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Samorządowa Paczka

w domach, mając na względzie informacje 
z dopiewskiego OPS. 

Zebrane pieniądze przeznaczono 
głównie na artykuły  spożywcze i hi-
gieniczne oraz środki czystości. Do akcji 
chętnie włączyli się pracownicy jednostek 
samorządowych i radni. Współpracują-
cy z urzędem informatyk złożył nawet 
komputer, a sąsiadująca z urzędem re-
stauracja przekazała kupony na pizzę. 
Spakowane paczki zostały zawiezione 
pod właściwe adresy. To pierwsze Święta 
w Urzędzie Gminy Dopiewo z „Samo-
rządową Paczką”, ale biorąc pod uwagę 
zaangażowanie, pewnie nie ostatnie.

Wimieniu zespołu redakcyjnego 
"Czasu Dopiewa" życzę wszystkim Czy-
telnikom zdrowych, spokojnych Świąt 
Bożego Narodzenia  oraz szczęśliwego 
Nowego Roku.

TymCzasem  
Adam Mendrala, Redaktor  

Naczelny, Kierownik Referatu 
Promocji i Rozwoju Gminy

Wyniki zbiórek w latach 1999 - 2019
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Odbędzie się 12 stycznia 2020 r. 
Hasło najbliższej akcji brzmi: „Gramy, 
bo lubimy! Zbiórka prowadzona jest dla 
dziecięcej medycyny zabiegowej.  

WOŚP jest jednym z największych 
przedsięwzięć charytatywnych - zagra 
w Polsce, na świecie, ale i w Gminie Do-
piewo. U nas po raz 22. Od początku 
sztab w Gminie Dopiewo tworzą: Szczep 
ZHP Dopiewo oraz Gminna Biblioteka 
Publiczna i Centrum Kultury w Dopie-
wie. Od kilku lat centrum wydarzeń jest 
sala widowiskowa CRK w Konarzewie, 
gdzie na scenie można zobaczyć występy 

„Samorządową Paczkę” z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia otrzymały w tym 
roku trzy rodziny i czterech seniorów 
z terenu Gminy Dopiewo. To oddolna 
inicjatywa pracowników Urzędu Gminy 
Dopiewo, którzy postanowili wesprzeć 
kogoś z sąsiedztwa - lokalnie. 

Najpierw chcieli skorzystać z listy 
ogólnopolskiej  akcji pomocowej, ale 
okazało się, że nie ma na niej nikogo z 
okolicy. Zwrócili się więc do Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Dopiewie, któ-
ry wskazał rodziny, którym można by 
pomóc. 

Urzędnikom udało się zebrać do 
puszki 1520 zł. Oprócz tego rzeczy po-
trzebne adresatom, które kupili lub mieli 

28. Finał WOŚP artystów i wziąć udział w licytacjach. 
Wolontariusze współpracujący z centra-
lą sztabu prowadzą zbiórkę na terenie 
całej Gminie Dopiewo i wyposażeni są 
w identyfikatory.

W ciągu 27. dotychczasowych Finałów 
WOŚP Orkiestra zebrała i wydała na 
wsparcie polskiej medycyny w sumie 
ponad 1 mld PLN. Podczas 21 Finałów 
w Gminie Dopiewo zebrano u nas ponad 
837,5 tys. zł, które zasiliły Fundację.

AM
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felieton wójta

Koniec roku skłania do 
podsumowań. Rok 2019 
był rokiem ciekawym, ob-
fitującym w różnego rodzaju 
wydarzenia mające wpływ 
na samorząd gminny i jego 
funkcjonowanie. Zmiany 
w ustawach, wprowadzo-
ne przez rząd, wymusiły 
konieczność weryfikacji 
naszych planów inwesty-
cyjnych na następne lata. 
Spowodowały też zmniej-
szenie spodziewanych i 
zaplanowanych dochodów, 
przy jednoczesnym koniecz-
nym zwiększeniu wydatków. 
Wzrost wynagrodzeń dla 
nauczycieli, wzrost płacy 
minimalnej, wzrost kosz-
tów energii, zwolnienie z PIT 
osób młodych – to główne czynniki, które 
wpłyną na kształt budżetu na 2020 r.  

Gdyby zastanowić się nad wykona-
niem zadań w 2019 r., to należy zauważyć, 
że udało nam się zrealizować największe 
inwestycje, zaplanowane z myślą o po-
trzebach naszych mieszkańców. Mam 
tu na myśli budowę sali gimnastycznych 
z salami dydaktycznymi w Konarzewie 
i w Dąbrowie, szereg inwestycji kana-
lizacyjnych – tych prowadzonych sa-
modzielnie przez Gminę , jak również 
realizowanych za pośrednictwem naszej 
spółki - Zakładu Usług Komunalnych w 
Dopiewie, a także inwestycje drogowe.

Dobiegający końca rok był rokiem 

Między starym a nowym rokiem

bardzo owocnej współpracy z Powiatem 
Poznańskim. Mam tu na myśli dwie inwe-
stycje w sołectwie Więckowice. Realizacja 
jednej z nich jest w toku, druga niedługo 
się rozpocznie. Łączna ich wartość to aż 
15 mln zł. Nie byłyby one możliwe bez 
wkładu finansowego Gminy Dopiewo. 
Ponadto, dzięki naszemu współdziałaniu 
z Powiatem, została wyremontowana 
droga powiatowa z Trzcielina do Stęsze-
wa. Niebawem rozpocznie się również 
remont drogi z Dopiewca do wiaduktu 
w Konarzewie. 

