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W poprzednim numerze „Czasu 
Dopiewa” rozpoczęliśmy jubileuszowe 
wspominki, związane z przypadającą na 
ten rok 30 rocznicą samorządu gminne-
go. Przypomnieliśmy składy Rad Gminy 
kolejnych kadencji, Wójtów i członków 
Zarządów Gminy. Zestawienie zdjęć pla-
ży w Zborowie: zdjęcia wykonanego z 

samolotu ponad 20 lat temu z fotografią 
współczesną, zrobioną przy użyciu dronu, 
uświadomiło nam, że wiele się zmieniło. 
Plaża była jednak jedynie pretekstem do 
refleksji.  Niejeden z nas, gdyby ujrzał 
w tamtych czasach przy brzegu jeziora 
banana większego od człowieka, a nad 
nim przelatujące urządzenie wielkości 
kraba z kilkoma śmigłami, pomyślałby, 
że stoją za tym przybysze z kosmosu.

Kto by pomyślał?
Kosmiczne na początku lat 90. ubie-

głego wieku było marzenie o gminnym 
komisariacie policji mieszczącym się w 

nowoczesnym przestronnym budynku, 
z 20-osobową obsadą, dbającą o bezpie-
czeństwo mieszkańców Gminy Dopiewo. 
Jeszcze do 2017 r. istniał w Dopiewie 
jedynie Rewir Dzielnicowych, będący 
zaledwie delegaturą komisariatu z gminy 
sąsiedniej – Tarnowa Podgórnego. Liczył 
on 8 funkcjonariuszy, którzy strzegli nie 
tylko mieszkańców Gminy Dopiewa, ale 

Bezpieczniej

także Tarnowa Podgórnego i Rokietnicy. 
Rewir otwarty został 17 lat temu – w 
2003 r. Mieścił się budynku przy ul. 
Leśnej w Dopiewie, obecnie jednym z 
budynków Urzędu Gminy Dopiewo. Było 
to ważne wydarzenie, uczestniczyli w nim 
przedstawiciele władz Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Poznaniu, samorządu 
Gminy Dopiewo i Powiatu Poznańskiego. 
Niemniej ważne było przystąpienie do 
budowy Komisariatu Policji w Dopie-
wie przy ul. Łąkowej w Dopiewie, któ-
rego inauguracja odbyła się w 2017 r. 
W kosztach inwestycji partycypował 
samorząd gminny i powiatowy. Dzięki 
temu policjanci, pracujący na terenie 
Gminy Dopiewo, mają dziś komfortowe 
warunki pracy, a mieszkańcy dynamicz-

nie rozrastającej się gminy, mogą móc 
czuć się bezpieczniej. 24 lipca przypada 
Święto Policji, warto byśmy przy okazji 
uświadomili sobie naszą drogę do wła-
snego komisariatu i zrozumieli misję, 
jaką mają do wypełnienia policjanci, 
którym życzymy jak najlepiej.

Testy z samorządu
Samorządowy jubileusz można było 

z nami niedawno uczcić, rozwiązując 
test wiedzy - przygotowany przez Urząd 
Gminy Dopiewo. W zmaganiach, któ-
re odbywały się w 3 etapach między 13 
maja a 2 czerwca 2020 r., wzięło udział 
98 osób. Bezkonkurencyjna okazała się 
Kamila Ślatała, która uzyskała 46 na 49 
możliwych do zdobycia punktów, tytuł 
mistrzowski i upominki. Na podium 
konkursowym stanęli ponadto: Miko-
łaj Lambryczak i Katarzyna Jóźwiak. 
Gratulujemy!

Zapraszamy na film!
Urząd Gminy Dopiewo przygoto-

wał film podsumowujący 30 lat naszej 
samorządności. Dokument zawiera 

Komisariat Policji w Dopiewie, 2019 r.

Otwarcie Rewiru Dzielnicowych, 2003 r.

Budowa, 2017 r.

Wmurowanie kamienia węgielnego 
pod Komisariat Policji, 2016 r.

Rozmowy samorządu Gminy 
Dopiewo z Policją - o mającym 
powstać komisariacie, 2015 r.

wspomnienia osób, które uczestniczyły 
w urzeczywistnianiu idei. Występujący w 
filmie samorządowcy: Wójtowie, Radni, 
Sołtysi podejmują próbę oceny zmian, 
jakie zaszły w gminie Dopiewo na prze-
strzeni trzech samorządowych dekad. 
Film „30 lat Samorządu Gminy Dopie-
wo” można zobaczyć za pośrednictwem 
strony: www.dopiewo.pl lub na portalu  
You Tube, wpisując w wyszukiwarkę jego 
tytuł, do czego oczywiście zachęcamy.

TymCzasem 
Adam Mendrala, Redaktor  

Naczelny, Kierownik Referatu  
Promocji i Rozwoju Gminy
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Wójt

Za chwilę rozpoczną się wakacje, 
które w tym roku poprzedził wieloty-
godniowy okres izolacji  społeczności 
szkolnej, spowodowany ograniczeniami 
związanymi z zapobieganiem rozprze-
strzenianiu się koronawirusa, który prze-
niósł  naukę dzieci i młodzieży do świata 
wirtualnego, zastępując uczęszczanie do 
szkół i przedszkoli zajęciami on-line.

W ostatnią niedzielę czerwca odbędą 
się wybory prezydenckie. To drugie po-
dejście do organizacji tego wydarzenia, 
ponieważ w pierwszym wyznaczonym 
terminie, przypadającym na maj, mimo 
zaangażowania Poczty Polskiej, wybo-
rów zorganizować się nie udało. Gminy 
miały przekazywać dane osobowe miesz-
kańców, na co – podobnie jak wielu sa-
morządowców – się nie zgodziłem, bo 
kierując się literą prawa zgodzić się po 
prostu nie mogłem. I nie jest ważne, 
kto o te dane występował. Prawo jest 
równe dla wszystkich. Dziś wiemy, że 
my – samorządowcy mieliśmy rację. W 
odpowiedzi skierowanej przez Premiera 
RP do Burmistrza Mosiny  mogliśmy 
przeczytać, że Poczta Polska nie jest 
podmiotem uprawnionym do żądania 
udostępnienia danych osobowych. Or-
ganizacja wyborów zawsze w gminie 
powoduje wysiłek organizacyjny leżący 
po stronie samorządów, mimo napiętego 
kalendarza wyborczego jesteśmy do tych 
wyborów gotowi. 

Czekające nas wybory będą 
wyjątkowe z kilku powodów.  
Po pierwsze, dlatego że wybierzemy Pre-

zydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który 
przez 5  najbliższych lat będzie głową 
państwa. Prezydent to przecież  najwyż-
szy organ państwa w zakresie władzy 
wykonawczej, gwarant ciągłości władzy 
państwowej, czuwa nad przestrzeganiem 
Konstytucji, stoi na straży suwerenności 
i bezpieczeństwa państwa oraz nienaru-
szalności i niepodzielności jego teryto-
rium reprezentuje Polskę na zewnątrz 
w stosunkach międzynarodowych, jest 
zwierzchnikiem sił zbrojnych, nadaje or-
dery i odznaczenia, desygnuje i powołuje 
Premiera i członków Rady Ministrów, 
posiada inicjatywę ustawodawczą, pod-
pisuje ustawy, ale może też je zawetować.  
Po drugie, dlatego że wybory te – mimo 
odmrażania życia – odbywać się będą 
z pandemią w tle, ponieważ patrząc na 
statystyki zachorowań widać, że ko-
ronawirus nie odpuszcza. Mając to na 
uwadze, proszę mieszkańców Gminy 
Dopiewo o to, by przestrzegali zasad 
bezpieczeństwa i dostosowali się do 
obowiązujących ograniczeń i nakazów 
sanitarnych. Uczestnicząc w wyborach 
powinniśmy pamiętać o zdrowiu wła-
snym i innych.

O urząd Prezydenta RP ubiegać się 
będzie 11 kandydatów. Część z nich znamy 
z poprzedniej, majowej listy, ale dwóch 
jest nowych. Aktualną listę kandydują-
cych publikujemy w tym numerze „Czasu 
Dopiewa”, gdzie znajdują się podstawowe 
informacje o każdym z kandydujących. O 
tym który spośród nich otrzyma mandat 
społeczny i  będzie pełnić urząd Prezy-
denta RP, zadecydują wyborcy, którzy 
wezmą udział w „Święcie Demokracji”-  
każdy głos ma znaczenie dla ostatecznego 
wyniku,  będącego wypadkową wszyst-
kich głosów oddanych w wyborach. W 
przypadku nieuzyskania przez jednego 
kandydata poparcia większego niż 50 
procent choćby o jeden głos, będziemy 
głosować ponowie, w drugiej turze, dwa 
tygodnie później – 12 lipca. Liczę, że i 
wtedy pójdziecie Państwo do urn.

Gmina Dopiewo zawsze była gminą 
świadomą i obywatelską. Wierzę, że i 
tym razem Państwo  nie zawiedziecie 

i odnotujemy wysoką 
frekwencję, pozytywnie 
wyróżniającą nas na tle 
innych gmin w Polsce. 
Serdecznie zachęcam do 
uczestnictwa i współdecy-
dowania, do brania spraw 
w swoje ręce. Wybory to 
ten moment, kiedy może-
my wyrazić aprobatę lub 
sprzeciw. Powinniśmy 
zrobić użytek z przysłu-
gującego nam prawa głosu.

Przed nami także wa-
kacyjne decyzje. Zdaję 
sobie sprawę, że w obli-

czu pandemii wiele osób zrezygnuje z 
wyjazdów do egzotycznych państw czy 
odległych zakątków naszego kraju. Na-
mawiam do wypoczynku na miejscu, 
korzystania z miejscowych atrakcji – 
spacerów po lasach okolic Zakrzewa, 
Palędzia, Dąbrówki, Dopiewca, rekre-
acji na „Owocowej Plaży” w Zborowie, 
wycieczki nad Źródełko w Żarnowcu, 
odwiedzenia Wielkopolskiego Parku 
Narodowego, a także atrakcji naszych 
sąsiadów – okolicznych gmin. Życzę 
Państwu udanych, bezpiecznych ale 
przede wszystkim zdrowych wakacji!

Adrian Napierała
Wójt Gminy Dopiewo

Wakacyjnie i wyborczo

Urząd Gminy Dopiewo
61 814 83 31
61 814 80 92 (fax)

Straż Gminna w Dopiewie 
(7:30-22:00)
61 894 19 86
512 457 982
512 457 977

Straż Pożarna 998
Komenda Miejska Straży  
Pożarnej w Poznaniu 61 82153 00
Komendant Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Gmi-
nie Dopiewo 606 260 004

Policja 997
Komisariat Policji  
w Dopiewie 
519 064 612, 61 841 32 30

Gminna Biblioteka  
Publiczna i Centrum Kultury 
w Dopiewie  
61 814 82 23

Gminny Ośrodek Sportu  
i Rekreacji w Dopiewie  
61 814 82 62

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Dopiewie 61 814 80 20

Zakład Usług Komunalnych  
w Dopiewie 61 814 82 31 

Spółka Wodna w Dopiewie
607 032 085

Pogotowie ratunkowe 999
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie gazowe 992

Telefon Antysmogowy
722 323 362

Pomoc doraźna (18:00-6:00) 
61 863 87 60
Centrum Medyczne  
Dąbrówka:   535 404 099
Przychodnia Zespół Lekarzy  
Rodzinnych  
w Dopiewie:  61 814 83 21
Przychodnia Bonus  
w Skórzewie: 61 814 36 25

Ważne telefony
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Rada Gminy

XX sesja odbyła się 15 czerwca 
2020 r.,  podjęto 17 uchwał.

Raport o stanie Gminy
Najważniejszym punktem obrad 

było rozpatrzenie „Raportu o stanie 
Gminy Dopiewo za 2019 r.”. Zgodnie z 
art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z 8.03.1990 r. 
o samorządzie gminnym, Wójt co roku, 
do 31 maja, przedstawia Radzie Gminy 
raport o stanie gminy, który obejmuje 
podsumowanie działalności wójta w roku 
poprzednim, w szczególności realizację 
polityk, programów i strategii, uchwał 
Rady Gminy i budżetu obywatelskiego. 

Po przeprowadzeniu na sesji debaty 
nad „Raportem…”, Rada Gminy, biorąc 
pod uwagę przebieg debaty i informacje 
uzyskane w jej toku, udzieliła Wójto-
wi wotum zaufania. Uchwałę przyjęto 
stosunkiem głosów: 17 „za”, 3 głosy 
„wstrzymujące”.

Relacja z XX sesji Rady Gminy Dopiewo
Absolutorium

Drugim ważym punktem obrad była 
analiza wniosku absolutoryjnego dla 
Wójta Gminy Dopiewo. Przedstawiająca 
wniosek Wiceprzewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej – Magdalena Kaczmarek po-
informowała, że Komisja, po rozpatrzeniu 
sprawozdań finansowych, sprawozdania 
z wykonania budżetu, sprawozdania z 
wykonania planu finansowego instytucji 
kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej 
i Centrum Kultury, informacji o stanie 
mienia Gminy Dopiewo oraz po zapo-
znaniu się z opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu dotyczą-
cą sprawozdania z wykonania budżetu, 

opiniuje pozytywnie wykonanie przez 
Wójta Gminy  Dopiewo budżetu za 2019 
rok i występuje z wnioskiem do Rady 
Gminy o udzielenie absolutorium.

Komisja Rewizyjna porównała dane 
zawarte w bilansie z wykonania budżetu 
Gminy Dopiewo z danymi zawartymi w 
sprawozdaniu z wykonania budżetu (w 

Uchwały - XX sesja  
Rady Gminy

Na XX sesji Rady Gminy Dopiewo, 
która odbyła się 15 czerwca 2020 r., radni 
podjęli 17 uchwał.
Uchwała Nr XX/249/20 w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy Dopiewo 
wotum zaufania. 

Uchwała Nr XX/250/20 w sprawie 
sprawozdania finansowego za 2019 r. 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Gminy Dopiewo za 2019 r. 

Uchwała Nr XX/251/20 w sprawie 
absolutorium dla Wójta Gminy Do-
piewo z tytułu wykonania budżetu 
za 2019 r. 

Uchwała Nr XX/252/20 w sprawie 
pozbawienia kategorii drogi gminnej 
ul. Botanicznej poprzez wyłączenie 
jej części z użytkowania jako drogi 
publicznej. 

Uchwała Nr XX/253/20 w sprawie 
pozbawienia kategorii drogi gmin-
nej ul. Polnej w Dąbrówce poprzez 
wyłączenie jej z użytkowania jako 
drogi publicznej. 

Uchwała Nr XX/254/20 w sprawie 
nadania nazwy ulicy Wiklinowa w 
Dąbrowie.

Uchwała Nr XX/255/20 w sprawie 
nadania nazwy ulicy Wilgi w Trzcie-
linie.

Uchwała Nr XX/256/20 w sprawie 
zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Dopiewo dla 
części obszaru gminy położonej w 
Konarzewie.

Uchwała Nr XX/257/20 w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenu w 
miejscowości Skórzewo, w rejonie 
ul. Jabłoniowej. 

Uchwała Nr XX/258/20 w sprawie 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenu w 
miejscowości Dopiewo, w rejonie 
ul. Więckowskiej - część B. 

Uchwała Nr XX/259/20 w sprawie 
przyjęcia programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiega-
nia bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Dopiewo w 2020 r. 

Uchwała Nr XX/260/20 w sprawie 
porozumienia międzygminnego 
pomiędzy Gminą Dopiewo a Mia-
stem Poznań w zakresie lokalnego 
transportu zbiorowego. 

Uchwała Nr XX/261/20 w sprawie 
aneksu do porozumienia międzyg-
minnego pomiędzy Gminą Dopie-
wo a Miastem Poznań oraz Gminą 
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Rada Gminy

Komorniki w zakresie lokalnego 
transportu zbiorowego.

Uchwała Nr XX/262/20 w sprawie 
emisji obligacji komunalnych. 

Uchwała Nr XX/263/20 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XVI/204/19 Rady 
Gminy Dopiewo z 18 grudnia 2019 
r. w sprawie uchwały budżetowej 
na 2020 r.

Uchwała Nr XX/264/20 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XVI/203/19 Rady 
Gminy Dopiewo z 18 grudnia 2019 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Dopie-
wo na lata 2020-2030. 

Uchwała Nr XX/265/20 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Poznańskiego.

DG

zakresie zadłużenia) oraz z zapisami w 
księgach rachunkowych (wydruk obrotów 
i sald kont syntetycznych      budżetu) 
i nie stwierdziła rozbieżności. Spra-
wozdanie finansowe w sposób jasny i 
rzetelny  odzwierciedla stan finansów 
Gminy Dopiewo.

Biorąc pod uwagę powyższe, uwzględ-
niając  przedstawione przez Skarbnika 
Gminy dokumenty do kontroli i udzie-
lone wyjaśnienia, Komisja Rewizyjna 
postanowiła zaopiniować wykonanie 
budżetu roku 2019 pozytywnie i wy-
stąpiła z wnioskiem do Rady Gminy o 
udzielenie absolutorium. Rada przychy-
liła się do wniosku Komisji udzielając 
absolutorium stosunkiem głosów 17 „za”, 
3 głosy „wstrzymujące”. Rada zatwier-
dziła także sprawozdanie finansowe 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu za 2019 r.

Studium
Rada dokonała zmiany „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego Gminy Dopiewo” 
dla części obszaru gminy położonej w 
miejscowości Konarzewo. Przedmiotem 
zmiany Studium jest wprowadzenie tere-
nów przeznaczanych pod miejsce obsługi 
podróżnych (parking przy cmentarzu) 
w Konarzewie, w rejonie ul. Kościelnej, 
o powierzchni ok. 1 ha. 

Plany
Radni uchwalili dwa miejscowe pla-

ny zagospodarowania przestrzennego 
(mpzp):
-  w Skórzewie, w rejonie ul. Jabło-

niowej (zmiana istniejącego planu). 
Plan w większości wprowadza tereny 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej 
i usługowej o stosunkowo niskiej 
transportochłonności. Teren objęty 
opracowaniem przylega do istniejącej 
sieci dróg publicznych. Powierzchnia 
opracowania wynosi ok. 0,9 ha.     

-  w Dopiewie, w rejonie ul. Więckow-
skiej - część B. Plan w większości 
wprowadza tereny usługowe o stosun-
kowo niskiej transportochłonności. 
Zgodnie z ustaleniami „Studium…”, 
dla terenu objętego opracowaniem 
planu określono kierunek zagospo-
darowania jako tereny zabudowy 
mieszkaniowo usługowej (M1) i tereny 

rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 
Powierzchnia opracowania wynosi 
ok. 0,9 ha.

Zmiany w komunikacji
Rada podjęła uchwałę w sprawie 

aneksu do porozumienia międzygminne-
go pomiędzy Gminą Dopiewo a Miastem 
Poznań oraz Gminą Komorniki w zakresie 
lokalnego transportu zbiorowego. Potrze-
ba przyjęcia niniejszej uchwały wynika 
z reorganizacji komunikacji nocnej na 
terenie Gminy Dopiewo. Dotychczaso-
we nocne kursy linii 727 na trasie Do-
piewo-Ławica (skomunikowany z linią 
242), zostaną zastąpione kursami nowej 
linii 257 na trasie Dopiewo-Junikowo 
(skomunikowanej z linią 251). Częstość 
kursów i przebieg linii na terenie Gminy 
Dopiewo nie ulegnie zmianie.

Zalety nowego rozwiązania:
-  czas przejazdu z Dopiewa do Ronda Ka-

poniery w Poznaniu ulegnie skróceniu  
(w zależności od kursu od 5 do 17 
minut),

- bezpieczny punkt przesiadkowy – 
dworzec autobusowy na Junikowie 
jest oświetlony, posiada monitoring 
oraz nocną ochronę, podczas gdy 
przystanek Ławica jest oddalony od 
głównych ciągów komunikacyjnych 
i opustoszały w nocy.

- czytelne oznaczenie linii nocnej.
Koszt funkcjonowania linii na te-

renie Poznania (ul. Malwowa) będzie 
pokrywany przez Miasto Poznań. Linię 
257 planuje się uruchomić we wrześniu 
2020 r. 

Inne sprawy
Ponadto Rada dokonała zmian w 

uchwale budżetowej i wieloletniej pro-
gnozie finansowej, podjęła 2 uchwały 
związane z nazewnictwem ulic oraz 2 
związane z pozbawieniem kategorii dróg 
gminnych.

Damian Gryska
Biuro Rady Gminy Dopiewo

Fot. Adam Mendrala
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Podczas sesji Rady Gminy Dopie-
wo, która odbyła się 15 czerwca 2020 r. 
radni decydowali o przyznaniu Wójtowi 
absolutorium z tytułu wykonania budże-
tu Gminy Dopiewo za rok 2019. Budżet 
Gminy Dopiewo na 2019 rok został przy-
jęty uchwałą Nr III/33/18  Rady Gminy 
Dopiewo z 17 grudnia 2018 r. Poniżej 

Budżet zamknął się deficytem w wy-
sokości 1,79 mln zł (niższym od plano-
wanego o kwotę 5,62 mln zł). Dochody i 
przychody ogółem wyniosły 189,83 mln 
zł, a wydatki i rozchody 175,46 mln zł. 

Udział zadłużenia Gminy  w do-
chodach ogółem w 2019 r. wyniósł 
43,95%. Łączna kwota rozchodów 
oraz odsetek od kredytów i obligacji 
i kosztów emisji obligacji wyniosła 
w 2019 r. 9 723 277,79 zł, co stanowi 
5,87% wykonanych dochodów ogółem. 

Wykonanie budżetu w 2019 r.
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobo-
wiązań dla Gminy Dopiewo w 2019 r.  
wyniósł 18,71% i był 3 razy większy od 
wskaźnika faktycznej spłaty, tj. 5,87%. 

Nadwyżka operacyjna, która stanowi 
różnicę między dochodami bieżącymi 
a wydatkami bieżącymi i  określa ile 
Gmina bez uwzględniania dochodów 
majątkowych może przeznaczyć na in-
westycje bez zwiększania zadłużenia 
w 2019 roku wyniosła 37,93 mln  zł. 
Nadwyżka operacyjna Gminy wzrosła w 
2019 r. w stosunku do roku 2018 o kwotę 
12,99 mln zł.

Małgorzata Mazurek, 
Skarbnik Gminy Dopiewo

Wykonanie budżetu Gminy Dopiewo na 2019 r.

Dochody ogółem 165 647 672,17

- Dochody 
bieżące 159 610 838,27

- Dochody 
majątkowe 6 036 833,90

Wydatki ogółem 167 439 668,90

- Wydatki bieżące 131 677 836,52

- Wydatki 
majątkowe 35 761 832,38

Deficyt -1 791 996,73

Zadłużenie 72 800 000,00

 Państwowa Komisja Wyborcza 
podała do publicznej wiadomości, w 
obwieszczeniu z 12 czerwca 2020 r., 
listę kandydatów na Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej w wyborach za-
rządzonych na dzień 28 czerwca 2020 
r. (na podstawie art. 305 § 2 ustawy z 
5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy 
- Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 
2020 r. poz. 568).

1) BIEDROŃ Robert, lat 44, wy-
kształcenie wyższe politologiczne, 
poseł do Parlamentu Europejskiego, 
zamieszkały w Warszawie, członek 
Wiosny Roberta Biedronia; 

11 kandydatów na Prezydenta RP
2) BOSAK Krzysztof, lat 38, wykształ-

cenie średnie, poseł na Sejm Rze-
czypospolitej Polskiej, zamieszkały 
w Warszawie, członek Konfederacji 
Wolność i Niepodległość; 

3) DUDA Andrzej Sebastian, lat 48, 
wykształcenie wyższe prawnicze, 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamieszkały w Krakowie, nie należy 
do partii politycznej; 

4) HOŁOWNIA Szymon Franciszek, 
lat 43, wykształcenie średnie, wyko-
nujący zawód publicysty, miejsce pra-
cy: własna działalność gospodarcza, 
zamieszkały w Otwocku, nie należy 

do partii politycznej; 
5) JAKUBIAK Marek, lat 61, wy-

kształcenie średnie, wykonujący 
zawód menadżera, miejsce pracy: 
Browary Regionalne Jakubiak Sp. z 
o.o., zamieszkały w Warszawie, czło-
nek Federacji dla Rzeczypospolitej; 

6) KOSINIAK-KAMYSZ Władysław 
Marcin, lat 38, wykształcenie wyższe 
medyczne, poseł na Sejm Rzeczy-
pospolitej Polskiej, zamieszkały w 
Krakowie, członek Polskiego Stron-
nictwa Ludowego; 

7) PIOTROWSKI Mirosław Mariusz, 
lat 54, wykształcenie wyższe histo-
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ryczne, wykonujący zawód nauczy-
ciela akademickiego, miejsce pracy: 
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i 
Medialnej, zamieszkały w Lublinie, 
członek Ruchu Prawdziwej Europy 
- Europa Christi; 

8) TANAJNO Paweł Jan, lat 44, wy-
kształcenie wyższe w zakresie zarzą-
dzania, wykonujący zawód przedsię-
biorcy, miejsce pracy: IAM4U.pl Sp. 
z o.o., zamieszkały w Warszawie, nie 

należy do partii politycznej; 
9) TRZASKOWSKI Rafał Kazi-

mierz, lat 48, wykształcenie wyższe 
politologiczne, wykonujący zawód 
pracownika samorządowego, miej-
sce pracy: Urząd m.st. Warszawy, 
zamieszkały w Warszawie, członek 
Platformy Obywatelskiej RP; 

10) WITKOWSKI Waldemar Wło-
dzimierz, lat 66, wykształcenie 

wyższe, wykonujący zawód zarządcy, 
miejsce pracy: Spółdzielnia Miesz-
kaniowa im. Hipolita Cegielskiego, 
zamieszkały w Poznaniu, członek 
Unii Pracy; 

11) ŻÓŁTEK Stanisław Józef, lat 64, 
wykształcenie średnie, miejsce pracy: 
własna działalność, zamieszkały w 
Krakowie, członek Kongresu Nowej 
Prawicy oraz Polexitu. 

