Gospodarczej Rady 
Miejskiej Piotr Tecław oraz pracow-
nicy urzędu. Omawiano kilka spraw.

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej:
 ▪ prace projektowe na ukończeniu 
(rada sołecka zapoznała się z projek-
tem);

 ▪ pozwolenia III/IV kwartał 2022 (jak 
tylko zostaną wydane, będzie realizo-
wany kolejny etap ścieżki).

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
i wodociągowej:

 ▪ w ramach współpracy z Aquanet S.A. 
w 2022 r. przeprowadzony zostanie 
przetarg na budowę sieci kanalizacji 
sanitarnej w ulicach: Słowika, Sokoła, 

Pawia, Gawrona, boczna od Gawrona, 
Klinowa, Żurawia, Jaskółki, Skowronka, 
Orla, Wróbla, Kolibra, Kukułki, Jarząbka, 
Perkoza, Czyżyka, boczna od Jaskółki, 
Sójki, Puszczyka, boczne od Wiklinowej 
oraz sieci wodociągowej w ulicach: 
Pawia, boczna od Gawrona, Jarząbka, 
Czyżyka, Kolibra, Kukułki, Wróbla, Wikli-
nowa, Sójki, Pliszki, Sowia (do boiska);

 ▪ w ramach „małego” wniosku z Pol-
skiego Ładu – planowana jest 
budowa kanalizacji sanitarnej ul. 
Gawrona (od Goślińskiej do Sikorki), 
ul. Przepiórki, ul. Sikorki – przetarg 
w 2022 r.;

 ▪ złożono wnioski o dofinansowanie 
budowy ulic - Szpaka, Klinowa II etap, 
Zielonczana, działka 38/13 – cze-
kamy na informację o ewentualnym 
przyznaniu dofinansowania.

Modernizacja drogi Murowana Goślina - 
Rakownia: ze względu na brak zgód 
właścicieli (nieuregulowany stan grunto-
wy) gmina zleci zaprojektowanie  
drogi w ramach ZRID.

Modernizacja drogi Rakownia - Kamińsko 
wraz z budową ścieżki: gmina zleci 
zaprojektowanie drogi oraz ścieżki 
do Kamińska.

Budowa oświetlenia:
 ▪ zaprojektowane w 2021 r. z funduszu 
sołeckiego oświetlenie wzdłuż ścieżki 
przy ul. Goślińskiej (do Klinowej) 
zostanie zrealizowane przez Enea 
Oświetlenie w ramach umowy konser-
wacyjnej;

 ▪ oświetlenie w ul. Przemysłowej i ul. 
Dolnej – potencjalnie zostanie zbudo-
wane w ramach umowy barterowej.

Remonty dróg: ul. Dolna zostanie jeszcze 
miejscami poszerzona, a drzewa podcięte 
(by uzyskać skrajnię wys. 4,5m x szer. 7 m).

(BK)

mailto:mobilny.urzednik@murowana-goslina.pl


www.murowana-goslina.pl12

FRANCISZEK WILCZYŃSKI (1909-1986)

Urodził się w Wilkowie Polskim, w dawnym powiecie 
kościańskim. Całe swoje życie związał z muzyką, grą 
na organach, a także prowadzeniem zespołów chóralnych. 
Już w dzieciństwie przejawiał zdolności muzyczne. Gry uczył 
się od organistów w kościołach w Śmiglu, Wilkowie Polskim 
i Wielichowie. Jako 16-latek skończył kurs dla organistów 
w Poznaniu, w tym samym roku uzyskał stałą posadę 
organisty w Wilkowie Polskim. W 1927 r. zdał egzamin przed 
Diecezjalną Komisją Egzaminacyjną. Dalszą edukację podjął 
w Państwowym Konserwatorium Muzycznym (do 1931 roku).

W 1927 roku Franciszek otrzymał propozycję objęcia 
posady organisty w kościele św. Jakuba Apostoła 
w Murowanej Goślinie, gdzie proboszczem był ks. P. Adamek, 
wielbiciel muzyki, szczególnie chóralnej. Prężnie działały tu 
już chóry oraz Towarzystwo Chóru Kościelnego pod 
wezwaniem św. Cecylii. Jako zaledwie osiemnastolatek 
Wilczyński poprowadził chór kościelny, który w dużej mierze 
kreował życie kulturalne w miejscowości. Chórzyści 
uświetniali śpiewem nabożeństwa, a także obchody świąt 
narodowych czy imprezy sportowe.

W 1931 r. chóry z Murowanej Gośliny obchodziły jubileusz 
5-lecia działalności. Okazjonalny koncert zebrał dobre 
recenzje, co zostało potwierdzone przez Związek Organistów. 
W recenzji w miesięczniku „Muzyka Kościelna” napisano 
o nim: „…doborowy program, a wykonanie stało na tak 
wysokim poziomie, jakie osiągnąć może tylko dobry chór. 
Pełen zapału do pracy dyrygent Franciszek Wilczyński 
poświęcił dla chóru cały swój zasób wiedzy, a rezultat tej 
pracy okazał się bardzo dodatni. O ile chór i dyrygent drogą 
dotąd wybraną nadal kroczyć będą, mogą kiedyś z dumną 
powiedzieć „Śpiewaliśmy Panu”. 

Wśród chórzystek poznał Franciszek swoją przyszłą żonę 
– Jadwigę Prus, którą poślubił później, tj. w 1932 roku.