Ważną inwestycją drogową, realizo-
waną na szczeblu krajowym, ale mającą 
wpływ na sytuację komunikacyjną na 
terenie naszej Gminy, jest droga krajo-
wa S-5. Mamy nadzieję i zapewnienia, 
że wraz z otwarciem węzła drogowego 
na tej drodze, Gmina Dopiewo uzyska 
nowe „okno na świat”. 

Cieszy nas, że po wielu latach  przy-
gotowań widoczne są efekty aktywności 
w „strefie gospodarczej” w Dąbrówce. 
Warto przy okazji dostrzec, że rozwija 
się też „strefa gospodarcza” w Dąbrowie 
i Zakrzewie. Niedawno swoje inwestycje 
zrealizowały na terenie naszej Gminy 
takie firmy, jak: DHL, Inpost, MLP, 
Multistal, SBU. Na pewno podatki, które 
wpłyną do gminnego budżetu, dzięki 

tym inwestycjom, 
pozwolą w przy-
szłości realizować 
marzenia miesz-
kańców.

Schyłek roku 
to czas procedo-
wania budżetu. 
Budżet Gminy 
Dopiewo na przy-
szły rok, pomimo 
uszczuplenia, zo-
stał zaplanowany 
ambitnie, z na-
dzieją na realiza-
cję inwestycji po 

jak najbardziej korzystniejszych cenach.
Mamy nadzieję, że mieszkańcy 

Gminy Dopiewo – zarówno nowi, jak 
również Ci, którzy do tej pory nie włą-
czyli się w akcję „Bądźmy GIT z PIT!”, 
zadbają o to, by w deklaracji podatkowej 
wskazać adres zamieszkania w Gminie 
Dopiewo. Warto przypomnieć, że dzięki 
temu ok. 40% podatku, który płacimy, 
wraca do gminy wskazanej jako gmina 
zamieszkania. Wpływy z tego tytułu są 
znaczące - pozwalają na szybszą realizację 
dodatkowych zadań, zarówno inwesty-
cyjnych, jak i projektów związanych z 
oświatą, kulturą czy sportem, służących 
mieszkańcom. 

Przełom lat to także czas refleksji i 
przygotowań do Świąt Bożego Narodze-
nia. Gmina Dopiewo przygotowała w tym 
okresie sporo różnych wydarzeń: „Kon-
cert Gwiazdkowy z Galą Sportu” razem 
z GOSiR w Dopiewie, „Wielkie Ubieranie 
Choinki” z GBPiCK w Dopiewie, liczne 
„Jasełka” - w szkołach gminnych, jak 
również tradycyjne „Wigilie Seniorów”. 
Z myślą o Seniorach przygotowaliśmy 
niedawno projekt prozdrowotny – jego 
istotą jest możliwość wykonania bezpłat-
nie badania krwi w ośrodku zdrowia w 
Dąbrowie. Zachęcam Państwa do sko-
rzystania z tej możliwości, bo zdrowie 
jest podstawą dobrego życia.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
życzę wszystkim Państwu, Czytelnikom 
„Czasu Dopiewa” dużo zdrowia, spokoju, 
czasu dla siebie oraz  przyjemnych chwil 
spędzonych w rodzinnej atmosferze - przy 
wigilijnym stole, z zapachem świerku i 
bogactwem smaków polskiej kuchni. W 
Nowym Roku - dużo jak najwięcej powo-
dów do radości i wszelkiej pomyślności.

Adrian Napierała
Wójt Gminy Dopiewo
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Rada Gminy

XV sesja Rady Gminy odbyła się 
25 listopada 2019 r., radni podjęli 
17 uchwał. 

Ciepło, prąd i gaz
Rada podjęła uchwałę w sprawie 

przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla Gminy Dopiewo na lata 2018-
2033. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z 
dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energe-
tyczne Wójt Gminy jest zobowiązany do 
sporządzenia na okres 15 lat projektu 
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe i 
aktualizowania go co 3 lata. Celem ww. 
uchwały jest m.in. ocena aktualnego i 
przewidywanych zmian zapotrzebowania 
na ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe. Projekt założeń do planu zaopa-
trzenia w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe dla Gminy Dopiewo na 
lata 2018-2033 uzyskał wymaganą pra-
wem opinię Samorządu Województwa 

Relacja z XV sesji Rady Gminy Dopiewo
Wielkopolskiego. 

Plany miejscowe
Radni uchwalili 3 mpzp:
- w Skórzewie, w rejonie ulicy Malwo-

wej, Cisowej i Lipowej - zgodnie z usta-
leniami „Studium”, teren objęty planem 

przeznaczony jest jako tereny obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów, 
oznaczone symbolem P. Powierzchnia 
opracowania wynosi ok. 11,8 ha.     