UG

Obwody głosowania

Nr Granice Siedziby obwodowych komisji wyborczych

1 Dąbrowa Szkoła Podstawowa, Dąbrowa ul. Szkolna 41, 62-070 Dopiewo

2

Dąbrówka - ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Cedrowa, Cisowa, Cypry-
sowa, Daglezjowa, Dębowa, Głogowa, Jałowcowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, 

Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kalinowa, Kasztanowa, Kolejowa, leszczyno-
wa, Magnoliowa, Malinowa, Modrzewiowa, Nad Potokiem, Oliwna, Olszyno-

wa, Platanowa, Poznańska, Sosnowa, Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa

Szkoła Podstawowa, Dąbrówka ul. Malinowa 41, 62-070 Dopiewo

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Dąbrówka - ulice: Azaliowa, Berłowa, Boczna, Cesarska, Dworska, For-
towa, Fosowa, Gościniec, Herbowa, Jagiellońska, Komornicka, Koron-
na, Królewska, Książęca, Limbowa, Lipowa, Logistyczna, Majątkowa, 

Olecka, Palisadowa, Pałacowa, Parkowa, Piastowska, Placu Szlaku 
Bursztynowego, Polna, Różany Zakątek, Rycerska, Skarbcowa, Słonecz-

na, Torowa, Wadowicka, Widok, Wrzosowa, Zamkowa, Zbrojowa.

Szkoła Podstawowa, Dąbrówka ul. Malinowa 41, 62-070 Dopiewo

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4 Dopiewiec
Budynek byłego GOK, Dopiewiec ul. Szkolna 11, 62-070 Dopiewo

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5

Dopiewo - ulice: Akacjowa, Brylantowa, Chabrowa, Deszczowa, Kaszta-
nowa, Klonowa, Konarzewska, Księdza Alfonsa Majcherka, Laserowa, 
Laurowa, Lipowa, Łąkowa, Magnacka, Marcowa, Migdałowa, Pogod-

na, Południowa, Poznańska, Rzepakowa, Sokołów, Stawna, Strażacka, 
Szkolna, Szlachecka, Świętojańska, Waniliowa, Wierzbowa, Więckow-

ska, Wiosenna, Wodna, Wysoka, Wyzwolenia, Zacisze, Zimowa

Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Bukowska 13, 62-070 Dopiewo

6

Dopiewo - ulice: Aksamitkowa, Bukowska, Czerwcowa, Dworcowa, 
Hiacyntowa, Jasna, Kolejowa, Komunalna, Krótka, Leśna, Majowa, 

Młyńska, Niecała, Nowa, Ogrodowa, Piękna, Polna, Powstańców, Pół-
nocna, Przy Leśniczówce, Różana, Słoneczna, Storczykowa, Sportowa, 

Trzcielińska, Tysiąclecia, Wiśniowa wsie: Podłoziny, Żarnowiec

Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Bukowska 13, 62-070 Dopiewo

7 Gołuski, Palędzie

Świetlica Wiejska-Dom Strażaka, Palę-
dzie ul. Leśna 17, 62-070 Dopiewo

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

8 Glinki, Joanka, Konarzewo, Lisówki, Trzcielin Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne,  
Konarzewo ul. Poznańska 19, 62-070 Dopiewo

9

Skórzewo - ulice: Biedronki, Bukowa, Dobra, Grafitowa, Koleżeńska, Ko-
lorowa, Krótka, Ks. St. Kozierowskiego, Leśna, Miła, Morwowa, Motylka, 

Pasikonika, Poznańska, Promienna, Różana, Rzemieślnicza, Serdecz-
na, Spółdzielcza, Szczera, Szczęśliwa, Świerszcza, Świetlika, Trzmie-

la, Urocza, Ważki, Wiśniowa, Wspólna, Zacisze, Żuczka, Życzliwa

Szkoła Podstawowa, Skórzewo ul. Poznańska 70, 60-185 Poznań

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

10

Skórzewo - ulice: Akacjowa, Antoniego Patka, Aroniowa, Batorowska, Brzo-
skwiniowa, Brzozowa, Cedrowa, Cisowa, Czereśniowa, Dębowa, Gruszowa, 

Jabłoniowa, Jarzębinowa, Jarzynowa, Jaworowa, Jesienna, Jowisza, Kaszta-
nowa, Klonowa, Kolejowa, Koszykarska, Księżycowa, Laskowa, Leszczynowa, 

Letnia, Lipowa, Łanowa, Łyżwiarska, Malwowa, Maratońska, Mieczykowa, 
Modrzewiowa, Morelowa, Niecała, Nizinna, Ogrodowa, Olimpijska, Oliwkowa, 

Orzechowa, Otwarta, Piękna, Piłkarska, Pogodna, Polna, Porankowa, Przedwio-
śnie, Przyjazna, Przylesie, Radosna, Sadowa, Sąsiedzka, Skórzewska, Sosnowa, 

Spokojna, Sportowa, Srebrna, Stawna, Strumykowa, Szarotkowa, Szkolna, 
Świerkowa, Świt, Tęczowa, Topolowa, Ustronna, Wakacyjna, Werbenowa, 

Wesoła, Winoroślowa, Wiosenna, Wioślarska, Wschodnia, Złota, Żeglarska

Szkoła Podstawowa, Skórzewo ul. Poznańska 70, 60-185 Poznań

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

11

Skórzewo - ulice: Ananasowa, Arbuzowa, Bazyliowa, Borówkowa, Bota-
niczna, Bratnia, Cytrynowa, Daktylowa, Działkowa, Figowa, Grejpfrutowa, 

Jagodowa, Jałowcowa, Jaśminowa, Kminkowa, Kokosowa, Koperkowa, 
Kwiatowa, Lawendowa, Limonkowa, Łopianowa, Macierzankowa, Mali-
nowa, Mandarynkowa, Miętowa, Miodowa, Nad Potokiem, Nektarowa, 

Podbiałowa, Pomarańczowa, Poziomkowa, Rumiankowa, Runa Leśnego, 
Słoneczna, Truskawkowa, Tymiankowa, Wąska, Wrzosowa, Zakręt, Zielna

Szkoła Podstawowa, Skórzewo ul. Poznańska 70, 60-185 Poznań

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Gdzie głosujemy?
Mieszkańcy Gminy Dopiewo będą 

głosowali w wyborach Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej w 14 obwodowych 
komisjach wyborczych 28 czerwca 2020 
r. od godz. 7.00 do godz. 21.00. W przy-
padku braku uzyskania przez jednego 
z kandydatów ponad 50-procentowego 

poparcia, druga tura odbędzie się 2 ty-
godnie później. 

Obwody
10 czerwca 2020 r. Komisarz Wy-

borczy w Poznaniu I poinformował o 

numerach oraz granicach obwodów 
głosowania, wyznaczonych siedzibach 
obwodowych komisji wyborczych, a także 
możliwości głosowania korespondencyj-
nego i przez pełnomocnika w wyborach 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
zarządzonych na 28 czerwca 2020 r. 
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12 Drwęsa, Fiałkowo, Pokrzywnica, Więckowice, Zborowo.
Zespół Szkolno-Przedszkolny,  

Więckowice ul. Gromadzka 7, 62-070 Dopiewo

13 Zakrzewo

Dom Strażaka, Zakrzewo ul. Długa 73, 62-070 Dopiewo

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

14 Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach,  
Lisówki ul. Leśne Zacisze 2, 62-070 Dopiewo

Głosowanie  
korespondencyjne

Głosować korespondencyjnie może 
każdy wyborca. Zamiar głosowania kore-
spondencyjnego powinien być zgłoszony 
przez wyborcę komisarzowi wyborcze-
mu za pośrednictwem urzędu gminy w 
gminie, w której wyborca ujęty jest w 
spisie wyborców, najpóźniej do dnia 16 
czerwca 2020 r. 

Wyborca podlegający w dniu gło-
sowania obowiązkowej kwarantannie, 
izolacji lub izolacji w warunkach domo-
wych może zgłosić zamiar głosowania 
korespondencyjnego najpóźniej do dnia 
23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, 
który rozpocznie podleganie obowiązko-
wej kwarantannie, izolacji lub izolacji w 

warunkach domowych po tym terminie, 
może zgłosić ten zamiar najpóźniej do 
dnia 26 czerwca 2020 r.

Głosowanie  
przez pełnomocnika

Głosować przez pełnomocni-
ka mogą wyborcy, którzy najpóź-
niej w dniu głosowania ukończą 
60 lat lub posiadający orzeczenie  
o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, w rozumieniu usta-
wy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, w tym także 
wyborcy posiadający orzeczenie organu  
rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i 
niezdolności do samodzielnej eg-
zystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzy-

stencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
a także osoby о stałej albo długotrwałej 

niezdolności do pracy w gospodar-
stwie rolnym, którym przysługuje 
zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu peł-

nomocnictwa powinien zostać złożony 
do Wójta Gminy Dopiewo najpóźniej do 
dnia 19 czerwca 2020 r.

UG

Rozmowa z Szymonem Hołownią, 
bezpartyjnym kandydatem na prezy-
denta RP.

Dlaczego zdecydował się Pan 
wystartować w wyborach prezy-
denckich?

- Zdecydowałem się wystartować 
w wyborach, bo spraw kluczowych dla 
demokracji i wolności nie da się zmienić 
obserwując politykę z zewnątrz. Lepszy 
świat nie powstanie z gadania. Czas na 
człowieka, który przychodząc z dołu, 
naprawi to, co zostało zepsute od góry. 
A tego systemu nie uzdrowi ktoś, kto 
jest jego częścią. Potrzebny jest prezy-
dent, który rozdzieli splecione w chorym 
klinczu partie i połączy podzielonych 
ludzi, a całą energię, którą do tej pory 
przepalaliśmy na kłótnie i spory, za-
mieni w paliwo do budowania lepszej 
Polski. Słowa już były, teraz przyszedł 
czas na działanie.

Wywrócę układy do góry nogami 
Nie obawiał się Pan startu bez 

zaplecza politycznego? 
- Nie, bo nie startuję bez niego. Sto-

ją za mną najwyższej klasy eksperci, 
między innymi generał Mirosław Ró-
żański czy Katarzyna Pełczyńska-Na-
łęcz, pierwsza kobieta na stanowisku 
ambasadora RP w Moskwie. Stoją do-
świadczeni ludzie polityki lokalnej i cen-
tralnej, jak choćby legenda samorządu i 
obecny senator RP Wadim Tyszkiewicz. 
Jestem dumny, że jako jedni z pierw-
szych wsparli mnie członkowie Ruchu 
Społeczno-Samorządowego Bezpartyjni 
- Wielkopolska, którym kieruje Tadeusz 
Czajka, Wójt Tarnowa Podgórnego. To 
niezwykle prężna organizacja zrzesza-
jąca znakomitych samorządowców z 
terenu całej Wielkopolski. Ale moim naj-
ważniejszym zapleczem są świadomi i 
aktywni obywatele. Bo prezydentura nie 
jest o prezyden-
cie, ale o tym, 
że bez milio-
nów Polaków i 
Polek, Polska po 
prostu się nie 
uda. Dziś już 12 
tysięcy osób to 
zdeklarowani 
wolontariusze 
Ekipy Szymo-
na działający w 
całej Polsce na 
rzecz demokra-
cji i solidarno-
ści społecznej. 
Podczas zbiórki 

obywatelskiej zebraliśmy prawie 5 mi-
lionów złotych. To prawie 100 tysięcy 
wpłat na politykę w środku epidemii! 
Zbudowaliśmy grupę 40 ekspertów, 
którzy wypracowali rozwiązania na 
pokolenia dla Polski. Tak  zaangażo-
wani ludzie to najlepsze zaplecze, jakie 
można mieć.

Dziś jednak jesteśmy już na zu-
pełnie innym etapie w wyścigu o 
prezydencki fotel niż w momencie, 
gdy decydował się Pan na start. 
Nowa rzeczywistość, nowy termin 
wyborów, a do peletonu dołączył 
nowy zawodnik. Dotychczasowe 
zasady gry już nie obowiązują. Jak 
Pan się w tym odnajduje?
- Wydarzenia ostatnich tygodni tylko 

pogłębiły moje wrażenie, że od 15 lat 
żyjemy w kraju, w którym partyjna 
polityka sparaliżowała nam wyobraźnię. 
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Żyjemy w kraju, w którym przekonuje 
się nas, że nie ma innego wyjścia, jak 
tylko uczestniczyć po jednej ze stron 
w wojnie pomiędzy PiS i Platformą. 
Wmówiono nam, że zawsze musimy stać 
z jednymi, a przeciwko drugim, że „ka-
dencjoza”, partyjniactwo i zakulisowe 
rozgrywki są jedyną możliwą drogą 
dla naszego państwa. Zawodowi poli-
tyczni działacze przekonują nas, że jako 
obywatele Rzeczypospolitej jesteśmy 
za głupi, żeby zajmować się polityką. 
Że polityka to zajęcie wyłącznie polity-
ków, że oni wszystko załatwią za nas. 
My, obywatele, jesteśmy im potrzebni 
tylko raz na cztery lata, żeby przeka-
zać politykom bilet na ring, na którym 
będą się okładać przez kolejną kadencję. 
Tymczasem wybór między Platformą a 
PiSem to fałszywy wybór. Bo oni wszy-

scy już mieli władzę i pieniądze, ale czy 
rozwiązali nasze problemy? Nie, bo nasi 
politycy to ludzie, którzy zwyczajnie 
nie potrafią zrobić roboty, do której 
ich zatrudniliśmy. Partyjniactwo jest 
chorobą przewlekłą, lecz uleczalną, a 
„kadencjozy” nie mamy w genach. W 
genach i sercach niesiemy troskę o losy 
nie tylko nasze, ale przede wszystkim 
pokolenia naszych dzieci i wnuków. Więc 
dość partyjniactwa! Potrzebujemy poza 
partyjnego prezydenta. I już za kilka 
tygodni możemy go mieć.

Mówi Pan, że „inna polityka 
jest możliwa”. Inna, czyli jaka? 
Jak zamierza Pan ją realizować?

- Chcę robić inną politykę, czyli taką, 
która wywraca do góry nogami układy, 
w których obywatele są przedmiotem, 
a nie podmiotem rządów. Chcę robić 
politykę, która myśli i działa w kate-
goriach pokolenia, nie kadencji. Nie: 
moja kadencja, moja partia, mój stołek. 
Czas na prezydenta, który zastanowi 
się nad tym, jaki świat zostawimy po 
sobie naszym dzieciom i wnukom. Ja 
tak właśnie myślę o przyszłości – w 
kategoriach punktu odpowiedzialności. 
Zmiana w systemie ochrony zdrowia 
albo realne rozwiązanie problemu suszy 
zajmą lata, potrwają dłużej niż kadencję 
czy dwie. Nie chodzi tylko o to, żeby 
wygrać wybory, teraz czy za następne 
pięć lat, ale żeby za 25 lat moja córka i 
jej rówieśnicy żyli w kraju, który będzie 
dobrym miejscem do życia.

Do tego jednak potrzebujemy więk-
szości, która nie jest ani z PO, ani z PIS, 
ani z innej partii. Potrzebujemy też pre-
zydenta, który pomoże nam na nowo 

spiąć wspólnotę narodową złożoną z 
różnych Polek i Polaków i polityki, która 
na powrót staje się głosem obywateli 
tak różnorodnych, jakimi są oni dzisiaj. 
Ja chcę być prezydentem różnych Po-
laków, bo przecież się różnimy i tacy 
różni musimy się nauczyć ze sobą żyć. 
Chcę być prezydentem, który sprawi, 
że w Polsce wreszcie zaczną mieścić się 
różni ludzie.

Jak chce Pan to zrobić w kraju, 
w którym kwestie światopoglądowe 
i religijne tak bardzo dzielą spo-
łeczeństwo?

- Postawa i działalność prezyden-
ta, który jest bezstronnym arbitrem, a 
nie napastnikiem jednej z walczących 
drużyn i który słucha obywateli, może 
wiele zmienić. Rzeczpospolita jest pań-
stwem bezstronnym światopoglądowo. 
Dla mnie to oznacza, że prezydent RP 
nie jest tylko prezydentem polskich ka-
tolików i katoliczek. Zawsze będziemy 
krajem różnorodnym religijnie i świa-
topoglądowo. Podziały oczywiście są 
i będą. My musimy najpierw szukać 
tego, co nas łączy, a z tym, co nas dzieli, 
sobie radzić. Kościół i władza muszą 
się rozejść, bo zeszły się za blisko. W 
imię tego rozdziału ograniczę publiczną 
aktywność religijną prezydenta. Dość 
ceremonii, na których nie wiadomo, kto 
jest premierem, a kto biskupem. Świec-
kie instytucje są dla Polaków różnych 
wyznań, a także tych niewierzących. 
Polska to duży kraj. Wszyscy się w niej 
zmieścimy. Tylko musimy w to uwierzyć. 

Rozmawiał: J.Kowalski
Fot. Archiwum Sz. Hołowni
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Podobno wszystko w tym kraju jest 
już polityczne, nawet problemy i zjawi-
ska związane ze zdrowiem. Obserwując 
przebieg epidemii i próby jej pokona-
nia, musimy to potwierdzić. Niewiele 
brakowało, by COVID-19 wybrał za nas 
prezydenta. Na szczęście to do nas będzie 
należeć decyzja. W wyborczy dzień nie 
możemy pozostać w domu.

Nikt nie określi, na jakim etapie 
walki z epidemią Polska aktualnie się 
znajduje. Słyszymy różniące się między 
sobą opinie, rozmaite przewidywania. 
Nawet rząd nie potrafi ustalić jednolitego 
przekazu. Od samego początku panuje 
chaos informacyjny, zapadają sprzeczne 
ze sobą decyzje. Na początku wydawało 
się, że Polska odniesie sukces w walce 
z wirusem. Do jakiegoś momentu nie 
było zachorowań, potem przybywało ich 
niewiele. Mieliśmy wrażenie, że sytuacja 
jest pod kontrolą.

Działalność ministra zdrowia na 
wielu osobach, także na mnie, wywar-
ła pozytywne wrażenie. Wydawało się, 
że jest to osoba zaangażowana i kom-
petentna, że rząd opanował sytuację, 
korzysta z opinii specjalistów, podejmuje 
optymalne decyzje. Z czasem przeko-

Epidemia polityczna
naliśmy się, że podejście ministra do 
epidemii jest zmienne, że chyba zaczyna 
się gubić. Najpierw nas przekonywał, że 
maseczki są niepotrzebne, że to zbędna 
fanaberia. Potem kazał nam wchodzić w 
nich nawet do parku i uprawiać w nich 
rekreacyjnie sport, gdy już to przestało 
być zabronione. Nawet do lasów nie po-
zwolił wchodzić. Wtedy już zapachniało 
absurdem.

Po czasie możemy się domyślać, 
czym się pan minister kierował. Być 
może brakowało w kraju maseczek, albo 
ktoś, kto miał na tym zarobić, jeszcze 
nie był przygotowany. Ukazało się dru-
gie dno tej sytuacji. Ujawnione zostały 
podejrzane interesy z udziałem pana 
ministra i jego rodziny. Okazał się nie 
tylko dobrym kardiologiem, ale i specem 
od biznesów nie do końca czytelnych. Z 
zaciekawieniem czekamy, aż wszystko 
zostanie ujawnione.

Fikcją okazała się teza, że epidemia 
jest pod pełną kontrolą władz. W gru-
zach legła także etyczna reputacja pana 
ministra. A wszystko to na tle polityki, 
bo jak się okazało – właśnie ona była w 
tym wszystkim najważniejsza. Wszel-
kie rządowe decyzje, wygłaszane opi-
nie, od początku do końca miały aspekt 
wyborczy. Rządząca partia parła do jak 
najszybszej reelekcji obecnego prezy-
denta. Chciała obejść się bez kampanii 
wyborczej, wykorzystać brak możliwości 
głosowania w komisjach.

Minister zdrowia najpierw ogłosił, 
że wybory mogą się odbyć najwcze-
śniej za 2 lata. Potem się zgodził, by 
przeprowadzić je już w maju, w formie 
korespondencyjnej. Przekonał nas, że 
dla niego wszystko jest ważniejsze niż 
zdrowie obywateli, a najbardziej liczy 
się polityczna wola prezesa jego partii. 
Na szczęście udało się uratować Polskę 

przed wyborczą fikcją. Stan zagrożenia 
epidemicznego prawdopodobnie jest te-
raz taki sam, jak kilka miesięcy temu. 
Tyle, że ograniczenia są znoszone. Do 
urn wyborczych wszyscy pójdziemy nie 
za dwa lata, ale za chwilę, oczywiście 
przy akceptacji ministra zdrowia.

Tylko czy na pewno pójdziemy wszy-
scy? Musimy! Wiemy, co nam grozi. Wie-
my, w rękach jakich ludzi znajduje się 
nie tylko nasze zdrowie, ale wszystko w 
tym kraju. Rządząca partia pełni władzę 
niczym nie ograniczoną. Nawet nie par-
tia, ale jedna osoba, prezes tej partii, za 
nic zresztą formalnie nie odpowiadający. 
Nie będzie go można rozliczyć za szkody, 
jakie Polska w ostatnich latach poniosła, 
bo przecież to nie on rządzi. On tylko 
steruje tymi, co rządzą. A co najbardziej 
bolesne – steruje głową państwa. Właśnie 
dlatego Polska zasługuje na lepszą osobę 
na tym stanowisku, niezależną, kierującą 
interesami obywateli. Przypomnijmy, że 
kilka lat temu prezes sam twierdził, że 
skupienie pełni władzy w rękach jednej 
partii to sytuacja niezdrowa.

Mieszkańcy naszej gminy stoją przed 
koniecznością podjęcia właściwej decyzji, 
we własnym zresztą interesie. Muszą 
zdawać sobie sprawę, że jeśli pozostaną 
w domu, to też podejmą decyzję. Wysoka 
frekwencja to konieczność. Nie mamy 
wątpliwości, jak nasza społeczność zagło-
suje. Wielkopolanie to ludzie rozsądni, 
nie nabierają się na fikcję. Myślą inaczej 
niż ludzie z innych regionów. Problem w 
tym, by było nas jak najwięcej. Niestety, 
nawet u nas występuje zjawisko pasyw-
ności wyborczej. Wiele osób twierdzi, 
że nie interesuje się polityką, że jest im 
obojętne, kto rządzi. Jeśli znamy takie 
osoby w naszym otoczeniu, przekonaj-
my je, że we własnym interesie powinny 
pofatygować się do komisji wyborczej.

Wszyscy wiemy, jak wiele w naszym 
otoczeniu zależy od samorządu. To on 
odpowiada za wygodę naszego codzien-
nego życia. Zasługuje na to, by mieć jak 
największe możliwości, działa przecież 
w naszym bezpośrednim interesie. Tym-
czasem od 5 lat rządząca partia dokłada 
wszelkich starań, by ograniczyć jego rolę. 
Ma jeden cel – podporządkować sobie 
wszystko, z lokalnymi społecznościami 
włącznie, przywrócić centralizm, jaki 
tu panował w poprzednim ustroju, gdy 
wszystkie ważne dla lokalnego życia de-
cyzje zapadały w stolicy lub gabinetach 
wojewodów.

Nieprzypadkowo społeczeństwo dużo 
wyżej ocenia samorządy niż Sejm, czy 
rząd. Każdy przecież widzi, jak wiele się 
wokół zmieniło. Każdy zdaje sobie spra-
wę, że może mieć realny wpływ na swoje 
otoczenie wybierając przedstawiciela 
do Rady Gminy. Nie ma miejscowości, 
nie ma wsi, w której ludzie woleliby, by 
rządzono nimi z Warszawy. Cieszą się, 
gdy mogą sami się urządzać na własnym 
terenie, podejmować decyzje w życiowych 
sprawach, kształtować lokalną politykę.

Atmosfera przedwyborcza

Skórzewski sztab Koalicji Obywa-
telskiej podczas zbierania podpisów na 

listach poparcia kandydata na Prezydenta 
RP - Rafała Trzaskowskiego.

fot. Arch. A. Strażyńskiego
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Rządząca partia ogranicza samorzą-
dom finansowanie. Odebrała im możli-
wość podejmowania decyzji o podziale 
pieniędzy przeznaczonych na ochronę 
środowiska. Wojewódzkie fundusze były 
zarządzane przez sejmiki wojewódzkie, 
czyli ludzi stąd, tu wybranych. Teraz głos 
należy do urzędników wojewody, a mó-
wimy o bardzo poważnych, milionowych 
kwotach. Dochody gmin są uszczuplane, 

pieniędzmi rządzą partyjni nominaci. 
Widzimy to na każdym kroku. Skutkiem 
jest niedofinansowanie służby zdrowia, 
oświaty. Utworzone przedsiębiorstwo 
Polskie Wody wyręczyło samorządy 
nawet w ustalaniu cen wody i ścieków. 
Do tej pory taryfy zatwierdzali radni.

Jeżeli chcemy zatrzymać takie zja-
wiska, nie mamy wyboru – musimy iść 

na wybory i podjąć decyzję rozsądną. W 
interesie własnym, naszej społeczności.

Andrzej  Strażyński
Przewodniczący  

Komisji Komunikacji,
Budownictwa i Infrastruktury  

w  Radzie Powiatu Poznańskiego
Fot. Arch. A. Strażyńskiego

Pamiętajmy o terminach
Przypominam, że od 24 maja „odmro-

żeniu” uległy wszystkie terminy admini-
stracyjne. Oznacza to, że postępowania, 
dla których terminy się nie rozpoczęły, 
zaczęły swój bieg, a  terminy postępowań, 
które w związku z sytuacją epidemiczną 
uległy zawieszeniu, zostały wznowione. 
Proszę naszych mieszkańców, którzy 
odwiedzą Starostwo Powiatowe w Po-
znaniu, aby zwracali szczególną uwagę 
na daty wynikające z już wszczętych 
postępowań i dopełniali formalności 
określonych Kodeksem postępowania 
administracyjnego.