W Murowanej Goślinie Franciszek pracował 
do października 1931 r. Następnie przeprowadził 
się do Śmigla, gdzie objął lepiej płatną posadę (na czym mu 
zależało ze względu na plany rodzinne) przy kościele 
parafialnym NMP Wniebowziętej. Ożenił się 3 lutego 1932 r. 
z Jadwigą Prus, ślub odbył się w Murowanej Goślinie. Jak 
podkreślane jest w publikowanych życiorysach, żona była dla 
Franciszka wielkim wsparciem. Grała na organach, 
akompaniowała chórom podczas występów, prowadziła 
próby. Państwo Wilczyńscy mieli dwie córki: Barbarę 
i Stefanię, które również rozwijały talent muzyczny. 

Po II wojnie światowej z propozycją współpracy zwrócili 
się do Franciszka chórzyści z Murowanej Gośliny. Chór 
prowadzony przez niego od 1946 roku brał udział we 
wszystkich najważniejszych uroczystościach  

kościelnych i świeckich, nie tylko w lokalnie, ale także 
na Jasnej Górze, w Gostyniu, Licheniu, Dąbrówce Kościelnej, 
Owińskach czy katedrze w Poznaniu. Franciszek Wilczyński 
tworzył teksty piosenek, pieśni, które później wykorzystywał 
w spektaklach muzycznych.

W 1947 roku chór wywalczył I miejsce w konkursie 
dożynkowym w Obornikach za muzyczne „Widowisko 
dożynkowe”. W 1950 roku na 5-lecie Gminnej Spółdzielni 
Samopomoc Chłopska Wilczyński założył mały zespół – 
chórek, balet i małą orkiestrę pod nazwą Goślinianka. W 1956 
roku w czasie Międzynarodowych Targów Poznańskich 
zaprosił do Murowanej Gośliny gości na program ludowo-
patriotyczny przygotowany przez chór i zespół taneczny. 
Program przyjęto z entuzjazmem. 

Franciszek Wilczyński przez pewien okres pracował 
w Zakładzie Badań Muzyki Ludowej w Poznaniu. 
Wyszukiwał, nagrywał i archiwizował melodie oraz teksty 
starych pieśni ludowych. Na wniosek Kuratorium 
w Poznaniu, przez 7 lat uczył śpiewu w miejscowej szkole 
podstawowej.

Jego praca była bardzo ceniona i często nagradzana przez 
władze kościelne. Ks. Antoni Baraniak Arcybiskup Poznański 
wyjednał dla dyrygenta i kompozytora Franciszka 
Wilczyńskiego wysokie odznaczenie papieskie „Pro Ecclesia 
et Pontifice”. W roku 1983 r. Franciszek Wilczyński obchodził 
jubileusz 60-lecia pracy artystycznej, jako organista, dyrygent 
i animator ruchu artystycznego. Franciszek Wilczyński zmarł 
20 września 1986 roku w Murowanej Goślinie.

HISTORIA

BYLI TACY Goślinianie
Zapraszamy Państwa na cykl artykułów, w których będziemy przybliżać sylwetki goślinian, którzy sporo wnieśli 
do historii naszego miasta i gminy.  
Serdecznie dziękuję rodzinom za udostępnione informacje i materiały.

Apoloniusz Twaróg 
Kustosz Izby Regionalnej Ziemi Goślińskiej



maj/czerwiec 2022 13

Dnia 12 kwietnia odbyły się 
w naszej bibliotece warsztaty wiel-
kanocne.
Na początek uczestnicy spotkania 
wysłuchali fragmentów z książki pt. 
„Radosna Wielkanoc. Zwyczaje, cieka-
wostki, symbole”. Następnie przystąpili-
śmy do tworzenia kartek świątecznych, 
każdy według własnego projektu. Dzieci 
wykonały również wiosenne wieńce 
z tektury i papierowych ozdób. 

Dzień ziemi
Z okazji Dnia Ziemi zorganizowaliśmy 
w naszej bibliotece akcję, w ramach której 
czytelnicy, którzy odwiedzili jedną z na-
szych placówek, mogli zabrać do domu 
roślinę doniczkową. Akcja cieszyła się 
dużym powodzeniem, w jeden dzień 
do domów naszych czytelników powędro-
wało ponad 50 roślin. 

Agnieszka Kajdaniak 
Biblioteka Publiczna

Las Wolności 
i Pokoju

Mieszkańcy gminy Murowana Goślina 
posadzili w Zielonce, niedaleko Arbore-
tum Leśnego, symboliczny Las Wolności 
i Pokoju. Na przygotowanym przez 
Nadleśnictwo Łopuchówko terenie 
zostały posądzone 3-letnie dęby bezszy-
pułkowe. Leśniczy Artur Luty przy okazji 
sadzenia drzewek wprowadził nas 
w arkana pracy leśniczego i przekazał 
cenne wiadomości o lesie i jego miesz-
kańcach. Bardzo dziękujemy za współ-
pracę Nadleśnictwu Łopuchówko.

