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Paweł Przepióra będzie nowym Wój-
tem Gminy Dopiewo. Tak zdecydowali jej 
mieszkańcy, którzy wzięli udział w przed-
terminowych wyborach 13 czerwca 2021 
r. Uzyskał on 76,17% głosów. Jego jedyny 
kontrkandydat Paweł Bączyk zdołał do 
siebie przekonać mniej niż co czwarte-
go  wyborcę. Frekwencja wyniosła 31%. 
Zaprzysiężenie nowego Wójta odbyło się 
21 czerwca - podczas sesji Rady Gmi-
ny Dopiewo zwołanej przez Komisarza 
Wyborczego Pierwszego w Poznaniu.

Nowo wybrany Wójt ma 42 lata. Pełnił 
wcześniej przez 5 lat funkcję Zastępcy 
Wójta Gminy Dopiewo (2015-2020), 
do śmierci Wójta – Adriana Napierały. 
Przed samorządem zatrudniony był na 
Politechnice Poznańskiej jako adiunkt 
(jest doktorem nauk ekonomicznych), 
pracował też jako doradca i prowadził 
własną firmę. Od kilkunastu lat jest 
mieszkańcem Dopiewca w Gminie Do-
piewo, gdzie zbudował dom i mieszka 
z żoną oraz dwiema córkami. Należy 
do Ruchu Społeczno - Samorządowego 
„Bezpartyjni Wielkopolska”.

Na kilka dni przed wyborami opu-
blikował on w internecie film, w któ-
rym przekonywał: - Przygotowałem 
przemyślany plan działań dla naszych 
miejscowości na najbliższe lata. Mój 
pomysł to  36 propozycji w 12 obsza-
rach życia Gminy, a także 82 konkretne 
inwestycje i zadania we wszystkich 11 
sołectwach Gminy Dopiewo.

Paweł	Przepióra	Wójtem	Dopiewa

Przekonał do siebie większość wybor-
ców. Wygrał w każdym z 14 obwodów wy-
borczych w Gminie Dopiewo. Największe 
procentowo poparcie miał w Więckowi-
cach - 89,51%, najmniejsze, bo sięgające 
57,24%, w Dąbrowie. Czterech na pięciu 
głosujących poparło go w Dopiewie: 2 
obwody – 86,77 i 82,86%, w Konarzewie 
połączonym w obwód z Trzcielinem - 
83,08%, w Dopiewcu - 82,36%, w Zakrze-
wie - 78,46%, w Palędziu połączonym 
w obwód z Gołuskami - 78,31% i w DPS 
Lisówki - 78,26%. Niemal równie dobry 
wynik, Paweł Przepióra uzyskał w pozo-
stałych sołectwach wieloobwodowych, 
choć uwidoczniły się tu różnice w sile po-
parcia: w Skórzewie3 obwody – poparcie 
79,04%, 72,15% i 60,13%) i w Dąbrówce 
2 obwody – poparcie 79,40 i 72,58%.

- Bardzo dziękuję za udział w wy-
borach! Tym, którzy na mnie głosowali 
dziękuję za wsparcie, pomoc i zaufanie. 
Obiecuję nie zawieść. Tych zaś, którzy 
głosowali na mojego kontrkandydata 
zapewniam, że postaram się skutecz-
nie realizować mój program dla dobra 
wszystkich Mieszkańców  – napisał po 
ogłoszeniu wyniku na swoim profilu na 
Facebooku Paweł Przepióra. 

Paweł Bączyk pogratulował zwycięz-
cy, życząc realizacji wszystkich punktów 
programu wyborczego i zapowiadając 
rozliczenie z ich realizacji. Dziękując 
swoim wyborcom, zwrócił uwagę, że 
mimo trudnej kampanii, wiele udało 
mu się osiągnąć. 
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i 9 maja 2021 r., ale były przekładane 
na skutek rekomendacji Głównego In-
spektora Sanitarnego.

Wybory przedterminowe zazwyczaj 
charakteryzuje mniejsza frekwencja niż 
wybory ogólnopolskie.13 czerwca 2021 r. 
w Gminie Dopiewo do urn poszło mniej 
niż jedna trzecia uprawnionych do gło-
sowania – 6517 z 21023, oddano 6462 
głosy ważne. Najwięcej osób odwiedziło 
obydwa lokale wyborcze w Dopiewie - 
37,33% i 35,37%. Najmniejsze zaintereso-
wanie wyborami odnotowano w jednym 
z trzech lokali w Skórzewie (nr 9) - 23,51% 
i w Dąbrowie - 25,94%.  Dla porównania 
w ostatnich ogólnopolskich wyborach 
samorządowych, które odbyły się w 2018 
r. frekwencja wyborcza w Gminie Do-
piewo wyniosła 63,16%.

Czerwcowe wybory w Gminie Do-
piewo przesądziły o tym, kto dokończy 
kadencję. Po 5 miesiącach zarządzania 
gminą przez Zbyszka Górnego – wy-
znaczonego do pełnienia funkcji wójta 
w Dopiewie przez premiera, do Urzędu 
Gminy Dopiewo powraca jako Wójt Pa-
weł Przepióra, który otrzymał w tych 
wyborach od mieszkańców solidną le-
gitymację, bliską tej, którą w 2018 r. 
miał śp. Adrian Napierała  (78,23%).  

Adam Mendrala 
Fot. Archiwum FB 

Graf. M. Juskowiak i A. Mendrala

w związku z sytuacją epidemiczną. Udało 
je się przeprowadzić w czwartym wska-
zanym w tym roku terminie – kolejno 
miały się odbyć: 7 marca, 11 kwietnia 

Wyborom tym towarzyszyła najdłuż-
sza kampania wyborcza, ze względu na 
przekładanie kolejnymi rozporządzenia-
mi terminu wyborów przez Premiera, 
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Zaprzysiężenie nowego Wójta Gminy Dopiewo – Pawła Przepióry podczas XXX sesji Rady Gminy Dopiewo, 21 czerwca 2021 r. 
Wójt – Elekt podziękował za wsparcie radnym, sołtysom i urzędnikom, przyjął gratulacje i wyraził nadzieję na dobrą współpracę

Podziękowanie za 5-miesięczny okres współpracy pełniącemu 
funkcję Wójta Gminy Dopiewo - Zbyszkowi Górnemu przez 

Przewodniczącego Rady Gminy Dopiewo – Leszka Nowaczyka

Pierwszy dzień Pawła Przepióry w Urzędzie Gminy Dopiewo 
po wyborach. Sekretarz Gminy - Małgorzata Wzgarda 
gratuluje nowemu Wójtowi w imieniu pracowników

Spotkanie otwarcia w Urzędzie Gminy Dopiewo, 22 czerwca 2021 r. – Samorząd to praca zespołowa. Poparcie, które otrzymałem 
jest również oceną pracy zespołu, którego przez 5 lat byłem częścią. Trafiłem do samorządu dzięki śp. Adrianowi Napierale – 

przedwcześnie zmarłemu w grudniu ubiegłego roku Wójtowi Gminy Dopiewo. Nigdy nie myślałem o zostaniu Wójtem, ale życie 
przynosi różne wyzwania. Czułem się zobowiązany do dokończenia kadencji – powiedział urzędnikom nowy Wójt, rozpoczynając 

swoje „urzędowanie”. – Mam nadzieję, że jako zespół będziemy dobrze pracować dla mieszkańców  i Gminy Dopiewo.
Fot. Adam Mendrala
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Minęło pięć miesięcy od momentu, 
kiedy 19 stycznia 2020 roku zostałem 
wyznaczony przez Prezesa Rady Mini-
strów do pełnienia funkcji Wójta Gminy 
Dopiewo do czasu objęcia obowiązków 
przez nowo wybranego przez mieszkań-
ców wójta. Od 20 stycznia 2021 roku 
wykonywałem zadania wójta określone 
w ustawie o samorządzie gminnym oraz 
w innych ustawach. Do zadań osoby wy-
znaczonej przez premiera do pełnienia 
funkcji wójta należy w szczególności: 
przygotowywanie projektów uchwał rady 
gminy, określanie sposobu wykonywa-
nia uchwał, gospodarowanie mieniem 
komunalnym, wykonywanie budżetu, 
zatrudnianie i zwalnianie kierowników 
gminnych jednostek organizacyjnych. 
Ponadto taka osoba kieruje bieżącymi 
sprawami gminy oraz reprezentuje ją 
na zewnątrz.

Od stycznia współdziałałem z oso-
bami będącymi od lat na terenie Gminy 
Dopiewo. Przy takich sytuacjach wystę-
pują różnego rodzaju napięcia społeczne. 
Często dość trudno dojść do porozu-
mienia. Moim zdaniem osoba pełniąca 
funkcję wójta musi zrozumieć sytuację, 
starać się nie urazić nikogo, wprowadzić 
dobry nastrój i atmosferę do myślenia 
o przyszłości oraz planowania działań. 
Zawsze musi dążyć do kompromisu. 

Kompetencje osoby pełniącej funkcję 
wójta wynikają z ustawy o samorządzie 
gminnym. Są to zadania przypisane przez 
ten akt prawny organowi wykonawczemu 
gminy, którym jest wójt. Zakres upraw-
nień ww. osoby określa art. 28h ustawy o 
samorządzie gminnym, który stanowi, iż 
osoba powołana do pełnienia tej funkcji 
przejmuje wykonywanie zadań i kompe-
tencji wójta. Jako przykłady uprawnień 
wchodzących w obszar kompetencji osoby 
pełniącej funkcję wójta, można wskazać 
przede wszystkim odpowiedzialność za 
budżet gminy, miejscowe plany zago-

Funkcja	wójta
spodarowania 
przestrzennego, 
gospodarowanie 
mieniem komu-
nalnym, realiza-
cję inwestycji 
i remontów, 
w ykonywanie 
budżetu, kiero-
wanie bieżącymi 
sprawami gmi-
ny i reprezen-
towanie jej na 
zewnątrz (np. 
przyjmowanie 
oświadczeń i 

pism w stosunkach zewnętrznych, jak 
również w postępowaniach sądowych). 
Do jej kompetencji należy także wydawa-
nie decyzji w indywidualnych sprawach 
z zakresu administracji publicznej. Po-
siada ona również możliwość wydawania 
upoważnień dla pracowników urzędu i 
gminnych jednostek organizacyjnych do 
wydawania takich decyzji w jej imieniu. 
Cały aparat pomocniczy jest natomiast 
złożony z urzędników zatrudnionych w 
urzędzie gminy i jednostkach organi-
zacyjnych. 

Osoba pełniąca funkcję wójta powin-
na mieć doświadczenie samorządowe. W 
moim przypadku bardzo przydatne było 
doświadczenia zdobyte podczas pełnienia 
przez 9 lat funkcji przewodniczącego rady 
osiedla i w czasie 4 letniej działalności w 
Radzie Miasta Poznania. Bycie dobrym 
wójtem wymaga umiejętności współpracy 
i współdziałania z osobami będącymi 
od lat na terenie danej gminy. Oczy-
wistym jest, że mieszkańcy doskonale 
znają realia swojej gminy i jej problemy. 
Przy takich sytuacjach, jak powołanie 
osoby pełniącej funkcję wójta, występu-
ją różnego rodzaju napięcia społeczne, 
bądź między sołectwami, bądź między 
radnymi. Często dość trudno dojść do 
porozumienia. Pracując w nowym dla 
mnie środowisku starałem się rozma-
wiać, słuchać co mówią inni i każdego 
szanować. Odpowiedzi były mniej lub 
bardziej akceptowalne, ale każde sta-
nowisko było dla mnie cenne.

Zawsze wychodzę z założenia, że nie 
można wprowadzać zmian, które nie będą 
społecznie akceptowane. Na siłę nie po-
winno się mieszkańców uszczęśliwiać. 
Nie należy także wprowadzać w życie 
planów, które nie będą mogły być w dal-
szej przyszłości dokończone. A zadań 
do realizacji w czasie pełnienia funkcji 
Wójta Gminy Dopiewo było bardzo dużo. 
W terminie były realizowane wszystkie 

zaplanowane inwestytcje na 2021 rok, 31 
maja zgodnie z planem została ukończona 
rozbudowa i modernizacja oczyszczalni 
ścieków w Dopiewie współfinansowana 
ze środków Unii Europejskiej i z budżetu 
Gminy Dopiewo, która kosztowała 18 
mln zł. Cieszy fakt, że Gmina Dopiewo 
rozwija się w szybkim tempie. Powstają 
nowe inwestycje z zakresu infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej, poprawy bezpie-
czeństwa jak budowa chodników, nowych 
odcinków dróg, oświetlenia ulicznego, co 
przyczynia się do podniesienia poziomu 
życia mieszkańców. 13 maja wystartował 
punkt szczepień powszechnych w Cen-
trum Rehabilitacyjno-Kulturalnym w 
Konarzewie a w ostatnią niedzielę maja 
odbyła się jedna z pierwszych imprez 
biegowych po pandemii w Wielkopol-
sce - jubileuszowy 10. Bieg o Koronę 
Księżnej Dąbrówki.

Gmina Dopiewo podczas pełnienia 
przeze mnie funkcji wójta skutecznie 
zabiegała o pozyskiwanie środków spoza 
budżetu z programów unijnych i rządo-
wych na realizację zadań. W zakresie 
pozyskiwania ww. środków jest w bieżą-
cym roku wśród liderów powiatu poznań-
skiego. Gmina otrzymała w pierwszej 
połowie 2021 roku dofinansowania na:
1.  Projekt pn. „Eko-energia w gminach 

Dopiewo i Komorniki” w wysokości 
8 078 774 zł.

2.  Projekt pn. „Budowa kanalizacji sa-
nitarnej w miejscowościach Palędzie 
i Dopiewiec oraz budowa sieci wo-
dociągowej w miejscowości Palędzie 
w Gminie Dopiewo” w wysokości 
1 971 451 zł.

3.  Projekt pn. „Doposażenie placów 
zabaw na terenie Gminy Dopiewo” 
w wysokości 104 598 zł.

4.  Projekt pn. „Budowa ciągu piesze-
go przy jeziorze Niepruszewskim w 
Zborowie oraz wyposażenie wiaty 
w Dąbrówce w Gminie Dopiewo” w 
wysokości 124 291 zł.

5.  Projekt pn. „Budowa ul. Letniej, Je-
siennej, Wakacyjnej, Przedwiośnie 
oraz Wiosennej (na odcinku połą-
czenia ul. Wiosennej do ul. Jesiennej 
oraz na odcinku od ul. Jesiennej do 
ul. Przedwiośnie), wraz z budową 
kanalizacji deszczowej w Skórzewie 
w Gminie Dopiewo”  w wysokości 
2 435 317 zł.

6.  Projekt pn. „Zagospodarowanie tere-
nu wokół kościoła pw. św. Marcina i 
św. Piotra w Okowach w Konarzewie” 
w wysokości 400 000 zł.
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Bardzo sobie cenię doświadczenie 
zdobyte podczas pełnienia funkcji 
wójta. Miałem okazję pracować w Po-
wiecie Poznańskim i poznać problemy 
oraz oczekiwania mieszkańców Gminy 
Dopiewo, które są zbieżne z problemami 
i oczekiwaniami mieszkańców osiedli pe-
ryferyjnych miasta Poznania.  Przestanę 
pełnić funkcję Wójta Gminy Dopiewo 21 
czerwca 2021 roku, ponieważ zgodnie z 
art. 29a ustawy o samorządzie gminnym 
objęcie obowiązków przez nowego wójta 
następuje z chwilą złożenia przez niego 
ślubowania. Jest to warunek uzyskania 
kompetencji właściwych dla tego stano-
wiska. Jakiekolwiek czynności urzędowe, 
podjęte przed złożeniem ślubowania, są 
pozbawione mocy prawnej. 

Żegnam się z mieszkańcami Gminy 
Dopiewo mając nadzieję, że największe 
sukcesy macie Państwo jeszcze przez 
sobą. Jestem wdzięczny losowi i cieszę 
się, ze przez ostatnie 5 miesięcy mogłem 
zarządzać tak dynamicznie rozwijającą 
się gminą i poznać wielu znakomitych 
ludzi. Pragnę podziękować Państwu za 
wsparcie moich działań na rzecz lokalnej 
społeczności przede wszystkim rozwoju 
gminy. Dziękuję za wszystkie rady, su-

gestie, pomysły i działania. Wspólnie 
realizowaliśmy zaplanowane inwestycje, 
działając na rzecz społeczności lokalnej. 
Dziękuję za współpracę Pani Skarbnik, 
Pani Sekretarz, kierownikom referatów i 
wszystkim pracownikom Urzędu Gminy 
Dopiewo. 

Dziękuję radnym Rady Gminy Dopie-
wo, sołtysom, dyrektorom, kierownikom 
i prezesom jednostek organizacyjnych 
oraz wszystkim tym, z którymi aktywnie 
i skutecznie zmienialiśmy rzeczywistość. 
Dziękuje również tym, których tu nie 
wymieniłem, a którzy na słowa uznania 
i podziękowania zasługują.

Gratuluję mojemu następcy, który 
zwyciężył w przedterminowych wybo-
rach uzyskując 76,17% głosów. Decyzja 
mieszkańców jest efektem społecznego 
zaufania i poparcia, jakim obdarzyli go 
wyborcy, wierząc w dalszy i konsekwent-
ny rozwój Gminy Dopiewo. 

Życzę dr Pawłowi Przepiórze sukce-
sów i powodzenia w realizacji zamierzeń 
oraz dobrego zarządzania gminą.

Zbyszko Górny 
pełniący funkcję  

Wójta Gminy Dopiewo

XXIX sesja Rady Gminy odbyła 
się 31 maja 2021 r.. Radni podjęli 
podczas niej 9 uchwał i 1 stano-
wisko. 

Plany	miejscowe
Rada uchwaliła 2 miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego (da-
lej: mpzp): 
-  w Konarzewie, w rejonie ulicy Szkol-

nej, Poznańskiej i Kwiatowej -  plan w 
większości wprowadza tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i usługowej. Planowana zabudowa nie 
odbiega od istniejącej w sąsiedztwie. 
Plan przede wszystkim zabezpiecza 
teren pod ewentualną rozbudowę 
szkoły w Konarzewie. Powierzchnia 
opracowania 3 ha. Na 1/3 tego terenu 
planowane są usługi, które miałyby 
charakter publiczny. Przed uchwa-
leniem radni musieli rozstrzygnąć 
ponad 300 uwag, które wpłynęły do 
projektu uchwały. 

-  w Dopiewie, w rejonie ulicy Trzcieliń-
skiej i linii kolejowej - teren opraco-
wania planu nie był do tej pory objęty 
obowiązującym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. 

Relacja	z	XXIX	sesji	Rady	Gminy	Dopiewo

Przedmiotem opracowania planu 
było określenie zasad zagospoda-
rowania terenu, określenie para-
metrów i wskaźników kształtowania 
zabudowy w tym również zasad ob-
sługi komunikacyjnej tego terenu. 
Zgodnie z ustaleniami Studium, dla 
terenu objętego planem określono 
kierunek zagospodarowania jako 
tereny obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów (P). Powyż-
sza funkcja została również usank-
cjonowana w planie miejscowym. 
Powierzchnia opracowania wynosi 
ok. 3,8 ha.

Dodatek	mieszkaniowy
Rada określiła wzór wniosku o 

przyznanie dodatku mieszkaniowego 
i wzór deklaracji o dochodach gospo-
darstwa domowego za okres 3 miesięcy 
kalendarzowych poprzedzających dzień 
złożenia takiego wniosku. Zasady i tryb 
przyznawania dodatków, ustalania wy-
sokości i ich wypłacanie reguluje ustawa 
o dodatkach mieszkaniowych z 21 czerw-
ca 2001 r. Ustawa ta wskazuje, komu 
przysługuje dodatek mieszkaniowy, okre-
ślając tytuł prawny, kryterium dochodo-
we i normatywną powierzchnię lokalu 
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mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę 
członków gospodarstwa domowego, jako 
niezbędne przesłanki uprawniające do 
otrzymania dodatku mieszkaniowego. 
Zgodnie z art. 7 ust. 1 w/w ustawy dodatek 
mieszkaniowy przyznaje, na wniosek 
osoby uprawnionej do dodatku mieszka-
niowego, wójt, burmistrz lub prezydent 
miasta, w drodze decyzji administracyj-
nej. Do wniosku dołącza się deklarację 
o dochodach gospodarstwa domowego 
za okres 3 miesięcy kalendarzowych po-
przedzających dzień złożenia wniosku 
i inne niezbędne dokumenty. Wypłata 
dodatków mieszkaniowych jest zadaniem 
własnym Gminy.

Petycja	w	imieniu	narodu
Rada rozpatrzyła petycję dotyczą-

cą poparcia Rządu Tymczasowej Rady 
Stanu Narodu Polskiego Społecznego 
Komitetu Konstytucyjnego. W pety-
cji wnioskodawcy wskazywali m.in., 
że na skutek błędnych działań rządu, 
które spowodowały ponadnormatywną 
śmierć dziesiątek tysięcy Polaków oraz 
masowe bankructwo polskich przed-
siębiorstw na wielką skalę, może dojść 

do upadku rządu w każdej chwili. W 
związku z powyższym autorzy pety-
cji oczekują od Rady Gminy pilnego 
poparcia Rządu Tymczasowej Rady 
Stanu Narodu Polskiego Społecznego 
Komitetu Konstytucyjnego, aby w ra-
zie zaistnienia stanu niesterowalności 
państwem polskim, mogli oni podjąć w 
imieniu Narodu i Państwa Rzeczypo-
spolitej Polskiej, stosowne i niezbędne 
działania stanowiące o funkcjonowa-
niu suwerenności Narodu Polskiego i 
Polaków. W dniu 12.05.21 r. odbyło się 
posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji, na którym stwierdzono, że 
analiza ww. petycji wskazuje, że spełnia 
ona wymogi formalne określone w art. 4 
ustawy o petycjach, jednakże przedmiot 
petycji jest niezasadny pod względem 
merytorycznym, ponieważ zakres po-
dejmowanego problemu nie mieści się 
w kompetencjach Rady Gminy. Nie są to 
zadania własne Gminy, a tylko w takim 
obrębie możemy się poruszać. W związku 
z powyższym Komisja uznała za nie-
zasadne poparcie Rządu Tymczasowej 
Rady Stanu (…), co usankcjonowała cała 
Rada na sesji.

XXIX	sesja	
Rady	Gminy	
Dopiewo

Uchwały i stanowisko podjęte 
na XXIX sesji Rady Gminy, która 
odbyła się 31 maja 2021 r. 

Uchwała Nr XXIX/373/21 w sprawie 
w nadania nazwy ulicy Torfowej w 
Konarzewie. 

Uchwała Nr XXIX/374/21 w sprawie 
nadania nazwy ulicy Pastelowej w 
Zakrzewie.

Uchwała Nr XXIX/375/21 w spra-
wie nadania nazwy ulicy Wisławy 
Szymborskiej w Dąbrowie. 

Uchwała Nr XXIX/376/21 w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego (dalej: mpzp) te-
renu w Konarzewie, w rejonie ulicy 
Szkolnej, Poznańskiej i Kwiatowej. 

Uchwała Nr XXIX/377/21 w sprawie 
mpzp terenu w Dopiewie, w rejonie 
ulicy Trzcielińskiej i linii kolejowej. 

Uchwała Nr XXIX/378/21 w sprawie 
zmiany uchwały Nr  IV/46/19  Rady 
Gminy Dopiewo z 28 stycznia 2019 
r. w sprawie udzielenia pomocy fi-
nansowej Powiatowi Poznańskiemu. 