- w Dąbrowie, w rejonie ul. Batorow-
skiej, Rolnej i drogi wojewódzkiej nr 307 
- zgodnie z ustaleniami Studium, teren 
objęty planem przeznaczony jest jako 
tereny obiektów produkcyjnych, składów i 
magazynów, oznaczone symbolem P oraz 
jako tereny zabudowy mieszkaniowej z 
działalnością gospodarczą, oznaczone 
symbolem M1U. Powierzchnia opraco-
wania wynosi ok. 18,3 ha.     

- w Dopiewie, w rejonie ul. Wyso-
kiej - zgodnie z ustaleniami Studium, 
teren objęty planem przeznaczony jest 

XV sesja - uchwały 

Na XV sesji Rady Gminy Dopiewo, 
która odbyła się 25 listopada 2019 r., 
radni podjęli 17 uchwał.
Uchwała Nr XV/177/19 w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w 
formie dotacji celowej dla Miasta 
Poznania na dofinansowanie oferty 
edukacyjnej w obszarze samorządo-
wego  szkolnictwa podstawowego, z 
której korzystają uczniowie miesz-
kający w Gminie Dopiewo w roku 
szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 
na 2020 r. 

Uchwała Nr XV/178/19 w sprawie 
zmiany uchwały nr XXIV/327/16 
Rady Gminy Dopiewo z dnia 21 li-
stopada 2016 r. w sprawie określenia 
lokalizacji przystanków komunika-
cyjnych oraz warunków i zasad ko-
rzystania z przystanków na terenie 
gminy Dopiewo.

Uchwała Nr XV/179/19 w sprawie 
przyjęcia na 2020 r. „Programu 
współpracy Gminy Dopiewo z or-
ganizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 
3 ust. 3 ustawy o   działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie”.

Uchwała Nr XV/180/19 w sprawie 
nadania nazwy ulicy Boczna w Dą-
brówce.

Uchwała Nr XV/181/19 w sprawie 
nadania nazwy ulicy Wysoka w 
Dopiewie. 

Uchwała Nr XV/182/19 w sprawie 
przyjęcia założeń do planu zaopa-
trzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe dla Gminy Dopiewo 
na lata 2018-2033. 

Uchwała Nr XV/183/19 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (dalej: mpzp) tere-
nu w miejscowości Konarzewo, w 
rejonie ulicy Szkolnej, Poznańskiej 
i Kwiatowej. 

Uchwała Nr XV/184/19 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XXVII/371/17 
Rady Gminy Dopiewo z 27 lutego 
2017 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia mpzp terenu w Lisów-
kach, obręb Trzcielin, rejon ulicy 
Źródlanej i Leśnej.

Uchwała Nr XV/185/19 w sprawie 
mpzp w Skórzewie, terenu w rejonie 
ulicy Malwowej, Cisowej i Lipowej. 

Uchwała Nr XV/186/19 w sprawie 
mpzp w Dąbrowie, w rejonie ul. 
Batorowskiej, Rolnej i drogi woje-
wódzkiej nr 307. 

Uchwała Nr XV/187/19 w sprawie 
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Rada Gminy

mpzp w Dopiewie, rejon ulicy Wy-
sokiej. 

Uchwała Nr XV/188/19 w sprawie 
określania zasad udzielania dotacji 
celowych z budżetu Gminy Dopiewo 
na dofinansowanie kosztów wymiany 
źródeł ciepła w mieszkalnych budyn-
kach jednorodzinnych lub lokalach, 
a także obiektach zabytkowych na 
obszarze Gminy Dopiewo.

Uchwała Nr XV/189/19 w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w Gminie 
Dopiewo na 2020 r. 

Uchwała Nr XV/190/19 w sprawie 
obniżenia średniej ceny skupu żyta 
przyjmowanej jako podstawa obli-
czania podatku rolnego w 2020 r. 
na terenie Gminy Dopiewo. 

Uchwała Nr XV/191/19 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr III/33/18 Rady 
Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 
2018r. w sprawie uchwały budżetowej 
Gminy Dopiewo na 2019 r.

Uchwała Nr XV/192/19 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr III/32/18 Rady 
Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 
2018r. w sprawie uchwalenia Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy 
Dopiewo na lata 2019-2028.

Uchwała Nr XV/193/19 w sprawie 
przeznaczenia umorzonej części po-
życzki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu na realizację 
przedsięwzięcia proekologicznego.

DG

jako tereny zabudowy mieszkaniowo-
-usługowej, oznaczone symbolem M1. 
Powierzchnia opracowania wynosi ok. 
5,6 ha.

Dotacje celowe
Rada podobnie jak w ubiegłym roku 

określiła zasady udzielania dotacji ce-
lowych z budżetu Gminy Dopiewo na 
dofinansowanie kosztów wymiany źró-
deł ciepła w mieszkalnych budynkach 
jednorodzinnych lub lokalach, a także 
obiektach zabytkowych na obszarze 
Gminy Dopiewo. Dotacja stanowi 70% 
poniesionych kosztów kwalifikowanych, 
jednak nie więcej niż 5.000 zł na je-
den budynek, a w przypadku obiektu 
zabytkowego nie więcej niż 30 000 zł. 
W celu określenia zasad dotacji opra-
cowano regulamin oraz wniosek i wzór 
rozliczenia dotacji, stanowiące załączniki 
do niniejszej uchwały. Dotacja stanowić 
będzie mechanizm zachęcający miesz-
kańców do inwestowania w ekologiczne 
źródła ogrzewania. 

