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RADOSŁAW SZPOT   
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina

nazywam się Radosław Szpot i od ponad roku jestem 
zastępcą burmistrza.

11.01.2022 r. funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorup-
cyjnego na polecenie Prokuratury Krajowej weszli do budyn-
ków urzędu, Ośrodka Pomocy Społecznej, biblioteki oraz 
Spółki MG Sport i Nieruchomości, i poprosili o przekazanie 
określonych dokumentów związanych z pracą tych jedno-
stek. Poleciłem wszystkim pracownikom pełną współpracę. 
Czynności trwały do późnych godzin wieczornych.

W dniu 19.01.2022 r. otrzymaliśmy oficjalne zawiadomie-
nie z Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto o tymczaso-
wym aresztowaniu burmistrza Dariusza Urbańskiego na 
okres 3 miesięcy. W związku z tym, zgodnie z art. 29g 
ustawy o samorządzie gminnym Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Murowanej Goślinie Bogusław Frąckowiak zawiado-
mił Wojewodę Wielkopolskiego, że zastępca burmistrza 
tymczasowo przejmuje obowiązki burmistrza. Otrzymaliśmy 
również informację o zawieszeniu w czynnościach kierow-
nik Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dyrektor Biblioteki 
Publicznej oraz ich zakazie kontaktu z pracownikami 
urzędu.

Szanowni Państwo, zanim zostałem burmistrzem przez 
ostatnie 10 lat byłem dyrektorem i właścicielem przed-
szkola. Stworzyłem kilkanaście miejsc pracy w Murowanej 
Goślinie. Byłem pomysłodawcą założenia i prezesem stowa-
rzyszenia, które prowadzi w Murowanej Goślinie jeden z naj-
większych projektów społecznych, jakim jest Bank Żywności. 
Stowarzyszenie pomaga ponad 300 rodzinom z naszej 
gminy. Pozyskuje i przekazuje potrzebującym żywność za kil-
kaset tysięcy złotych każdego roku.

W 2018 r. kandydowałem na urząd Burmistrza Miasta 
i Gminy Murowana Goślina, oczywiście byłem kontrkandyda-
tem obecnego burmistrza. W wyniku mojej aktywności spo-
łecznej (m.in. rozwoju działań Banku Żywności w Murowanej 
Goślinie czy zainicjowania Centrum Wsparcia Osób Potrzebu-
jących wraz z dziennym domem pomocy, gdzie we współ-
pracy z samorządem i przede wszystkim partnerem wiodą-
cym z Poznania pozyskaliśmy ponad 1 800 000 zł. z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego) burmistrz zaproponował 
mi objęcie funkcji zastępcy burmistrza. Przystałem na tę pro-
pozycję, ponieważ wiem, że udział we władzy samorządowej 
daje mi realny wpływ na realizację mojego programu wybor-
czego i wielu projektów społecznych.

Szanowni Państwo, do tej pory odpowiadałem za Referat 
Oświaty, Kultury, Sportu oraz Zdrowia i Spraw Społecznych; 
Biuro Komunikacji Społecznej oraz (po decyzji 9 gmin, w tym 
Murowanej Gośliny, wchodzących w skład Związku Mię-
dzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej 
o likwidacji związku) za stworzenie kompleksowej polityki 
odpadowej dla naszej gminy, co za tym idzie – Biura Gospo-
darki Odpadami.

W tej chwili odpowiadam za całą gminę i wszystkie jednostki 
podległe. Moim nadrzędnym celem jest: zapewnienie spraw-
nej obsługi mieszkańców, realizacja zaplanowanych inwesty-
cji, zarządzanie 75-milionowym budżetem, zapewnienie bez-
pieczeństwa ponad 100 podległym pracownikom. Zapew-
niam Państwa, że mój zespół działa w sposób profesjonalny 
i wszystkie instytucje działają sprawnie.

Pierwszymi moimi działaniami było spotkanie z kierownikami 
referatów oraz rozmowy z pracownikami. Zapoznanie się ze sta-
nem poszczególnych procesów oraz spraw prowadzonych 
w urzędzie. Mamy sporo wyzwań. Uczestniczyłem w negocja-
cjach dotyczących drastycznych podwyżek prądu, odbyłem kilka 
istotnych spotkań w zakresie budowy gospodarki odpadowej. 
Priorytet to dla mnie zawsze zapewnienie bezpieczeństwa 
mieszkańcom. Zająłem się dopilnowaniem sprawnego prze-
biegu zaplanowanych inwestycji oraz przetargów. W ostatnim 
tygodniu stycznia wystartował przetarg odpadowy oraz na 
budowę ulicy Przemysłowej, której finansowanie – ponad 3 mln 
złotych - pozyskaliśmy z Polskiego Ładu. Dopilnowałem, żeby 
przygotowane zostały wnioski o pozyskanie środków zewnętrz-
nych na interesujące nas cele i projekty, m.in. na: szatnię na 
medal w Łopuchowie, boiska przy Szkole Podstawowej nr 2, czy 
modernizację stadionu miejskiego, gdzie zaplanowaliśmy 
budowę bieżni tartanowej, skateparku oraz pumptrucku.

Jednymi z pierwszych decyzji w ramach przysługujących mi 
obecnie kompetencji były: wniosek do budżetu o przekazanie 
środków w kwocie 10 000 zł na audyt spółki MG Sport i Nieru-
chomości, ograniczenie składu Gminnej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych z 10 osób do minimalnego 
składu 3-osobowego, połączenie funkcji dyrektora Biblioteki 
Publicznej oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekre-
acji. O tym, jakie będą tego praktyczne skutki, przeczytacie 
Państwo w dalszej części biuletynu na str. 3.

Radosław Szpot
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina

GMINA
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GMINA

Radosław Szpot, pełniący od 
19 stycznia br. obowiązki bur-
mistrza, przekazał mieszkań-
com pierwsze konkretne decy-
zje związane z przysługującymi 
mu obecnie uprawnieniami.
Do Rady Miejskiej skierowany został 
wniosek do budżetu o przekazanie kwoty 
dziesięciu tysięcy zł na zadanie dotyczą-
ce realizacji audytu spółki MG Sport 
i Nieruchomości. Celem jest znalezienie 
oszczędności oraz sprawdzenie kondycji 
spółki. Po audycie możliwe będzie 
podjęcie decyzji naprawczych lub 
likwidacji i przeniesienie zadań w struk-
turę urzędu.

Radosław Szpot podjął także decyzję 
dotyczącą ograniczenia składu Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych z obecnych 10 osób 
do minimalnych 3. Celem jest ogranicze-
nie wydatków związanych z funkcjonowa-
niem komisji (potencjalne roczne 
oszczędności ponad 50 000 zł). W ra-
mach oszczędności planowane są 

W Murowanej Goślinie działa 
Centrum Wsparcia Osób Potrzebują-
cych i ich Opiekunów wraz z Dzien-
nym Domem Pomocy. W chwili obec-
nej ze wsparcia w projekcie korzy-
sta 240 osób, w tym 120 osób 
potrzebujących wsparcia (pomoc 
sąsiedzka, usługi opiekuńcze 
w miejscu zamieszkania, pobyt cało-
dzienny z wyżywieniem w Dziennym 
Domu Pomocy, teleopieka) oraz 120 
opiekunów faktycznych tych osób.