Uchwała Nr XXIX/379/21 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XXV/340/20 
Rady Gminy Dopiewo z 29 grudnia 
2020 r. w sprawie uchwały budżeto-
wej Gminy Dopiewo na 2021 r. 

Uchwała Nr XXIX/380/21 w spra-
wie zmiany Uchwały Nr XXV/339/20 
Rady Gminy Dopiewo z 29 grudnia 
2020 r. w sprawie uchwalenia Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy 
Dopiewo na lata 2021-2030. 

Uchwała Nr XXIX/381/21 w sprawie 
określenia wzoru wniosku o przy-
znanie dodatku mieszkaniowego 
oraz wzoru deklaracji o dochodach 
gospodarstwa domowego za okres 
3 miesięcy kalendarzowych poprze-
dzających dzień złożenia wniosku o 
przyznanie dodatku mieszkaniowego. 

Stanowisko Nr XXIX/07/21 Rady 
Gminy Dopiewo w sprawie petycji 
dotyczącej poparcia Rządu Tymcza-
sowej Rady Stanu Narodu Polskiego 
Społecznego Komitetu Konstytucyj-
nego.

DG

Przedstawiciele grupy mieszkańców sprzeciwiających się lokalizacji PSZOK Skórzewo
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Delegacja	anty-PSZOK-owa

W „wolnych głosach” poruszono temat 
petycji mieszkańców Skórzewa, dotyczą-
cej wstrzymania działań mających na celu 
utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych przy skrzyżo-

waniu ul. Spółdzielczej i ul. Leśnej na 
działce 421/6 w Skórzewie (temat zo-
stał szerzej omówiony w poprzednim 
wydaniu „Czasu Dopiewa”). Delegacja 
mieszkańców, która przybyła na sesję 
przedstawiła swoje racje, dlaczego ich 

zdaniem PSZOK nie powinien powstać 
w tym miejscu. Pełniący funkcję Wójta 
Pan Z. Górny poinformował, że w celu 
dogłębnego przeanalizowania przed-
miotowego tematu, do 30 czerwca br., 
wstrzymał wszystkie działania zmierza-
jące do budowy PSZOK-u w Skórzewie. 
Z petycją można się zapoznać w biule-
tynie informacji publicznej na stronie 
dopiewo.pl.

Budżet	i	ulice
Ponadto Rada dokonała zmian  

w uchwale budżetowej i wieloletniej 
prognozie finansowej oraz podjęła 3 
uchwały związane z nazewnictwem ulic.

Damian Gryska,  
Biuro Rady Gminy Dopiewo 

Fot. Adam Mendrala

Za nami połowa obecnej kadencji 
samorządu. Przed dwoma laty nikt nie 
spodziewał się, że realia naszego życia 
zostaną zdominowane przez pandemię. 
Z powodu zamknięcia niektórych branż 
gospodarki wiele osób straciło źródło 
dochodu. Nie bez znaczenia pozostało 
to dla funkcjonowania Samorządu Gmi-
ny Dopiewo, bowiem spadek dochodów 
mieszkańców, wpływa na dochody bu-
dżetowe gminy. Dodatkowo konieczna 
była zmiana wektora niektórych działań 
tak, aby zabezpieczyć zdrowie i życie 
naszych mieszkańców, korzystających 
z usług publicznych  - takich, jak np. 
szkoły, urzędu, czy innych miejsc uży-
teczności publicznej.

Mimo trudności, udało się dotychczas 
wiele osiągnąć. Tempo rozwoju i zmian 
następujących w naszym otoczeniu są 
zauważalne na każdym kroku. W obecnej 
kadencji udało nam się zrealizować wiele 
inwestycji. Najbardziej zauważalną jest 

Półmetek	kadencji	za	nami
rewitalizacja i zagospodarowanie stawu 
i terenów wokół w Dopiewie przy ul. 
Strażackiej. Ta inwestycja niezmiernie 
mnie cieszy, bowiem dzięki niej zyska-
liśmy piękne miejsce do spacerowania. 
Wykonaliśmy nawierzchnię na ulicach: 
Akacjowej, Łąkowej i Południowej w 
Dopiewie. Trwają prace polegające na 
położeniu kanalizacji, nowej nawierzchni 
i chodnika w ciągu ulicy księdza Alfon-
sa Majcherka od ulicy Stawnej do ulicy 
Wiosennej. Dzięki staraniom, mimo licz-
nych problemów formalnych, wreszcie 
powstanie chodnik do cmentarza. Mając 
na uwadze ciągle rosnący ruch w pół-
nocnej części Dopiewa, spowodowany 
powstawaniem nowych domów, cieszy 
to podwójnie. Chodnik ten zwiększy 
komfort i bezpieczeństwo dla wszyst-
kich wybierających się na cmentarz, 
ale także zmierzających do swoich do-
mów. Powstają także inwestycje bardzo 
kosztowne, a niezauważalne, takie jak 
choćby rozbudowa oczyszczalni ścieków 
w Dopiewie i Dąbrówce – które są ko-
nieczne z uwagi na coraz większą liczbę 
użytkowników sieci kanalizacyjnej. To-
czą się także prace projektowe, dzięki 
którym w najbliższym czasie będziemy 
mieć gotowy projekt z pozwoleniem na 
budowę chodnika i nowej nawierzchni 
na ulicy Leśnej w Dopiewie - od ulicy 
Niecałej do lasu, wraz z kanalizacją 
deszczową. Mam gorącą nadzieję, że uda 
się jeszcze w tej kadencji zrealizować 
tę inwestycję – mimo nadszarpniętych 
możliwości budżetowych związanych z 
pandemią i rosnącą ilością zadań spo-

czywających na gminie. Powstanie tego 
chodnika przyczyniłoby się do poprawy 
warunków korzystania z tej ulicy przez 
pieszych oraz umożliwiłoby bezpieczne 
spacery do lasu z możliwością wyjścia 
dalej na chodnik wzdłuż ulicy Bukow-
skiej. Tworzymy także projekt Strefy 
Rodzinnej w Dopiewie, która ma zostać 
zlokalizowana przy ul. Łąkowej, obok 
komisariatu policji. Projekt zawiera takie 
inwestycje, jak: skate park, miejsce dla 
food-trucków, plac zabaw, teren zielony 
z ławkami i oświetleniem oraz parking. 
Byłoby to idealne miejsce rekreacyjne 
dla wszystkich pokoleń mieszkańców 
Dopiewa i okolic. 

Realia budżetowe są bardzo skom-
plikowane. Mimo, że nasze wydatki bu-
dżetowe opiewają na niemalże 200 mi-
lionów złotych – co wydaje się być kwotą 
imponującą, to jednak zapotrzebowanie 
na środki jest o wiele większe. Wynika 
to z faktu, że na funkcjonowanie oświaty 
przeznaczamy lwią część budżetu, bo 
ponad połowę. Od reaktywacji samorządu 
31 lat temu, w każdej kadencji powstają 
nowe obiekty oświatowe – ze względu 
na ciągle rosnące zapotrzebowanie, nie 
inaczej jest w obecnej kadencji. Wydatki 
inwestycyjne opiewają na sumę około 30 
milionów złotych. To są tzw. inwestycje 
twarde – zauważalne dla nas wszystkich. 
Jednak, mając na uwadze rosnące kosz-
ty materiałów i pracy, te środki zawsze 
będą niewystarczające. Nasza gmina ma 
około 30 tysięcy mieszkańców. Mimo że 
oficjalne dane mówią o liczbie 28 881 
(dane na dzień 31 maja br.), mając na 
uwadze osoby niezameldowane, jest nas 
ponad 30 tysięcy. Nasza gmina składa się 
z 11 sołectw złożonych z 21 miejscowości. 
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Obszar naszej gminy to 108,1 km2. Liczby 
mówią same za siebie. Wyzwań jest wiele 
– skanalizowanie kolejnych miejscowo-
ści, tworzenie nowych nawierzchni dróg 
oraz chodników, oświetlenie nowopow-
stałych ulic. Potrzeba wielu starań, aby 
nadążyć za ciągle zwiększającą się liczbą 
mieszkańców. Mimo wielu stereotypów 
– zwiększanie się liczby mieszkańców 
nie powoduje wprost proporcjonalnego 
wzrostu dochodów podatkowych gminy. 
Nowi mieszkańcy zazwyczaj zamieszkują 
przy nowopowstałych ulicach – których 
pełne urządzenie jest zazwyczaj kilku-
milionowym wydatkiem. W samym Do-
piewie istnieje 58 ulic. W tym miejscu 
jako przedstawiciel samorządu naszej 
Gminy apeluję do wszystkich Państwa – 
abyście meldowali się w naszej Gminie, 
albo wskazywali ją jako miejsce zamiesz-
kania przy składaniu corocznej deklaracji 
podatkowej podatku PIT. Niemalże 2/5 

(39,34%) z kwoty odprowadzonego po-
datku dochodowego od osób fizycznych 
trafia do budżetu naszej Gminy. Kolejne 
kilkanaście procent (10,25%) trafia do 
budżetu Powiatu – co jest również bardzo 
istotne z punktu widzenia mieszkańców 
Gminy Dopiewo – w końcu przez naszą 
Gminę przebiega kilka znaczących cią-
gów komunikacyjnych, które są drogami 
powiatowymi. Powiat odpowiada także 
za szpitale, szkoły ponadpodstawowe – 
czyli usługi, które dotyczą nas i naszych 
rodzin. 

Wakacje	w	Gminie		
Dopiewo

Zbliża się czas wakacji dla uczniów i 
studentów oraz urlopów dla osób pracu-
jących. W gminie Dopiewo wiele będzie 
się działo. Gminna Biblioteka Publiczna 
i Centrum Kultury w Dopiewie organi-

zuje kino plenerowe na placu gminnym 
przy ulicy Łąkowej w Dopiewie. Podobnie 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Dopiewie szykuje wiele letnich atrakcji 
na Owocowej Plaży w Zborowie. Będą 
to różnego rodzaju atrakcje wodne oraz 
inne wydarzenia plenerowe – do udziału 
w których serdecznie Państwa zachęcam. 

Korzystając z okazji, życzę Państwu 
udanego czasu urlopowo-wakacyjnego. 
Cieszmy się możliwością wyjazdów, ale 
pamiętajmy o tym, że pandemia jeszcze 
nie ustała. Każdy z nas chciałby wrócić 
do szkoły, na uczelnię czy do pracy w 
normalnych warunkach – bez restryk-
cji. Dlatego życzę wszystkim Państwu 
pięknego i udanego lata oraz powrotu 
do normalności w codziennym życiu.

Jakub Kortus,  
Radny Gminy Dopiewo

Do 30 czerwca mieszkańcy Gmi-
ny Dopiewo mogą składać projekty w 
Dopiewskim Budżecie Obywatelskim 
2022. Urząd Gminy Dopiewo zachęca 
do kreatywności i aktywności. Doświad-
czenia pokazują, że warto ruszyć głową 
– z myślą o sobie i o sąsiadach.

Przez 5 lat ze środków budżetu 
obywatelskiego w Gminie Dopiewo sfi-
nansowano: place zabaw, pumptracki, 
zagospodarowano teren wokół stawu, 
zmodernizowano nawierzchnię boiska 
do frisbee, urządzono miejsca rekreacji, 
zamontowano przy ruchliwych ulicach 
wyświetlacze prędkości, utwardzono 
miejsce pod parking, wyposażono stra-
żaków w mobilne zabezpieczenie wodne 
i quada ratunkowego, uruchomiono se-
zonowo sztuczne lodowisko. Ciekawe, 
co wymyślą mieszkańcy w tym roku? 

Do 21 czerwca wpłynęło 5 zgłoszeń, 
ale największy ruch jest na ostatniej 
prostej, tuż przed „metą”. Wiele osób 
decyduje się na złożenie projektu „za 
pięć dwunasta”.

Pula środków przeznaczonych na 
DBO wynosi 300 tys. zł. Zostanie ona 
podzielona między 3 grupy sołectw (o 
różnej liczebności), w ramach których 
zostaną wyłonione zwycięskie projek-
ty. Wprowadzony został współczynnik 
wyrównujący szanse mniejszych miej-
scowości. 

Głosowanie - poprzedzone weryfi-
kacją  zgłoszeń i kampanią promocyjną, 
podczas której autorzy projektów będą 
próbować pozyskać poparcie do swo-

Dopiewski	Budżet	Obywatelski	

ich pomysłów - odbędzie się między 20 
września a 19 października, a ogłoszenie 
wyników sześć dni później. Wyłonione w 
tym roku projekty zostaną zrealizowane 

przez Gminę Dopiewo w 2022 r. Więcej: 
na stronie dbo.dopiewo.pl .

Beata Spychała 
Graf. Michał Juskowiak

czerwiec 2021 9



informacje	gminne	/	Powiat	Poznański

Po raz drugi Gmina Dopiewo prze-
prowadziła wśród mieszkańców nabór 
na dofinansowanie do budowy systemów 
deszczowych do zatrzymywania i wy-
korzystywania opadu w miejscu jego 
powstania na terenie Gminy Dopiewo. 
Przeznaczyła na ten cel  200 tys. zł. Zgło-
szenia można było złożyć w Urzędzie 
Gminy Dopiewo od 31 maja do  14 czerwca 

Łapią	deszcz	i	dotację
2021 r. Wysokość dopłaty, o którą można 
było się ubiegać w tym naborze, wynosiła 
aż 80% kosztów budowy systemu, ale 
nie więcej niż 4 tys. zł. 

Do urzędu wpłynęły 52 wnioski. To 
o 10 więcej niż rok temu. Świadomość 
ekologiczna wśród mieszkańców gminy 
Dopiewo rośnie. Wzrost zainteresowania 
świadczyć może o tym, że łatwiej nam 

dostrzec potrzebę zagospodarowania 
deszczu, który warto zebrać i zgroma-
dzić, by później wykorzystać np. do 
podlewania ogrodu. 

Największą popularnością wśród 
aplikujących cieszą się zadania związane 
z zainstalowaniem zbiorników – zarówno 
podziemnych, jak i nadziemnych. Pod-
pisanie umów na dotacje rozpocznie się 
na początku lipca.

Zbigniew Kobiela

Zakończyły się nabory uzupełniają-
ce uczestników projektu partnerskie-
go „Eko-energia w Gminach Dopiewo 
i Komorniki” z 2017 r., prowadzone od 
19  kwietnia do 20 maja 2021 r. Ich wy-
niki zostały opublikowane na stronach 
dopiewo.pl i komorniki.pl . 

Projekt „Eko-energia został reakty-
wowany w styczniu tego roku. Na skutek 
alokacji środków Urząd Marszałkowski 
poinformował samorządy obu gmin o 
szansie na jego realizację. Dzięki ich 
decyzjom, mieszkańcy zyskali możli-
wość korzystania z odnawialnych źródeł 
energii. Uczestnicy projektu uzyskają aż 
85% dofinansowania. W sumie projekt 
przewidywał w obu gminach wykonanie 

Nabór	uzupełniający	Eko-energii
357 instalacji fotowoltaicznych o mocy 
ok. 1500 kW i 116 kolektorów słonecznych 
o mocy ok. 500 kW. Efektem ekologicz-
nym projektu ma być zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych o ponad 1150 ton 
dwutlenku węgla rocznie. 

W Gminie Dopiewo nabór uzupeł-
niający dotyczył  88  paneli fotowolta-
icznych i 27 kolektorów słonecznych 
„uwolnionych” w wyniku rezygnacji 
części osób zrekrutowanych 3,5 roku 
temu – niektórzy skorzystali z innych 
dotacji, zrealizowali instalacje na swój 
koszt lub stracili zainteresowanie uczest-
nictwem. Na przełomie lutego i marca 
urzędy obu gmin pytały te osoby o to, 
czy podtrzymują zainteresowanie uczest-

nictwem w projekcie. Przeprowadzone 
w kwietniu i maju nabory uzupełniające 
dotyczyły instalacji, które pozostały do 
rozdysponowania.

Projekt pn. „Eko-energia w gminach 
Dopiewo i Komorniki” złożony został 
w ramach Działania 3.1 „Wytwarzanie 
i dystrybucja energii ze źródeł odnawial-
nych”, Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie 
energii z odnawialnych źródeł energii” 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 20142020 (konkurs 
Nr RPWP.03.01.01-IZ.00-30-001/17).

Adam Mendrala

Dogodne	przesiadki	tak-
że	w	Buku

Dobiega końca budowa zintegrowa-
nego węzła przesiadkowego w Buku w 
rejonie dworca PKP i ul. Kolejowej. Za-
kończenie prac planowane jest na czer-
wiec. W ramach projektu powstała już 
ścieżka rowerowa na odcinku Szewce-Buk 
(4,6 km). Łączny koszt inwestycji reali-
zowanej wspólnie przez gminę i powiat 
poznański wynosi ponad 11 mln złotych, 
w tym zawarte jest dofinansowanie z 
funduszy unijnych. Aktualnie na tym 

Porozmawiajmy	o	Powiecie
odcinku trwa przebudowa jezdni, finan-
sowana ze środków powiatu. Wartość 
robót to ok. 4 mln zł. 

Przy budowie węzłów przesiadko-
wych z reguły gmina buduje parking, 
a my ścieżki pieszo-rowerowe. Tego 
typu miejsca powstają nie tylko po to, 
żeby zachęcić mieszkańców do jazdy 
komunikacją publiczną, ale także aby 
chronić środowisko. Bo jednym z koń-
cowych efektów jest zmniejszenie emisji 
dwutlenku węgla. Jednocześnie, taka 
inwestycja poprawia dostęp do bez-
piecznej infrastruktury drogowej dla 
tych mieszkańców powiatu, którzy na 
rowerach dotrą do miejsca, w którym 
przesiądą się na transport zbiorowy. 
Podobne węzły przesiadkowe od kilku 
lat z powodzeniem służą mieszkańcom 
Dopiewa czy Palędzia.

W przypadku Buku zakres prac obej-
muje budowę: zintegrowanego węzła 
przesiadkowego, parkingów „park&ride” 
i „bike&ride”, ścieżek rowerowych, ciągów 
pieszych i energooszczędnego oświetle-
nia. Ponadto przewidziano przebudo-

wę ulic Kolejowej i Dworcowej, w tym 
wykonanie ronda na ich skrzyżowaniu 
i poczekalni dworcowej dla pasażerów. 
Zamontowana zostanie automatyczna 
toaleta publiczna, wiata dla pasażerów 
i rowerów, tablice informacyjne, ławki, 
kosze na śmieci, ogrodzenie, instalacja 
teletechniczna oraz monitoring. Zasto-
sowane zostaną też ponadstandardowe 
rozwiązania dla osób niepełnosprawnych.

Jednak nie tylko punkty przesiad-
kowe mają przekonać mieszkańców do 
pozostawienia samochodów w domach. 
Powiat współfinansuje kursy Poznań-
skiej Kolei Metropolitalnej. Pociągi w 
godzinach szczytu kursują co 30 mi-
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nut. To oszczędność czasu, pieniędzy 
i środowiska. 

Mamy	Metropolitalny	
Teatr	Muzyczny

W Powiecie Poznańskim działa sze-
reg prężnych organizacji kulturalnych. 
Najlepszym dowodem na ich osiągnięcia 
oraz znaczenie na lokalnej, narodowej 
czy nawet światowej scenie są wręczone 
ostatnio przez Powiat Poznański wyróż-
nienia w dziedzinie twórczości artystycz-
nej, upowszechniania i ochrony kultury. 
Szczegóły oraz pełną listę nagrodzonych 
można znaleźć tu: www.powiat.poznan.
pl/ludzie-kultury-nagrodzeni/

Powiat od lat wspiera i dopinguje 
tego typu inicjatywy, pozwalają one 
bowiem zachować tradycyjną sztukę, 
zaktywizować społeczność, wyzwolić 
ekspresję artystyczną czy odpowiedzieć 
na potrzeby odbiorców. 

W maju nasz samorząd dołączył 
do finansowania poznańskiego Teatru 
Muzycznego. Łącznie do 2023 r. na tę 
instytucję zostanie przekazanych 2 
miliony złotych, z czego 500 tys. już w 
bieżącym roku. To efekt pierwszej dekla-
racji o współpracy z grudnia ubiegłego 
roku. Wówczas odbyła się premiera spe-
cjalnego koncertu pt. „Bądźmy razem”, 
dedykowanego pracownikom ochrony 
zdrowia, którzy od wielu miesięcy sta-
wiają czoła pandemii.

Teatr Muzyczny od 65 lat zaprasza 
mieszkańców Poznania, jak i całego re-
gionu na spektakle. Oferując rozrywkę 

na najwyższym poziomie przyczynia się 
do tego, że Metropolia Poznań stanowi 
prężny ośrodek kultury. Przedstawienia 
cieszą się ogromną popularnością, a pla-
cówka regularnie rozwija swój zespół, 
rozszerza repertuar, buduje nową sie-
dzibę. Tak szeroko zakrojone działania 
wymagają wsparcia finansowego, którego 
z radością udzielamy. 

Nowa siedziba teatru stanie przy po-
znańskiej Akademii Muzycznej, u zbiegu 
ulic św. Marcin i Skośnej. Będzie mieć 
1,2 tys. miejsc na głównej widowni, 300 
miejsc na widowni kameralnej i dodat-
kową przestrzeń na ok. 150-200 osób. 
Metropolitalny Teatr Muzyczny ma być 
wizytówką miasta oraz powiatu – miej-
scem przyciągającym miłośników muzyki 
nie tylko z regionu, ale i całej Polski.

Pozbądź	się	azbestu		
na	dobre

Przypominam, że nadal można 
składać wnioski o udział w programie 
likwidacji wyrobów zawierających azbest. 
Przyjmują je urzędy gmin Powiatu Po-
znańskiego właściwe dla położenia danej 
nieruchomości. Do podania należy załą-
czyć dokument potwierdzający posiada-
nie tytułu prawnego do nieruchomości. 

Warto wziąć udział w programie 
nie tylko ze względów ekologicznych, 
lecz także ekonomicznych. Powiat Po-
znański pokrywa bowiem 100% kosz-
tów związanych z likwidacją wyrobów 
zawierających ten szkodliwy materiał, 
a więc demontaż, odbiór, transport oraz 

unieszkodliwienie. Wnioskodawcy zaj-
mujących się produkcją, przetwarzaniem 
i obrotem produktami rolnymi muszą 
wypełnić oświadczenie oraz formularz 
informacyjny. Przypominam równocze-
śnie o obowiązku zgłoszenia prac zwią-
zanych z demontażem azbestu przed ich 
rozpoczęciem do Wydziału Administracji 
Architektoniczno – Budowlanej Staro-
stwa Powiatowego w Poznaniu. 

Termin składania wniosków do urzę-
dów gmin mija 30 lipca 2021 r. Szczegó-
łowe informacje dotyczące zasad oraz 
wszystkie wymagane dokumenty są 
dostępne na www.bip.powiat.poznan.
pl/1588,azbest 

Święto	lokalnych	wspólnot
27 maja obchodziliśmy Dzień Sa-

morządu Terytorialnego. Wspomnienie 
reformy i pierwszych wyborów do rad 
gmin i miast sprzed 31 lat to znak pamięci 
o sile oraz trwałości demokratycznych 
wartości, a jednocześnie wyraz szacun-
ku dla codziennej, samorządowej misji. 
Wszystkim zaangażowanym w funkcjo-
nowanie i rozwój lokalnej społeczności 
składam serdeczne gratulacje oraz po-
dziękowania. To dzięki Państwa obywa-
telskiej aktywności oraz niezachwianej 
wierze w słuszność idei, obchodzimy co 
roku święto solidarności i demokracji. 

