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GMINA

RADOSŁAW SZPOT   
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina

zacznę od tematu, który dla każdego mieszkańca będzie 
powodem do dumy. Miło mi poinformować, że w ramach pro-
gramu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład, Miasto i Gmina 
Murowana Goślina otrzymała dofinansowanie o łącznej war-
tości ponad 11 000 000 zł.

Pierwszym z dofinansowanych projektów – w kwocie blisko 
3 300 000 zł - jest budowa boisk przy Szkole Podstawowej 
nr 2. Omawialiśmy ten projekt w poprzednim wydaniu biule-
tynu i wiem, że wizualizacje podobały się Państwu. Obok 
szkoły zbudujemy boisko wielofunkcyjne (piłka nożna, piłka 
ręczna, tenis ziemny), bieżnię okólną, poszerzymy plac 
zabaw, przygotujemy boiska do siatkówki, boisko do koszy-
kówki oraz oświetlenie. 

Drugim dofinansowanym projektem – na kwotę blisko 
7 700 000 zł – jest modernizacja stadionu miejskiego. Dla 
tej lokalizacji zaprojektowaliśmy wykonanie następujących 
urządzeń i zestawów: pumptruck, skatepark, a także II etap 
placu zabaw z wiatą dla rodziców i dzieci, strefę fitness oraz 
workout. Wymienione zostaną również ciągi piesze.

To ważne inwestycje, które wpływać będą na jakość życia 
mieszkańców. Stadion Miejski stanie się centrum sportu 
i rekreacji, miejscem spędzania czasu wolnego dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Już jesienią będziemy także mogli 
skorzystać z bieżni tartanowej, która zostanie wykonana 
w czasie wakacji.

Warto zwrócić uwagę, że w Szkole Podstawowej nr 2 uczy się 
ponad 800 dzieci z całej gminy, a boiska do tej pory były już 
w bardzo złym stanie. Cywilizowane warunki w szkołach to 
jedna z podstawowych spraw, które trzeba było załatwić. Do 
tej dotacji przygotowywaliśmy się od 2021 roku. Wówczas 
zorganizowaliśmy konsultacje i wraz z mieszkańcami, rodzi-
cami, gronem pedagogicznym i radnymi ustaliliśmy zakres 
planowanej inwestycji. Następnie stworzyliśmy projekt 
i zawnioskowaliśmy o dotację, wieńcząc ten proces sukce-
sem. W najbliższym czasie ogłosimy przetarg i wybierzemy 
wykonawcę. Liczymy, że w przyszłym roku będzie już można 
z tych boisk korzystać.

Kończymy także przygotowania do aktualizacji Strategii Roz-
woju Gminy Murowana Goślina 2022+, w wakacje oddamy 
dokument pod konsultacje społeczne i wówczas będziemy 
przygotowani do jej uchwalenia.

Nowa strategia to nasza wspólna misja i przyszłość. Stoi 
przed nami olbrzymia szansa, ale też obowiązek tworzenia 
w Murowanej Goślinie miejsca do dobrego życia. To nie pro-
ces podlegający tylko urzędowi, radnym, czy osobom aktyw-

nym od lat na forum naszej społeczności. To czas nas 
wszystkich i nasze miejsce, aby aktywnie budować wspólnie 
gminę. Nie chcemy, aby dokument był syntezą prawnych for-
mułek i analiz, ile mamy mieszkańców, pieniędzy, jezior, 
lasów, dróg, szkół i przedszkoli. To wiemy, wiedzieliśmy 
i mamy te statystyki, plany, od lat systematycznie tworzone. 
Nowa strategia i podejście, to nowy rozdział, nowa jakość 
i nowy styl zarządzania gminą – nie przeze mnie, moich 
następców, czy urzędników gminy. To strategia na współ-
pracę i jak najlepsze „wykorzystanie” tego, co mamy najcen-
niejsze: mieszkańców, ich pasji, doświadczenia, wiedzy, 
zaangażowania. W skrócie, kapitał społeczny, jaki codziennie 
powstaje, łączy się i pomnaża.

Dziękuję za obecność na Dniach Dziecka i Wiankach 
w Kamińsku. Frekwencja była niesamowita, dużo radości 
zafundowaliśmy dzieciom, które wraz z rodzicami mogły sko-
rzystać z ogromnego wachlarza atrakcji. Bardzo Państwu za 
obecność i świetne dwa wydarzenia dziękuję. Przed nami 
aktywne lato, zaglądajcie na nasze media społecznościowe, 
ponieważ atrakcji na lato będzie podobnie wiele, jak w roku 
poprzednim.

24 czerwca uczestniczyłem w uroczystościach zakończenia 
roku szkolnego. Oczywiście najwięcej wzruszeń dostarczyły 
pożegnania absolwentów. Dziękuję dyrekcjom placówek oraz 
nauczycielom za ten rok wytężonej pracy, uważnej na 
potrzeby młodzieży po okresach nauki zdalnej, a także za 
pełną empatii pracę z ukraińskimi uczennicami i uczniami. 
Życzę Wam, a także dzieciom i młodzieży, wspaniałego wypo-
czynku podczas wakacji.

Wspaniałego lata oraz wyłącznie pozytywnych emocji życzę 
oczywiście wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy Muro-
wana Goślina.

Z wyrazami szacunku 
Radosław Szpot

Szanowni Państwo, drodzy Mieszkańcy,



lipiec/sierpień 2022 3

GMINA

Kolejne osoby odebrały upominki od 
gminy z okazji pojawienia się na świecie 
nowych członków ich rodzin. – Wyprawka 
maluszka jest miłym gestem, symbolicz-
nym powitaniem przez Gminę Murowana 
Goślina nowych małych mieszkańców. 
Bardzo się cieszę, że możemy wraz z nimi 
tworzyć naszą goślińską rodzinę opartą 
na szacunku, zrozumieniu i opiece. - mówi 
Radosław Szpot, zastępca burmistrza. - 
Ten drobny gest w postaci wyprawki ma 
pokazać, jak ważne jest dla nas nowe 
pokolenie mieszkańców. Doceniam rolę 
rodziny i gratuluję odpowiedzialnej decyzji 
o posiadaniu potomstwa -.

Informacje ogólne
Akcja „Wyprawka maluszka” skierowana 
jest do wszystkich rodziców i opiekunów 
dzieci nowonarodzonych i zamieszkałych 
na terenie gminy Murowana Goślina, 
urodzonych w okresie od dnia 1 stycznia 
2022 r.
W skład pakietu powitalnego wchodzą: 
śliniak i body z nadrukowanym herbem 
Murowanej Gośliny oraz napisem „Mały 
Gośliniak” lub „Mała Goślinianka”. Warun-

Od 1 czerwca br. Sekretarzem 
Miasta i Gminy Murowana Goślina 
została Adrianna Urbaniak, która 
przez ostatnie 17 lat pracowała 
w magistracie miejscowości Skoki. 
- Szanując dorobek i doświadczenie 
mojego poprzednika, będę starała się 
wykorzystać osobiście zebrane doświad-
czenie na rzecz pracy dla mieszkańców 
Murowanej Gośliny. Bardzo dziękuję 

kiem otrzymania upominków w ra-
mach akcji „Wyprawka maluszka” jest 
zamieszkanie na terenie gminy 
Murowana Goślina (w dniu złożenia 
wniosku) - nowonarodzonego dziecka 
oraz przynajmniej jednego z rodziców 
lub opiekunów prawnych.

Formularz wniosku oraz regulamin 
akcji znajdują się na stronie  
www.murowana-goslina.pl/264,wy-
prawka-maluszka.
Wypełniony i podpisany wniosek 
można złożyć w Urzędzie Miasta 
i Gminy Murowana Goślina, pl. Powstań-
ców Wielkopolskich 9 osobiście, pocztą 
tradycyjną lub elektronicznie poprzez 
ePUAP. Istnieje możliwość dostarczenia 
wniosku osobiście w dniu odbioru wypraw-
ki po wcześniejszym umówieniu się.
Odbiór odbywa się w Urzędzie Miasta 
i Gminy Murowana Goślina na pl. 
Powstańców Wielkopolskich 9, po 
uprzednim umówieniu terminu:  
tel. 61 8923 685, 61 8923 686.

(BK)
Zdjęcia: archiwum UMiG

zastępcy burmistrza Radosławowi Szpoto-
wi za zaufanie – mówi Adrianna Urbaniak.
Nowa sekretarz posiada wieloletnie 
doświadczenie w pracy w administracji 
samorządowej na kilku stanowiskach. 
Brała czynny udział w tworzeniu planów 
i programów, m.in.: rewitalizacji Miasta  
i Gminy Skoki, ewidencji stanu mienia 
komunalnego, gospodarowania zasobem 
mieszkaniowym i wykorzystania gminne-

Wyprawka maluszka

Sekretarz gminy

Na sesji Rady Miejskiej, która 
odbyła się 14 czerwca br. 
ratownicy jednostki OSP 
w Rakowni otrzymali listy gra-
tulacyjne z podziękowaniami 
za pomoc, jakiej udzielili jed-
nemu z zawodników wyścigu 
MTB w Murowanej Goślinie 
w maju br. 

Podziękowania dla OSP

- Na uznanie zasługuje szybka reakcja 
oraz sprawne użycie sprzętu AED, które 
pozwoliło przywrócić krążenie i oddech 
zawodnika, a tym samym uratować 
ludzkie życie. – mówił Radosław Szpot, 
zastępca burmistrza. 

Podziękowania za zaangażowanie 
i prezentowaną postawę, a także życze-
nia dobrego zdrowia i wszelkiej pomyśl-
ności przekazali ratownikom: w imieniu 
mieszkańców gminy – zastępca burmi-
strza Radosław Szpot, w imieniu radnych 
przewodniczący Bogusław Frąckowiak, 
w imieniu społeczności Rakowni, gospo-
darza wyścigu, radny Piotr Tecław. 

(BK) 
Zdjęcie: archiwum UMiG

go zasobu nierucho-
mości.

