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GMINA

Premier Mateusz Morawiecki 
na podstawie art. 28f ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym 
wyznaczył z dniem 24 lutego 
2023 r. Zbyszka Górnego do 
pełnienia funkcji Burmistrza 
Miasta i Gminy Murowana 
Goślina do czasu objęcia obo-
wiązków przez nowo wybra-
nego burmistrza.
Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński 
wnioskiem z dnia 13 lutego 2023 r., 
przekazanym przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, wystąpił 
o wyznaczenie Zbyszka Górnego do 
pełnienia funkcji burmistrza Murowanej 
Gośliny. Powołanie osoby pełniącej 
funkcję burmistrza uzasadnia fakt 
zrzeczenia się mandatu przez dotychcza-

31 stycznia odbyła się uroczy-
stość wręczenia komputerów dla 
dzieci z rodzin pegeerowskich 
w naszej gminie. 

Aby mogło dojść do przekazania sprzętu, 
w maju 2022 r. podpisano umowę 
o powierzenie grantu (w ramach Progra-
mu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój 
cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 
odporności na zagrożenia REACT-EU 
działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz 
wzmocnienie cyfrowej odporności na 
zagrożenia dotycząca realizacji projektu 

sowego burmistrza Dariusza Urbańskiego.

Zbyszko Górny (na zdjęciu po prawej) jest 
absolwentem Politechniki Poznańskiej. 
Od 1994 roku pracuje w Sieci Badawczej 
Łukasiewicz w Poznańskim Instytucie 
Technologicznym, gdzie jest odpowie-
dzialny m.in. za wdrażanie i projektowa-
nie systemów logistycznych. W 2021 
roku przez pięć miesięcy pełnił funkcję 
wójta gminy Dopiewo, do czasu objęcia 
obowiązków przez nowo wybranego 
wójta. W latach 2006-2015 był przewod-
niczącym Rady Osiedla Starołęka-Miniko-
wo-Marlewo w Poznaniu, gdzie w latach 
2019-2023 pełnił funkcję radnego. W 
latach 2014-2018 był radnym miasta 
Poznania, a także wiceprzewodniczącym 
Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki 
Mieszkaniowej.

- Moim obowiązkiem jest przygotowanie 
i przeprowadzenie wyborów na urząd 
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana 

grantowego „Wsparcie dzieci 
z rodzin pegeerowskich 
w rozwoju cyfrowym – Granty 
PPGR”). Gmina Murowana 
Goślina pozyskała grant 
wartości 546 000 zł, a na-
stępnie pośredniczyła w 
przyjmowaniu i przekazywaniu 
wniosków od naszych miesz-
kańców. Finalnie do projektu 
zakwalifikowało się 222 dzieci 
z rodzin pegeerowskich naszej 
gminy. Podczas uroczystości 
31 stycznia wręczano pierw-
szą pulę, czyli 197 urządzeń (191 

Goślina – mówi Zbyszko Górny – Ponadto 
moją rolą będzie wykonywanie uchwał 
Rady Miejskiej, a także dbanie o realiza-
cję bieżących inwestycji i innych najważ-
niejszych zadań.

Dyżury dla mieszkańców odbywają 
się w poniedziałki w godz. 14.00-16.00.

(MP) 
na podst. Informacji Wielkopolskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu 
Zdjęcie: WUW

laptopów i 6 tabletów). Dzieci wraz 
z opiekunami odbierały komputery z rąk 
posła na sejm Bartłomieja Wróblewskie-
go, Radosława Szpota oraz radnych 
Elżbiety Dziel i Bogusława Frąckowiaka, 
a także Ewy Pomin. Nieobecni podczas 
uroczystości odbierali swoje urządzenia 
w urzędzie.

22 lutego 2023 r. w urzędzie rozpoczął 
się odbiór laptopów z drugiej puli (25 szt.).

(MP) 
Zdjęcie: archiwum UMiG MG

Zbyszko Górny pełni funkcję 
burmistrza w gminie Murowana Goślina

Cyfrowe wsparcie
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Przy Szkole Podstawowej nr 2 
w Murowanej Goślinie zakończono 
montaż podjazdu. 
Ułatwi on wejście do szkoły osobom 
z niepełnosprawnościami, rodzicom 
z wózkami dziecięcymi, a także wszyst-
kim, którzy mają problem z poruszaniem 

się. Potrzebę wykonania podjazdu po-
twierdził audyt dostępności „Dostępna 
szkoła”, który wykonaliśmy w goślińskich 
placówkach. 

(BK) 
Zdjęcie: archiwum UMiG MG

Nowy podjazd

W roku 2019 Gmina Czerwonak – 
przy współpracy z Gminą Murowana 
Goślina - przystąpiła do realizacji 
zadania inwestycyjnego pn.: Budowa 
ścieżek rowerowych w Bolechowie 
(cz. I) oraz w Owińskach (cz. II) 
w ramach projektu „Metropolitarny 
System Tras Rowerowych w gminie 
Czerwonak oraz w gminie Murowana 
Goślina”.

W Bolechowie powstaje ścieżka pieszo
-rowerowa na odcinku ok 2,4 km, o szer. 
3,0 m, biegnąca prawie na całym swo-
im odcinku wzdłuż drogi wojewódzkiej 
nr 196. Ścieżka swój początek ma przy 
ul. Granicznej w Bolechowie-Osiedlu, 
a koniec na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej 
z ul. Szkolną w Bolechowie. Wykonana 
zostanie z masy bitumicznej na odcin-
kach nowoprojektowanych oraz z kostki 

W roku 2019 Gmina Czerwonak – 
przy współpracy z Gminą Murowana 
Goślina - przystąpiła do realizacji 
zadania inwestycyjnego pn.: Budowa 
ścieżek rowerowych w Bolechowie 
(cz. I) oraz w Owińskach (cz. II) 
w ramach projektu „Metropolitarny 
System Tras Rowerowych w gminie 
Czerwonak oraz w gminie Murowana 
Goślina”.
W Owińskach powstaje ścieżka pieszo
-rowerowa o długości ok. 1,6 km i szer. 
3,0 m biegnąca na całym swoim odcin-
ku wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 196. 

betonowej na odcinkach poszerzanych, 
na których istnieje już taka właśnie 
nawierzchnia. Na fragmencie ścieżki 
o długości ok 200 m zastosowana zosta-
nie farba luminescencyjna. Akumuluje 
ona w ciągu dnia energię słoneczną, 
a po zapadnięciu zmroku wszystkie 
oznakowania drogi rowerowej, wykonane 
w tej technologii świecą, przyczyniając 
się do znacznej poprawy bezpieczeństwa 
wszystkich użytkowników ścieżki.

W ramach inwestycji wybudowane zosta-
nie również nowe oświetlenie w techno-
logii energooszczędnej LED oraz w części 
zmodernizowane zostanie oświetlenie 
istniejące. Na przejściu dla pieszych 
przez DW196 oraz na dwóch parkingach 
typu B&R, zlokalizowane zostaną lampy 
wykorzystujące OZE (odnawialne źródła 
energii). Poza tym parkingi B&R wyposa-

Ścieżka swój początek ma na wysokości 
ul. Tatarakowej w Owińskach, a koniec 
na wysokości ostatnich zabudowań zlo-
kalizowanych przy ul. Bydgoskiej w Owiń-
skach w kierunku Bolechowa. Ścieżka 
wykonana zostanie z masy bitumicznej 
na odcinkach nowoprojektowanych oraz 
z kostki betonowej na odcinkach posze-
rzanych, na których istnieje już taka wła-
śnie nawierzchnia. 

Podobnie, jak w przypadku ścieżki przez 
Bolechowo, zmodernizowane zostanie 
oświetlenie, parking Bike&Ride wyposa-

Budowa ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej w Bolechowie

Budowa ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej w Owińskach

INWESTYCJE

żone zostaną w samoobsługowe stacje 
naprawy rowerów, stojaki rowerowe, 
ławki, kosze na śmieci oraz tablice infor-
macyjne.

Obecnie trwają prace budowlane 
na przejściu przez tory kolejowe w Bo-
lechowie-Osiedlu, w obrębie którego 
wykonany zostanie labirynt najazdowy 
z barierek, wymuszający na użytkowniku 
ścieżki obserwację w kierunku nadjeż-
dżającego pociągu, jednocześnie zapew-
niając doskonałą widoczność w obydwu 
kierunkach. 
Prace budowlane potrwają do końca 
maja br.

Łączna wartość inwestycji to: 
3 130 350,00 zł z tego dofinansowanie 
unijne wynosi: 2 065 117,41 zł.

(DN)

żony zostanie w samoobsługową stację 
naprawy rowerów, stojaki rowerowe, 
ławki, kosze na śmieci oraz tablicę infor-
macyjną. W ramach inwestycji powstanie 
również nowe przejście przez drogę woje-
wódzką nr 196 zlokalizowane na odcinku 
pomiędzy ul. Cysterek a ul. Stawową.

Zakończenie inwestycji planowane jest 
w maju br. Łączna wartość inwestycji to: 
1 826 550,00 zł., z tego dofinansowanie 
unijne wynosi: 1 251 819,23 zł.