Tomasz Łubiński,  
Wicestarosta Poznański  

Fot. Arch. T. Łubińskiego  
Zapraszamy do odwiedzania 

strony: powiat.poznan.pl

Przepisy regulujące w Polsce procesy 
budowlane tym się charakteryzują, że 
można je w dowolny sposób interpre-
tować. Na nowe propozycje, zgłaszane 
przez rządzących krajem, czekamy z 
przekonaniem, że jeśli wejdą w życie, 
to chaos przestrzenny zrobi się jeszcze 
większy.

Budujemy	prawem	kaduka
Zaprezentowany przez rządzącą Pol-

ską partię program, nazwany „Polskim 
ładem”, może w dziedzinie budownic-
twa spowodować jeszcze większy nieład. 
W dokumencie znalazła się możliwość 
budowy obiektów mieszkalnych o po-
wierzchni do 70 metrów kwadratowych 
bez pozwoleń, bez urzędowych uzgod-
nień. Dotychczas panujący bałagan 
zostałby pogłębiony.

Rząd określa w rozporządzeniach 
warunki techniczne dotyczące budowy 
poszczególnych typów budynków, ale 
prawo budowlane i każde rozporządzenie 
stwarzają rozmaite możliwości interpre-
tacji. Inwestorzy z nich korzystają, jeżeli 
jest im to potrzebne. Przykłady można 
byłoby mnożyć. Obowiązujące przepisy 
dotyczące oświetlenia pomieszczeń od-
noszą się do celów mieszkalnych. Łatwo 

można to objeść. Jeśli buduje się dwa 
budynki mieszkalne równolegle, przepisu 
tego stosować nie trzeba.

Ustawodawca i autorzy rozporządzeń 
ustalają przepisy dotyczące obecności 
zieleni, sposobu zabudowy działki. Inwe-
storzy dobrze wiedzą, jak sobie z takimi 
ograniczeniami poradzić. Bardzo często 
zdarza się, że ludzie mieszkający na nowo 
zbudowanym osiedlu dopiero po fakcie 
dowiadują się, czego tam brakuje, co nie 
powstanie nigdy, bo brakuje już wolnej 
przestrzeni.

Czasami różnica w przepisach polega 
na używaniu nazw. Deweloperzy budu-
ją apartamenty, które w rzeczywistości 
nie mają z nimi niczego wspólnego. Jak 
można mówić o apartamencie, gdy lokal 
mieszkalny ma 25 metrów kwadrato-
wych powierzchni? A jednak zdarzają 
się takie przypadki i wcale nie są one 
rzadkie. Jeśli chodzi o budownictwo 
wielorodzinne, to inwestorzy oferują 
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mieszkania i tak zwane mikro aparta-
menty. Są to mieszkania przeznaczone 
na wynajem krótkoterminowy. Naraża 
to sąsiadów na przykrości. Mają za ścia-
ną lokatorów zmieniających się co kilka 
dni. To tak, jakby mieszkali w hotelu.

Rządzący, od czasu do czasu, stwa-
rzają zachęty dla inwestorów. Próbują 
ich zaktywizować, stworzyć ciekawsze 
warunki. Przykładem jest tzw. „lex de-
weloper” wprowadzony w 2018 r. Do-
puszcza on realizację budownictwa na 
obszarach, na których nie obowiązują 
miejscowe plany zagospodarowania. 
Deweloperzy w takich sytuacjach się-
gają po dokument o nazwie „warunki 
zabudowy”. Na tej podstawie mogą się 
ubiegać o lokalizację w danym miejscu 
nowego budynku.

W ten sposób powstają domy autono-
miczne, postawione tam, gdzie nikt ich 
nie przewidywał, zaczynają funkcjonować 
same dla siebie. Dopiero po jakimś czasie 
mieszkańcy ze zdziwieniem odkrywają, 
że brakuje miejsca na usługi publiczne, 
nie ma gdzie zlokalizować parkingu, cza-
sami nawet nie przewidziano możliwości 
budowy drogi dojazdowej. Przykłady 
takiego postępowania można znaleźć 
w każdej właściwie gminie. Co ciekawe, 
na pierwszy rzut oka wszystko wydaje 
się być w zgodzie z prawem. Deweloper 
wykorzystał możliwości, dostrzegł szansę 
budowy domu w nowym miejscu, brak 
planu miejscowego wykluczył możliwość 
zablokowania takiego zamiaru.

Takie przypadki nie występują od 
niedawna. Chaos w przepisach pogłębia 
się, ale jego początki sięgają czasów, gdy 
w Polsce zaczynała obowiązywać nowa 
rzeczywistość ustrojowa. Dużo grzechów 
mają na sumieniu rządzących w poszcze-

gólnych dekadach. Dyskusje na tematy 
zagrożeń toczyły się już za rządów SLD. 
Od tego czasu bałagan pogłębia się, trwa 
zjawisko swobodnego interpretowania 
prawa, wykorzystywania nieprecyzyj-
nych przepisów.

Jeśli na przykład deweloper chce 
sprzedać lokal mieszkalny, który nie 
może być mniejszy niż 25 metrów kwa-
dratowych, to sprzedaje lokale nawet 
mniejsze, ale jako użytkowe. Potem oka-
zuje się, że ktoś w tych pomieszczeniach 
urządził sobie mieszkanie. W wielkich 
miastach takich przypadków występuje 
bardzo dużo. Cena metra kwadratowego 
w centrum jest wysoka, nabywców nie 
stać na mieszkania 50-metrowe, więc 
kupują lokale nawet 15-metrowe, w 
których żyją.

Nie można traktować takich miesz-
kań jako pełnowartościowe, ale dla mło-
dego człowieka, który od rana do nocy 
jest zajęty, potrzebuje tylko miejsca do 
spania, jest to układ bardzo korzystny. 
Wszystko dzięki swobodnej interpretacji  
przepisów budowlanych, wykluczających 
mieszkanie w tak malutkich pomieszcze-
niach. Na deweloperach można polegać. 
Zawsze znajdą ciekawe rozwiązanie, nie 
powstrzyma ich żaden przepis.

Od dawna słychać opinie, że powinno 
się ograniczyć możliwość rozpoczyna-
nia inwestycji na podstawie warunków 
zabudowy. Tylko w ten sposób można 
powstrzymać niekontrolowany rozwój 
budownictwa mieszkaniowego. Żaden 
samorząd nie znajdzie skutecznego spo-
sobu na walkę z takim zjawiskiem. Nie 
wszędzie obowiązują plany miejscowe, 
nie zawsze uwzględniają konieczność 
istnienia infrastruktury technicznej, 
odpowiedniej komunikacji.

To nie tylko moja opinia – budow-
nictwo wielorodzinne powinno się 
koncentrować w środku miast. Wyko-
rzystana zostanie wtedy pełna infra-
struktura. W centrum nie ma z tym 
kłopotów. Alternatywą jest wyludnia-
nie centrów wielkich miast. Już dziś w 
wielu miejscach przypominają pustynię, 
żadna działalność kulturalna i handlo-
wa temu nie zapobiegnie. Tymczasem 
na głębokich peryferiach lub nawet w 
sąsiednich miejscowościach kwitnie 
budownictwo wielorodzinne. Generuje 
to wielkie problemy komunikacyjne, na 
dojazdach do miast tworzą się wielkie 
korki. Najlepiej byłoby lokować budow-
nictwo rozproszone daleko od centrum, 
a miejsca zurbanizowane wykorzystywać 
zgodnie z przeznaczeniem.

Inna sprawa to dostępność infra-
struktury. Kto, zgodnie z przepisami „Pol-
skiego ładu”, zbuduje domek w szczerym 
polu, od gminy zażąda doprowadzenia 
kanalizacji, wody, innych mediów. A nie 
każdy samorząd stać na realizację takich 
potrzeb. Jeśli dziś mówimy o chaosie w 
dziedzinie budownictwa, to prawdziwa 
„wolna amerykanka” zacznie się, gdy rzą-
dzący spełnią groźby i zaczną realizo-
wać „Polski ład”. Skutki tego poniosą 
mieszkańcy, a także samorząd, bo na 
nim, a nie na politykach skupi się całe 
rozgoryczenie mieszkańców.

Andrzej  Strażyński 
Przewodniczący Komisji  

Komunikacji, Budownictwa  
i Infrastruktury w Radzie  

Powiatu Poznańskiego 
Fot. Arch. A. Strażyńskiego

Wakacje za progiem. Mając to na 
uwadze, jak również fakt, że dostęp do 
wielu miejsc był w ostatnich miesiącach 
utrudniony, chciałbym w kilku słowach, 

Wakacyjne	atrakcje	w	Powiecie	i	nie	tylko
zachęcić Państwa do odwiedzenia inte-
resujących miejsc w naszym Powiecie. 
Wiele z niech to prawdziwe perły i - co 
równie ważne - są one na wyciągnięcie 
ręki.

Wielkopolski Park Narodowy dostęp-
ny jest cały rok. Wyprawa do WPN-u 
to okazja do spacerów lub przejażdżek 
rowerowych – długich lub krótkich, jak 
kto lubi, w otoczeniu śpiewów ptaków i 
pięknych widoków przyrody, wśród której 
są polodowcowe jeziora. Warto zobaczyć 
Jezioro Góreckie z Wyspą Zamkową, na 
której znajdują się ruiny romantycznego 
zamku. Pod koniec lata na wyspie można 
zobaczyć kormorany. Piękny widok. Sam 
byłem tak kilka razy i ciągle pozostaje 
pod wrażeniem tego miejsca.

Kolejnym niezwykłym miejscem na 
mapie naszego Powiatu, które w wakacje 
warto odwiedzić, jest „Park Dzieje” w 
Gminie Murowana Goślina. W ostatnich 
latach miejsce to otrzymało powiatowy 
Certyfikat Rekomendowanej Atrakcji 
Turystycznej Powiatu Poznańskiego. 
Miejsce to najbardziej znane jest z re-
alizacji największego w Polsce widowiska 
plenerowego pn. „Orzeł i krzyż”, które 
także będzie grane w czerwcu i lipcu tego 
roku „Orzeł i krzyż” to multimedialne 
widowisko edukacyjne z dziesiątkami 
aktorów-wolontariuszy, podczas którego 
prezentowana jest historia Polski od jej 
powstania do współczesności. Na ten 
spektakl przyjeżdżają ludzie z całej Polski 
i nie tylko. Można się o tym samemu 

12 czerwiec 2021



Powiat	Poznański	/	Narodowy	Spis	Powszechny

przekonać, gdy prowadzący przed roz-
poczęciem pyta publiczność skąd jest 
i wymienia wszystkie województwa. 
Gdy byłem tam w poprzednich latach, 
to z każdego ktoś był. Warto dodać, że 
Park Dzieje powstał na wzór francuskie-
go historyczno-rozrywkowego parku w 
Puy du Fou w Wandei. Jest to drugi po 
Disneylandzie największy park rozrywki 
we Francji, który każdego roku przyciąga 
ok. 2 milionów odwiedzających.

Ostatnie miejsce, które chciałbym 
polecić nie jest w samym Powiecie, ale 

na granicy z miastem Poznań – to ścież-
ka w koronach drzew na poznańskim 
Antoninku. Ścieżkę otwarto wiosną rok 
temu. Ścieżka ma długość ok 250 m i w 
najwyższym miejscu wznosi się na 13 m 
nad ziemią. Widoki z góry przepiękne i 
niezwykłe miejsce na spędzenie czasu 
z rodziną.

To tylko oczywiście przykłady. Atrak-
cyjnych miejsce w Powiecie Poznańskim 
jest dużo więcej. Ułatwieniem do ich po-
znania może być np. seria Przewodników 
Niedzielnych (Rowerzysty, Tropiciela i 

Pogromcy duchów), które ukazały się w 
2020 r. i były finansowane ze środków 
Powiatu. Publikacje te w przystępny i 
intersujący sposób opisują miejsca, które 
położone są w naszym sąsiedztwie, a o 
istnieniu których niekiedy nie zdajemy 
sobie sprawy. Podpowiem na koniec, że 
warto tam jechać nie tylko w niedzielę.

Udanych wakacji Państwu życzę.

Paweł Ratajczak 
Radny Powiatu Poznańskiego 

Fot. Arch. P. Ratajczaka

Od	23	czerwca	do	pracy	
w	terenie	ruszają	rachmi-
strzowie.

Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań 2021 potrwa do 30 wrze-
śnia. Obowiązkową formą udziału w 
badaniu jest samospis przez Internet. 
Możemy go zrealizować samodzielnie na 
własnym urządzeniu elektronicznym – 
komputerze, tablecie, smartfonie lub w 
punktach spisowych zorganizowanych 

Narodowy	Spis	Powszechny		
Ludności	i	Mieszkań	2021

m.in. przez urzędy gmin. Możemy też 
zadzwonić na infolinię 22 279 99 99 i 
wybrać opcję „Spis na żądanie”, wtedy 
spisze nas rachmistrz telefoniczny – od 
razu lub w umówionym terminie. Od 
maja pracują też rachmistrze, którzy 
aż do teraz wykonywali swoje zadania 
wyłącznie telefonicznie. Dzwonią oni do 
mieszkańców województwa z numeru 
22 828 88 88 lub numeru infolinii. Już 
od 23 czerwca będziemy mogli spotkać 
ich w swojej miejscowości. Ruszają do 

pracy w terenie by umożliwić wypeł-
nienie obowiązku spisowego wszystkim 
tym, którzy – z różnych względów – nie 
mogli tego uczynić przez Internet lub 
telefonicznie. 

Wielu mieszkańców województwa 
czekało na ten moment, wielu pytało 
rachmistrzów kiedy będą mogli spotkać 
się z nimi bezpośrednio. To zarówno 
Ci, którzy z powodu braku dostępu do 
komputera, złego stanu zdrowia, bądź 
innych przyczyn, nie mogli wypełnić sa-
modzielnie formularza spisowego, czy 
dotrzeć do punktu w urzędzie gminy.  
Zanim jednak rachmistrz zapuka do 
naszych drzwi warto się do tego spotka-
nia przygotować. Co zatem powinniśmy 

wiedzieć? Jak rozpoznać rach-
mistrza? Jak sprawdzić jego 
tożsamość? O co rachmistrz 
może zapytać, a jakich pytać 
zadawać nie może?

Jak	się	przygo-
tować	do	wizyty	
rachmistrza?

Rachmistrz spisowy to 
osoba, która przeszła prze-
szkolenie, zdała egzamin i 
została zatrudniona przez 
urząd statystyczny do reali-
zacji spisu na terenie woje-
wództwa. Wyposażona ona 
została w identyfikator ze 
zdjęciem, na której widnieje 
imię i nazwisko rachmistrza, 
a także numer identyfikato-
ra. Posiada także urządzenie 
elektroniczne – smartfon – 
z którego odczytuje pytania 
spisowe i na którym zapisuje 
nasze odpowiedzi. 

Możemy też, zanim wpu-
ścimy rachmistrza do domu 
i przekażemy mu informacje, 
sprawdzić tożsamość rachmi-
strza. Możemy to uczynić na 
dwa sposoby: poprzez apli-
kację: sprawdź tożsamość 
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Narodowy	Spis	Powszechny

rachmistrza na stronie spis.gov.pl lub 
na infolinii 22 279 99 99. W obu przy-
padkach podając imię, nazwisko i numer 
identyfikacyjny rachmistrza, którego 
chcemy sprawdzić. Wiele gmin opubli-
kowało listę rachmistrzów w gazetach 
gminnych lub na stronie internetowej.

Formularz spisowy zawiera szereg 
pytań, począwszy od pytania o PESEL, 
datę urodzenia, adres zamieszkania, stan 
cywilny, przynależność do mniejszości 
narodowych i etnicznych, związków 
wyznaniowych i kościołów, związków 
partnerskich, posiadanego orzeczenia o 
niepełnosprawności i samooceny zdro-
wia, migracje i aktywność zawodową 
po warunki mieszkaniowe – w tym po-
wierzchnię mieszkania, rodzaj własności i 
tytułu prawnego do zamieszkania, liczbę 
pokoi i kuchni, sposób ogrzewania i insta-
lacje. Przed spotkaniem z rachmistrzem 
warto przejrzeć ich listę lub odwiedzić 
wersję demonstracyjną formularza – obie 
dostępne na spis.gov.pl. Można zasta-
nowić się czy chcemy odpowiadać na 
pytania o niepełnosprawności, religię 
i związki partnerskie – udzielenie na 
nie odpowiedzi nie jest obowiązkowe, 
choć warto to zrobić. Jeśli zdecydujemy, 
że tak dobrze jest zadbać o własną pry-
watność, aranżując spotkanie w sposób 
gwarantujący nam prywatność. 

Rachmistrz nie może nas pytać o: 
numer dowodu osobistego, konto w ban-
ku, pin do karty, wartość oszczędności, 
wysokość dochodów, wartość mieszkania 
czy domu, posiadany majątek, w tym 
samochody, wartościowe przedmioty. 
Nie może nas prosić o okazanie, ani 
podpisanie jakichkolwiek dokumentów. 
Aby zrealizować wywiad rachmistrz nie 
musi oglądać mieszkania. Jeśli chcemy, 
i mamy takie warunki, możemy rach-
mistrza przyjąć np. w ogrodzie. Co wię-
cej, rachmistrz nie może od nas żądać 
wpuszczenia do mieszkania czy domu. 
Nie może kopiować przekazanych przez 
nas danych z urządzenia, na które od 
razu powinien wprowadzać informacje. 
Nie ma potrzeby robienia notatek. Nie 
może też udostępniać zebranych danych 
osobom trzecim, nawet jeśli o dane te 
zapytają nasi bliscy.  

Zasady te sprawiają, że wszystkie 
formy udziału w spisie gwarantują ten 
sam, wysoki poziom bezpieczeństwa, a 
żadne dane osobowe nie zostaną udo-
stępnione czy rozpowszechnione, chro-
nione są bowiem tajemnicą statystyczną. 
Wszystkie osoby pracujące przy spisie 
składają przyrzeczenie jej zachowania.

Spiszmy się bo: Liczymy się dla 
Polski! 

Gminne Biuro Spisowe w Dopiewie
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NSP	/	informacje	gminne	/	inwestycje

Pracownicy Urzędu Statystycznego 
w Poznaniu wspólnie z Gminnym Biurem 
Spisowym, w niedzielę 13.06.2021 r. zor-
ganizowali punkt do tzw. samospisu przy 
Szkole Podstawowej im. Kawalerów Or-
deru Uśmiechu w Dąbrówce. W akcji 
udział wzięło prawie 100 mieszkańców.

Liczymy	się	dla	Polski!
Prawie 40% mieszkańców z Gminy 

Dopiewo już się spisało w Narodowym 
Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 
2021. Jesteśmy w czołówce gmin woje-
wództwa wielkopolskiego z najwyższym 
odsetkiem wypełnionych formularzy. To 
bardzo dobry wynik! Jeśli jeszcze tego nie 
zrobiłeś, spisz się przez Internet, wcho-
dząc na stronę internetową: www.spis.
gov.pl. – spis zajmie ci do 5 minut!

Możesz	spisać	się	
w	punkcie	spisowym	
w	Dopiewie

Przez cały czas trwania spisu istnieje 
możliwość skorzystania ze stanowiska 
komputerowego przygotowanego do sa-
mospisu w Urzędzie Gminy Dopiewo przy 
ul. Leśnej 1c w Dopiewie w godzinach 
pracy urzędu.

Ważne! Zanim przyjdziesz do 
urzędu, przygotuj niezbędne dane swo-
je oraz pozostałych członków rodzin/

Mobilny	Punkt	Spisowy	w	Dąbrówce

współmieszkańców (np. PESEL, rodzaj 
wykształcenia, wykonywany zawód, miej-
sce pracy, powierzchnia mieszkania). 
Lista pytań, na które należy udzielić od-
powiedzi w ramach Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Więcej informacji o Narodowym Spi-
sie Powszechnym Ludności i Mieszkań 
2021 znajdziesz na stronie internetowej 
spis.gov.pl oraz dzwoniąc na infolinię 
spisową pod numer tel. 22 279 99 99, 
a także w Gminnym Biurze Spisowym 
w Dopiewie – dzwoniąc pod nr tel. 61 
8906 396, 61 8906 373, 61 8906 352, 
lub wysyłając e-mail pod adres: biuro.
spisowe@dopiewo.pl.

Wygraj	nagrody

Jeśli dokonałeś już samospisu, mo-
żesz zgłosić chęć udziału w loterii Naro-
dowego Spisu Powszechnego Ludności 
i Mieszkań 2021! Szybsze spisanie się 
- zwiększa szanse na wygraną w lote-
rii. Jak to zrobić? Wejdź na stronę spis.
gov.pl – spisz się przez Internet. Pobierz 
i zarejestruj unikatowy kod na https://
loteria.spis.gov.pl/. 

Gminne Biuro Spisowe w Dopiewie 
fot. M. Juskowiak

Centralna Ewidencja Emisyjności 
Budynków (CEEB) – nowy obowiązek 
właścicieli lub zarządców nieruchomości.

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel 
lub zarządca będzie miał obowiązek zło-
żenia deklaracji do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczą-
cej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Nowy	obowiązek	związany	
z	nieruchomością

Deklarację będzie można złożyć 
drogą elektroniczną na stronie: zone.
gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w 
Urzędzie Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c 
(wniosek jest dostępny pod adresem:  
https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-
-do-pobrania/). 

Na wysłanie deklaracji obywatele 

będą mieli 12 miesięcy w przypadku 
istniejących budynków. W przypadku 
nowo powstałych obiektów będzie to 
termin 14 dni od uruchomienia nowego 
źródła ciepła lub spalania paliw.

Odpowiedzialnym za to zadanie jest 
Główny Urząd Nadzoru Budownictwa 
(GUNB).

Więcej informacji na stronie GUNB: 
www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewi-
dencja-emisyjnosci-budynkow-faq .

EB

Gmina Dopiewo rozbudowuje dwie 
oczyszczalnie ścieków - w Dopiewie i 
Dąbrówce, łącznie za 50 mln zł. Pozy-
skała na ten cel dotacje. Na ukończeniu 
jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w 
Dopiewie (na zdjęciu), która kosztowała 
18 mln zł – dofinansowanie z Unii Eu-
ropejskiej (WRPO na lata 2014-2020) 
wyniosło 7 mln zł. Do końca 2022 r. 
potrwa rozbudowa oczyszczalni w Dą-

Rozbudowujemy	oczyszczalnie	za	50	mln	zł
brówce, która pochłonie aż 32 mln zł – 
dofinansowanie z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych (wsparcie krajowe) 
ma wynieść  2,5 mln zł.

AM, 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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inwestycje

Rozbudowana oczyszczalnia ścieków w Dopiewie

Zakończyły się prace związane  
z wykonaniem utwardzonego pobocza 
wzdłuż boiska w Palędziu. Wykonawca: 
Zakład Usług Komunalnych  z Dopiewa. 
Wartość:  30 tys. zł. Inwestycja zosta-
ła zrealizowana przez Gminę Dopiewo 
dzięki wygranej projektu złożonego  
w Dopiewskim Budżecie Obywatelskim.

Justyna Bartkowiak,  
fot. Michał Juskowiak

Miejsca	parkingowe	przy	boisku

Zakończono budowę ul. Południo-
wej i Łąkowej w Dopiewie. Powstała 
kanalizacja deszczowa, droga, ścieżka 
pieszo - rowerowa i oświetlenie. Koszt 
inwestycji: 1,3 mln zł.  Wykonawca: firma 
Perfecta z Komornik. Gmina Dopiewo 
pozyskała na modernizację dofinan-
sowanie z Rządowego Funduszu Dróg 
Samorządowych. 