Stawki podatków
Radni określili stawkę podatku rol-

nego, którego podstawą do ustalenia 
jest średnia cena skupu żyta za okres 
11 kwartałów poprzedzających kwartał 

poprzedzający rok podatkowy 2020, któ-
ra wynosi 58,46 zł za dt. W związku 
z powyższym Rada obniżyła cenę żyta 
podaną przez Prezesa GUS dla potrzeb 
obliczania podatku rolnego na 2020 r. 
do kwoty 42,00 zł za dt.

Uchwała została pozytywnie zaopinio-
wana przez Wielkopolską Izbę Rolniczą 
 w Poznaniu. Stawka nie zmieniła się w 
stosunku do roku poprzedniego.

NGO
Rada przyjęła na 2020 rok Programu 

współpracy Gminy Dopiewo z organiza-
cjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. Na realizację zadań 
objętych Programem planuje się kwotę 
nie mniejszą niż 925 000 zł. Szczegółowe 
określenie wysokości środków przezna-
czonych na realizację Programu zawierać 

będzie uchwała budżetowa Rady Gminy 
Dopiewo na 2020 r.

Zmiany budżetowe
Ponadto Rada dokonała zmian w 

uchwale budżetowej i wieloletniej pro-
gnozie finansowej, podjęła 2 uchwały 
związane z nazewnictwem ulic, przystą-
piła do opracowania dwóch kolejnych 
planów miejscowych oraz uchwaliła 
Gminny Program Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
w Gminie Dopiewo na 2020 r.

Damian Gryska,  
Biuro Rady Gminy Dopiewo

Fot. Adam Mendrala
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Powiat Poznański

16 milionów dla stulatki
Choć ma sto lat, jest dziś bardzo no-

woczesna. A wszystko dzięki przeprowa-
dzonej modernizacji i dobudowie nowego 
skrzydła. Powiat Poznański zyskał kolejną 
placówkę edukacyjną na miarę XXI w. 
W szkole w Murowanej Goślinie, która 
jest częścią Zespołu Szkół w Bolechowie, 
uczniowie kształcą się w nowoczesnych 
warunkach – uczą się takich zawodów, 
jak: kucharz, informatyk, mechatronik, 
hotelarz czy lakiernik samochodowy i 
logistyk. 

Nasi uczniowie zyskali nowoczesną 
salę gimnastyczną i dodatkowe sale dy-

Porozmawiajmy o Powiecie …
daktyczne (dwie pracownie językowe 
oraz dwie komputerowe); pracownię 
gastronomiczną z pomieszczeniami 
technicznymi i salą bankietową. Nato-
miast w istniejącym, stuletnim budynku 
po generalnym remoncie, do dyspozy-
cji młodzieży i kadry pedagogicznej 
oddanych zostało sześć sal dydaktycz-
nych, toalety, pomieszczenia biurowe 
oraz pracownia hotelarska z recepcją i 
treningowym pokojem hotelowym, w 
którym będą uczyć się między innymi 
profesjonalnego ścielenia łóżek. Budynek 
został także dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 

Od początku jakość kształcenia 
młodych ludzi była dla nas priorytetem. 
Systematycznie dbamy o podnoszenia 
poziomu nauczania w naszych szkołach 
oraz zapewnianie optymalnych warun-
ków do nabywania praktycznych kom-
petencji. Promujemy edukację branżową 
tak, aby młodzież już na zawodowym 
starcie dysponowała kompleksową wie-
dzę i specjalistycznymi umiejętnościami.

Inwestycja kosztowała blisko 16 mln 
zł, z czego 4 mln pochodzą z funduszy 
unijnych, pozyskanych w ramach Zinte-
growanych Inwestycji Terytorialnych, 1 
mln zł otrzymano z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki, natomiast pozostałe środki 
dołożył powiat poznański. 

Wyboista droga  
w Więckowicach

Mieszkańców zniecierpliwionych 
przedłużającymi się utrudnieniami 
na ulicy Gromadzkiej w Więckowicach 
informuję, że jesteśmy po rozmowach z 
wykonawcą inwestycji, firmą INFRA-
KOM KOŚCIAN. W sobotę (30 listopa-
da 2019 r.) minął termin umowny, jaki 
wykonawca miał na realizację zadania. 
W związku z tym od niedzieli rozpo-
częliśmy naliczanie kar umownych. Po 
spotkaniu z wykonawcą oczekujemy, w 
formie pisemnej, złożenia przez niego 
propozycji co do sposobu kontynuowania 
prac. Z naszej strony przedstawiciele 
INFRAKOM-u usłyszeli zapewnienie, 
że jeśli w najbliższym czasie nie będzie 
widoczne wyraźne przyspieszenie robót  
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Powiat Poznański

– zerwiemy umowę z winy leżącej po 
stronie wykonawcy.