(BK)

Kwiecień w Klubie Malucha 
poświęciliśmy głównie tematyce 
świątecznej. Maluchy wykonywały 
kartki, zasiały rzeżuchę, zasadziły 
cebulki, wykonały kolorowy koszy-
czek. 
Miłą niespodzianką okazała się wielka-
nocna sesja fotograficzna wykonana 
przez Aleksandrę Starzyńską, a efekty 
można obejrzeć na facebookowym 
profilu Momenty. Nieodzownym elemen-
tem każdego spotkania jest czytanie 
dzieciom, a następnie wykonanie 
nawiązujących do książki prac plastycz-
nych. W kwietniu omawialiśmy z dziećmi 
także takie tematy, jak wiosenne 
przemiany, wzrost roślin, ochrona wody, 

światowy dzień ziemi, uczyliśmy się 
również z maluszkami, jak segregować 
śmieci. Zawsze staramy się, by drugą 
częścią spotkania była spontaniczna 
zabawa dzieci, podczas której rodzice 
mają czas, by oddać się rozmowie. Mamy 
do dyspozycji m.in. ścieżki sensoryczne, 
chustę animacyjną, zabawki, basen 
z kulkami oraz namioty i tunele. Serdecz-
nie zapraszamy do nas, nie wymagamy 
wcześniejszych zapisów. Spotykamy 
się we wtorki o godzinie 10.00 
i w czwartki o 16.00 w budynku Bibliote-
ki Publicznej w Murowanej Goślinie, 
ul. Poznańska 16.

Natalia Kazuś 
Zdjęcia: archiwum klubu

WSPÓŁPRACA

Wiosennie w Klubie Malucha

Warsztaty wielkanocne

Bądź jak ninja - nie 
zostawiaj po sobie 
śladów!

Zarządca Stadionu Miej-
skiego w Murowanej Goślinie 
prosi rodziców dzieci bawią-
cych się na terenie placu zabaw 
przy ul. Mściszewskiej, o zwra-
canie większej uwagi na pozo-
stawianie porządku na placu 
oraz w toaletach. 
Do tej pory wielokrotnie, szczególnie 
w toaletach, użytkownicy pozostawiali 
rozrzucone śmieci i inne ślady zdecydo-
wanie wykraczające poza zwyczajowe 
korzystanie z toalety… Bądź jak ninja – 
nie zostawiaj po sobie śladów!

(UMiG)



www.murowana-goslina.pl14

Szkoła Podstawowa 
w Łopuchowie od pewnego 
czasu promuje i stara się edu-
kować uczniów w duchu ekolo-
gii. W roku szkolnym 
2020/2021 uzyskaliśmy tytuł 
„Eko – Szkoła 2021”.

W tym roku szkolnym poszliśmy o krok 
dalej i oprócz walki o utrzymanie tytułu 
szkoły ekologicznej, przystąpiliśmy 
do nowego projektu „Aktywna szkoła 
z klimatem i zdrową atmosferą”. Aby 
dostać się do projektu, musieliśmy 
spełnić kilka warunków i wykazać oraz 
poddać ocenie dotychczasowe działa-
nia. Jest nam bardzo miło, ponieważ 
nasza placówka dostała się do projektu, 

jako jedyna szkoła wiejska i jako jedna 
z zaledwie dwóch szkół w powiecie 
poznańskim. 

Celem projektu jest rozbudzenie cieka-
wości i zainteresowania wśród uczniów 
ochroną naszego środowiska. Jako 
nauczyciele, chcemy promować proeko-
logiczne postawy uczniów. Mamy 
obowiązek kształtować u dzieci umiejęt-
ności skutecznego działania i odpowie-
dzialności za wybór i decyzje, które 
wpływają na naszą planetę. Takimi 
działaniami wykraczamy poza ramy 
tradycyjnego nauczania, a dzięki nim 
uczniowie zaczynają samodzielnie 
działać na rzecz ochrony środowiska. 
Dzieci mogą wpłynąć na postępowanie 
swoich rodziców i nauczyć ich realizować 
swoje potrzeby tak, by nie szkodzić 
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WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, pl. Powstańców Wlkp. 9, 62-095 Murowana Goślina; 
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CENTRALA 
61 89 23 600, faks 61 812 21 40

ZgłosZenie wiZyty Z udZiałem tłumacZa jęZyka migowego  
gmina@murowana-goslina.pl

SEKRETARIAT 
61 8923 605

BURMISTRZ
Dariusz Urbański, 61 8923 605

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Radosław Szpot, 61 8923 605

SKARBNIK
Romana Dudek, 61 8923 607

KANCELARIA
61 8923 601

REFERAT BUDOWLANO-INWESTYCYJNY 
I ZARZĄDZANIA DROGAMI
kierownik Barbara Florys-Kuchnowska, 61 8923 610
cZystość, oświetlenie, Zieleń w pasie drogowym

61 8923 611
eksploatacja i utrZymanie dróg - decyZje 
61 8923 612
remonty dróg, 61 8923 616

URZĄD MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA 
Pl. Powstańców Wlkp. 9, 62-095 Murowana Goślina, e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

GODZINY OTWARCIA URZĘDU DLA INTERESANTÓW: Poniedziałek 8.00-17.30, wtorek - czwartek 8.00-15.00, piątek 8.00-12.30

DYŻUR BURMISTRZA ORAZ ZASTĘPCY BURMISTRZA: Poniedziałek 14.00-16.00, czwartek 10.00-11.00
GODZINY URZĘDOWANIA USC I EWIDENCJA LUDNOŚCI: Poniedziałek 10.00-17.30, wtorek - czwartek 8.00-14.00, piątek 8.00-12.30