AR, fot. M. Juskowiak

Południowa	i	Łąkowa	w	Dopiewie	
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inwestycje	/	bezpieczeństwo

Otoczenie stawu w Dopiewie zmieniło 
się w ostatnich latach nie do poznania. 
Zbiornik został oczyszczony i zmoder-
nizowany, powstało wiele obiektów 
małej architektury – zachęcających do 
spędzenia w tym miejscu czasu. Cał-
kiem niedawno na środku zbiornika 
zainstalowano fontannę, z której nie 
tylko tryska woda, ale i światło, umi-
lając mieszkańcom Dopiewa wieczor-
ne spacery. Inwestycję sfinansowano z 
budżetu Gminy Dopiewo – ze środków 
sołeckich Dopiewa.

AM, fot. Marcin Napierała 

Fontanna	na	stawie	w	Dopiewie

Dziennik służby Straży Gminnej w 
Dopiewie informuje o 248 zdarzeniach, 
jakie miały miejsce na terenie Gminy, w 
których uczestniczyli strażnicy w maju 
2021 r. Najwięcej było kontroli ruchu 
drogowego – 80 (parkowanie, zajęcie 
pasa drogowego) i kontroli porządko-
wych - 71 (spalanie odpadów, dzikie 
wysypiska śmieci, odbiór odpadów, 
brak podłączenia posesji do kanaliza-
cji). Nieco mniej odnotowano kontroli 
bezpieczeństwa - 58 (związanych z epi-

Kronika	Straży	Gminnej
demią,  obiektów komunalnych, miejsc 
spożywania alkoholu). Ponadto miało 
miejsce 39 interwencji związanych ze 
zwierzętami.                                                                                                           

Wybrane	interwencje	
4.05.2021 – Skórzewo, ul. Poznańska: 

zaśmiecanie miejsca publicznego, 
sprawcę ustalono i ukarano man-
datem.

7.05.2021 – Gołuski, ul. Szkolna: zanie-
czyszczenie nawierzchni jezdni przez 
pojazdy obsługujące budowę, naka-
zano oczyszczenie jezdni, a osobę 
odpowiedzialną ukarano mandatem.

11.05.2021 – Dopiewo, ul. Wyzwole-
nia: spożywanie alkoholu w miej-
scu publicznym , sprawcę ukarano 
mandatem.

28.05.2021 – Dopiewiec, ul. Szkolna: 
wprowadzenie psa bez smyczy na 
teren szkoły podstawowej, sprawcę 
ukarano mandatem.

Tomasz Strugacz, Strażnik Gminny

Podajemy zdarzenia, jakie Komi-
sariat Policji w Dopiewie odnotował w 
maju 2021 r.

Kradzieże
– 13.05.2021: Skórzewo - kradzież kół 

od pojazdu marki Fiat Tipo 
– 27.05.2021: Skórzewo - kradzież te-

lefonu Samsung A51 
– 31.05.2021: Dopiewiec - kradzież po-

jazdu Mercedes GLC

Ponadto odnotowano 31 zdarzeń 
drogowych – kolizji i wypadków.

asp. szt. Przemysław Waliński,  
Kierownik Ogniwa Prewencji  

w Komisariacie Policji w Dopiewie

Kronika		
Policyjna

OSP	Dopiewo

1.05.2021 – Fiałkowo, ul. Więckow-
ska. Ognisko oraz pożar trawy.

6.05.2021 – Dopiewiec, ul. Kolejo-
wa. Pożar szopki w pobliżu zabudowy 
mieszkalnej.

12.05.2021 – Dopiewiec, ul. Wodna. 
Kot na dachu.

15.05 – Dopiewiec, ul. Polna – Prze-
źmierowo, ul. Rynkowa. Transport na 

Kronika	Ochotniczej		
Straży	Pożarnej

szczepienie przeciw COVID-19.
21.05.2021 – Lusowo, ul. Poznań-

ska. Drzewo zagrażające bezpieczeństwu 
przechodniów

23.05.2021 – Dopiewo, ul. Młyńska. 
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bezpieczeństwo

Według zgłoszenia bocian wpadł do ko-
mina. Ze względów na brak możliwości 
rozstawienia podnośnika hydrauliczne-
go, została zadysponowana jednostka 
specjalistyczna posiadająca na swoim 
wyposażeniu drona przy pomocy którego 
całkowicie udało się wykluczyć obecność 
bociana w kominie. 

23.05.2021 – Dopiewo, 
ul. Młyńska. Widoczne za-
dymienie z nieczynnego ko-
mina - w wyniku rozpozna-
nia stwierdzono rozpalone 
ognisko u podstawy komina.

24.05.2021 – Lisówki, 
ul. Trzcielińska. Otwarcie 
drzwi do mieszkania.

26.05.2021 –Fiałkowo 
i Dąbrówka, ul. Parkowa. 
Transport na szczepienie 
przeciw COVID-19.

30.05.2021 – Dąbrów-
ka. Zabezpieczenie Biegu o 
Koronę Księżnej Dąbrówki.

31.05.2021 – Konarzewo, ul. Kościel-
na - Dąbrówka ul. Parkowa. Transport 
na szczepienie przeciw COVID-19.

31.05.2021 – Konarzewo, ul. Ko-
ścielna. Pokazy z okazji dnia dziecka 
w przedszkolu „Mądra Sowa”.

OSP	Palędzie
2.05.2021 - Skórzewo. Pompowanie 

wody z zalanej drogi.

5.05.2021 - S11 22km. Kolizja sa-
mochodu ciężarowego z samochodem 
osobowym. Dwie osoby uwięzione w 
pojeździe. Brak osób poszkodowanych.

06.05.2021 – Dopiewiec, ul. Środko-
wa. Pożar pomieszczenia gospodarczego.

09.05.2021 – Dąbrówka, ul. Świer-
kowa. Pożar drzewek przy budynku 

mieszkalnym.
12.05.2021 – Konarzewo i Dąbrów-

ka. Transport pacjentów na szczepienie 
przeciw Covid-19.

14.05.2021 - Zakrzewo. Fałszywy 
alarm z systemu monitoringu prze-
ciwpożarowego na terenie jednego z 
zakładów produkcyjnych.

26.05.2021 – Dopiewo i Dąbrówka. 
Transport niepełnosprawnej pacjentki 

na szczepienie przeciw 
Covid-19.

28.05.2021 – Palę-
dzie, ul. Pogodna. Po-
żar kuchni w budynku 
mieszkalnym.

30.05.2021 – Do-
piewiec, ul. Promyk. 
Załączona czujka 
czadu.

Maj był miesiącem 
pracowitym dla straża-
ków. Oprócz wyjazdów 

do interwencji druhowie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Palędziu skosili trawę 
wokół stawku w Palędziu, uczestniczyli 
w próbnej ewakuacji przedszkola w Do-
piewcu, stworzyli parking przy boisku w 
Palędziu, dwukrotnie gościli w przed-
szkolach - w Dąbrówce i w Dopiewcu, 
gdzie przeprowadzili pogadanki z dziećmi 
na temat bezpieczeństwa i pracy stra-
żaka. Oprócz tego w niedzielę 30 maja 
zabezpieczyli „Bieg o Koronę Księżnej 
Dąbrówki”.

OSP	Zakrzewo
4.05.2021 – Dąbrowa, ul. Szafirowa. 

Pompowanie wody, zalane wejście do 
przedszkola 

5.05.2021 – Konarzewo i Dąbrów-
ka. Transport pacjenta na szczepienie 
przeciw Covid-19.

5.05.2021 – Sierosław , ul. Łowiecka. 
Złamane drzewo. 

9.05.2021 – Dąbrowa, ul. Hiszpań-
ska. Pożar gałęzi i traw. 

9.05.2021 – Dąbrówka, ul. Świer-
kowa. Pożar drzewa przy budynku 
mieszkalnym.

11.05.2021 - Sierosław. Usunięcie 
gniazda owadów z placu zabaw.  

12.05.2021 – Skórzewo, ul. Miła, 
Poznańska. Kolizja 2 samochodów.

14.05.2021 – Zakrzewo. Marmite, 
monitoring przeciwpożarowy.

18.05.2021 – Konarzewo i Dąbrów-
ka. Transport pacjenta na szczepienie 
przeciw Covid-19. 

20.05.2021 – Dopiewiec, przedszkole. 
Ćwiczenia ewakuacyjne. 

21.05.2021 – Sierosław, ul. Bukowska 
307. Kolizja 4 samochodów. 

22.05.2021 – Zakrzewo, lasy, groby. 
Sprzątanie świata.

22.05.2021 – Dąbrówka. Otwarcie 
mieszkania. 

23.05.2021 – Dąbrowa, ul. Batorow-
ska. Kolizja samochodów. 

23.05.2021 – Więckowice, DW 307. 
Kolizja samochodów.

24.05.2021 – Przeźmierowo rondo. 
Kolizja samochodów.

26.05.2021 – Więckowice - Dąbrów-
ka. Transport pacjenta na szczepienie 
przeciw Covid-19.

28.05.2021 – Zakrzewo, 
11 km. Kolizja samochodów. 
28.05.2021 – Palędzie, ul. Pogodna. Po-
żar kuchni w budynku mieszkalnym. 
30.05.2021 – Dąbrówka, las. Zabez-
pieczenie „Biegu o Koronę Księżnej 
Dąbrówki”.

Beata Spychała, fot. Arch. OSP
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wakacje	-	bezpieczeństwo

Wakacje to beztroski wypoczynek, 
często połączony z rekreacją nad wodą. 
Wtedy dochodzi do większej liczby uto-
nięć. Jednym z głównych celów ogólno-
polskiej akcji „Kręci mnie bezpieczeń-
stwo nad wodą” jest zwrócenie uwagi 
na występujące nad wodą zagrożenia i 
promowanie odpowiedzialnych postaw 
osób przebywających nad wodą, a w efek-
cie dalsze ograniczanie wypadków. Uto-
nięcia, choć występują co roku nadal 
stanowią wyzwanie dla działań służb 
ratunkowych. Aby zapobiegać tego typu 
zdarzeniom, policjanci w okresie waka-
cyjnym prowadzą akcje informacyjno-
-edukacyjne na terenie całego kraju. Bez-
pośrednimi adresatami projektu są osoby 
dorosłe, młodzież, dzieci, oraz zarządcy 
kąpielisk, a także podmioty prowadzącej 
działalność w zakresie rekreacji wodnej 
i wypoczynku. 

Regionalna akcja „Kręci mnie bez-
pieczeństwo nad wodą” odbyła się 17 
czerwca 2021 r. w Niepruszewie, w są-
siedniej Gminie Buk. Policjanci przypo-
minali dzieciom, młodzieży i dorosłym 
wypoczywającym nad wodą (również 
wędkarzom) o zasadach bezpieczeń-
stwa. Policja zachęcała do korzystania 
z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa (informacje o zaobserwowanych 
tzw. „dzikich kąpieliskach”, miejscach 
niebezpiecznych na terenach wodnych 
czy przypadki utonięć).

Bezpiecznie	zakręceni Akcja obejmowała: 
• zajęcia z bezpieczeństwa prowa-

dzone przez policjantów 
• prezentacja mobilnego komisariatu 
• zajęcia i konkursy edukacyjne dla 

dzieci 
• pokaz udzielania pomocy przed-

medycznej
• prezentacja sprzętu policyjnego, 

strażackiego i wojskowego
• pokazy ratownicze z użyciem łodzi 

motorowych i skuterów wodnych
• przelot śmigłowca policyjnego

Organizatorami akcji byli: Komen-
da Wojewódzka Policji w Poznaniu oraz 
Urząd Miasta i Gminy Buk.

Imprezę obecnością zaszczycili m.in.: 
Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński, 
Przedstawiciel Marszałka Wojewódz-
twa Wielkopolskiego – Pełnomocnik 
Marszałka ds. Ochrony Informacji Nie-
jawnych UMWW w Poznaniu Elżbieta 
Ruta-Solarska, Członek Zarządu Powiatu 
w Poznaniu Piotr Zalewski, Komendant 
Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. 
Piotr Mąka, p.f. Wójta Gminy Dopiewo 
Zbyszko Górny, Wielkopolski Komendant 
Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej 
w Poznaniu, nadbryg. Dariusz Matczak, 
Komendant Miejski Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Poznaniu st. bryg. Jacek 
Michalak, Komendant Wydziału Żan-
darmerii Wojskowej w Poznaniu ppłk 
Piotr Sztrom, Dyrektor Wojewódzkiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Po-
znaniu Marcin Zieliński, przedstawiciel 
Wielkopolskiego Wodnego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego Andrzej Szy-
mański.

Tekst i fot. Beata Spychała 
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Zniknie mural z Fryderykiem Chopi-
nem, który zdobił ścianę Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Skórzewie. Powodem jest 
modernizacja, polegająca na dobudowie 
wiatrołapu i termomodernizacją części 
elewacji. Do malowidła zdążyli przyzwy-
czaić mieszkańcy, ponieważ znajdowało 
się ono na widocznej spoza terenu szko-

Nowa	elewacja	zasłoni	mural	

Unijny	Certyfikat	COVID

ły ścianie starszej sali gimnastycznej. 
Mural powstał 2 lata temu jako rezultat 
projektu plastycznego. Namalowali go 
uczniowie pod kierunkiem artysty pla-
styka i graficiarza Jakuba Bitki. Dzieci 
naniosły na mur nuty i inne wzory, a 
plastyk zwieńczył dzieło postacią patro-
na szkoły.Nie będzie muralu, ale będzie 

cieplej. Wśród mieszkańców Skórzewa 
nie brakuje optymistów, którzy wierzą, 
że obydwie rzeczy mogą iść ze sobą w 
parze – i będzie można w przyszłości 
ozdobić ścianę muralem raz jeszcze.

AM, fot. Arch. SP nr 1 w Skórzewie 

Mural stworzyły w 2019 r. dzieci pod kierunkiem artysty plastyka Jakuba 
Bitki. Namalował on także postać patrona szkoły - Fryderyka Chopina.
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oświata

Uczniowie klas ósmych Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Dopie-

Egzaminy	ósmoklasistów
wie pisali w 
dniach 25 do 
27 maja swój 
pierwszy waż-
ny egzamin, 
podobnie jak 
ich rówieśni-
cy w innych 
p o l s k i c h 
szkołach. Na 
trz ydniow y 
maraton eg-
zaminacyjny 
składały się 
pisemne testy 
z języka pol-

skiego, matematyki i języka angielskiego. 

Egzaminy, ze względu na pandemię, 
odbywały się w reżimie sanitarnym, 
zgodnie z wytycznymi przygotowanymi 
przez Centralną Komisję Egzaminacyjną 
i Ministerstwo Edukacji i Nauki. 

Każdy dzień egzaminów był pełen 
emocji. Dla ósmoklasistów wysokie 
wyniki z egzaminów będą przepustką 
do wymarzonych szkół średnich. Nasi 
uczniowie musieli wykazać się licznymi 
umiejętnościami i wiedzą. Mierzyli się 
z fragmentem „Pana Tadeusza”, dłuż-
szą wypowiedzią - rozprawką lub opo-
wiadaniem, różnorodnymi zadaniami  
z matematyki – pięknej, lecz niełatwej 
królowej nauk, redagowaniem e-maila 
w języku angielskim.

Małgorzata Rogal - Dropińska

Powrót do szkoły i piękna pogoda 
przyczyniły się do zgłębienia wiedzy o 
Skórzewie i naszej pięknej okolicy. Obiek-
tem naszego zainteresowania stał się 
najwyższy zabytek naszej  miejscowości 
- Kościół pw. Św. Marcina i św. Wincen-
tego. Uczniowie podczas lekcji poznali 
historię budynku. Pracowali też twórczo, 

Szkolne	spotkania	ze	sztuką
szkicując w plenerze wieżę kościelną. Nie 
dla wszystkich było to łatwe zadanie, ale 
wszyscy podjęli je i ukończyli z sukce-
sem. Poznanie technik rysunkowych, 
podczas zdalnego nauczania, zaowo-
cowało wykonaniem pięknych szkiców. 
Uczniowie mogli w praktyce przekonać 
się jak ogromne możliwości drzemią w 

prostym na-
rzędziu jakim 
jest ołówek, a 
także, że naj-
ciekawsze te-
maty do  pra-
cy znajdują się 
w pobliżu. 
Kontynuacją 
poszerzania 
wiedzy o za-
bytkach oko-
licy, będzie 
w y kon a n ie 
makiety skó-

rzewskiego kościoła 
- w ramach projektu 
„Znam zabytki mojej 
Gminy”, do którego 
nasza szkoła została 
zgłoszona.

SP1 Skórzewo
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przyroda

Włos się jeży, całkiem świeży  
Pełno jeży, całkiem świeżych  
Włos się jeży na zwierzynie  

Włos się jeży...pełno jeży sobie leży! 

W czerwcu można zaobserwować ak-
tywność zarówno żurawia jak i usłyszeć 
śpiew wilgi - pierwowzorów gminnych 
maskotek DOP i EWO. Żurawie teraz 
wyprowadzają swoje młode i można je 
spotkać na polach, na terenach wilgot-
nych. Śpiew wilgi to charakterystycz-
ne, głęboko melodyjne ‚zofija! zofija!’ i 
można je usłyszeć w starych parkach, w 
koronach drzew. Warto pamiętać stare 
przyrodnicze powiedzenie ‚Wilga dzwoni 
na deszcz’. Dlatego nie zdziwiło nas, jak 
krótko po usłyszanym w pracy, wilgowym 
komunikacie, nastąpiło sążniste oberwa-
nie chmury. Deszczowa pogoda zachęca 
zwierzęta do wyjścia z kryjówek. Kiedy 
podczas zajęć w pracy przejeżdżaliśmy 
obok grupki muflonów w deszczowym 
krajobrazie, widok był tak malowniczy, 
że musieliśmy wrócić do domu po sprzęt 
fotograficzny. Podchodzenie w kucki w 
mokrym zbożu skończyło się komplet-
nym przemoczeniem butów i spodni. 
Zmoczone doszczętnie muflony pozwo-
liły mi wykonać krótką sesję, a że nie 
przestawało padać, musiałem ratować 
sprzęt fotograficzny przed zalaniem. 

Przyrodnicze	rozmaitości
Ptasia	młodzież	

W tym roku mamy szczególną moż-
liwość podpatrywania różnej maści 
podlotów. Ostatnio często widujemy na 
podwórku młodziutkiego wróbla, który 
już lata, ale jeszcze nie tak dobrze jak 
jego rodzice. Na jednym z pasieczysk na 
ulu siedziała mała zięba, która wcale się 
mnie nie bała. Przelatywała od ula do 
ula podśpiewując, aż odleciała w sobie 
znanym kierunku, czekając na powrót 
rodziców. Ptasi rodzice nadal są obciąże-
ni obowiązkiem karmienia. Szczególny 
moment udało mi się zaobserwować z 
kuchennego okna. Na świeżo skoszony 
trawnik przyleciał ruchliwy szpak, zaczął 
się energicznie przechadzać tu i tam i 
wnet wydłubał grubaśnego pędraka i 
od razu odleciał ze zdobyczą. Niestety, 
oprócz radosnych momentów, zdarzają 
się te smutniejsze. W tej samej lokalizacji 
na jednym z daszków ulowych znaleźli-
śmy rozbite ptasie jajko. Prawdopodob-
nie padło ofiarą jednego ze smakoszy 
ptasich jajek - sójki lub sroki. Jajkiem 
nie pogardziłaby również kuna. 

Zaskakujący	goście	
W pasiece podczas pracy trzeba być 

bardzo uważnym, nie tylko ze względu 
na pszczoły, ale również żeby potencjal-
nie nie rozdeptać tego, co może być pod 
stopami. Michał wykazał się wielkim 

refleksem podczas pracy, kiedy zauważył 
w ostatnim momencie pięknego padal-
ca leżącego spokojnie koło ula i ominął 
go, nie robiąc mu krzywdy (jakby tego 
nie zrobił mielibyśmy...smutny dżem 
padalcowy - warto patrzeć pod nogi). 
Padalec to beznoga jaszczurka w pięk-
nym, miedzianym kolorze. Dał się nam 
poobserwować do syta i kiedy poczuł się 
mniej komfortowo, to powolnie oddalił 
się w trawy. Z zaskoczeniem zaobser-
wowaliśmy pojawianie się nieznanych 
nam do tej pory pięknych owadów, jak 
ćma niedźwiedziówka kaja czy chrząszcz 
biegowiec osowaty. Biegowiec jest nie-
groźny, żywi się pyłkiem. Jajeczka składa 
w pniach powalonych drzew, a rozwój 
trwa dwa lata. 

Zwierzęta	nocne	
Zazwyczaj oczekiwanie na przejeź-

dzie kolejowym w Dopiewie aż szlaban 
się podniesie nie budzi naszych pozy-
tywnych emocji, jednak tej nocy było 
inaczej. Przed nami przejeżdżał długi 
pociąg towarowy. Michałowi wyraźnie 
nudziło się i odruchowo skanował wzro-
kiem okolicę. W pewnym momencie na 
parkingu wypatrzył przechadzające się 
nieduże, smukłe zwierzątko. Węszyło 
na chodniku, krążyło pod opuszczoną 
wiatą rowerową. Wreszcie weszło w zasięg 
światła lamp ulicznych i naszym oczom 
ukazał się młodziutki lis. Obserwowa-
liśmy go z fascynacją przyklejeni do 
szyby i żałowaliśmy, że pociąg właśnie 
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przyroda	/	kuchnia

przejechał i jest pora do odjazdu. Chwi-
lę potem, przejeżdżając przez centrum 
Dopiewa, serce podeszło mi do gardła 
i w uszach poczułam nagłe pulsowanie. 
Po prawej stronie jezdni po chodniku, 
szli sporą grupą ostatni spacerowicze. 
Żeby zachować bezpieczną odległość od 
pieszych jechałam bliżej środka jezdni, 
a tam...zaskoczył mnie jeż przechodzący 
w poprzek ulicy. Miał duże szczęście, że 
w tym samym momencie żaden pojazd 
nie jechał z naprzeciwka. Mamy proś-
bę - jadąc w nocy zachowaj szczególną 
ostrożność. Pamiętaj o zwierzętach, które 
nocą stają się aktywne. Mogą to być sarny, 

dziki, jeże czy lisy. Jedź wolniej. Zachowaj 
refleks. Zauważ je w porę i przepuść, 
żeby mogły schować się w bezpiecznym 
miejscu. Czerwiec to wspaniały czas na 
przyrodnicze obserwacje. Zwierzęta są 
aktywne od wczesnego rana. Czujność 
należy wyostrzyć wraz ze wschodem 
słońca, aż do mniej więcej ósmej-dzie-
wiątej rano. Na zdjęcia poranne poleca-
my godzinę 4-5 rano, kiedy światło jest 
jeszcze mało intensywne. Przy dobrej 
pogodzie można zastać również mgły. 
Rano można również zaobserwować jak 
sarnie i muflonowe mamy wyprowadzają 
swoje młode (ostatnio widzieliśmy aż 

dwie pary, jedna po drugiej!). Wieczorna 
„złota godzina”, czyli pora z przepięknym 
złotym światłem (doskonałym również 
na portrety rodzinne) to czas na jedną 
lub dwie godziny przed zachodem słońca.