(DN)
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Podatek dochodowy od osób 
fizycznych (PIT) to jedno z naj-
ważniejszych źródeł dochodów 
gminy. Jeśli mieszkasz w naszej 
gminie, tutaj płać podatki. 
Wówczas pieniądze te 
będziemy mogli przeznaczać 
na inwestycje w naszym mie-
ście i gminie, a tym samym 
poprawiać komfort Twojego 
życia. Nie musisz nawet - jeśli to 
dla Ciebie z jakichkolwiek przy-
czyn wygodne - zmieniać 
zameldowania.

Wnioski o udział w programie 
likwidacji wyrobów zawierających 
azbest można składać w urzędach 
gmin powiatu poznańskiego, właści-
wych dla położenia danej nierucho-
mości, w terminie do 16 czerwca 
2023 roku. Do wniosku należy dołą-
czyć dokument potwierdzający tytuł 
prawny do nieruchomości. 
Powiat Poznański pokrywa 100 proc. 
kosztów związanych z likwidacją wyro-

Od 1 lutego 2023 r. Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych przyjmuje wnio-
ski o świadczenie wychowawcze 
500+ na nowy okres (od 1 czerwca 
2023 r. do 31 maja 2024 r). 

Wnioski 500+ można złożyć za pośred-
nictwem:

 ▪ PUE ZUS,
 ▪ aplikacji mobilnej mZUS dostępnej na 
urządzenia mobilne,

 ▪ portalu Empatia,

Niestety, wiele osób faktycznie mieszka-
jących w Gminie Murowana Goślina nie 
rozlicza się w Pierwszym Urzędzie Skar-
bowym w Poznaniu (właściwym dla Gmi-
ny Murowana Goślina), w związku z tym 
ich podatek zasila budżet innej gminy.

Wystarczy w formularzu podatkowym 
PIT wpisać Gminę Murowana Goślina, 
jako miejsce zamieszkania i wskazać 
właściwy miejscowo urząd skarbowy – 
Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu, 
ul. Dolna Wilda 80, 61-501 Poznań. 
Dzięki temu nasze podatki będą wpły-
wały tam, gdzie rzeczywiście miesz-
kamy i nie musimy przy tym zmieniać 
meldunku.

bów azbestowych 
(demontaż, od-
biór, transport 
oraz uniesz-
kodliwienie). 
Wnioskodawca 
ma obowiązek 
zgłoszenia prac 
związanych 
z demontażem 
azbestu (przed 

 ▪ bankowości elektronicznej, jeśli bank 
ma taką usługę. 

Nadal obowiązują dotychczasowe wnioski. 

Świadczenie 500+ przysługuje również 
obcokrajowcom zamieszkałym w Polsce:

 ▪ obywatelom UE/EFTA, 
 ▪ pozostałym cudzoziemcom, o ile mają 
legalny pobytu w Polsce wraz z do-
stępem do polskiego rynku pracy. Do 
wniosku powinni dołączyć dokument 
potwierdzający legalność pobytu 

W ten sposób zwiększamy pulę środków 
finansowych na dalsze inwestycje, czyli 
np. drogi, chodniki, place zabaw itp.

Ponad 38 proc. z płaconych przez Pań-
stwa podatków wróci do Gminy Murowa-
na Goślina!

URZĄD SKARBOWY OBSŁUGUJĄCY 
MIASTO I GMINĘ MUROWANA 
GOŚLINA:
Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu 
ul. Dolna Wilda 80 
61-501 Poznań 
Centrala telefoniczna: 61 65 78 787 
www.poznan.apodatkowa.gov.pl/pierw-
szy-urzad-skarbowy-w-poznaniu

rozpoczęciem prac) do Wydziału Admi-
nistracji Architektoniczno-Budowlanej. 
W przypadku wnioskodawców zajmu-
jących się produkcją, przetwarzaniem 
i obrotem produktami rolnymi – obo-
wiązkowo należy wypełnić oświadczenie 
oraz formularz informacyjny. 

Więcej informacji: https://www.bip.po-
wiat.poznan.pl/1588,azbest

(PP)

w Polsce wraz z dostępem do rynku 
pracy, np. kartę pobytu z adnotacją 
„dostęp do rynku pracy”.

Świadczenie 500+ przysługuje obywatelom 
Ukrainy, którzy przybyli z Ukrainy do Polski po 
23 lutego 2022 r., w związku z działaniami 
wojennymi i uzyskali legalny pobyt w Polsce 
na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa. 

Obywatele Ukrainy będą mogli składać 
wnioski poprzez:

 ▪ PUE ZUS, 
 ▪ portal Empatia
 ▪ bankowość elektroniczną.

Zgodnie o obecnie obowiązującym sta-
nem prawnym, wnioski SW-U na okres 
2023/2024 obywatele Ukrainy będą 
mogli składać do 24 sierpnia 2023 r.

(ZUS)

Płacę podatki tam, gdzie mieszkam

Likwidacja azbestu

500+

URZĄD

https://www.murowana-goslina.pl/101,inwestycje
http://www.poznan.apodatkowa.gov.pl/pierwszy-urzad-skarbowy-w-poznaniu
http://www.poznan.apodatkowa.gov.pl/pierwszy-urzad-skarbowy-w-poznaniu
https://www.bip.powiat.poznan.pl/1588,azbest
https://www.bip.powiat.poznan.pl/1588,azbest
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26 stycznia br. odbyła się 
uroczysta gala programu reali-
zowanego przez stowarzysze-
nie LGD Kraina Trzech Rzek - 
Działaj Lokalnie, na której pod-
sumowane zostały ubiegło-
roczne prace i ich efekty. 

W ramach ubiegłorocznej edycji w sumie 
przyznanych zostało 12 dotacji, w roz-
maite działania zaangażowało się 174 
wolontariuszy i 1652 uczestników wyda-
rzeń. Łączna kwota przyznanych dotacji 
to 59 924,99 zł, z czego 30 000 zł z Pol-
sko Amerykańskiej Fundacji Wolności, 
29 924,99 zł z budżetu LGD Kraina 
Trzech Rzek. Wkład finansowy granto-
biorców wyniósł 5086,43 zł, a 23 867 zł 

Pierwsze od wielu lat stwierdze-
nie obecności wilka na terenie Pusz-
czy Zielonka miało miejsce 
w 2014 roku. Od 9 lat tutejsza popu-
lacja wydaje się stabilna - to ozna-
cza, że miejscowa wilcza rodzina, 
mimo dużej presji ze strony czło-
wieka – gęstniejącej zabudowy otu-
liny parku krajobrazowego, penetra-
cji lasu przez jej mieszkańców, tury-
stów, grzybiarzy czy myśliwych - 
zamieszkała tu na stałe. 
Tereny Puszczy Zielonki cechują się dużą 
lesistością i liczebnością zwierzyny, co 
tworzy sprzyjające warunki dla tych dra-
pieżników, pomimo silnej antropopresji. 
A jednak bezpośrednie obserwacje tutej-
szych wilków są rzadkością i ten, komu 
udało się zobaczyć wilka na własne oczy, 
może uważać się za szczęściarza. 

Miejscowej, ostrożnej grupie rodzinnej, 
którą obserwujemy między innymi przy 
pomocy fotopułapek i tropień od pięciu 
lat, dotychczas dość skutecznie udaje 
się unikać bliższych spotkań z ludźmi. 
W ciągu tych wszystkich lat, nigdy nie 
doliczyliśmy się więcej, niż pięciu osobni-
ków (tworzących tę rodzinę) jednocześnie 
i nie znamy żadnych potwierdzonych 
obserwacji, z których wynikałaby większa 
liczba jej członków. Do wiosny zeszłego 

to wartość wkładu niefinansowego w po-
staci pracy wolontariuszy. 

Sukcesy ubiegłorocznych realizacji gran-
tobiorcy i członkowie komisji grantowej 
świętowali właśnie podczas gali 26 stycz-
nia. To najlepszy czas i miejsce na gra-
tulacje i podziękowania dla aktywnych 

roku samiec zwany przez nas Zuchem 
i samica – Zmora byli rodzicami wszyst-
kich tutejszych szczeniąt co najmniej od 
2018 roku. Niestety, Zmora zaginęła, 
wraz z zeszłorocznym miotem, tuż po 
porodzie w maju 2022 r. Nie znamy kulis 
tego dramatu, pozostaje nam nadzieja, 
że w jej zniknięcie nie był zamieszany 
człowiek.

Pół roku później u boku Zucha pojawiła 
się nowa samica i jako że wilcze Walen-
tynki już miały miejsce, czekamy na wio-
snę, szczenięta i lepsze czasy.

organizacji, wyróżnienia za filmy z realiza-
cji projektów oraz ciekawe rozmowy. Siłą 
naszej LGD jest aktywna społeczność 
lokalna – dziękujemy, że jesteście, dzia-
łacie i dodajecie nam skrzydeł!