Do urzędu…  
W połowie ubiegłego miesiąca wpro-

wadziliśmy zmiany w obsłudze klientów 
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej oraz 
powiatowych poradni psychologiczno-
-pedagogicznych. Istnieje wiele dróg, 
aby szybko i sprawnie załatwić sprawy 
urzędowe.

Od 14 maja w Starostwie Powiatowym 
przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu 
można składać wnioski o wydanie wy-
pisów i wyrysów, mapy ewidencyjnej, 
mapy zasadniczej i innych materiałów 
państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego. Inną opcję stanowi 
korespondencja za pośrednictwem 
poczty czy kuriera, jak też poprzez: 
e-usługę, i.Wniosek, skrzynkę e-puap 
lub e-mail wysłany na adres zlecenia@
podgik.powiat.poznan.pl (wymagane jest 
podpisanie wniosku profilem zaufanym 
lub elektronicznym podpisem kwalifiko-

Porozmawiajmy o Powiecie
wanym). Jeżeli zdecydujemy się złożyć 
dokumenty osobiście (w pokoju 225 na 
II piętrze) będziemy musieli umówić wi-
zytę pod numerem 61 8410 642. Telefon 
jest czynny od poniedziałku do piątku, 
od 8.00 do 10.00. Odbiór możliwy jest 
drogą elektroniczną, osobiście lub – na 
życzenie klienta – pocztą tradycyjną na 
adres wskazany w wiadomości e-mail lub 
telefonicznie. Nadal nie ma sposobności 
dokonania płatności za udostępniane 
dokumenty w kasie przy stanowiskach 
bezpośredniej obsługi.

Wykonawcy prac geodezyjnych mają 
szansę omówić uwagi zamieszczone w 
protokołach weryfikacji przy specjalnym 
stanowisku, które znajduje się na I pię-
trze. Wcześniej należy umówić wizytę pod 
numerem 61 8410 625 (w dni robocze od 
8.00 do 10.00). Szczegółowe informacje 
znajdują się na www.podgik.poznan.pl.

… i poradni  
po umówieniu

Od 18 maja działalność wznowiły 
także poradnie psychologiczno-pedago-
giczne w powiecie poznańskim. Poradnie 
będą diagnozować wyłącznie po to, by 
móc wydać opinie lub orzeczenia. Na-
tomiast czynności, które nie muszą być 
realizowane w budynku poradni, nadal 
będą prowadzone z wykorzystaniem me-
tod i technik na odległość. W pierwszej 
kolejności zachęcam do kontaktu telefo-
nicznego. Warto się upewnić czy wizyta 
w placówce jest konieczna. Szczegółowy 
wykaz poradni znajduje się na: https://
www.bip.powiat.poznan.pl/169,porad-
nie- psychologiczno-pedagogiczne.

Odwiedzający zarówno Starostwo 
Powiatowe w Poznaniu, jak i jednostki 
psychologiczno-pedagogiczne muszą za-
chować wszystkie zasady bezpieczeństwa. 

Dzień Samorządu  
Terytorialnego

Niedawno obchodziliśmy 30. rocznicę 
pierwszych demokratycznych wyborów 
samorządowych. Wprowadzona wówczas 
reforma pozwoliła na dynamiczny rozwój 
regionu, podejmowanie decyzji o tym, 
co jest dla mieszkańców najważniejsze 
i najbliższe. Jednakże święto to nie jest 
istotne tylko dla samorządowców.  Ucząc 
się mechanizmów demokracji, wszyscy 
staraliśmy się sprostać obowiązkom, ja-

kie nakładała ona na nas jako obywateli 
wolnego, samorządnego państwa. Dziś 
– z perspektywy lat – możemy powie-
dzieć, że pomimo trudów transformacji 
zdołaliśmy bardzo dużo osiągnąć. I choć 
tak wiele pozostało jeszcze do zrobienia, 
zaangażowanie, z jakim podchodzimy do 
spraw, które dotyczą naszych „małych 
ojczyzn” pozwala wierzyć, że Dopiewo 
zmierza w dobrym kierunku. Pragnę 
serdecznie podziękować tym, którzy 
dołożyli starań, aby w naszej gminie 
żyło się dostatnio, by było to miejsce 
przyjazne i piękne.

Powiat przyznał  
nagrody ludziom kultury

Powiat Poznański nagrody za osią-
gnięcia w dziedzinie twórczości arty-
stycznej, upowszechniania i ochrony 
kultury przyznaje już ponad dziesięć 
lat. Ich laureatami są nie tylko arty-
ści, twórcy, animatorzy i pracownicy 
instytucji kultury czy też nauczycie-
le, ale także organizacje prowadzące 
działalność kulturalną. Doceniamy 
przede wszystkim ludzi z pasją, którzy 
korzystając ze swoich talentów, budują 
poczucie wspólnoty. Z powodu pandemii 
koronawirusa ogłoszenie laureatów na-
stąpiło wirtualnie. W tym roku zostali 
nimi: Zespół Kameralny Amici Canti z 
Buku, Stowarzyszenie Orkiestra Dęta 
w Chludowie oraz Mateusz MJ Sibilski, 
dyrygent i opiekun artystyczny m.in. 
Orkiestry Dętej w Murowanej Goślinie. 
Relację z wręczenia nagród można obej-
rzeć na www.powiat.poznan.pl

Tomasz Łubiński 
 Wicestarosta Poznański  

Fot. Archiwum T. Łubińskiego  

Zapraszamy do odwiedzania strony:  
www.powiat.poznan.pl

czerwiec 2020 11



Powiat Poznański / DBO

Od połowy marca jeden temat zdomi-
nował nasz życie: koronawirus. Jest on 
odmieniany przez wszystkie przypadki i 
odnoszony do każdej przestrzeni naszego 
życia. Dziś chciałbym się przyjrzeć z per-
spektywy koronawirusa poznańskiemu 
PKS-owi oraz gospodarce.

PKS - tąpnięcie 
PKS Poznań S.A. pod zarządem 

Miasta Poznań miał upaść. Gdyby nie 
zaangażowanie samorządów z terenów 
wokół stolicy Wielkopolski z Powiatem 
Poznańskim na czele, tematu publicznej 
komunikacji autobusowej pod nazwą 
PKS by nie było. Sytuacja spółki była 
trudna. Podjęte we wrześniu 2019 r. 
działania i te które miały nastąpić w I 
połowie tego roku, dawały dużą szansę 
na ratunek dla PKS-u, który dla wielu 
mieszkańców powiatu jest jedynym 
środkiem transportu do Poznania i z 
powrotem. Nasz Klub Radnych od po-
czątku wspierał działania mające na 
celu uratowanie PKS-u. Zawieszenie 
funkcjonowania szkół i ograniczenia w 
transporcie publicznym wprowadzone 
w marcu br. mocno dotknęły PKS. Po 13 
marca nastąpiło drastyczne tąpnięcie i 
spadek przychodów, który w marcu w 
porównaniu do stycznia 2020 r. wyniósł 

Krajobraz w trakcie epidemii
24,2%, a w kwietniu 90,6%. Widoczny 
jest także spadek pasażerów w marcu o 
44,9%, a w kwietniu o 90,4% w porówna-
niu do stycznia br. Aby ograniczyć straty, 
zmieniono rozkład jazdy, dostosowując 
go do bieżącej sytuacji. Warto w tym 
miejscu podkreślić, że większość osób 
korzystających z PKS-u to uczniowie i stu-
denci dojeżdżający do poznańskich szkół 
i uczelni, którzy najczęściej wykupują 
bilet okresowy. Innym ważnym odbiorcą 
usług PKS-u byli pracownicy dojeżdżający 
do pracy. Trudność w określaniu czasu 
trwania zagrożenia epidemiologicznego 
uniemożliwia dokładne prognozowanie, 
jak będzie wyglądała sytuacja spółki za 
kilka miesięcy. Aby utrzymać płynność 
finansową, przedsiębiorstwo m.in. korzy-
sta z tarczy antykryzysowej i skierowało 
część pracowników na postojowe oraz 
obniżyło miesięczny wymiar pracy dla 
pracowników warsztatu i obsługi ad-
ministracyjnej. Planowane jest także 
skorzystanie z tarczy 3.0 i uzyskanie 
pożyczki na dalszą działalność. Równole-
gle z tymi działaniami Powiat Poznański 
prowadzi rozmowy z samorządami za-
interesowanymi utworzeniem związku 
powiatowo-gminnego. O dalszej sytuacji 
PKS-u i mającego powstać związku będę 
pisał w kolejnych numerach.

Odmrażanie
Odmrażana jest polska gospodarka. 

W porównaniu z innymi krajami wie-
le firm, które funkcjonują w Polsce nie 
zaprzestało całkowitej produkcji, tylko 
ograniczyło jej zakres. Pomyślnie stan 
wychodzenia polskiej gospodarki z 
kryzysu wywołanego przez koronawi-
rus ocenił Bloomberg - największa na 
świecie agencja prasowa, specjalizująca 
się w rynkach finansowych. Także dane 
z początku maja nt. liczby projektów zre-
alizowanych przez zagranicznych inwe-
storów w Polsce w 2019 r. uplasowały 

nas na piątym miejscu w Europie pod 
względem liczby przyciągniętych bez-
pośrednich inwestycji zagranicznych, co 
przełożyło się na to, że 10% wszystkich 
zagranicznych inwestycji realizowanych 
w Europie przyciągnęła Polska – dane za 
fDi Magazine, anglojęzycznym magazy-
nem z siedzibą w Londynie, zajmującym 
się aktualnym przeglądem globalnej 
działalności inwestycyjnej. Dlaczego o 
tym wspominam? Są to ważne infor-
macje, ponieważ w dobie kształtowania 
się nowych relacji gospodarczych, które 
następującą w związku z COVID-19, pol-
ska gospodarka postrzegana jest jako 
atrakcyjna dla inwestorów. Jakże jest to 
sprzeczne z tym, co mówi na ten temat 
opozycja.

Obecny czas to realizacja tarcz an-
tykryzysowych, z której korzystać mogą 
przedsiębiorcy. Bogata oferta wsparcia 
przedsiębiorców dla wielu z nich jest 
szansą na możliwie jak najmniejsze 
odczucie skutków załamania w gospo-
darce, które objęło cały świat. Wnioski 
o udzielenie niskooprocentowanej po-
życzki na pokrycie bieżących kosztów 
prowadzonej działalności gospodarczej 
przedsiębiorcy mogą składać do Powia-
towego Urzędu Pracy w Poznaniu. Na 
dzień 26 maja 2020 wpłynęło już ponad 
58 tys. takich wniosków. Niestety, nie 
najlepiej jest z rozpatrywaniem tych 
wniosków przez PUP w Poznaniu, który, 
na tle pozostałych miast wojewódzkich 
w procencie zrealizowanych pożyczek, 
wyprzedza tylko Warszawę. Czas reakcji 
PUP jest tutaj bardzo ważny, ponieważ 
każda zwłoka równać się może likwidacji 
miejsc pracy.

Paweł Ratajczak
Wiceprzewodniczący Rady 

Powiatu Poznańskiego
Fot. Arch. P. Ratajczaka

Coraz mniej czasu zostało miesz-
kańcom Gminy Dopiewo na zgłosze-
nie pomysłu do Dopiewskiego Budżetu 
Obywatelskiego. Mogą to zrobić do 30 
czerwca 2020 r.

Spośród zgłoszeń, które pomyślnie 
przejdą weryfikację, zostaną – w drodze 
powszechnego głosowania - wyłonione 
te, które Urząd Gminy Dopiewo zreali-
zuje. Każdy mieszkaniec Gminy Dopie-
wo, bez względu na wiek, będzie mógł 
oddać swój głos od 22 września  do 13 
października – wypełniając formularz na 
stronie www.dbo.dopiewo.pl lub wrzu-
cając kartę do urny, która wystawiona 
zostanie w Urzędzie Gminy Dopiewo lub 

Dopiewski Budżet Obywatelski
korespondencyjnie.

W ten sposób wyłonionych 
zostanie co najmniej trzech 
zwycięzców piątej edycji 
Dopiewskiego Budżetu Oby-
watelskiego. Lista laureatów 
zostanie ogłoszona 21 paździer-
nika. Od trzech edycji w DBO 
obowiązują zasady, zgodnie z 
którymi oddzielnie między 
sobą rywalizują projekty z 
trzech grup sołectw o różnej 
wielkości. Przelicznik korygu-
jący odpowiednio zwiększy lub 
zmniejszy siłę głosów, w zależ-
ności od liczby mieszkańców 
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sołectwa. Wszystko po to, by wyrównać 
szanse pomysłów z mniejszych sołectw 
na realizację, nawet w ramach grupy. 

W poprzednich edycjach wśród zwy-
cięskich projektów przeważały pomysły 
na miejsca rekreacji, zabawy i sportu, 
które Urząd Gminy Dopiewo zrealizował, 
zgodnie ze wskazaniami mieszkańców.

Pula Dopiewskiego Budżetu Obywa-
telskiego wynosi 300 tys. zł. Projekty z 
dużych sołectw rywalizują o 145 tys. zł, 

sołectwa średnie o  95 tys. zł, a małe - o 
60 tys. zł.  

Jaki jest podział sołectw na grupy?
Grupa I (sołectwa duże) - obejmuje: Do-

piewo, Dąbrówka, Skórzewo,
Grupa II (sołectwa średnie) - obejmuje: 

Dąbrowa, Dopiewiec, Konarzewo, 
Palędzie, Zakrzewo, 

Grupa III (sołectwa małe) - obejmuje: 
Gołuski, Trzcielin, Więckowice.

Nowość
Nowością tegorocznej edycji są wska-

zane tereny realizacji zadań. Jest ich 16. 
Na stronie DBO można zobaczyć ich lo-
kalizację na mapkach i opisy. Dodatkowo 
można skonsultować się w ich sprawie z 
pracownikiem Urzędu Gminy Dopiewo, 
także telefonicznie lub e-mailowo.

Szczegóły dostępne są na stronie: 
dbo.dopiewo.pl .
Adam Mendrala, Graf. M. Juskowiak

Gmina Dopiewo rozbudowuje 
oczyszczalnię ścieków w Dopiewie. 
Pozyskała na ten cel 7 mln zł dofi-
nansowania. Skutecznie sięga tak-
że po fundusze z innych źródeł na 
inwestycje służące mieszkańcom.

Za ponad 17 mln zł Gmina Dopiewo 
rozbudowuje i zmodernizuje oczyszczal-
nię w Dopiewie. Pozyskała na ten cel 
blisko 7 mln zł dofinansowania z Unii 
Europejskiej. Wkrótce rozpocznie się 
budowa, która ma się zakończyć za rok. 
Inwestycję dla  Gminy Dopiewo wykonuje 
- w formule „zaprojektuj i wybuduj” - 
firma WUPRINŻ SA z Poznania. 

Celem inwestycji  jest zwiększenie 
przepustowości oczyszczalni. Obecnie 
wynosi ona 600, a docelowo ma osią-
gnąć 1400 metrów sześciennych na dobę. 
Przyczyni się ona do zwiększenia moż-
liwości odbioru ścieków komunalnych 
i ich stopnia oczyszczania. Wykonany 
zostanie nowy układ przyjmowania, pod-
czyszczania i retencjonowania ścieków. 
Zmodernizowane będą istniejący reaktor 
biologiczny, główna przepompownia ście-
ków, stacje -mechanicznego oczyszczania 
ścieków, odwadniania osadu, dmuchaw 
i budynek socjalny. Wybudowany zo-
stanie zblokowany reaktor biologicz-
ny, dwa nowe osadniki i pompownie. 
Oczyszczalnia zyska pompowy transport 
osadu i  wiatę do jego magazynowania. 
Założony zostanie również monitoring  
oczyszczalni i terenu. Wcześniej wyko-
nawca sporządził projekt budowlany  i 
dokumentację zadania.

Gmina Dopiewo dynamicznie się roz-
wija - chętnie wybierają ją jako miejsce 
zamieszkania nowi mieszkańcy i przed-
siębiorcy. Od wielu lat co roku przyby-
wa w niej ok. tysiąca mieszkańców. To 
powoduje potrzebę zaspakajania przez 
samorząd nowych potrzeb, dotyczących 
nie tylko gospodarki ściekowej, ale i wo-
dociągów, bazy oświatowej,  dróg, usług 
dla mieszkańców.

Rozbudowa i modernizacja oczysz-
czalni w Dopiewie to jedna z większych 
inwestycji, realizowanych przez samo-
rząd Gminy Dopiewo z udziałem środków 
pozyskanych z zewnątrz, obok węzłów 
przesiadkowych w Palędziu i Dopiewie, 
magistrali wodociągowej czy rozbudowy 
innej oczyszczalni – w Dąbrówce,  dróg 

Oczyszczalnia w Dopiewie w rozbudowie 

i sieci kanalizacji sanitarnej. Wśród nich 
- pod względem nakładów - wyróżnia-
ją się także inwestycje w bazę oświa-
tową:  niedawne rozbudowy szkół  w 
Dąbrówce, Konarzewie czy Dąbrowie, 
obecna – druga już rozbudowa szkoły 
w Dąbrówce, czy wcześniejsze budowy 
szkół w Dąbrówce czy Dopiewie.

Gmina Dopiewo wykorzystuje szanse 
na uzupełnienie własnego budżetu fundu-
szami z zewnątrz. Skutecznie pozyskuje 
środki z Funduszu Dróg Samorządowych 
na budowę i modernizację infrastruktury 
drogowej. W ten sposób zmodernizowała 
np. niedawno ul. Berłową w Dąbrówce i 
ul. Akacjową w Dopiewie (łącznie pozy-

skane dofinansowanie wyniosło blisko 1 
mln zł).  Wkrótce zmodernizuje kolejne 
ulice, na które pozyskała środki z tego 
źródła: w Dąbrówce – ulice: Palisado-
wa, Fortowa, Jagiellońska i w Dopiewie: 
Łąkowa i Południowa (łączne dofinanso-
wanie 3,5 mln zł). Z kolei dzięki dotacji 
pozyskanej w tym roku z PROW na lata 
2014 – 2020 Gmina Dopiewo przebu-
duje do końca roku ul. Batorowską w 
Dąbrowie - pozyskała blisko 3 mln zł na 
ten cel, do których dołoży ok. 1,5 mln. 

Adam Mendrala
Fot. Beata Spychała,  

Projekt „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dopiewie” 
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej - 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego  Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

i z budżetu Gminy Dopiewo.
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Istniejący budynek Przedszkola „Mą-
dra Sowa” w Konarzewie został wybu-
dowany w latach 2010 - 2011 i przebu-
dowany w 2016 r. W tym roku zostanie 
rozbudowany przez Gminę Dopiewo o 
195 m² powierzchni użytkowej. Koszt 
rozbudowy to 1 266 900 zł.

Rozrasta się przedszkole w Konarzewie

Powstaną dwie sale zajęć o po-
wierzchni około 60 m² każda, toalety 
dla dzieci i magazyn. Budynek zostanie 
wzniesiony w technologii tradycyjnej - 
murowanej.

Oddanie do użytkowania nowej czę-
ści przedszkola zaplanowano na koniec 
sierpnia 2020 r.

Wykonawcą robót jest  firma Eks-
pertis Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k.  
z Poznania.

Aleksandra Rutyna,  
Kierownik Referatu Inwestycji  

i Gospodarki Komunalnej
fot. Beata Spychała

Trwa druga rozbudowa Szkoły 
Podstawowej im. Kawalerów Orderu 
Uśmiechu w Dąbrówce. 

We wrześniu 2020 roku szkoła zyska 
7 nowych sal lekcyjnych o powierzchni 
od 52 do 57 m2, 3 pomieszczenia gospo-
darcze, toalety dla dziewcząt i chłopców. 
Powierzchnia tegorocznej rozbudowy 
to 466 m². Po raz pierwszy oddaną do 
użytku w 2012 r. placówkę powiększono 
w latach 2015 – 2017. 

Liczba mieszkańców Dąbrówki i 
innych miejscowości, dla których jest 
ona szkołą obwodową (także: Palędzie, 
Zakrzewo i Gołuski) dynamicznie rośnie, 
dlatego rosną też potrzeby związane z 
bazą edukacyjną. Budowa dodatkowych 
sal lekcyjnych w szkole przyczyni się 
do podniesienia komfortu nauczania 
uczęszczających do niej uczniów. Po 
modernizacji w placówce - w systemie 

Znów rozbudowujemy szkołę 

jednozmianowym - będzie mogło się 
uczyć 1000 uczniów. Koszt drugiej roz-

budowy: 3,6 mln zł. Termin realizacji: 
koniec 2020 r.

AM, fot. Michał Juskowiak

Okolice największego stawu w Do-
piewie zyskały ostatnio na wyglądzie. W 
bezwodnym doniedawna zbiorniku, po 
oczyszczeniu i odmuleniu, znów poja-
wiła się woda, a na niej pomost i budka 
lęgowa dla kaczek. Wzdłuż brzegu po-
wstał ciąg pieszo- jezdny łączący ulice 
Stawną i Szkolną. Plac wyłożony został 
kostką betonową, na której umieszczona 
zostanie wiata. Pojawią się ławki i miej-
sce na ognisko. Wykonana zostanie też 
ścieżka dydaktyczna i nowe oświetlenie.  
Prace  mają zakończyć się w listopadzie 
2020 r.

AM, Fot. B. Spychała

Coraz piękniej nad stawem
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Zakończyła się budowa schroniska 
dla bezdomnych psów i kotów. Gmina 
Dopiewo przeznaczyła na ten cel 1,5 
mln zł. Znajduje się ono w Dopiewie 
przy ul. Trzcielińskiej, gdzie wcześniej 
funkcjonowało przytulisko. Budynek 
ma powierzchnię 122 m². Na miejscu 
jest gabinet zabiegowy, 39 boksów dla 
psów (11 dla psów dużych i 27 dla ma-
łych). Ponadto kontener, znajdujący się 
wcześniej na wyposażeniu przytuliska, 
przystosowano dla kotów, stwarzając 
wewnątrz komfortowe warunki pobytu. 

Schronisko jest gotowe
Posiadanie placówki o wyższym 

standardzie pozwoli Gminie Dopiewo 
na oszczędności, bo nie będzie ona musia-
ła transportować zwierząt do schronisk 
oddalonych o kilkadziesiąt kilometrów. 
Spełnia ona wymagania określone prze-
pisami prawa. Jej projekt został skon-
sultowany z Powiatowym Lekarzem We-
terynarii i  Fundacją Głosem Zwierząt. 
Nowoczesna infrastruktura zapewnia 
lepsze warunki zwierzętom.

AM, fot. Beata Spychała
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Nową atrakcją „Owocowej Plaży” 
w Zborowie są lunety do obserwacji 
przyrody. Jedno z urządzeń zostało 
zainstalowana na balkonie budynku 
przystani, drugie -przy  brzegu. Optykę 
umieszczono na różnych wysokościach. 
Obserwować nadbrzeżną przyrodę mogą 
więc wszyscy plażowicze i spacerujący 
nadbrzeżem Jeziora Niepruszewskiego w 
Zborowie, także osoby niepełnosprawne 
i dzieci. Teren rekreacyjny wzbogaci się 
w tym sezonie także o obiekty  małej 
architektury. 

Gmina pozyskała na ten cel z Unii 
Europejskiej - PROW na lata 2014 – 

Projekt jest realizowany w ramach operacji pn.: „Miejsca obserwacji przyrody nad 
jeziorem Niepruszewskim w Zborowie w Gminie Dopiewo” i „Zagospodarowanie 

terenu wokół jeziora Niepruszewskiego w Zborowie w Gminie Dopiewo”, 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Lunety na Owocowej Plaży

2020 ponad 83 tys. zł  dotacji – łącznie 
na projekty: „Zagospodarowanie tere-
nu wokół jeziora Niepruszewskiego w 

Zborowie” i „Miejsca obserwacji przy-
rody nad jeziorem Niepruszewskim w 
Zborowie”. Wartość inwestycji wyniesie 
ok. 141 tys. zł.

Symbolem plaży w Zborowie w 
gminie Dopiewo, świadczącym o jej 
niepowtarzalności, są olbrzymie rzeźby 
użytkowe owoców, które od kilku lat in-
staluje na trawie Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Dopiewie. Stąd jej nazwa: 
„Owocowa Plaża”. W kolekcji znajdują się 
m.in. banan na którym można poleżeć, 
mandarynki, truskawka,– jako siedziska, 
arbuz – ławeczka, stoliczek z krzesłami o 
kształcie jabłek. Nad jeziorem nie braku-
je miejsc do biesiadowania, żeglarstwa, 
uprawiania piłki plażowej, placu zabaw 
i ścieżki edukacyjnej – przybliżającej 
walory przyrody, ponieważ jezioro jest 
obszarem krajobrazu chronionego. Warto 
się tu wybrać.

Adam Mendrala, fot. Archiwum UG 
Dopiewo, Paweł Dykban,  

GOSiR Dopiewo

Lunety na Owocowej Plaży 
Nową atrakcją „Owocowej Plaży” w Zborowie są lunety do obserwacji przyrody. Jedno z urządzeń 
zostało zainstalowana na balkonie budynku przystani, drugie -przy  brzegu. Optykę umieszczono na 
różnych wysokościach. Obserwować nadbrzeżną przyrodę mogą więc wszyscy plażowicze i 
spacerujący nadbrzeżem Jeziora Niepruszewskiego w Zborowie, także osoby niepełnosprawne i 
dzieci. Teren rekreacyjny wzbogaci się w tym sezonie także o obiekty  małej architektury.  

Gmina pozyskała na ten cel z Unii Europejskiej - PROW na lata 2014 – 2020 ponad 83 tys. zł  dotacji – 
łącznie na projekty: „Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Niepruszewskiego w Zborowie” i 
„Miejsca obserwacji przyrody nad jeziorem Niepruszewskim w Zborowie”. Wartość inwestycji 
wyniesie ok. 141 tys. zł. 