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
I OCHRONY ŚRODOWISKA
kierownik Violetta Szałata, 61 8923 640
rolnictwo, leśnictwo, melioracje, 61 8923 643
transport publicZny, 61 8923 644

URZĄD STANU CYWILNEGO
kierownik Piotr Hildebrandt, 61 8923 655
dowody osobiste, ewidencja ludności, 61 8923 656
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
kierownik Ewa Poepke-Kala, 61 8923 650
Zastępca kierownika, 61 89 23 633

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 
I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
kierownik Monika Kurianowicz, 61 8923 620 

BIURO RADY MIEJSKIEJ
61 8923 654

REFERATY W BUDYNKU  
PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 18

REFERAT OŚWIATY, KULTURY, SPORTU 
ORAZ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH
kierownik Dorota Brajewska, 61 8923 690

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
kierownik Honorata Dziel, 61 8923 675

REFERAT ORGANIZACYJNY
kierownik Halina Turaj, 61 8923 630

BIURO PROMOCJI I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
kierownik Damian Dubina, 61 8923 685
sołectwa, 61 8923 687

BIURO GOSPODARKI ODPADAMI 
UL. POZNAŃSKA 16

kierownik Monika Rozynek, 61 8923 635
obsługa klienta Monika Szołdra, 61 8923 649

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
mg sport i nieruchomości  
ul. Mściszewska 10, 61 811 23 36
TELEFONY ALARMOWE
pogotowie ratunkowe, 112
pogotowie energetycZne, 991
wodociągi i kanaliZacja sanitarna (całą dobę)  
61 812 20 40, lub pogotowie, 994
straż miejska, 519 321 676, 61 8923 666 
policja, 500 13 53 51, 61 841 32 00 

środowisku, w którym będą żyły przyszłe 
pokolenia.

W ramach projektu nasi uczniowie będą 
mogli wziąć udział w lekcjach prowadzo-
nych przez grono specjalistów, którzy 
przekażą kolejną dawkę bardzo praktycz-
nej wiedzy. Placówka skorzysta z bezpłat-
nego audytu energetycznego dla szkoły 
oraz opracowania rekomendacji w zakre-
sie zwiększenia efektywności energetycz-
nej. Zbadany zostanie potencjał szkoły 
pod kątem montażu fotowoltaiki oraz 
wykorzystania retencji wody opadowej.

Katarzyna Woroch, koordynator projektu
nauczyciel biologii i chemii

Marta Borucka 
nauczanie zintegrowane

Nowy projekt ekologiczny

OŚWIATA
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Dzień Ziemi to największe święto 
ku czci naszej planety, którego 
obchody w Szkole Podstawowej nr 2 
im. Henryka Sienkiewicza w Muro-
wanej Goślinie przybrały formę 
dużego projektu. Gmina Murowana 
Goślina i jej okolice są bardzo atrak-
cyjne turystycznie. Jest tu wiele 
miejsc dobrze przygotowanych, aby 
ciekawie i pracowicie spędzić czas 
na świeżym powietrzu. Jest również 
wiele osób i instytucji, które współ-
pracują ze szkołą, aby umożliwić 
nam zorganizowanie Dnia Ziemi tak, 
by był ciekawy dla uczniów.

Zamiast mówić o lasach, rzekach 
i naturze w murach szkoły, klasy młodsze 
I-III odwiedziły ciekawe miejsca m.in.: 
Arboretum Leśne w Zielonce z „owado-
grodem”, Przystań Binduga w Mścisze-
wie, las przy parkingu leśnym w Bodusze-
wie, gdzie zawsze, bez względu 
na pogodę, czeka na nas pan leśniczy. 
Ogniska zorganizowane na zakończenie 
mini-wypraw były świetną okazją do 
integracji uczniów. Klasy starsze również 
pracowały w terenie.

Klasy czwarte w Boduszewie opracowy-
wały plan wybranej okolicy, a następnie 
upiekły kiełbaski przy ognisku.

Klasy piąte ćwiczyły pierwszą pomoc 
przedmedyczną pod okiem fachowców  
z drużyny Jednostki Gaśniczo-Ratowni-
czej z Bolechowa.

Klasy szóste utwierdziły się w przekona-
niu, że każdy z nas ma wpływ na dobro-
stan naszej planety, realizując zajęcia 
w Ośrodku Edukacji Leśnej Dziewicza 
Góra.

21 kwietnia br. w Szkole 
Podstawowej nr 2 im. Henryka 
Sienkiewicza odbył się Gminny 
Konkurs Matematyczny „Mistrz 
Rachunku”. 

Klasy siódme rozwiązały quest „Murowa-
na Goślina z historią w tle”, a zajęcia 
zakończyły ogniskiem integracyjnym 
w Parku Dzieje.

Klasy ósme wędrowały ze szkoły do 
Rakowni, na trasie oceniały stan zanie-
czyszczenia powietrza, opierając 
się na skali porostowej. Uczniowie 
odpowiadali na wiele pytań zawartych 
w karcie pracy. Zajęcia zakończyły 
się ogniskiem na boisku w Rakowni.

Mimo, że nie zawsze sprzyjała nam 
pogoda, to większość punktów programu 
udało się zrealizować, a na twarzach były 
uśmiechy. Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim osobom, które co roku przyczyniają 
się do realizacji tego przedsięwzięcia.