Magdalena Przystałowska 
Zdjęcie: archiwum LGD  

Kraina Trzech Rzek

Tymczasem zachęcamy do obejrzenia 
filmów: pierwszy upamiętniający ubiegłe 
przedwiośnie, jeszcze ze Zmorą, drugi 
ze szczeniętami Zucha i Zmory z miotu 
2021 – Zadrą i Zadarem.
https://www.youtube.com/watch?v=Tm-
7SCWNeyLQ
https://www.youtube.com/watch?v=bPI-
LAX_18i8

Marta Gawrysiak 
Fundacja Leśna Pomoc - Ośrodek 

Rehabilitacji Dzikich Zwierząt
Zdjęcie: wilk w Puszczy Zielonka,  

kadr z filmu

Gala Działaj Lokalnie

Poznajcie wilki z Puszczy Zielonka

WSPÓŁPRACA

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTm7SCWNeyLQ%26fbclid%3DIwAR1xBn7bA3taaAFbbUN2LZHItaKSKEveOlCkivlP4JLMqRZbCOOOkAfkK-I&h=AT2KKD-dKPZxvpixLn_FBkGNdbvhievg2nST_SL8bnnbxe7tzTRH2g6p-eJtVI-X9Mz0-o6dPUpFgE50TNDsG_Tpqf0MVeP39YSvYSEopbVD9h-J01T9ppV2T6js4dUxOANk&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0BEWvK4BP6APEhvCliD8VXeEMsRr5htmtl1zI-Wmj9aHt6U6Jf-RRs3muVm3tcp5kBbY8qUrgV17HzZKkOtzCQ8oYI-w1_zqSoylvfA5xGw19dRmnQ9XOsxrQOvTfRA8iCW9EsJitUINR1PpnwvQQW-s8j0Gad7EHoZY0KXSskSJxsb5q7G9CUgdUoksezyx0GSS39oMwKH49kihQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTm7SCWNeyLQ%26fbclid%3DIwAR1xBn7bA3taaAFbbUN2LZHItaKSKEveOlCkivlP4JLMqRZbCOOOkAfkK-I&h=AT2KKD-dKPZxvpixLn_FBkGNdbvhievg2nST_SL8bnnbxe7tzTRH2g6p-eJtVI-X9Mz0-o6dPUpFgE50TNDsG_Tpqf0MVeP39YSvYSEopbVD9h-J01T9ppV2T6js4dUxOANk&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0BEWvK4BP6APEhvCliD8VXeEMsRr5htmtl1zI-Wmj9aHt6U6Jf-RRs3muVm3tcp5kBbY8qUrgV17HzZKkOtzCQ8oYI-w1_zqSoylvfA5xGw19dRmnQ9XOsxrQOvTfRA8iCW9EsJitUINR1PpnwvQQW-s8j0Gad7EHoZY0KXSskSJxsb5q7G9CUgdUoksezyx0GSS39oMwKH49kihQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DbPILAX_18i8%26fbclid%3DIwAR0aLwtrFiu6HqQ8rBhSNPjHHBZtv0edoD83U3nIzgkyCzIty5NDD-x5EU4&h=AT1HSiBZDqHU2fkIfDvw8xDRQ8QHE3ysIkafQpINmEqO1LhZmIlF8cUVA37Yb777cJvypr7ClQ4yueTAZJxFu_D0CYXkAOxIcUiFMcPcWE0zkBuZ4Hpm-nnBwWsdMFM7b5yd&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0BEWvK4BP6APEhvCliD8VXeEMsRr5htmtl1zI-Wmj9aHt6U6Jf-RRs3muVm3tcp5kBbY8qUrgV17HzZKkOtzCQ8oYI-w1_zqSoylvfA5xGw19dRmnQ9XOsxrQOvTfRA8iCW9EsJitUINR1PpnwvQQW-s8j0Gad7EHoZY0KXSskSJxsb5q7G9CUgdUoksezyx0GSS39oMwKH49kihQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DbPILAX_18i8%26fbclid%3DIwAR0aLwtrFiu6HqQ8rBhSNPjHHBZtv0edoD83U3nIzgkyCzIty5NDD-x5EU4&h=AT1HSiBZDqHU2fkIfDvw8xDRQ8QHE3ysIkafQpINmEqO1LhZmIlF8cUVA37Yb777cJvypr7ClQ4yueTAZJxFu_D0CYXkAOxIcUiFMcPcWE0zkBuZ4Hpm-nnBwWsdMFM7b5yd&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0BEWvK4BP6APEhvCliD8VXeEMsRr5htmtl1zI-Wmj9aHt6U6Jf-RRs3muVm3tcp5kBbY8qUrgV17HzZKkOtzCQ8oYI-w1_zqSoylvfA5xGw19dRmnQ9XOsxrQOvTfRA8iCW9EsJitUINR1PpnwvQQW-s8j0Gad7EHoZY0KXSskSJxsb5q7G9CUgdUoksezyx0GSS39oMwKH49kihQ
https://www.facebook.com/lesnapomoc/?__cft__%5b0%5d=AZUSZmovKh-8oLNusyXAu9odeVKjFqSRxc3ZNiWl_03XB2emMUsEf2_uxl6UuscvUfmODUIty0VSZaZmgmtcpq45LvTWda7ln7n7svNar6Jdbje8QtWpwi0NAwNth78FIesPfLBZbkCjpVcQThkTdSdMCLeImJr2SxDMOG1DsKOc8T6db7F-I4ypUUl7eSvE7Lg&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/lesnapomoc/?__cft__%5b0%5d=AZUSZmovKh-8oLNusyXAu9odeVKjFqSRxc3ZNiWl_03XB2emMUsEf2_uxl6UuscvUfmODUIty0VSZaZmgmtcpq45LvTWda7ln7n7svNar6Jdbje8QtWpwi0NAwNth78FIesPfLBZbkCjpVcQThkTdSdMCLeImJr2SxDMOG1DsKOc8T6db7F-I4ypUUl7eSvE7Lg&__tn__=-UC%2CP-R
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Posterunek z Murowanej Gośliny zajął 
3. miejsce w konkursie na najlepszy ko-
misariat w powiecie poznańskim. Na po-
dium był także w ubiegłym roku.

Wyniki rywalizacji służb mundurowych, 
której celem jest promowanie i premio-

Dlaczego warto szczepić, jak zrobić to 
w praktyce, jak znaleźć pieniądze, jak to 
zorganizować? Wreszcie jaki produkt wy-
brać i jak oddziaływać na opinię społeczną, 
by możliwie dużo dzieci zostało objętych 
szczepieniami? To tylko niektóre z pytań, 
na które szukano odpowiedzi podczas 
konferencji „Priorytety w Ochronie Zdrowia 
2023”, która odbyła się niedawno na Zam-
ku Królewskim w Warszawie. 

Ruszył nabór wniosków na dofinan-
sowanie prac konserwatorskich, restau-
ratorskich czy robót budowlanych przy 
zabytkach wpisanych do rejestru lub 
znajdujących się w gminnej ewidencji, 
położonych na terenie powiatu poznań-
skiego. Warto starać się o te środki, bo 
powiat każdego roku przeznacza spore 
kwoty na ten cel. Od 1999 r. wydano nie-
mal 16 mln zł na renowacje. Ze wsparcia 
skorzystało prawie 90 podmiotów. Tylko 

wanie najlepszych placówek w regionie, 
ogłoszono podczas minionej sesji rady 
powiatu. Na szczycie znalazł się komi-
sariat z Buku, a na 2. pozycji uplasowali 
się funkcjonariusze z Pobiedzisk. Wszy-
scy już kilkukrotnie zdobywali najwyższe 
pozycje. Poza tytułami jednostki otrzy-
mały także nagrody finansowe: 30 tys. zł, 
10 tys. zł i 5 tys. zł. 

– Bardzo się cieszę, że komisariaty tak 
chętnie biorą udział w naszym konkur-
sie. Szlachetna rywalizacja poprawia 
bezpieczeństwo mieszkańców, ale też 

Starosta poznański, Jan Grabkowski, wy-
stąpił jako jeden z prelegentów dyskusji 
poświęconej Narodowemu Programowi 
Szczepień przeciwko HPV. Opowiadał 
o działaniach prozdrowotnych. Podkreślił, 
że powiat poznański jako jeden z pierw-
szych w kraju zapoczątkował działania 
profilaktyczne, które pomagają młodym 
mieszkańcom naszego regionu wygrać 
z wirusem brodawczaka ludzkiego.

Od 2008 roku w powiecie poznańskim 
bezpłatnie zaszczepiono blisko 11 tysię-
cy osób. Tylko w minionym roku na reali-
zację programu samorząd przeznaczył 
600 tysięcy złotych, a całkowity koszt 
do 2022 roku wyniósł ponad 5,5 miliona 
złotych. W ubiegłym roku powiat poznań-
ski otrzymał prestiżową nagrodę w V 

w 2022 r. rozdzielono rekordową kwotę 
2,5 mln zł. Z przyznanych środków sko-
rzystało wówczas 29 obiektów, takich jak 
kościoły, wille, domy mieszkalne, parki, 
pałace, a nawet dawny szpital psychia-
tryczny dla kobiet czy dworzec kolejowy. 

– Od lat nie szczędzimy środków na od-
nawianie zabytków. Widzimy namacalne 
efekty naszych prac. Odrestaurowane 
nieruchomości to wizytówka powiatu. 
Chcemy uczyć młode pokolenie, jak waż-
na jest dbałość o dziedzictwo kulturowe 
– wyjaśnia Jan Grabkowski, starosta 
poznański.