Symbolem plaży w Zborowie w gminie Dopiewo, świadczącym o jej niepowtarzalności, są olbrzymie 
rzeźby użytkowe owoców, które od kilku lat instaluje na trawie Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Dopiewie. Stąd jej nazwa: „Owocowa Plaża”. W kolekcji znajdują się m.in. banan na którym można 
poleżeć, mandarynki, truskawka,– jako siedziska, arbuz – ławeczka, stoliczek z krzesłami o kształcie 
jabłek. Nad jeziorem nie brakuje miejsc do biesiadowania, żeglarstwa, uprawiania piłki plażowej, 
placu zabaw i ścieżki edukacyjnej – przybliżającej walory przyrody, ponieważ jezioro jest obszarem 
krajobrazu chronionego. Warto się tu wybrać. 

Adam Mendrala, fot. Archiwum UG Dopiewo, Paweł Dykban, Beata Spychała, GOSiR Dopiewo 
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Projekt jest realizowany w ramach operacji pn.: „Miejsca obserwacji przyrody nad jeziorem 
Niepruszewskim w Zborowie w Gminie Dopiewo” i „Zagospodarowanie terenu wokół jeziora 

Niepruszewskiego w Zborowie w Gminie Dopiewo”, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. 

 

 

PKP SA zamierza przebudować dwo-
rzec w Palędziu. Zadanie zostało wycenio-
ne na 5,436 mln zł. Na parterze przewi-
dziano hol pełniący funkcję poczekalni, 
kasę biletową, toalety, lokal komercyjny 
po stronie wschodniej, powierzchnie ko-
mercyjne i PKP PLK. Na piętrze - również 
powierzchnie komercyjne. Zagospoda-
rowane zostanie otoczenie. Wykonane 
zostaną nowe chodniki oraz zieleń.  
Budynek znajduje się przy linii kolejowej 
nr 3 relacji: Warszawa Zachodnia – Kuno-
wice. Powstał na początku XX w. Objęty 
jest ochroną konserwatorską – został 
wpisany do gminnej ewidencji zabytków. 
Na realizację prac przeznaczono nieco 
392 dni. Ogłoszono przetarg, który miał 
wyłonić wykonawcę w końcu maja. Nie 
został on rozstrzygnięty, mimo że wpły-

Dworzec w Palędziu ma być przebudowany

nęło 12 ofert. Koszty proponowano na 
zbyt wysokim poziomie - od 5,78 mln 
zł do 8,78 mln zł brutto.

Przebudowa budynku dworca w 
Palędziu jest częścią projektu: „Mo-
dernizacja wybranych dworców przy 
liniach kolejowych nr 3, 203 oraz 358” 
realizowanego w ramach Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020 - Oś priorytetowa V Rozwój 

transportu kolejowego w Polsce - Dzia-
łanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego 
poza TEN-T. Całkowita wartość projektu: 
87,39 mln zł, wartość dofinansowania: 
58,94 mln zł. Termin realizacji: koniec 
2021 r.

Opr. AM, graf. Arch. PKP
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Przystanek w Dopiewcu był powodem 
spotkania 15 czerwca 2020 r. Wójta Gmi-
ny Dopiewo Adriana Napierały z Posłem 
na Sejm RP Bartłomiejem Wróblewskim 
przy ul. Jesionowej, biegnącej wzdłuż 
torów kolejowych w tej miejscowości. 
Po konsultacjach z samorządowcami  z 
naszego regionu Poseł zwrócił się do Pre-
zydenta RP i Ministra Infrastruktury 
o dodanie kolejnych przystanków do 
programu „200 przystanków prezy-
denckich”, w tym Dopiewca.

W spotkaniu wzięli też udział radny 
gminny Jakub Kortus i radny powiatowy 
Paweł  Ratajczak.

Dopiewiec to miejscowość z potencja-
łem, która dynamicznie się rozbudowuje. 
Powstały i powstają nowe osiedla, na 

Dopiewiec z szansą na peron

których może zamieszkać nawet 
20 tysięcy osób. Najbliższe sta-
cje kolejowe dla nich to Dopiewo 
i Palędzie. Potrzeba wybudowa-
nia przystanku w Dopiewcu ma 

kilkuletnią historię. Możliwości powsta-
nia peronu z przejściem niesie planowana 
przebudowa infrastruktury kolejowej 
linii E20 do 2025 r.

W piątek 12 czerwca 2020 r. TVP Po-
znań zrealizowała reportaż na ten temat, 

zawierający sondę uliczną, przeprowa-
dzoną wśród mieszkańców Dopiewca i 
wypowiedź Wójta Gminy Dopiewo. Został 
on opublikowany w „Teleskopie”. 

Poseł Wróblewski, w porozumieniu 
z Wójtem Adrianem Napierałą, zanga-
żował się w zeszłym roku w rozmowy 
z PKP, dotyczące innej inwestycji in-
frastrukturalnej - budowy przejścia 
podziemnego w Palędziu / Dąbrówce. 

 
AM, fot. A. Mendrala

Stopniowe odmrażanie gospodarki 
i otwieranie kolejnych sektorów usług 
i handlu, a w ślad za tym wzrastająca 
potrzeba przemieszczania się spowo-
dowały konieczność korekty rozkładu 
jazdy wymuszonego pandemią i przy-
wracania połączeń w regionie. Wszystko 
przy zachowaniu niezbędnych środków 
bezpieczeństwa, z myślą o podróżujących 
i pracownikach spółek kolejowych.

Organizator Przewozów tj. Woje-
wództwo Wielkopolskie od 14 czerwca 
2020 r. przywróciło część połączeń re-
alizowanych na zlecenie Województwa 
przez Koleje Wielkopolskie i POLREGIO 
– poinformował Wojciech Jankowiak, 

Przywracanie połączeń kolejowych 
Wicemarszałek Województwa Wielko-
polskiego.

Do siatki połączeń powróciły pocią-
gi, których kursy czasowo zawieszono. 
Wydłużone zostały też trasy wcześniej  
skrócone.

Część pociągów POLREGIO została 
przywrócona w porozumieniu z władzami 
samorządowymi sąsiednich województw. 
Przewoźnicy kolejowi przeprowadzają 
każdego dnia badania frekwencji w po-
ciągach, co pozwala na dopasowywanie 
liczby połączeń i pojemności składów 
do rosnących potrzeb podróżnych na 
liniach. Zauważalny stopniowy powrót 
do codzienności sprzed okresu pandemii 

pozwala z optymizmem 
patrzeć na poprawę trud-
nej sytuacji w transpor-
cie kolejowym.

Rozkłady jazdy do-
stępne są na stronach 
przewoźników oraz ofi-
cjalnej stronie zarządcy 
infrastruktury: www.
portalpasazera.pl

14 czerwca miała 
miejsce korekta rocznego 
rozkładu jazdy pociągów. 

Godziny odjazdów ulegają niewielkim 
zmianom. Przywrócona również została 
część połączeń zawieszonych ze względu 
na epidemię.
W kierunku do Poznania:
77268 relacji Zbąszynek (odj. 3:42) – 

Poznań (przyj. 4:49) - kursuje co-
dziennie

77284 relacji Nowy Tomyśl (odj.17:11) 
- Poznań (przyj.18:03) - kursuje 
w dni robocze

77310 relacji Nowy Tomyśl (odj.19:33) 
- Poznań (przyj. 20:21) - kursuje 
w dni robocze

W kierunku z Poznania:
77297 relacji Poznań (odj. 16:08) - Nowy 

Tomyśl - kursuje w dni robocze
77233 relacji Poznań (odj. 18:30) - Nowy 

Tomyśl - kursuje w dni robocze
Kolejna, korekta rozkładu jazdy po-

ciągów planowana jest na 30 sierpnia.
Aktualne rozkłady jazdy dostępne 

są na stronie: dopiewo.pl - w zakładce: 
MIESZKAŃCY/Rozkłady 

Koleje Metropolitalne,
fot. Archiwum KM 
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inwestycje / oświata

Rozpoczęły się prace związane z mo-
dernizacją ul. Batorowskiej w Dąbrowie. 
Przedsięwzięcie obejmuje budowę 0,637 
km ulicy Batorowskiej o nawierzchni 
bitumicznej, wraz z odwodnieniem, 
chodnikiem, zjazdami i dojściami do 
posesji z kostki betonowej, kanalizacją 
deszczową oraz oświetleniem ulicznym. 
Zakończenie zaplanowane jest na koniec 
2020 r. Wartość inwestycji : 4,5 mln zł. 
Na początku roku Gmina Dopiewo pozy-
skała na to zadanie 2,83 mln zł dotacji z 
PROW na lata 2014 – 2020. 

MB, 
fot. Michał Juskowiak

Budowa Batorowskiej w Dąbrowie

Zbliża się długo wyczekiwa-
ny przez wszystkich uczniów 
dzień – koniec roku szkolne-
go. Po czasie trudów nauki, na-
dejdzie moment wytchnienia i 
odpoczynku. W obecnej sytuacji 
okres nadchodzących wakacji 
jest nam szczególnie potrzebny. 
Zarówno uczniowie, nauczycieli, 
a także rodzice w marcu bieżą-
cego roku postawieni zostali w 
nietypowej sytuacji. Zagrożenie 
epidemiczne koronawirusem 
SARS-CoV-2 spowodowało, że 
nauka zaczęła odbywać się na 
odległość. Był to bardzo gorą-
cy moment. Dotychczas nikt w 
gminnej oświacie nie miał do-
świadczeń w kształceniu na odle-
głość. Mimo trudności większość 
pedagogów z zadaniem poradziła 
sobie całkiem szybko i spraw-
nie, cały czas ulepszając swój 
warsztat, o czym pisaliśmy już w 
kwietniowym numerze Czasu Dopiewa. 
Uczniowie również przyzwyczaili się do 
nowej formy zajęć, a rodzice zaakcepto-
wali ich często większe zaangażowanie 
w proces edukacji.

Nauczanie na odległość wymaga 
komputerów i dostępu do Internetu. W 
pierwszej fazie nauki zdalnej placówki 
szkolne wypożyczyły ponad pięćdzie-
siąt jednostek, które posiadały. Były to 
głównie tablety i laptopy. Urząd Gminy 
Dopiewo zakupił w ramach projektów 
„Zdalna Szkoła” i  „Zdalna Szkoła +” 
dodatkowe 82 laptopy i 49 kart sim 
z modemami do Internetu. Pierwsze 
komputery trafiły do uczniów już przed 
Wielkanocą, a wyżej wymienione zakupy 
sprostały popytowi na sprzęt kompute-
rowy zgłaszany przez uczniów. 

Będąc cały czas w trybie zdalnym 
niebawem dobrniemy do zakończenia 

Zakończenie roku szkolnego inne niż zawsze

roku szkolnego. W tym roku celebro-
wanie odbioru świadectw będzie wy-
glądał inaczej niż zazwyczaj. Oczywisty 
wpływ na organizacje zakończenia roku 
szkolnego ma zagrożenie epidemiczne 
koronawirusem SARS-CoV-2 oraz stan-
dardy sanitarne jakim podlegają placów-
ki oświatowe. Rozdanie świadectw w 
gminnych szkołach odbywać się będzie 
w piątek 26 czerwca 2020 roku. Mając 
na względzie bezpieczeństwo wszystkich 
uczestników organizacja tego dania bę-
dzie jednak wyjątkowa:
• nie odbędą się tradycyjne zbiorowe 

apele/akademie szkolne,
• uczniowie będą odbierać świadectwa 

w niewielkich grupach, zgodnie z 
wcześniej ustalonym harmono-
gramem,

• możliwość uczestnictwa rodziców 
będzie ograniczona.

Wszyscy rodzice zostaną poinformo-
wani o szczegółach organizacji zakoń-
czenia roku przez e-dzienniki placówek, 
do których uczęszczają ich dzieci. 

Korzystając z okazji chciałbym bardzo 
serdecznie podziękować wszystkim dy-
rektorom, nauczycielom i pracownikom 
obsługi za opiekę, nauczanie i wychowa-
nie w tak trudnych, dla nas wszystkich, 
warunkach. Rodzicom za zrozumienie 
i współpracę, a uczniom za wytrwałość 
w wywiązywaniu się z nałożonych na 
nich obowiązków. 

Życzę wszystkim słonecznych i bez-
piecznych wakacji i powrotu do stacjo-
narnej szkoły 1 września.

Paweł Przepióra,  
Zastępca Wójta Gminy Dopiewo
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oświata

Gmina Dopiewo zakupiła 33 lap-
topy za kwotę ok. 75 tys. zł w ramach 
projektu „Zdalna Szkoła Plus”. Sprzęt 
trafił między innymi do uczniów z rodzin 
wielodzietnych, liczących co najmniej 
troje dzieci, które znajdują się w trudnej 
sytuacji materialnej. 

Przydziału laptopów dokonano na 
podstawie wniosków złożonych przez 
rodziców za pośrednictwem szkół - 
wszystkie wnioski zostały rozpatrzone 
pozytywnie. 

Obecnie laptopy, wraz z akcesoriami 
(myszka, torba), służą uczniom i nauczy-
cielom w szkołach obwodowych na terenie 
Gminy Dopiewo. W przypadku zmiany 
sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem 
się koronawirusa i zakończeniu naucza-
nia zdalnego w domach, laptopy zostaną 
przekazane dzieciom i nauczycielom.  

„Zdalna Szkoła Plus” to kontynuacja 
poprzedniego wsparcia „Zdalna Szko-
ła”- skierowanego, tym razem tylko do 
gmin w całej Polsce. 

Działanie jest finansowane ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwo-

Komputery po raz drugi

ju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020. Ministerstwo Cyfryzacji 
rozdysponowało na projekt „Zdalna 

Szkoła Plus ” kwotę ponad 182 mln zł. 
czyli równowartość 51 tysięcy laptopów 
lub 120 tysięcy tabletów.

Tekst i fot. Beata Spychała

Jednym z kolejnych etapów znoszenia 
ograniczeń związanych z koronawiru-
sem SARS-CoV-2 w Polsce jest otwarcie 
przedszkoli i żłobków od 25 maja.

W związku z tym Główny Inspektor 
Sanitarny opublikował szczegółowe wy-
tyczne przeciwepidemiczne dla przed-
szkoli.nZakładają one, że placówki te 
muszą teraz zachować szczególne środ-
ki ostrożności, np. w grupie nie może 
być więcej niż 12 dzieci, sale muszą być 
wietrzone co godzinę, należy zachować 
dystans pomiędzy wszystkimi osobami, 
zabawki i sprzęty mają być zdezynfe-
kowane, a pracownicy muszą być wy-
posażeni w środki ochrony osobistej, 

Przedszkole wraca 
by mieć możliwość skorzystać z nich w 
razie konieczności. 

25 maja część dzieci wróciła do 
„Przedszkola Janka Wędrowniczka w 
Dopiewie”. Mimo, że od drzwi witane były 
one przez swoje ciocie z uśmiechem, na 
początku wcale nie było im do śmiechu, 
bo wróciliśmy do pracy w reżimie sani-
tarnym. Pomiar temperatury, maseczki, 
przyłbice, rękawiczki, dezynfekcja to tyl-
ko niektóre wytyczne, których należy 
bezwzględnie przestrzegać. 

Na szczęście, dzieci mają zdolności 
szybkiej adaptacji do nowych sytuacji i 
po początkowej niepewności i zwątpie-
niu, odzyskały radość z zabawy. Teraz, 

co pewnie docenią rodzice, potrafią ba-
wić się dłużej jedną zabawką, dłużej też 
pracują w skupieniu i koncentrują się na 
danej czynności. Poza tym, dużo czytamy 
oraz rozmawiamy, zwłaszcza o emocjach, 
które nam obecnie towarzyszą. Bawimy 
się zgodnie z panującymi zasadami, a 
dobry humor dopisuje nam każdego 
dnia. Pomimo tego, dzieci tęsknią za 
ukochanymi zabawkami. Niektóre z nich  
musiały zostać schowane ze względów 
bezpieczeństwa. A te co zostały, muszą 
być dezynfekowane co jakiś czas. 

Przedszkolankom brakuje interakcji i 
bliskiego kontaktu z rówieśnikami. Sale 
przedszkolne nie wyglądają jak wcześniej: 
brak dywanów, niektórych zabawek i 
pomocy dydaktycznych.  

Mając w pamięci słowa Janusza Kor-
czaka: „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje 
się cały świat” - każdego dnia cała kadra 
przedszkola robi wszystko, by te drobne 
troski nie przysłoniły im radości z bycia 
dzieckiem, nawet w takich czasach, w 
których przyszło nam żyć, pracować i 
bawić się. 

 Adriana Napierała
Magdalena Dziamska
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oświata

W roku szkolnym 2019/2020 odbyła 
się. Jan Marchlewicz z 8 klasy Szkoły 

Laureat z Dąbrówki w „Sztafecie Pamięci” 
Podstawowa im. Kawalerów Orderu 
Uśmiechu w Dąbrówce zdobył drugie 
miejsce w kategorii „szkoła podstawo-
wa klasy - VI do VIII” w IV edycji po-
nadregionalnego konkursu historycznego 
„Sztafeta Pamięci – losy mojej rodziny 
w czasie II wojny światowej”. Na kon-
kurs wpłynęło ponad 296 prac. Zgłosił 
pracę konkursową: „Historia mojego 
pradziadka Zenona Wińskiego”. Opie-
kunem naukowym laureata był Krzysztof 
Marchlewicz. Dla najlepszych autorów 
wspomnień zaplanowano wyjazd edu-
kacyjny do Austrii pod hasłem „Polacy 
w KL Mauthausen-Gusen”.

Konkurs „Sztafeta Pamięci – losy 

mojej rodziny w czasie II wojny świato-
wej” jest wspólną inicjatywą Instytutu 
Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
Oddział w Poznaniu, Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Rodzin Polskich Ofiar 
Obozów Koncentracyjnych z siedzibą w 
Poznaniu i Wielkopolskiego Muzeum 
Niepodległości w Poznaniu.

Serdecznie gratulujemy!

Małgorzata Grzelak,
Szkoła Podstawowa im. Kawalerów 

Orderu Uśmiechu w Dąbrówce
Fot. Jan Marchlewicz

Dobiega końca realizacja projektu 
unijnego w żłobku „BABY-HOUSE” w 
Dopiewcu. Placówka objęła opieką od 
dnia otwarcia (1 sierpnia 2019 r.) 27 
dzieci mieszkańców Gminy Dopiewo, 
którzy dzięki uzyskanemu  w ramach 
projektu wsparciu mogli powrócić na 
rynek pracy.

Nowe miejsca opieki nad dzieckiem 
do lat 3 zostały utworzone dzięki dofinan-
sowaniu uzyskanemu z Unii Europejskiej 
w ramach WRPO na lata 2014-2020. 

Projekt UE w Żłobku „BABY-HOUSE” 

Łączna wartość projektu to 547.989,88 
zł, w tym 55.200,00 zł wkładu własnego 
Beneficjenta i 492 789,88 zł dofinanso-
wania z UE.

Głównym celem projektu  jest zwięk-
szenie na obszarze Gminy Dopiewo ak-
tywności zawodowej 20 osób sprawują-
cych opiekę nad dziećmi w wieku do 3 
lat oraz wzrost w Gminie Dopiewo liczby 
oferowanych, trwałych miejsc opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3.

W trakcie pandemii placówka pro-
wadziła zajęcia dla swoich 
podopiecznych w formie zdal-
nej w ramach zainicjowanej 
przez siebie akcji „DOMOWY 
ŻŁOBEK”. Akcja cieszyła się 
ogromnym zainteresowaniem 
rodziców i ich dzieci. Kolejny 
raz przekonaliśmy się ,że to 
co robimy ma sens . Praca dla 
nas to po prostu pasja.

Projekt nr RPWP.06.04.01-
30-038/18 realizowany jest 
przez Beneficjenta firmę „BA-
BY-HOUSE ŻŁOBEK KLUB 
MALUCHA Monika Michalak” 

w Partnerstwie z Gminą Dopiewo na 
podstawie umowy o dofinansowanie 
zawartej z Urzędem Marszałkowskim 
w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6: 
Rynek Pracy, Działania/Poddziałania 
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6.4.1 „Wsparcie aktywności zawodowej 
osób wyłączonych z rynku pracy z powodu 
opieki nad małymi dziećmi”. 

Żłobek w Dopiewcu jest kolejną pla-
cówką prowadzoną przez firmę BABY-
-HOUSE na terenie Gminy Dopiewo. BA-
BY-HOUSE ŻŁOBEK KLUB MALUCHA 
oferuje na ternie Gminy Dopiewo łącznie 
45 miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku 
życia: 20 miejsc w żłobku w Dopiewcu 
i 25 miejsc w prowadzonym od 2016 r. 
Żłobku w Zakrzewie. Szczegółowe infor-
macje o projekcie są dostępne na www.
dopiewo.pl oraz  www.baby-house.com.pl

Monika Michalak
Dyrektor Żłobka

Fot. Arch. Baby-House Żło-
bek Klub Malucha

oświata / OPS

     

                   

Projekt UE w Żłobku „BABY-HOUSE”  
Dobiega końca realizacja projektu unijnego w żłobku „BABY HOUSE” w Dopiewcu. Placówka objęła 
opieką od dnia otwarcia (1 sierpnia 2019 r.) 27 dzieci mieszkańców Gminy Dopiewo, którzy dzięki 
uzyskanemu  w ramach projektu wsparciu mogli powrócić na rynek pracy.

Nowe miejsca opieki nad dzieckiem do lat 3 zostały utworzone dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z 
Łączna wartość projektu to 547.989,88 zł, w 

tym 55.200,00 zł wkładu własnego Beneficjenta i 492 789,88 zł dofinansowania z UE. 

łównym celem projektu  jest zwiększenie na obszarze Gminy Dopiewo aktywności zawodowej 20 
osób sprawujących opiekę nad dzieć
wanych, trwałych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 
W trakcie pandemii placówka prowadziła zajęcia dla swoich podopiecznych w formie zdalnej w r
mach zainicjowanej przez siebie akcji „DOMOWY ŻŁOBEK”. Akcja cieszyła się ogromnym zainteres
waniem rodziców i ich dzieci. Kolejny raz przekonaliśmy się ,że to co robimy ma sens . Praca dla nas to 

 

rzez Beneficjenta firmę „
ŻŁOBEK KLUB MALUCHA Monika Michalak” w Partnerstwie z Gminą Dopiewo na podstawie umowy o 
dofinansowanie zawartej z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu 

Rynek Pracy
Działania/Poddziałania 6.4.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z 
powodu opieki nad małymi dziećmi”  

Żłobek w Dopiewcu jest kolejną placówką prowadzoną przez firmę BABY
HOUSE ŻŁOBEK KLUB MALUCHA oferuje na ternie Gminy Dopiewo łącznie 45 miejsc 

opieki nad dzieckiem do 3 roku życia: 20 miejsc w żłobku w Dopiewcu i 25 miejsc w prowadzonym od 
2016 r. Żłobku w Zakrzewie. Szczegółowe informacje o projekcie są dostępne na www.dopiewo.pl
www.baby-house.com.pl 

Monika Michalak 

Dyrektor Żłobka 

Fot. Arch. Baby-House Żłobek Klub Malucha 
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 Zajęcia integracyjno-rehabilitacyjne 
rozpoczęliśmy w tym roku w WTZ „Pro-
myk” 15 lutego, po podpisaniu umów z 
Gminami Dopiewo i Komorniki. W każdą 

sobotę odbywała się rehabilitacja wraz z 
masażem. Zatrudnionych było czterech 
rehabilitantów. W związku z koronawi-
rusem zostały zawieszone od 7 marca 
do 23 maja. Po przerwie uruchomione 
zostały cztery gabinety rehabilitacyjne, z 
zachowaniem wszelkich środków ostroż-
ności - w oparciu o aktualne zalecenia 

Promyk w pandemii
i rekomendacje Głównego Inspektora 
Sanitarnego (GIS), a także Minister-
stwa Zdrowia w zakresie profilaktyki 
zdrowotnej. 

Przed wejściem na rehabilitację 
uczestnik ma teraz mierzoną temperaturę 
ciała, przechodzi również dezynfekcję 
rąk. Rehabilitanci zostali wyposażeni 
w maseczki, środki do dezynfekcji oraz 
wytyczne dotyczące stosowania odzieży 
ochronnej. Uczestnicy zajęć rehabilitacyj-
nych mają na stałe godziny przyjazdów  

na rehabilitację. Stale w zajęciach bierze 
udział 18 osób, oprócz tego prowadzimy 
zajęcia rehabilitacyjne z dojazdem do 
podopiecznego, do domu. 

Dzięki dotacji Gminy Dopiewo i 
Gminy Komorniki możemy realizować 
rehabilitację dla podopiecznych nasze-
go Stowarzyszenia Promyk, za które w 

imieniu naszych podopiecznych bardzo 
dziękujemy. Mamy nadzieję, że już teraz 
w każdą sobotę do końca roku projekt 
będzie zrealizowany.  

Bogdan Maćkowiak
Prezes Stowarzyszenia Osób 

Niepełnosprawnych „Promyk”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopie-
wie wznowił od 25.05.2020r. bezpośred-
nią obsługę mieszkańców, z zachowaniem 
wszystkich środków ochrony osobistej. 
Obsługa odbywa się indywidualnie w 
wyznaczonym stanowisku mieszczącym 
się przy wejściu do siedziby Ośrodka 
(pierwsze piętro). Osoba obsługiwana 
zobowiązana jest do dostosowania się 
do wymogów sanitarnych tj. maseczka 
zasłaniająca nos i usta lub przyłbica, rę-
kawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk 
oraz zachowania odpowiedniej odległości 

OPS znów obsługuje
od pozostałych interesantów. 

Wszelkie formularze dostępne są 
przez wejściem - na pierwszym piętrze 
budynku.  

W celu sprawnej obsługi OPS prosi o 
podchodzenie do stanowiska pojedynczo 
z wypełnionymi wcześniej formularzami 
wniosków i przygotowanymi niezbęd-
nymi dokumentami. 