Na grudniowej sesji Rady Powiatu 
będziemy głosować nad projektem bu-
dżetu na 2020 r. Mam dla mieszkańców 
dobre informacje. Zaplanowaliśmy nie-
mal 10 mln zł na przebudowę 2,5 km 
drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo 
Podgórne – Więckowice na odcinku 
Lusówko (Rozalin) – Więckowice oraz nr 
2403P Więckowice – Dopiewo, m. Więc-
kowice. W ramach inwestycji planujemy 

poszerzenie jezdni, budowę chodnika 
(umożliwiającego także ruch rowerowy), 
bezpiecznych zjazdów do posesji i zatok 
autobusowych. Zakładamy, że kierowcy 
pojadą nowym odcinkiem już jesienią 
przyszłego roku. 

W ramach kwoty przeznaczonej na 
kwestie transportowe ponownie znajdą 
się też pieniądze na linię autobusową 
łączącą stację kolejową w Dopiewie z 
Domem Pomocy Społecznej w Lisów-
kach. Niewątpliwie ucieszy to zarówno 

mieszkańców ośrodka, pozwalając im na 
integrację ze środowiskiem lokalnym, 
jak i rodziny podopiecznych, ułatwiając 
mi dojazdy i odwiedziny. 

Tomasz Łubiński,  
Wicestarosta Poznański 

Fot. Arch. Starostwa Powiatowego. 
do odwiedzania strony: 
www.powiat.poznan.pl

W połowie listopada Generalna 
Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała 
decyzję, która dała zielone światło dla 
długo wyczekiwanej inwestycji budowy 
tunelu pod przejazdem kolejowym przy 
ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu, na granicy 
z Plewiskami. Wspólna inwestycja Miasta 
Poznań, Powiatu Poznańskiego i Gminy 
Komorniki cieszy. Uciążliwy przejazd na 
linii Warszawa-Berlin sprawia, że kolejki 
aut przed przejazdem sięgają dziesiątek, 
jeśli nie setek metrów. W ramach pla-
nowanej budowy, której wartość sięgać 
ma 100 mln zł, powstanie tunel łączący 
Poznań z Plewiskami. Ponadto powstać 
ma przy stacji Poznań Junikowo parking 
na 200 samochodów. Przy przystanku 
kolejowym ma też funkcjonować pętla 
autobusowa, co zachęcić ma podróżują-
cych do przesiadki z pociągu na autobus.

Tunel w końcu powstanie
Ta niewątpliwie strategiczna dla 

uczestniczących w inwestycji partne-
rów decyzja ma jednak jeden manka-
ment. Dlaczego na etapie projektowym 
nie uwzględniono doprowadzenia linii 
tramwajowej do stacji Poznań Juniko-
wo? Brak tej odważnej decyzji sprawia, 
że mało prawdopodobne jest, aby w 
przyszłości ją wybudowano. Autobus to 
jednak nie to samo, co tramwaj. Ciężko 
sobie wyobrazić, aby kilka lat po wy-
budowaniu tunelu i węzła przesiadko-
wego, których ukończenie planowane 
jest na czerwiec 2022 r., ruszyć miała 
budowa linii tramwajowej z pętli na 
Junikowie do nowo powstałego węzła. 
Jeśli na etapie projektowym nie zostało 
to uwzględnione, to bardzo wątpliwe, 
aby to powstało później. Niewątpliwie 
na takiej inwestycji skorzystaliby wszy-
scy: Miasto Poznań, Powiat Poznański 
i mieszkańcy Komornik. To by dopiero 
było wspólne działanie ponad podziałami 
i przykład dla innych. A tak, upośledza 
się transport przez niewykorzystaną oka-
zję i praktycznie zamyka się zgłaszany 
przez wielu pomysł pociągnięcia linii 
tramwajowej dalej.

Trwa budowa trzeciego pasa auto-
strady na odcinku poznańskim. Prace 
idą sprawnie. Co by było jednak, gdyby 
wówczas, gdy projektowano autostradę 
(kilkanaście lat temu), nie założono, że 
powstać ma trzeci pas? Dzięki zapobie-
gliwości projektantów, zgody inwesto-
rów i z pewnością wyższych przez to 
nakładach, wybudowano wtedy takie 
mosty i wiadukty, aby trzeci pas w obu 

kierunkach się zmieścił. Gdyby nie to, 
czy trzeci pas by w ogóle powstał? Od-
ważne decyzje widać po latach.

Pamiętajmy  
o Powstańcach

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Po-
znańskiego podsumowano powiatowe 
obchody 10o-lecia wybuchu zwycię-
skiego (co zawsze warto podkreślać z 
dumą) Powstania Wielkopolskiego. W 
ramach trwających rok obchodów od-
były się m.in. debata powstańcza, wy-
cieczki historyczne uczniów do Muzeum 
Powstańców Wielkopolskich w Lusowie, 
konkurs wiedzy o Powstaniu czy zbiórka 
krwi. W otaczającym nas świecie naszym 
prawem i obowiązkiem jest pamiętać o 
naszych przodkach, dzięki którym Wiel-
kopolska w 1919 r. na powrót stała się 
częścią odrodzonej Polski. Cieszy wie-
lość form upamiętniania Powstańców, 
a rosnąca popularność lokalnej historii 
napawa nadzieją, że ta pamięć trwać 
będzie także w kolejnych latach.