– Odwiedzając ostatnio placówkę, 
mogliśmy zobaczyć, jak w tych trudnych 
czasach działa personel i jak korzystają 
z niej uczestnicy – mówi Radosław Szpot, 
zastępca burmistrza. Każda osoba 
w projekcie, w zależności od zgłaszanych 
potrzeb, może uzyskać wsparcie dietety-
ka, fizjoterapeuty, psychologa/terapeuty.

Centrum Wsparcia Osób Potrzebujących 
i ich Opiekunów w Murowanej Goślinie 
wraz z Dziennym Domem Pomocy 

Radosław Szpot –  
pełniący obowiązki burmistrza

zajęcia dla dzieci i młodzieży wraz 
z organizacją kolonii letnich i zimowych

Zmiany dotyczą również funkcjonowania 
Biblioteki Publicznej. Tymczasowo 
obowiązki dyrektora tej placówki pełnić 
będzie Agnieszka Kajdaniak. Planowane 
jest także połączenie dwóch stanowisk 
dyrektorskich: Biblioteki Publicznej 
oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury i Rekreacji (redukcja jednego 
stanowiska dyrektorskiego) – celem jest 
ograniczenie wydatków związanych 
z etatem, usprawnienie organizacyjne 
jednostek (wykonują działania w podob-
nych sferach społecznych).

powstało w ramach projektu „Opieka, 
aktywność, kompetencje w Gminie 
Murowana Goślina. Kompleksowy 
program usług opiekuńczych dla osób 
potrzebujących wsparcia i ich opiekunów” 
współfinansowanego ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego 2014+. 

Więcej informacji można uzyskać pod 
numerem telefonu: 798 058 958 oraz 

Centrum wsparcia

Wszystkie decyzje mają charakter 
szukania oszczędności i tworzenia 
usprawnionej struktury zarządczej. 
W trudnych czasach podwyżek, które 
dotykają także samorząd terytorialny, 
potrzebne jest tworzenie sprawnej 
i oszczędnej organizacji urzędu oraz 
jednostek podległych.

Kolejne decyzje dotyczące funkcjonowa-
nia gminu są na bieżąco przekazywane 
przez Radosława Szpota zarówno na 
stronach gminnych, jak i w relacjach na 
żywo w mediach społecznościowych).

(BK)
Zdjęcie: archiwum UMiG

bezpośrednio w centrum (ul. Mściszewska 
10) po wcześniejszym telefonicznym 
umówieniu wizyty. Harmonogram pracy 
CWO/DDP oraz regulamin uczestnictwa 
w projekcie dostępny jest w centrum oraz 
na stronie www.oakuo.pl.

Realizatorzy projektu: OAK Usługi Opie-
kuńcze i Bank Żywności w Murowanej 
Goślinie – Każdy Jest Ważny.

(BK)
Zdjęcie: archiwum UMiG
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i autografem Jurka). Kulminacją 30. Fi-
nału WOŚP było tradycyjne „Światełko 
do nieba”, które dokładnie o godz. 
20.00 rozświetliło niebo nad Murowaną 
Gośliną. Dzięki darczyńcom mogliśmy 
zobaczyć piękny pokaz sztucznych ogni, 
przygotowany przez Stefana Baszczyń-
skiego.

Przejrzyj na oczy –  
30. Finał WOŚP

Na placu Powstańców Wielkopol-
skich zagrał nasz „przystanek WOŚP", 
w auli występowały dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 i uczestnicy zajęć 
w ośrodku kultury, odbyła się też akcja 
honorowego oddawania krwi. W tego-
rocznym finale zagrała również Szkoła 
Podstawowa w Łopuchowie, Club 
Classic Never Die, Kuźnia Energii, Klub 

Off Road 4x4, Maszka Team, OSP 
Murowana Goślina i OSP Białężyn. 
Magicznie było podczas licytacji głów-
nej, na której zebraliśmy prawie 17 tys. 
złotych. Pierwszy raz w historii licytacji 
w naszej miejscowości zdarzyło się, że 
jeden przedmiot został wylicytowany za 
kwotę 2.600 zł. (była to replika okula-
rów Jurka Owsiaka z certyfikatem 

Pomimo pandemii i okropnej pogody, w dniu 30 stycznia Najpiękniejsza Orkiestra Świata zagrała 
w naszym mieście bardzo głośno! Było kolorowo i radośnie. 

WYDARZENIA
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WYDARZENIA

Klub Honorowych Dawców Krwi HDK 
PCK „Gośliniacy” zebrał 29,592 litrów 
krwi.

85.180,06 zł to wstępna kwota z kwesty 
i licytacji, puszek stacjonarnych, aukcji 
Allegro i eSkarbonki.

Zebrano jeszcze 123 euro, a w jednej 
z puszek znajdował się pierścionek.

Wielkie podziękowania dla 50 wolonta-
riuszy i ich rodzin, kwestujących cały 
dzień, mimo tak fatalnej pogody!

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom 
naszej gminy, którzy zagrali z Najpięk-
niejszą Orkiestrą Świata w kolejnym, 
wspaniałym Finale WOŚP! To bardzo 
ważne, że w tych trudnych czasach 
otwieramy nasze serca na pomoc 
dzieciakom i potrafimy dzielić się 
dobrem!

Dziękujemy darczyńcom, honorowym 
dawcom krwi, nauczycielom i uczniom za 
piękne występy oraz wszystkim przyja-

ciołom naszego sztabu i WOŚP, którzy 
przyczynili się do organizacji 30. finału! 

SPONSORZY „ŚWIATEŁKA DO NIEBA” 
2022:

 ▪ Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
Leśny Zakład Doświadczalny,

 ▪ Altrans Sp. z o.o.,

 ▪ Handel i Usługi Wielobranżowe Jaro-
sław Dobrowolski,

 ▪ Marek Krotecki,

 ▪ Księgarnia Grześ,

 ▪ Mur-Bet Handel Produkcja Usługi Wie-
lobranżowe Murarstwo Betoniarstwo.

Tomasz Mizgier
Szef Goślińskiego Sztabu WOŚP

Zdjęcia: Bartłomiej Stefański,  
Tomasz Mizgier



www.murowana-goslina.pl6

Powiat Poznański informuje 
o możliwości ubiegania się o dofi-
nansowanie likwidacji kotłów na 
paliwo stałe. 
Dotacja udzielana będzie w formie 
refundacji kosztów kwalifikowanych 
poniesionych po podpisaniu umowy 
o udzielenie dotacji i dotyczy zamiany 
na terenie powiatu poznańskiego systemu 
ogrzewania opartego na paliwie stałym 

W związku z porozumieniem zawartym 
w sprawie zapewnienia lokalizacji do 
ustawienia specjalistycznych pojemników 
do zbierania zużytego sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego w ramach projektu 
„elektryczne śmieci”, firma MB Recykling 
podstawiła charakterystyczny czerwony 

GOSPODARKA 
ODPADAMI

Startujemy z odbiorem lokalnie

Dotacja z powiatu na nowy system ogrzewania

Pojemnik na elektroodpady

W związku z przejęciem przez 
gminę Murowana Goślina zadań 
dotyczących gospodarki odpadami 
komunalnymi, przekazujemy kolejne 
najważniejsze informacje. 

OPŁATY
W miesiącu lutym i marcu br. Biuro 
Gospodarki Odpadami rozpocznie dystry-
bucję indywidualnych numerów kont 
bankowych, na które (po ich otrzymaniu) 
należy dokonywać wpłat za odbiór śmieci.