Żywila Świerc-Czarnecka 
koordynator projektu 

Zdjęcia: archiwum szkoły

Szkołę Podstawową w Łopuchowie 
reprezentowało siedmioro uczniów. Wszy-
scy walczyli dzielnie, ale najlepiej 
zaprezentowali się uczniowie klasy 6.  
W swojej kategorii wiekowej miejsce III 
w gminie zajęła Kinga Koteras, a za-

OŚWIATA

szczytne miejsce I zajął Wojciech 
Kaźmierczak. Serdecznie gratulujemy.

Malwina Łuczak-Cieślak
Dyrektor Szkoły Podstawowej 

i Przedszkola w Łopuchowie

Światowy Dzień Ziemi w SP 2

Mistrz Rachunku
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Po dwuletniej przerwie znowu zago-
ścił w kalendarzu imprez kulturalnych 
naszej gminy XXI Powiatowy Konkurs 
Recytatorski „Wiosenne Przebudzenie”. 
Jest to najstarsza impreza cykliczna 
powiatu poznańskiego. Eliminacje 
gminne odbyły się 21 kwietnia br. 
Z szerokim uśmiechem na twarzy, bez 
maseczki, dyrektor naszego ośrodka 
kultury przywitała recytatorów, którzy 
reprezentowali wszystkie szkoły podsta-
wowe z terenu naszej gminy. Poziom 
tegorocznych eliminacji gminnych był 
niezwykle wysoki, uczestnicy zachwycili 
interpretacją, techniką wykonania 
i wyrazem artystycznym. Największą 
niespodzianką była grupa starsza. W tej 
kategorii wszyscy recytatorzy zostali 
wyróżnieni, przyznano dwie nominacje 
do finału. 

Od ponad dwudziestu lat, 
z dwuletnią przerwą spowodo-
waną pandemią, nasz ośrodek 
kultury organizuje najstarszą 
imprezę cykliczną Powiatu 
Poznańskiego. 

Cieszy się ona niesłabnącym zaintereso-
waniem, a co najważniejsze, ciągle 
zachwyca i rozwija się. W sali ośrodka 
kultury w dniu 22 kwietnia br. odbył 
się Wielki Finał XXI Powiatowego Konkur-
su Recytatorskiego Uczniów Szkół 
Podstawowych „Wiosenne Przebudzenie”. 

W niezwykłej wiosennej scenografii 
przygotowanej przez Bartka Stefańskie-
go, gościliśmy recytatorów z gmin: 
Czerwonak, Mosina, Stęszew, Suchy Las, 
Tarnowo Podgórne i Murowana Goślina.

Od wielu lat staramy się promować ruch 
recytatorski, poprzez sukcesywne 

Jury w składzie: przewodnicząca - Dioniza 
Boch i Agnieszka Szymańska-Wojtera 
wybrało laureatów naszych eliminacji:

grupa najmłodsza:
 ▪ nominacja do finału – Oliwia Sako-
wicz (SP Długa Goślina)

 ▪ wyróżnienie – Nina Tokarska (SP 
Białężyn)

 ▪ wyróżnienie – Filip Hodczak (SP 
Białężyn)

 ▪ wyróżnienie – Julita Ługowska (SP 
Długa Goślina)

grupa młodsza:
 ▪ nominacja do finału – Judyta Wa-
chowska (SP Długa Goślina)

 ▪ wyróżnienie – Łukasz Szulc (SP nr 1 
Murowana Goślina)

 ▪ wyróżnienie – Wojciech Chwał (SP 
Białężyn)

grupa starsza:
 ▪ nominacja do finału – Mateusz Chwał 
(SP Białężyn) 

 ▪ nominacja do finału – Joanna 
Kaczmarczyk (SP nr 2 w Murowanej 
Goślinie)

 ▪ wyróżnienie – Julia Figura (SP Białę-
żyn)

przeprowadzanie 
szeregu konkur-
sów. Dzięki temu 
poezja jest 
bliższa dzieciom 
i młodzieży, uczy 
dobrego smaku 
oraz doskonali 
warsztat recyta-
torski i kulturę 
żywego słowa. 
Dzięki poezji 
doświadczają 

tego, co najpiękniejsze i najwartościow-
sze w życiu. 

Przed ogłoszeniem wyników konkursu, 
dla uczestników i publiczności wystąpił 
z mini recitalem Przemysław Mazurek. 
Po jego występie przyszła pora na 
podsumowanie konkursu i ogłoszenie 
wyników. Jury w składzie: przewodniczą-
cy – Przemysław Mazurek, Dioniza Boch 
i Agnieszka Szymańska-Wojtera wybrało 

 ▪ wyróżnienie – Zofia Krankiewicz (SP 
nr 2 Murowana Goślina)

Na zakończenie z rąk dyrektor ośrodka 
kultury Arlety Włodarczak i Radnego 
Rady Powiatu Poznańskiego Jarosława 
Dobrowolskiego, każdy z uczestników 
otrzymał pamiątkowy dyplom i gadżety 
Gminy Murowana Goślina. Laureaci otrzy-
mali nagrody książkowe. Wszystkim 
uczestnikom serdecznie dziękujemy za 
wzięcie udziału, gratulujemy laureatom. 