Życzymy dużo 
energii i pomysłów 
w ulepszaniu 
funkcjonowania 
goślińskiego 
magistratu!

(BK)
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Wspaniałe, słoneczne dwa 
dni spędziliśmy, bawiąc się 
i szalejąc beztrosko z okazji 
Dnia Dziecka w zielonej, zacza-
rowanej przestrzeni parku 
w środku naszego miasta.

W pierwszym dniu, 4 czerwca, wystarto-
waliśmy dziecięcym programem Misz
-Masz z Filharmonią Pomysłów. Były 
zabawy zręcznościowe i sportowe, ptasi 
galimatias, animacje z lalkami muzyczny-
mi, bańki mydlane i wspaniałe duże 
maskotki. Przeurocze alpaki pozwalały 
przytulać się do swoich miłych futerek. 
„Miasteczko Symfonia” to przedstawienie 
muzyczne, które obejrzeliśmy uraczeni 
muzyką czarownych instrumentów. 
W zakątku sztuki pośród drzew, młodzi 
artyści malowali kadry filmowe na 
wielkich płótnach z ulubionymi postacia-
mi bajkowymi w ich artystycznej interpre-
tacji. Na spotkaniu z ceramiką artyści 
tworzyli ze specjalnej gliny piękne 
kompozycje oparte na naturalnych 
wzorach otaczającej przyrody. Balonowe 
marzenia na życzenie spełniał pan 
baloniarz, kręcąc niesamowite fantazyj-
ne kształty baloników dla najmłodszych. 
Na wszystkich czekała pyszna wata 
cukrowa i wielgachne dmuchańce 
do szalonej zabawy.

W drugim dniu naszego świętowania 
Dnia Dziecka odbył się niezwykły pokaz 
zespołów tanecznych, który zatytułowali-
śmy „Dzieci dzieciom”. Bardzo się 
ucieszyliśmy, że na nasze zaproszenie 
odpowiedziało tak wiele zespołów. 
W sumie 150 tancerzy! W pokazach 
zaprezentowała się Szkoła Podstawowa 
z Białężyna, Szkoła Podstawowa nr 1 
z Murowanej Gośliny, Szkoła Podstawo-

wa nr 2 z Murowanej Gośliny, Szkoła 
Tańca Effort Małgorzaty Koralewskiej, 
Szkoła Tańca Sardes Arte, Szkoła Tańca 
Moniki Pyś.

Wystąpiło 14 grup tanecznych, które 
zaprezentowały różne style tańca, od 
baletu, przez taniec współczesny, po 
pokazy akrobatyczne. Wielkie brawa dla 
Was kochani! Dziękujemy Wam, waszym 

Dwa dni wielkiej zabawy!
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trenerom, nauczycielom, opiekunom 
i rodzicom, że mogliśmy wszyscy razem 
spotkać się w tym dniu i podziwiać 
Wasze taneczne talenty.

Po pokazach tanecznych wystąpiły 
utytułowane zespoły mażoretkowe 
Pa- Mar-Sze z Rogozińskiego Centrum 
Kultury pod kierunkiem Małgorzaty Lang. 
Na swoim koncie mają wiele nagród, 
tytułów i medali. 

Tańczyć i bawić się radośnie mogliśmy 
wszyscy w programie Zmalowanych 
Animacji i przy muzyce DJ-a, puszczając 
miliony mieniących się w słońcu baniek 
mydlanych. Tuż obok czekała na dzieci 
wspaniała karuzela łańcuchowa, balono-

we kreacje pana baloniarza, malowanie 
twarzy, ogromne dmuchańce i koniki 
do jazdy po parku.

Wszyscy bawiliśmy się świetnie! Rodzin-
nie, wesoło, w pięknej scenerii. Moc 
atrakcji dla dzieci pozwoliła im beztrosko 
spędzić czas, a dorosłym powrócić 
magicznie do czasu dzieciństwa. Mogli-
śmy wybawić się, dobrze zjeść w strefie 
food trucków i niebanalnie spędzić 
weekend.

Agnieszka Szymańska-Wojtera, 
Bartłomiej Stefański

Zdjęcia: Tomasz Mizgier, Bartłomiej 
Stefański

WYDARZENIA
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Kontynuujemy cykl spotkań 
z sołectwami, w ramach których 
zastępca burmistrza Radosław 
Szpot ma okazję do rozmów 
z radami sołeckimi oraz mieszkań-
cami na temat najważniejszych 
potrzeb obszarów wiejskich. Oto 
najważniejsze poruszane ostatnio 
tematy:

Mściszewo: doposażenie placu zabaw, 
utwardzanie i remont dróg, pozyskiwanie 
funduszy dla nowych organizacji.

Białęgi: budowa ścieżki pieszo-rowero-
wej, rekultywacja wysypiska śmieci, 
zagospodarowanie terenu na cele 
rekreacyjne.

Głębocko: Internet, podłączenie do 
kanalizacji oraz sieci wodociągowej, 
realizacja budowy głównej drogi przez 
Głębocko, dodatkowa latarnia przy 
obwodnicy, naprawa płyt przy przejeździe 
kolejowym, organizacja Dożynek Gmin-
nych 2022. 

- Bardzo sobie cenię te spotkania. Dzięki 
nim wiemy, jakie inwestycje są najbar-
dziej potrzebne w golińskich wsiach. 

Możemy dyskutować, ustalać wspólnie 
priorytety – ocenia Radosław Szpot, 
zastępca burmistrza. 

Spotkania prowadzili sołtysi: Jan Grusz-
czyński, Piotr Michalski i Mariusz 
Schiewe. Wzięli w nich udział także: 
przewodniczący RM Bogusław Frącko-
wiak oraz urzędnicy z referatu inwestycji 
i promocji. 

(BK) 
Zdjęcia: archiwum UMiG

INWESTYCJE

Z przyjemnością informujemy, 
że Gmina Murowana Goślina 
otrzymała dofinansowanie 
planowanych inwestycji o łącznej 
wartości blisko 11 000 000 zł 
w ramach programu Inwestycji 
Strategicznych - Polski Ład, 
Miasto. Dzięki staraniom wielu 
stron - radnych Rady Miejskiej, 
urzędników, mieszkańców oraz 
posła Bartłomieja Wróblewskiego 

Już za kilka miesięcy mieszkańcy 
miasta i gminy Murowana Goślina 
będą mogli korzystać z bieżni tarta-
nowej na stadionie miejskim 
w naszym mieście. Na początku 
czerwca br. w obecności zastępcy 
burmistrza Radosława Szpota, 
wykonawcy oraz radnych nastąpiło 
przekazanie placu budowy. Dofinan-
sowanie na ten cel pozyskaliśmy 
z Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Wielkopolskiego.
Kolejnym etapem prac na stadionie będzie 
budowa skateparku, pumptrucku oraz 

i zastępcy burmistrza Radosława 
Szpota – zrealizujemy projekty:

BUDOWA BOISK PRZY SP2
Kwota dofinansowania blisko 3 300 000 zł.

W ramach projektu zbudujemy boisko 
wielofunkcyjne (piłka nożna, piłka ręczna, 
tenis ziemny), bieżnię okólną, boiska 
do siatkówki oraz koszykówki, poszerzony 
zostanie plac zabaw, a wymienione obiekty 
dodatkowo wyposażone w oświetlenie. 

powiększenie 
placu zabaw 
i strefy fitness, 
o czym informu-
jemy w odręb-
nym artykule. 
Wszystkie 
działania 
na stadionie 
zajmą około 1,5 roku, jednak po tym 
czasie stadion miejski będzie mógł 
spełniać rolę goślińskiego centrum 
sportu i rekreacji na świeżym powietrzu. 
Połączenie w jednym obszarze stref 

MODERNIZACJA STADIONU
Kwota dofinansowania blisko 7 700 000 zł.

W ramach realizacji projektu zbudujemy: 
pumptruck, skatepark, II etap placu 
zabaw, strefę fitness i workout; wymie-
nione zostaną także ciągi piesze.
Już niebawem przekażemy więcej 
informacji dotyczących harmonogramu 
realizacji.

(BK)

Pozyskaliśmy dofinansowanie!

Rozpoczynamy budowę bieżni

Z wizytą w sołectwach

sportowych 
dla różnych 
dyscyplin, 
a także 
z urządzeń 
zabaw dla 
dzieci, 
pozwoli 
spędzać tu 

czas aktywnie i przyjemnie czas całym. 
Z pewnością będziemy informowali 
o postępach w realizacji projektów. 

(BK)
Zdjęcie: archiwum UMiG
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Modernizacja boiska do piłki nożnej 
przy Szkole Podstawowej w Długiej 
Goślinie stanie się faktem. Umowę, 
w obecności dyrektor szkoły, sołtyski 
Długiej Gośliny oraz przewodniczącego 
Rady Miejskiej Bogusława Frąckowiaka 
podpisali w maju br.: Radosław Szpot - 
zastępca burmistrza oraz wykonawca 
z firmy Sodex.

czący RM Bogusław Frąckowiak,  
radni i urzędnicy.

(BK)
Zdjęcia: archiwum UMiG

W kwietniu br. informowaliśmy 
Państwa o podpisanej umowie na 
wiatę rekreacyjną w Białężynie. 
W dniu 31 maja 2022 r. nastąpił ofi-
cjalny odbiór inwestycji, w której 
udział wzięli: zastępca burmistrza 
Radosław Szpot, pracownicy refe-
ratu budowlano-inwestycyjnego 
i zarządzania drogami, przedstawi-
ciele wykonawcy: Dominik Krajniak, 
Adam Durski – kierownik budowy, 
Bartosz Szymlik – inspektor nad-
zoru, a także przewodniczący RM 
Bogusław Frąckowiak i sołtys Białę-
żyna Tomasz Pawlak.