Powiat wspiera również cenne obiekty 
w gminie Murowana Goślina, m.in. bu-
dynki sakralne czy tereny zielone, jak 
na przykład coroczne cięcie formują-

POWIAT

otwiera szerokie pole do współpracy mię-
dzy pracownikami konkretnej jednostki. 
A praca zespołowa daje doskonałe wyni-
ki – poskreślał Jan Grabkowski, starosta 
poznański. 

Każdy komisariat ma takie same szanse. 
Działania funkcjonariuszy oceniane są 
przez cały rok w oparciu o 20 kryteriów. 
W każdej kategorii posterunek może 
otrzymać od 1 do 15 punktów. Zwycięża 
ten, który otrzyma ich najwięcej.

(KK)

edycji konkursu „Zdrowy Samorząd” za 
realizację programu profilaktyki zakażeń 
wirusem brodawczaka ludzkiego. 

Niezwykle ważna jest edukacja dotycząca 
szczepień profilaktycznych. Dlatego każdego 
roku powiat podejmuje działania informa-
cyjne dotyczące zapobiegania nowotworom 
szyjki macicy i innym chorobom wywoła-
nym przez HPV. Szczepienia zalecane są 
nastoletnim dziewczętom i chłopcom przed 
inicjacją seksualną, a także osobom doro-
słym, które jeszcze nie współżyły. Starosta 
poznański zapewnił o chęci kontynuowania 
programu. Dzięki temu mieszkańcy będą 
mogli skorzystać z bezpłatnych szczepień, 
a tym samym zadbać o swoje zdrowie.

(MG)

co-pielęgnacyjne alei grabowej w parku 
w Wojnowie.

– Nawet jeśli dotacja nie pokrywa kosz-
tów wszystkich zaplanowanych moderni-
zacji, to można starać się o dalsze wspar-
cie w następnych latach. Przykładem 
takich realizacji są chociażby kościoły 
w Rogalinku czy Długiej Goślinie – mówi 
Wiesław Biegański, Powiatowy Konser-
wator Zabytków. 

Nabór trwa do 7 marca br., do godziny 
13.00. Dokumenty można składać dro-
gą pocztową lub osobiście w Kancelarii 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Wię-
cej informacji, a także wzory wniosków 
znajdują się na stronach www.bip.powiat.
poznan.pl oraz na www.powiat.poznan.pl. 

(MG)

Trzecie miejsce i 5 tysięcy

Profilaktyka i edukacja

Powiat poznański ratuje zabytki

Wojnowo, park, aleja grabowa.

http://www.powiat.poznan.pl
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Miały miejsce także rozmaite warsztaty, 
które poszerzały naszą wiedzę – relacjo-
nowała Maja Nowak - Miło spędziliśmy 
czas, integrując się z innymi uczestnika-
mi kongresu.

Trzymamy kciuki za naszą aktywną mło-
dzież!

(MP) 
Zdjęcie: archiwum Mai Nowak

Zajrzyj do nas: profilu na Facebooku – 
Klub Malucha przy Bibliotece Publicznej 
w Murowanej Goślinie.

Tekst i zdjęcia: Natalia Kazuś

Na 14. dzień lutego przygotowali-
śmy nowości wydawnicze spako-
wane w pakiety: romans plus krymi-
nał, a dodatkowo dla pierwszych 
czytelników naszyjniki z ręcznie 
wykonanym serduszkiem.

Zarówno książki, jak i serduszka cieszyły 
się ogromnym zainteresowaniem; roze-
szły się w mgnieniu oka. Dzieci, chociaż 
nie tylko, wychodziły z biblioteki z uśmie-

W ostatni weekend stycznia Repre-
zentantka Młodzieżowej Rady Konsulta-
cyjnej w Murowanej Goślinie uczestni-
czyła w Kongresie Młodych Aktywistów 
i Aktywistek. Maja Nowak odwiedziła 
Lublin, który na rok 2023 został miano-
wany Europejską Stolicą Młodzieży. - Były 
to 3 bardzo intensywne dni, w trakcie 
których odbywały się panele dyskusyjne 
na temat spraw najbliższych młodzieży. 

Od stycznia br. swoją działalność 
wznowił Klub Malucha przy Bibliotece 
Publicznej w Murowanej Goślinie. Spo-
tykamy się w czwartki o godzinie 10.00 
oraz o 16.00 w bibliotece przy ul. Po-
znańskiej 16. Na zajęciach zachęcamy 
dzieci do przeróżnych plac plastycznych, 
zabaw sensorycznych, czytamy książki, 
tańczymy lub też pozwalamy na swo-
bodną zabawę. Do tej pory tematami 
naszych spotkań były m.in.: dzień babci 
i dziadka, ptaki, dźwięki, walentynki, 

chem i balonikiem 
w kształcie serca. 
W holu przygoto-
waliśmy z kolei 
romantyczną 
pergolę miłosną 
z ławeczką, gdzie 
można było zrobić 
sobie zdjęcie. 

Tekst i zdjęcia: Natalia Kazuś

dzień dinozaura. W tym czasie opiekuno-
wie mają możliwość porozmawiać, chwilę 
odetchnąć lub włączyć się, jeśli tylko 
zechcą, w zajęcia.

Walentynki w bibliotece

Aktywiści w Lublinie

Klub Malucha

Podczas 31. Finału WOŚP w Murowanej Goślinie
• Klub Honorowych Dawców Krwi HDK PCK „Gośliniacy” zebrał 49,413 litrów krwi,
• 98 756,56 zł to ostateczna kwota z kwesty, puszek stacjonarnych, aukcji Allegro 

i eSkarbonki,
• zebrano jeszcze 199,30 euro, 4 dolary, 4,16 funta.
Ogromne gratulacje dla wszystkich, którzy przyczynili się do tego wyniku! Bardzo 
dziękuję wszystkim wolontariuszom, sponsorom, organizatorom wydarzeń, a także 
wszystkim mieszkańcom, którzy z ogromną życzliwością co roku witają Najpiękniej-
szą Orkiestrę Świata. Daliśmy radę!

Tomasz Mizgier
Szef goślińskiego sztabu WOŚP
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SPORT

28 lutego spotkaliśmy się na 
siódmym już (nie)Przestępnym 
Marszobiegu. Przygotowaliśmy 
4 trasy: bieg na 5 i 10 km, nato-
miast wielbiciele marszów z kij-
kami mogli wybrać trasę spor-
tową na 6 km lub rekreacyjną 
i przejść 5 km. 
Przemierzyło powyższe dystanse w su-
mie ponad 100 osób. Na mecie tradycyj-
nie poczęstunek, losowanie upominków 
i pogaduszki w gronie wielbicieli aktyw-
ności na świeżym powietrzu. W Otwar-
tych Mistrzostwach Murowanej Gośliny 
w Plankach zwyciężyli: w kategorii pań 
- Jadwiga Rochowiak, w kategorii panów - 
Leszek Lisiak. 

Podziękowanie dla Straży Miejskiej za za-
bezpieczenie tras oraz dla prowadzących 
poszczególne grupy: Anna Obroszko, Ka-

tarzyna Borysowska, Dawid Dąbrowski, 
Bartosz Tabat. Bardzo dziękujemy spon-
sorom fantów w loterii: Stacja Paliw Nata-
lia Prymowicz, pizzeria Sorrento, gabinet 
kosmetyczny Berrylicious-nails - Jagoda 
Banaszak, księgarnia Grześ, Gospodar-
stwo Rolne Paweł Langner. 

Uwaga, uwaga! 2024 to rok przestępny, 
czyli będziemy mogli ruszyć na trasę 
29 lutego. Do zobaczenia!

(BK)
Zdjęcia: Andrzej Kietzmann

(nie)Przestępny Marszobieg
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Nowym dyrektorem Miejsko
-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekre-
acji w Murowanej Goślinie został 
Sławomir Heinrychowski. 

Absolwent Szkoły Muzycznej I i II st. 
w Szamotułach w klasie klarnetu oraz 
Akademii Muzycznej im. I.J. Paderew-
skiego w Poznaniu na dwóch kierunkach: 
klarnet i saksofon. Pierwszy klarnecista 
w Orkiestrze Teatru Wielkiego w Pozna-
niu. Współpracował z Orkiestrą Filharmo-
nii Poznańskiej i Bydgoskiej, z Orkiestrą 
Opery Bydgoskiej i Szczecińskiej, z Or-
kiestrą Z. Górnego i Z. Kulki. Pedagog 
w Państwowej Szkole Chóralnej Jerzego 
Kurczewskiego. Pracował w ośrodkach 
kultury w Szamotułach, Rokietnicy oraz 
Kostrzynie.

Zespoły, które do tej pory działały przy 
goślińskim ośrodku kultury, będą się da-
lej rozwijały. – Dodatkowo chciałbym re-
aktywować zespół ludowy To będzie dla 
mnie jeden z priorytetów. Widzę lokalnie 

duży potencjał, aby taki zespół zbudować 
– stwierdził dyrektor – Przy czym bardzo 
mi zależy, aby w tym, jak i innych realizo-
wanych projektach przede wszystkich ko-
rzystać z umiejętności lokalnych instruk-
torów i artystów - . Zespół miałby zacząć 
pracę od września br., a jego członkami 
najprawdopodobniej będą mogli zostać 
uczniowie klas szóstych i siódmych szkół 
podstawowych. 