Agnieszka Szymańska-Wojtera
Zdjęcia: Bartłomiej Stefański

laureatów, wśród których znaleźli się 
także recytatorzy z naszej gminy:

 ▪ Judyta Wachowska – 2 miejsce w gru-
pie młodszej,

 ▪ Mateusz Chwał – 2 miejsce w grupie 
starszej.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy 
wszystkim uczestnikom. Wielkie brawa 
dla Was, dla Waszych opiekunów 
i nauczycieli. Doceniamy i podziwiamy 
Waszą pracę.

Agnieszka Szymańska- Wojtera
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

Sowa ze Słoniem Trąbalskim

Za nami Wielki Finał

KULTURA
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KULTURA

W piękny, niedzielny poranek 
24 kwietnia br. grupa miłośników 
historii spotkała się przy pałacu 
w Przebędowie. Tym razem naszym 
przewodnikiem był mieszkaniec 
Przebędowa, nauczyciel, pasjonat 
historii, przez kilka lat dyrektor 
miejscowego oddziału HR Smolice 
Stanisław Bromberek. 

Spacer rozpoczęliśmy od zwiedzania 
parku położonego wokół pałacu. Rośnie 
w nim ok. 40 gatunków krzewów i samo-
siewów. Na uwagę zasługuje egzotyczny 
tulipanowiec amerykański, platan, cisy, 
czy rozłożysta lipa. W samym środku 
parku znajduje się dobrze zachowany 

26 marca br. w Szkole Podstawo-
wej nr 2 w Murowanej Goślinie odbył 
się Konkurs Pianistyczny dla Mło-
dych Amatorów. W konkursie wzięło 
udział 19 młodych pianistów, 
uczniów Goślińskiego Towarzystwa 
Muzycznego. Honorowy patronat 
nad konkursem objęli Radosław 
Szpot Zastępca Burmistrza Miasta 
i Gminy Murowana Goślina i Pro Sin-
fonika.

Od polifonii do jazzu, to motto tegorocz-
nego konkursu. A jak polifonia, to Jan 
Sebastian Bach, czołowy kompozytor 
barokowy, przez wielu uważany za 
największego muzyka wszech czasów. 
Jego twórczość cechuje złożoność, 
matematyczna dokładność, a przy tym 
niebywała melodyjność głównych 
tematów. Co ciekawe – muzyka polifo-
niczna doceniana jest nie tylko przez 
pianistów, organistów, czy barokowych 
śpiewaków, ale także przez jazzmanów. 
To właśnie Bachowi zawdzięczają kunszt 
swobodnego prowadzenia głosów 
solowych, a przede wszystkim improwi-
zacji. 

Tak więc pierwszą prezentacją konkurso-
wą każdego z uczestników była kompozy-
cja Jana Sebastiana Bacha, natomiast 
drugi utwór to opracowania utworów 
jazzowych w stylu boogie, reggae, 
ragtime.

pałac eklektyczny z XIX w., w którym 
mają siedzibę Oddział HR Smolice 
i Przedszkole „Leśne Skrzaty”. O tej 
porze roku niektóre połacie parku 
pokryte są kobiercami kwitnących roślin, 
m.in. rosną tu zawilce, fiołki, cebulice, 
ziarnopłon wiosenny i kokorycze. Mieli-
śmy także okazję zobaczyć zabytkowe 
zabudowania folwarczne, gorzelnię, czy 
położony na skraju parku domek ogrodni-
ka. Spacer zakończyliśmy przy zbiorniku 
retencyjnym w dolinie Trojanki. Dziękuje-
my panu Stanisławowi za poświęcony 
czas i podzielenie się z nami swoją 
wiedzą.

Arleta Włodarczak 
Zdjęcie: Arleta Włodarczak 

Prezentacje konkursowe oceniało jury  
w składzie: doc. dr hab. Ewa Kandulska-
Jakóbczyk – pianistka, wieloletni peda-
gog Akademii Muzycznej im. Ignacego 
Jana Paderewskiego w Poznaniu i Antoni 
Hoffmann – przedstawiciel Pro Sinfoniki, 
ceniony organista.

Laureatami konkursu zostali:

w grupie młodszej:
1. Wiktoria Łasek
2. Marcin Skrobała
3. Natasza Derbich

w grupie starszej:
1. Mikołaj Resztak (oraz nagroda 
publiczności)
2. Maja Lis
3. Zuzanna Bednarczyk

Wszyscy młodzi pianiści zostali obdaro-
wani upominkami ufundowanymi przez 
Goślińskie Towarzystwo Muzyczne, 

Gminę Murowana Goślina i Pro Sinfonikę. 
Laureaci otrzymali nagrody finansowe. 
Tradycyjnie przygotowaniem słodkiego 
poczęstunku na czas obrad jury zajęli 
się rodzice, za co im serdecznie dziękuje-
my. Gratulujemy laureatom, wszystkim 
uczestnikom konkursu, a także ich 
nauczycielom i rodzicom. 

Przygotowanie pianistów: Jadwiga 
Maćkowiak, Adrianna Wtorkowska-Kubiń-
ska, Katarzyna Łukaszewicz, Weronika 
Jarzyńska, Tadeusz Szeligowski, Justyna 
Gertner-Piechel.
Organizatorzy: Goślińskie Towarzystwo 
Muzyczne w Murowanej Goślinie,
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka 
Sienkiewicza w Murowanej Goślinie,
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekre-
acji w Murowanej Goślinie.