Przypominamy, że do tego czasu opłatę 
należy wpłacać na ogólne konto: 12 9044 
0001 2104 0200 0156 0053. W tytule 
przelewu należy wpisać nazwisko i adres 
nieruchomości, której dotyczy wpłata.
Prosimy mieszkańców, którzy wcześniej 
dokonywali płatności do Związku Mię-
dzygminnego GOAP o sprawdzenie, czy nie 
mają ustawionych automatycznych 
przelewów/zleceń stałych na nieaktywny 
już numer konta ZM GOAP i czy wpłaty są 
kierowane na właściwy numer konta 
Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina

POJEMNIKI NA ODPADY
Od 1 kwietnia 2022 r., właściciele nieru-
chomości zobowiązani są do wyposażenia 
nieruchomości w pojemniki na odpady 
komunalne. W związku z powyższym Biuro 
Gospodarki Odpadami informuje, iż 
możliwe będzie odkupienie pojemników 

aktualnie znajdujących się na posesjach 
od wykonawcy, który obecnie świadczy 
usługę odbioru odpadów komunalnych  
na terenie Miasta i Gminy Murowana 
Goślina. 

Wykup pojemników w siedzibie Biura 
Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta 
i Gminy Murowana Goślina przy ulicy 
Poznańskiej 16 (budynek Biblioteki) 
rozpocznie się 22 lutego br. Zapraszamy 
we wtorki w godz. 12.00–17.00) oraz środy 
– godz. 8.00–14.00. 

Płatność za pojemniki będzie przyjmowana 
zarówno w gotówce, jak i kartą płatniczą. 
Ceny pojemników: 120 l – 63 zł; 240 l 
– 70 zł; 360 l – 130 zł; 1100 l – 465 zł. 

W przypadku wyposażenia nieruchomości 
w worki do gromadzenia odpadów komu-
nalnych zbieranych w sposób selektywny 
zasady pozostają bez zmian, tj. wykonawca 
wyposaża nieruchomości zamieszkane 
jednorodzinne w worki w systemie wymien-
nym, a nieruchomości niezamieszkane 
zgodnie z zadeklarowaną liczbą w złożonej 
deklaracji.

DEKLARACJE
Na podstawie deklaracji złożonych między 
8.11.2021 r. a 10.02.2022 r. zakończono 
proces tworzenia bazy danych. Stanowić 
ona będzie od 1 marca podstawę do 
odbioru odpadów komunalnych z nierucho-

na jedno z rozwiązań proekologicznych.
Wartość dotacji może wynieść 80 procent 
zgłoszonych we wniosku kosztów kwalifi-
kowanych (netto), jednakże nie więcej niż 
7.000 złotych na lokal (a w przypadku 
wnioskującej wspólnoty mieszkaniowej 
– 14 000 zł). 
Wnioski można składać w dniach od 
8 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. 
w kancelarii Starostwa Powiatowego 

pojemnik na elektro-
odpady.
Czerwony pojemnik 
na elektroodpady 
stanął w Murowanej 
Goślinie w Dolince 
Rakocego, przy ulicy 

mości położonych na terenie Miasta 
i Gminy Murowana Goślina.

W związku z powyższym zwracamy 
się z prośbą o niezwłoczne złożenie 
deklaracji do końca lutego 2022 r., gdyż 
brak deklaracji w bazie danych skutkować 
będzie brakiem odbioru odpadów komunal-
nych z nieruchomości od dnia 1 marca 
2022 r. Wypełnioną i podpisaną deklarację 
można:

 ▪ złożyć w Biurze Gospodarki Odpadami 
Urzędu Miasta i Gminy Murowana 
Goślina, ul. Poznańska 16 (parter 
biblioteki): do 28 lutego br. od ponie-
działku do czwartku w godzinach od 
7.00 do 18.00 oraz w piątek w godzi-
nach od 7.00 do 12.30;

 ▪ przesłać pocztą na adres: Urząd 
Miasta i Gminy, plac Powstańców 
Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana 
Goślina;

 ▪ przez Internet – instrukcja: https://
www.murowana-goslina.pl/116,smie-
ci-po-nowemu?tresc=9779

Wszelkie informacje oraz wzory deklaracji 
znajdą Państwo na stronie  
www.murowana-goslina.pl – zakładka  
„dla mieszkańców”, „śmieci po nowemu”.

Biuro Gospodarki Odpadami
odpady@murowana-goslina.pl

tel. 61 892 36 49, 506 423 129

w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, 
w godzinach pracy urzędu lub korespon-
dencyjnie na adres Starostwa Powiatowe-
go w Poznaniu. Datą złożenia wniosku jest 
dzień jego wpływu do Kancelarii Staro-
stwa Powiatowego w Poznaniu. 

Więcej informacji https://www.bip.powiat.
poznan.pl/4110,likwidacja-zrodel...

(PP)

Kochanowskiego. Mieszkańcy mogą 
umieszczać w nim mały zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny np.: zużyte 
telefony, laptopy, aparaty fotograficzne, 
drobny sprzęt AGD oraz baterie.

(BK)
Zdjęcie: archiwum UMiG

https://www.bip.powiat.poznan.pl/4110,likwidacja-zrodel-niskiej-emisji?fbclid=IwAR2FY6t_TR-pvNiaqaTEZfiUCAJGmPtdAloI6lO7kCra0b1L-ffa7npT8jU
https://www.bip.powiat.poznan.pl/4110,likwidacja-zrodel-niskiej-emisji?fbclid=IwAR2FY6t_TR-pvNiaqaTEZfiUCAJGmPtdAloI6lO7kCra0b1L-ffa7npT8jU
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Modernizacja  
Stadionu Miejskiego

Urząd Miasta i Gminy złożył wnio-
sek w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Wielkopolskiego na 
infrastrukturę lekkoatletyczną. 

Zakres zadania obejmuje budowę bieżni 
okólnej i bieżni prostej oraz skoczni 
do skoku w dal na terenie Stadionu 
Miejskiego w Murowanej Goślinie. 
Wartość zadania ponad 1,3 mln zł (dofi-
nansowanie blisko 50%).

Dodatkowo, w ramach modernizacji 
infrastruktury Stadionu Miejskiego, 
w budżecie przeznaczono środki na 
budowę oświetlenia dookoła boiska  
do piłki nożnej. Dzięki tej inwestycji 
będzie można korzystać z infrastruktury 
sportowej także wieczorami (środki 
własne).

(BK)

Złożono wniosek o dofinansowa-
nie na nową szatnię w Łopuchowie. 
Celem inwestycji jest zakup i mon-
taż kontenera szatniowo-sanitar-
nego przy boisku sportowym we wsi 
Łopuchowo. 
Planowany zakup kontenera szatniowo-sa-
nitarnego wynika z faktu, iż na terenie 
boiska nie ma szatni z zapleczem sanitar-
nym. W obrębie obiektu znajduje się tylko 
blaszany pawilon postawiony w latach 

INWESTYCJE

Wniosek na szatnię w Łopuchowie
90-tych przez społeczność lokalną. 
Pomieszczenie jest jednak mocno zniszczo-
ne, dach przecieka, ściany z licznymi 
wgnieceniami i ubytkami, posadzka z uwagi 
na wilgoć wybrzusza się w wielu miejscach. 
Brakuje umywalek, a mierna instalacja 
elektryczna uniemożliwia podłączenie 
niezbędnych sprzętów, jak np. grzejniki. 