- Mamy już zarys kalendarza imprez 
na rok 2023. Intensywnie działamy nad 
organizacją najważniejszych wydarzeń. – 
mówi Sławomir Heinrychowski. – Mogę 

Nowy dyrektor MGOKiR

już zdradzić, że gwiazdą Jarmarku św. 
Jakuba będzie Grzegorz Hyży, wystąpi 
także zespół Glasspop - . Nowy dyrektor 
zamierza zwiększyć finansowanie jarmar-
ku ze środków pozyskanych od dostaw-
ców jarmarkowych atrakcji i komercyj-
nych wystawców.

- Już teraz zapraszamy również na Ma-
jówkę, którą w dniach 1-2 maja zorgani-
zujemy w parku miejskim – zapowiada 
Sławomir Heinrychowski. Wstępny plan 
przewiduje atrakcje przez większą część 
dnia, zarówno w poniedziałek i wtorek, 
a także wieczorne zabawy taneczne – 
z zespołem oraz DJ-em.

Jest już znana także gwiazda tegorocznej 
edycji Musica Sacra Musica Profana. Je-
steśmy przekonani, że trio tenorów Tre Voci 
zadowoli wymagających słuchaczy, zarów-
no młodego, jak i starszego pokolenia.

(MP) 
Zdjęcie: archiwum UMiG MG

Katarzyna Haręza-Fic została 
powołana na stanowisko dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowa-
nej Goślinie.

Pani Katarzyna rozpoczęła pracę zawo-
dową 1 września 1996 roku w Szkole 
Podstawowej nr 9 w Kaliszu. Z oświa-
tą goślińską jest związana od 22 lat, 
przez 16 lat była nauczycielką języka 
angielskiego w Gimnazjum nr 2 w Muro-
wanej Goślinie. W 2022 roku ukończyła 
trzysemestralne studia podyplomowe 

10 lutego 2023 roku funkcję 
dyrektora Biblioteki Publicznej 
w Murowanej Goślinie objęła 
Agnieszka Kajdaniak, która od bli-
sko roku pełniła obowiązki dyrek-
tora. 
Pani Agnieszka jest absolwentką wydzia-
łu Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, 
specjalistką ds. strategii i pozyskiwania 
środków unijnych. Od 8 lat zatrudniona 
w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy 

„Nauczanie języka polskiego jako obcego 
i drugiego”. Po wybuchu wojny w Ukrainie 
pomagała w tworzeniu pierwszych grup 
językowych, opiekowała się przybyłymi 
do szkoły dziećmi. Wspierała innych 
nauczycieli uczących dzieci ukraińskie. 
W roku szkolnym 2021/2022 zaplanowa-
ła i wdrożyła program „Koło międzykultu-
rowe”.

Życzymy powodzenia w nowej roli.

(BK) 
Zdjęcie: archiwum UMiG MG

Nowa dyrektor Biblioteki Publicznej

Nowa dyrektor SP2

w Murowanej Goślinie. Autorka i zara-
zem koordynator projektów dla dzieci 
i młodzieży, infrastrukturalnych oraz 
aktywizujących osoby dorosłe. Współau-
torka licznych artykułów w czasopiśmie 
branżowym „Biblioteka Publiczna” oraz 
publikacji „Dobre Praktyki Spółdzielni 
Otwartej Edukacji”.

Życzymy powodzenia!
(MP) 

Zdjęcie: archiwum UMiG MG
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wek ASG, laser tag i paintballa. Na 
listach nieoczywistych miejsc wysoko 
plasują się też elewatory zbożowe 
w Czerwonaku oraz towarzyszący im 
dawny port rzeczny z żurawiem przeła-
dunkowym. W pobliskich Owińskach 
uwagę zwraca też pałac rodu von 
Treskov, największe emocje wzbudza 
jednak posępny budynek dawnego 
szpitala psychiatrycznego o ponurej 
wojennej przeszłości.

UPAMIĘTNIENIA

Wielki pomnik w małej wsi. Tak najkró-
cej można opisać pomnik Marcina 
Kasprzaka, który po przemianach 

ustrojowych trafił z Poznania do niewiel-
kiego Czołowa, miejsca urodzin robotni-
czego działacza. Jeszcze bardziej 
okazałe jest upamiętnienie Mikołaja 
Dobrzyckiego w Bąblinie. Nad klasztor-
nym cmentarzykiem góruje tam strzeli-
sty obelisk, ustawiony ku pamięci 
majora – bohatera wojen napoleoń-
skich, który ponoć jako duch regularnie 
pojawia się przy swym grobie. Równie 
ciekawa historia wiąże się z Kopcem 
Kościuszki w nieodległym Objezierzu, 
który podobno usypano wcześniej od 
jego bardziej znanego, krakowskiego 
odpowiednika. Zainteresowanie wzbu-
dzają też miejsca pamięci narodowej. 
I tak w sercu Wielkopolskiego Parku 
Narodowego turyści odwiedzają mogiły 

Kunstkamera, panoptikum 
albo gabinet osobliwości. Tak 
nazwano kolekcje dzieł sztuki 
i wszelkich przedmiotów nietu-
zinkowych, rzadko spotyka-
nych i zwracających uwagę. 
Popularne szczególnie w XVI 
i XVII wieku, z czasem stały się 
zalążkami muzeów. Korzysta-
jąc z tej samej formuły, można 
przyjrzeć się również prze-
strzeni w sąsiedztwie Poznania, 
zawierającej wiele nieoczywi-
stych miejsc.

Jednym z najbardziej oryginalnych 
obiektów przyciągających uwagę, 
położonych niezbyt daleko od stolicy 
Wielkopolski, jest słynny współczesny 
„zamek” w Stobnicy. Przy okazji wizyty 
warto również zwrócić uwagę na tamtej-
szy unikatowy, żelazny most kolejowy. 
Podobnych ciekawostek jest znacznie 
więcej.

ŚLADY PRZESZŁOŚCI

Interesującą przestrzenią dla fanów 
krajoznawczych smaczków jest Osowa 
Góra koło Mosiny. Na szczycie stoi 12 
potężnych zbiorników. Dowcipni studen-
ci geografii z Poznania nazwali je 
kubańską bazą okrętów podwodnych, 
ale tak naprawdę służą zaopatrzeniu  
w wodę mieszkańców aglomeracji 
poznańskiej. W pobliżu wprawne oko 
wychwyci pozostałości niemieckiej stacji 
radarowej z czasów II wojny światowej. 
Na miejscu można też zapoznać się 
z historią kopalni gliny obsługiwanej 
przez kolejkę wąskotorową. Osowa Góra 
to nie tylko nazwa wzniesienia, ale 
i usytuowanej nieco dalej stacji kolejo-
wej. Chętnie odwiedzają ją miłośnicy 
opuszczonych miejsc, których przyciąga 
też Ruks-Młyn przy ujściu Samicy 
Kierskiej do Warty albo ukryta wśród 
lasów dawna baza wojskowa w Miecze-
wie. Obecnie obiekt pod nazwą Fort 
Knox War Zone służy jako arena rozgry-

TURYSTYKA

Gabinet osobliwości

Stacja kolejowa Osowa Góra.

Most kolejowy w Stobnicy.
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powstańców z 1848 roku, a na skraju 
lasu między Drzązgowem a Janowem 
mogą zobaczyć miejsce zrzutu broni 
z czasów II wojny światowej. Pamiątką 
masowych egzekucji są groby na Szlaku 
Pamięci Narodowej w Lasach Palędzko
-Zakrzewskich. Równie tragiczne historie 
opowiada quest „Tajemnice Rożnow-
skich Lasów” w Puszczy Noteckiej. 
Niecodzienną formą upamiętnienia 
rozstrzelanych stanowi instalacja 
Pamięć Drewna w Kórniku. Tabliczki 
z nazwiskami ofiar wiszą na podkładach 
kolejowych, które w czasie egzekucji 
służyły za kulochwyty.

ZA MUREM

Spacerując Miejską Trasą Turystyczną 
po prawobrzeżnym Śremie, przechodzi 
się obok solidnego muru z wieżyczką 
strażniczą. Nie są to pozostałości 

średniowiecznego zamku, tylko kom-
pleks dawnego więzienia, który zasłynął 
jako plener filmu „Mój dług”. Z grubego 
muru zbudowano też niemiecki bunkier 
przeciwodłamkowy, stojący naprzeciw 
dawnego dworca w Puszczykowie, oraz 
polskie i niemieckie schrony w Luboń-
skim Skansenie Fortecznym Przemysła-
wa Maćkowiaka. Obiektem, który 
w przyszłości ma szansę przyciągnąć 
zwiedzających, jest dawny schron 
przeciwatomowy władz wojewódzkich 
w Puszczykowie.

CIEKAWOSTKI

Na eksploratorów z otwartą głową czeka 
jeszcze wiele lokalnych ciekawostek. 
Charakterystycznym elementem 
panoramy Swarzędza jest efektowne 
Krzesło formatu XL z figurą stolarza, 
a w Śremie warto poszukać zabytkowej 

„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

Schron przeciwodłamkowy w Puszczykowie.

Żuraw przeładunkowy w dawnym porcie rzecznym w Czerwonaku.

Elewatory zbożowe w Czerwonaku.