Nowo wybudowana wiata jest miejscem, 
w którym mieszkańcy będą mogli 
zacieśnić lokalne więzi, ale również 

Symbolicznie otworzyliśmy inwestycje 
w Przebędowie. Ulice Szklarska i Rze-
mieślnicza od dłuższego czasu służą 
mieszkańcom. Inwestycja została 
zrealizowana przy udziale środków 
finansowych z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych (całkowita wartość inwestycji:  
1 491 267,52 zł, dofinansowanie  
711 346,22 zł). Przy okazji otwarcia 
inwestycji sołtys Grażyna Nawrocka wraz 
z zastępcą burmistrza Radosławem 
Szpotem zaprosili mieszkańców na 

INWESTYCJE

Spotkanie w Przebędowie

spotkanie i rozmowę o lokalnych potrze-
bach. W spotkaniu z mieszkańcami 
uczestniczyli: poseł Bartłomiej Wróblew-
ski, który wspierał gminę w pozyskaniu 
środków na ten cel, a także przewodni-

Nowa wiata w Białężynie

Długa Goślina - umowa podpisana!

integrować się z różnymi środowiskami 
przez wspólną zabawę, imprezy i wyda-
rzenia okolicznościowe. 

18 czerwca 2022 r. odbyło się uroczyste 
oddanie do użytku nowej wiaty połączo-
ne z zabawą i integracją mieszkańców. 
Z okazji otwarcia inwestycji przygotowali-
śmy gry, zabawy, a także warsztaty 
ekologiczne. Na najmłodszych uczestni-
ków czekały dmuchańce, a frajdę 

Przedmiotem inwestycji jest wymiana 
nawierzchni i części podbudowy na boisku 
do piłki nożnej, odmalowanie drewnianego 
ogrodzenia drewnochronem, wymiana 
siatek na bramkach do piłki nożnej, 
naprawa ławek, wymiana tablic informacyj-
nych oraz czyszczenie kostki betonowej.

(BK)
Zdjęcia: archiwum UMiG

sprawiły również duże bańki mydlane. 
Całość zakończyliśmy zabawą taneczną. 

Zadanie zostało współfinansowane ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społecz-
ność” Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Wartość realizowanego zadania: 60 
763,72 zł
Wartość grantu 29 220 zł

Operacja realizowana w ramach wdraża-
nia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowa-
nego przez Społeczność przez LGD 
Kraina Trzech Rzek.

Zdjęcie: archiwum UMiG

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Publikacja opracowana przez Lokalną Grupę Działania Kraina Trzech Rzek, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014-2020.
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WYDARZENIA

W czerwcu br. odbyła się uroczy-
sta gala konkursu Wielkopolski  
Rolnik Roku 2021. Wśród laureatów 
- wybranych 20 najlepszych gospo-
darstw z całej Wielkopolski -  
znaleźli się również mieszkańcy  
Trojanowa - Sylwia i Piotr Nogajowie, 
prowadzący rodzinne gospodarstwo 
rolne. 
Uroczystość organizowana przez 
Samorząd Województwa Wielkopolskie-

19 maja 2022 r. w restauracji 
Relax w Murowanej Goślinie 
odbyła się uroczystość wręcze-
nia Medali za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie, które 
przyznane zostały przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Pol-
skiej Andrzeja Dudę 26 parom 
z naszej gminy. Jubilaci mał-
żeńskie śluby złożyli w 1971 r., 
a w ubiegłym roku minęło 50 
lat ich wspólnego pożycia.
Gospodarzem uroczystości, który 
w imieniu prezydenta wręczył jubilatom 
medale, był Zastępca Burmistrza Miasta 
i Gminy Murowana Goślina Radosław 
Szpot. Towarzyszyli mu: Przewodniczący 
Rady Miejskiej Bogusław Frąckowiak 
oraz Przewodnicząca Komisji Oświatowo
-Społecznej Elżbieta Dziel.

Burmistrz pogratulował jubilatom 
dochowania małżeńskich ślubów 
i dbałości o ich rodziny. Podkreślił, że 
wspólne życie to prawdziwy skarbiec 
wiedzy i doświadczeń, z którego czerpać 
mogą i powinny młodsze pokolenia,  
w tym ich dzieci i wnukowie. Życzył 
jednocześnie dużo zdrowia oraz by 
kolejne lata były dla nich pogodne 
i szczęśliwe.

Ubiegłoroczni jubilaci, którzy podczas 
uroczystości odebrali medale to: Anna  
i Bogdan Błachowiakowie, Maria i Marian 
Bromberkowie, Krystyna i Jan Dahlke, 

Rolnik Roku z naszej gminy

Złote Gody

go, to przedsięwzięcie promujące 
wielkopolskie rolnictwo, prezentujące 
trendy w rozwoju wsi i działalności jej 
mieszkańców. Wraz z wyróżnionymi 
na uroczystą galę udała się delegacja 
w składzie: przewodniczący RM Bogu-
sław Frąckowiak, radne Elżbieta Dziel 
i Danuta Szczepaniak oraz sołtys 
Agnieszka Somerfeld.

(BK)

Regina i Ryszard Durscy, Elżbieta 
i Kazimierz Gałkowie, Walentyna i Jan 
Gruszczyńscy, Ewa i Władysław Hudzia-
kowie, Maria i Stefan Karasiewiczowie, 
Ewa i Grzegorz Kilanowscy, Elżbieta 
i Zbigniew Krauze, Henryka i Kazimierz 
Łakomi, Danuta i Roman Maćkowiako-
wie, Maria i Jan Mordalowie, Maria 
i Stefan Orzeszkowie, Elżbieta i Jerzy 
Owczarzakowie, Elżbieta i Zenon Pietrow-
scy, Regina i Zdzisław Sosnowscy, 
Jadwiga i Tadeusz Szymankiewiczowie, 
oraz Krystyna i Stefan Szypurowie.

Podczas uroczystości nie mogli być 
obecni, również obchodzący ten piękny 
jubileusz, Barbara i Władysław Chojnac-
cy, Eugenia i Michał Cichońscy,  
Teresa i Seweryn Dokuczałowie, Bożena 
i Ryszard Dopierałowie, Teresa i Andrzej 

Mazurkowie, Wiktoria i Jarosław Poepke 
oraz Maria i Marian Rembiewscy. Wyżej 
wymienionym jubilatom medale zostały, 
bądź będą, wręczone indywidualnie.

Dla jubilatów, spotkanie było dobrą 
okazją, by przy kawie i słodkim poczę-
stunku porozmawiać ze znajomymi 
i dzielić się wspomnieniami.

Zachęcamy wszystkie pary małżeńskie, 
które swój Jubileusz Złotych Godów 
obchodzą w tym roku, do zgłaszania 
się do Urzędu Stanu Cywilnego w Muro-
wanej Goślinie osobiście, bądź telefo-
nicznie pod nr tel. 61 89 23 655.

Piotr Hildebrandt
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

Zdjęcie: Damian Dubina
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29 maja w Puszczy Zielonce 
odbyła się czwarta w tym roku 
edycja prestiżowego cyklu 
Grand Prix Kaczmarek Electric 
MTB 2022. Na trasie spotkało 
się ponad 400 kolarzy, amato-
rzy i elita kolarstwa górskiego. 
Sygnał do startu w Rakowni 
dawał kolejnym grupom 
Zastępca Burmistrza Miasta 
i Gminy Murowana Goślina 
Radosław Szpot.
Na dystansie miga (62 km) o zwycięstwo 
rywalizowali mistrzowie Polski; m.in. 
Mariusz Gil - wicemistrz świata w kolar-
skich przełajach U23 (2004) oraz 
czterokrotny mistrz Polski, Michał Paluta 
- wielokrotny mistrz Polski. Triumfował 
Grzegorz Grabarek z Zielonej Góry (TBM 
Systems), który na finiszu był minimalnie 
lepszy od Mariusza Gila (Euro Bike Team) 
i Michała Paluty (JBG AeroSpace).

Na dystansie mega (53 km) triumfował 
Mateusz Siejak z Kiekrza (Kosox Bike 
Team), drugi był Bartosz Kołodziejczyk  
z Poznania (Euro Bike Team), a trzecią 
pozycję wywalczył Jakub Komar (Medlo-
ok SGS Cycling Team).

Na dystansie mini (32 km) miejsca 
na podium zajęli: Paweł Pęciak z Zielonej 
Góry (GTW Racing Team), Michał Górniak 
z Poznania (Rybczyński-Bikes Remmers 
Team) i Adrian Prymowicz z Murowanej 
Gośliny (Kosox Bike Team).

W kategorii kobiet wygrała Adrianna 
Osińska (Wysepka Team), na mega - Syl-
wia Szpulewska-Larek (SKS Oborniki), 
na mini - Aleksandra Minge (Odjechani 
- Team.pl).

WYDARZENIA

MTB Kaczmarek 2022

Pozostałe wyniki dostępne są na stronie: 
https://domtel-sport.pl/wyniki,zawody,5293

Trasa wiodła przez urokliwy teren 
Puszczy Zielonka, wokół jezior - Miejskie-
go w Okońcu, Czarnego, Pławno oraz 
Kamińskiego i Bolechowskiego. Na 
boisku sportowym w Rakowni swoje 
pierwsze kroki w kolarstwie stawiały 
dzieci. Od tych najmniejszych na rower-
kach biegowych po „starszaki”.

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Dobrowolska

https://domtel-sport.pl/wyniki,zawody,5293
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ROGALIŃSKA DĄBROWA 

Najsłynniejsze drzewa regionu to oczywi-
ście sędziwe dęby Lech, Czech i Rus. Ten 
ostatni, 800-letni najstarszy okaz 
w Polsce został sklonowany i w efekcie 
w Rogalinie zasadzono jego młodszego 
„brata”. Na terenie całego Rogalińskiego 
Parku Krajobrazowego doliczono się 
ponad 1400 pomnikowych dębów. 
Malownicze drzewa znalazły się na 
płótnach Michała Wywiórskiego w Galerii 
Obrazów w Rogalinie. Przyciągają też 
fotografów, którzy szczególnie upodobali 
sobie dąb zwany Orłem, ale fotografują 
też kapliczkę wewnątrz wielkiego, 
pustego pnia koło Rogalina. Sędziwe 

olbrzymy można oglądać na trasach 
nowych szlaków pielgrzymkowych – Ro-
galińskich Dróg Ducha Świętego – oraz 
w ramach gry TRInO Szlakiem majesta-
tycznych dębów.