Z boiska korzystają zawodnicy klubu 
piłkarskiego KS 1999 Łopuchowo, 
sympatycy klubu oraz sportów piłkarskich 

i biegowych, a także mieszkańcy gminy 
Murowana Goślina, w szczególności wsi 
Łopuchowo. 

Z boiska korzystają również uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Łopuchowie 
w ramach zajęć wychowania fizycznego. 
Przy boisku organizowane są zawody 
sportowo-pożarnicze, imprezy sołeckie, 
festyny, czy dożynki zarówno gminne, jak 
i powiatowe.

(BK)

Darowizna ma na celu uregulowanie 
stanu prawnego sieci dróg gminnych 
i powiatowych na terenie gminy Murowa-
na Goślina oraz pozyskanie na ten cel 
nieruchomości będących własnością 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 

Zastępca burmistrza Radosław 
Szpot wraz ze starostą Janem Grab-
kowskim i wicestarostą Tomaszem 
Łubińskim, podpisali dziś akt nota-
rialny w związku z pilną potrzebą 
realizacji inwestycji drogi powiatowej 
do Zielonki, na którą powiat poznań-
ski przeznaczył 3,5 miliona złotych.

W podpisanym dokumencie wyraża 
się zgodę na przekazanie w formie 
darowizny prawa własności nieruchomo-
ści oznaczonej w ewidencji gruntów 
i budynków w obrębie Kamińsko, 
na rzecz Powiatu Poznańskiego.

Droga do Zielonki coraz bliżej

Z przyjemnością informujemy, iż 
otrzymaliśmy dofinansowanie 
w kwocie 500 000 zł w ramach pro-
gramu „Cyfrowa Gmina – wsparcie 
dzieci z rodzin pegeerowskich w roz-
woju cyfrowym – Granty PPGR”. 

Celem projektu jest zakup 
sprzętu komputerowego dla 
ponad 200 mieszkańców 
Murowanej Gośliny. Wszystkie 
osoby, które złożyły w urzędzie 
wniosek i odpowiednie 
dokumenty otrzymają sprzęt 
elektroniczny: komputer, 
laptop lub tablet (w zależności 
od wpisanego zapotrzebowa-
nia).

Cyfrowa Gmina 
z dofinansowaniem!

W lutym br. otrzymaliśmy informację 
o dofinansowaniu. Następnym krokiem 
będzie proces przetargowy oraz dostar-
czenie sprzętu do urzędu. O wszystkich 
krokach będziemy Państwa informowali 
w najbliższych miesiącach.

(BK)

który jest właścicielem nieruchomości 
znajdujących się w ciągu dróg. 
Będziemy informować o kolejnych 
krokach.

(BK)
Zdjęcia: archiwum UMiG
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Wiele razy zdarzało się pewnie 
każdemu, że błądził w poszukiwaniu 
miejsca, w którym umówił się z przy-
jaciółmi czy kurierem. Sytuacja 
staje się poważna, gdy podobne kło-
poty, ale z dotarciem do osób 
potrzebujących, mają wezwane 
służby: karetka lub straż czy policja. 
Najczęstszym powodem trudności 
w odnalezieniu wskazanej lokaliza-
cji jest brak oznakowania numerami 
budynków lub mieszkań. 

5 lutego br. został uruchomiony punkt 
wymazowy w Murowanej Goślinie. 
Znajduje się on przy budynku szatni 
na stadionie miejskim, ul. Mściszewska 
21, codziennie od godz. 08.00 do godz. 
20.00. 

Przyjmowanie odbywa się bez wcześniej-
szej rejestracji. Testy antygenowe – bez 
skierowania, testy PCR – potrzebne jest 
skierowanie. Telefon kontaktowy 697 
070 422.

(BK)

Pamiętajmy o numerach posesji

Punkt wymazowy

Zgodnie z obowiązującym prawem, to 
właściciele nieruchomości lub inne 
podmioty uwidocznione w ewidencji 
gruntów, które takimi nieruchomościami 
zarządzają, mają obowiązek umieszczenia 
w widocznym miejscu tabliczki z numerem 
porządkowym w terminie 30 dni od 
momentu otrzymania zawiadomienia 
o ustaleniu tego numeru. 

Oznakowanie posesji wyraźnym i wi-
docznym numerem jest na pewno mniej 

kosztowne, niż mandat za wykroczenie, 
jakim jest niespełnienie tego obowiązku 
– 250 zł (Kodeks wykroczeń, art. 64 
par. 1). 

Przypominamy zatem o obowiązku 
oznakowania posesji/domów/mieszkań, 
a także informujemy, że funkcjonariusze 
w naszej miejscowości będą to kontrolo-
wać dla Państwa bezpieczeństwa.

Straż Miejska w Murowanej Goślinie

Młodzież wybrała

Nową przewodniczącą Młodzieżowej 
Rady Konsultacyjnej w Murowanej 
Goślinie została Maja Nowak. Rada 
wybrała także ze swojego grona zespoły, 
które będą pracowały nad powierzonymi 
zagadnieniami. Spisane zostały również 
pierwsze inicjatywy młodzieży, które 
będą mogły ujrzeć światło dzienne już 
niebawem. Życzymy dużo energii do 
działania!

(BK)

DLA KOGO?
Dla właścicieli lub współwłaścicieli jedno-
rodzinnych budynków mieszkalnych, lub 
wydzielonych w budynkach jednorodzin-
nych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną 
księgą wieczystą.

NA CO?
Dofinansowanie wymiany starych 
i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo 

stałe na nowoczesne źródła ciepła 
spełniające najwyższe normy, oraz 
przeprowadzenia niezbędnych prac 
termomodernizacyjnych budynku.

ILE?
Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla 
podstawowego poziomu dofinansowania 
i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu 
dofinansowania i 69 000 zł dla najwyż-

szego poziomu dofinansowania.

Więcej informacji na stronie: https://
czystepowietrze.gov.pl/

Program Czyste powietrze

Stowarzyszenie Każdy jest ważny 
informuje, że do dnia 28 lutego br. 
odbywa się zbieranie skierowań do 
programu Bank Żywności Program 
POPŻ 2022.

Bank Żywności – skierowania

Skierowanie należy wypełnić w Ośrodku 
Pomocy Społecznej, a następnie dostar-
czyć do siedziby Banku Żywności – os. 
Zielone Wzgórza, ul. Za bramą 3.

(BK)
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W związku ze zmianami 
podatkowymi w ramach Pol-
skiego Ładu – uruchomione 
zostały dyżury pracowników 
urzędów skarbowych.

W dni robocze, w godzinach od 8.00 
do 19.00 pracownicy urzędów skarbo-

Pod koniec stycznia uroczyście 
pożegnaliśmy Alicję Kobus, jako 
pracownika urzędu. Zastępca burmi-
strza Radosław Szpot w obecności 
sekretarza, skarbnik, przewodniczą-
cego RM, a także Przewodniczącej 
Komisji Oświatowo-Społecznej oraz 
Rewizyjnej podziękował pani Alicji 
za służbę na rzecz Murowanej 
Gośliny oraz jej mieszkańców. 

Alicja Kobus jest doświadczonym 
samorządowcem, 5 kadencji zasiadała 
w Radzie Miejskiej, gdzie pełniła m.in. 
funkcję wiceprzewodniczącej RM, 
w ostatnim okresie była pełnomocni-
kiem ds. kontaktów zewnętrznych. To 
osoba oddana Murowanej Goślinie, 

Przypominamy, że do 
31 października 2022 r. można 
składać wnioski o nowe świad-
czenie – dodatek osłonowy.