Jadwiga Maćkowiak, Arleta Włodarczak
Zdjęcia: Antoni Hoffmann

Niedzielna łazęga po Przebędowie

Od polifonii do jazzu
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Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
i Rekreacji w Murowanej Goślinie 
złożył wniosek do Powiatu Poznań-
skiego o przyznanie nagrody za 
osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury za rok 2021 dla 
chóru Canzona. Jest nam niezmier-
nie miło poinformować, że nasz chór 
pod dyrekcją Adrianny Wtorkowskiej
-Kubińskiej został laureatem i zdo-
był nagrodę II stopnia w wysokości 
6,5 tys. zł.

Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpiło 
w programie telewizyjnym „Powiatowa17” 
w dniu 27 kwietnia 2022 r. Nagrodę 
I stopnia zdobył Zespół Folklorystyczny 
Złote Kłosy z Buku, nagrodę III stopnia 
działający w Kostrzynie kustosz Izby 

W dniach 22-23 kwietnia br. 
Chór Dziewczęcy Canzona 
wziął udział w jubileuszowej 
25. Edycji Ogólnopolskiego 
Festiwalu Pieśni o Morzu 
w Wejherowie. 

W tym prestiżowym konkursie wzięło 
udział 14 chórów z całej Polski. Canzona 
zdobyła złoty dyplom oraz nagrodę 

Wspaniały koncert pieśni pasyjnych 
odbył się w Niedzielę Palmową br. 
w goślińskiej farze. Wystąpił Chór Żeński 
„Canzona” pod dyrekcją prof. Elżbiety 
Wtorkowskiej. Koncert składał się 
z sześciu pieśni pasyjnych, przeplatanych 
literackimi rozważaniami o modlitewno
-konfesyjnym charakterze, przygotowany-
mi przez Mariolę Woźniak. Wyznając 
grzechy i słabości słowem, a wielbiąc 
Boga pieśnią, chórzystki wprowadziły 
publiczność w stan kontemplacji pełnej 
skupienia na modlitwie i rozważaniu 

Nagroda Powiatu Poznańskiego dla Canzony

Sukces Canzony

Modlitwa i spowiedź przez pieśń

Regionalnej Kazimierz Matysek, wyróżnie-
nie - Joanna Goranko z Pobiedzisk, która 
w ubiegłym roku była uczestniczką 
Międzynarodowego Konkursu Pianistycz-
nego im. F. Chopina w Warszawie.

Siłą naszych nagrodzonych jest umiłowa-
nie tradycji i zarażanie pasją do działania. 
Ich siłą jest także miłość do regionu 
i odkrywania kart historii. To ludzie 

w wysokości 3000 zł za najwyższą 
punktację w kategorii chórów, stowarzy-
szeń i instytucji kultury.

To pierwszy konkurs od czasu pandemii, 
tym bardziej cieszymy się z nagrody, która 
będzie motywowała dziewczęta do dalszej 
pracy.

Adrianna Wtorkowska-Kubińska
Zdjęcia: P. Kałasz, A. Wituła, F. Sychowski

wydarzeń związanych z męką i zmar-
twychwstaniem Jezusa Chrystusa. W ten 
postny czas, wzbogaceni artystycznym 
przeżyciem, lepiej przygotowani do 
Wielkanocy przejdziemy przez mrok 
do światła. Splot elementów kultury ze 
światem sacrum to w Murowanej Goślinie 
długa i piękna tradycja, z której możemy 
czerpać wiele satysfakcji estetycznych 
oraz wartości duchowych.

Bartłomiej Stefański 
Zdjęcie: Bartłomiej Stefański

zaangażowani i angażujący. Niosący 
pozytywne idee. I dlatego, za bycie 
ambasadorem powiatu, serdecznie 
wszystkim twórcom dziękuję – mówił 
starosta poznański Jan Grabkowski 
podczas ogłoszenia wyników.

W roku 40-lecia Chóru Dziewczęcego 
Canzona przyznanie Nagrody Powiatu jest 
niezwykłym uhonorowaniem jego działal-
ności na niwie upowszechniania kultury. 
Serdeczne gratulacje dla dyrygentek, 
chórzystek i ich rodziców oraz akompania-
torów.

Więcej informacji na www.powiat.poznan.pl

Arleta Włodarczak
Zdjęcie: archiwum MGOKiR
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Organizatorami imprezy byli: Szkoła 
Tańca Moniki Pyś oraz Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej 
Goślinie.

Tomasz Mizgier
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

W dniu 23 kwietnia br. hala wido-
wiskowa MG Sport w Murowanej 
Goślinie stała się sceną dla niezwy-
kłych pokazów tanecznych Szkoły 
Tańca Moniki Pyś. To z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia Tańca, które 
przypada 29 kwietnia, zaprezento-
wali się tancerze amatorzy, którzy 
należą do wielkiej rodziny Szkoły 
Tańca pani Moniki.
Tego dnia mogliśmy podziwiać na 
parkiecie solistów, pary taneczne, 
zespoły w różnych grupach wiekowych. 
Swoje umiejętności taneczne prezento-
wali tancerze z gmin Murowana Goślina, 
Czerwonak, Suchy Las oraz mieszkańcy 
Poznania. Ten sobotni wieczór taneczny 
był wyjątkowy pod każdym względem. 
Choć pokazy trwały ponad dwie godziny, 
publiczność nie mogła narzekać na nudę. 
Tańce z różnych zakątków świata, 
przepiękne stroje, oprawa z efektami 
świetlnymi, dymnymi, dźwiękowymi 
i wizualnymi złożyły się na wspaniałe 
widowisko. Co najważniejsze, widać było 
wielką pasję do tańca, radość, zaangażo-
wanie i odwagę wszystkich tancerzy. 
Oczywiście w kilku układach zaprezento-
wała się również sama założycielka 
szkoły Monika Pyś.