Miejsce pamięci w Lasach Rożnowskich.

Dawne więzienie w Śremie.Dawny szpital psychiatryczny w Owińskach.
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latarni gazowej, której towarzyszy 
postać Dziewczynki z zapałkami. W lesie 
koło Zielonki stoi tajemniczy słup 
o nieznanej funkcji, a nietypowy dro-
gowskaz w kształcie Światowida zdobi 
rynek w Kostrzynie. Tuż obok w jednej 
z pierzei rynku wzniesiono współcześnie 
efektowną Bramę Cechową. Odwiedza-
jąc pałac w Biedrusku warto… zejść pod 
ziemię do tunelu, gdzie w niecodzien-
nym anturażu prezentowana jest 
ekspozycja na temat historii broni 
pancernej i samej miejscowości.

Piotr Basiński
Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna



www.murowana-goslina.pl12

Szymon Twardoń, lat 18, lekkoatle-
tyka/biegi

 ▪ srebrny medal – PZLA Halowe Mi-
strzostwa Polski U19 i U20,

 ▪ brązowy medal na 3000 m – 76 PZLA 
Mistrzostwa Polski U20,

 ▪ brązowy medal na 1500 m – 76 Mi-
strzostwa Polski U20.

Debora Figiel, lat 19, kolarstwo górskie
 ▪ 5 × złoty medal, srebrny oraz brązowy 
medal – Bike Maraton,

 ▪ 5 × złoty medal, srebrny medal, 
brązowy medal – klasyfikacja gene-
ralna Kaczmarek Electic MTB 2022, 
dystans mega,

 ▪ złoty medal - klasyfikacja general-
na Kaczmarek Electic MTB 2022, 
dystans giga.

Hanna Mazurkiewicz, lat 14, judo
 ▪ brązowy medal – Mistrzostwa Wielko-
polski,

 ▪ brązowy medal – Międzywojewódzkie 
Mistrzostwa Młodzików,

 ▪ srebrny medal – Mistrzostwa Regionu 
Zachodniego.

Krzysztof Mendlewski, lat 28, MMA
 ▪ wygrana w 1 rundzie, Gala Babilon 
MMA.

MATEUSZ JUSKOWIAK, LAT 36, MMA, 
GRAPPLING

 ▪ 4 miejsce, Mistrzostwa ADCC Europy, 
Afryki o Bliskiego Wschodu.

(BK)

z naszej gminy. Jego trenerem jest Jan 
Grenda w KS Energetyk Poznań.

Gratulujemy!
(MP) 

Zdjęcie: archiwum Szymona Twardonia.

W styczniu br. wręczone 
zostały symboliczne dyplomy 
oraz podpisano umowy na 
przekazanie stypendiów spor-
towych młodym gośliniankom 
i gośliniakom, którzy w roku 
2022 uzyskali bardzo dobre 
wyniki w swoich dyscyplinach. 
Oto ich lista wraz z najważniej-
szymi dokonaniami.

Filip Leon Kruczkowski, lat 10, 
taekwon-do

 ▪ złoty medal – Mistrzostwa Kujaw 
(Puchar Polski),

 ▪ złoty medal oraz 2 brązowe medale – 
Mistrzostwa Beskidów,

 ▪ złoty medal – Mistrzostwa Dolnego 
Śląska (Puchar Polski).

Fryderyk Lechno-Wasiutyński, lat 17, 
tenis ziemny

 ▪ srebrny medal – ITF J5 Trnava (Sło-
wacja),

 ▪ srebrny medal – ITF J4 Aarhus (Dania),
 ▪ brązowy medal (debel) – ITF J2 Rako-
vnik (Czechy),

 ▪ złoty medal – Drużynowe Mistrzostwa 
Polski U18.

Kamil Walkowiak, lar 17, piłka nożna/
bramkarz

 ▪ złoty medal – I liga wojewódzka,
 ▪ gra w centralnej lidze juniorów.

11 lutego 2023 r. gośliński spor-
towiec wystartował w barwach 
klubu KS Energetyk Poznań na Halo-
wych Mistrzostwach Polski do lat 20 
w Rzeszowie. 

Startował na dystansie 1500 m i zdobył 
srebrny medal oraz tytuł wicemistrza 
Polski z wynikiem 3:51:74, ustanawia-
jąc tym samym nowy rekord życiowy 
na powyższym dystansie w hali (na sta-
dionie otwartym jego najlepszy wynik 

Marcin Wrotyński, lat 26, lekkoatle-
tyka/rzut młotem

 ▪ udział w Mistrzostwach Europy (wynik 
71,86 m),

 ▪ udział w Mistrzostwach Świata (wynik 
73,55 m).

Maciej Dereń, lat 16, MMA/K1
 ▪ złoty medal – Zawody „Wejście smoka”,
 ▪ srebrny medal – Otwarte Mistrzostwa 
Dolnego Śląska.

Filip Stawowy, lat 26, MMA
 ▪ udział w gali KSW,
 ▪ złoty medal – Taga BJJ Competition.

Aleksandra Boczkowska, lat 26, jeź-
dziectwo

 ▪ srebrny medal – Zawody Regionalne 
w Ujeżdżaniu,

 ▪ złoty medal – Zawody Regionalne 
w Ujeżdżaniu,

 ▪ srebrny medal – ZT i ZR w ujeżdża-
niu/konkurs L2.

Krzysztof Kowalewski, lat 28, tenis 
ziemny na wózkach

 ▪ brązowy medal – zawody tenisa ziem-
nego na wózkach.

Halina Kosakowska, lat 36, jeździec-
two, skoki, ujeżdżenie

 ▪ 7 finał/9 mała runda – CSI1 Tour 
Skoki przez przeszkody,

 ▪ 3 klasa/9 klasa – zawody regionalne,
 ▪ 5 finał Elite Tour – CSI1 4Foulee,
 ▪ finał open – Mistrzostwa Wielkopolski 
w Skokach.

to 3:50:94). Jest to niesamowite osią-
gniecie, dzięki ciężkiej i systematycznej 
pracy oraz treningom 7 razy w tygodniu 
po raz 7. zdobył medal rangi Mistrzostw 
Polski. 

W dniu startu Szymon miał 18 lat (ur. 
20.02.2004 r.), trenuje biegi od zaledwie 
3,5 roku. Mieszka w Murowanej Gośli-
nie i kolejny rok otrzymuje stypendium 
sportowe dla najbardziej utalentowanych 
sportowo i pracowitych młodych ludzi 

Stypendyści sportowi
OŚWIATA

Szymon Twardoń z kolejnym medalem
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Wypełnione wnioski można przesyłać 
na adres mailowy szkoły: sp1@muro-
wana-goslina.pl lub złożyć osobiście 
w sekretariacie szkoły od poniedziałku 
do piątku w godz. od 7.30 do 14.00.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą 
szkoły oraz informacjami dotyczącymi 
rekrutacji znajdującymi się na stronie 
internetowej: 

www.sp1mg.szkolnastrona.pl.

Katarzyna Woroch,  
opiekun koła wolontariatu

Malwina Jankowska, dyrektor szkoły

17 lutego br. w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Murowanej Goślinie odbył się balik 
karnawałowy dla wszystkich dzieci z klas 
pierwszych, drugich i trzecich. Uczniowie 
byli wspaniale poprzebierani. Imprezę 
prowadził DJ, który świetnie łączył ze 
sobą różne utwory. Nie zabrakło także 

Do klasy pierwszej przyjmowane będą 
dzieci:

 ▪ 7-letnie (rocznik 2016), realizujące 
obowiązek szkolny od 1 września 
2023 r. oraz

 ▪ 6-letnie (rocznik 2017), zgodnie z wolą 
rodziców, jeżeli dziecko korzystało z 
wychowania przedszkolnego w po-
przednim roku szkolnym, w którym ma 
rozpocząć naukę w szkole albo posia-
da opinię poradni psychologiczno-pe-

W bieżącym roku szkolnym 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Łopuchowie mocno zaangażowali 
się w działania wolontariackie 
z przekonaniem, że warto zrobić coś 
dobrego dla drugiej osoby, nie ocze-
kując nic w zamian.

W ubiegłym roku kalendarzowym ucznio-
wie klas VII i VIII dołączyli do ogromnej 
rodziny wolontariuszy Hospicjum Palium 
w Poznaniu, by nieść pomoc osobom 
chorym i cierpiącym. Z ogromną radością 
przyjęliśmy propozycję przygotowania 
jasełek i wystawienia ich w trakcie świą-
tecznego jarmarku w Poznaniu, na któ-
rym zbierano pieniądze na zakup sprzętu 
medycznego. Występ na Placu Wolności 
zaowocował zaproszeniem do siedzi-
by Hospicjum Palium, gdzie udaliśmy 
się z jasełkami 20 stycznia br. Występ 
odbywał się w holu hospicjum przed 
publicznością składającą się z części 

OŚWIATA

tanecznego korowodu. Każdy uczestnik 
miał możliwość indywidualnej prezentacji 
swojego karnawałowego stroju. Dużym 
powodzeniem, szczególnie wśród dziew-
czynek, cieszył się Wednesday Dance.

Tekst i zdjęcie: Jolanta Szpot

dagogicznej o możliwości rozpoczęcia 
nauki w szkole podstawowej.