Życzenia
Z okazji Bożego Narodzenia Miesz-

kańcom Gminy Dopiewo życzę radosnych 
i rodzinnych Świąt oraz wszelkiej po-
myślności w Nowym 2020 Roku.

Paweł Ratajczak
Wiceprzewodniczący Rady 

Powiatu Poznańskiego

Na co stać Powiat Poznański?
Kiedy ten numer gazety trafi w ręce 

Czytelników, budżet Powiatu Poznań-
skiego na 2019 r. będzie już uchwalony. 
Sporządzony został jeszcze w listopadzie, 
zaaprobowały go wszystkie komisje Rady 
Powiatu. Dokument określa, jakie są moż-
liwości samorządu, na jakie inwestycje 
może sobie pozwolić.

Dochody Powiatu Poznańskiego 
przekroczą w przyszłym roku 377 mln 
zł. Można je podzielić na dochody bie-
żące i majątkowe. Te pierwsze to opłaty 
wpływające do kasy powiatu, np. za wy-

dawanie opinii, dokumentów związanych 
z rejestrowaniem pojazdów, rozmaitych 
pozwoleń, decyzji administracyjnych. 
Natomiast dochody majątkowe to efekt 
dzierżawienia pomieszczeń, udostępnia-
nia lokali.

Powiat zarabia też na dotacjach 
otrzymywanych z budżetu centralne-
go, wykonuje bowiem niektóre zadania 
administracji rządowej. Poza tym rozlicza 
się z innymi samorządami realizując ich 
zadania. Dochody z tego tytułu to ok. 14 
mln zł. Powiat otrzymuje pieniądze w 
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ramach dotacji od funduszy europejskich 
w ramach rozmaitych programów.

Wydatki samorządu powiatowe-
go zostały zaplanowane w wysokości 
przekraczającej 402 mln zł. Jak z tego 
wynika, powiat wyda więcej niż pozyska, 
a różnica, czyli tzw. deficyt budżetowy 
wyniesie 25 mln zł. Niedobór zostanie 
sfinansowany poprzez zaciągnięcie kre-
dytu bankowego, tak zostało zapisane w 
uchwale budżetowej. Inną możliwością 
zrównoważenia wpływów i wydatków 
jest  sprzedaż należącego do samorządu 
majątku. Władze powiatowe mogą dojść 
do wniosku, że któryś z budynków, albo 
grunt będący własnością samorządu, jest 
mu zbędny.

Trzeba podkreślić, że powiatowy 
samorząd ma niewielki wpływ na wy-
sokość swoich przychodów. Nie ma prawa 
ustanowić wyższych podatków, żądać 
od mieszkańców dodatkowych opłat. 
W grę wchodzi tylko określony odpis 
od podatków. Część tego, co państwo 
pozyskuje od obywateli lub przedsię-
biorstw w ramach PIT-u i CIT-u trafia w 
formie odpisów do kasy powiatu. Można 
więc powiedzieć, że im lepiej wiedzie 
się firmom funkcjonującym na terenie 
powiat, im bardziej rośniej zamożność 
mieszkańców, tym więcej pieniędzy ma 
do dyspozycji samorząd powiatowy.

Powiat ma więc ograniczone moż-
liwości pozyskiwanie pieniędzy, może 
jedynie próbować stymulować rozwój 
przedsiębiorczości, starać się stwarzać 
korzystne warunki do inwestowania, dbać 
o rozwój oświaty ponadpodstawowej, w 
tym szkolnictwa zawodowego, zachę-
cać ludzi do zamieszkania na danym 
obszarze, czyli opłacania tu podatków. 
Najwięcej w dziedzinie wpływania na 
rozwój gospodarczy mają jednak do 
powiedzenia samorządy gminne.

Mieszkańców Powiatu Poznańskiego 
najbardziej interesują wydatki, bo od 
tego, ile pieniędzy ma do dyspozycji sa-
morząd, zależy spełnienie ich codzien-
nych potrzeb. To, co Powiat Poznański 
(i każdy inny) wydaje, można podzielić 
na dwie grupy. To wydatki bieżące, czyli 
wypłacanie wynagrodzeń pracowników 
starostwa i jednostek funkcjonujących w 
ramach powiatu, finansowanie oświaty 
średniego szczebla (opieka nad szkolnic-
twem podstawowym to zadanie gmin). 
Powiat dopłaca do zadań realizowanych 
wspólnie przez różne samorządy. Udziela 

Powiat Poznański

dotacji do różnych zadań.
W Polsce bogatsze samorządy muszą 

się dzielić z uboższymi. Można powie-
dzieć, że im więcej zarobią dzięki temu, 
że kwitnie tu przedsiębiorczość, rozwi-
ja się gospodarka, trwają inwestycje, a 
ludzie się bogacą, tym więcej zabiera 
państwo w ramach tzw. janosikowego. 
Powiat Poznański radzi sobie bardzo 
dobrze. Musi więc dzielić się z tymi, co 
sobie nie radzą. Przekazuje pieniądze 
do budżetu państwa, a rząd rozdziela je 
między powiaty mniej zamożne.