KULTURA

KOMUNIKAT
Kapituła wybierająca Osobowość 

Życia Kulturalnego Miasta 
i Gminy Murowana Goślina 

uprzejmie informuje, że do dnia 
10 czerwca br. można zgłaszać 

kandydatów do nagrody 
Burmistrza Miasta i Gminy 

Murowana Goślina:
- za całokształt działalności kultu-

ralnej,
- za wybitne osiągnięcie kultural-

ne roku (od 1 czerwca ubiegłe-
go roku do 31 maja bieżącego 
roku).

Zgłoszenie wraz z uzasadnieniem 
należy składać w formie pisemnej 

do Przewodniczącej Komisji 
Oświatowo-Społecznej,  

pl. Powstańców Wielkopolskich 9, 
62-095 Murowana Goślina  

lub mailowo:  
a.wojtysiak@murowana-goslina.pl.

Taneczne szaleństwo!

Jak dobrze, że w końcu już jest - 
ta kalendarzowa i astronomiczna – 
wiosna! 

W naszych pracach wracamy do kolorów, 
soczystych zieleni i słonecznych żółci. 
Dostrzegamy i doceniamy piękno 
wiosennej przyrody. Pierwszą pracą 
o tematyce wiosennej była „Śnieżyczka 
przebiśnieg”. Większość kreatywnych 
wykorzystała akwarele, ale powstały też 
prace namalowane pastelami i węglem 
rysunkowym. Kolejnym zadaniem dla 
młodych artystów było stworzenie 

Wiosna u Kreatywnych Dzieciaków
motyla w wymiarze XXXXL. I tak ratusz 
na osiedlu „Zielone Wzgórza” opanowały 
wielobarwne, gigantyczne motyle.

Prace można zobaczyć w Galerii Kreatyw-
nych Dzieciaków na os. Zielone Wzgórza, 
a część w ośrodku kultury przy ul. 
Mściszewskiej 10. Jest nas coraz więcej, 
dzięki temu ekspozycje są coraz bardziej 
okazałe i zachwycające. 
Zapraszamy do zwiedzania!

Agnieszka Szymańska - Wojtera
Zdjęcia: Agnieszka Szymańska - Wojtera
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W piątkowy wiosenny wie-
czór sala naszego ośrodka kul-
tury zamieniła się w klima-
tyczną salę klubową, po której 
roznosił się aromat parzonej 
kawy. W wygodnych sofach 
przy blasku świec w swój świat 
wrażliwości zabrał nas Prze-
mek Mazurek z zespołem. 
„Trzeba coś robić”, to recital 
w pełni autorskich piosenek 
z kilkoma akcentami klasyków 
piosenki (W. Młynarskiego, 
J. Przybory, J. Kaczmarskiego, 
A. Osieckiej) w interpretacji 
artysty. 

Trudno jest zdefiniować muzykę i teksty 
P. Mazurka. Jego piosenki potrafią być 
aktorskie, literackie, kabaretowe, zaha-
czają o poezję śpiewaną. Jego koncerty to 

Trzeba coś robić

niezwykły koktajl muzyczny, złożony 
z wielobarwności dźwięków i różnorodno-
ści uczuć. Jego piosenki nie potrafią być 
obojętne, statyczne. Mówią i dotykają 
zawsze czegoś. Komentują aktualne 
wydarzenia polityczne i społeczne, by za 
chwilę w sposób dowcipny wyśmiać nasze 
przywary. Potem zasłuchujemy się 
w piękną liryczną balladę o miłości 
i przenosimy się do cudnego sadu 
dziadka. 

Dowcipne prowadzenie, cudowna muzyka 
w mistrzowskim wykonaniu, żywy dialog 
z publicznością, sprawiły że godzina 

minęła nam niepostrzeżenie. Duża dawka 
dobrej energii z odrobiną refleksji była 
i jest zawsze bardzo pożądana. 

Przemkowi Mazurkowi na scenie towarzy-
szyli niezwykli muzycy Paweł Głowacki  
na basie i Szymon Żurowski na skrzyp-
cach i klawiszach. Kto nie był, niech 
żałuje.

Koncert odbył się 22 kwietnia br. w ośrod-
ku kultury przy ul. Mściszewskiej.

Agnieszka Szymańska-Wojtera
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

KULTURA



ZaprasZamy na:
przegląd piosenki szantowej

Szanty nad Łomnem/ 
piosenka bez barier

25 cZerwca br. (sobota)

przewidujemy wiele atrakcji, między innymi loteria, 
konkurs kulinarny, animacje dla dzieci i wiele innych. 

Gwiazdą wieczoru 
będzie zespół

Mechanicy 
Szanty

przegląd piosenki 
– od godz. 15.00

imprezy 
towarzyszące  
– od godz. 12.00

PUCHAR POLSKI  
w Nordic Walking 2022
Polish Nordic Walking Cup 2022

ZAPISY:
inws.info/puchar_nordic_walking/rejestracja

16 lipca, boisko sportowe w Rakowni