REKRUTACJA TRWA OD 1 DO 
31 MARCA 2023 R.

Kartę zgłoszenia dziecka z obwodu szko-
ły lub wniosek o przyjęcie dziecka spoza 
jej obwodu można pobrać ze strony: 
www.sp1mg.szkolnastrona.pl lub w se-
kretariacie szkoły (budynek przy ul. Mści-
szewskiej 10).

personelu, natomiast podopieczni pla-
cówki oglądali przedstawienie w swoich 
pokojach, dzięki telewizorom i kamerze 
zainstalowanej w holu. Było to dla na-
szych uczniów i absolwentów kolejne 
wyzwanie. Udzielał się im bowiem klimat 
pięknego miejsca oraz świadomość tego, 
gdzie są i jakie cierpienie kryje się za tym 
pięknem. Dodatkowo nasi młodzi artyści 
musieli pilnować, żeby zmieścić się w ka-
drze kamery. 

Swoje działania na rzec Hospicjum Pa-
lium w Poznaniu, jako szkoła, a szcze-
gólnie koło wolontariatu, mamy zamiar 
kontynuować cały rok szkolny i przez 
najbliższe lata. Również kadra kierow-
nicza i pedagogiczna szkoły włączyła 
się do współpracy, odpowiadając na za-
proszenie do udziału w koncercie chary-
tatywnym zorganizowanym dla przyjaciół 
hospicjum dnia 28 stycznia w auli UAM 
w Poznaniu.

Balik karnawałowy  
w Szkole Podstawowej nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Karola Marcinkowskiego w Murowanej 
Goślinie ogłasza nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

Uczniowie dla hospicjum
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OŚWIATA

Święto Patrona w Szkole 
Podstawowej im. Powstańców 
Wielkopolskich w Długiej 
Goślinie to zawsze wyjątkowy 
dzień. W tym roku o tyle 
ważny, iż połączony z 10 rocz-
nicą nadania szkole imienia 
i sztandaru. Finalna, oficjalna 
uroczystość odbyła się 
17 lutego 2023 r. jednak 
obchody święta rozpoczęły się 
w szkole już kilka dni wcze-
śniej. 
Pierwsza część obchodów zorganizowa-
na została w formule turniejowej i jak co 
roku, przy okazji zbliżającej się kolejnej 
rocznicy zrywu Wielkopolan, angażowała 
uczniów wszystkich klas w rywalizacji 
z wiedzy o powstaniu. Uczniowie, podzie-
leni na drużyny, konkurowali ze sobą zna-
jomością historii, ciekawostek i statystyk 
związanych z tym dziejowym wydarze-
niem. W szkolnym turnieju „I ty możesz 
zostać generałem” drużyny rywalizowały 
między innymi w takich konkurencjach 
jak lazaret, zagadka powstańcza czy po-
wstanie w liczbach, w których wymagana 
była nie tylko znajomość historii, ale też, 
niekiedy, sprawność fizyczna, umiejęt-

ności muzyczne, plastyczne, czy nawet 
znajomość języka angielskiego. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplo-
my, a zwycięska drużyna nagrodę głów-
ną - bon o wartości 400 zł ufundowany 
przez Radę Szkoły.

Drugą i właściwą część obchodów stano-
wiła uroczystość, która odbyła się w sali 
widowiskowo-sportowej w Długiej Go-
ślinie. Przyjęcie, 10 lat temu, imienia 
Powstańców Wielkopolskich było dla 
społeczności szkoły wielkim zaszczytem, 
a dla całego środowiska wsi wyróżnie-
niem i upamiętnieniem wspaniałego 
czynu, który przyczynił się do odzyskania 
niepodległości. Dlatego też szkoła co-
rocznie wraca pamięcią do tego wyda-
rzenia.

Tegoroczną, jubileuszową uroczystość, 
swoją obecnością zaszczycili, między 
innymi: Radosław Szpot, Bogusław Frąc-
kowiak - Przewodniczący Rady Miejskiej 
Miasta i Gminy Murowana Goślina, Rad-
ny Rady Powiatu Jarosław Dobrowolski, 
dyrektorzy szkół gminnych, Tomasz Łęcki 
– urzędujący w okresie nadania szkole 
imienia oraz ówczesny Radny Powiatu 
Poznańskiego Ryszard Pomin. Zgroma-
dzeni na sali goście, mieszkańcy wsi oraz 
uczniowie szkoły obejrzeli pełen historii, 
zadumy i patriotycznych uniesień, słow-
no-muzyczny, wspomagany prezentacją 

multimedialną, program artystyczny. 
Uczniowie prowadzący uroczystość 
przygotowaną według scenariusza i pod 
kierunkiem Agaty Glapiak przywołali 
obraz drogi Polaków do niepodległości, 
najważniejsze wydarzenia, jakie miały 
miejsce począwszy od rozbiorów Polski, 
a skończywszy na Powstaniu Wielkopol-
skim i traktacie wersalskim, na mocy 
którego Wielkopolska wróciła do ma-
cierzy. Narracja dotycząca wydarzeń 
historycznych przepleciona została recy-
tacjami utworów patriotycznych (np. „Pol-
sko, nie jesteś już niewolnicą” Leopolda 
Staffa) oraz śpiewem pieśni patriotycz-
nych takich jak: „Rota” Marii Konopnic-
kiej, Marsylianka Wielkopolska - pieśń 
Powstańców Wielkopolskich, czy „Jak 
długo w sercach naszych”. Towarzysząca 
występom prezentacja multimedialna 
przedstawiała tematykę powstańczą 
w dokumentach i archiwalnych fotogra-
fiach. Uroczystość zakończyła się przygo-
towanym przez Radę Rodziców słodkim 
poczęstunkiem.

Dzięki takim uroczystościom historia 
Powstania Wielkopolskiego jest dla na-
szych uczniów bardziej zrozumiała, wie-
dza o tamtych wydarzeniach kształtuje 
w nich postawę patriotyczną.

Agata Glapiak
Zdjęcia: Justyna Grefkiewicz

Jubileusz 10-lecia  
nadania Szkole Podstawowej  
w Długiej Goślinie imienia i sztandaru
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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

SEKRETARZ 
Adrianna Urbaniak, 61 8923 605

PO. BURMISTRZA
Zbyszko Górny, tel. 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

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 PO. BURMISTRZA: Poniedziałek 14.00-16.00
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 

KULTURA

Wchodząc do Pracowni Kreatyw-
nych Dzieciaków, każdy był nara-
żony na możliwość spędzenia kilku 
magicznych chwil w twórczej, gło-
śnej i wesołej atmosferze. Królo-
wały sporty zimowe, Jego Wielkość 
Bałwan Narciarz i Jego Wysokość 
Pingwin Saneczkarz. Każdy uczest-
nik miał okazję zmienić się w świa-
towej sławy projektanta wzornictwa 
sztuki użytkowej. Zwykłe drewniane 
pudełka zamieniły się w niepowta-
rzalne, designerskie szkatułki. 
W kolejnym dniu Kreatywni chwycili 
za pędzle i palety z farbami, namalo-
wali na płótnie zachwycający 
zimowy pejzaż „Śnieżyca w górach”.

Spotkanie z zimowymi dyscyplinami 
sportu w Pracowni Majsterklepki za-
częło się wysokogórską przygodą. Po-
znaliśmy do czego służy czekan i jak go 
używać. Każdy z uczestników wykonał 
drewnianą replikę czekana, do zabawy 
i ćwiczeń przed wyprawą górską. Skoki 

narciarskie to jedna 
z naszych ulubionych 
dyscyplin sportowych. 
Dzieci zrobiły postaci 
skoczków na nartach 
z patyczków od lodów 
i wystartowaliśmy 
nimi w zawodach 
na modelu skoczni 
(wśród uczestników zajęć byli miłośni-
cy piłki nożnej i tym sposobem skoki 
wygrał nikomu nieznany skoczek Leo 
Messi). Strzelaliśmy ze sportowego pi-
stoletu do tarczy oraz zrobiliśmy replikę 
karabinka biathlonowego. Ostatniego 
dnia wjechaliśmy na Kasprowy Wierch 
własnym wagonikiem kolejki linowej.

Dziękując uczestnikom za udział w warsz-
tatach, życzymy jak najwięcej powodów 
do uśmiechu i twórczej zabawy.

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Szymańska
-Wojtera, Bartłomiej Stefański

Zimowe ferie, czyli skoki i wyskoki



www.murowana-goslina.pl16

KULTURA

W sobotę 11 lutego br. aula 
Szkoły Podstawowej nr 1, za 
sprawą Koncertu Karnawało-
wego Orkiestry Dętej OSP 
w Murowanej Goślinie, roz-
brzmiała energetyzującymi 
dźwiękami instrumentów 
dętych. 
Cykl koncertów karnawałowych od 
lat cieszy się ogromną popularnością 
wśród naszych mieszkańców. Tytuł te-
gorocznego występu - „W krainie bajek” 
- nawiązywał do baśniowego repertuaru 
przygotowanego specjalnie na to wyda-
rzenie. Koncert rozpoczął się wiązanką 
piosenek przedszkolaków w opracowa-
niu Mariusza Matuszewskiego. W trak-
cie koncertu usłyszeliśmy największe 
przeboje z bajek, m.in.: „Shrek”, „Król 
Lew”, „Kraina Lodu”, „Różowa Pantera”, 
„Pszczółka Maja”, „Aladyn” i „Muppet 
Show”.