W dalszym ciągu istnieje również 
możliwość złożenia pisma poprzez 
wrzucenie go do skrzynki podawczej 
umieszczonej przy wejściu, co nie wy-

maga oczekiwania w kolejce. 
Jednocześnie zachęcamy do załatwia-

nia spraw drogą telefoniczną oraz elektro-
niczną. W celu uzyskania szczegółowych 
informacji prosimy o kontakt telefoniczny 
pod numerem telefonu: 61 814 80 20 lub 
poprzez adres mailowy ops@dopiewo.
pl Wykaz numerów wewnętrznych oraz 
adresów mailowych do poszczególnych 
pracowników znajduje się na stronie in-
ternetowej tutejszego Ośrodka – www.
dopiewo.opsinfo.pl

OPS Dopiewo
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Słysząc o przemocy w rodzinie naj-
częściej wyobrażamy sobie jej widoczne 
skutki, takie jak zasinienia, zadrapania 
czy otarcia… Pamiętać jednak należy, 
że oprócz przemocy fizycznej (tej naj-
bardziej dostrzegalnej) istnieje również 
przemoc mniej oczywista, do której za-
liczyć można znęcanie się psychiczne, 
przemoc ekonomiczną lub seksualną, 
ale także zaniedbanie w stosunku do 
osoby zależnej. Z praktyki wynika, iż 
w prowadzonych sprawach niezwykle 
rzadko występuję jedynie jedna forma 
przemocy, najczęściej są to przenikające 
się kombinacje powyższych typów.

Zgodnie ze Sprawozdaniem z Kra-
jowego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie w 2018 r. na 
terenie kraju sporządzonych zostało 
93 336 formularzy Niebieskich Kart – 
A inicjujących procedurę pomocową, 
natomiast Zespół Interdyscyplinarny 
do spraw przeciwdziałania przemocy 
w gminie Dopiewo w roku 2018 swo-
imi działaniami obejmował 46 rodzin. 
Można się jedynie domyślać jak niewielki 
jest to procent z rzeczywistego ujęcia 
problemu. Przemoc występująca w rodzi-
nie nadal postrzegana jest jako zjawisko 
wstydliwe, często spotkać się można ze 
stwierdzeniem żywcem zaczerpniętym 
od Pani Dulskiej, iż „Na to mamy cztery 
ściany i sufit, aby brudy swoje prać w 
domu i aby nikt o nich nie wiedział”. 
Powyższy sposób myślenia jest jednak 
bardzo szkodliwy, gdyż umacnia osoby 
doznające przemocy w przeświadczeniu, 
że odczuwana przez nie krzywda nigdy 
nie powinna ujrzeć światła dziennego, a 
osoba stosująca przemoc czując się bez-
karna z dużym prawdopodobieństwem 
będzie intensyfikowała swoje działania 
przekraczając kolejne granice. 

Osoby dotknięte problemem przemo-
cy często nie informują nikogo o dozna-
wanej krzywdzie, nie szukają pomocy, 
co nie oznacza, iż akceptują zaistniałą 
sytuację. Warto pamiętać, że osoby uwi-
kłane w problem przemocy najczęściej 
przejawiają odmienne funkcjonowa-
nie, często wypierają rzeczywistość, 
umniejszają powagę sytuacji, wierzą 
w niekończące się obietnice poprawy 
składane przez swojego oprawcę. Bardzo 
charakterystyczne jest tutaj występo-
wanie cyklicznych faz przemocy, gdzie 
po fazie narastania napięcia i eskalacji 
nazywanej fazą ostrej przemocy nadcho-
dzi czas tzw. „miodowego miesiąca”, w 
czasie którego sprawca staje się wzorem 
partnera, najlepszym rodzicem, człowie-
kiem idealnym. Właśnie ta ostatnia faza 
sprawia, iż odżywają nadzieje, a ofiara 
nabiera pewności, że przemoc ustała, 
wszystkie problemy zostały zażegnane, 

(Nie) Twoja Sprawa
O przemocy w rodzinie

a nieprzyjemne sytuacje więcej się nie 
powtórzą. Jest to również czas, gdy oso-
ba doznająca przemocy wycofuje się ze 
wszystkich podejmowanych wcześniej 
kroków oraz zrywa współprace z jednost-
kami pomocowymi. Niestety najczęściej 
idylla szybko się kończy, niepostrzeżenie 
rozpoczyna się faza narastania napięcia 
kończąca się eskalacją tworząc błędne 
koło przemocy. Człowiek długotrwale 
doznający przemocy może odczuwać 
chroniczny lęk, koszmary nocne, wy-
cofanie związane z brakiem wiary w moż-
liwość zmiany sytuacji, a czasem nawet 
przejawy agresji czy stany depresyjne. 

Mając świadomość jak bardzo do-
znawanie przemocy wpływa na psychi-
kę dorosłego człowieka, musimy mieć 
świadomość jak wielki wpływ ma na 
rozwój dziecka, które doznaje krzywdy 
ze strony osoby najbliższej. 

Problem przemocy w rodzinie nabiera 
szczególnego znaczenia w czasie pande-
mii, gdy wymuszone zostaje spędzanie 
większości czasu w domu, pod jednym 
dachem z osobą stosująca przemoc. Sy-
tuacja ciągłego napięcia oraz poczucia 
bezsilności często zaostrza drobne 
konflikty rodzinne, nie mówiąc już o 
sytuacji występowania przemocy. Osoba 
krzywdzona, zmuszona do spędzania 
czasu ze sprawcą, pozostaje zdana na 
jego zły lub dobry nastrój. 

W sytuacji doświadczania przemo-
cy w rodzinie kluczowe jest pierwsze 
zgłoszenie problemu do odpowiednich 
instytucji profesjonalnie zajmujących się 
pomocą osobom krzywdzonym.  Pro-
cedurę Niebieskie karty uruchamiają 
przedstawiciele pomocy społecznej, 
policji, oświaty, ochrony zdrowia oraz 
Gminnych Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Powyżsi 

specjaliści wchodzą następnie w skład 
grup roboczych powoływanych w celu 
rozwiązywania problemów w rodzinie 
poprzez pomoc osobom dotkniętym pro-
blemem przemocy, zapewnienia dostępu 
do pomocy psychologicznej i prawnej, 
a także szeroko rozumianego wsparcia 
oraz dostępu do informacji dotyczących 
omawianego zagadnienia. Procedura 
Niebieskie karty nie jest procedurą 
postępowania administracyjnego ani 
karnego, a jedynie oferującą pomoc w 
podejmowaniu działań prowadzących do 
przerwania występowania destrukcyj-
nych procesów w środowisku rodzinnym. 

W sytuacji, gdy doświadczasz prze-
mocy ze strony osoby najbliższej lub po-
siadasz wiedzę o występowaniu przemocy 
w Twoim otoczeniu – REAGUJ!!! Zgłoś 
sprawę rejonowemu pracownikowi so-
cjalnemu osobiście, telefonicznie pod 
numerem telefonu 61  814 80 20, drogą 
mailową na adres zespol.interdyscypli-
narny@opsdopiewo.pl lub skontaktuj się 
z dzielnicowym. Szczegółowe informacje, 
dotyczące funkcjonowania Zespołu Inter-
dyscyplinarnego i procedury Niebieskie 
Karty znajdziesz na stronie internetowej 
Ośrodka Pomocy Społecznej – www.do-
piewo.opsinfo.pl.

Pamiętajmy, że nie każda przemoc 
jest widoczna na pierwszy rzut oka, jed-
nak każda zostawia ślad w psychice osób 
jej doświadczających. 

Anna Markiewicz 
starszy pracownik socjalny

członek Zespołu  
Interdyscyplinarnego do spraw 

przeciwdziałania przemocy 
Ośrodek Pomocy  

Społecznej w Dopiewie
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Spożywanie alkoholu w nadmiernych 
ilościach, zawsze traktowane było jako 
zły obyczaj, skaza moralna, grzech lub 
dysfunkcjonalny nawyk. W nowej rze-
czywistości odgrywa on rolę leku na 
stres, złe samopoczucie, nudę czy lęk. 
Na wystąpienie uzależnienia od alkoholu 
ma wpływ wiele czynników: biologicz-
ne, osobowościowe, społeczne, duchowe. 
Samo uzależnione nie jest dziedziczne, 
ale skłonność – tak.

Każdy człowiek, niezależnie od tego 
czy pije alkohol czy nie, narażony jest 
na szkody z nim związane. Alkoho-
lizm jest jednym z najpoważniejszych 
współczesnych problemów społecznych, 
dlatego działania w zakresie zapobiega-
nia i rozwiązywania problemów zwią-
zanych z jego spożywaniem, powinny 
być przedmiotem szczególnej troski ze 
strony organów administracji rządowej 
i samorządowej. Problemy związane z 
alkoholem mają szczególne znaczenie a 
wynika to przede wszystkim z rozmiaru 
szkód spowodowanych w wyniku jego 
spożywania oraz kosztów społecznych i 
ekonomicznych jakie z tego tytułu ponosi 
budżet państwa.

Osoba dotknięta zespołem zależ-
ności alkoholowej do końca życia nią 
pozostanie. Chcąc pozostać trzeźwym 
musi nieprzerwanie kontynuować tera-
pię, ponieważ ta jednostka chorobowa 
nieleczona, zawsze prowadzi do śmier-
ci. Leczenie można podjąć na każdym 
etapie, a jego skuteczność zależy przede 
wszystkim od osoby chorej.

Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych działająca w 
siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Dopiewie realizuje zadania wynikające z 
ustawy z dnia 26 października 1982r. o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia-
łaniu alkoholizmowi poprzez Gminny 
Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych uchwalany 
corocznie przez Radę Gminy Dopiewo 
oraz Gminny Program Przeciwdziałania 
Narkomanii uchwalony na lata 2015-
2020. 

Komisja została powołana przez 
Wójta Gminy. Posiedzenia odbywają 
się  w Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Dopiewie, ul. Konarzewska 12, piętro I. 
Realizując Gminny Program Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych, gminna komisja dysponuje 
środkami finansowymi uzyskanymi na 
te cele z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych wydawanych przez Urząd 
Gminy przedsiębiorcom.

Do zadań komisji należy w szcze-
gólności:
• inicjowanie działań związanych 

z profilaktyką i rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych i nar-
komanii szczególnie w zakresie: a) 
zwiększenia dostępności pomocy 

Alkohol znany i nieznany

terapeutycznej i rehabilitacyjnej 
dla osób uzależnionych i ich rodzin,  
b) udzielania rodzinom, w których 
występują problemy uzależnień, po-
mocy psychospołecznej i prawnej, c) 
prowadzenie profilaktycznej dzia-
łalności informacyjnej, edukacyjnej 
w zakresie rozwiązywania proble-
mów alkoholowych, przeciwdzia-
łania narkomanii, w szczególności 
wobec dzieci i młodzieży,

• podejmowanie czynności zmierza-
jących do orzeczenia o zastosowa-
nie wobec osoby uzależnionej od 
alkoholu obowiązku poddania się 
leczeniu w zakładzie lecznictwa od-
wykowego (rozmowy motywacyjne, 
kierowanie do zespołu biegłych w 
celu wydania opinii w przedmiocie 
uzależnienia od alkoholu, składanie 
wniosków do Sądu Rodzinnego),

• opiniowanie wniosków o wy-
danie zezwolenia na sprze-
daż napojów alkoholowych 
w zakresie zgodności z uchwałami 
Rady Gminy Dopiewo,

• dokonywanie kontroli przestrzega-
nia zasad i warunków korzystania 
z zezwoleń na       sprzedaż napojów 
alkoholowych w oparciu o mapę 
zagrożeń,

• inicjowanie i organizacja szkoleń w 
zakresie rozwiązywania problemów 
uzależnień i przemocy dla różnych 
grup zawodowych,

• współdziałanie z organizacjami, 
instytucjami, zakładami pracy, oso-
bami fizycznymi, stowarzyszeniami 
oraz organizacjami społecznymi w 
zakresie promocji trzeźwego stylu 
życia.

Pod patronatem Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych w Dopiewie prowadzone są 3 
świetlice opiekuńczo-wychowawcze z 
elementami socjoterapii (Konarzewo, 
Trzcielin, Więckowice). Celem ich działal-
ności jest wspieranie rodziny w procesie 
przygotowywania dzieci  i młodzieży do 

samodzielnego życia poprzez kształto-
wania właściwych postaw społecznych, 
rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. 
Uczestnicy zajęć uzyskują pomoc w od-
rabianiu prac domowych, nauce języka 
angielskiego, rozwijaniu swoich zainte-
resowań, mają też możliwość spożycia 
posiłku. Podczas organizowanych zimo-
wisk i kolonii letnich kontynuowane są 
programy socjoterapeutyczne,

Informacje na temat możliwości pod-
jęcia terapii, zgłoszenia uzależnionego 
członka rodziny, uzyskania wsparcia 
psychologicznego, prawnego, zapisów 
do świetlic itd., można uzyskać kon-
taktując się:  
-  telefonicznie lub osobiście z członka-

mi komisji: Anną Szczęsną tel.:785 
232 369   i Alicją Wrębel tel. 881 332 
201 lub 61 814 80 20 wew. 11, 18 
w dniach i godzinach urzędowania  
Ośrodka Pomocy Społecznej: ponie-
działek od 9.00 do 17.00, od wtorku 
do piątku, od godz. 7.30 do 15.30,

-  za pośrednictwem poczty na adres: 
Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, ul. Ko-
narzewska 12, 62-070 Dopiewo

-   drogą elektroniczną na adres: pro-
filaktyka@opsdopiewo.pl
Wniosek do gminnej komisji może 

złożyć każda osoba lub instytucja, któ-
ra posiada informację  o osobie  nad-
używającej alkohol, której zachowanie 
powoduje rozkład życia rodzinnego, de-
moralizację małoletnich, uchylanie od 
obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny 
albo systematycznie zakłócanie spokoju 
lub porządku publicznego.

Zachęcamy do kontaktu w celu sko-
rzystania ze wsparcia !

Anna Szczęsna, Alicja Wrębel
Gminna Komisja Rozwiązywania  

Problemów Alkoholowych  
w Dopiewie

Ośrodek Pomocy  
Społecznej w Dopiewie
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odpady

UWAGA ! Odbiór odpadów odbywa 
się w dni robocze w godzinach 6:00-
20:00, w soboty 6:00-13:00. Wykaz od-
padów wielkogabarytowych i zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
odbieranych w ramach zbiórki. Podczas 
zbiórki można wystawić: stare meble, 
kanapy, sofy, wykładziny, dywany, rowe-
ry, wózki dziecięce, armatura sanitarna 

Terminy odbioru gabarytów

i łazienkowa, opony od samochodów 
osobowych, ramy okienne (bez szyb), 
drzwi oraz zużyty sprzęt elektroniczny 
i elektryczny 

ALKOM FHU, ul. Falista 6/1, 
61-249 Poznań, 
tel. 61 852 28 75, 
fax 61 852 28 75, 

e-mail: biuro@alkom.pl
adres do korespondencji: 
Józefowo 26, 
64-310 Lwówek.

Kontakt bezpośredni: Józefowo 26, 
64-310 Lwówek; tel. 660 537 733, 668 
228 997 e-mail: jozefowo@alkom.pl

Harmonogram odbioru odpadów gabarytowych

GMINA DOPIEWO - MIEJSCOWOŚĆ / ULICA
Terminy

Nieruchomości zamieszkałe - ZABUDOWA JEDNORODZINNA

Skórzewo: Malwowa, Przylesie, Lipowa, Cisowa, Jaworowa, Mieczykowa, Cedrowa, Orzechowa,  
Leszczynowa, Szarotkowa, Żeglarska, Piłkarska, Olimpijska, Wioślarska, Sportowa, Niecała, Szkolna,  

Maratońska, Dębowa, Sadowa, Jabłoniowa, Gruszowa, Czereśniowa, Koszykarska, Łyżwiarska, Werbenowa
1 lipca 2020 2 listopada 2020

Skórzewo: Kolejowa, Kolorowa, Krótka, Wiśniowa, Morelowa, Wspólna, Morwowa,  
Spółdzielcza, Pasikonika, Leśna, Świetlika, Ważki, Żuczka, Świerszcza, Trzmiela, Biedronki,  
Zacisze, Rzemieślnicza, Różana, Bukowa, Brzoskwiniowa, Aroniowa, Motylka, Wschodnia

2 lipca 2020 3 listopada 2020

Skórzewo: Antoniego Patka, Poznańska, Skórzewska, Kasztanowa, Topolowa, Sosnowa, Brzozowa, Laskowa, 
Klonowa, Modrzewiowa, Świerkowa, Stawna, Spokojna,Jarzynowa, Oliwkowa, Łanowa, Winoroślowa, Nizinna, 

Ogrodowa, Polna, Akacjowa, Jarzębinowa, Księżycowa, Porankowa, Strumykowa, Tęczowa, Świt, Jowisza;
3 lipca 2020 4 listopada 2020

Skórzewo: Batorowska, Borówkowa, Wesoła, Pogodna, Przyjazna, Piękna, Radosna,Srebrna, Złota,  
Jesienna, Wakacyjna, Wiosenna, Letnia, Nektarowa, Miodowa, Runa Leśnego, Tymiankowa, Malinowa,  

Jagodowa, Kminkowa, Miętowa, Bazyliowa, Koperkowa, Ustronna, Przedwiośnie, Cytynowa, Ananasowa, 
Mandarynkowa, Limonkowa, Figowa, Kokosowa, Daktylowa, Grejpfrutowa, Pomarańczowa, Arbuzowa;

6 lipca 2020 5 listopada 2020

Skórzewo: Wąska, Zakręt, Działkowa, Bratnia, Słoneczna, Kwiatowa, Nad Potokiem, Kozierowskiego, Miła, Dobra,  
Koleżeńska, Urocza, Botaniczna, Promienna, Szczęśliwa, Serdeczna, Otwarta,  

Szczera, Życzliwa, Truskawkowa, Poziomkowa, Wrzosowa, Lawendowa, Jaśminowa,  
Łopianowa, Zielna, Jałowcowa, Macierzankowa, Podbiałowa, Rumiankowa

7 lipca 2020 6 listopada 2020

Palędzie - większość ulic, poza wymienionymi wers niżej;  Dąbrówka: ul. Boczna 8 lipca 2020  9 listopada 2020

Lisówki, Trzcielin, Joanka, Glinki, Podgaj, Palędzie: Morska, Bursztynowa,  
Lubczykowa, Cyrkoniowa, Ojca Mariana Żelaza, Olszynowa; 9 lipca 2020 10 listopada 2020

Dąbrówka: Akacjowa, Azaliowa, Bukowa, Cisowa, Dębowa, Głogowa, Jarzębinowa, Jałowcowa, Jodłowa, Kalinowa, 
Kasztanowa, Kolejowa, Leszczynowa, Modrzewiowa, Platanowa, Różany Zakątek, Świerkowa, Topolowa, Brzozowa, 

Cedrowa, Cyprysowa, Daglezjowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Limbowa, Lipowa, Magnoliowa, Nad Potokiem
10 lipca 2020 12 listopada 2020

Dąbrówka: Berłowa, Cesarska, Fortowa, Herbowa, Jagiellońska, Komornicka, Koronna, Książęca,  
Palisadowa, Pałacowa, Piastowska, Rycerska, Widok, Zamkowa, Dworska, Fosowa, Gościniec, Królewska,  

Majątkowa, Malinowa, Oliwna, Olszynowa, Plac Szlaku Bursztynowego, Polna, Skarbcowa, Wadowicka,  
Wrzosowa, Parkowa, Poznańska, Sosnowa, Słoneczna, Wierzbowa, Zbrojowa, Olecka, Logistyczna, Torowa

13 lipca 2020 13 listopada 2020

Więckowice, Drwęsa             14 lipca 2020 16 listopada 2020

Konarzewo: 25 lecia, Ametystowa, Andrzeja Radomickiego, Diamentowa,  
Kwiatowa, Młyńska, Ogrodowa, Owocowa, Platynowa, Poznańska, Spokojna, Stęszewska,  

Szafirowa, Szkolna, Szmaragdowa, Wesoła, Topazowa, Letnia, Frezjowa, Krokusowa
15  lipca 2020 17 listopada 2020

Konarzewo: Bukowska, Dopiewska, Kościelna,Lazurowa, Miodowa, Nefrytowa, Perłowa,  
Pogodna, Sezamkowa, Słoneczna, Tęczowa, Wiśniowa, Wspólna, Zielona, ks. Jana  

Laskowskiego, ks Stanisława Hartlieba, Rubinowa, Niebiańska, Spadziowa, Tarasowa, Magiczna
16 lipca 2020 18 listopada 2020

Dopiewiec 17 lipca 2020 19 listopada 2020

Dąbrowa: Śliwkowa, Jabłoniowa, Oliwkowa, Dojazd, Morelowa, Gruszowa, Brzoskwiniowa, Cytrynowa, Rolna, 
Leśna, Agrestowa, Akacjowa, Dębowa, Topolowa, Orzechowa, Bananowa, Kokosowa,  Borówkowa, Bukowska,  

Turkusowa,Malwowa, Batorowska, Szkolna, Pasjonatów, Sympatyczna, Tęczowa, Błękitna,  
Innowatorów, Bystra, Czereśniowa, Daktylowa, Daliowa, Dzikiej Róży, Figowa, Klonowa,  

Liliowa, Makowa, Mickiewicza, Piaskowa, Polna, Pszczela,  Solna, Świerkowa, Tulipanowa,  
Wiśniowa, Wysogotowska, Słoneczna, Nowoczesna, Porzeczkowa, Mango, Melonowa;             

20 lipca 2020 20 listopada 2020

Zakrzewo 21 lipca 2020 23 listopada 2020

Zborowo, Fiałkowo; Dopiewo: Bukowska, Wiśniowa, Leśna, Północna od Bukowskiej do Polnej,  
Słoneczna od Bukowskiej do Polnej, Polna, Nowa, Niecała, Tysiąclecia, Powstańców, Dworcowa,  

Trzcielińska, Laserowa, Łąkowa,  Sokołów, Konarzewska, Południowa, Wyzwolenia, Sportowa, Przy Leśniczówce; 
23 lipca 2020 25 listopada 2020

Podłoziny, Żarnowiec; Dopiewo: Północna od Bukowskiej do Ogrodowej, Słoneczna  
od Bukowskiej do Ogrodowej, Jasna, Młyńska od Wyzwolenia do Stawnej, Poznańska, Wodna,  

Stawna, Strażacka, Szkolna, ks. Alfonsa Majcherka do Stawnej, Pogodna, Deszczowa, Ogrodowa,  
Piękna, Różana, Aksamitkowa, Hiacyntowa, Kolejowa, Krótka, Laurowa, Majowa, Storczykowa, Czerwcowa

24 lipca 2020 26 listopada 2020

Więckowice-Leśniczówka; Pokrzywnica; Dopiewo: ks Alfonsa Majcherka od Stawnej, Wysoka, Rzepa-
kowa, Zacisze, Szlachecka, Wiosenna, Więckowska, Akacjowa, Świętojańska, Migdałowa, Kasztanowa, Młyńska 

od Stawnej, Lipowa, Waniliowa, Wierzbowa, Klonowa, Chabrowa, Marcowa, Magnacka, Brylantowa, Zimowa
27 lipca 2020 27 listopada 2020

Gołuski 28 lipca 2020 30 listopada 2020

Nieruchomości zamieszkałe - ZABUDOWA WIELORODZINNA Terminy

Dopiewiec Wspólnota Mieszkaniowa: Promyk, Babie Lato, Blask, Szkolna, Leśna,  
Jutrzenki, Ruczaj, Polnych Kwiatów, Przełom, Sielankowa, Źródło 17  lipca 2020 19 listopada 2020

Podłoziny; Dopiewo Wspólnota Mieszkaniowa: Wyzwolenia, Sportowa, Powstańców Wlkp, Bukowska 23 lipca 2020 26 listopada 2020

Dąbrówka Wspólnota Mieszkaniowa: Zamkowa, Rycerska, Dworska, Książęca,  
Kolejowa, Koronna, Komornicka, Pałacowa, Królewska, Brzozowa, Fosowa 13 lipca 2020 13 listopada 2020

Skórzewo Wspólnota Mieszkaniowa: Poznańska, Grafitowa 3 lipca 2020 4 listopada 2020

Skórzewo Wspólnota Mieszkaniowa: Przedwiośnie 6 lipca 2020 5 listopada 2020

Konarzewo Spółdzielnia Mieszkaniowa: Poznańska, 25 Lecia, Stęszewska 15 lipca 2020 17 listopada 2020

Fiałkowo Spółdzielnia Mieszkaniowa, Zborowo Spółdzielnia Mieszkaniowa: Wioślarska, Plażowa 23 lipca 2020 25 listopada 2020

Więckowice Spółdzielnia Mieszkaniowa: Klonowa, Jeziorna, Gromadzka 14 lipca 2020 16 listopada 2020

Trzcielin: Płk Kopy, Łąkowa, Środkowa, Parkowa 9 lipca 2020 10 listopada 2020

Dąbrówka Wspólnota Mieszkaniowa: Różany Zakątek, Azaliowa, Cisowa 10 lipca 2020 12 listopada 2020
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bezpieczeństwo / historia

OSP Palędzie
7.05.2020 r. - Konarzewo, ul. Kościel-

na. Pożar kontenera na śmieci na 
cmentarzu.

8.05.2020 r. - Zakrzewo. Monitoring 
przeciwpożarowy. Alarm fałszywy. 

10.05.2020 r. - Dąbrówka, ul. Poznań-
ska. Pożar lasu. Spaleniu uległo około 
50m2 poszycia leśnego.

12.05.2020 r. - Dąbrówka, ul. Różany Za-
kątek. Pożar samochodu osobowego.

13.05.2020 r. - Skórzewo, ul. Polna. Pożar 
sadzy w kominie.

19.05.2020 r. - Zakrzewo. Pożar samocho-
du osobowego na drodze ekspresowej 
S11. Alarm fałszywy.