Wnioski należy złożyć w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Murowanej Goślinie, 
ul. Dworcowa 10, pokój 311. Formularz 
do pobrania ze strony: https://murowa-
na-goslina.naszops.pl/

Dodatek przysługuje gospodarstwu 
domowemu, którego przeciętne mie-
sięczne dochody nie przekraczają:

 ▪ 2100 zł w gospodarstwie jednooso-
bowym,

GMINA

Polski Ład – Dyżury urzędów Skarbowych

Pożegnanie Alicji Kobus z urzędem

Dodatek osłonowy

wych udzielają informacji o nowych 
rozwiązaniach podatkowych zawartych 
w Polskim Ładzie.

Oprócz ogólnopolskich infolinii:
 ▪ Polskiego Ładu – 22 765 64 64,
 ▪ Krajowej Informacji Skarbowej –  
801 055 055 (z telefonów stacjonar-
nych) lub 22 330 03 30 (z telefonów 
komórkowych), 

a przede wszystkim jej mieszkańcom. 
„Całe życie służyłam społeczeństwu 
i w tej kwestii z pewnością nic się nie 
zmieni. Kocham mieszkańców Murowa-
nej Gośliny i nasze miasto, chciałabym, 
żeby się rozwijało i kwitło – mówi Alicja 

 ▪ 1500 zł na osobę w gospodarstwie 
wieloosobowym (dochód w rozumie-
niu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 li-
stopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych – Dz. U. z 2020 r. poz. 
111 ze zm.).

Aby ustalić sytuację dochodową gospo-
darstwa domowego dla wniosków 
złożonych do dnia 31 lipca 2022 r. 
podstawą obliczenia dochodu gospodar-
stwa domowego będzie rok 2020. Dla 
wniosków złożonych w terminie od 
1 sierpnia 2022 r. do 31 października 
2022 r. podstawą obliczenia dochodu 
będzie rok 2021. 

 ▪ pozostałe numery telefonów są dostęp-
ne w zakładce „kontakt” na podstro-
nach poszczególnych urzędów w serwi-
sie www.wielkopolskie.kas.gov.pl.

Do dyspozycji klientów system rezerwacji 
wizyt dostępny na stronie  
wizyta.podatki.gov.pl.

(BK)

Kobus. – Jestem, jak zawsze, gotowa 
do niesienia pomocy wszędzie tam, 
gdzie tylko jest to możliwe. Mogą 
Państwo na mnie liczyć".

(BK)

Wysokości dopłat w skali roku w ramach 
dodatku osłonowego:

 ▪ jednoosobowe gospodarstwo domowe 
otrzyma 400 lub 500 zł;

 ▪ gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 
600 lub 750 zł;

 ▪ gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 
850 zł lub 1062,50 zł; 

 ▪ gospodarstwo 6 i więcej osobowe 
otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest 
uzależnione od źródła ogrzewania – więcej 
informacji na stronie https://murowana-goslina.
naszops.pl/.

(OPS)

https://murowana-goslina.naszops.pl/
https://murowana-goslina.naszops.pl/
https://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/?fbclid=IwAR2-NamaXEuaXfBNuLQC8zQSx7b8y2HGywHUUq82zD76IISNA4GYti5PfAA
https://murowana-goslina.naszops.pl/
https://murowana-goslina.naszops.pl/
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JAKUB DROBNIK (1902-1984)

Jakub Drobnik pochodził 
z Michorzewa, z rodziny o bogatych 
tradycjach patriotycznych. Dwaj bracia 
polegli na froncie I wojny światowej, 
trzeci brat walczył pod Monte Cassino. 
Natomiast Jakub służył w 18 Drużynie 
Artylerii Konnej (na zdjęciu z 1924 roku 
w miejscu najbardziej zatartym) jako 
podkuwacz koni, godnie reprezentując 
swojego ojca – kowala.

Po służbie wojskowej pracował jako 
monter-kotlarz, później jako 
rzeczoznawca wykonujący odbiory techniczne, zatrudniony 
w zakładach H. Cegielskiego, następnie Benz. 

W Murowanej Goślinie pojawił się w 1930 r., aby wykonać 
przegląd techniczny w tartaku rodziny Pędzińskich. Pobyt 
przeciągał się kilka dni, więc pewnego ranka zawitał 
w sklepie bławatnym przy rynku, aby kupić koszulę 
i skarpetki. Za ladą stała właścicielka sklepu, elegancka panna 
Stanisława Wilkosz, modystka, która szyła eleganckie 
kapelusze. Dla niej Jakub został w Murowanej Goślinie. 

Jakub i Stanisława ślub wzięli w roku 1932, doczekali 
się córki i trzech synów: Cecylia, Marian, Mieczysław i Jerzy. 
Początkowo młodzi Drobnikowie mieszkali w domu 
rodzinnym Stanisławy przy Rynku (obecnie plac Powstańców 
Wlkp.) numer 15, dorabiając i oszczędzając na zakup własnej 
kamienicy. Latem 1939 roku wpłacili zadatek na okazały dom 
w Wągrowcu. 

W okresie międzywojennym Jakub, jako wysokiej klasy 
fachowiec, był ceniony i dobrze wynagradzany. Zapewniał 
rodzinie dostatnie życie, a ponadto przekazywał 
fundusze na cele społeczne. Był jednym z fundatorów 
goślińskiej salki parafialnej, która w tamtym czasie stanowiła 
centrum życia kulturalnego miasta. Odbywały się tam nie 
tylko lekcje religii czy jasełka, ale także spektakle teatralne. 

II wojna światowa zmieniła wszystko. Zadatek na zakup 
kamienicy przepadł, na skutek donosu Jakub i Stanisława 
stracili oszczędności, a także zapasy materiałów i galanterii. 
Wywózki do obozu koncentracyjnego rodzina uniknęła 
tylko dzięki temu, że Jakub biegle 
posługiwał się językiem 
niemieckim.

W trudnym okresie wojennym 
Jakub był popularny wśród dzieci. 
Kiedy wracał z pracy, na stacji 
czekała na niego gromadka. 
Wiedziały, że z kolejnych 

przeglądów technicznych w zakładach cukierniczych 
przemyci znów trochę cukierków i rozda je.

Podczas ofensywy styczniowej w 1945 roku w okolicy 
Murowanej Gośliny w czołg Armii Radzieckiej trafił pocisk. 
Rannych żołnierzy ulokowano w szpitalu polowym, lecz nie 
wszyscy się tam pomieścili. Wówczas trzech z nich Jakub 
i Stanisława zabrali do siebie. Zrobili to w bezinteresownym 
geście pomocy, jednak został on później doceniony przez 
późniejsze władze miejskie. W nagrodę miasto przydzieliło im 
działkę budowlaną na ówczesnych obrzeżach miasta (parcela 
ciągnąca się od dzisiejszej ul. Nowej 1 wzdłuż ul. Jodłowej). 
Budowę domu rozpoczął Jakub z żoną, dokończyła jego córka 
Cecylia z mężem Marianem. Dom jest w posiadaniu rodziny 
do dziś, a w jednym z pokoi zachowane są oryginalne meble 
Jakuba i Stanisławy zakupione w Swarzędzu w 1932 roku. 