Tekst i fot. Teresa  
i Michał Bartkowiak  

Michał Bartkowiak od grudnia 
2015 r. publikuje zdjęcia przyrodni-

cze na Facebooku – na profilu „Dzika 
Strona Gminy Dopiewo”. Prowadzi 

też stronę: miodybartkowiaka.pl

Dopiero co witaliśmy wiosnę, a tu 
pogoda płata nam figla i za oknami mamy 
prawdziwe lato. Temperatura powyżej 
20 stopni, lekki wiaterek, pierwsze moc-
niejsze promienie słońca...Nie lubimy 
stać długo przy piecu i gotować, chętnie 
gotujemy szybko i aby smacznie! Latem 
warto wyczarować na talerzu wspaniałe 
potrawy z sezonowych warzyw i owoców. 
Nadal na straganach królują szparagi, 
chociaż to już ich kocówka. Proponu-
ję kupić większą ilość  i obrane białe 
szparagi zamrozić. Rewelacja, kiedy 
domownikom możemy zimą zrobić 
zupę szparagową. Truskawki królują 
wszędzie: sklepy, stragany, deserki, lody 
sorbetowe, itp. Młode warzywa, pierwsze 
ziemniaczki, ogórki małosolne, kapu-
sta, bób, kalarepka, szpinak, botwina i 
koperek roztaczają cudowne zapachy z 
garnków, by potem na talerzu kusić nas 
aromatem i kolorem potraw.  W czasie 
gorących dni nie zapomnij o jedzenie 
większej ilości owoców, które ochładza-
ją nasz organizm. Ale pamiętajmy aby 
nie dodawać do nich cukru. Najlepiej 
jeść je same, w sałatach lub w czasie 
śniadania. A co warto zjeść na szybkie 
śniadanie latem? Letnie czerwcowe 
owoce to  truskawki, porzeczki, agrest 
i aromatyczne czereśnie. Możemy owoce 
zmiksować z jogurtem greckim na gładką 
konsystencję i dodać ulubione dodatki, 
orzechy, płatki itp. Najpopularniejsze 
letnie danie to chłodnik.

Lato	w	garnku	i	na	talerzu

Chłodnik	z	młodej		
botwinki

Składniki: 
- 1 pęczek botwinki 
- 2 buraki
- 1 ogórek zielony 
- pół pęczka koperku  
- pół pęczka szczypiorku 
- 1 jajko  
- 2 szklanki wody
- 3 szklanki maślanki 
- pół szklanki śmietany 
- przyprawy: sól, cukier

Botwinkę i buraki, umyj, obierz, po-
krój na małe kawałki i gotuj w dwóch 
szklankach wody, dodając 1 łyżkę oliwy, 
przez ok. 20–25 min. aż będą miękkie. 
Ogórka zetrzyj na tarce, a szczypiorek i 
koperek drobno posiekaj. Jajka ugotuj 
na twardo i pokrój w kostkę. Ostudzo-
ne buraki zetrzyj na tarce. Następnie 
włóż do bulionu kolejno: buraki, ogórki, 
szczypiorek, koperek. Na koniec zalej 
maślanką i śmietaną. Dodaj do smaku 
cukier i sól… i gotowe! Pyszne i proste  

Makaron	ze	świeżymi		
i	suszonymi	pomidorami

Kolejną propozycją na letni obiad 
jest bardzo smaczny, prosty i szybki w 
przygotowaniu makaron ze świeżymi i 
suszonymi pomidorami. Tym razem pro-
ponuję makaron pełnoziarnisty, o dużej 
zawartości błonnika, który usprawnia 
pracę przewodu pokarmowego.

Składniki:
- makaron pełnoziarnisty - 500 g
- 2 duże świeże pomidory
- suszone pomidory w oleju - 150 g
- olej od suszonych pomi-
dorów do podsmażenia
- cebula - 2 sztuki
- papryka czerwona - 2 sztuki
- czosnek - 2 ząbki
- ocet winny - 3 łyżki /
może być sok z cytryny/
- bazylia świeża lub suszona - 2 łyżki
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kuchnia	/	książki

- ewentualnie rukola lub 
kiełki do podania
- ewentualnie parme-
zan do posypania
- sól i cukier do smaku

Przygotowanie:  
Makaron gotujemy. Na patelni na ole-

ju z suszonych pomidorów podsmażamy 
pokrojoną cebulę. Do cebuli dodajemy 
pokrojoną paprykę, pokrojone suszone 
pomidory, pokrojone świeże pomidory  
i bazylię. Smażymy chwilę mieszając od 
czasu do czasu. Na koniec dodajemy prze-
ciśnięty przez praskę czosnek oraz sok 
z cytryny. Sos możemy zagęścić           1 
łyżką mączki ziemniaczanej rozpuszczo-
nej w pół szklanki śmietanki. Ugotowany 
makaron mieszamy z przygotowanym 
sosem, w dużej misce . Całość podaje-
my posypaną rukolą oraz parmezanem. 
Jeszcze bardziej smakuje jeżeli dodamy 
pokrojone ciemne winogrona.

Serowy	placek		
z	truskawkami

Składniki:
- 1 kg sera w wiaderku 
- 6 jajek  
- 1,5 szklanki cukru  
- 1 opakowanie cukru waniliowego  
- 1 kremówka - 300ml 
- 3 budynie śmietankowe 
- 1 opakowanie biszkoptów okrągłych  
- 30 dag truskawek 

Przygotowanie:
Żółtka miksujemy z cukrem na pu-

szystą masę dodając ser i budynie. Ubitą 
kremówkę dodajemy do masy serowej, 
mieszając drewnianą łopatką. Ubite biał-
ka  delikatnie łączymy z masą. Blachę 
do pieczenia wykładamy papierem do 
pieczenia a na dno układamy biszkopty 
i wylewamy ciasto serowe. W masę wci-
skamy truskawki a na wierzch kruszymy 
resztę biszkoptów. Pieczemy 60 minut. 
w temperaturze 180 stopni Pozostawia-
my ciasto do całkowitego ostygnięcia 
w lekko uchylonym piekarniku. Kiedy 
sernik ostygnie, lukrujemy lub polewamy 
czekoladą, wykładamy na nie pokrojone 
na kawałki truskawki. 

Domowy	budyń		
truskawkowy

Składniki:
- 250 g truskawek
- 250 ml mleka
- 3 łyżki cukru
- 1,5 łyżki mąki ziemniaczanej
- 2 żółtka
- 1 łyżka masła

Przygotowanie:
Truskawki umyć, usunąć szypułki, 

przełożyć do wysokiego naczynia, dodać 
połowę mleka (125 ml) i zblendować na 
gładką masę. Pozostałe mleko (125 ml) 
wlać do miski, dodać cukier, żółtka, mąkę 
ziemniaczaną i wymieszać .Truskawki 
zmiksowane z mlekiem przelać do garnka 
i poczekać aż zaczną się gotować, wtedy 
wlać mleko wymieszane z mąką, cukrem 
i żółtkami i gotować mieszając aż budyń 
zgęstnieje. Na koniec dodać do budyniu 
masło, wymieszać i zdjąć z palnika. Bu-
dyń przelać do salaterek i odstawić w 
chłodne miejsce do wystudzenia.

Mini	zraziki	z	polędwicy	
wieprzowej

Składniki:
- 1 polędwica wieprzowa 
- 2 ogórki kiszone 

- 1 słoik  pomidorów suszonych w 
oleju 
- 10 plastrów boczku wędzonego 
- musztarda miodowa
- podłużne paski chleba 
- przyprawa sos sojowo-grzybowy 
Tao-Tao 
- olej, trochę soli

Przygotowanie:
Polędwiczkę pokroić w plastry, włożyć 

pomiędzy folię i rozbić na cieniutkie plastry. 
Przyprawić. Każdy plaster smaru-
jemy musztardą i układamy plaster 
boczku, kawałek chleba nasączone-
go oliwą z pomidorów, po cienkim 
pasku ogórka i suszonego pomidora. 
Zawijamy ciasno w rulon. Zraziki ob-
taczamy w pozostałej oliwie i mące. 
Na patelni rozgrzać olej i układać zraziki 
łączeniem do dołu na patelni i smażyć z 
obu stron na złoto. Wlać 1 szklankę wody 
i dusić około 30 minut. Powstały sos 
doprawić w razie potrzeby solą. Można 
zarzucić małymi pieczarkami.

Smacznego życzy: 
Barbara „Barbalena” Plewińska, 

Sołtys Dąbrówki 
Fot. Arch. B. Plewińskiej

Dla	dorosłych
„Arsene Lupin” T.1 „Dżentelmen 

włamywacz” - Maurice Leblanc
Fascynujący tom przygód najsłyn-

niejszego w historii włamywacza, który 
wymierza sprawiedliwość, okradając wy-
łącznie nikczemników i bogaczy. Książka 
stanowiąca kamień węgielny całej sagi, 
w której po raz pierwszy śledzimy spryt, 

Nowości	książkowe
szarmancki urok i pewność siebie oraz 
złodziejski geniusz tego mistrza prze-
bieranek i forteli. Pierwsze dziewięć 
przypadków Arsene’a Lupina zapoznaje 
nas z całym arsenałem umiejętności wła-
mywacza z klasą, a także dowiadujemy 
się co nieco o jego przeszłości i moty-
wach, jakie pchnęły go w młodości na 
drogę złodziejskiej kariery – wszystko 
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zaczęło się od naszyjnika królowej. Ale 
najpierw załoga transatlantyku płyną-
cego do Ameryki dostaje telegraficzną 
wiadomość, że na pokładzie znajduje 
się słynny włamywacz Arsene Lupin. 
O dziwo, zostaje on natychmiast roz-
poznany i aresztowany, po czym trafia 
do więzienia, oczekując na proces. Ku 
zaskoczeniu władz, przestępca nie tylko 
informuje, że niestety nie będzie na nim 
obecny, ale dodatkowo powiadamia pew-
nego niezbyt uczciwie wzbogaconego na 
giełdzie barona, nazywanego Szatanem, 
że zamierza skraść kilka eksponatów 
z jego cennego zbioru antyków i dzieł 
sztuki… 

„Noc w Caracas” - Karina Sa-
inz Borgo

Dramatyczna historia walki o prze-
trwanie w ogarniętej rewolucyjnym 
chaosem Wenezueli. Po śmierci matki 
Adelaida Falcón zostaje absolutnie sama 
w mieście, w którym przemoc wyznacza 
codzienny rytm życia. To dopiero po-
czątek jej walki o przetrwanie pośród 
chaosu i anarchii.

„Wyspa zaginionych głosów” - 
Mikel Santiago

Zagubiona wyspa na Morzu Północ-
nym. Zbliża się burza. Niemal wszyscy 
uciekli ostatnim promem. Na wyspie 
pozostało nie więcej niż pięćdziesiąt 
osób, w tym Carmen, Hiszpanka, któ-
ra pracuje w małym lokalnym hotelu, i 
kilku rybaków. To oni znajdą tajemniczy 
metalowy pojemnik w pobliżu klifów. 
Dziwną skrzynię wyrzuconą przez fale... 
Od sekretów pełnych niuansów postaci, 
przez tajemnice uwięzione w sercu bu-
rzy... Mikel Santiago podnosi pytanie, 
które strona po stronie przewija się przez 

całą powieść: Jak bardzo musisz chcieć 
przeżyć, żeby przeżyć?

„Kwietniowe deszcze, słońce 
sierpniowe”- Izabela Skrzypiec-
-Dagnan

Tina Wagner właśnie skończyła 
trzydzieści lat i czuje, że znalazła się 
na zakręcie. Pewnego dnia w jej ręce 
wpadają klucze do domu położonego w 
Beskidach, w którym ostatnie lata życia 
spędziła jej ciocia. Janina była aktorką 
teatralną i osobą wyjątkową – tajemni-
czą, wyzwoloną, idącą zawsze pod prąd. 
Tina podejmuje spontaniczną decyzję 
i wyrusza w podróż na drugi kraniec 
Polski.

Dla	młodzieży
„Aplikacja” Paweł Beręsewicz
Franek żyje jak typowy szesnastola-

tek: dom, szkoła, dom, zniknięcie... Ej, 

zniknięcie?! Hotelowy pokój, twarze na 
ekranie? Zupełnie jakby znalazł się w 
grze prowadzonej przez niewidzialnych 
graczy... Tymczasem do Ziemi zbliża się 
asteroida 2020 QG Elephant. W sieci 
krąży legenda o Embo i Ombo, wojow-
nikach, którzy wspólnie mogą uratować 
świat przed Słoniem. Przepowiednie czy 
teorie spiskowe? Fake newsy czy ukryta 
prawda? Kim jest Pierwszy i kto jest 
jego drugą połówką? I co to wszystko 
ma wspólnego z Frankiem...?

„Ultimate X-Men” 1. MARVEL

Komiks, pierwszy tom cyklu. Świat 
stoi u progu wojny genetycznej. Sentinele 
stworzone przez ludzi mają wyeliminować 
mutantów. Z kolei Magneto do spółki z 
grupą swoich zwolenników chce zniszczyć 
każdego z niezmutowanym DNA. Totalną 
zagładę może powstrzymać tylko grupa 
specyficznych nastolatków i ich dziwny 
mentor! Co gorsza do współpracy z nimi 
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dołącza Wolverine, który chce się pora-
chować z twórcami programu Broń X. 
Czy można sobie wyobrazić trudniejsze 
wejście w superbohaterski świat? Tak 
zaczyna się historia nastoletnich X-Men…

„Tam, gdzie rośnie czerwona 
paproć” Wilson Rawls

Wzruszająca opowieść o niezwykłej 
przyjaźni między wrażliwym chłopcem 
i jego dwoma psami. Pełną emocji histo-
rię kilkunastoletniego Billy’ego czytel-
nik poznaje z perspektywy dojrzałego 
bohatera, który po latach przywołuje 
wspomnienia z dzieciństwa.

„Cóś” David Walliams

Pelargonia Potulna ma wszystko, cze-
go tylko zapragnie. Ale wszystko jej nie 
wystarcza. Chce więcej, więcej i więcej! 
Pewnego dnia oznajmia rodzicom, że 
mają znaleźć dla niej cóś. Tylko co to jest 

CÓŚ? Państwo Potulni podejmą każde 
ryzyko, żeby ich ukochana córeczka była 
szczęśliwa! Zejdą nawet w głąb biblio-
tecznych lochów i przewertują zakurzone 
stronice tajemniczej Potworopedii. W 
niej właśnie wyczytają, że tropy do Cósia 
wiodą w głąb najdżunglistszej dżungli, 
którą zamieszkują przedziwne stwory… 
Czy wśród nich będzie CÓŚ?

Dla	dzieci
„Tarmosia” - Tomasz Samojlik; 

ilustracje - Anna Grzyb

Pełna humoru i zdumiewających 
ciekawostek historia z życia borsuczej 
rodziny. Pewnego dnia podejrzane ha-
łasy budzą borsuczą rodzinę, a ziemia 
w ich norze niebezpiecznie się trzęsie. 
Borsuczka Tarmosia nie ma pojęcia, że 
już wkrótce w jej życiu zajdą duże zmiany 
– oto do rodzinnej nory wprowadzają 
się inne zwierzęta. Z przedziwnymi oby-
czajami i gromadą hałasujących dzieci. 
Żegnaj spokoju! Co sprowadza nowych 
lokatorów do borsuczej nory? Czy Tar-
mosi i jej rodzinie uda się znaleźć poro-
zumienie z przybyszami? Jak pogodzić 
odwieczne borsucze porządki z nowy-
mi wyzwaniami? Poznajcie Tarmosię, 
dziadka Skjoldura, Mamę Majrę, Tatę 
Melo, maluchy – Słodziaka Pierwszego i 
Słodziaka Drugiego. A także wiele, wiele 
innych barwnych zwierzęcych postaci. 
Zgłąbcie tajniki borsuczych zwyczajów, 
w tym słynnej starożytnej sztuki walki 
borsukjutsu (zwanej także muai borsu-
kai). Uważnych czytelników, czeka miła 
niespodzianka. 

„Koniberki : powrót na łąkę” 
- Weronika Szelęgiewicz

W jedenastu rozdziałach znów mo-
żemy śledzić perypetie bohaterów (koni-
berki mają dużo pomysłów), obserwować 

ich dojrzewanie, zdobywanie doświad-
czeń czy też patrzeć, jak radzą sobie w 
chwilach próby. Na kolorowej łące toczą 
się spory, zawierają nowe przyjaźnie, 
pojawia się rodzeństwo – zupełnie jak 
w naszymludzkim życiu. Jeśli do tego 
dołożymy cudowną zdolność opowiada-
nia autorki Weroniki Szelęgiewicz, jej 
literacki język, styl i bijące z opowieści 
rozwagę i spokój, mamy pewność, że 
czas spędzony z książką będzie korzystny 
dla wszystkich, bez względu na wiek.

„Ślimak i wieloryb” - Julia Do-
naldson

Oto bajka o maleńkim ślimaku i ol-
brzymim wielorybie: humbaku. Mały 
ślimak wyrusza w podróż na ogonie 
ogromnego wieloryba. Ta nietypowa 
para przeżyje fantastyczne przygody, 
ale napotka także pewne problemy. Czy 
wspólnie uda im się je pokonać? Książka 
twórców bestsellerowego „Gruffalo”.

„Za doskonały tort urodzino-
wy” - Katy Hudson

Bóbr zawsze CHCE BYĆ PERFEKCYJ-
NY! Wszystko robi starannie, uważnie i 
rozważnie. Teraz ma doskonały przepis 
na doskonały tort urodzinowy. Przyjaciele 
chcą mu pomóc i podzielić się radością 
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Książki	i	audiobooki,		
które	sprawdzą		
się	w	podróży

wspólnego przygotowywania święta. Bóbr 
nie jest tym pomysłem zachwycony. A 
będzie jeszcze mniej zachwycony, kiedy 
zabiorą się do pracy.

Ilona Łysiak, Bibliotekarka Gminna 
Biblioteka Publiczna  

i Centrum Kultury w Dopiewie

Kiedy odnalazła to miejsce
zaniemówiła. 
Zardzewiała kłódka 
została jej w ręce. 
 
Brama z liszajem czasu 
rozgadała się 
chrypiącym zgrzytem. 
 
Pamięta to miejsce 
od lat pięćdziesiątych, 
a jakby nigdy tam nie była. 
 
Z owocujących drzew, 
zostały kikuty 
obrosłe trawą 
wysoką do pasa. 
 
Dom, w którym 
przed laty spędzały 
najpiękniejsze chwile dzieciństwa, 
stał się strzępami rudery. 
 
Miejsce, 
w którym kiedyś 
tętniło życie, 
zamarło. 
 
W wielkanocne święta 
Chrystus Zmartwychwstał. 
Tam nic już nie zmartwychwstanie.

5 V 2021

Między	połowami	roku
Jakiś czas temu

Przy miedzach
ucichły 
zielone piszczałki.

Wyrosłe zboża
ciężkie od kłosów 
falują w rytmie podmuchu.

W kurzawie łanów,
w czerwcowym tańcu,
lekko brylują chrabąszcze,

W ramionach skrzydeł
szemrzą  modrakom
i muślinowym makowym pannom.

7 VI 2016

W oczekiwaniu lata

Ponad trzy pory czekamy ciebie,
spragnieni słońca, 
co przyszło z nowym.

Obłoki blade siejesz po niebie,
łąkom kwiatowe upinasz brosze.

A nad łąkami,
tysiące skrzydeł,
wachlują kwiatów klejnoty.

Ptasich koncertów
nie sposób zliczyć
przecudnych arii i tych oj dana.

Czasem, jak dobosz wer-
blem zwołujesz
ciężkie chmury stalowe,
nadęte wodą zrzucasz na ziemię,
pojąc spragnione zielone.

Za chwilę splatasz słońca kosmyki,
śpieszno ci wiosnę uwieńczyć.
O piknikowe zadbać koszyki.
by choć na chwilę pobyć na słońcu.

8 VI 2013 
 
Czerwiec 
 
Pierwszym owocom  
maluje pąsy, 
barwi ogrody,
rozpala grill. 
 
Na krawędzi pór, 
wianki pełne marzeń 
płoną, jak oczy 
pragnące miłości. 
 
Siłą podmuchów wiatru, 
zboża kurzą nadzieją. 
Szemrzą 
czerwcowe chrabąszcze.

21 V 2018
 
 
Pachnącą nocą 
 
Noc była ciepła, czerwcowa, 
kurz księżycowy świat srebrzył. 
Sen się znienacka zbuntował, 
na dróżki marzeń ją wpędził. 
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Jaśmin otulił zapachem, 
kołysał wonią soczystą. 
Wietrzyk rozkręcił krzew tańcem, 
płatki bujały wśród liści. 
 
Miłość tę pierwszą, jedyną, 
przywiódł doń zapach wręcz boski. 
Motylom skrzydła rozwinął, 
trzepią w ich sercach beztrosko. 
 
Objął ciut drżącym ramieniem, 
zerwał gałązkę pachnącą. 
Zostań małżonką Ty moją, 
klękając, nałożył obrączkę. 
 
Zaniemówiła dziewczyna, 
spełniają się jej marzenia. 
Odtąd już tylko w jaśminie 
budzić się będą wspomnienia.

3 VI 2014

Siła hejtu 
 
Żebym miał rozum taki, jak teraz, 
kiedy starzy szczepili 
nieświadome dziecko, 
też nie pozwoliłbym się kłuć. 
 
Żadnych chipów 
nie dam sobie wstrzyknąć. 
Dosyć inwigilacji, 
i tak wszystko o mnie wiedzą. 
 
Wystarczy, 
że coś nie po ich myśli 
wstawię na fejsa, 
zaraz mnie blokują. 
 
Nawet młoda, nie do końca 
ubrana dzierlatka 
im się nie podoba, 
chociaż to taki słodki cukierek. 
 
Przebudzenie przyszło, 
dopiero kiedy trzy, 
a nawet cztery razy 
w tygodniu żegnałem bliskich. 
 
Z braku miejsc 
na parafialnym cmentarzu, 
ukochana babcia 
spoczęła pod płotem. 
 
Trzeba mi było tak wielkich, 
nieodwracalnych strat, 
żeby pójść 
po rozum do głowy. 
 
To, jak i gdzie 
mogę się zarejestrować 
na to szczepienie?

7 VI 2021

Niepozorny wróbelek 
(wiersz dla dzieci)
 
Wróbel, kąpiąc się w kałuży, 
moczy piórka, gęsty puszek. 
Niepozorny ptak nieduży, 
w wodzie tapla po sam brzuszek. 
 
Z chwilą, gdy do brzegu rusza, 
skrzydełkami raźnie trzepie. 
Sam wytwarza w skórze tłuszczyk, 
woda z tłuszczu spływa przecież. 
 
Już od świtu piosnki śpiewa, 
ćwir, ćwir, ćwir, jak to wróbelek. 
Przez rok cały z nami mieszka, 
nie trzeba mu wygód wiele. 
 
Pod dachami pomieszkuje, 
czasem znajdzie dziuplę w drzewie. 
Jajka z ojcem wysiadują, 
dzieci karmią po połowie. 
 
Nasion znajdą całą masę, 
wiosną i owada zjedzą. 
Gdy mróz trzyma, marzną czasem, 
chętnie przy karmniku siedzą. 
 
Mroźny wiatr piórka rozwiewa, 
wtedy chłodno jest ptaszynom. 
Lubią żyć blisko człowieka, 
karmmy więc je całą zimę.

6 VI 2014

Któreś z kolei Gody 
 
Przed kilkoma dekadami, 
kiedy mrok rozpalał 
srebrną kulę, 
w Twoich oczach 
podziwiałam wszystkie 
skarby nieba. 
 
Rozrzucone w otchłani 
drobinki złota, 
mrugały tylko dla nas. 
 
Po kilkudziesięciu 
wspólnych, pięknych, 
bywało, że wyboistych latach, 
 
czas 
pochylił sylwetki, 
posrebrzył włosy, 
twarze pobazgrał grafiką. 
 