Powiat tworzy różnego rodzaju re-
zerwy w budżecie, w tym tzw. celowe, 
by było po co sięgnąć, gdy wystąpi ko-
nieczność. To także stanowi element 
wydatków bieżących.

Druga ważna część wydatków samo-
rządu to tzw. majątkowe, czyli inwestycyj-
ne. O ile z tych pierwszych zrezygnować 
nie może, to wysokość inwestycji zależy 
od tego, co pozostanie po zrealizowaniu 
bieżących potrzeb. Powiat Poznański na 
inwestycje wyda 101 mln zł, co stanowi 
ponad 25 procent wszystkich wydatków. 
To dobry wynik. Innych powiatów na 
takie działania nie stać, z trudnością 
finansują wydatki bieżące.

Istotna część wydatków majątkowych 
Powiatu Poznańskiego służy budowie i 
remontom dróg. To ważna dziedzina, 
wszyscy mieszkańcy korzystają z nich 
w większym lub mniejszym stopniu. Po-
kaźna kwota została też przeznaczona 
na finansowanie transportu zbiorowego. 
Powiat dokłada się do utrzymania linii 
autobusowych obejmujących zasięgiem 
obszar nie jednej, ale co najmniej dwóch 
gmin sąsiadujących ze sobą. W przyszłym 
roku będzie to dotyczyć pięciu linii. Jest 
to zachęta do wspólnego rozwiązywania 
problemów komunikacyjnych.

Powiat Poznański zarezerwował 
pieniądze na ratowanie poznańskiego 
PKS-u. Firma ta radzi sobie z trudnością, 
a od jej kondycji i możliwości zależy los 
wielu osób. Powiat Poznański wspólnie 
z gminami i tymi powiatami, gdzie nie 
ma komunikacji kolejowej wspomoże 
finansowo funkcjonowanie przewozów. 
Mówi się nawet o stworzeniu instytucji 
zajmującej się organizacją transportu 
autobusowego. Nie wiadomo jeszcze, jaką 
to będzie miało formę. Póki co mamy do 
czynienia ze składanymi deklaracjami i 
z rezerwowanymi w budżetach sumami 
pieniędzy. Powiat Poznański ma na ten 

cel prawie 5 mln zł. Firma PKS należy 
formalnie do miasta Poznań, ale nie 
ono jest najbardziej zainteresowane 
jej funkcjonowaniem.

Na drogi powiatowe samorząd w 
przyszłym roku wyda ponad 115 mln 
zł. Najwięcej się ostatnio mówi o bu-
dowie węzła komunikacyjnego między 
miastem Poznań a gminą Komorniki, na 
ulicy Grunwaldzkiej. Także mieszkańcy 
gminy Dopiewa będą tym zaintereso-
wani, podobnie jak każdy, kto dziś traci 
mnóstwo czasu i nerwów na przejeździe 
kolejowym. Powstanie tam tunel pod 
torami, parking i inne obiekty. Powiat 
dołoży się w przyszłym roku do tej in-
westycji kwotą prawie 4 mln zł. Budowa 
ruszy za pół roku, skończy się w 2022 r.

Inna ważna inwestycja, która dopiero 
będzie projektowana, a budzi wielkie 
emocje w całej aglomeracji, to północ-
no-wschodni odpowiednik zachodniej 
obwodnicy  Poznania, czyli drogi S11. 
Póki co trwają przymiarki do budowy tej 
„ekspresówki”, powiat wsparł je niewiel-
ką kwotą na prace koncepcyjne. Dużo 
więcej, bo 650 tys. zł wyda na chodnik 
wzdłuż drogi z Zakrzewa do Lusowa.

Planowana jest też rozbudowa drogi 
od długości 2,5 kilometra, na styku gmin 
Dopiewo i Tarnowo Podgórne, na odcinku 
Lusówko - Więckowice. Powiat ma na 
ten cel aż 9 mln zł. Nastąpi poszerzenie 
pasa drogowego do 6 metrów, poprawa 
geometrii, likwidacja ostrego łuku, bu-
dowa ciągu pieszego, drogi rowerowej. 
Poprawi to bezpieczeństwo mieszkańców 
zmierzających do Rozalina i Lusówka.

Trzeba też wspomnieć o ważnej dla 
całej aglomeracji inwestycji w okolicach 
Mosiny. Ma ona pochłonąć  7 mln zł. 
Trzeba te prace zsynchronizować z prze-
budową podziemnych instalacji, czyli 
rurociągów należących do Aquanetu. 
Kilka lat temu rury, które prowadzą 
wodę z ujęcia w kierunku Poznania, 
uległy awarii. Powiat będzie pilotował 
to zadanie drogowe.

Życzę Państwu zdrowych i spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia i wszystkiego 
dobrego w Nowym Roku.

Andrzej  Strażyński
Przewodniczący  

Komisji Komunikacji,
Budownictwa i Infrastruktury,  

Rady Powiatu Poznańskiego

Bezpieczniej, bardziej komfortowo i 
szybciej mogą od połowy grudnia prze-
mieszczać się kierowcy między Pozna-
niem a Wrocławiem. W sobotę 14 grudnia 
otwarto ponad 50 km drogi ekspresowej 
S-5 między Poznaniem a Radomickiem. 
Zakończono tym samym jej budowę w 
województwie wielkopolskim, na którą 
– ze względu na . Podróż między obu 

Wreszcie jest S-5 
miastami skróciła się do ok. 1,5 godziny. 