Z rosyjskimi żołnierzami wiąże się jeszcze jednak rodzinna 
historia. Podczas ceremonii ponownego pochówku poległych 
(przeniesienie grobów z rynku na cmentarz) przemówienie 
w języku rosyjskim wygłosiła Cecylia, wówczas uczennica IV 
klasy szkoły podstawowej. Przemówienie tak bardzo 
spodobało się rosyjskim oficerom, że po słowach „Pogibli za 
pobiedu” jeden z nich wziął Cecylię na ręce i wypytywał, 
czyje to dziecko. Gratulowano serdecznie rodzicom 
i zaproszono na wspólne świętowanie. 

Jakub Drobnik był osobą towarzyską, kontaktową i otwartą 
na innych. Dzięki temu zjednywał sobie przyjaciół niezależnie 
od nacji – potrafił dobrze żyć z sąsiadem 

Polakiem, Żydem, Niemcem, 
dogadać się z Rosjanami. Miał 22 
chrześniaków, komu mógł – 
pomagał. W takim duchu 
wychował swoje dzieci, które 
następnie przejęły pałeczkę i – 
każde na swój sposób – 
kontynuują tradycje aktywnego, 
prospołecznego życia. 

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
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WSPÓŁPRACA

W zdrowym ciele - zdrowy duch
Stowarzyszenie „Fanaberia”, 

dzięki wsparciu finansowemu ze 
środków Powiatu Poznańskiego, 
będzie od połowy lutego realizować 
projekt „W zdrowym ciele – zdrowy 
duch”. Z proponowanych w ramach 
projektu zajęć będą mogły skorzy-
stać kobiety, mieszkanki powiatu 
poznańskiego, głównie z gminy 
Murowana Goślina i gmin sąsiadują-
cych. Realizacja projektu potrwa do 
końca listopada 2022 roku.

Projekt ma na celu promocję zdrowego 
stylu życia wśród kobiet. Kładzie nacisk 
na wielostronne podejście do problema-
tyki zdrowia, łącząc elementy zdrowia 
psychicznego i fizycznego. Planujemy 
zróżnicowane zajęcia ruchowe w tym: 
zumba-fitness, zdrowy kręgosłup, Nordic 
Walking. Podczas warsztatów kulinar-
nych promować będziemy kuchnię 

wegańską i wegetariańską oraz 
opowiemy o roli właściwego 
odżywiania w profilaktyce osteopo-
rozy.

W przypadku ograniczeń spowodo-
wanych covid możliwa jest częścio-
wa realizacja projektu w formie 
online lub w formie zajęć na 
świeżym powietrzu. 

Wkrótce więcej szczegółów na 
naszym profilu na Facebooku oraz  
w specjalnym wydarzeniu. Obserwuj-
cie nas https://m.facebook.com/kgd.
fanaberia/. Zainteresowane kobiety 
prosimy o kontakt za pośrednictwem 
Messengera na Fb lub e-mail kgd.
fanaberia@gmail.com.

Aldona Gryczka-Beszterda
Agata Basińska-Zych

Stowarzyszenie KGD Fanaberia

GOŚLIŃSKI BIULETYN MIESZKAŃCÓW
WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, pl. Powstańców Wlkp. 9, 62-095 Murowana Goślina; 
REDAKTOR NACZELNA: Monika Paluszkiewicz
PRZYGOTOWANIE: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, druk: Zakład Poligraficzny Tomasz Kędziora. | NAKŁAD: 5 500 egzemplarzy.
Wszelkie uwagi dotyczące biuletynu prosimy kierować: biuletyn@murowana-goslina.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania artykułów, a także nie przekazania do publikacji materiałów bez podania przyczyny. 

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

SEKRETARZ
Krzysztof Oczkowski, 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 
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Jednym z miejsc koegzystencji 
Polaków, Niemców i Żydów było Puszczy-
kowo. Pamiątką dawnych czasów jest 
willa z wieżyczką-gołębnikiem, jeden 
z obiektów Szlaku Letniska Puszczykowo. 
Obok powstała bożnica, która nie 
przetrwała do czasów współczesnych. 
Przeszłość utrwaliła się również w nazwie 
wzniesienia obok szkoły, zwanego Górą 
Mojżesza.

DOMY MODLITWY

Najbardziej efektownym śladem obecno-
ści Żydów są synagogi. Jedną z piękniej-
szych w Wielkopolsce jest neoromańska 
synagoga w Buku, obok której zachowała 
się dawna szkoła talmudyczna. Obecnie 
we wnętrzu bożnicy organizowane są 
wystawy, warsztaty i koncerty. Co roku 
obiekt gości festiwal kultury żydowskiej 
Simchat Chajim Festival. Ocalała również 
synagoga w Mosinie, wzniesiona w II 
połowie XIX wieku. Dziś mieści się tu 

Galeria Sztuki, na parterze prezentowane 
są wystawy artystyczne, a piętro zajmuje 
Galeria Historyczna. Dawna synagoga 
znalazła się na trasie gry terenowej-qu-
estu „Mosina w XIX wieku”. 

Mniej szczęścia miały pozostałe bożnice 
wokół Poznania. W 1934 roku spłonęła 
synagoga w Swarzędzu, której plany 
prezentuje Swarzędzkie Centrum Historii 
i Sztuki. Drewniana bożnica w Kórniku, 
jedna z najbardziej oryginalnych w Pol-
sce, została rozebrana w 1940 roku. Jej 
lokalizację przypomina ulica Bożnicza,  
a model można oglądać w Izbie Pamiątek 
Regionalnych w Bninie. Również w czasie 
II wojny światowej zburzono synagogę 
w Obornikach, upamiętnioną na Obornic-
kim Szlaku Tajemnic. Przetrwała nato-
miast mykwa (łaźnia) przy ulicy Ogrodo-
wej, obecnie budynek komunalny. Ofiarą 
okupacji padła też synagoga w Murowa-
nej Goślinie, o której przypomina tablica 
w chodniku oraz quest „Murowana 
Goślina z historią w tle”. Śremską 

synagogę, jeden z przystanków Miejskiej 
Trasy Turystycznej po prawobrzeżnym 
Śremie, rozebrano w 1969 roku w związ-
ku z budową trasy do nowego mostu.

KIRKUTY

Ucho Igielne to wąskie przejście z rynku do 
nieistniejącej już synagogi w Kórniku. Obec-
nie w pasażu zgromadzono macewy (płyty 
nagrobne) z miejscowego cmentarza, do-
stępne raz w roku, 1 listopada. Wejście zdo-
bi oryginalna inskrypcja po hebrajsku i nie-
miecku. Oznakowane miejsce cmentarza 
żydowskiego w Buku znajduje się już poza 
miastem. W Mosinie zamiast kirkutu można 
zobaczyć fragment ogrodzenia z wmurowa-
nym kamieniem pamięci i elementami ma-
cew. Śremski kirkut założono przy wjeździe 
do miasta, w obrębie grodziska. Dziś o hi-
storii tego miejsca, zwanego Żydowskimi 
Górami, świadczy pomnik stylizowany na 
macewę oraz głazy z gwiazdami Dawida. 
W Murowanej Goślinie, gdzie kultywuje się 

Żydzi stanowili 8% ludności II 
Rzeczpospolitej. W miastach 
ten odsetek był znacznie wyż-
szy – co piąty mieszkaniec był 
pochodzenia żydowskiego. 
Choć II wojna światowa zmie-
niła wszystko, to nadal 
możemy znaleźć wokół siebie 
ślady ich dawnej obecności. 