Tak zwane, 
Ogniki w oczach, 
jak kiedyś 
obiło mi się o uszy, 
przyćmił ząb czasu. 
 

Mimo upływu lat 
serca biją tym samym, 
co dawniej rytmem. 
 
Bez względu na to, 
co toczyć będą kolejne dni, 
trwamy z nadzieją, że wytrwamy.

7 VI 2021 
Autorka wierszy: Aldona Latosik  

Kontakt: aldona51@poczta.fm

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 i nocna dla 
Gminy Dopiewo (18.00-6.00) - 
Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
575 292 392

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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Współtwórca polskiego sztucznego 
serca pochodził z Palędzia. Władysław 
Szymkowiak, bo o nim mowa, pomimo, 
że większość swojego życia związał z 
Poznaniem, to jednak przez niezwykłą 
aktywność w okresie młodzieńczym za-
pisał się też w historii Gminy Dopiewo.

Urodził się 13 czerwca 1928 r. w 
Palędziu. Był synem przedwojennego 
sołtysa Walentego Szymkowiaka oraz 
Marianny z domu Kaszub, wywodzącej 
się z dużego gospodarstwa w Dopiewie.

Edukację rozpoczął 1 936 r. w 
siedmio-klasowej Publicznej Szkole 
Powszechnej w Dopiewcu. Pod opieką 
Pani Zuberkowej zdobywał wiedzę z za-
kresu: języka polskiego, religii, nauki 
o przyrodzie, arytmetyki z geometrią, 
rysunku, zajęć praktycznych, śpiewu oraz 
ćwiczeń cielesnych. Do wybuchu II wojny 
światowej udało mu się ukończyć cztery 
klasy, które dały solidną podstawę do 
dalszej nauki.

Palędzianin	współtwórcą	sztucznego	serca
Od najmłodszych lat Władysław 

związany był też z Parafią Skórzewską, 
gdzie sumiennie wypełniał służbę mi-
nistrancką w okresie, gdy proboszczem 
był ksiądz J. Molski (zamęczony przez 
Niemców w Dachau w 1942 r.).

Na krótko przed wysiedleniem 
przez Niemców w czerwcu 1940 r. 
Władysław uległ nieszczęśliwemu 
wypadkowi. Podczas pomocy w pracach 
gospodarskich prawa noga wkręciła się 
w kierat. Pomimo szybkiej operacji prze-
prowadzonej przez niemieckich lekarzy 
w Szpitalu Wildeckim – nie udało się 
uratować nogi. Kalectwo nie ograniczało 
– nawet w najmniejszym zakresie –jego 
aktywności.

Na ponad cztery lata  wojny rodzina 
znalazła schronienie u krewnych  -rodzi-
nie Kaszubów w Dopiewie. Nastoletni 
Władysław został zatrudniony w młynie 
parowym Poprawskiego w charakterze 
pomocnika mechanika.

W jednym z życiorysów wspominał, 
że ten okres wywarł duży wpływ na jego 
późniejsze zainteresowania mechaniką 
i techniką w ogóle.

Po zakończeniu wojny dla Włady-
sława rozpoczął się okres intensywnej 
nauki. Na początku wieczorowy kurs z 
zakresu 7-klasowej Szkoły Podstawowej 
przy ul. Różanej w Poznaniu zwieńczony 
4 lipca 1947 r. bardzo dobrym egzami-
nem, równoznacznym ze świadectwem 
ukończenia szkoły powszechnej.

Równocześnie, w 1946 r.  rozpoczął 
pracę w Fabryce H. Cegielskiego w Po-
znaniu jako uczeń tokarski, rozwijając 
swoja wiedzę w trzyletnim Gimnazjum 
Przemysłowym przy fabryce. Szkołę 

Na zdjęciu: inż. F. Płużek, prof. J. Moll oraz inż. W Szymkowiak - twórcy 
sztucznego serca, nazwanego MPS-1 od pierwszych liter ich nazwisk. 

3-letni Władysław na polach 
Dąbrówki, 1931 r.

Skórzewo, 1935 r. Władysław 
po prawej stronie.

Szkoła w Dopiewcu, 1936 r. Władysław po  lewej stronie.  
W tej samej klasie uczyły się nestorka rodziny Wiciaków - 

Wanda i mama Aldony Muszak - Ludwika Samolczyk. 
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tę ukończył w 1949 roku jednocześnie 
uzyskując tytuł czeladnika w zawodzie 
tokarskim.

W wspomnieniach pisał: ,, (…) zami-
łowanie zawodu oraz zainteresowanie 
w kierunku mechanicznym po uzyska-
niu wiadomości gimnazjalnych , dały 
mi podstawę , aby sięgnąć po wiedzę 
głębiej i dlatego w 1949 roku wstąpiłem 
do Państwowego Liceum Mechanicz-
nego (na Dębcu) , które ukończyłem po 
dwóch latach , uzyskując jednocześnie 
świadectwo dojrzałości oraz tytuł tech-
nika-mechanika.”

Podczas nauki w Poznaniu korzystał 
z gościny brata matki - Ludwika Kaszuba 
przy ul. Zeylanda i rodziny Żelazków 
przy ul. Pamiątkowej.

Od 15 lipca 1951 r. został skierowany 
nakazem pracy do Zakładów Przemysłu 
Metalowego im. J .Stalina (przed zmia-
ną nazwy była to fabryka HCP ) w cha-
rakterze konstruktora. Ze wspomnień: 
„Pracy konstruktorskiej oddałem się z 
zamiłowania, ponieważ zainteresowanie 
i myśl tworzenia czegoś nowego było 
właśnie moim marzeniem”.

Za dobre wyniki i należyte wywią-
zywanie się z  pracy został wytypowa-
ny w 1951 r. na studia w Wieczorowej 
Szkole Inżynierskiej w Poznaniu (znaną 
od 1955 r. jako Politechnika Poznańska) 
na wydział mechaniczny.

,,Studia w WSI ułatwiły mi wykony-
wanie pracy zawodowej, przyspieszyły 
rozwój świadomości i myśli technicz-
nej. W coraz to większym stopniu dzięki 
studiom opanowałem technikę i prawa 
rządzące się rozwojem produkcji.”

Od sierpnia 1952 r. rozpoczął pracę 
w Głównej Izbie Pomiarów (w fabryce), 
zdając w tym czasie egzamin na pomia-
rowca.

,,Mój cel życiowy został uwieńczo-
ny 28 czerwca 1955 r. przed komisją 

złożyłem egzamin uzyskując dyplom 
inżyniera – mechanika.”

Pomimo tak intensywnego okresu 
pracy oraz nauki cały czas aktywnie 
działał w rodzinnych stronach .Ze szcze-
gólnym zaangażowaniem poświecił się 

reaktywowaniu i rozwojowi Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży przy parafii 
w Skórzewie, którego został wybrany 
prezesem. Była to organizacja niezwy-
kle liczna działająca nie tylko na polu 
religijnym , ale także poznawczym i 
towarzyskim.

Wywodząc się z rodziny o wielowie-
kowych tradycjach rolniczych, zawsze 
chętnie uczestniczył w uroczystościach 
takich jak dożynki.

W dniu 3 października 1954 r. w 
kościele w Skórzewie Władysław poślubił 
Marię Pietrowicz  (1932-2020) z sąsied-
niego Zakrzewa. Para doczekała się córki 
Teresy i syna Krzysztofa.

Na początku lat 50. w Polsce poja-
wiła się Fundacja Rockefellera z misją 
umożliwienia poszerzenia wiedzy kar-
diochirurgicznej dla najzdolniejszych 
lekarzy. Wśród wybrańców znalazł się 
absolwent poznańskiej Akademii Me-
dycznej dr Jan Moll. Dzięki temu sty-
pendium w 1958 r. dr Moll odbył staż 
w klinice Uniwersytetu w Minneapo-
lis, a później w innych ośrodkach mógł 

Skórzewo spotkanie KSM, 1949 r. Ks. M. Posmyk,  
obok Prezes KSM - Władysław Szymkowiak).

Wyjazd z gospodarstwa Szymkowiaków na Dożynki, 1949 r.

Władysław Szymkowiak z wieńcem dożynkowym, 1949 r.
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Ślub Władysława Szymkowiaka z Marią Pietrowicz – Skórzewo, 3.10.1954 r. 
Po prawej ks. Stanisław Żelazek, który udzielał parze sakramentu

Aparat medyczny MPS-1 podczas operacji – 1961 r.

poznać najnowsze osiągnięcia 
z dziedziny kardiochirurgii. 
Po powrocie do Poznania przy 
szpitalu im. J. Strusia zorga-
nizował Poznański Ośrodek 
Kardiochirurgii. Podczas licz-
nych zabiegów brakowało mu 
jednak urządzenia umożliwia-
jącego operację na otwartym 
sercu. W tym celu zwrócił się 
o pomoc do konstruktorów z 
zakładów Cegielskiego. Doktor 
Moll nawiązał współpracę z 
inż. Franciszkiem Płużkiem i 
inż. Władysławem Szymkowia-
kiem. W 1961 r. zadanie w pełni 
zostało zrealizowane poprzez 
skonstruowanie  aparatu me-
dycznego MPS1.

Dzięki szybkiemu ozię-
bieniu krwi w warunkach 
krążenia pozaustrojowego 
doprowadza się do stanu hi-
potermii ustroju i hibernacji 
(snu zimowego zwierząt). W 
stanie tym następuje zaha-
mowanie przemiany materii i 
zatrzymanie czynności serca i 
mózgu. Czas ten może być wykorzystany 
dla bezpiecznego wykonania ciężkich 
zabiegów chirurgicznych, po zakończe-
niu których rozpoczyna się ogrzewanie 
krwi przy użyciu tego samego wymien-
nika ciepła, który służył uprzednio do 
obniżenia temperatury krwi. W czasie 
ogrzewania krwi następuje powrót do 
stanu prawidłowego.

26 maja 1961 r. na stole operacyj-
nym znalazł się 8-letni Antoś, u którego 
stwierdzono ciężką wrodzoną wadę serca, 
która powodowała szybkie męczenie się 
przy każdym wysiłku i hamowała roz-
wój fizyczny. Zabieg na otwartym sercu 
trwał 11 minut, przy czym temperatura 

ciała została obniżona do 12 stopni C, a 
cały organizm prze 22 minuty był po-
zbawiony krwi.

Od tamtej pory, po opatentowaniu, 
aparat medyczny MPS-1 (od nazwisk Moll 
Płużek Szymkowiak), czyli „sztuczne ser-
ce” na długie lata stał się podstawowym 
urządzeniem umożliwiającym przepro-
wadzanie operacji kardiochirurgicznych 
na otwartym sercu. Urządzenie to, dzię-
ki wielu innowacyjnym rozwiązaniom, 
trafiło do wielu krajów z USA, Wielką 
Brytanią, Niemcami i Indiami włącznie.

Wynalazcy tego urządzenia zostali 
uhonorowani wieloma odznaczenia-
mi, nagrodami - z Nagrodą Naukową 
Województwa Poznańskiego za 1961 r. 

włącznie.
Na początku XXI w. anestezjolog 

prof. Witold Jurczyk przekazał urzą-
dzenie z kliniki na ul. Długiej do Mu-
zeum Uniwersytetu Medycznego przy 
ul. Przybyszewskiego.

Podczas dalszej pracy zawodowej 
inż. Władysław Szymkowiak był auto-
rem wielu rozwiązań konstruktorskich 
przy obrabiarkach, wtryskarkach, a od 
początku lat 70. dla rozwijającego się 
przemysłu chemicznego.

Wynalazek sprzed 60 lat stanowił 
duży krok w rozwoju kardiochirurgii. 
Przyczynił się do uratowania tysięcy lu-
dzi. Profesor Jan Moll przeprowadził w 
Łodzi pierwszą operację wszczepienia 
rozrusznika, zastawki, a w 1969 r. podjął 
próbę przeszczepu serca – niestety nie-

udaną. Wszystkie te działania utorowały 
jednak drogę do późniejszych sukcesów 
profesora Religi.

Władysław Szymkowiak zmarł 15 
marca 1999 r. i spoczywa w Alei Za-
służonych na Cmentarzu Junikowskim.

Krzysztof Szymkowiak,  
syn Władysława - na podstawie 

zbiorów rodzinnych  
Fot. Archiwum rodzinne autora.
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Każdy z nas chciałby dożyć sędziwego 
wieku i to w dobrym zdrowiu. Obecnie 
średnia długość życia w Polsce wynosi 
około 74 lat dla mężczyzn i około 82 
lata dla kobiet. W Polsce żyje około 4 
tys. osób, które przekroczyły magiczne 
100 lat. 

Warto wspomnieć, że z tego tytu-
łu przysługuje specjalne świadczenie 
z ZUS-u w wysokości 4500 zł. Gmina 
Dopiewo nie ma obecnie mieszkańca, 
który miałaby skończone 100 lat. Osoba 
urodzona w 1921 r. zmarła w kwietniu 
bieżącego roku. Ma natomiast 97-latkę, 
98-latka i ośmioro 95-latków.  

Najdłużej żyjącym człowiekiem 
na świecie, dla którego dane zostały 
potwierdzone była Francuska Jeanne 
Calment, która dożyła 122 lat. Istota 
długowieczności fascynuje ludzkość od 
setek lat. Warto wspomnieć, że w drugiej 
połowie XVIII-wiecznej Europy, w tym 
w Polsce średnia długość życia wynosiła 
niecałe 30 lat i była na poziomie staro-
żytnej Grecji. Wpływało na to głównie, 
wysoka śmiertelność noworodków, złe 
warunki sanitarne, bieda, brak higieny 
i nowoczesnej medycyny. Już w 1718 r. 
władca Prus Fryderyk Wilhelm I wy-
dał zarządzenie o rejestracji wszystkich 
osób, które zmarły w wieku ponad 90 
lat. W XVIII w. każdy przypadek zgonu 
osoby w wieku ponad 100 lat był swego 
rodzaju sensacją, którą starano się od-
notować w prasie nie tylko krajowej, ale 
też i zagranicznej. Poniżej przedstawiam 
Państwu kilka takich adnotacji zawar-
tych w czasopismach XVIII-wiecznych 
wydawanych w Polsce.

„Gazeta	Warszawska”		
z	22	lutego	1777	r.

Z miasta Łagowa (w województwie i 
powiecie sandomierskim, zostającego, a 
do biskupstwa kujawskiego należącego), 
mamy rzadko z wielu miar wiadomość 
w Tamtejszym Farnym kościele, pogrze-
biony jest starszy dobrze za cały wiek 
żołnierz, J.M. Jan Flotfeld Kamiński, 

Plurimos		annos		czyli	sto	lat
dopełniwszy lat życia swego sto i jede-
naście. Ten, młody swój wiek przepędził 
na służbie niegdy wojennej w wojsku 
austryjackim, pod sławnym feldmarszał-
kiem książęcym jeszcze Eugeniuszem; 
powróciwszy potym w randze chorążego 
do Polskiej, dopędzając lat 60 ożenił się 
i miał kilkoro dzieci. W lat 30 po ślubie, 
umarła mu żona, po której śmierci, w 
lat dwie pojął drugą, gdy już liczył życia 
swego rok 92. Z tą miał dwóch synów i 
żył z nią lat 19. Żadnej przez całe życie 
choroby nie uznał, aż już lat 110 mając, 
uczuł ból zębów, których też kilka utra-
cił. Dwoma dopiero miesiącami przed 
śmiercią, (która dnia 9 teraźniejszego 
miesiąca zaskoczyła) zwolna lecz co raz 
bardziej słabiej począł. Widząc, iż kres 
życia jego wielkimi już krokami przybli-
żał się, wielkie też zaraz czynić zaczął 
do drogi wieczności przygotowanie, SS. 
Sakramentami nade wszystko opatrując 
się. Przyszedł też dzień śmierci, a domowi 
pytali się jeśliby dla ponowienia i popra-
wienia jeszcze Spowiedzi, Kapłana nie 
potrzebował? On na to spokojnie powie-
dział: iż nie takie zwykł czynić Spowiedzi, 
żeby one poprawienia przez powtórzenie 
potrzebowały. Ciż domowi, chcieli przy 
nim pobożne Akty wzbudzać, ale on ich 
prosił, aby mu nie przeszkadzali, gdyż 
chciał na Wewnętrznym rozmyślaniu 
życie swe zakończyć, a mianowicie Na 
tych  Aktach, które przez tak długie swe 
życie, wcześnie na tę straszną do wiecz-
ności wyprawę, zawsze sobie gotował. 
Kazał więc postawić przed sobą trumnę 
i przy niej Krucyfiks, do którego, ten 
więcej niż stoletni starzec, obróciwszy 
łzami zalane gasnące już oczy, póty ich 
swego już przychodzącego straszliwe-
go Sędziego (ale oraz i Zbawiciela) nie 
spuszczał, aż póki w ręce Tegoż, ducha 
swego nie oddał. 

„Wiadomości	Warszaw-
skie”	z	2	marca	1768	r.

Z Trie w Gaskonii dnia 5 stycznia. 
Umarł tu w przeszłym Listopadzie Filip 
Caroque rzemieślnik w 102 roku wieku 
swego. Ten tak podeszły wiek mniej god-
ny jest uwagi niż inne życia starca tego 
okoliczności. W 92 roku wyrosły mu 4 
trzonowe zęby, ale to mniejszej jeszcze 
jest wagi, to zaś wcale najosobliwszą 
rzecz mieć należy, iż wszyscy inni do 
tak podeszłego wieku pomiarkowanym 
życiem przychodzą, on zaś przeciwnie 
co tydzień dwa razy upijać się zwykł. 
Siły jego takie były, iż oprócz czasów 
pijaństwa tak był do roboty zgodny jak 
człowiek ledwie 25 lat mający.

„Wiadomości	Warszaw-
skie”	z	27	lutego	1768	r.

Z Pistoja dnia 24 stycznia. Pewna tu 
uboga Niewiasta 112 lat i siedem miesięcy 
mająca w doskonałym zdrowiu zostająca 
przypadkiem za bramą miejską od konia 
rozpędzonego stratowana i zabita jest. 
Ta niewiasta całe życie swoje na robo-
cie w polu, albo na służbie w  mieście 
przepędziła, przez ostatnie tylko lata z 
jałmużny żyła.

„Gazeta	Warszawska”	z	6	
kwietnia	1774	r.

Dnia ostatniego przeszłego miesiąca, 
umarł w tutejszym Mieście (Warszawa) 
na Nowym Świecie Bazyli Rynkowski 
lat wieku swego 104 mający. Przez życie 
swoje miał dzieci 24 z których najstar-
sze żyje jeszcze i lat blisko 90 sobie już 
liczy. Starca owego przez długi czas aż 
do samej śmierci nakładem swoim we 
wszystko opatrywać kazał Xżę Jmć Pod-
komorzy przeszły Koronny. Niedawnymi 
czasy pisano z Winnicy iż w dobrach 
Xiążąt Czetwertyńskich umarł człowiek 
jeden nazwiskiem Panas w roku wieku 
swego 120.

Życzę Państwu zdrowia 
Dr Piotr Dziembowski

Diamentowe Gody obchodzili 9 
czerwca 2021 r. Państwo Maria i Leon 
Guderscy z Dopiewa. Wspólnie przeżyli 
60 lat, co było okazją do złożenia życzeń, 
wręczenia kwiatów i kosza upominko-
wego przez przedstawicieli Samorzą-
du Gminy Dopiewo, którzy odwiedzili 
Jubilatów 9 czerwca 2021 r.

Państwo Guderscy ślubowali sobie 
„miłość, wierność i uczciwość małżeńską 
oraz, że będą razem aż do śmierci” złożyli 
w 1961 r., w Urzędzie Stanu Cywilnego 

Blask	Diamentów

w Nowym Tomyślu. Wychowali 3 dzieci - 
2 synów i córkę. Doczekali się 5 wnucząt 
i 4 prawnucząt.

Jubilatom gratulujemy, życząc zdro-
wia, spokoju i wszelkiej pomyślności na 
kolejne wspólnie  lata.

Tekst i fot. Beata Spychała 
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Pippi	na		
Dnia	Dziecka

Po ponad rocznej przerwie, związanej 
z pandemią wirusa COVID-19, na placu 
gminnym w Dopiewie odbył się spektakl 
teatralny z okazji „Dnia Dziecka”. Gminna 
Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury 
w Dopiewie zaprosiła mieszkańców na 
spotkanie z dobrze znaną bohaterką Pippi 
Pończoszanką. 

Przedstawienie teatralne, koncert 
piosenek animacyjnych oraz gry i zabawy 
z Teatrem TAK przeniosły wszystkich 
do dziecięcej krainy radości i zabawy. 
Na miejscu na wszystkich czekała dar-
mowa wata cukrowa. Był także kramik 
z zabawkami. 

Wszystkim dzieciakom życzymy ta-
kiej kolorowej i wesołej rzeczywistości, 
jaka była w Dzień Dziecka, na każdy 
nadchodzący dzień. 

GBPiCK zaprasza na kolejne ple-
nerowe wydarzenia dla mieszkańców 
naszej Gminy. Zaplanowano już 4 seanse 
filmowe pod hasłem: ”Kino na leżakach”, 
a także atrakcje wakacyjne dla dzieci. 

Szczegóły dostępne na stronie www.
bibldop.pl.

GBPiCK w Dopiewie 
Fot. Łukasz Mańczak

Lem	na	wystawie Optony		
i	lektony

Książki to były kryształki z utrwa-
loną treścią. Czytać można je było za 
pomocą optonu. Był nawet podobny do 
książki, ale o jednej, jedynej stronicy 
między okładkami. Za dotknięciem po-
jawiały się na niej kolejne karty tekstu. 
Ale optonów mało używano, jak mi po-
wiedział robot sprzedawca. Publiczność 
wolała lektony – czytały głośno, można 
je było nastawiać na dowolny rodzaj 
głosu, tempo i modulację.

Stanisław Lem -  
“Powrót z gwiazd”, 1961 r.
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Rok Stanisława Lema uczczono u nas 
w szczególny sposób. Gminna Biblioteka 
Publiczna i Centrum Kultury w Dopie-
wie zorganizowała w dniach 8-23 maja, 
podczas „Tygodnia Bibliotek”, wystawę 
plenerową “Stanisław Lem… On to już 
wiedział…”, która  udowadnia pokazuje, 
że futurologia Stanisława Lema staje się 
w wielu aspektach naszą codziennością, 
a fantastyka światem rzeczywistym. 

9 tablic (o wymiarach 100 na 70 cm) 
stanęło przed siedzibą Biblioteki w Do-
piewie,  zachęcając do zapoznania się z 
ich zawartością zarówno czytelników 

odwiedzających ją w celu wypożyczenia 
kolejnej książki, ale i spacerujących obok 
biblioteki mieszkańców - do rozpoczę-
cia własnej podróży po książkowym 
wszechświecie tego wybitnego pisarza 
i odnajdywania kolejnych “wypełnionych 
dzisiaj proroctw”. 

Pracownicy biblioteki zmierzyli się 
z tematem futurologii i zbadali, co pisa-
rzowi udało się przewidzieć. Na tablicach 
przedstawili to, co zostało wynalezione w 
ostatnich dekadach, a czego wynalezienie 
autor w swoich książkach zapowiadał. 
Tablice zawierają krótkie fragmenty 

utworów, grafiki i okładki cytowanych 
książek: “Summa Technologiae”, “Ob-
łok Magellana”, “Powrót z gwiazd” i 
“Dialogi”. Wystawa wskazuje, że jego 
futurologia staje się w wielu aspektach 
naszą codziennością, a fantastyka świa-
tem rzeczywistym, przez co zachęca do 
dalszego poznawania Lema.