26.05.2020 r. – Dąbrówka, ul. Poznań-
ska. Kolizja dwóch samochodów 
osobowych. 

27.05.2020 r. – Dąbrówka, ul. Jaśmi-
nowa. Pochylone drzewo.

28.05.2020 r. – Skórzewo, ul. Poznańska 
/ Malwowa. Fałszywy alarm bom-
bowy w Galerii Malwowa. 

29.05.2020 r. - Dąbrówka, drodze eks-
presowej S11. Zadymienie w komorze 
silnika samochodu osobowego.

29.05.2020 r. – Dopiewiec, ul. Jesionowa. 
Usunięcie gniazda os.

29.05.2020 r. - Dopiewiec, ul. Przełom. 
Usunięcie gniazda os.

Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej
OSP Zakrzewo
6.05.2020 r. – Sierosław. Wypadek 

samochodu osobowego na drodze 
wojewódzkiej 307.

8.05.2020 r. – Zakrzewo. Fałszywy 
alarm wysłany przez monitoring 
przeciwpożarowy. 

10.05.2020 r. – Dąbrówka, ul. Po-
znańska. Pożar lasu - spaleniu ule-
gło około 50m² poszycia leśnego. 
12.05.2020 r. – Palędzie, ul. Kole-
jowa. Pożar samochodu osobowego.

13.05.2020 r. – Skórzewo, ul. Polna. 
Pożar sadzy w kominie.

19.05.2020 r. – Sady. Pożar samochodu 
osobowego na drodze ekspresowej 
S11. 

21.05.2020 r. – Batorowo. Wypadek sa-
mochodu na drodze ekspresowej S11.

21.05.2020 r. – Zakrzewo, ul. Poznańska 
11/2. Usunięcie gniazda os.

21.05.2020 r. – Wysogotowo. Fał-
szywy alarm wysłany przez 
monitoring przeciwpożarowy. 
24.05.2020 r. – Pokrzywnica. Uwol-
nienie ptaków.

27.05.2020 r. – Dąbrowa, ul. Leśna. 
Pomoc pogotowiu w wyniesieniu 
chorego.

28.05.2020 r. – Skórzewo, ul. Poznań-
ska/Malwowa. Alarm bombowy w 
Galerii Malwowa. 

29.05.2020 r. – Zakrzewo. Pożar samo-
chodu na drodze wojewódzkiej 307.

29/30.05.2020 r. – Skórzewo, ul. Ko-
ścielna. Pożar drzewa.

31.05.2020 r. – Piotrowo I. Pożar hałdy 
śmieci na wysypisku. 

31.05.2020 r. – Droga S11, 25 km - kie-
runek Piła. Wypadek motocyklisty. 

OPS Dopiewo
1.05.2020 r. - Dopiewo, ul. Konarzew-

ska. Pożar sadzy w przewodzie ko-
minowym.

6.05.2020 r. – Zborowo, ul. Plażowa. Po-
żar sadzy w przewodzie kominowym.

7.05.2020 r. – Konarzewo, ul. Kościel-
na. Pożar kontenera na odpady na 
terenie cmentarza.

21.05.2020 r. – Dopiewiec, ul. Kolejowa. 
Neutralizacja plamy oleju.

23.05.2020 r. – Dąbrowa, ul. Czereśnio-
wa. Podejrzenie ulatniania się gazu. 

Beata Spychała
Współpraca: TŁ, WD, KP.

Fot. Archiwum OSP Palędzie
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zostań żołnierzem / historia

W poprzednim numerze „Czasu Do-
piewa”(maj 2020 r.), pisałem o epidemii 
cholery na terenie parafii Konarzewo. 
W tym numerze kontynuuję ten temat, 
przenosząc się na teren parafii Skórzewo. 

Epidemia cholery w Parafii Skórzewo w 1852r. - część 1.

Zaraza zawitała do parafii skórzew-
skiej wcześniej niż do parafii Konarzew-
skiej, prawdopodobnie z powodu bliższej 
odległości od Poznania, gdzie epidemia 
już trwała. Pierwszą miejscowością, w 
której pojawiła się zaraza, była Dąbrowa. 
Miało to miejsce już 24 sierpnia 1852 
r. (w Konarzewie 2 września 1852 r.). 
Ostatni zapis, dotyczący zgonu z powodu 
cholery, odnotowano 14 października 
1852 r. w Dąbrówce.  

Trwająca dłużej niż 2 miesiące epi-
demia pociągnęła za sobą śmierć ponad 
60 osób i kilkunastu osób, przy których 
jako przyczynę zgonu podano „ból brzu-
cha”  - co mogło być nierozpoznanym 
objawem cholery. Niejednokrotnie docho-
dziło do kilku zgonów w jednej rodzinie. 
Tak było w Palędziu - rodzina Majików 
(Maików), gdzie zmarła matka i czwo-

ro dzieci i rodzina Masłowskich, gdzie 
zmarła  matka i dwójka dzieci. Również 
w Skórzewie odnotowano zgony kilku 
osób z jednej rodziny – Mąkowskich, 
gdzie zmarły 3 osoby. 

Poniżej przedstawiono wykaz osób 
zmarłych na cholerę opracowany na 
podstawie księgi metrykalnej parafii 
Skórzewo

Wykaz osób:
-  Antoni Banaś, lat 30, zmarł Dąbrowa 

26.08.1852 r.,
-  Franciszek Bączkowski, lat 62, zmarł 

Dąbrówka 29.09.1852 r.,
-  Jan Bąkiewicz, lat 40, zmarł Dąbrowa 

05.10.1852 r.,
-  Stanisław Burek, mąż Franciszki 

Czarneckiej, lat 65, zmarł Palędzie 
06.09.1852 r.,  

289 zdarzeń zapisali w maju w 
„Dzienniku służby” strażnicy gminni 
z Dopiewa. Najwięcej było wśród nich 
kontroli bezpieczeństwa - 133 (w tym: 
działania związane z epidemią,  kontro-
le obiektów komunalnych oraz miejsc 
spożywania alkoholu). Na drugim miej-
scu w statystyce znalazły się kontrole 
ruchu drogowego – 75 (w tym: kontrole 
parkowania oraz zajęcia pasa drogowe-
go). Mniej było kontroli porządkowych 
- 45 (w tym: spalanie odpadów, dzikie 
wysypiska śmieci , kontrole odbioru 
odpadów) i interwencji związanych ze 
zwierzętami – 36.                                                                                                           

 
Wybrane interwencje 
5.05-2020: Dopiewo, ul. Leśna – par-

kowanie na przejściu dla pieszych, 
kierowcę ukarano mandatem.

5.05.2020: Skórzewo, ul. Poznańska 
– spożywanie alkoholu w miejscu 
publicznym, sprawcę ukarano man-
datem.

Kronika Straży  
Gminnej 

11.05.2020: Dopiewo, 
ul. Bukowska – 
spalanie materia-
łów zabronionych 
w piecu centralne-
go ogrzewania, 
właściciela uka-
rano mandatem.

27.05.2020: Zakrze-
wo, ul. Długa – 
zanieczyszczenie 
jezdni pojazdem 
c i ę ż a r o w y m , 
kierowcę ukarano 
mandatem.

Tomasz Strugacz,  
Strażnik Gminny

Komisariat Policji w Dopiewie od-
notował w maju 2020 r. następujące 
wydarzenia: 

Nietrzeźwi kierujący
7.05.2020: Zakrzewo – 0.67 mg/l,
10.05.2020: Skórzewo - 0.71 mg/l,
21.05.2020: Dopiewo - 0.57 mg/l,

Kronika Policyjna
23.05.2020: Skorzewo – 0.91 mg/l.

Kradzieże i włamania
4.05.2020: Dopiewiec - kradzież z wła-

maniem, 
8.05.2020: Skórzewo - kradzież pojazdu 

Mercedes Sprinter, 

11.05.2020: Skórzewo - kradzież pojazdu 
Citroen Berlingo.

st. asp. Przemysław Waliński, 
Kierownik Ogniwa Prewencji  

w Komisariacie Policji w Dopiewie
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-  Regina Cichocka, wdowa, lat 54, 
zmarła Dąbrowa 10.09.1852 r.,

-  Maciej Czajka, lat 7, syn Jakuba i 
Agaty Rzyckiej, zmarła w Dąbrowie 
25.08.1852 r.,

-  Walenty Czajka, lat 13, syn Jakuba 
i Agaty Rzyckiej, zmarł w Dąbrowie 
25.08.1852 r.,

-  Czerwiński Wojciech, lat 28, mąż 
Marianny Targoszyńskiej, zmarł 
Dąbrówka 18.09.1852 r.,

-  Walenty Czyż, lat 6, syn Marianny, 
zmarł Palędzie 05.09.1852 r.,

-  Jadwiga Drzewińska, lat 2, córka 
Franciszka i Wiktorii Czajki, zmarła 
Ławica 3.09.1852 r.,

-  Katarzyna Dudziak, lat 2, córka 
Antoniego i Marianny Iwańskiej, 
zmarła Dąbrowa 08.09.1852 r.,

-  Ewa Frąckowiak, 16 tygodni, córka 
Rocha i Łucji Wojkiewicz, zmarła 
Skórzewo 01.10.1852 r.,

-  Jakub Frąckowiak, lat 45, mąż Mag-
daleny Klińskiej, zmarł Dąbrówka 
08.10.1852 r.,

-  Rozalia Grątkowska z d. Kwiatkow-
ska, lat 20, żona Walentego, zmarła 
Dąbrówka 14.10.1852 r.,

-  Marianna Iwańska, lat 40, żona An-
toniego Dudziak,  zmarła Dąbrowa 
30.08.1852 r., 

-  Agnieszka Jaśkowiak, panna lat 24, 
zmarła Dąbrówka 01.10.1852 r.,

-  Walenty Jezierski, lat 58, mąż Mał-
gorzaty Wiciak, zmarł Skórzewo 
16.09.1852 r.,

-  Regina Jóźkowiak, wdowa, lat 45, 
zmarła Dąbrowa 07.09.1852 r.,

-  Franciszka Jundzińska z d. Makosz-
czak  lat 30, żona Wincentego, zmarła 
Skórzewo 18.09.1852 r.,

-  Marianna Konieczna, lat 20, córka 
Marianny Koniecznej, zmarła Za-
krzewo 01.10.1852 r.,

-  Michał Kubiś, maż Franciszki Czyż, 
lat 30, zmarł Dąbrowa 28.08.1852 
r.,

-  Lora Walenty, lat 6, syn Józefa i Kata-
rzyny Żmudzińskiej, zmarł Palędzie 
05.09.1852 r.,

-  Marianna Majik (Maik), lat 5, cór-
ka Jakuba i Reginy Nowak, zmarła 
Palędzie 28.08.1852 r.,

-  Laurenty Majik, lat 21, syn Jakub 
i Reginy Nowak, zmarł Palędzie 
12.09.1852 r.,

-  Marcin Majik, lat 8, syn Jakuba i 
Reginy Nowak, zmarła Palędzie 
02.09.1852 r.,

-  Walenty Majik, lat 11, syn Jakuba 
i Reginy Nowak, zmarł Palędzie 
02.09.1852 r.,

-  Regina Maik z domu Nowak, żona 
Jakuba, lat 40, zmarła Palędzie 
31.08.1852 r.,

-  Małgorzata Małocierna, panna lat 
30, zmarła Dąbrówka 08.10.1852 r.,

-  Józefa Masłowska [z d. Szafrańska], 
wdowa [wdowa po Mikołaju], lat 30, 
zmarła Palędzie 12.09.1852 r.,

-  Andrzej Masłowski, lat 5, syn Józefy 
Masłowskiej [z d. Szafrańskiej i Mi-
kołaja Masłowskiego], zmarł Palędzie 
13.09.1852 r.,

-  Jan Masłowski, lat 7, syn Józefy Ma-
słowskiej [z d. Szafrańskiej i Miko-
łaja Masłowskiego], zmarł Palędzie 
13.09.1852 r.,

-  Anna Mąkoska z d. Kopa, lat 60, 
żona Ambrożego, zmarła Skórzewo 
21. 09.1852 r.,

-  Ambroży Mąkoski, wdowiec, lat 60, 
zmarł Skórzewo 22.09.1852 r.,

-  Antoni Mąkoski, lat 21, zmarł Skó-
rzewo 22.09.1852 r.,

-  Marcin Mięczała, mąż Magdaleny 
Kasztelan, lat 40, zmarł Dąbrowa 
10.09.1852 r.,

 cdn.
dr Piotr Dziembowski

fot. Arch. P. Dziembowskiego

W centrum miejscowości przy ul. 
Pocztowej stoi piękna figura Matki Bo-
żej z Dzieciątkiem Jezus i Atrybutami 
Królewskimi z XIX w. Ufundowali ją 
w   1890 r. Jakób Wiciak* wraz z mał-
żonką Franciszką z Kargów i  postawili 
w swoim ogrodzie . Obecnie posesja ta 
należy do pp. Mikołajczaków. Corocz-
nie w miesiącu maju, jak podają ustne 
przekazy starszych mieszkańców Palę-
dzia, zbierano się bardzo licznie pod tą 
Figurą na nabożeństwie.  Mimo zakazów 

Palędzka Figura - 130. rocznica fundacji

i prześladowań w okresie „Kulturkamp-
fu”, mieszkańcy modlili się; odmawiano 
różaniec, śpiewano Litanię Loretańską,  
pieśni religijne i patriotyczne, oczywi-
ście  w języku polskim, świadomi tego, 
że jest to jedna z  dróg do zachowania 
swojej tożsamości  narodowej. Podczas 
tych spotkań zawsze były delegowane 
osoby, które czuwały nad bezpieczeń-
stwem modlących się.  Sądzimy, że 
w tych nabożeństwach uczestniczył  
kapłan, którego ukrywali pp. Jakób i 

Franciszka Wiciakowie*, co z pewnością 
mobilizowało do przestrzegania wielkiej 
ostrożności. Ów kapłan codziennie rano 
w swoim pokoju odprawiał Mszę św., a  
w dzień  pracował w polu, by nie budzić 
podejrzeń.

Nabożeństwa odprawiano  aż do 
1939 r. 

W czasie II Wojny Światowej Niemcy 
przewrócili Figurę Matki Bożej w Ko-
ronie, z Berłem i Dzieciątkiem z Jabł-
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kiem na ręku (symbolami królewskimi) 
i zniszczyli postument.

Mieszkańcy Zofia z Mańkowskich i 
Jakób  Samolczykowie*, ówcześni  właści-
ciele posesji, przechowali Figurę  Matki 
Bożej. Po zakończeniu wojny cokół i fi-
gurę odnowiono, którą w czerwcu 1946r. 
rekonsekrowal ks. proboszcz parafii św. 
Marcina ze Skórzewa.

Przez kilka lat po wojnie  nabożeń-
stwa majowe prowadziła p .Zofia  Samol-
czykowa. Starsze pokolenie  Palędzian 
to pamięta,  uczestniczyliśmy bowiem 
w tych spotkaniach. Z czasem miejsce to 
stało się bardzo niebezpieczne ze względu 
na wzmożony ruch  samochodowy, wobec 
tych faktów miejscem modlitwy stał się 
teren przy  Krzyżu przy ul. Pocztowej, na 
którym spoczywają  zmarli  na cholerę 
w połowie XIX w. i kosynierzy, którzy 
zginęli w  IV Powstaniu Wielkopolskim  
1848 r. pod Palędziem.

Ze względu na bardzo duże zniszcze-
nie zabytkowego obiektu, prawnuczka   
Maria wraz z mężem  Julianem  wyszli z 
propozycją odnowienia Figury, i posta-
wienia nowego postumentu. Zajęli się 
organizacją renowacji. Figurę wspólnymi 
siłami prawnuków Jakóba i Francisz-
ki* oraz mieszkańców zdemontowano 
i przewieziono do domu pomysłodaw-
ców. Renowację powierzono p.Iwonie 
Czerniawskiej.  Przywrócony został jej 
pierwotny wygląd.  Wykonanie cokołu 
powierzono artyście kamieniarzowi p. 
Januszowi Bernaczykowi .Pan Juliusz 
Kwaśnik – mąż p. Barbary praprawnuczki 
Franciszki i Jakóba* ufundował i wyko-
nał trzpień, który wmontowano w cokół, 
celem zabezpieczenia przesuwania się 
głowicy i Figury. Odnowienie całości  to 
dzieło prawnuków  Franciszki z Kargów 
i Jakóba  Wiciaków*,  a zarazem dzieci   
Heleny z Roszaków i Antoniego Wiciaków 
: Wandy, Teresy, Hieronima Janusza i 
Marii wraz ze współmałżonkami.

W dniu 19 października 1997 r. Figu-
rę Matki Bożej z Berłem  poświęcił ks. 

Maksymilian Kamza, proboszcz parafii 
Królowej Korony Polskiej w Zakrzewie 
w asyście byłego proboszcza ks. Rafała 
Czerniejewskiego. W niezwykłej uroczy-
stości uczestniczyła Rodzina i licznie 
zgromadzeni mieszkańcy. Od tego mo-
mentu spotkania modlitewne w  znaczące 
rocznice postawienia figury odbywają 
się w pierwotnym miejscu. 

Po trzynastu latach konieczne były 
ponowne prace renowacyjne. Szczególnie 
ważną sprawą stała się rekonstrukcja 
berła, które uległo przypadkowemu 
zniszczeniu. Wykonania misternego 
dzieła podjął się Grzegorz Popowski 
praprawnuk Franciszki i Jakóba*. 
Uwieńczeniem były zorganizowane 
uroczystości związane z kolejnym jubile-
uszem ustawienia figury. Nabożeństwo 
celebrował ks. dziekan   Karol Górawski.  
Zaszczyciło je  swoją obecnością wielu  
zacnych  Gości;  Ojcowie Werbiści, dr 
Wanda Błeńska- zasłużona Misjonarka 
Afryki, Rodzina Żelazków z seniorem 
p. Wacławem- bratem, p. Urszulą- sio-
strą i p. Eugenią- bratową o. Mariana ,  
przedstawiciele władz lokalnych i zawsze 
wierni tradycji mieszkańcy Palędzia. 

Palędzie, którego początki sięgają 
okresu kultury łużyckiej, o czym świadczą 
wykopaliska i opracowania archeologów 
ma bogatą  historię spotkań i niezwy-
kłych wydarzeń.   Wpisuje się w nią wiele 
postaci. W śród nich wspomnijmy  za-
cnych Gości z Indii. Świeckich i wielu ks. 
Werbistów z  Abp Raphaelem  Cheena-
them i  Abp Johnem Barwą na czele. Już 
2007 o. Kurian odwiedził Palędzie i miał 
przybyć w tym roku, niestety epidemia 
przeszkodziła, ale mamy nadzieję, że 
tylko wizytę w czasie przesunęła . W 
tej historii mają też swój udział rodacy. 
Wspomnijmy niektórych z nich.  Zacną 
p. reżyser Annę Pietraszek twórcę wielu 
filmów o Ojcu Marianie, wolontariuszki 
Anielę Klich- autorkę książki o o. Ma-
rianie Żelazku, lekarki służące pomocą 

w Puri - Kingę Zastawną oraz Annę Ta-
rajkowską, byłą Prezes Fundacji Pomocy 
Humanitarnej Redemptoris Missio,  a 
przede wszystkim  wspomnianą p. dr 
Wandę Błeńską -  Matkę Trędowatych-” 
Doktę”, jak  tytułowali Ją podopieczni. 
Specjalistkę medycyny tropikalnej , któ-
rej proces beatyfikacyjny niebawem się 
rozpocznie.

Taką postacią wielu nam znaną, 
chociażby ze spotkań przy Krzyżu na 
Olszywce w Palędziu i w świetlicy, jest 
nasz rodak o. Marian Żelazek - „Ojciec 
Trędowatych”, Misjonarz Indii. Dzisiaj 
już Sługa Boży, którego proces beaty-
fikacyjny rozpoczął się w lutym 2018 
r. w Indiach, a uroczyste rozpoczęcie 
Trybunału Rogatoryjnego - Pomocnicze-
go  miało miejsce 8 grudnia 2019 r.  w 
Chludowie. Wdzięczni jesteśmy naszym 
przodkom za ich ofiarność, gorliwość, 
poświęcenie, za podtrzymywanie tra-
dycji i jej przekazywanie. Ich  służba 
Narodowi i Kościołowi niech będzie dla 
nas i następnych pokoleń wzorem do 
naśladowania .  

Maria i Julian Popowscy 
Palędzie , 30 maja 2020 r.
Wigilia Uroczystości  Ze-

słania Ducha Świętego. 

Źródła:  Przekazy rodzinne ,z autop-
sji , artykuły  p. Wandy Rybskiej  Echo 
Dopiewa  z 1995 i 1997r.

*   W artykule podajemy oryginalną, 
dawną pisownię imienia Jakób. Kiedyś, 
obok znanej nam formy zapisu imienia 
Jakub, współwystępowała forma Jakob, a 
następnie Jakób. Pisownia imienia przez 
„u”, jako współcześnie jedynie prawi-
dłowa, została wprowadzona w 1936 r., 
kiedy ujednolicono pisownię.
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Najwybitniejszego z Polaków – św. 
Jana Pawła II uczcili 18 maja mieszkańcy 
Konarzewa. Dokładnie w setną rocznicę 
urodzin Karola Wojtyły, odbyło się po-
święcenie wyjątkowej kapliczki u zbiegu 
ulic Dopiewskiej i ks. Jana Laskowskiego 
w Konarzewie. Udekorowaną flagami i 
kwiatami figurkę poświęcił i pobłogo-
sławił proboszcz parafii konarzewskiej 
– ks. Krzysztof Różański. 

Wykonana z czerwonej cegły i granitu 
kapliczka, poświęcona jest pamięci wyjąt-

Wyjątkowa kapliczka na wyjątkowe stulecie 

kowego papieża, który swoją charyzmą, 
dobrocią serca i poczuciem humoru zdo-
był uznanie całego świata. Wyjątkowym 
kultem, Ojca Świętego darzą jego rodacy. 
W całej Polsce nie brakuje miejsc i inicja-
tyw, które mają przypominać o dorobku 
i wielkim dziele, jakie pozostawił nam 
po sobie nasz papież. Nie inaczej jest w 
Konarzewie, a kapliczka jest kolejnym 
tego przykładem. Wcześniej na terenie 
ośrodka rekolekcyjnego otwarto specjal-
ną salę „Laboratorium wiary św. Jana 
Pawła II”, z której korzystają parafianie, 
a w Konarzewskim kościele od wielu lat 
znajdują się relikwie świętego. 

Kapliczka poświęcona pamięci św. 
Jana Pawła II powstała z inicjatywy 
Hanny i Ireneusza Budnych, których 
pomysł jest godny wielkiego szacunku. 
Fundatorzy odebrali wiele zasłużonych 
słów uznania. 

Paweł Jazy
fot. Paweł Hausa

Wspomnienie o śp. Bogumile Nowak (1942-2020)

kultura / religia / wspomnienie

„Nasze życie jest jak wielkie jezioro 
wolno wypełniające się strumieniem. 
W miarę jak woda się podnosi ślady 
przeszłości znikają pod nią, jeden za 
drugim. Ale wspomnienia zawsze będą 
wychylać głowę póki jezioro się nie 
przepełni”.

Alexander Kisson

Piszę to wspomnienie jako sołtys 
Dopiewca, pamiętając o zaangażowaniu 
zmarłej niedawno mieszkanki w sprawy 
naszego Sołectwa. 

Będąc 10-latką często bywałam w 
domu Państwa Nowaków, ponieważ 
przyjaźniłam się z ich najmłodszą córką 

- Jolantą. Miałam możliwość obserwo-
wania Pani Bogumiły prawie na co dzień. 
Sołectwo znajdowało się w tej rodzinie 
blisko 40 lat -  od 1945 do 1982 roku. Pani 
Bogumiła z wielkim zaangażowaniem 
wspierała swojego męża, ówczesnego 
sołtysa Franciszka Nowaka z Dopiewca. 
Zapamiętałam Ją jako osobę niezwykle 
aktywną społecznie. Była bardzo dobrą 
organizatorką. Pracując społecznie na 
rzecz naszej wsi i mieszkańców, założyła 
Koło Gospodyń Wiejskich w Dopiewcu, 
którego Przewodniczącą była przez 30 
lat. Organizowała różnego rodzaju kursy, 
np. gotowania, pieczenia, haftowania, 
szycia. Wszystkie te zajęcia odbywały się 
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w jej domu.  Pani Bogumiła organizo-
wała także dożynki gminne - wszystkie 
przygotowania, plecenie wieńców, próby 
występów odbywały się u niej w domu, 
gdzie wszystko osobiście nadzorowała. 
Była współzałożycielką Stowarzyszenia 
„Sami Swoi”, pełniła funkcję Wiceprze-
wodniczącej. 

Oprócz sołectwa Bogumiła i Fran-
ciszek Nowakowie prowadzili gospo-
darstwo rolne. Pan Franciszek praco-
wał zawodowo, w związku z czym trud 
wychowania dzieci i sprawy związane z 
gospodarstwem, spoczywały na barkach 
Pani Bogumiły. Pomimo wielu obowiąz-
ków, zawsze była Ona osobą miłą, ciepłą, 
energiczną i elegancką. 

Prowadziła dom otwarty i przyjazny 

dla wszystkich. Była do tego osobą głę-
boko wierzącą. Za proboszcza Stanisława 
Hartliba w domu Państwa Nowaków były 
prowadzone lekcje religii, za co byliśmy 
im bardzo wdzięczni. W każdy piątek 
odbywała się u nich Msza Święta dla 
osób starszych, którzy mieli problem 
dojechania do Kościoła oddalonego o 3 
kilometry. Wraz z mężem była bardzo 
oddana inicjatywie zaprojektowania i 
budowy we wsi Kaplicy p.w. Św. Karoliny 
Kózkównej. 