Miejsce po synagodze - tablica Miejskiej Trasy Turystycznej w Śremie.
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Tablica upamiętniająca synagogę w Murowanej Goślinie.
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pamięć o wielokulturowej przeszłości mia-
sta, w obrębie dawnego kirkutu powstało 
lapidarium z ocalałą macewą, współczesną 
rzeźbą „Wiadomość do nieba” oraz Kamie-
niem Pamięci.

WYSTAWY

Na ekspozycję Swarzędzkiego Centrum 
Historii i Sztuki trafiły macewy, które 
ocalały z miejscowego cmentarza. 
W muzeum można wcielić się w rolę 
żydowskiego mieszkańca miasta, nakła-
dając własne zdjęcie na twarz manekina. 
W dawnej synagodze w Buku prezentowa-
ne są judaika, m.in. Tora, akcesoria 
do modlitwy oraz fragmenty modlitewni-
ków, znalezione w szparach filarów. 
Pamiątki żydowskie można również 
znaleźć w Izbie Regionalnej w Murowanej 
Goślinie (macewy) i w zbiorach Muzeum 
Śremskiego (dokumenty).

MIEJSCA MARTYROLOGII

Tragiczną pamiątką po ludności żydow-
skiej są miejsca ich niewolniczej pracy 

w czasie okupacji hitlerowskiej. Żydzi 
pracowali m.in. przy budowie pałacu 
Arthura Greisera w Jeziorach (obecnie 
Muzeum Przyrodnicze) oraz drogi zwanej 
Grajzerówką. Podobna sytuacja miała 
miejsce przy budowie Obornickich 
Łazienek, do której wykorzystano m.in. 
macewy z miejscowego cmentarza. 
Stawiając Głaz Pamięci w Gołuskach, 
uhonorowano ofiary tamtejszego obozu 
pracy, natomiast tablice upamiętniające 
obozy pracy dla Żydów zawisły na 
wzgórzu kościelnym w Kicinie oraz 
stacjach kolejowych w Swarzędzu 
i Kobylnicy. Żydowskie ofiary z tego 
ostatniego obozu spoczęły w zbiorowej 
mogile na cmentarzu w Uzarzewie. 
Tragiczną historię obozów pracy tymcza-
sowej z Wielkopolski dokumentuje 
Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie. 
Placówka, założona na terenie jednego 
z obozów, opowiada o wykorzystywaniu 
pracy Żydów do budowy autostrady 
z Frankfurtu nad Odrą do Poznania.

Piotr Basiński
Poznańska Lokalna  

Organizacja Turystyczna

 „Turystyczne PLOTki” W ramach cyklu, wspólnie z Poznańską Lokalną Organiza-
cją Turystyczną (PLOT), przybliżamy nasze atrakcje i ofertę naszych sąsiadów. 
Liczymy, że artykuły pozwolą na wirtualne zwiedzanie turystycznych perełek okolic 
Poznania, a w przyszłości staną się inspiracją dla rzeczywistych wycieczek.
Kolejne teksty cyklu ukażą się równolegle na łamach informatorów samorządowych 
12 gmin członkowskich PLOT, w Naszym Głosie Poznańskim oraz w Prasowej Powia-
towej 17.

Macewa na kirkucie w Murowanej Goślinie.Grajzerówka zimową porą.

Galeria Sztuki w Mosinie - dawna synagoga.
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Strefa Wielokulturowości w Swarzędzkim Centrum Historii i Sztuki.
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Sala miejska (dawna synagoga) w Buku.

Sala miejska (dawna synagoga) w Buku.
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Ucho Igielne w Kórniku.
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Powstanie Wielkopolskie 
wybuchło 27 grudnia 1918 r. 
w Poznaniu. Było to jedno 
z czterech zwycięskich 
powstań w dziejach Polski. 
Pierwsze z polskich powstań 
z tamtego okresu, które umoż-
liwiło realizację wszystkich 
założonych celów. 

Murowana Goślina przyłączyła się do 
Powstania Wielkopolskiego 1 stycznia 
1919 roku. Wówczas rady parafialne, 
z księdzem Tytusem Orańskim z gośliń-
skiej fary oraz księdzem Norbertem 
Szwabą z Białężyna na czele, przejęły 
urzędy miejskie. Odbyło się to bezkrwa-
wo. Patrioci z Murowanej Gośliny zasilili 
szeregi oddziałów walczących w powsta-
niu i trzech z nich zginęło w walkach: 
Witold Ciężki, Antoni Maluśki, Józef 
Skowroński.

Murowana Goślina czci pamięć 
bohaterów. Rynek w centrum miasta 
nazwano placem Powstańców Wielko-
polskich. W styczniu 1964 roku – 
w 45. rocznicę powstania, na ścianie 
ratusza odsłonięta została tablica 
pamiątkowa, natomiast we wrześniu 
1969 roku odsłonięto pomnik ku czci 
Powstańców Wielkopolskich 1918-
1919 i ofiar II wojny światowej. 
W 2008 roku - w 90. rocznicę wybu-
chu powstania odsłonięto czarną 
kamienną tablicę dekorowaną wize-
runkiem krzyża powstańczego, na 
której wypisano nazwiska 102 uczest-
ników powstania. Podczas rewitalizacji 
placu Powstańców Wielkopolskich 

pomnik został odrestaurowany i prze-
niesiony w inne miejsce.

W tym roku po raz pierwszy rocznicę 
wybuchu Powstania Wielkopolskiego 
obchodziliśmy jako święto państwowe - 
Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania 
Wielkopolskiego.

W naszym mieście 27 grudnia br. w koście-
le pw. św. Jakuba Apostoła odbyła 
się msza św. w intencji Powstańców 
Wielkopolskich koncelebrowana przez ks. 
dziekana Sławomira Jessę i Proboszcza 
Parafii pw. św. Marii Magdaleny ks. Jana 
Kwiatkowskiego. Liturgię mszy św. wzboga-
cił śpiewem Chór Mieszany „Vocantes” pod 
kierunkiem prof. Leszka Bajona.

Dalsza część uroczystości miała miejsce 
przy pomniku na placu Powstańców 
Wlkp. 

Burmistrz Dariusz Urbański w swoim 
wystąpieniu nawiązał do genezy tego 

historycznego zrywu. Następnie delega-
cje ponad dwudziestu różnych środowisk 
(szkoły, stowarzyszenia, organizacje 
i instytucje) złożyły wiązanki pod pomni-
kiem na placu Powstańców Wielkopol-
skich. Na zakończenie wspólnym śpiewa-
niem hymnu uczczono pamięć 
powstańców. Tradycyjnie kibice Lecha 
Poznań oddali hołd powstańcom, 
odpalając race.

Ostatnim akcentem obchodów Narodo-
wego Dnia Zwycięskiego Powstania 
Wielkopolskiego było Strzelanie Powstań-
cze, zorganizowane przez Kurkowe 
Bractwo Strzeleckie w Murowanej 
Goślinie na strzelnicy krytej. Tarczę 
Powstańczą zdobył Radosław Szpot, 
drugie miejsce zajął Marek Krotecki, 
a trzecie Tomasz Wawrzyniak.