Wystawę mogli zobaczyć później 
także mieszkańcy innych miejscowości 
– dostępna była w filiach bibliotecznych 
- w Skórzewie, Dąbrówce i Konarzewie.

Tekst i fot. GBPiCK w Dopiewie

Obchody tegorocznego „Tygodnia 
Bibliotek” - jak zawsze - przypadały 
od 8 do 15 maja. W tym roku hasłem 
święta bibliotek było: „Znajdziesz mnie 
w bibliotece”. 

Pamiętając cały czas o trwającej pan-
demii, GBPiCK w Dopiewie przygotowała 
skromniejsze niż dotąd wydarzenia, w 
których mimo wszystko można było 
wziąć czynny udział. 

Obchody rozpoczęto 7 maja, otwar-
ciem wystawy plenerowej poświęconej 
Stanisławowi Lemowi z okazji „Roku 

Tydzień	Bibliotek	2021

Lema”. Wystawa nosiła tytuł „Stani-
sław Lem, on już to wiedział”. Można 
było się z niej dowiedzieć, że większość 
zdobyczy współczesnej techniki takie 
jak smartfony, e-booki czy druk 3D, a 
nawet Internet w swoich opowiadaniach 
przewidział Stanisław Lem. 

W tym samym dniu uruchomiono 
pierwszą plenerową „Małą Biblioteczkę” 
w Dopiewie, która 24 h na dobę będzie 
służyć młodym i starszym Czytelnikom. 

W czasie tego tygodnia trwał także 
konkurs fotograficzny dla mieszkańców 

naszej gminy pod tytułem „Znajdziesz 
mnie w bibliotece”.

Ponadto, codziennie od 10 do 14 
maja - w godzinach działania bibliote-
ki w Dopiewie - odbywał się kiermasz 
książek „Książka za złotówkę”. Za ze-
brane środki zakupione zostaną kolejne 
nowości czytelnicze. Akcja ta cieszyła 
się sporym zainteresowaniem. 

Z kolei 12 maja  GBPiCK zaprosiła 
najmłodszych na bezpłatny spektakl 
teatralny on-line pt. „Bibliotekowy za-
wrót głowy».  

„Tydzień Bibliotek” ma na celu 
podkreślanie roli czytania i bibliotek 
w poprawie jakości życia, edukacji oraz 
zwiększanie prestiżu zawodu biblioteka-
rza, jak również zainteresowanie książką 
szerokich kręgów społeczeństwa.

GBPiCK, fot. Łukasz Mańczak  
i Jan Sawiński

Kulturalnie		
w	Dąbrówce

Zbliżają się wakacje, a wraz z nimi 
wiele darmowych zajęć w ramach pro-
jektu „Kulturalne Lato” organizowanych 
przez Fundację Promocji Kultury i Sztuki 
„Sol Arte”. Aktywności odbywać się będą  
od lipca do sierpnia w piątku w godz 
17.30-21.00, na dziedzińcu El pueblo 
w Dąbrówce.

Organizatorzy zaplanowali ciekawe 
zajęcia dla dzieci i dorosłych.

- Będzie m.in. zumba, tańce latino, 
warsztaty makramowe, plener ma-
larski, animacje dla dzieci, warsztaty 
artystyczne i muzyczne. Lato chcemy 
pożegnać potańcówką pod gwiazdami z 
atrakcjami. Z pewnością każdy znajdzie 
coś dla siebie - mówi Monika Krusiewicz, 
prezes Fundacji.

Projekt współfinansowany ze środ-
ków publicznych Gminy Dopiewo.

Zapisy:fundacja.solarte@gmail.com 
WK
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Z prawdziwą radością podsumowu-
jemy rok działalności pod oficjalnym 
szyldem „Sekcji Kulturalno – Teatral-
nej” KS Korona Zakrzewo. W ramach 
projektu „Mistrzowie Życia” poznaliśmy 
fascynującą postać Jerzego Kukuczki - z 
pierwszej ręki wysłuchaliśmy relacji o 
himalajskich wyprawach. Idąc tropem 
Ojca Mariana Żelazka trafiliśmy do 
gościnnych Werbistów w Chludowie - 
opowieści dotyczyły nie tylko Indii, ale 
także fascynującej Ameryki Południo-
wej. Przy innej okazji młodzi uczestnicy 
warsztatów, z zapartym tchem, słuchali 
historii misyjnych prosto z Kuby i Afryki. 

Kulturalno	-	Teatralne	oblicze	Korony	Zakrzewo

Wreszcie, na drodze naszych poszuki-
wań stanęła nietuzinkowa postać Adama 
Karpińskiego – kawalera Orderu Virtuti 
Militari, konstruktora lotniczego i „ojca 
polskiej himalaistyki”. Tak wszechstron-
ny bohater dał nam pretekst chociażby 
do wizyty w Lesznie, gdzie zgłębialiśmy 
tajniki lotów szybowcowych. Czekamy 
jeszcze z niecierpliwością na spotka-
nie z autorem kompleksowej biografii 
Adama Karpińskiego. W międzyczasie 
„Mistrzom Życia” przytrafiła się poważ-
na wyprawa ornitologiczna. Jesteśmy 
bogatsi o wiedzę i przeżycia.

W sekcji teatralnej powiodło się prze-
prowadzenie warsztatów dla dwóch grup 
wiekowych, wszystko zwieńczone było 
pokazami wspólnego spektaklu „Błękit-
ny”. Z regularnymi zajęciami wracamy od 
września, a wcześniej czekają nas inten-
sywne wakacje z „Warsztatami Mistrzów 
Życia”. Wszystkim, którzy współtworzą 
nasze działania – dziękujemy.

Projekt współfinansowany ze środ-
ków publicznych Gminy Dopiewo.

SK-T KS „Korona” Zakrzewo

Alpakoterapia to jedna z dziedzin 
zooterapii, polegająca na przebywaniu 
z alpakami. To bardzo sympatyczne i 
urocze zwierzęta, posiadające właści-
wości terapeutyczne.

Podczas zajęć z alpakami pacjen-
ci mogą je głaskać, przytulać, czesać, 
karmić i bawić się z nimi. Charakter 
aktywności terapeutycznej dobierany 
jest indywidualnie do potrzeb pacjenta. 
Dotykanie ich miękkiej okrywy włoso-
wej jest przyjemnym doznaniem, które 
wywołuje wydzielanie endorfin - hor-
monów szczęścia. 

Kontakt z alpakami wpływa po-
zytywnie na nasz nastrój. Wycisza, 

Alpakoterapia	w	Promyku
relaksuje, uspokaja. Pomaga również 
w kształtowaniu kompetencji społecz-
nych i komunikacyjnych. Wspomaga w 
przełamywaniu barier psychicznych i 
pokonywaniu lęków. Ma również wpływ 
na budowanie pewności siebie. Zajęcia 
z alpakami stymulują układ nerwowy i 
rozwój psychospołeczny dzieci oraz osób 
niepełnosprawnych intelektualnie. Efekty 
alpakoterapii można zaobserwować już 
po kilku sesjach. 

Stowarzyszenie „Promyk” prowadzi 
dwa WTZ-ty, oprócz tego w Konarzewie, 
także WTZ w Otuszu, gdzie 13.05.2021 
r. zagościły trzy alpaki. Uczestnicy WTZ 
przygotowali dla nich specjalny wybieg 

i drewniany domek - stajnię. W naszym 
stadzie są dwa samce i samica o imionach: 
Bono, Czupur i Mania. Propozycje te wy-
grały w konkursie zorganizowanym przez 
WTZ. Jego laureatkami zostały Sylwia, 
Blanka i Ada, uczestnicy WTZ, a także 
dzieci z grupy Biedronek z Przedszkola 
w Dopiewie. Dziękujemy raz jeszcze za 
zaangażowanie i udział w konkursie. 

Zwierzęta oswajają się z nowym 
otoczeniem. Mamy nadzieję, że szybko 
się u nas zadomowią i będziemy mogli 
rozpocząć zajęcia z alpakoterapii w na-
szym ośrodku. 

Katarzyna Borowiak, Terapeuta 
WTZ „Promyk” w Konarzewie
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Piotr Maćkowiak, uczestnik WTZ 
„Promyk” w Konarzewie, to niezwykle 
dobry człowiek, z anielską, kreatywną  
duszą i głową pełną pomysłów. Cieszy-
my się, że jest w naszej „Promyczkowej 

Malowany	świat	Piotra		

Rodzinie”. Ten wysoki, dość postawny 
chłopak ma 28 lat i mieszka niedaleko 
Dopiewa, w Podłozinach.

Zawsze chętny jest do działania i po-
dejmowania nowych wyzwań. Wśród 

wielu zainteresowań na uwagę zasłu-
guje malarstwo. Wszystkie jego prace 
są przemyślane, ambitne i kreatywne. 
Barwne i nietuzinkowe obrazy zawsze 
niosą ze sobą głębsze przesłanie. Są do-
strzegane na prestiżowych konkursach 
plastycznych, gdzie często wygrywają 
lub otrzymują wyróżnienia. Chętnie 
są licytowane na aukcjach i kupowane 
kiermaszach.  Piotra sam tworzy swoje 
obrazy, wybiera tematy, dobiera kolory, 
tworzy w tych obrazach siebie, swoje 
odczucia, zainteresowania – to jego 
malowany świat.

Piotr jest ciepłą i empatyczną oso-
bą, o dużym i dobrym sercu - ujmujący, 
wrażliwy, dojrzały człowiek. Uczynny i 
pomocny dla koleżanek i kolegów. Wzbu-
dza dużą sympatię wśród uczestników 
Warsztatu i terapeutów.  Cieszymy się, 
że wspólnie z Nim możemy tworzyć wy-
jątkowe i niepowtarzalne prace. 

Agnieszka Kuźlak i Joanna Jano-
wicz, Terapeutki pracowni plastycz-

nej WTZ „Promyk” w Konarzewie

Sezon	2021	na	„Owocowej	Plaży”		 Zbliżamy się do otwarcia sezonu 
wakacyjnego na „ Owocowej Plaży”  w 
Zborowie. Można już korzystać z punktu 
gastronomicznego, który proponuje m.in. 
zapiekanki, frytki, kebaby, lody i zimne 
napoje. Dużą popularnością cieszy się 
miejsce ogniskowe oraz przynależne do 
niego wiaty - zachęcamy do ich rezer-
wacji, której można dokonać mailowo 
– gosir@dopiewo.pl .

Jak co roku przy naszej plaży funk-
cjonuje pole biwakowe, które dysponuje 
13 miejscami, na których można swo-
bodnie rozstawić namiot czy kamper. 
Każde miejsce biwakowe ma zapewniony 
dostęp do prądu. Do pola biwakowego 
przynależą również kontenery sanitarne, 
z których można korzystać od 1 czerwca 
2021 r. Szczegóły oraz rezerwacje – www.
owocowaplaza.pl .

Nowością w sezonie letnim na „Owo-
cowej Plaży” będzie realizowany projekt 
pod nazwą „Owocowy Chillout”. Będzie 
to cykl imprez rekreacyjnych składający 
się z koncertów z muzyką na żywo i po-
kazów kina plenerowego. Inauguracją 
przedsięwzięcia będzie koncert zespołu, 
który  odbędzie się w niedzielę 27 czerwca 
2021 o godz. 17:00 – szczegóły na pla-
katach i w mediach społecznościowych. 

Projekt  będzie realizowany przez 
Fundację „Flow Art.” i przez Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopie-
wie. Będzie finansowany ze środków 
publicznych Gminy Dopiewo.
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Od 1 lipca działać będzie wypoży-
czalnia sprzętu pływającego.  Wśród 
zaproponowanego asortymentu znaj-
dziemy między innymi: rowerki wodne, 
deski SUP, platformy pływające, łodzie  
z silnikiem elektrycznym oraz leżaki, 
parawany, a także drobny sprzęt spor-
towo-rekreacyjny. 

Nowością w tym roku będzie 
montaż dmuchanego parku wod-
nego, który pomieści maksymalnie  

40 osób. Będzie to wspaniała atrakcja 
dla dzieci i młodzieży, składająca się ze 
zjeżdżalni, ścianki wspinaczkowej, tram-
poliny i innych dmuchanych konstrukcji 
zamontowanych na wodzie.

Wypożyczalnia będzie czynna w 
miesiącach wakacyjnych - przez 7 dni 
w tygodniu, w godz. 10:00-20:00.

W tym roku wraca „ Zborowo na spor-
towo”, w ramach którego odbędzie się 
między innymi turniej siatkówki plażo-

wej, gry i zabawy dla dzieci z drobnymi 
„owocowymi upominkami”.  Impreza ta 
odbędzie w te wakacje dwukrotnie - w 
niedziele 4 lipca i 1 sierpnia. 

Paulina Nowacka,  
Mateusz Jaworski,  

GOSiR Dopiewo 
fot. Arch. GOSiR Dopiewo

To wyjątkowe miejsce w Gminie Do-
piewo. Tu warto się wybrać, by odpocząć.

Piaszczysta plaża położona jest na 
wschodnim brzegu Jeziora Niepruszew-
skiego. Charakteryzuje się występowa-
niem unikatowych rzeźb użytkowych 
przedstawiających owoce, stąd jej na-
zwa. Na jeziorze można uprawiać sporty 
wodne – oprócz pływania, żeglarstwo 

Owocowa	Plaża	w	Zborowie

i surfing. Przy wjeździe na plażę znaj-
duje się przystań. Trawiasty kompleks 
rekreacyjny ma powierzchnię ponad 
5 ha. Sama plaża ma ponad 1 000 m². 
Wyposażona jest w wiele funkcjonal-
nych stref. 

Oferuje: naturalne jezioro, kąpieli-
sko, pomost, parking, pole biwakowe, 
dwie wiaty piknikowe, miejsce ognisko-

we, przebieralnię, kompleks sanitarny, 
plac zabaw, siłownię zewnętrzną, dwa 
boiska do siatkówki plażowej, pomost, 
przystań wodną, stoły szachowe, pa-
rasole tropikalne, leżanki obrotowe, 
lunety do obserwacji przyrody, ścież-
kę edukacyjną, ławo-stoły edukacyjne, 
kamerę internetową, ekologiczny system 
segregacji śmieci. 

Administratorem „Owocowej Plaży” 
jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Dopiewie. 

Tekst i fot. Beata Spychała
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Co się odwlecze, to nie uciecze. 
Dziesiąta jubileuszowa edycja „Biegu 
o Koronę Księżnej Dąbrówki” z kilku 
powodów była wyjątkowa. Po pierwsze, 
ze względu na epidemię, musiała zostać 
przesunięta o rok. Po drugie, były to 
jedne z pierwszych zawodów w kraju ze 
zwiększonym limitem uczestników, bo 
obostrzenia poluzowano w przeddzień 
startu – w sobotę, a bieg miał miejsce w 
niedzielę. Po trzecie formuła zawodów 
była inna niż wszystkie wcześniejsze. 
Zrezygnowano ze startów dziecięcych, 
które w poprzednich latach rozpoczynały 
to sportowe święto, natomiast dorośli 
startowali w falach - jednej dla chodziarzy 
i trzech dla biegaczy. Dzięki temu ruch 
w strefie zawodów był zdecydowanie 
mniejszy niż zwykle. 

Ale nie było wieszania pamiątko-
wych medali na szyjach finisherów za 
ukończenie zawodów - zawodnicy sa-
modzielnie odbierali pakiety finishera. 
Nie było podium, dekoracji zwycięzców 
i wręczania nagród, które można było 
odebrać w siedzibie GOSiR w Dopiewie. 
Nie było też wspólnego sadzenia drzewa. 

Nie padły rekordy trasy i frekwencji. 
Jednak nie to było najważniejsze, zwłasz-
cza po zniesieniu zakazów organizacyj-
nych, lecz aktywność i chęć do startu. 
Docenić należy wszystkich startujących, 
których mobilizacja przyczyniła się do 
organizacji zawodów. W sumie wystar-
towało 209 biegaczy i 86 pasjonatów 
nordic walking, w tym wysoki odsetek 
mieszkańców gminy Dopiewo, wśród 
których ludzi aktywnych nie brakuje. 

Bieg	o	Koronę	Księżnej	Dąbrówki

Minuty	ciszy
Przed startem każdej fali uczestnicy, 

organizatorzy i przedstawiciele samorzą-
du w osobach Zbyszko Górnego - pełnią-
cego obowiązki wójta do czasu wyboru 
nowego wójta i Leszka Nowaczyka – prze-
wodniczącego Rady Gminy Dopiewo 
uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego 
przedwcześnie 9 grudnia 2020 r.  wójta 
gminy Dopiewo Adriana Napierały. Przez 
wiele lat był on głównym starterem tych 
zawodów, setkom uczestników zawiesił 
medale na szyi i pogratulował wyników.  
Gdyby jubileuszowe zawody odbyły się 
rok wcześniej, świętowałby on razem z 

organizatorami i zawodnikami. Zanim 
padł strzał podrywający zawodników do 
marszu lub biegu, nie zabrakło ze strony 
samorządowców słów zagrzewających 
do walki o wyniki w duchu fair play na 
duktach leśnych gminy Dopiewo.

Fala	chodziarzy
Jako pierwsi o g. 10.00 na 7,5-kilo-

metrową trasę wyszli chodziarze nordic 
walking. Nie zabrakło znajomych twarzy, 
rywalizujących ze sobą od lat i nowych, 
którzy dopiero rozpoczęli przygodę star-
tową z kijkami. Jako pierwszy linię mety 
minął Jacek Witucki z Poznania. Dwa 

Od lewej biegną: Tomasz Napierała – twórca lokalizacji parkrun w 
Dąbrówce (bezpłatne biegi z pomiarem czasu na 5 km co sobotę o 9) i 
Józef Brandenburg, najszybszy zawodnik nieformalnej kilkuosobowej 

drużyny, której zawodnicy wystartowali w koszulkach „Paweł Przepióra 
ma mój głos”, a jednocześnie zwycięzca kategorii M60+ (czas 44:09).

Najliczniejszą, bo 12-osobową drużynę wystawił w tym roku Urząd Gminy Dopiewo
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kolejne miejsca należały do weteranów 
tej trasy – po raz kolejny jako drugi na 
mecie zameldował się Roman Woroch 
z Dopiewa, ale jako trzeci – niespodzie-
wanie - Ireneusz Lubiatowski z Gubina, 
który wygrywał wszystkie dotychcza-
sowe edycje. Kolekcjoner koron po raz 
pierwszy musiał uznać wyższość kolegów. 
Na tym nie koniec niespodzianek - po 
raz pierwszy w historii zawodów całe 
„żeńskie” podium klasyfikacji generalnej 
nordic walking obsadziły mieszkanki 
Gminy Dopiewo. Najlepsza okazała się 
Eliza Krzyżanowska z Dąbrówki, a za 
nią przyszły Ewa Bilińska z Dąbrówki  
i Beata Ciecierska ze Skórzewa. W kla-
syfikacji drużynowej najlepszy okazał 
się „Stęszew Team”, za nim „Marsz po 
zdrowie” i „Activus Przyjaciele”.

Bieg	na	trzy	fale
Pierwsza fala biegu wystartowała o 

godzinie 12.00, druga o 14.00, a trzecia 
o 16.00. Starty w falach spowodowały, 
że ci, którzy chcieli zwyciężyć, musieli 
od początku dawać z siebie jak najwię-
cej na 10-kilometrowej trasie wijącej się 
pośród drzew, krzewów, paproci i kon-

walii. Pewien komfort mieli startujący w 
trzeciej fali, bo wiedzieli jakie czasy są 
do pobicia i nie zawahali się zrobić z tej 
wiedzy użytku. Klasyfikację generalną 
kobiet wygrała Katarzyna Kołaczkow-
ska z Potasz startująca w trzeciej fali 
(czas 44:14). Trzecie miejsce przypadło 
w udziale Katarzynie Paczkowskiej z Kie-
krza - również z trzeciej fali. Rozdzieliła 
je młodziutka Anna Paluszak z Buku 
startująca o godz. 12.00. „Męskie” po-
dium biegu w całości obsadzili zawodnicy 
trzeciej fali. Pierwszy był 21-letni Patryk 
Kaczmarek z Grodziska Wielkopolskiego 
(czas 39:02). Drugie miejsce zajął Piotr 
Ranecki, a na trzecim uplasował się Artur 
Piaskowski, oboje reprezentujący Opale-
nicki Klub Biegacza, który jednocześnie 
okazał się najlepszą drużyną biegową, 
której dominację musiały uznać kolejne 
drużyny: „Team”, „Activus i Przyjaciele” 
i  „Urząd Gminy Dopiewo”. 

Miejmy nadzieję, że za rok będziemy 
mogli wrócić do normalnych zawodów, 
że znikną koronawirusowe ograniczenia, 
obawy, zakazy i nakazy, że XI edycja 

„Biegu o Koronę Księżnej Dąbrówki”, 
zaplanowana na 29 maja 2022 r., od-
będzie się bez limitów związanych z 
obostrzeniami sanitarnymi. 

Organizatorem wydarzenia był GO-
SiR Dopiewo, który dziękuje współor-
ganizatorom: Gminie Dopiewo i Linea 
Developer oraz partnerom: Nadleśnictwu 
Konstantynowo, Radzie Sołeckiej z Dą-
brówki, firmie Arvato, Zakładowi Usług 
Komunalnych z Dopiewa - za obecność i 
poniesione nakłady. Za patronat medial-
ny - Naszemu Głosowi Poznańskiemu. 
Druhom z jednostek Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Dopiewa, Zakrzewa i Palę-
dzia - za pomoc w zabezpieczeniu trasy. 

Marcin Napierała, AM 
Fot. Tomasz Szwajkowski /  

GOSiR Dopiewo, Michał Juskowiak 
i Adam Mendrala / UG Dopiewo

Maskotki gminy Dopiewo DOP i EWO kibicowały 
wszystkim zawodnikom biegu i marszu z kijkami

Tradycją wydarzenia jest obecność Księżnej Dąbrówki, w 
koronie i sukni z epoki. Tu Jej Książęca Mość  

w towarzystwie dyrektora zawodów – Marcina Napierały

Najpierw wystartowali zawodnicy nordic walking

Medal jubileuszowej „Korony Dąbrówki” upamiętnia 
przesunięcie zawodów o rok. Na jego rewersie znajduje się 
rysunek przedstawiający koronawirusa i napis „COVID-19”, 
a także daty startów: przekreśloną tego, który nie doszedł 
do skutku -  „31.05.2020 r.” i tegoroczną - „30.05.2021 r.”
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Warsztaty z bezpiecznej jazdy ro-
werem po pumptracku przeprowadził 
11 czerwca 2021 r. w Dąbrówce Bartosz 
Giemza. Wielokrotnego mistrza Polski 
i instruktora jazdy na muldach zaprosił 
do Gminy Dopiewo samorząd. 

Amatorów rowerów nie zabrakło, licz-
nie przybyli na tor. Trzeba było podzielić 
ich na grupy. Najmłodszy miał zaledwie 
3 lata! Specjalny gość przedstawił  rowe-
rzystom zasady bezpieczeństwa i tajniki 
jazdy po pumptracku. Każdy otrzymał 
indywidualne wskazówki, jak poprawić 
technikę szybkość swojej jazdy. 