Publiczność miała okazję nie tylko słu-
chać muzyki, ale też obejrzeć niezwykłą 
prezentację zdjęciową. Członkowie or-
kiestry wzięli udział w niezwykłej sesji 
fotograficznej w atelier Czesława Za-
ręby, gdzie wcielili się w postacie z ba-
jek. Orkiestrę poprowadził z niezwykłą 
swadą i humorem dyrygent Mateusz MJ 
Sibilski, a wydarzenie okrasił słowem 
Marcin Samolczyk. Członkowie orkiestry 

skierowali serdeczne podziękowania 
do Łukasza Migdalskiego, za pomoc 
w nagraniu płyty. To był niezapomniany 
wieczór.

Agnieszka Szymańska -Wojtera 
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

Różowa Pantera z Aladynem 
w Krainie Lodu
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BYLI TACY Goślinianie
Serdecznie dziękuję rodzinom za udostępnione informacje i materiały.

Apoloniusz Twaróg 
Kustosz Izby Regionalnej Ziemi Goślińskiej

IGNACY KUBICA we wspomnieniach wnuczki

Ignacy Kubica urodził się u schyłku XIX 
wieku na Śląsku w wielodzietnej rodzinie, 
o której zamożności można by dyskutować. 
Rodzice dziadka zadbali o to, aby ich dzieci 
zdobyły wykształcenie średnie, jednakże 
z drugiej strony, w żaden sposób nie mogli im 
pomóc w dalszym przedzieraniu się przez 
życie. Dziadek miał 14 lat, gdy z rodzinnego 
Śląska przywędrował za starszym bratem 
do Poznania. Zaczynał jako goniec w sądzie. 
Później rozpoczął pracę w tartacznictwie, uczył się zawodu od 
podstaw. Przez kolejnych 26 lat nie ma o nim żadnej 
wzmianki, oprócz tej, że pracował, pracował i jeszcze raz 
pracował, aby dorobić się i założyć swoją firmę.

Ma 40 lat, kiedy pojawia się znowu w rodzinnych 
opowieściach. Kupuje swój własny tartak (na który zbierał 26 
lat) oraz dom, stojący za płotem. W wieku 40 lat żeni się z moją 
babcią, 26-letnią Zofią Noether z Grodziska.

Pomimo tego, że tartak działa prężnie i zatrudnia ludzi 
do pracy, dziadek w myśl zasady „pańskie oko konia tuczy” jest 
zawsze - absolutnie codziennie na placu o 6.00 rano, a następnie 
o 23.00. W międzyczasie, oczywiście, pracuje, ale wraca 
na obiad do domu, w niedzielę bezwarunkowo o 16.00 siada 
do kawy - przy stole musi być zebrana cała rodzina. 

Gdyby nie zły los, wojna, miałby czworo dzieci, niestety, mój 
ojciec zostaje jedynakiem. 

W opowieściach rodzinnych krążą o dziadku anegdoty 
i historie, które świadczą o wielkiej sympatii i serdecznym 
przywiązaniu do niego. Podobno był nader spokojnym 
człowiekiem, który dawał się babci owijać wokół jej paluszka,  
ale – do czasu… Jego pogodna twarz zmieniała się i kiedy 
naprawdę wpadał w furię, potrafił bardzo groźnie spojrzeć, 
a dodatkowo 
podrzucał wtedy kluczami w kieszeni. Jeśli do domowników 
docierał odgłos podrzucanych kluczy, natychmiast gasły 
wszelkie spory, gdyż dziadek potrafił budzić respekt. 

Dziadek prowadził tartak wzorowo - firma działała prężnie, 
rozwijała się, kwitły kontakty handlowe z innymi krajami, np. 
z Anglią i Niemcami. Tartak przynosił zysk i rodzina dziadka 
wiodła dostatnie życie. I tutaj chciałabym z szacunkiem 
pokłonić się mojemu dziadkowi, bo za to najbardziej go cenię. 
Dziadek dobrze zarabiał, ale dbał także o swoich pracowników 
- skoro jemu się dobrze powodziło i oni mieli wieść godziwe 
życie. Pomagał im w wielu życiowych sytuacjach. Ci, którzy 
się budowali lub potrzebowali drewna na opał, zawsze mogli 
liczyć na wsparcie. W latach kryzysu gospodarczego, w latach 
trzydziestych ubiegłego stulecia, kiedy kwitło bezrobocie, nie 
zwolnił żadnego pracownika w swoim tartaku. 

Kilka informacji przekazał mi też zapalony społecznik 
naszego miasta, Apoloniusz Twaróg. Otóż, znalazł w Izbie 
Regionalnej, której kustoszem jest obecnie, dokument 
świadczący o tym, że tartak mojego dziadka przez wiele lat 
pomagał ludziom w potrzebie, w tym na przykład inwalidom 
wojennym. Zapis z jednego roku wskazuje na 21 osób, które 
skorzystały z tej ulgi. Dziadek kontynuował tę pomoc 

prawdopodobnie tak długo, jak mógł, czyli do 1939 roku, kiedy 
to wojna wypędziła go z Murowanej Gośliny. Z kartotek 
osobistych wojennych kombatantów wynika, że wszyscy ci, 

którzy przeżyli zawieruchę 
wojenną, zostali bez 
problemu zatrudnieni przez 
dziadka, bowiem od 1945 
do 1948 roku dziadek 
prowadził jeszcze tartak.

Niestety, w 1948 roku 
tartak został upaństwowiony, 
przy czym dokonano tego, 

łamiąc nawet ówczesne zasady, naciągając fakty i podejmując 
niesprawiedliwe decyzje. Dawniejsi pracownicy tartaku stali 
się pracownikami Leśnego Zakładu Doświadczalnego, 
aczkolwiek wspominali Ignacego Kubicę ciepło.

Z powyższych zapisów wynika, że Ignacy Kubica był po 
prostu dobrym człowiekiem, który ciężko pracował na swój 
sukces, jeśli można nim nazwać posiadanie własnego tartaku, 
poszczęściło mu się, ale nie zapominał o innych, pomagał 
i szanował ich.

Chciałabym przytoczyć pewne zdarzenie. Wiele lat temu, 
kiedy byłam dorosłą, ale młodą kobietą, spotkałam na kiepsko 
oświetlonej uliczce Murowanej Gośliny starszego pana, który, 
delikatnie to ujmując, był lekko „zawiany”. Przyśpieszyłam 
kroku, jednakże staruszek zatrzymał mnie, wołając, że wie, kim 
jestem, że jestem wnuczką starego Kubicy, tego, co miał tartak. 
Zaintrygowana przystanęłam. Starszy pan rozrzewnił 
się mocno, wspominając mojego dziadka. Pracował u niego, 
jako młody chłopak, wcześniej pracowali u dziadka jego ojciec 
i wuj. Opowiadał mi, że był to najporządniejszy człowiek, 
u którego w życiu pracował, że pomagał ludziom, jak mógł. 
Stojący przede mną dziadziuś wzruszył się do łez, jednocześnie 
miał czkawkę, ale jego spontaniczna wypowiedź wywarła 
na mnie wrażenie. Nawet, jeśli w tym wzruszeniu pomogły mu 
wypite procenty, to i tak jego słowa były najpiękniejszym 
pomnikiem, jaki można postawić po śmierci drugiemu 
człowiekowi - jeśli po blisko 70. latach pracownik wspomina 
swojego chlebodawcę w takich ciepłych słowach, to znak, że ten 
musiał być dobrym szefem, a przede wszystkim, dobrym 
człowiekiem.

Tartak, na którego miejscu teraz stoi osiedle, był całym jego 
życiem. Mój tato wspominał, że kiedy w 1948 roku 
upaństwowiono tartak, czyli odebrano go właścicielowi, 
dziadek stał w oknie na półpiętrze, z którego rozciągał 
się widok na jego plac i po prostu patrzył. Potrafił tam stać 
godzinami, a po jego policzkach często płynęły łzy. Stawał 
się coraz bardziej milczący, zamknięty w sobie, zaczął 
podupadać na zdrowiu. Zestarzał się tak nagle, jak gdyby 
wraz z odebraniem mu tartaku zabrano mu również chęć 
do życia. Zmarł w 1960 roku. Ponad trzydzieści lat później 
tartak częściowo wrócił do mojej rodziny. Nie doczekał tego 
jednak ani dziadek, ani mój ojciec. Teraz na terenie dawnego 
tartaku rośnie jak na drożdżach piękne, nowoczesne osiedle, 
ale w pamięci starych gośliniaków to miejsce zostanie 
tartakiem starego Kubicy.

Anna Płonka

HISTORIA
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Majówkę
1-2 maja 2023
Park Miejski

Miejsko-Gminny Ośrodek kultury 
i Rekreacji w Murowanej Goślinie

zaprasza na

w parku czekać będą 
na Państwa atrakcje 
i wydarzenia kulturalne, 
a wieczorami zabawa 
taneczna.

więcej szczegółów już 
wkrótce na plakatach 
oraz w mediach 
społecznościowych.