Kiedy w 2011 r. zostałam wybrana na 
Sołtysa Dopiewca, Pani Bogumiła bardzo 
mnie wspierała. Chętnie korzystałam z 
Jej doświadczenia, mądrych i cennych 
rad Pani Bogumiły. W każdej chwili 
mogłam z Nią porozmawiać na tematy 

Podczas rekreacyjnych spacerów po 
polnych drogach najłatwiej jest nam do-
trzeć do pól uprawnych, przywabiających 
rozmaite stworzenia. Jedne żerują na 
roślinach uprawnych, inne szukają tych 
żerujących i z wielkim smakiem konsu-
mują je na obiad. Przyroda kołem się 
toczy, a nasze przyrodnicze spotkania 
kręciły się tym razem wokół rzepako-
wych pól.

Na kwiatach rzepaku stołuje się wiele 
owadów, korzystając z nektaru i pyłku. 
Mijając uprawy

rzepaku podczas wyprawy do pasieki 
odkryliśmy z wielkim zaskoczeniem dość 
makabryczną

niespodziankę: pszczoła miodna 
nabita na cierń robinii akacjowej. Kto 
się tego dopuścił? Zagadka rozwiązała 
się sama, podczas kolejnej wyprawy. 
Przy polnej drodze w okolicy naszego 
wcześniejszego odkrycia radośnie pod-
fruwała dzierzba gąsiorek. Jest to niedu-
ży, raczej niepozorny ptak. Samiec ma 
charakterystyczną czarną przepaskę na 
oczach, upodabniającą go do Zorro czy 
też wojownika Ninja. Takie skojarzenia 

Czerwcowe spotkania
świetnie oddają drapieżny charakter tego 
małego wojownika.

Gąsiorek chętnie zjada chrabąszcze 
i inne owady oraz nawet drobne ssaki, 
nie pogardzi nawet zwierzętami o roz-
miarach odrobinę mniejszych od sie-
bie. Jeśli podczas spaceru zauważycie 
chrabąszcze albo inne drobne stworze-
nia ponakłuwane na ostre gałązki, to 
oznacza że dzierzba gąsiorek wybrała 

to miejsce na swoją spiżarnię i właśnie 
gromadzi zapasy.

Kompletnie się nie spodziewałem 
spotkać o tej porze roku stada jeleni w 
łanie dojrzewającego rzepaku. Na zdjęciu 
osobniki z porożem porośniętym scypu-
łem, czyli bardzo wrażliwą, ukrwioną 
skórą pokrytą delikatnymi włoskami. 
Jelenie pogryzają młode pędy rzepaku 
jako przekąskę, lubią również polegiwać 
w łanie.

Oprócz spotkania z jeleniami mia-
łem również niecodzienne spotkanie z 
żurawiami. Jadąc samochodem polną 

drogą zauważyłem stado żurawi, które 
na mój widok ostro wystartowały. Na 
polu pozostał jeden młody, nie mają-
cy wykształconych lotnych skrzydeł. 
Wystraszony zaczął uciekać. Przebiegł 
drogę przed samochodem, poślizgnął się 
przebiegając przez stromy rów. Chwilę 
trwało zanim doszedł do siebie, otrzą-
snął się i wreszcie mógł się schować w 
wysokim zbożu, z którego wystawała 
mu tylko głowa i mógł tam poczekać 
na przylot rodziców.

Samiczka i samiec makolągwy żerują 
z upodobaniem na zielonych łuszczynach 
rzepaku. Choć w takim ujęciu wydają 
się być szkodnikami, to bardzo mylne 
pierwsze wrażenie. Makolągwy lubią 

wspomnienie / przyroda - fotografika

dotyczące naszego Sołectwa. Wspólnie 
spisałyśmy też trochę historii dotyczącej 
Dopiewca z czasów przedwojennych i 
okupacji niemieckiej. Przez ostatnich 
kilka lat Pani Bogumiła dużo pisała, na 
tematy religijne jak i dotyczące różnych 
ważnych wydarzeń.

W kwietniu 2020 r. Państwo Nowak 
obchodzili diamentowe gody swojego 
małżeństwa. 

2.06.2020 r. Pani Bogumiła Nowak 
odeszła do Pana. 

Na zawsze pozostanie w naszej pa-
mięci. 

Mariola Nowak, Sotys Dopiewca
Fot. Archiwum rodzinne
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wszelkie nasiona chwastów polnych, 
zjadają nasiona szczawiu, wiesiołka 
czy traw. W okresie

lęgowym potrzebują bardziej ka-
lorycznego pożywienia i włączają do 
diety również owady cieszące się małą 

sympatią wśród ludzi, takie jak 
muchy, komary, pająki, pluskwy, 
chrząszcze i mszyce.

Czerwiec to piękny miesiąc, 
w którym możemy dogodnie ob-
serwować przyrodę. Pamiętajmy, 
że nawet pająki, mszyce, komary, 
ślimaki, gąsienice, nie lubiane przez 
rolników i ogrodników

chwasty, są dla wielu stworzeń 
pokarmem. Podczas letniej eksplo-
racji dzikich terenów starajmy się 
swoim zachowaniem nie zakłócać 
ładu panującego w przyrodzie.

Teresa i Michał Bartkowiak
Michał Bartkowiak od grud-
nia 2015 r. publikuje zdjęcia 
przyrodnicze na Facebook’u 

– na profilu „Dzika Strona 
Gminy Dopiewo”. Prowadzi 

też stronę: miodybartkowiaka.pl

przyroda - fotografika
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Sportowcy lubią grać na swoim bo-
isku, bo wtedy są niesieni dopingiem 
własnych fanów. W najbliższej okolicy, 
czyli właśnie „u siebie” będziemy też 
najchętniej wypoczywać w kolejnych 
miesiącach, wpisując się w rosnący 
trend zwany mikroturystyką. A w ob-
liczu nadal istniejących zagrożeń nie 
ma chyba lepszego sposobu na aktywny 
wypoczynek w sąsiedztwie Poznania niż 
gry turystyczne.

W przeciwieństwie do bardzo popu-
larnych gier miejskich w gry turystycz-
ne najczęściej możemy się bawić wtedy, 
kiedy sami mamy na to czas i ochotę. 
Wystarczy długopis, karta gry – pobrana 
z Internetu i samodzielnie wydrukowana 
i… można już ruszać w drogę. Emocje 
– gwarantowane! W pobliżu Poznania 
dostępnych jest sporo takich gier, nale-
żących do kilku podstawowych rodzajów.

Cyklicznie  
z PLOT

Cyklem „Turystyczne PLOTki”,  
wspólnie z Poznańską Lokalną Orga-
nizacją Turystyczną (PLOT), przybliża-
my na łamach „Czasu Dopiewa” perełki 
turystyczne okolic Poznania, by zachęcić 
Czytelników do samodzielnego pozna-
wania mniej lub bardziej znanych miejsc 
wartych uwagi. 

Poznańska Lokalna Organizacja Tu-
rystyczna ▪ Poznań Convention Bureau

ul. Wielka 18/10, 61-775 Poznań ▪ 
telefon: 061 878 5696 ▪ e-mail: biuro@
plot.poznan.pl ▪ www.poznan.travel

Red.

Gramy u siebie

Na tropie skarbów
Questy to po prostu… poszukiwanie 

skarbów. Korzystając z wierszowanych 
wskazówek trzeba znaleźć właściwą 
trasę i – rozwiązując zagadki – do-
trzeć do miejsca ukrycia skrzynecz-
ki ze specjalną pieczęcią. Przy okazji 
poznając losy klasztoru w Owińskach, 
niezwykłą historię założenia Golęczewa 
albo tajemnice pałacu Jankowice. Na 
podobny spacer, który zazwyczaj trwa 
około godziny, zapraszają też Mosina i 
Murowana Goślina. Dodatkową mobili-
zacją do zaliczania kolejnych tras może 
być zdobywanie Odznaki Odkrywców 
Tajemnic i upominków w ramach akcji 
Na tropie skarbów.

Na orientację
Zagadkowy skrót TRInO skrywa gry, 

które czerpią z doświadczeń popular-
nych imprez na orientację (TRInO = 
Turystyczno-Rekreacyjne Imprezy na 
Orientację). Zadaniem uczestników 
jest dotarcie do zaznaczonych na ma-
pie punktów kontrolnych i znalezienie 
odpowiedzi na związane z nimi pytania. 
Autorzy tras TRInO w pobliżu Poznania 
szczególnie upodobali sobie piękną przy-
rodę. Swoją orientację w terenie można 
zatem sprawdzić w Wielkopolskim Par-
ku Narodowym i w Mosinie, nazywanej 
„wrotami do parku”, wśród pomnikowych 
dębów parku pałacowego w Rogalinie i 
na obszarze nadwarciańskich łęgów, a 
także spacerując słynną Aleją Filozofów 
w Wierzenicy.

Na rower
Gry o dłuższych trasach powstały 

z myślą o miłośnikach jazdy na dwóch 
kółkach. Najbardziej wytrwali mogą 
wybrać się „Rowerem wokół Poznania” 
(trasa dostępna również w wersji an-
gielskiej), zaliczając zadania na terenie 
14 gmin. Kto złapał bakcyla bicykla z 

Fragment karty gry turystycznej Pierwsze Iskry

Na trasie questu Arboretum w 
Kórniku (fot. Powiat Poznański)

Karta questu "Arboretum" w Kórniku (fot. www.wielkopolskaciekawie.pl)

turystyka
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turystyka

chęcią skorzysta również z propozycji 
ze Śremu. Rowerowe Questy Regionu 
Śremskiego to trzy gry w samym mieście 
oraz trasy w pobliskiej Mórce i innych 
miejscowościach. Prawdziwym zagłębiem 
gier turystycznych jest także Kórnik. 
Po spacerze w zamku, czyli siedzibie 
słynnej Białej Damy, można wybrać 
jedną z propozycji arboretum – quest, 
TRInO albo „Wielką Przygodę w Wiel-
kopolskich Ogrodach” – grę obejmującą 
siedem ogrodów botanicznych, w tym 
Arboretum Leśne w Zielonce.

O powstaniu 
inaczej

Gry turystyczne mogą 
posłużyć jako atrakcyjna 
plenerowa lekcja historii. 
Jednym z najczęściej poja-
wiających się wątków jest 
powstanie wielkopolskie, 
którego dotyczą questy 
samochodowe z cyklu „Za-
pomnianym bohaterom”: je-
den prowadzący z Buku do 
Kórnika, a drugi z Biedru-
ska do Lusowa. Udany zryw 

Na trasie questu "Wokół klasztoru w 
Owińskach" (fot. Powiat Poznański)

Na tropie skarbów w Powiecie Poznańskim 
(fot. Powiat Poznański)

Punkt startowy questu "Golęczewo-wieś wzorcowa" 
(fot. www.wielkopolskaciekawie.pl)

Na tropie skarbów - karta przygody (fot. Powiat Poznański)

Pieczęć na końcu questu "Mosina w XIX wieku" 
(fot. www.wielkopolskaciekawie.pl)

Rozwiązywanie zadań questu "Arboretum" 
w Kórniku (fot. Powiat Poznański)

Skrzynia ze skarbem czekająca na 
ukrycie (fot. Piotr Basiński)
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Przykładowa karta "Turystyczno-Rekreacyjnej Imprezy na Orientację" (TRInO)

niepodległościowy posłużył również za 
kanwę gry Pierwsze Iskry (dostępnej 
w wersji polskiej i angielskiej), która 
obejmuje zadania w 11 miejscowościach! 
Warto tak zaplanować trasę rozgryw-
ki, aby na koniec odwiedzić Tarnowo 
Podgórne, gdzie wisienką na torcie 
będzie spacer-gra tropem pewnego 
sympatycznego lwa.

Piotr Basiński
Poznańska Lokalna  

Organizacja Turystyczna

Karty turystycznych gier tereno-
wych do pobrania i wydruku:

Questy:  
www.regionwielkopolska.pl/questy
Turystyczno-Rekreacyjne Imprezy 

na Orientację: www.trino.pttk.pl
Gry turystyczne:  

www.gryturystyczne.pl
Akcja Na tropie skarbów: www.

powiat.poznan.pl/natropieskarbow

Kreatywne, smaczne i sprawdzone 
danie na grilla było zadaniem konkur-
sowym w internetowym konkursie ku-
linarnym dla mieszkańców, jaki w maju 
zorganizował Urząd Gminy Dopiewo. 
Jego laureatami zostali: Karol Amano-
wicz i Anna Baranowska.

W okresie wzmożonych ograniczeń, 
dystansu społecznego i epidemii zachęca-
liśmy  mieszkańców do pochwalenia się 
kulinarnymi i fotograficznymi umiejęt-
nościami. Zwycięzcy otrzymali: maseczki 
i „kominy” oraz sałatkowce.  Zgodnie z 
zapowiedzią publikujemy ich grillowe 
propozycje. Może Was zainspirują.

Grillujemy Karol poleca:   
pieczony bakłażan 

Bakłażany przecinamy na pół lub w 
przypadku większych na trzy części. W 
misce mieszamy ulubione przyprawy 
z olejem. U mnie to papryka i gotowa 
przyprawa do kurczaka. Do marynaty 
warto dodać łyżkę musztardy i miodu. 
Bakłażany smarujemy grubą warstwą 
marynaty od strony miąższu, tak by w 
niego wsiąkała i pozostawiamy na ok. 
20-30 minut. Grillujemy ok. 20 minut, 
warto na sam koniec opuścić ruszt i lekko 
przypiec. Można podawać jako danie 
wegetariańskie z sałatką z pomidorów, 
świetnie komponuje się także jako do-
datek do grillowanej karkówki.

Anna poleca: przepyszne 
mięsko + warzywa

Na grilla proponuję wrzucić kar-
kówkę, schab, boczek w marynacie 
BBQ - lekko pikantnej, skrzydełka bez 
papryki - żeby nie były pikantne plus 

warzywa. Mięso wcześniej marynuje-
my. Do marynaty dodajemy: kolendrę, 
pieprz cayenne, ziele angielskie, słodką 
i ostrą paprykę, musztardę, sól, oliwę. 
Wszystko mieszamy, wrzucamy do wo-
reczka razem z mięsem i odstawiamy na 
dwie, trzy godziny. Do warzyw nic nie 
dodajemy. Wszystko jest bezglutenowe. 
Pyszne i smaczne

Bonus od Anny: sernik 
królewski

Składniki na kruche ciasto: 
1,5 szklanki mąki bezglutenowej - np. 

turystyka / kuchnia
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mix mieszanka chlebowa z glutenexu,
100g masła,
2 żółtka,
1 łyżeczka cukru waniliowego,
1/4 szklanki cukru,
1-2 łyżeczki kwaśnej śmietany 12%,
1/2 łyżeczki proszku do pieczenia. 

Masa serowa: 
1 kg twarogu,
8 jaj,
200 g masła,
250 g cukru,

2 czubate łyżki mąki ziemniaczanej,
1 łyżka mąki bezglutenowej (tej samej 

co do kruchego ciasta),
cukier waniliowy,
można dodać rodzynki. 

Wykonanie:
Zagnieść kruche ciasto i włożyć do 

lodówki na 30 minut. Żółtka utrzeć 
z masłem, cukrem i cukrem wanilio-
wym. Połączyć z serem, dodać rodzynki, 
wszystko wymieszać. Dodać obydwie 
mąki. Białka ubić na sztywną pianę i 
delikatnie dodać do masy serowej. 2/3 

ciasta wyłożyć na dno blachy i wstawić 
na 10 minut do piekarnika o tempera-
turze 200 stopni. Następnie na spód 
wlać masę serową, na wierzch posypać 
resztę ciasta i wsadzić z ponownie do 
piekarnika, zmniejszając temperaturę 
do 170 stopni. Piec przez 60-70 minut. 
Smacznego!

Przepisy i zdjęcia: 
Anna Baranowska   
i Karol Amanowicz

Z okazji Ogólnopolskiego "Tygodnia 
Bibliotek" Gminna Biblioteka Publiczna 
i Centrum Kultury w Dopiewie ogłosiła 
konkurs fotograficzny dla wszystkich pod 
hasłem „ZASMAKUJ W BIBLIOTECE”. 
Należało wykonać najbardziej kreatywne 
zdjęcie nawiązujące do tematyki konkur-
sowej. Ogółem przesłano 33 fotografie. 
Nadesłane prace oceniało powołane jury 
w składzie: Elżbieta Nowicka - dyrektor 
GBPiCK, Ilona Łysiak - bibliotekarz oraz 
Radna Gminy Dopiewo, Łukasz Mań-

Zasmakuj w bibliotece
czak - pracownik Centrum Kultury, Irena 
Pieszczoch – księgowa oraz Magdalena 
Popłońska-Kowalska – dyrektor OPS. 
Powołane jury dokonało wnikliwej 
oceny wszystkich prac i wyłoniło au-
torów zdjęć w 3 kategoriach wiekowych 
(dzieci, młodzież, dorośli). Dodatkowo 
wprowadzono głosowanie internetowe 
na profilu facebook GBPiCK  na najlep-
szą fotografię. Zwycięzców nagrodzono 
zestawami nowości książkowych. 

Laureaci
W kategorii Dzieci 4-12 lat zwyciężył 

Jan Suwała 
W kategorii Młodzież 13-17 lat zwyciężyła 

Aleksandra Szumska
W kategorii Dorośli 18-99 lat zwyciężyła 

Joanna Wójcik
Głosowanie na facebooku zwyciężyła 

Judyta Więcławska  (309 polubień).
Wszystkim serdecznie gratulujemy. 

Łukasz Mańczak GBPiCK w Dopiewie
Fot. Arch. GBPiCK /  

Uczestnicy konkursu

kuchnia / GBPiCK
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Nie ma tego złego…
Od dawna nie znalazłam wolnej 
chwili, 
no i się stało. Chcąc nie chcąc, 
czasu mam aż nadto. 
 
Pies wyprowadzony, 
zatem ściągam maseczkę 
i uśmiecham się do lustra. 
Nareszcie twarz! Co z tego, że moja? 
 
Kiedy schody przestały skrzypieć, 
strych został zdobyty. 
 
Odkurzam starą tekturową walizkę, 
a w niej? Aż serce drgnęło. 
Pamiątki z mojego chrztu  
i pierwszej komunii świętej. 
 
Laurki dla mamy, 
nawet nie pamiętam, że je robiłam 
i czego tam jeszcze nie było? 
 
No, ale kiedy nadrobić zaległości 
jak nie teraz? 
 
Jeśli nie uda mi się uporządkować 
za pierwszym podejściem, 
jutro schody znowu wyskrzypią 
pieśń o czasie dawno minionym.

Aldona Latosik, 13 V 2020

Tsunami w dobie zarazy

Ściany stoją, jak stały,
a gniazdo robi się
coraz ciaśniejsze.

Gromy, które nadchodzą
nie wiadomo skąd,
potęgują błyskawice epitetów
nie do powtórzenia.

Po trzęsieniu niewybrednych słów
zakłada maseczkę i znika,
zanim tsunami
nie nabierze mocy.

Aldona Latosik, 15 V 2020

Nieziemski odlot

Siedząc
na chwiejnym siedzisku,
zaczynam bujać.

Czy z głową w chmurach?
Okaże się po próbie przeczytania
nienapisanego.

Aldona Latosik, 3 VI 2020

Wiersze na czerwiec
Słoneczniki

Spod opadłych
cieni mgieł,
stroszą się ku słońcu.

Błogosławieństwo
rozgrzanych iglic promieni
budzi do dojrzewania,
aż przymrużą
wybarwione czernią źrenice.

Aldona Latosik, 3 VI 2020

szaruga
na zewnątrz
krople
miksują się
ze łzami
zatroskanej kobiety

w środku
ciepło schludnie
i głowa napęczniała
myślami
śle impulsy
smyczkom palców
rwącym się do pióra
 
w takt muzyki
rozegranych rynien
symfonia słów
rozpoczyna układać rytm
na pięciolinii wersów 

 
Aldona Latosik, 5.V. 2017 

Gdybym mogła
 
Wodząc za tobą oczyma, 
targają myśli nieskromne. 
Siłą na wodzy je trzymam, 
zdradzą, gdy się zapomnę.

Serce kołacze tak głośno, 
dudni echem niecnota. 
Wstydem uciszam i prośbą, 
ono wciąż wali, jak młotem.

Wstążki nektaru życia, 
pęcznieją wrzącą czerwienią. 
Burzą się chłonne zdobyczy, 
pąsami policzki sieją.

Ach, żeby tak można było, 
dotknąć, przytulić się czule. 
Jednak zakazana, to miłość, 
inna prasuje koszule.

Aldona Latosik, 28 VII 2015

taka sama

mówili stara panna
- trzydziestka
gdzie jej 
do staropanieństwa

kiedy
za trzecim spojrzeniem
złożył pocałunek
uda same się rozwarły

nigdy nie oddychała
tak głęboko

błysk na serdecznym
ukołysał
powojenną biedę 
i bliźniacze kwilenie

Aldona Latosik, 30 VIII 2013

jakiś czas temu

przy miedzach
ucichły 
zielone piszczałki

wyrosłe łany
rozkołysały kłosy
falując melodią podmuchu 

w kurzawie
kwitnących zbóż
pojawił się chrabąszcz

na rozpostartych skrzydłach
szemrząc 
tańczy czerwcowy taniec

Aldona Latosik, 7 VI 2016

Złoty łan

Po drugiej stronie ulicy,
aż razi w oczy.

Jeszcze chwila,
a posypią się
wyzłocone perły ziaren.

Dziękuję Ci Panie Boże
za dar,
którego wszyscy liczą.

Aldona Latosik, 6 VII 2019

poezja
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maestro ptasich melodii

było jeszcze ciemno
kiedy zaczął
niespokojnie przechadzać się
po rozłożystych 
rozgałęzieniach sceny 

może korona
uwierała
albo trema
nie chciała puścić

z chwilą
gdy do cna 
uniosła się kurtyna nocy
rozbłysnął
reflektor poranka

koncert
na wiotkich
smyczkach wierzby
rozbrzmiał 
niesamowitym tembrem

grzechem byłoby
zamknąć okno
i opuścić
widownię filharmonii

Aldona Latosik, 4 VI 2016

Do wakacji jeden krok

W młodych główkach 
pełnych wiedzy 
rodzą się marzenia, 
gdyż zbliżają się wakacje, 
których dzieciom trzeba. 
 
Jedni chcieliby pod palmy, 
w ciepłym kąpać morzu. 
Innych do jeziora ciągnie 
z plażą owocową. 
 
Działki dziećmi się zapełnią 
-najpiękniejszym kwiatem. 
Place zabaw gwarne będą 
w beztroskie wakacje. 
 
Gdy ostatni zabrzmi dzwonek, 
w dłoniach ze świadectwami, 
każdy pójdzie w swoją stronę, 
bez lekcji zadanych. 
 
Chórem wszyscy zawołają, 
żegnaj szkoło na czas jakiś, 
przyszła pora odpoczynku. 
- WITAJCIE WAKACJE!!!

Aldona Latosik, 23 V 2019

Kontakt: aldona51@poczta.fm

Jakby na to nie patrzeć, trochę mi się 
poszczęściło. Dlaczego? Otóż w ostatni 
weekend przed rozkwitającą w Polsce 
pandemią, Mirona Miklaszewska - Pre-
zes Stowarzyszenia Wieczory Literackie 
ATUT w Sochaczewie, wraz z tamtejszą 
Miejską Biblioteką Publiczną, zorganizo-
wali dla mnie wieczór autorski, który na  
długo zapadł w mojej pamięci. Sochaczew 
zgotował mi wyjątkowe powitanie.

Wyklejony był plakatami zaprasza-
jącymi na spotkanie ze mną. Publicz-
ność dopisała, co cieszyło, ale wiązało 
się również z niemałą tremą. Słowo 
wstępne wygłosiła na nim Hanna Jaż-
dżyk, kierownik tamtejszej biblioteki. 
Spotkanie poprowadziła poetka z Łodzi 
- Alina Anna Kuberska, której przygrywał 
na saksofonie Fabian Filipiak. Sądząc 
po brawach, które otrzymałam, ilości 
nabytych tomików i artykule w Gaze-

Poetka w Sochaczewie

cie Sochaczewskiej, mam pewność, że 
program się spodobał. Nazajutrz odwie-
dziłam Radio Sochaczew, gdzie wraz z 
organizatorami udzieliłam wywiadu. 
Popołudniu zjechali się do miasta poeci 
z różnych stron Polski. Przyciągnęła ich 
„Poezja na obcasach” - kolejne wydarze-
nie zorganizowane z okazji Dnia Kobiet. 
Jak to zwykle bywa, na poetyckich spo-
tkaniach, odbył się „Konkurs Jednego 
Wiersza” - miałam przyjemność być jedną 
z jurorek. Poeci stoczyli walkę na wiersze 
o kobietach i dla kobiet. Na spotkaniu 
gościnnie wystąpił zespół teatralny z 
Łodzi ze spektaklem - Ballada Cygańska 
„Jak pięknie żyć”. Zanim następnego 
dnia wróciłam do domu, zwiedziłam 
Muzeum Kolei Wąskotorowych.

Aldona Latosik

poezja
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Nie ma miesiąca bez książkowych 
nowości. Zachęcamy do czytania.