- Rowery w okresie epidemii i lock-

Mistrzowskie	warsztaty	na	Pumptracku	Dąbrówka	

downu zyskały na popularności. Wzrost 
zainteresowania rowerami trwa od 
kilku lat, ale teraz mamy prawdziwy 
boom, zarówno na turystykę rowe-
rową, jak i na sporty rowerowe, w 
tym ekstremalne. Pumptracki są dla 
rowerzystów, ale ważne, żeby korzystać 
z nich bezpiecznie i nie narażać na 
szwank swojego zdrowia. Temu służą 
nasze pokazy i warsztaty – mówi Bar-
tosz Giemza, tegoroczny mistrz Polski w 
pumptracku i  trzykrotny mistrz Polski 
w BMX. - Dzieci oglądają dużo filmów 
w internecie, widzą efektowne tricki i 
chcą je naśladować, nie zastanawiając 

się nad konsekwencjami i brakami w 
przygotowaniu. Rozwój przychodzi z 
czasem. Mówię im, że nie wszystko, co 
widzą, można powtórzyć, czym grozi 
nieudana próba, że z toru należy ko-
rzystać „z głową”, a rozwój przychodzi 
z czasem. Chcę, żeby z tego spotkania 
wrócili przekonani, że bezpieczeństwo 
jest ważne, a kask na głowie to podsta-
wa – podkreśla instruktor.

Podczas pokazu przy torze funkcjo-
nowała strefa rekreacyjna z konkursami 
i nagrodami, którą przygotowali organi-
zatorzy spotkania - Urząd Gminy w Do-
piewie oraz Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Dopiewie.

Pumprtack Dąbrówka został od-
dany do użytku przez Gminę Dopiewo 
w grudniu 2020 r. Został zbudowany 
dzięki zwycięstwie projektu zgłoszonego 
w Dopiewskim Budżecie Obywatelskim. 
Jego powierzchnia wynosi 343 m²,  w tym 
powierzchnia asfaltowa - 129,0 m². Tor 
ma 73 m długości. 

To pumptrack z potencjałem – 
w przyszłości  może zostać rozbudowany. 
Dokumentacja projektowa przewiduje 
wykonanie drugiego, większego toru. 

Michał Juskowiak, Adam Mendrala 
Fot. Michał Juskowiak

Szkolimy	na	wysokim	poziomie Zagłębie Lubin, Pogoń Szczecin, Lech 
Poznań, Warta Poznań czy Miedź Legnica 
- co łączy te kluby? Przede wszystkim 
to, że mają jedne z najlepszych akademii 
piłkarskich w kraju, a poza tym wszyst-
kie „biją się” o zawodników Canarinhos 
Skórzewo. Młodzi piłkarze Canarinhos 
z rocznika 2009 otrzymują od nich za-
proszenia na konsultacje szkoleniowe.

Cananarinhos Skórzewo stwarza 
odpowiednie warunki do rozwoju za-
wodników. Szkolenie od lat prowadzo-
ne jest tu na wysokim poziomie, czym 
wzbudza zaufanie.

Tym razem zaproszenie na konsul-
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tacje otrzymał Mateusz Morkis, który 
zaprezentuje swoje umiejętności trene-
rom Warty Poznań, a wcześniej swoje 
okazje mieli Mężyński, Schulz, Koska, 
czy Szuba. Gratulujemy wyróżnionym 
zawodnikom! Ciężka praca, zaangażo-
wanie i walka do upadłego przynosi 

Boisko „Sportowe Palędzie” jako 
pierwsze w Polsce zostało przystosowa-
ne do Ultimate Frisbee. Modernizacja 
ta stała się możliwa dzięki wgranej w 
Dopiewskim Budżecie Obywatelskim. 
Projekt „Sport i Bezpieczeństwo”, złożony 
przez grupę entuzjastów wspomnianej 
dyscypliny sportowej, wspólnie ze stra-
żakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Palędziu, wygrał w I edycji DBO w 2018 r. 

Nasze	miejsce
Drużyna Brave Beavers pierwsze 

kroki stawiała na boisku orlik w Skó-
rzewie. Z czasem zaczęła się rozrastać 
i rozwijać swoje umiejętności. Do osią-
gnięcia sukcesów potrzebne było boisko 
pełnowymiarowe. Na boisku w Palędziu 
- za remizą strażacką - pierwsze zajęcia 
odbyły się w 2014 r., dzięki  współpracy z 
Sołtys Palędzia - Agnieszką Grześkowiak. 
Wcześniej młodzież już na tym terenie 
działała od 2012 r., kiedy to wspierali 
organizację festynu rycerskiego „Bitwa 
pod Palędziem”, czy wspólnymi siłami 
odmalowali scenę przy świetlicy. W 2015 
r. zawodnicy Breave Beavers rozpoczęli 
pielęgnację terenu - od koszenia trawia-
stej murawy domowymi kosiarkami i od 
własnoręcznego wyrywania chwastów 
aż po pierwsze wyznaczanie na boisku 
pola gry białymi liniami. Rozrastająca 
się drużyna, reprezentująca Gminę Do-
piewo na arenie ogólnopolskiej i mię-
dzynarodowej, zyskała „swoje miejsce” 
- optymalne warunki do kształtowania 
formy, będące podstawą do osiągania 
coraz lepszych wyników. 

Do	trzech	razy	sztuka
Starania o budowę boiska rozpoczęły 

się wraz z pierwszą edycją Dopiewskie-
go Budżetu Obywatelskiego. Zgłoszony 
wówczas przez osoby związane z „Bo-
brami” projekt pn. „Sportowe Palędzie 
– zagospodarowanie boiska wiejskiego” 
zajał 5 miejsce i nie udało się go zre-
alizować. Zawodnicy nadal trenowali 
na boisku, gdzie na płycie przeważały 
chwasty, dziury i wysuszona na wiór 
trawa. Jednak nie poddawali się – tre-
nowali i startowali w kolejnych edycjach 

Boisko	w	Palędziu
Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego, 
z myślą o pozyskaniu środków na mo-
dernizację. W 2017 r. ponownie złożyli 
projekt, dotyczący tym razem remontu 
boiska i torów  łuczniczych, pn. „Sportowe 
Palędzie BIS” i w tej edycji otarli się o 
zwycięztwo, zajmując 2 miejsce. W końcu 
w 2018 r. połączone zostały siły sportow-
ców i ochotników z miejscowej straży 
pożarnej i wystartowano z projektem pn. 
„Sport i Bezpieczeństwo”, zakładajacy 
remont boiska i zakup specjalistycznego 
quada dla straży pożarnej, przydatnego 
m.in. przy prowadzeniu akcji ratunko-
wych na terenach leśnych i do wsparcia 
przy organizacji wydarzeń sportowych. 
Tym razem się udało! Zdobyliśmy 1164 
głosy mieszkańców - projekt wygrał i 
został zrealizowany w kolejnym roku.

Pierwsze	takie	boisko		
w	Polsce

Palędzie ma obecnie pierwsze  
w Polsce boisko do Ultimate Frisbee. 
W 2019 r. rozpoczął się remont jego na-
wierzchni, polegajacy na przekopaniu  
i wyrównaniu terenu, usunięciu starych 
bramek, zasianiu trawy i wyznaczeniu 
linii boiska. Przez cały rok trwała pie-

lęgnacja trawnika poprzez nawadnia-
nie, nawożenie i częste koszenie. W tych 
samych latach przeprowadzony został 
remont strażnicy i świetlcy wiejskiej, 
która rozbudowano, a kluby sportowe 
zyskały szatnie. Od tego momentu na 
boisku odbwaja się regularne trenin-
gi Brave Beavers, sparingi, turnieje,  
a nawet Mistrzostwa Polski. Od 2020 r.  
na boisku wspólnie z „Bobrami” trenują 
najłodsi zawodnicy z terenu Gminy -  
z Akademii Piłkarskiej „Wilki” Dąbrówka. 
W ten sposób boisko, wcześniej popo-
łudniami puste, dzis wypełniają zajecia 
sportowe prowadzone przez Brave Be-
vaers, AP „Wilki” i UKS „Grot” - Łuki, 
które wspólnie dbaja o boisko. Z obiektu 
„Sportowe Palędzie” w pozostałych go-
dzinach może skorzystać każdy miesz-
kaniec, bowim na opłotowanym terenie 
znajduje się siłownia zwenetrza czy kosz 
do koszykówki.Jednak pierwszeństwo 
mają trenujace kluby, dbające o utrzy-
manie standardów obiektu. Do osób 
przybywajacych na terenie zwracamy 
się z prośbą o pozostawienie po sobie 
porządku. W ramach projektu „Sport  
i Bezpieczeństwo II”, przy boisku  
w Palędziu powstał parking. 

Michał Juskowiak 
Fot. Archiwum Brave Beavers

zamierzone efekty w postaci ciągłego, 
spokojnego i zrównoważonego rozwoju.

Jeśli są w Gminie Dopiewie lub w 
okolicach zawodnicy, którzy chcieliby 
rozwijać w jednym z najlepszych zespo-
łów z rocznika 2009 w Wielkopolsce 
- zapraszamy do Canarinhos!

Działalność Klubu współfinansowa-
na jest ze środków publicznych Gminy 
Dopiewo.

Michał Anioła, Canarinhos Skórzewo 
Fot. Canarinhos Skórzewo 
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frisbee w Palędziu 22 - 23.05.2021 r. W 
kolejce udział wzięły 4 drużyny grupy B 
– oprócz „Brave Beavers” były to: „Frisb-
nik” Rybnik, AKS „Zły Kosmodysk” War-
szawa i „Uwaga Pies” z Poznania. 

Na następne mistrzowskie potyczki w 
tej kategorii „Bobry” pojadą do Warszawy.

Aktualnie zespól z Gminy Dopiewa 
jest czwartą drużyną w Polsce na 24 ry-
walizujące o miano mistrza kraju. Udział 
w Mistrzostwach Polski jest współfinan-
sowany ze środków publicznych Gminy 
Dopiewo.

Działalność Klubu współfinansowa-
na jest ze środków publicznych Gminy 
Dopiewo.

Michał Juskowiak,  
fot. Arch. Brave Beavers

Bobry	wśród	najlepszych

Kompletem zwycięstw i awansem do 
grupy „1-4” zakończyły „Bobry” z Dopie-
wa pierwszą kolejkę Mistrzostw Polski 

w kategorii „mixed”, czyli mieszanej – 
tu drużyny składają się z panów i pań.  
Mecze rozegrano na boisku do ultimate 

Sezon letni dla szczypiorniaka moż-
na uważać za otwarty. Bukowsko – Do-
piewski Klub Piłki Ręcznej w kategorii 
„młodziczka” Mistrzem Wielkopolski. 
Finał wojewódzki w piłce ręcznej plażo-
wej odbył się na bukowskim stadionie 
28.05.2021 r. Pogoda była kapryśna, 
ale nie przeszkodziła w rozgrywkach. 
Dzięki letnim dźwiękom, które towa-
rzyszyły uczestnikom, dobry nastrój ich 
nie opuszczał.

W turnieju wystartowały 4 kluby: 
BHT Pyrki Poznań – wystawione 3 zespo-
ły, APR Gladiator Oborniki – wystawione 
3 zespoły, SSRiR Start Konic – wysta-
wiony 1 zespół, Bukowsko – Dopiewski 
KPR – wystawione 2 zespoły. Najpierw 
ekipy rywalizowały w fazach grupowych. 
Następnie odbyły się półfinały. Na zakoń-

Młodziczki	BD	KPR	Mistrzem	Wielkopolski

czenie drużyny walczyły o miejsca.Tytuł 
Mistrza Wielkopolski w Piłce Ręcznej 
Plażowej trafił do gospodarzy. BD KPR 
niepokonany! Każde spotkanie kończyło 
się wynikiem 2:0!

Awans do rozgrywek centralnych 
uzyskały: Bukowsko-Dopiewski KPR 
i APR Gladiator Oborniki.

Katarzyna Wechman 
Fot. Arch. BD KPR

Bardzo dobrze zaprezentowały się  
reprezentantki UKS Pantery Dopiewo 
z rocznika 2008/09. Nasze szczypior-
nistki pewnie awansowały do turnieju 

Mistrzostwo	Wielkopolski	dla	Panter
finałowego o Mistrzostwo Wo-
jewództwa Wielkopolskiego, w 
którym zagrało 6 zespołów.  

Zawody odbyły się w Oborni-
kach. Choć  początek nie był naj-
lepszy,  bo pierwszy mecz przegrały 
z gospodyniami, to już z kolejnych 
wychodziły zwycięsko. W finale 
ponownie spotkały się z gospoda-
rzem zawodów Gladiatorem Obor-
niki i po zaciętym meczu wygrały 

6-3. Zostały Mistrzem Wielkopolski! 
Na brawa zasługuje cały zespół, szcze-

gólnie gra w obronie mogła się kibicom 
podobać. Zadziorność, waleczność dobra 

gra bramkarki - tym charakteryzuje się 
nasz zespół, który w większości składa 
się z zawodniczek uczących  się w klasach 
sportowych w ZSP Dopiewo. Wiktoria 
Chalamska została najlepszą bramkarką 
turnieju.

Przed nami trochę odpoczynku a w 
sierpniu ponad 50 Panterek rusza na 
obóz sportowy do Karnic nad morze.

Projekt współfinansowany jest ze 
środków publicznych Gminy Dopiewo.

Tekst i fot. UKS „Pantery” Dopiewo
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Czeka	rzeka
„Lato, lato, lato czeka. Razem z latem 

czeka rzeka. Razem z rzeką czeka las. 
A tam ciągle nie ma nas” - popularna 
wakacyjna piosenka sprzed lat to idealny 
wstęp do opowieści o tym, jak to pod 
Poznaniem można nieźle… popłynąć.

Latem temperatura sprzyja pływaniu, 
a oferta rzecznych atrakcji jest zdecy-
dowanie największa. Liczni amatorzy 
wypoczynku nad wodą pojawiają się 
wtedy nie tylko na rzekach, ale i w wielu 
miejscach nad Wartą: na plaży miejskiej 
w Luboniu, marinie w Czerwonaku czy 
na Przystani Kowale w Obornikach.

Wartą	warto
Warta, która stanowi wodny kręgo-

słup okolic Poznania, jest jednocześnie 
częścią szlaku Wielkiej Pętli Wielkopol-
ski. Na trasie znalazł się cały szereg 
przystani i marin: od Kotowa, przez 
Marinę Śrem, Jaszkowo, Rogalinek, 
Puszczykowo, przystanie w Poznaniu, 
AKWEN Marinę w Czerwonaku, nowo 
otwartą Przystań Owińska, Bindugę w 
Mściszewie po przystanie w Obornikach i 
Stobnicy. A czym można pływać? Najpo-
pularniejsze są kajaki. Długość spływów 
można planować elastycznie, wykorzy-
stując dostępne przystanie. Popularną 
propozycją jest trasa z Puszczykowa do 
Poznania, zwana Kajakową Linią Tury-
styczną. Do końca września na chętnych 
czekają cykliczne spływy, organizowane  
w ramach Aktywnego Lata w Czerwo-
naku. W Poznaniu jedną z ciekawszych 
letnich atrakcji jest wodny tramwaj. Rejsy 
podobnej, lecz nieco mniejszej jednostki 
planuje się w wakacyjne soboty na trasie 
Czerwonak-Owińska-Czerwonak. Do-
datkową atrakcją tych wycieczek będą 
spacery z przewodnikiem po Owińskach. 
Niezwykłych wrażeń dostarcza też tygo-
dniowy rejs po Warcie mieszkalną łodzią 
motorową. Prowadzenie takiej „łódki” 
nie wymaga specjalnych uprawnień, po-
trzebne jest jedynie krótkie przeszkole-
nie. Wiele różnych wodnych aktywności 
oferują Oborniki. Miasto u ujścia Wełny 
do Warty może pretendować do tytułu 
wodnej stolicy aglomeracji poznańskiej. 
Na miejscu można wynająć galary, czyli 
płaskodenne jednostki silnikowe z miej-
scem na kilkanaście osób, wzorowane 
na historycznych łodziach rzecznych, 
oraz równie atrakcyjne Wartotratwy. Lo-
kalną specjalnością są tratwy kajakowe 
– kajaki połączone platformą, na której 
można się opalać, uciąć sobie drzemkę 
albo zorganizować grilla. Można też 
odbyć wyprawę tratwiano-rowerową, 
płynąc Wartą do Stobnicy, a wracając 

bezpieczną drogą rowerową skrajem 
Puszczy Noteckiej.

Górsko	na	nizinach
Podpoznańską rzeką numer dwa jest 

Wełna. Jej dolina słynie z malowniczych 
krajobrazów. Meandrująca wśród lasów 
rzeka tworzy naturalne spiętrzenia i płyt-
kie rozlewiska. Miejscami Wełna przypo-
mina rasową rzekę górską, więc w czasie 
spływu emocji nie brakuje. Pod koniec 
trasy na kajakarzy czekają dodatkowe 
atrakcje, gdy nad ich głowami przelatu-
ją goście Parku Linowego Adrenalina, 
którzy odważyli się na zjazd tyrolski na 
drugi brzeg. Nieco dalej można odpocząć 
w Łazienkach Obornickich. W kierunku 
wyspy rzecznej prowadzi stamtąd ścieżka 
poznawcza „Woda i ryby”. Na jej trasie 
znalazły się gry i plansze edukacyjne, 
prezentujące mieszkańców rzeki, którzy 
głosu nie mają. Ujściowy odcinek Weł-
ny to dla nich ważne miejsce – jeden z 
nielicznych rezerwatów ichtiologicznych 
w Polsce.  

Małe	jest	piękne
Tegoroczna mokra wiosna  sprzy-

jała kajakarzom, którzy pojawili się na 
rzadziej wykorzystywanych rzekach – 
Głównej, Cybinie czy Wirynce. W ofer-

cie lokalnych firm kajakowych częściej 
pojawiają się inne trasy, na przykład 
spływ Samicą Stęszewską ze Starego 
Dymaczewa do Warty, z widokami na 
mosińskie kamienice, Wieżę Obrabad 
i Galerię Sztuki w dawnej synagodze. 
Można również płynąć całą trasę Ka-
nałem Mosińskim rozpoczynając wy-
cieczkę w rejonie Borkowic, a nawet 
Kościana. Szczególnie atrakcyjny jest 
odcinek poniżej Mosiny, gdzie w wo-
dzie zalegają liczne powalone drzewa. 
Na kilkugodzinne spływy nadają się 
też rzeczki Kopel (Kopla) i Głuszynka. 
Najwytrwalsi mogą wystartować nawet 
w Zaniemyślu, wtedy najpierw popły-
ną przez ciąg jezior, a cała trasa może 
zająć nawet dwa dni. Spływ można też 
rozpocząć od miejsca połączenia obu 
rzeczek w rejonie Kamionek. Mimo, że 
trasa wiedzie w pobliżu gęsto zabudowa-
nych miejscowości, to dolina pozostała 
tu prawdziwą enklawą dzikiej przyrody. 
Kopel, podobnie jak Kanał Mosiński, 
kończy swój bieg w Warcie, więc spływ 
można kontynuować dokąd nas tylko 
rzeka, kajak i fantazja poniosą.

Piotr Basiński 
Poznańska Lokalna  

Organizacja Turystyczna

Nad Wartą w Śremie (fot. Archiwum Urzędu Miejskiej w Śremie)

Przystań kajakowa w Puszczykowie (fot. Anna Polaszczyk)
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polub nas zobacz nas

dbajmy	o	środowisko

Znów samorządy apelują do miesz-
kańców o rozsądne gospodarowanie za-
sobami wody. Do apelów przyłącza się 
Gmina Dopiewo.  W związku z upałem 
podlewanie ogrodu przełóżmy na godzi-
ny 23:00 w nocy - 6:00 rano. Zamiast 
wanny pełnej wody, wybierzmy prysznic 
i zbierajmy deszczówkę (jej zgromadzone 
zasoby mogą nam służyć w upalne dni). 

Ludzie, podobnie jak rośliny potrze-
bują do życia wody. O tym, że dostęp 
do niej jest wygodny, przypominamy 
sobie, gdy jej brakuje. Dzieje się tak latem, 
podczas upałów. Wielu z nas wpada na 
pomysł by w ciągu dnia, w pełnym słońcu 
podlać trawnik, krzewy, drzewa i inne 
rośliny w ogrodzie. W ten sposób szko-
dzimy roślinom - krople wody działają jak 
soczewki i mogą trwale uszkodzić rośliny 
- „spalić” liście. Poza tym w godzinach 
nasłonecznienia woda szybko paruje, 
w konsekwencji czego znaczącą jej część 
z węża „wylewamy” w powietrze, zanim 
zdążą ją przejąć systemy korzeniowe na-
szych roślin. Takie marnowanie wody 
w skali makro powoduje, że wody może 
nam brakować. Pozwólmy roślinom „się 
napić” - podlewajmy je w nocy i wcze-
snym ranem. Jedno obfite podlewanie 
o tej porze jest lepsze od kilku w środku 
słonecznego dnia. Bądźmy eko, kierujmy 
się rozsądkiem - oszczędzajmy wodę.

Oszczędzajmy	wodę
Skąd	się	bierze	problem		
z	wodą	w	Polsce?

 Internetowi samozwańczy „znawcy 
tematu” z łatwością wskazują jako win-
nych niedoborów wody samorządy, które 
ich zdaniem powinny zadbać o to, by 
woda płynęła do kranów w domach bez 
ograniczeń, rurami o szerokim przekro-
ju, ze zbiorników bez dna. Zachęcanie 
do oszczędzania uważają za półśrodek, 
którym gminy chcą się wymigać z od-
powiedzialności. Ich zdaniem wody 
powinno być na świecie tyle, ile dusza 
zapragnie. 

Nic bardziej mylnego. Zbójnickie go-
spodarowanie zasobami naszej Matki 
Ziemi nie jest ani dla niej, ani dla nas 
obojętne. Nawet wielkonakładowe in-
westycje w infrastrukturę nie rozwiążą 
problemów, z jakimi borykamy się kil-
ka miesięcy w roku, jeśli nie zmieni-
my podejścia. Wody w środowisku nie 
przybędzie. Samorządy wydają grube 
miliony na magistrale wodociągowe, 
stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie. 
Zachęcają do zatrzymywania opadów, ale 
dbać muszą i o inne potrzeby wspólnot. 
Jeśli każdy z nas nie ie zacznie oszczę-
dzać, to problemy z wodą będą wracać, 
jak bumerang.

Jedną z przyczyn niedoborów wody 
w Polsce jest niski poziom wód grunto-
wych. Na jednego mieszkańca przypada 
w naszym kraju średnio ok. 1600 m³ 
odnawialnych zasobów wody – to mało. 
Średnia dla Europy to trzy razy więcej. 
Do tego dochodzą zmiany klimatyczne 

- długie bezdeszczowe okresy, rzadsze 
niż kiedyś, choć obfitsze opady, wyższe 
temperatury.

O ile poziomy wód gruntowych są 
dla oka mniej zauważalne, o tyle zmia-
ny wokół nas nie pozostawiają złudzeń. 
Od kilku lat mamy do czynienia w Pol-
sce ze stepowieniem i pustynnieniem, 
wysychaniem zbiorników wodnych, te-
renów zielonych. Największy problem 
występuje w województwie lubuskim i 
wielkopol skim. Powinniśmy więc robić 
wszystko, co możliwe, by te procesy za-
trzymać i odwrócić. Dlatego tak ważna 
jest retencja, czyli zatrzymywanie wody 
(zbiorniki na opady, pozostawianie i na-
sadzenia roślinności – drzew, krzewów, 
łąk kwietnych, niekoszenie trawników w 
okresie upałów), jej oszczędzanie (pory 
podlewania ogrodu czy napełniania ba-
senu dla dzieci, prysznic za miast wanny 
pełnej wody, zakręcanie kurka podczas 
szczotkowania zębów) i rozsądne korzy-
stanie z jej zasobów, na co dzień, czego 
Państwu i sobie życzę.

Adam Mendrala