REKORDZIŚCI

Założone przez Tytusa Działyńskiego 
Arboretum Kórnickie to najstarsza 
i największa tego typu placówka w Pol-
sce. Obiekt można zwiedzać, korzystając 
z aplikacji, gier turystycznych (quest, 
TRInO, Odkrywca Zdobywca) albo ścieżki 
Drzewa świata. W arboretum rośnie 
najokazalszy w Polsce cypryśnik błotny 
oraz najgrubsze buk i wiąz w powiecie 

Buk, Dopiewo, Komorniki, 
Puszczykowo, Rokietnica 
i Suchy Las. Aż sześć gmin 
powiatu poznańskiego ma na 
swoich herbach wizerunek 
drzew lub liści. Nic w tym dziw-
nego, skoro wiekowe drzewa 
to ważny element krajobrazu 
regionu – zarówno drzewiej, 
jak i dziś.

OWIANE LEGENDĄ

Nazwa miasta Buku wywodzi się od 
okazałego drzewa, pod którym po 
udanym polowaniu zasnął snem wiecz-
nym książę Mieszko I. Z innym władcą 
kojarzy się dąb Bartek w Owińskach, 
zasadzony przez rycerza o tym imieniu 
na rozkaz Władysława Jagiełły. Ponoć 
drzewo podziwiał później sam Napoleon, 
któremu zawdzięcza swe imię lipa 
niedaleko Osowej Góry. Ze sławną 
postacią związana jest też martwa 
sosna przy Alei Filozofów. Niegdyś 
siadywał pod nią sam Zygmunt Krasiń-
ski, czytając tam listy od ukochanej. 
Z Wierzenicy blisko na ścieżkę Kraina 
Modrej Przygody, do osady Odrzykożuch. 
Ciekawe, komu uda się odnaleźć łupy 
zbójców zakopane tam pod okazałym 
dębem? Wśród dendrologicznych 
ciekawostek wyróżnia się rezerwat 
Klasztorne Modrzewie koło Dąbrówki 
Kościelnej. Tamtejsze 200-letnie 
modrzewie wyrosły ponoć z nasion 
przywiezionych przez cystersów z Wą-
growca z klasztoru na Świętym Krzyżu. 
Niezwykłym miejscem jest też Polana 
Zabytkowego Dębu niedaleko Kobylnicy. 
Tam, gdzie dziś stoi pamiątkowy kamień, 
ćwiczyli niegdyś skauci, a wcześniej 
wisiał cudowny obraz Matki Boskiej.

TURYSTYKA

O drzewach

Pomnikowy cis w Parku Miejskim w Murowanej Goślinie.
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poznańskim. Do tej listy można dopisać 
rekordowe okazy kasztanowca, tulipa-
nowca i platana w parku przy Pałacu 
Jankowice, od niedawna opisane na 
dendrologicznych tablicach. Listę 
rekordzistów uzupełnia cis o pięciu 
pniach w Parku Miejskim w Murowanej 
Goślinie oraz okazały modrzew na 
terenie Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie-
go w Uzarzewie. Tamtejsze drzewa można 
poznać na trasie questu-gry terenowej. 

ZABYTKOWE ALEJE

Efektowną aleję w Obornikach tworzą 
piękne okazy igliczni trójcierniowej. 
Ozdobą Parku Orientacji Przestrzennej 
w Owińskach jest pomnikowa aleja 
grabowa. Po drugiej stronie Warty 
ścieżka biegowa Łysy Młyn przebiega 
obok grupy wiekowych Dębów Marianow-
skich. Inna ścieżka, przez Dolinę Kończa-
ka pozwala dotrzeć do Stobnickich 
Babek, czyli… okazałych sosen. Wśród 
sosen wyróżniają się okazy o efektownie 
powyginanych korzeniach, rosnące nad 
Wartą w Puszczykowie i nad Jeziorem 
Miejskim w Puszczy Zielonce. Na terenie 
tego kompleksu ciekawych drzew nie 

brakuje. Rowerzyści na trakcie bednar-
skim mijają aleję dorodnych kasztanow-
ców, a w rejonie Tuczna rośnie las 
żywotników – efekt eksperymentu 
niemieckich leśników. Drzewa Arboretum 
Leśnego w Zielonce najlepiej poznawać 
na trasie nowego questu W sercu 
Puszczy. Szczególnie wyróżniają się 
metasekwoje chińskie – żywe skamienia-
łości. Na terenie gminy Śrem drzewa 
pomnikowe noszą własne imiona, jak 
Kartograf, Łężek czy Synergia. Olsze 
i jesiony przy promenadzie nadwarciań-
skiej w Śremie nazwano od najpopular-
niejszych imion w gminie. Najgrubszym 
z drzew w okolicy jest rosnący na Łęgach 
Mechlińskich Dąb Śremiak.

DRZEWA W ROLI GŁÓWNEJ

Typy lasów, tworzące je drzewa i owady 
żyjące w drewnie można poznać w Mu-
zeum Przyrodniczym Wielkopolskiego 
Parku Narodowego. Na wystawie 
w Jeziorach uwagę zwraca pień olbrzy-
miego dębu. Spojrzenie na żywe drzewa, 
ale z nieco innej perspektywy zapewnia 
Podniebna Eko-Wioska w DELI Parku  
na obrzeżach parku. Tematem wiodącym 

 „Turystyczne PLOTki” W ramach cyklu wspólnie z Poznańską Lokalną 
Organizacją Turystyczną (PLOT) przybliżamy nasze atrakcje i ofertę naszych sąsiadów, 
by zachęcić do mikroturystyki – samodzielnego zwiedzania najbliższej okolicy 
i poznawania mniej lub bardziej znanych turystycznych perełek okolic Poznania. 
Kolejne teksty cyklu ukażą się równolegle na łamach informatorów samorządowych 
13 gmin członkowskich PLOT, w Naszym Głosie Poznańskim oraz w Prasowej 
Powiatowej 17.

TURYSTYKA

Tablica dendrologiczna w parku przy Pałacu Jankowice.

Ekspozycja Ośrodka Edukacji Leśnej Łysy Młyn.

Dąb Bartek w Owińskach.

Studnia Napoleona.

Dęby Rogalińskie.
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ekspozycji Ośrodka Edukacji Przyrodni-
czej Łysy Młyn jest z kolei martwe 
drewno i zasiedlające je organizmy –  
od najrozmaitszych owadów po grzyby. 
Drzewa w roli głównej występują też 
w Lesie Nowożeńców i Drzew Okoliczno-
ściowych, gdzie można posadzić dąb,  
by uczcić szczególną okazję w zupełnie 
nietuzinkowy sposób.

Piotr Basiński
Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna
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WSPÓŁPRACA

Po dwóch pandemicznych 
latach ograniczenia spotkań, 
goślińscy seniorzy wracają do 
pełnej aktywności! Członkowie 
Goślińskiego Stowarzyszenia 
Seniorów oraz Klubu Seniora 
„Zacisze” chętnie spędzają 
razem czas na ćwiczeniach, 
koncertach, a także po prostu 
spotkaniach przy kawie. 

W 2022 roku uczestniczyli m.in. w kilku-
dziesięciu treningach i gimnastyce 
zorganizowanej specjalnie dla nich, 
dostosowanej do ich potrzeb i możliwości. 
Brali udział w wycieczkach (Kotlina Kłodzka 
oraz Karkonosze), wyjeździe do kina (film 
pt. „Sonata”), a także spotkaniach z cyklu 
„Ciekawi świata”, na których poznali 
mnóstwo ciekawostek na temat tak 
odległych krain, jak Australia, Hongkong, 
Senegal czy Argentyna. Ogromnym 
zainteresowaniem cieszył się wyjazd do 
Poznania na musical „Evita”, a także 
potańcówki i biesiady.

Seniorzy zdecydowanie są fanami 
wydarzeń muzycznych. W poprzednich 
latach szczególnie cenili sobie wyjazdy 
do Filharmonii Poznańskiej, na koncerty 

Seniorzy aktywnie

muzyki sławnych kompozytorów polskich 
i zagranicznych. Bywali także na Koncer-
tach Prymasowskich organizowanych 
w Katedrze Gnieźnieńskiej, z przyjemno-
ścią wysłuchali finału Konkursu Piosenki 
Żydowskiej Młodzieży Szkół Średnich. 
Byli wśród nich i tacy, którzy po raz 
pierwszy mogli zapoznać się z muzyką 
poważną, a prywatnie wcześniej nie mieli 
możliwości uczestniczenia w podobnych 
wydarzeniach kulturalnych.

Podziękowania
Członkowie Goślińskiego Stowarzyszenia 
Seniorów oraz Klubu Seniora „Zacisze” 
składają serdeczne podziękowania Alicji 

Kobus za umożliwienie nieodpłatnego 
uczestnictwa w kulturalnych wydarze-
niach w Poznaniu i innych miastach. 
Jesteśmy wdzięczni, że po zakończeniu 
pracy w urzędzie pani Alicja nadal służy 
swoją pomocą w różnych przedsięwzię-
ciach dla seniorów. Dziękujemy także za 
pomoc w wyposażeniu siedziby stowarzy-
szenia oraz za wsparcie w trudnych 
sytuacjach życiowych, sprawach praw-
nych, uzyskaniu pomocy medycznej itd. 

Irena Błachowiak 
Przewodnicząca Klubu Seniora „Zacisze”

Teresa Tomaszewska 
Prezes Goślińskiego Stowarzyszenia 

Seniorów

Maj miesiącem bibliotek

Tegoroczny maj upłynął w naszej 
bibliotece pod znakiem różnych 
wydarzeń i atrakcji. Odbyły się 
liczne lekcje biblioteczne w Filii nr 
1. Zakupiliśmy wiele nowości 
wydawniczych, w tym audiobooki 
oraz książki ze specjalną dużą 
czcionką. 