Arleta Włodarczak
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

KULTURA

Narodowy Dzień  
Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego
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„Kolędujmy Małemu” to tytuł 
wydarzenia, które od lat odbywa się 
w Murowanej Goślinie. 
Nie inaczej było w tym roku. Miejsko 
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji wraz 
z Parafią pw. św. Jakuba Apostoła po raz 
11 zaprosili mieszkańców do goślińskiej 
fary, gdzie czekała Orkiestra Dęta OSP 
pod batutą Mateusza MJ Sibilskiego, by 
wspólnie radować się z narodzin Pana  
i śpiewać najpiękniejsze polskie kolędy. 
Orkiestra przygotowała łącznie dziewięć 
kolęd. Podczas kolędowania wybrzmiały 
najpiękniejsze znane polskie utwory. 

Ferie w naszym ośrodku kultury w tym 
roku upłynęły pod znakiem kosmicznej 

przygody. Na warsztatach majsterkowania 
u pana Majsterklepki młodzi konstruktorzy 
budowali astronautę w kosmicznym 
skafandrze do latania w przestrzeni 
kosmicznej oraz model promu kosmicznego 
z kartonu. Na prom młodzi astronauci 
zabrali najważniejsze z ich punktu widzenia 
rzeczy potrzebne do przetrwania w kosmo-
sie. Tak w ładowniach promów znalazły się: 
telewizor, czołg, rakiety, ale również 
zaskakujące inżynieryjne rozwiązania, jak 
rozwijana rzeka, czy zminiaturyzowany 
system biosferyczny, trawy, zboża, zwierzę-
ta, rodziny, przyjaciele i wiele innych 
ziemskich „spraw” i drobiazgów tak bardzo 
potrzebnych ludziom. Promy przeszły 

Koncerty Noworoczne w gminie 
Murowana Goślina to wyjątkowe wydarze-
nia, które od lat, 1 stycznia gromadzą tłumy 
gośliniaków. Po ubiegłorocznej przerwie 
związanej z pandemią tegoroczny koncert 
jeszcze bardziej pobudził apetyty gośliń-
skich melomanów. W tym roku burmistrz 
Dariusz Urbański zaprosił do Murowanej 
Gośliny trzech wspaniałych tenorów, którzy 
to swoim poczuciem humoru, doborem 
repertuaru i przede wszystkim śpiewem 
przenieśli publiczność w magiczny świat 
pozbawiony zmartwień i codziennego 
zgiełku.
Koncert rozpoczął burmistrz, który życzył 
wszystkim zdrowia w tym trudnym czasie 

W wykonaniu orkiestry można było usłyszeć 
m.in. „Bóg się rodzi”, „Dzisiaj w Betlejem”, 
„Lulajże Jezuniu”, „Wśród nocnej ciszy”, 
„Pójdźmy wszyscy do stajenki”.
Przed zakończeniem goślińskiego 
kolędowania ksiądz proboszcz Sławomir 
Jessa w bardzo ciepłych słowach podzię-
kował kapelmistrzowi, orkiestrze i publicz-
ności za to wspólne spędzenie 
wieczoru i kolędowanie. Kwiaty oraz 
podziękowania w imieniu burmistrza 
przekazała Elżbieta Dziel – Przewodniczą-
ca Komisji Oświatowo Społecznej Rady 
Miejskiej w Murowanej Goślinie.

również surowe testy lotów. Jeden z nich 
przeleciał kilkanaście metrów przestrzeni 
naszego korytarza! Kreatywni w pracowni 
tworzyli klimat i atmosferę zimy z prawdzi-
wego zdarzenia, ze śniegiem i bałwanami. 
W laboratorium pogody i klimatu udało 
się pomóc trochę zimie, aby wypiękniała 
i pokazała się w pełnej krasie. Powstały 
makiety zimowe ze śniegiem i mroźnym, 
czystym powietrzem. Na dużych kartono-
wych planszach powstały mapy głębokiego 
nieba, czyli wizualizacje najodleglejszych 
zakątków wszechświata. Pojawiły się 
planety, obłoki gazowe, mgławice barwne, 

związanym z pandemią. Następnie na 
scenie pojawiły się gwiazdy tegorocznego 
koncertu: Bartosz Kuczyk, Mirosław 
Niewiadomski oraz Mariusz Ruta. Publicz-
ność usłyszała wiele znanych szlagierów, 
pieśni i piosenek, a także znane arie 
operetkowe i musicalowe. Nie zabrakło 
takich utworów jak: „Brunetki, blondynki”, 
„Wielka sława to żart” „O Sole Mio” czy 
„Volare”. Pojawiły się także wielkie świato-
we przeboje takich artystów, jak Celine 
Dion, Tom Jones, Frank Sinatra czy Elvis 
Presley. Prowadzący koncert Bartosz 
Kuczyk bawił ze smakiem zebraną 
publiczność, przywołując anegdoty z życia 
artystów. Wspaniała muzyka i znakomite 

Uczestnicy tegorocznego spotkania z okazji 
Święta Objawienia Pańskiego pożegnali 
się kolędą „Bóg się rodzi”, którą jak zawsze 
wykonano na stojąco. Tradycyjnie na 
koniec każdy z uczestników został obdaro-
wany cukierkami od księdza proboszcza.

Tekst i zdjęcia: Tomasz Mizgier

czarne dziury i przestrzenie do eksploracji 
w wyobraźni. Ostatniego dnia ferii spróbowa-
liśmy wyczarować z gliny dzwonek i naczy-
nia. Uczestnicy warsztatów gliniarskich 
poznali tajemnice i ciekawostki artystyczne-
go rzemiosła ceramicznego. Artyści wykonali 
dzwonek i naczynie, używając tradycyjnych 
metod i narzędzi. Dla wszystkich z niepo-
skromioną energią uruchomione zostały 
dmuchańce w hali sportowej. Piątek 
z dmuchańcami zakończył cykl naszych 
spotkań warsztatowych pełną energii 
zabawą. Można śmiało stwierdzić, że 
tegoroczne ferie były iście odlotowe.
Serdeczne podziękowania dla Spółki MG 
Sport i Nieruchomości za gościnę 
i bardzo dobrą współpracę przy organiza-
cji imprezy w hali.

Bartłomiej Stefański
Zdjęcia: Agnieszka Szymańska-Wojtera, 

Tomasz Mizgier, Bartłomiej Stefański

wykonanie sprawiały, że publiczność 
podczas koncertu wiele razy śpiewała wraz 
z wykonawcami, a ręce same składały 
się do oklasków. Tenorzy zostali wspaniale 
przyjęci przez goślińską widownię. Owacja-
mi na stojąco i kwiatami dla artystów 
zakończył się ich niesamowity występ.
Koncert odbył się w auli Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Murowanej Goślinie 
z zachowaniem obowiązujących obo-
strzeń dotyczących pandemii.
Do siego roku!

Tekst i zdjęcia: Tomasz Mizgier

Z trzema tenorami w Nowy Rok

Kolędujmy Małemu

Kosmiczne ferie



- maksymalna liczba 
uczestników – 150 osób,

- bez pomiaru czasu, bez 
rywalizacji, liczy się 
aktywność i zabawa,

- dla każdego uczestnika 
pamiątkowy medal oraz 
posiłek regeneracyjny,

- zawody w plankach,
- do rozlosowania 

upominki od sponsorów.

Urząd Miasta i Gminy  
zaprasza do udziału w akcji!

Ekipy chętne mogą się zgłaszać:  
promocja@murowana-goslina.pl

Urząd udostępni worki i rękawiczki 
jednorazowe oraz uzgodni miejsce 

składowania śmieci do wywiezienia.

mailto:promocja@murowana-goslina.pl