Dla dorosłych
Wyrwa, Wojciech Chmielarz

Kiedy Maciej Tomski dowiaduje się, 
że jego żona Janina zginęła w wypad-
ku samochodowym, myśli, że wali mu 
się cały świat. Jak powiedzieć dwóm 
córeczkom, że właśnie straciły matkę? 
Jak powiedzieć teściom? Jak ma teraz 
funkcjonować, gdy dotychczasowe, spo-
kojne życie nagle szarzeje i zmienia się 
w ciąg udręk? Maciej nie ma jednak po-
jęcia, dlaczego do wypadku doszło pod 
Mrągowem, skoro Janina powiedziała 
mu, że jedzie na delegację pod Kraków. 
Pomyliła się? Okłamała go? A gdy na 
jej pogrzebie pojawia się tajemniczy 
mężczyzna, Maciej zaczyna rozumieć, 
że Janina miała wiele sekretów. Znacz-
nie więcej, niż można się spodziewać po 
kimś tak zagonionym i zapracowanym. 
I że musi się z nimi zmierzyć. Pytania 
zaczynają się mnożyć, a tragedia zmienia 
w skomplikowaną zagadkę. Maciej jedzie 
na Mazury i wkrótce przekonuje się, że 
być może tak naprawdę nie znał kobiety, 
z którą spędził ostatnich dwanaście lat 
życia. Wyrwa to opowieść o mężczyznach, 
którzy kochali tę samą kobietę i którzy 
będą musieli zmierzyć się z tajemnicą 
jej śmierci. O poczuciu straty i głuchej 
rozpaczy zmieniającej się w gniew, który 
szuka ujścia. To także historia o spląta-
nych uczuciach, o trudnej przyjaźni i o 

Nowości w naszej Bibliotece
konsekwencjach życiowych błędów. I o 
tym, że można niewiele wiedzieć o kimś, 
z kim mieszka się pod jednym dachem. 
Nowy thriller psychologiczny Wojciecha 
Chmielarza, autora znakomicie przyjętej 
Rany i zekranizowanego przez Canal+ 
Żmijowiska. WOJCIECH CHMIELARZ 
(ur. 1984) – autor kryminałów, dzien-
nikarz, zdobywca Nagrody Wielkiego 
Kalibru (2015) i Nagrody Czytelników 
Wielkiego Kalibru (2019), ośmiokrotnie 
nominowany do tej nagrody, zdobywca 
Grand Prix Warszawskiego Festiwalu 
Kryminału (2019) i Złotego Pocisku 
(2019). Uznawany za jednego z najlep-
szych pisarzy kryminalnych.

Dla młodzieży
Pan Widmowej Wyspy, Bran-

don Mull

Seth Sorenson został pozbawiony 
wszelkich wspomnień. Nie wie, kim jest 
i komu może zaufać. Zmanipulowany 
doprowadza do zniszczenia tego, co przy-
siągł chronić. Przed jego siostrą Kendrą 
niełatwe zadanie – szukając brata, toczy 
walkę z ciemnymi mocami. Czy zgodnie 
z życzeniem smoczego króla Celebran-
ta nastąpi nowa, wieczna era smoków? 
Czy Seth i Kendra zdołają się odnaleźć 
i wspólnie pokonać mroczne siły? To 
nie będzie trudne. Wasza teleportacja 
do świata magii uda się natychmiast. 
Wiecie dlaczego? Ponieważ macie naj-

wspanialszą wyobraźnię, jaką znam. 
Podobną ma On, Brandon, który czeka 
na Was za plecami Smoczej Straży. To 
właśnie tam, na styku światów, rozegra 
się interesująca historia, której ważną 
częścią staniesz się Ty. Odwagi! Pamię-
taj, byś nie musiał poświęcić własnej 
tożsamości. Tak jak Seth. Polubisz go 
na pewno. Bo to on pierwszy odnalazł 
odpowiedź na pytanie: Dlaczego ktoś, 
kto niesie światło, zaczyna szukać cienia? 
Katarzyna Stoparczyk

Dla dzieci
Chłopiec z wyspy, Max Ducos

Tajemnicza wyspa, uwięziony chło-
piec, morskie potwory i dobry, żyjący 
w zgodzie z naturą lud, któremu grozi 
niebezpieczeństwo. Czy trzeba coś wię-
cej, aby stworzyć pasjonującą historię? 
Chyba nie. Chłopiec z wyspy to lektura, 
która przede wszystkim jest pochwałą 
dziecięcej wyobraźni, ale też zachęca do 
refleksji nad naszym stosunkiem do przy-
rody. Wciągająca opowieść łączy się tu z 
malarskimi, sugestywnymi ilustracjami 
stworzonymi przez francuskiego artystę 
Maxa Ducosa, autora znanej polskiemu 
czytelnikowi Nocy w Leśnej Szkole.

Nina Kruczek, Bibliotekarka 
Gminna Biblioteka Publiczna i 
Centrum Kultury w Dopiewie

Twórz z nami „Czas Dopiewa”

Zapraszamy Państwa do współtworzenia czasopisma, teksty, zdjęcia, informacje o wydarzeniach, tematy 
którymi warto się zająć można przesyłać na adres: czas@dopiewo.pl

książki
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Po 15 latach z funkcji prezesa Sto-
warzyszenia Chór Gminy Dopiewo „Bel 
Canto” ustąpił Jan Adam Wasielewski (na 
zdjęciu), założyciel zespołu, wyróżniony 
przez Polski Związek Chórów i Orkiestr 
- Oddział „Macierz” w Poznaniu Złotym 
Kluczem Wiolinowym „za zasługi w roz-
woju amatorskiego ruchu muzycznego”. 

Jan Adam Wasielewski, związany 

Zmiana warty wśród śpiewaków
jest z Chórem Bel Canto od samego po-
czątku. Śpiewa jako tenor,  poozostał 
Prezesem Honorowym. Warto dodać, 
że jest mieszkańcem Drwęsy w Gminie 
Dopiewo i przez wiele lat był pracowni-
kiem Urzędu Gminy Dopiewo. Obecnie 
współpracuje także z Chórem Hasło z 
Poznania.

Członkowie Stowarzyszenia Chór 
Gminy Dopiewo „Bel Canto” wybrali 
na Walnym Zebraniu nowego prezesa, 
którym został Tadeusz Raburski, a także 
członków Zarządu Stowarzyszenia. Dy-
rygentem Chóru „Bel Canto” od samego 
początku jest Elżbieta Węgielewska.

AM

Podziękowanie
Pragnę powiadomić, że z dniem 

25.02.20r. zrezygnowałem z funkcji 
Prezesa chóru Bel Canto, który prowa-
dziłem z wielką przyjemnością, choć nie 
bez ciężkiej pracy, przez półtora dekady. 

Przy tej okazji dziękuję Panu Wójtowi 
za wspaniałą współpracę, która zaowo-

cowała wieloma koncertami, wyjazdami 
zagranicznymi, popularyzacją śpiewu 
wśród mieszkańców i stworzeniem cu-
downie rozśpiewanego obrazu naszej 
gminy. 

Ustępuję miejsca w Zarządzie, aby 
dać przestrzeń na nowe pomysły i za-
angażowanie innych osób, ale nie od-
chodzę z chóru, gdyż w tej działalności 
najbardziej cieszył mnie zawsze śpiew. 
To dla niego znosiłem cały trud zarzą-
dzania, ale efekty są pięknie widoczne. 
Teraz będę go wspierał swoim głosem, 
mogąc poświęcić swój czas wyłącznie 
dla sztuki i zostawiając kawałek pra-
cy administracyjnej innym, aby i oni 
poczuli smak sukcesu ze swojej pracy 
w Zarządzie. 

Dziękuję chórzystom i Pani Dyrygent 
za wspólny śpiew i radość występów, 
szczególnie dziękuję mieszkańcom za 
pozytywne odbieranie naszych działań 
artystycznych i docenianie mojej pracy 
w licznych gratulacjach i słowach uzna-
nia. Śpiew łączy ludzi i dlatego dzięki 
niemu będę nadal blisko naszej gminy 
i mieszkańców. 

Pozdrawiam 
Jan Adam Wasielewski

fot. A. Mendrala, B. Spychała

Uwaga: konkurs!
Masz od 0 do 100 lat? Śpiewasz? 

Grasz na jakimś instrumencie? Zgłoś 
się do konkursu „Muzyczne Talenty”! 

Celem konkursu jest wyłonienie 
utalentowanych mieszkańców Gminy 
Dopiewo, pomoc w rozwoju muzycznym 
i ich szersza promocja. Można wystąpić 
solo lub w duetach. Wystarczy mieć te-
lefon komórkowy, nagrać swój występ i 
wysłać do organizatora do 10 lipca 2020 r. 

Konkurs przebiegać będzie w kilku 
etapach,  podczas których oceniać bę-
dzie ich profesjonalne jury, liczyć się 
będą także głosy publiczności. Finał 
konkursu odbędzie się w sierpniu 2020 
r. Na uczestników czekają atrakcyjne 
nagrody min: bony na zakupy w sklepie 
muzycznym wartości od 300 do 500 zł 

Czekamy na Muzyczne  
Talenty 

oraz vouchery na sesje nagraniowe 
w studiu muzycznym. Zwycięzca 
ma szansę nagrać własny teledysk.  

Organizatorem konkursu jest 
Fundacja Promocji Kultury i Sztuki 
SolArte. 

Zadanie jest dofinansowane ze 
środków publicznych gminy Dopie-
wo. Zgłoszenia: fundacja.solarte@
gmail.com, tel:692448687. 

Wojciech Kowalewski,  
Fundacja Promocji  

Kultury i Sztuki SolArte

 

KONKURS 
MUZYCZNE TALENTY !

START 09.06 
KONIEC 29.08 

    ZGŁOŚ SIĘ ! ZAŚPIEWAJ, ZAGRAJ I...
WYGRAJ WŁASNY TELEDYSK I INNE NAGRODY

ZGŁOSZENIA W POSTACI NAGRANIA AUDIO-VIDEO ZE SMARTFONA LUB KAMERY 
W FORMACIE MP4  PRZESYŁAJCIE DO 10.07 PRZEZ PORTAL WWW.WETRANSFER.COM 

WRAZ ZE SWOIMI DANYMI NA ADRES  FUNDACJA.SOLARTE@GMAIL.COM  

PROJEKT ZOSTAŁ DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH GMINY DOPIEWO
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Po długim czasie kwarantanny Fun-
dacja Promocji Kultury i Sztuki SolArte 
działająca przy El pueblo w Dąbrówce 
rozkręca się na nowo. Organizacja wła-
śnie zakończyła trwający pół roku projekt 
Klub dla Mam, współfinansowany przez 
Fundację Orlen Dar Serca. 

W lipcu i sierpniu będzie realizować 
projekt Zdrowe i Aktywne Lato, którego 
celem jest umożliwienie mieszkańcom 

Zdrowo i aktywnie z SolArte 
Dąbrówki i okolic udziału w ciekawych 
letnich aktywnościach promujących sport 
oraz zdrowy i ekologiczny tryb życia. 
Zaplanowano 17 aktywności dla dzieci 
tj. karate, disco kids, animacje ruchowe, 
warsztaty gry na bębnach czy zdrowe 
warsztaty kulinarne i 17 aktywności dla 
dorosłych min zumba, pilates, joga, la-
tino czy trening funkcjonalny. Zajęcia 
odbywać się będą od środy do piątku 

w godz 17.30-19.30, w okresie lipiec-
-sierpień i będą całkowicie bezpłatne 
dla uczestników.  

Projekt jest dofinansowany ze środ-
ków publicznych Gminy Dopiewo.

Wojciech Kowalewski, Fundacja 
Promocji Kultury i Sztuki SolArte

Orkiestra Dęta Gminy Dopiewo 
włączyła się w akcję „Otwieramy 
Koncerty - OK!” Z zachowaniem 
wszelkich zasad bezpieczeństwa, 
związanych z przeciwdziałaniem 
rozprzestrzenianiu się koronawi-
rusa, wystąpiła 11 czerwca podczas 
uroczystości i procesji Bożego Ciała 
w Konarzewie. 

Z okazji „Dnia Dziecka” dała 1 
czerwca koncerty przy przedszkolu 
im. Janka Wędrowniczka w Do-
piewie i na „Owocowej Plaży” w 
Zborowie, umilając czas pierwszym 
plażowiczom. 

Pandemia spowodowała odwo-
łanie wydarzeń, które rokrocznie 
uświetnia koncertami Orkiestra 
Dęta Gminy Dopiewo – m.in. Dni 
Gminy Dopiewo i Gminne Dożynki. 

Orkiestra z Dopiewa jest OK!

Muzyczna 
Owocowa 
Plaża

Orkiestra Dęta Gminy Dopiewo i 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Dopiewie zapraszają na „Muzyczną 
Owocową Plażę. Pierwszy koncert w tym 
cyklu zorganizowany zostanie z okazji 
otwarcia sezonu – już w sobotę 4 lipca, 
kolejne – w niedziele: 9 i 16 sierpnia. 
Muzycy zapewniają, że w repertuarze 
koncertów nie zabraknie utworów na-
wiązujących do lata, wody i owoców.

AM

Z tej samej przyczyny 
nie wyjedzie, wraz z 
Dopiewskimi Mażo-
retkami do Czech na 
festiwal międzynaro-
dowy. Mimo ograni-
czeń nie rezygnowała 
z prób, które odbywały 
się doniedawna wir-
tualnie. 

Orkiestra istnie 7 lat. Liczy ponad 
50 muzyków. Jej kapelmistrzem jest 
Krzysztof Zaremba. Składa się głów-
nie z mieszkańców gminy Dopiewo w 
różnym wieku, których połączyła pasja 
do wspólnego muzykowania. 

AM, fot.  B. Spychała
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W nadchodzącym sezonie na „Owo-
cowej Plaży” w Zborowie obowiązywać 
będą nowe zasady. Powód: koronawirus. 

Zgodnie z wytycznymi Głównego 
Inspektora Sanitarnego na  1 osobę 
znajdująca się na terenie kąpieliska 
przypadać musi 4 m².

Ponadto:
• osoby nie zamieszkujące ra-

zem zobowiązane są do utrzy-
mania dystansu społecznego  

min. 2 metrów na terenie kąpieliska 
i w wodzie,

• przy korzystaniu z części wspólnych 
należy dezynfekować ręce,

• zaleca się korzystanie tylko w wła-
snego sprzętu do plażowania,

• w trakcie uprawiania sportów wod-
nych należy ze szczególną ostroż-
nością podchodzić do innych osób 
przebywających w wodzie,

• zaleca się nie korzystanie z części 
wspólnych na plaży tj. owocowych 
rzeźb czy stolików szachowych. 

Infrastruktura sportowa na terenie 
rekreacyjnym „Owocowej Plaży” jest w 
pełni otwarta. Można swobodnie korzy-
stać z boisk do piłki siatkowej plażowej i 
piłki nożnej plażowej jak również siłowni 
zewnętrznej. Najmłodsi mogą korzystać 

Owocowa Plaża – zasady w sezonie 2020  

z placu zabaw oczywiście z zachowaniem 
dystansu społecznego. 

W tym roku plaża wzbogaci się o 
nowe ławki i leżaki obrotowe oraz lunety 
do obserwacji przyrody. Jedna zamon-
towana będzie na tarasie widokowym 
przystani wodnej, druga na pomoście. 

Mimo nietypowej sytuacji „Owo-
cowa Plaża” w 
Zborowie jak 
co roku będzie 
oferować wiele 
atrakcji, aby w 
pełni można 
korzystać z wa-
kacyjnych uro-
ków. W sezonie 
otwarta zostanie 
wypożyczalnia 
sprzętu wodne-
go, gdzie będzie 
można wypoży-
czyć deski SUP, 
rowery wodne, 

kajaki. Podczas plażowania można 
będzie smacznie zjeść w punkcie ga-
stronomicznym który oferuje bogate 
menu z kebabem oraz owocowe lody i 
zimne napoje. 

Dla najmłodszych przewidziane są 
półkolonie z wieloma sportowymi atrak-
cjami. Szczegóły na profilu Mysza Surf 
Pro na Facebook’u. 

Inne półkolonie (hala sportowa GO-
SiR w Dopiewie) z atrakcjami na owo-
cowej plaży organizuje firma Activus 
Taniec i Fitness.   

Zapraszamy także do korzysta-
nia z pola biwakowego. Czterna-
ście stanowisk czeka na turystów  
z namiotem, kamperem czy przyczepą 
kampingową. 

Paulina Nowacka - Bernaczyk  
Gminny Ośrodek Sportu  

i Rekreacji w Dopiewie 
Fot. Arch. GOSiR Dopiewo

wakacje na plaży
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Wielkie piłkarskie święto w Palędziu! 
Wakacyjna Liga Mistrzów! Mnóstwo 
piłkarskich emocji! 

Zapewne wiele goli padnie podczas 
jednoczesnych gier na 4 boiskach. Za-
wodnicy nie będą się nudzić, nawet w 
przerwach. Warsztaty frisbee, dziecięce 
strzelanie z łuku, dmuchańce, eliminator, 
warsztaty lepienia z gliny. Dla każdego 
zawodnika - nagrody indywidualne, moc 
atrakcji w każdej kolejce. Dla trenerów - 
trenerski praktyczny gadżet. Jedna cena 
- 3 kolejki intensywnej gry. Każdy zespół 
rozegra 6 spotkań po 15 minut. Liga pod 
patronatem PZPN GRASSROOTS „Piłka 
dla wszystkich”.

Zapraszamy do wspólnej piłkarskiej 
zabawy. Czasu od marca straciliśmy 
bardzo dużo.

Rozgrywki RAFiKa przygotują za-
wodników do startu w rozgrywkach 
związkowych.

Istnieje możliwość udziału zespołu 
również w pojedynczym turnieju. Ser-
decznie zapraszamy – zapisy: www.
rafik.fun

TMJ

Wakacyjna  
Liga  
Mistrzów

Canarinhos Skórzewo rocznik 2009 
zagra w Lidze Wojewódzkiej Młodzik 
D2 w sezonie 2020/21!

Miło nam poinformować, że zgodnie 
z decyzją Wydziału Szkolenia i Piłkar-
ska Młodzieżowego oraz Wydziału Gier i 
Ewidencji Wielkopolskiego Związku Piłki 
Nożnej, zespół z Gminy Dopiewo - Cana-
rinhos Skórzewo od sierpnia rywalizować 
będzie na najwyższym stopniu rozgry-

Awans Canarinhos Skórzewo

wek - w Lidze Wojewódzkiej kategorii 
Młodzik D2 (rocznik 2009). 

Młodzi zawodnicy Canarinhos rywa-
lizować będą z najlepszymi zespołami 
województwa Wielkopolskiego, m.in. 
Lechem Poznań, Wartą Poznań czy 
UKS AP Reiss Poznań.

Mariusz Matouszek
Fot. Arch. KS Canarinhos Skórzewo

Klub Karate Empi Gminy Dopiewo 
powstał w 2004 r. Współpracujemy z 
ośrodkami i organizacjami działającymi 
na terenie Gminy biorąc czynny udział w 
festynach i imprezach charytatywnych. 
We współpracy z GOSiR-em organizu-
jemy w Dopiewie ogólnopolski turniej 
karate olimpijskiego.

Dzięki pomocy Gminy Dopiewo 
mamy liczący się w Polsce klub spor-
towy karate WKF. Posiadamy medalistów 

Osiągnięcia Klubu Karate Empi 

Mistrzostw Europy (2009, 2011, 2014) 
oraz Mistrzostw Świata (2013, 2014), 
a także wielu medalistów Mistrzostw 
Polski (w karate, muay thai i K1). 

Prowadziliśmy sekcje samoobrony i 
kickboxingu. Nasi zawodnicy wygrywali 
gale K1/kyokushin, w 2011 r. nasz wy-
chowanek zdobył mistrzostwo Polski w 
kickboxingu PZKB (K1, waga półciężka).

Co roku nasza młodzież zdobywa 
ok. 100 medali na zawodach ogólno-
polskich. Opiekunem młodzieży jest 
w-ce prezes Grzegorz Michalik (3 dan 
shotokan). Prowadzi zajęcia z karate 
WKF w Skórzewie i Dąbrówce (sekcje 
dziecięce, młodzieżowe, zawodnicza 
oraz dla dorosłych). Co drugi tydzień 
wyjeżdżamy na zawody w całym kraju. 
Co roku zabieramy młodzież na obóz 
sportowy nad morze.

Prezesem klubu jest Krzysztof 
Chmielnik (5 dan shorin-ryu i 3 dan 
shotokan), prowadzi treningi okinaw-

skiego karate z dorosłymi. Najlepsi z 
ćwiczących mają okazję wyjazdu raz do 
roku do Japonii na treningi z mistrzami 
z całego świata.

Pomogliśmy wielu osobom popra-
wić, a nawet naprawić zdrowie. Z nasta-
wieniem, że każdy ma „swój  Everest”, 
małymi kroczkami dostosowanymi do 
indywidualnych możliwości, pomaga-
my w ciągłym rozwoju psychicznym i 
fizycznym. Niespokojni się uspokoją, 
a zbyt spokojni uwierzą, że mogą być 
asertywni i przebojowi.

KK EMPI, Fot. Arch. KK EMPI

sport

42 czerwiec 2020



Siłownia GOSiR Dopiewo od 8 
czerwca 2020 r. działa w ograniczonym 
zakresie w związku z ograniczeniami 
spowodowanymi koronawirusem. W 
jednym momencie na sali treningowej 
może przebywać tylko 6 osób. Dlatego 
stworzone zostały 60 minutowe panele 
treningowe tak, aby skorzystanie z si-
łowni umożliwić wszystkim chętnym ( 
szczegóły na plakacie ). 

Opłaty za korzystanie z siłowni po-
zostają bez zmian : 
• 1 wejście – 15 zł, 
• Karnet ulgowy – 60 zł
• Karnet normalny – 100 zł.

PNB

Nowe zasady korzystania z siłowni
poniedziałek 

11:00-12:00

12:15-13:15

13:30-14:30

14:45-15:45

16:00-17:00

17:15-18:15

wtorek, piątek

14:00-15:00

15:15-16:15

16:30-17:30

17:45-18:45

19:00-20:00

20:15-21:15

środa 

10:00-11:00

11:15-12:15

12:30-13:30

13:45-14:45

15:00-16:00

16:15-17:15

czwartek 

07:00-08:00

08:15-09:15

09:30-10:30

10:45-11:45

12:00-13:00

13:15-14:15

sport / wojsko

Marzenia o karierze zawodowe-
go żołnierza, chęć spełnienia swo-
ich aspiracji życiowych, świadomie 
zaplanowana ścieżka zawodowa 
w Wojsku Polskim, brak pomysłu 
na życie, a może po prostu chęć 
zdobycia stabilnej i pewnej pracy?

Różne są powody, dla których 
ludzie wiążą swoje życie zawodowe 
z wojskiem. Przekonaj się, że służba 
dla Ojczyzny to także coś dla Ciebie! 
To najlepszy czas na zmiany, tym 
bardziej, że nadarza się ku temu 
świetna okazja!

Wojskowa Komenda Uzupełnień 
w Poznaniu prowadzi aktualnie 
nabór na III turnus służby przy-
gotowawczej planowany na okres 
14 września- 18 grudnia 2020 r. 
To oferta dla wszystkich, którzy 
dotychczas nie odbyli szkolenia 
wojskowego oraz którzy nie pełnili 
służby wojskowej w jakiejkolwiek 
formie, a chcieliby je zrealizować 
w trybie ochotniczym. Kandydaci 
muszą jednak spełniać określone 
warunki. Jakie? Służbę przygoto-
wawczą mogą pełnić osoby pełno-
letnie, niekarane za przestępstwo 
umyślne, posiadające obywatelstwo 
polskie oraz zdolność fizyczną i psychicz-
ną do pełnienia służby, a także odpo-
wiednie wykształcenie. W przypadku 
szkolenia na potrzeby korpusu szere-
gowych wymagane jest wykształcenie 
gimnazjalne lub ukończone osiem klas 
szkoły podstawowej.

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Pol-
skiej zadbały, by odbycie przeszkolenia 
wojskowego nie odbiło się w negatywny 
sposób na finansach ochotnika i jego 

Służba przygotowawcza 
Zrób pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej

najbliższych. W trakcie pełnienia służby 
przygotowawczej żołnierzowi zagwaran-
towane jest uposażenie w wysokości za-
leżnej od stopnia wojskowego (dla szere-
gowego 1 095 zł brutto na miesiąc, przy 
czym kwota ta podlega opodatkowaniu 
w wysokości jedynie 17%), zwrot kosz-
tów przejazdu do i z miejsca odbywania 
tej służby, bezpłatne zakwaterowanie, 
wyżywienie, umundurowanie i wyposa-
żenie oraz bezpłatna opieka medyczna 
i stomatologiczna. Ponadto, przez cały 

okres pełnienia służby przy-
gotowawczej żołnierz podlega 
ubezpieczeniu emerytalnemu, 
rentowemu i zdrowotnemu, a po 
jej zakończeniu otrzymuje od-
prawę w wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę obowią-
zującą w 2020 roku- 2 600 zł 
brutto. Ale to nie wszystko! Osoby 
posiadające na wyłącznym utrzy-
maniu niepracującego małżonka, 
dzieci lub rodziców, otrzymują 
dodatkowo miesięcznie w trakcie 
pełnienia służby zasiłek w kwocie 
minimalnego wynagrodzenia za 
pracę obowiązującego w grudniu 
roku 2019.

Pamiętaj! Służba przygoto-
wawcza jest pierwszym, milowym 
krokiem do zawodowej służby 
wojskowej w Wojsku Polskim. 
Umożliwi Ci ona zdobycie dające-
go prestiż i cieszącego się dużym 
zaufaniem społecznym zawodu 
żołnierza. Lecz zdobycie stabilnej 
i pewnej pracy to nie wszystko! 
W trakcie szkolenia wzmocnisz 
swoje cechy osobowe, odwagę, 
zdecydowanie i poczucie wła-
snej wartości oraz zdobędziesz 

unikalne kwalifikacje, które pozwolą 
Ci w pełni wykorzystać swój potencjał 
kompetencyjny i zawodowy.

Podejmij wyzwanie i już dziś złóż 
wniosek do służby przygotowawczej!

Więcej informacji można uzyskać 
w siedzibie WKU w Poznaniu przy ul. 
Rolnej 51, pod nr tel. 261-573-470 lub na 
stronie internetowej www.wkupoznan.
wp.mil.pl

WP
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Urząd Gminy Dopiewo
ul. Leśna 1c

62-070 Dopiewo
www.dopiewo.pl

Gmina Dopiewo jest na portalach społecznościowych.
Nasze profile to:
Facebook: Gmina Dopiewo - strona oficjalna
You Tube: GminaDopiewo

polub nas zobacz nas