Nie zabrakło drobnych upominków dla 
naszych czytelników. W Filii nr 1 naszej 
biblioteki powstał regał bookcrossingo-
wy, a przed budynkiem w słoneczne dni 
pojawiły się leżaki. Odbyły się również 
zajęcia dla dzieci, podczas których miały 
one możliwość wyszukiwania haseł 
w słowniku, sprawdzenia swojej uwagi 

podczas słuchania ze 
zrozumieniem oraz nauki 
pisania piórem. Ważnym 
punktem spotkania były 
poszukiwania ukrytych 
części zaginionego 
rękopisu. Z nieco starszy-
mi czytelnikami projekto-
waliśmy zakładki do 
książki w programie 
Canva. W ramach podsu-
mowania całego miesiąca 

zorganizowaliśmy dyskusję, w której 
wzięli udział czytelnicy oraz uczestnicy 
Dyskusyjnego Klubu Książki, której 
tematem było tegoroczne hasło tygodnia 
bibliotek tj. „ Biblioteka, świat w jednym 
miejscu”. 

Agnieszka Kajdaniak 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 

w Murowanej Goślinie
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Po trzyletniej przerwie, wreszcie, 
udało nam się powrócić do długolet-
niej tradycji naszej szkoły - obcho-
dów Dnia Patrona.
6 maja mieszkańców osiedla zaskoczył 
widok kolorowego, wesołego pochodu 
uczniów Dwójki. Wśród maszerujących 
uwagę, na pewno, przykuwały postacie 
z utworów Henryka Sienkiewicza. 
Obserwujący mogli dostrzec Stasia i Nel, 
Kalego, Meę oraz Janka Muzykanta. 

29 maja na płycie rynku na 
osiedlu Zielone Wzgórza 
odbyła się 234. akcja poboru 
krwi dla dzieci, tym razem dla 
chorych na hemofilię. 

30 maja br. w Szkole Podstawo-
wej Nr 2 w Murowanej Goślinie 
odbyła się XXII edycja konkursu ,,Co 
wiem o Czerwonym Krzyżu, Polskim 
Czerwonym Krzyżu i o honorowym 
dawstwie krwi”.

Do konkursu zgłosiło się 30 uczniów 
z czterech szkół podstawowych z gminy 
Murowana Goślina, mianowicie SP 1 i 2, 
a także z Białężyna i Łopuchowa. 
Uczestników powitał pomysłodawca 
i organizator konkursu, prezes HDK PCK 
Gośliniacy Stanisław Woźniak. Następnie 
uczniowie przystąpili do rozwiązywania 
zadań tekstowych przygotowanych przez 

Do oddania krwi zgłosiło się 40 osób, po 
badaniu lekarskim zakwalifikowanych 
zostało 31 osób, 2 osoby zarejestrowały 
się do banku szpiku. 2 osoby oddały 
krew pierwszy raz, a w sumie pozyskano 
z akcji 14 litrów krwi. Każdy krwiodawca 
otrzymał upominek i słodycze, przekaza-

Wielkopolski Zarząd Okręgowy Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Poznaniu. 

Konkurs dotowany przez Urząd Miasta 
i Gminy Murowana Goślina, wspierany 
przez Justynę Kowalską-Zych oraz 
Małgorzatę Biskupską – przedstawicielki 
PCK w Poznaniu. Nagrody i upominki dla 

WSPÓŁPRACA

Dla dzieci chorych na hemofilię

Święto Patrona w „Dwójce”

liśmy także słodkości dzieciom, które nas 
odwiedziły w czasie akcji.

Zbiórkę koordynował Stanisław Woźniak, 
prezes zarządu oraz Dariusz Owsian 
członek zarządu klubu HDK PCK Gośliniacy.

Stanisław Woźniak

laureatów konkursu ufundowane zostały 
przez Klub HDK PCK Gośliniacy w Muro-
wanej Goślinie, oraz Wielkopolski Oddział 
Okręgowy PCK w Poznaniu. 

Zwycięzcami konkursu zostali:
I miejsce - Liwia Wawrzyniak, Iga Kasprzak,
II miejsce - Pola Owsian, Nela Szewczyk,
III miejsce - Katarzyna Telicka, Hanna 
Mazurkiewicz.

Serdecznie gratulujemy!

Stanisław Woźniak 
Zdjęcia: archiwum klubu HDK PCK 

Murowana Goślina

Co wiem o Czerwonym Krzyżu

Pozdrawiał ich również Neron ze swoim 
dworem, a także bohaterowie „Trylogii” 
i „Krzyżaków”. 
Po powrocie do szkoły uczniowie prezen-
towali swoje pomysłowe przebrania, a na-
stępnie chętnie wykonywali przygotowa-
ne dla nich ciekawe i różnorodne 
zadania. Dzieci z klas 1-3 poznawały 
Janka Muzykanta. Czwartoklasiści 
z zapałem lepili słonie, zaś piąto- i szó-
stoklasiści sprawdzali, czy udałoby im 

się wytrwać w trakcie wędrówki przez 
pustynię i puszczę. Młodzież z klas 
siódmych doskonale się bawiła, wykonu-
jąc zadania podczas gry terenowej, 
a ósmoklasiści głowili się, jak wyjść 
z pokoju zagadek, wykonując polecenia 
pochodzące z „Latarnika”. Wszyscy 
dobrze się bawili.

Paulina Dutkowska, Marzenna Woltman 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka 

Sienkiewicza w Murowanej Goślinie

Za nami konsultacje z mieszkańcami  
w sprawie ulic Łąkowej, Wodnej  

i Spokojnej. Spotkanie cieszyło się dużą 
frekwencją, w dyskusjach pojawiło się 
sporo ciekawych spostrzeżeń. Uwagi 
dotyczyły m.in.:

 ▪ zakazu parkowania na ulicy,
 ▪ zapewnienia kontrapasa rowerowego,
 ▪ zaplanowania infrastruktury pod 
światłowód,

 ▪ zaplanowania odpowiednich warun-
ków wyjazdów z posesji.

Konsultacje z mieszkańcami

Przedstawiono potencjalne koncepcje, 
do których mieszkańcy mogli się odnieść. 
W spotkaniu udział wzięli: Radosław 
Szpot - zastępca burmistrza, projektant, 
urzędnicy, radni i mieszkańcy. Bardzo 
dziękujemy za owocne spotkanie. 
W najbliższym czasie zlecone zostaną 
projekty, które są podstawą realizacji 
inwestycji.

(BK)
Zdjęcia: archiwum UMiG
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W myśl hasła wypisanego 
wielkimi literami na korytarzu 
szkoły w Białężynie - „Weź nie 
marudź, weź coś zrób” - po 
pandemicznej stagnacji posta-
nowiliśmy nadrobić nieco zale-
głości i wprowadzić wiosenne 
ożywienie. Przyłączyliśmy się 
do pozytywnej siły wiosennej 
aury i zaproponowaliśmy 
uczniom wiele atrakcji.
Na rozgrzewkę zorganizowaliśmy „Dzień 
z jogą”. Wszyscy chętni uczniowie 
i nauczyciele, mogli zapoznać się 
z kondycją swojego ciała, często zasie-
działego przed komputerem albo 
ukierunkowanego na jeden rodzaj 
aktywności. Joga okazała się sporym 
wyzwaniem, zwłaszcza dla tych, którzy 
oczekiwali medytacyjnej drzemki na 
przygotowanych wcześniej matach. 
Zajęcia poprowadziła dyplomowana 
instruktorka jogi - pani Adela.

Z treningiem pamięci, a także wyrażania 
emocji zmierzyła się wspaniała siódemka 
naszych uczniów w Gminnym Konkursie 
Recytatorskim „Wiosenne Przebudzenie”. 
Czworo z nich zdobyło wyróżnienia, 
a Mateusz Chwał został laureatem 
konkursu, prezentując trudne fragmenty 
z „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza 
i „Filozofii po góralsku” J. Tischnera. 
Mateusz kolejny sukces osiągnął, 
zajmując 2. miejsce w powiatowym 
etapie konkursu. 

W tym samym czasie odbył się również 
Gminny Konkurs Matematyczny, w któ-
rym sukces osiągnął Mateusz Prętki, 
zajmując 2. miejsce.

Aby dni szkolne nie wiały nudą, a ucznio-
wie mogli wykazać się nietuzinkową 
inwencją, postanowiliśmy zorganizować 
„Dzień bez plecaka”. Widzieliśmy wiele 

zaskakujących pomysłów i przekonaliśmy 
się, że dzieci potrafią znaleźć kreatywne 
rozwiązania nawet w najbardziej proza-
icznych przypadkach. Gdyby zastosować 
pomysłowość młodzieży w codziennej 
praktyce, prawdopodobnie szybko 
uporalibyśmy się z nadmiarem plastiko-
wych toreb na zakupy. Kiedy nie narzuca 
się młodym specjalnych reguł w rozwią-
zaniu problemu, sami potrafią znaleźć 
innowacyjne rozwiązania.

Szkołę w Białężynie odwiedzili również 
rycerze z Lublina, którzy zaprezentowali 
się w pełnym rynsztunku. Zdradzili tajniki 
rycerskiego życia i sztuki walki. Pomimo, 
iż wielu uczniów chętnie przyłączyłoby 
się do tych zacnych wojów, to jednak nie 
będziemy kształcić uczniów w tym 
kierunku. Choć może szkoda, bo rycer-
skość we współczesnych czasach zanika.

W końcu nadszedł czas na długo oczeki-
wane wyjazdy. Jednym z ciekawszych, 
była wycieczka do Sądu Rejonowego 
w Poznaniu, która okazała się bardzo 
pouczająca. Oprócz zapoznania 
się z funkcjonowaniem tej budzącej 
respekt placówki, mogliśmy wziąć udział 
w zorganizowanej w formie warsztatu 
sprawie sądowej. Uczniowie ubrani w togi 
rozstrzygali sprawę, siedząc na auten-

tycznych miejscach pracowników sądu. 
Okazało się, że niełatwo jest być prokura-
torem, sędzią czy adwokatem. Niewyklu-
czone, że może dla niektórych uczestni-
ków warsztatów, sąd okaże się przyszłym 
miejscem pracy.

Dbając o edukację kulturalną, wszystkie 
klasy z naszej szkoły wybrały się do kina 
w Poznaniu. Ten rodzaj rozrywki zawsze 
cieszył się dużym zainteresowaniem 
wśród uczniów.

Kolejną atrakcją była Stacja Grawitacja 
- park trampolin. Na sam dźwięk tych 
słów młodzi ludzie czują więcej energii. 
Kumulowała się ona w uczniach przez 
cały okres pandemii, więc wreszcie 
można było dać jej zdrowy upust. 
Wycieczka do poznańskiej Pestki okazała 
się strzałem w dziesiątkę.

Z okazji Dnia Dziecka planujemy wyciecz-
kę z atrakcjami do Parku Dzieje. Na sam 
koniec dzieci odwiedzą Poznańskie 
Muzeum Pyry, gdzie na oferowanych 
warsztatach mogą kultywować rodzime 
wielkopolskie tradycje. To uwieńczenie 
szkolnych wojaży przewidywanych 
w bieżącym roku szkolnym. Choć, kto 
wie? Mówi się, że dopóki piłka w grze, 
wszystko jest możliwe. 

Szkoła w Białężynie nie może być nudna. 
Chcemy iść z duchem czasu. Chcemy być 
szkołą przede wszystkim przyjazną 
uczniom, zwłaszcza, że mamy ich przecież 
niewielu. Pozwala nam to na utrzymanie 
standardów, na które niewiele szkół może 
sobie pozwolić, mając znacznie wyższą 
liczebność w klasach.

(AŻ) 
Zdjęcia: archiwum szkoły

Tu nikt się nie nudzi
OŚWIATA
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Społeczność Szkoły Podsta-
wowej nr 1 im. Karola Marcin-
kowskiego, w tym Samorząd 
Uczniowski we współpracy 
z Miastem i Gminą Murowana 
Goślina, kontynuują działania 
wspierające uczniów z Ukrainy 
oraz ich rodziny. Cieszą nas 
szeroko otwarte serca i domy 
polskich uczniów i ich rodzin, 
a także zaangażowanie 
nauczycieli, którzy każdego 
dnia niosą pomoc potrzebują-
cym dzieciom i ich najbliższym 
z Ukrainy i na Ukrainie. 

W drugim semestrze roku szkolnego 
2021/2022 uczniowie naszej szkoły 
uczestniczyli w wielu konkursach i turnie-
jach. Na przykład w kwietniu przygotowy-
wali palmę wielkanocną (konkurs „Moja 
najpiękniejsza palma wielkanocna”), 
startowali w eliminacjach Powiatowego 
Konkursu Recytatorskiego „Wiosenne 
przebudzenie”, Gminnym Konkursie 
„Mistrz rachunku“, szkolnym konkursie 
informatycznym z programowania i 
kodowania oraz zagadek logicznych i pracy 
z aplikacjami, w Kangurze Matematycz-
nym, w kolejnej edycji konkursu „Co wiem 
o Polskim Czerwonym Krzyżu i honorowym 
krwiodawstwie” oraz szkolnym turnieju 
koszykówki (I miejsce klasa 8c, II miejsce 
klasa 8a, III miejsce klasa 7d). 

Wraz z wiosną społeczność szkolna 
rozpoczęła edukacyjne podróże w różne 
zakątki naszego kraju. Klasy 1c i 2c 
udały się do Zagrody Szczęśliwych 
Zwierząt. Z kolei dzieci z klasy 1b wybrały 
do Palmiarni Poznańskiej, gdzie dowie-
działy się, jak przetrwać w dżungli, 
poznały rośliny, które pomagają w zdoby-
ciu wody, dają pożywienie, ale też te, 
które są niebezpieczne dla życia. 
Uczniowie mieli możliwość spróbowania 
kakaowca, dotknięcia kokosa, powącha-
nia olejków eterycznych. Brali także 
udział w zdobywaniu trofeów - pieczątek 
za każde dobrze wykonane zadanie. 
Społeczność tej samej klasy odwiedziła 
także Alpakoland - farmę niedaleko 
Margonina. Tam spotkała się przyjaznymi 
alpakami, królikami, owcami, kozami. 

Klasa 3c udała się do nietypowego 
centrum zmysłów – poznańskiej Niewi-
dzialnej Ulicy, która przybliża świat osób 
z niepełnosprawnością wzroku. Ucznio-
wie wzięli udział w warsztatach kulinar-
nych, pobudzających zmysły słuchu, 
dotyku, zapachu i smaku. Z kolei 4a wraz 
z wychowawczynią zabrała chętnych 
uczniów do Torunia, a uczniowie 7c 
zorganizowali grę edukacyjną w Zielonce. 

W drugiej połowie maja gościliśmy 
organizatorów konkursu „Być jak Ignacy”. 
Koło Naukowe z naszej szkoły nagrało 
lekcję pokazową o układzie słonecznym. 
W tym samym dniu odwiedzili mobilne 
laboratorium Ignacego Łukasiewicza - na-
ukobus. W jego wnętrzu poznawali 
biografię, działalność i osiągnięcia 
Ignacego Łukasiewicza. Pod koniec maja 
uczestniczyli także w warsztatach 
dotyczących wydobycia ropy i gazu oraz 
w pokazach eksperymentów chemicz-
nych. Dużym zainteresowaniem starszych 
uczniów cieszyły się warsztaty chemiczne 
pt. „Glony - gospodarka ekologiczna” 
zorganizowane przez Wydział Chemii UAM 
oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne.

Wiele radości zarówno dzieciom, jak 
młodzieży oraz nauczycielom, sprawił 

OŚWIATA

dzień bez plecaka. Różnorodność 
„pojemników” do przenoszenia książek 
i zeszytów świadczy o dużej kreatywności 
i pomysłowości całej społeczności SP 1.

Finałem ośmioletniego pobytu uczniów 
i uczennic w murach Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Karola Marcinkowskiego w Muro-
wanej Goślinie były egzaminy z języka 
polskiego, matematyki oraz języka 
obcego. Cieszymy się razem z nimi, że już 
niebawem rozpoczną kolejny etap swojej 
edukacji w szkole średniej. Trzymamy za 
nich kciuki!

Dyrekcja oraz nauczyciele
Szkoły Podstawowej nr 1

im. Karola Marcinkowskiego
Zdjęcia: archiwum szkoły

Kreatywna wiosna w „Marcinku”
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„Na wyspach Bergamutach”, zamiesz-
kał „Kot w butach”, „Maszerowała 
wiosna”, więc przyjechała „Zaczarowana 
dorożka”. W taką mini opowieść można 
ułożyć tytuły piosenek, które zostały 
najwyżej ocenione podczas Eliminacji 
Gminnych do XXV Wojewódzkiego 
Festiwalu Piosenki Przedszkolaków 
Czerwonak 2022. Na tle pięknej sceno-
grafii autorstwa Bartłomieja Stefańskie-
go 11 maja br. w sali ośrodka kultury, po 
dwuletniej przerwie mogliśmy ponownie 
spotkać się z rozśpiewanymi przedszko-
lakami. W naszych eliminacjach udział 
wzięły dzieci z przedszkoli: Groszek, 
Koniki Polne, Leśna Gromada, Promyk, 
Słoneczko i przedszkola w Łopuchowie.

Wszystkie dzieci miały bardzo dobrze 
dobrane utwory do swoich możliwości 
wokalnych i wiekowych. Zachwycały nas 
interpretacje i zaangażowanie w śpiew.

Jury w składzie: przewodnicząca - Alicja 
Duszczyk, Jakub Domański i Agnieszka 
Szymańska-Wojtera po wysłuchaniu 23 
prezentacji postanowiło wyróżnić:

 ▪ Zosię Haraj – przedszkole w Łopuchowie, 

Dzień po eliminacjach gminnych 
w sali ośrodka kultury odbyły się Eli-
minacje Powiatowe XXV Wojewódz-
kiego Festiwalu Piosenki Przedszko-
laków Czerwonak 2022. Wzięły 
w nich udział dzieci reprezentujące 
gminy: Czerwonak, Komorniki, 
Mosinę, Suchy Las i Murowaną 
Goślinę.

Jak należało się spodziewać na tym 
etapie, poziom prezentacji wokalnych był 
bardzo wysoki. Dobór repertuaru, estety-
ka wykonania oraz ogólny wyraz artystycz-
ny zachwycał i trudno było wybrać 
wokalistów, którzy będą reprezentować 
nasz powiat w eliminacjach rejonowych.

Jury w składzie: Alicja Duszczyk - przewod-
nicząca, Joanna Szalbierz-Kędzierska 
i Agnieszka Szymańska-Wojtera, postano-
wiło jednogłośnie:

wyróżnić: 
 ▪ Nikodema Lisieckiego (Czerwonak),
 ▪ Laurę Dąbkiewicz (Mosina),
 ▪ Jagnę Matylę (Mosina);

 ▪ Oliwię Wtorkowską – Promyk, 
 ▪ Zosię Piętkę – Groszek;

przyznać nominacje do eliminacji 
Powiatu Poznańskiego:
1 Nikodemowi Dykertowi – Słoneczko,
2 Małgorzacie Karpińskiej – Słoneczko,
3 Marii Mordal – Groszek,
4 Julii Pikulik – przedszkole w Łopucho-
wie.

Słowa uznania należą się wszystkim 
wykonawcom, rodzicom i opiekunom. 
Dzieci zachwycały i bawiły zgromadzoną 
publiczność. Gratulujemy i dziękujemy 
wychowawcom za wspaniałą pracę 
dydaktyczną. 

Agnieszka Szymańska-Wojtera
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

nominować do etapu rejonowego:
 ▪ Aleksandrę Gęsior (Komorniki),
 ▪ Nikodema Dykerta (Murowana Goślina),
 ▪ Małgorzatę Karpińską (Murowana 
Goślina),

 ▪ Julię Pikulik (Murowana Goślina),
 ▪ Julię Rymkiewicz (Czerwonak).

Każdy uczestnik festiwalu otrzymał 
pamiątkowy dyplom oraz torbę z gadżeta-
mi gminnymi. Gratulujemy solistom, 
rodzicom i opiekunom za przygotowanie 
i zaangażowanie. Wszyscy byliście 
wspaniali. 

Serdecznie dziękujemy ośrodkom kultury 
za współorganizację i zaangażowanie 
w przygotowanie eliminacji gminnych.

***
W sobotę 21 maja br. w Obornikach odbył 
się etap rejonowy XXV Wojewódzkiego 
Festiwalu Piosenki Przedszkolaków. 
Z ponad trzydziestki uczestników nomino-
wano siedmioro do finału wojewódzkiego. 
Wśród nich znalazła się reprezentantka 
naszej gminy Małgosia Karpińska z przed-
szkola Słoneczko. Małgosia z piosenką 
„Zaczarowana dorożka” przeszła zwycię-
sko eliminacje gminne, powiatowe 
i rejonowe. Gratulujemy i życzymy sukcesu 
podczas finału wojewódzkiego.

Agnieszka Szymańska-Wojtera
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

„Maszerowała wiosna” więc przyjechała „Zaczarowana dorożka”

Szczęśliwa „Zaczarowana dorożka”

KULTURA
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KULTURA

W niedzielę 29 maja br. w auli SP 
nr 1 odbył się koncert z okazji Dnia 
Matki. Wystąpił Chór Dziewczęcy 
„Canzona” pod kierunkiem Adrianny 
Wtorkowskiej-Kubińskiej, na forte-
pianie akompaniowała Weronika 
Jarzyńska-Pluta. 

Na początku serdeczne życzenia wszyst-
kim mamom złożył Zastępca Burmistrza 
Miasta i Gminy Murowana Goślina 
Radosław Szpot i zaprosił na wyjątkowy 
koncert.
W pierwszej jego części usłyszeliśmy 
Polskie utwory ludowe, w tym jeden 
utwór zaśpiewany w języku kaszubskim. 
Była też muzyka filmowa, utwory rozryw-
kowe i dziecięce. W finale koncertu chór 
zaśpiewał „We are the world”. Licznie 
zgromadzona publiczności gorącymi 
brawami nagrodziła młode artystki. Dla 
swoich ukochanych mam chórzystki 
przygotowały życzenia i obdarowały je 

kwiatkami. Na bis usłyszeliśmy „Dona 
nobis” - przesłanie pokoju tak bardzo 
ważne w dzisiejszych, niespokojnych 
czasach. 

Tekst i zdjęcia: Tomasz Mizgier

Koncertowo dla Mam
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61 8923 612
remonty dróg, 61 8923 616

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
I OCHRONY ŚRODOWISKA
kierownik Violetta Szałata, 61 8923 640

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

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 

Zmiana  
organizacji ruchu

W związku z Jarmarkiem św. Jakuba 
nastąpi zmiana organizacji ruchu  
w dniach:

 ▪ 22 lipca 2022 r. godzina 22.00 
 ▪ 24 lipca 2022 r. godzina 8.00 

na terenie miasta Murowana Goślina 
polegająca na wprowadzeniu 
objazdu, który zostanie zorganizowa-
ny w następujący sposób:

 ▪ w kierunku Wągrowca: ul. Mosto-
wą, Kolejową i Polną;

 ▪ w kierunku Poznania: ul. Polną, 
Kolejową i Wojska Polskiego.

Za utrudnienia bardzo przepraszamy.
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Inauguracja
Na goślińskie sceny powrócił 

Międzynarodowy Festiwal 
Chóralny im. ks. Edmunda Szy-
mańskiego. 
Koncert inauguracyjny XIV edycji tego 
muzycznego wydarzenia odbył się 
w niedzielę 15 maja 2022 r. w kościele 
pw. św. Jakuba Apostoła w Murowanej 
Goślinie, a poprzedziła go msza św. 
w intencji ks. kanonika Edmunda Szymań-
skiego odprawiona przez ks. dziekana 
Sławomira Jessę. Msza z udziałem 
chórów goślińskich, władz miasta i gminy, 
parafian i melomanów duchowo otworzyła 
serca publiczności festiwalowej na piękne 
artystyczne przeżycia nadchodzących dni 
festiwalu. Dyrektor festiwalu Elżbieta 
Wtorkowska wprowadziła słowem wstępu 
w atmosferę nadchodzących koncertów, 
pokrótce przybliżając program tegorocz-
nej edycji. Oficjalnego otwarcia XIV 
festiwalu dokonał Radosław Szpot - Za-
stępca Burmistrza Miasta i Gminy 
Murowana Goślina, wyrażając uznanie 
i radość z tak rozpoznawalnej marki 
kulturalnej w kraju i na świecie, promują-
cej Murowaną Goślinę.

W pierwszym, inauguracyjnym koncercie 
wystąpiły goślińskie zespoły: Chór 
Dziewczęcy „Canzona”, dyrygent - Adrian-
na Wtorkowska-Kubińska, akompania-
ment - Weronika Jarzyńska-Pluta; Żeński 
Chór „Canzona”, dyrygent - Elżbieta 
Wtorkowska i Chór Mieszany „Vocantes”, 
dyrygent - Leszek Bajon.

Już pierwszego dnia festiwalu miało 
miejsce wydarzenie o bardzo dużym 
znaczeniu dla historii muzyki. To tutaj po 
raz pierwszy, przez Żeński Chór „Canzona” 
wykonany został utwór „Ver reducit gaudia” 
Piotra Jańczaka pochodzący z roku 2022, 
podarowany przez kompozytora prof. 
Elżbiecie Wtorkowskiej. Jego prawykonanie 
zostanie odnotowane, na wieki upamięt-
niając XIV Międzynarodowy Festiwal 
Chóralny w Murowanej Goślinie. Po 
koncercie tradycyjnie odbyła się wspólna 
modlitwa przy grobie ks. E. Szymańskiego.

Tekst i zdjęcia: Bartłomiej Stefański

XIV Międzynarodowy Festiwal 
Chóralny im. ks. Edmunda Szymańskiego

„Za czym kolejka 
ta stoi?”

W czwartkowe popołudnie 19 maja 
2022 r. w auli SP nr 1 wystąpił Akade-
micki Chór Uniwersytetu Gdańskiego. 
To jeden z najbardziej cenionych chórów 
akademickich w Polsce. W jego repertu-
arze znajdują się polskie i obcojęzyczne 
utwory a capella różnych stylów i epok 
muzycznych oraz muzyka oratoryjna. 
Właśnie taki repertuar usłyszeliśmy 
w tym pięknym, unikatowym koncercie. 
Muzyką malowane pejzaże bardzo 
ilustracyjnie przywoływały obrazy 
z różnych stron świata. Na bis zespół 
wykonał specjalny utwór w języku 
polskim i ukraińskim o mocnym przekazie 
tekstowym, historycznie i obecnie bardzo 
aktualny. Ważny dla wszystkich ludzi 
ceniących wolność - „Psalm stojących 
w kolejce” Krystyny Prońko. Cechą 
Festiwalu Chóralnego im. ks. Edmunda 
Szymańskiego jest różnorodność i stupro-
centowa pewność satysfakcji z ogląda-
nych występów. Zawsze towarzyszące 
niespodzianki muzyczne, stylistyczne 
bogactwo i smaki świata, koloryty 
i szczególna malowniczość wykonań 
oczarowuje publiczność. Tym razem nie 
było inaczej. Warto przeżyć coś nie-
uchwytnego i dać się zadziwić sztuce.

Tekst i zdjęcia: Bartłomiej Stefański  

Chór z Karlsruhe

W piątek 20 maja br. goślińscy 
melomani spotkali się ponownie 
w auli, aby wysłuchać koncertu zna-
komitego Chóru Kameralnego Uniwer-
sytetu Instytutu Technologii w Karl-
sruhe. 
Dyrygent Nikolaus Indlekofer założył chór 
w 1989 roku, zespół tworzy około 25 
śpiewaków, głównie studentów Uniwersy-
tetu w Karlsruhe, którzy wspólnie 
opracowują utwory z najróżniejszych 
epok. Chór szczególnie upodobał sobie 
muzykę dwudziestego wieku, co odzwier-
ciedla obecność wielu dzieł współcze-
snych oraz dwóch światowych 
premier w jego repertuarze. W podzięko-
waniu za piękny koncert publiczność 
nagrodziła chórzystów owacją na stojąco.

Arleta Włodarczak
Zdjęcia: Tomasz Mizgier
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Koncert Orkiestry 
Wojskowej 
z Bydgoszczy

Podczas koncertu 31 maja wystą-
piła Orkiestra Wojskowa z Bydgosz-
czy pod dyrekcją majora dr Domi-
nika Sierzputowskiego. 
Bydgoska orkiestra jest częstym go-
ściem kolejnych edycji festiwalu, a wypeł-
niona sala koncertowa jest potwierdze-
niem docenienia przez goślińskich 
melomanów profesjonalizmu zespołu. 
Tym razem koncert, jak przystało na 
orkiestrę wojskową, rozpoczął marsz 
„Szlakiem Brdy”, skomponowany przez 
znanego chórom Canzona bydgoskiego 
śpiewaka i dyrygenta Orlina Bebenowa. 
Repertuar całego koncertu był bogaty 
i różnorodny. Usłyszeliśmy m.in. znane 
melodie „Resplendent Glory”, „Eye Of 
The Tiger”, czy też „Blue Moon”. Wszyst-
ko w znakomitych aranżacjach i perfek-
cyjnym wykonaniu. Zabrzmiał też słynny 
temat z filmu „Gwiezdne wojny”. 

Koncerty bydgoskiej orkiestry wojskowej 
w Murowanej Goślinie są efektem 
współpracy z chórami dziewczęcym 
i żeńskim Canzona przy realizacji 
projektów wokalno-instrumentalnych. 
Dotychczas powstały „Eschatofonia - 
ofiarom pandemii covid-19” Romana 
Drozda i „Majowa jutrzenka” - oba 
z udziałem chóru dziewczęcego. Nato-
miast jesienią minionego roku swoją 
premierę miała kolejna kompozycja 
Romana Drozda do tekstu Wisławy Szym-
borskiej - „Gawęda o miłości ojczyzny”, 
tym razem z udziałem chóru żeńskiego. 
I właśnie ten kilkuminutowy film został 
zaprezentowany podczas koncertu.

W drugiej części muzycznego wieczoru 
orkiestra kontynuowała swoją znakomitą 
prezentację, której zwieńczeniem było 
niezwykle energetyczne wykonanie 
kompozycji Chucka Mangione „The 
Children of Sanchez”. Na koniec organi-
zatorzy wręczyli gościom statuetkę 
festiwalową, a gratulacje złożył zastępca 
burmistrza Radosław Szpot, przewodni-
czący Bogusław Frąckowiak oraz radny 
powiatu Jarosław Dobrowolski. Na 
koniec głos zabrał ks. dziekan Sławomir 
Jessa, który pytał, jak to możliwe, aby za 
pomocą małej batuty dyrygenckiej 
można było osiągnąć tak niezwykły efekt 
artystyczny. W odpowiedzi kapelmistrz 
wręczył księdzu batutę i to właśnie on 
poprowadził kolejny marsz „na bis”. 
Wspaniała, ciepła i serdeczne atmosfera 
podczas koncertu, profesjonalizm 
i interesujący repertuar przedstawiony 
przez artystów sprawił, że wszyscy 
doświadczyli piękna, pełni uśmiechu 
i pogody ducha wracali do swoich 
domów. 

Elżbieta Wtorkowska
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

Orkiestra 
Campanella

W niedzielę 5 czerwca br. odbył 
się ostatni koncert XIV Międzynaro-
dowego Festiwalu Chóralnego im. 
ks. Edmunda Szymańskiego. 
Tym razem licznie zgromadzonym 
melomanom zaprezentował się wyjątko-
wy gość - Orkiestra Campanella z Cekcy-
na. Zespół istnieje już 51 lat, od 1985 
roku prowadzą go nauczyciele muzyki 
Anna i Adam Filipscy, a od 2006 roku ich 

KULTURA

działania wspiera córka Magdalena 
Filipska. Orkiestrę tworzą uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Cekcynie i jej 
absolwenci. Obecnie w składzie koncer-
towym gra 50 osób. Instrumentarium 
orkiestry to: mandoliny, gitary akustycz-
ne, gitara basowa, fortepian, akordeony, 
dzwonki, flety, perkusja i instrumenty 
perkusyjne. W repertuarze jest przede 
wszystkim muzyka filmowa, ale także 
rozrywkowa, jazzowa i kolędy. Właśnie 
muzyka filmowa zdominowała nasz 
festiwalowy koncert, większość utworów 
to aranżacje Adama Filipskiego. Mieliśmy 
też wyjątkową okazję do wysłuchania 
premierowej aranżacji Adama Filipskiego 
utworu „Byłam różą” Gorana Bregovica. 
Podczas koncertu był też niezwykle 
emocjonalny moment, gdy na ekranie 
pojawiło się czarno-białe zdjęcie z roku 
1969, przedstawiające orkiestrę mando-
linową pod kierunkiem Franciszka 
Kulupy, działającą w naszej szkole 
podstawowej, wśród grających dzieci m.
in. Elżbieta Wtorkowska i Jarosław 
Dobrowolski. Profesor Elżbieta Wtorkow-
ska wspominała z sentymentem czasy 
szkolnej orkiestry i przekazała córce 
pana Franciszka serdeczne podziękowa-
nia i kwiaty dla swojego nauczyciela 
muzyki. Dużą niespodzianką dla publicz-
ności było dołączenie do sekcji mandolin 
prof. Elżbiety Wtorkowskiej w utworze 
„Dwa serduszka” T. Sygietyńskiego. 
Koncert Campanelli został bardzo gorąco 
przyjęty przez naszych melomanów 
i nagrodzony owacją na stojąco, orkiestra 
na bis zagrała wiązankę „Abba Gold” 
i „Twin Peaks”. Bardzo miłym akcentem 
były życzenia urodzinowe złożone przez 
Annę Filipską prof. Elżbiecie Wtorkow-
skiej i „Sto lat” zaśpiewane przez 
publiczność z towarzyszeniem orkiestry. 
Podziękowania za wspaniałą ucztę 
duchową przekazali zespołowi z Cekcy-
na: radni Rady Miejskiej w Murowanej 
Goślinie, radny Rady Powiatu Poznań-
skiego Jarosław Dobrowolski i ks. 
proboszcz Sławomir Jessa. Na koncert 
przyjechał wójt gminy Cekcyn Jacek 
Brygman z małżonką (ich dwie córki 
grają w orkiestrze). Wójt jest częstym 
gościem w naszym mieście i pokreślił, że 
jest pod wrażeniem rozwoju Murowanej 
Gośliny. Zastępca burmistrza Murowanej 
Gośliny Radosław Szpot, zamykając 
tegoroczną edycję festiwalu, wyraził 
radość z powrotu do zdrowia prof. 
Elżbiety Wtorkowskiej, podziękował jej za 
organizację wydarzenia kulturalnego 
na bardzo wysokim poziomie artystycz-
nym.

Arleta Włodarczak
Zdjęcia: Tomasz Mizgier
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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

JÓZEF PATAN (1905-1994)

Życie prywatne i działalność zawodowa
Urodził się w 1905 roku w Brodach, powiat 

Nowy Tomyśl. Pochodził z wielodzietnej rodziny 
i szybko musiał się usamodzielnić. W wieku 16 
lat rozpoczął naukę w zawodzie szewskim 
w zakładzie Jana Malińskiego w Nowym 
Tomyślu, a w 1924 r. zdał egzamin czeladniczy. 
Na przełomie lat 20. i 30. pracował w Poznaniu 
w fabryce obuwia Jana Rybelskiego, która była 
jedną z najlepszych w Polsce. W 1936 roku zdobył 
tytuł mistrzowski w zawodzie. W zakładzie 
Rybelskiego zaprzyjaźnił się z innym szewcem, 
Edwardem Garstkiewiczem, a w jego siostrze, 
Łucji, zakochał się. Józef i Łucja wzięli ślub 
w 1937 roku, po rodzicach przejęli sklep 
obuwniczy w Murowanej Goślinie, gdzie 
zamieszkali przy ul. Rogozińskiej. Zostali 
szczęśliwymi rodzicami Urszuli, Kazimierza 
i Mieczysława. Jednak kontakt z Poznaniem nie 
został zerwany - Józef należał do Izby 
Rzemieślniczej w Poznaniu, w której był jednym 
z najaktywniejszych członków, a później także mężem 
zaufania. Z kolei w Murowanej Goślinie od 1938 roku należał 
do Towarzystwa Przemysłowego i Rzemieślniczego. 

Służba wojskowa
Józef był osobą wysportowaną i lubił pracę fizyczną. 

Należał do Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. W 1926 roku 
został powołany do wojska. Rok później skończył Szkołę 
Podoficerską w Poznaniu i został ułanem. Ponadto ukończył 
„Kurs gimnastyki, walki bagnetem, gier, zabaw i lekkiej 
atletyki”. Służył w 15. Pułku Ułanów Poznańskich (od 1928 
roku kapral). W sierpniu 1939 roku zmobilizowany 
i przydzielony do 7. Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich 

stacjonujących 
w Biedrusku. Szlak 
bojowy z 7. pułkiem 
przeszedł w całości 
do Warszawy, często 
ocierając się o śmierć 
(najcięższe walki nad 
Bzurą, pod Brochowem), 
ale nie odnosząc ran. 

Powrót do domu
Po pobycie w niewoli, 

w październiku 1939 r. 
został zwolniony. 
Powrócił do Murowanej 
Gośliny i zajął 
się uruchomieniem 
zakładu szewskiego, 
w którym w czasie 
okupacji i po wojnie 
naprawiał obuwie, a także 
wykonywał buty 
na miarę. Pracę 
zawodową łączył z pasją 
i powołaniem do niesienia 

pomocy innym ludziom. Należał do Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Murowanej Goślinie, początkowo jako czynny 
druh, a następnie, po II wojnie światowej, naczelnik 
i wieloletni skarbnik. Gdy w 1988 roku tutejsza jednostka OSP 
obchodziła 100-lecie istnienia, Józefa wyróżniono Złotym 
Krzyżem Zasługi, jako jednego z najbardziej zasłużonych 
strażaków w regionie. 

Od 1973 r. Józef Patan należał do ZBOWID-u. Często brał 
udział w spotkaniach z przyjaciółmi z 15. Pułku Ułanów 
Poznańskich, m.in. z okazji corocznego święta ułanów. Był 
obecny przy odsłonięciu pomnika 15. Pułku Ułanów 
Poznańskich i pomnika Armii Poznań w 1982 roku. Szlak 
bojowy 7. pułku, z którym Józef przeszedł kampanię 
wrześniową, został opisany przez pułkownika Zbigniewa 
Szacherskiego w książce „Wierni przysiędze”. W latach 
60-tych, zbierając dokumenty i informacje do książki, 
pułkownik Szacherski odwiedził Józefa Patana w Murowanej 
Goślinie. Rodzina zapamiętała to spotkanie, jako bardzo 
serdeczne. W osobistej dedykacji do książki podarowanej 
Józefowi autor napisał: „Kochanemu przyjacielowi 
i towarzyszowi broni z 7. Pułku Strzelców Konnych 
Wielkopolskich w dowód serdecznej przyjaźni – Zbigniew 
Szacherski, 12.06.1967 r.”.

Rodzina wspomina Józefa Patana, jako człowieka 
niezwykle skromnego, niekonfliktowego, kochającego 
rodzinę. Pan Józef do końca życia był sprawny fizycznie 
i umysłowo. Jego dewizą było pełne angażowanie się w to,  
co robił. Zmarł nagle, dwa miesiące przed ukończeniem 89 lat.

HISTORIA