Oddany do użytku fragment drogi 
obejmuje 3 odcinki:

• Poznań – Wronczyn - 16 km, 
w tym m.in. budowę węzła Ko-
narzewo w Gminie Dopiewo 
(budowa miała zakończyć się 
w październiku 2018 r., pertur-
bacje z wykonawcą spowodowały 

wypowiedzenie umowy  Toto 
Costruzioni Generali i nalicze-
nie tej firmie, realizującej dwie 
inwestycje za ponad 1 mld zł, 22 
mln zł kary), 

• Wronczyn – Kościan Południe 
- 19 km, 

• Kościan Południe – Radomicko 
- 16 km.

Droga ma dwie jezdnie, po dwa pasy 
każda i pasy awaryjne. Między Pozna-
niem a Radomickiem znajduje się  9 
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inwestycje

węzłów i 61 obiektów inżynieryjnych. 
Łączna wartość budowy fragmentu S-5 
to 1,2 mld zł.

S5 ma w województwie wielkopol-
skim w sumie ponad 160 km długości. 
Wartość całej inwestycji to około 5,5 mld 
zł. Wcześniej oddano w Wielkopolsce 
jej 111 km:

• Kleszczewo (A2) – Gniezno  - 
35 km,

• Kaczkowo – Korzeńsko – 29 km 
(wraz z 9 km obwodnicą Boja-
nowa i Rawicza, w tym 6,5 km 
w województwie dolnośląskim),

• Gniezno – Mieleszyn - ponad 
18 km,

• Radomicko – Leszno Południe i 
Leszno Południe – Kaczkowo z 
łącznikiem do Leszna - 29 km,

• Budowa S-5 została dofinan-
sowana ze Środków Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko.

Adam Mendrala

Prawie 1,9 mln zł kosztował remont 
drogi powiatowej na odcinku Trzcielin 
– Stęszew. To ponad 3,7-kilometrowy 
odcinek. Jak się zmienił?

 W ramach zadania ułożone zostały 
warstwy wyrównawcza i ścieralna, wy-

Odnowiona droga Trzcielin – Stęszew 

konano pobocza z kruszywa, wyregu-
lowano krawężniki, zjazdy, chodniki, a 
także włazy i kratki ściekowe.

 Prace zostały podzielone na dwa 
etapy. Pierwszy obejmował odcinek od 
Trzcielina do S5. Drugi, który został wy-

konany w ramach prac uzupełniających 
– od S5 do granicy Stęszewa. Remont 
przeprowadziła firma COLAS Polska.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Fot. Arch. SP w Poznaniu
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inwestycje / ekologia

Przy ul. Parkowej w Dąbrówce po-
wstał nowy plac zabaw i boisko. Inwesty-
cję wykonano w ramach Dopiewskiego 
Budżetu Obywatelskiego. Zamontowa-
no zestawy sprawnościowe, huśtawki, 
równoważnie, karuzelę tarczową, pia-
skownicę, 3 kiwaki, 2 stoły parkowe z 
ławkami i kosze na śmieci. Powstało 
boisko trawiaste, na którym zamonto-
wano bramki do piłki nożnej i mobilny 
system nawadniania automatycznego 
ze zraszaczami. Koszt: 144 650 zł. Na 
wiosnę gdy zazieleni się wokoło będzie 
to wspaniałe miejsce do zabaw, gier i 
odpoczynku dla mieszkańców Dąbrówki 
i Gminy Dopiewo. 

Aleksandra Rutyna,  
Kierownik Referatu Inwestycji  

i Gospodarki Komunalnej
Fot. Michał Juskowiak

Więcej zabawy przy parku

Jakość powietrza  
– działania Gminy

Wysoka jakość powietrza jest nie-
zbędna do tego by zdrowo żyć. Radnych 
i urzędników w Gminie Dopiewo nie 
trzeba o tym przekonywać. Od kilku 
lat podejmowany jest szereg działań 
mających na celu poprawę jakości po-
wietrza. Dwa lata temu ruszył program 
wymiany pieców (tzw. kopciuchów) na 
nowe ekologiczne. W roku 2019 przezna-
czono na ten cel z budżetu gminy 250 
tys. zł. Taką samą kwotą w bieżącym 
roku zostały dofinansowane instalacje 
fotowoltaiczne. Poza tym, od tego roku, 
dzień po przekroczeniu stężenia zanie-
czyszczeń pyłowych PM10 tzw. progu 
informowania (100 mikrogramów/m3), 
komunikacja na liniach „ZTM-owskich” 
jest bezpłatna (w Gminie Dopiewo to 
linie nr: 703, 716, 727, 729). Dodatko-
wo Straż Gminna przeprowadza liczne 
kontrole palenisk (w 2018 roku – 513 
kontroli, w 2019 roku – 359 kontroli) 
celem wyeliminowania nieprawidłowości 

Walczymy ze smogiem
w spalaniu oraz ukarania mandatem tych 
mieszkańców, którzy nie podporządko-
wują się obowiązującym w tym zakresie 
regułom (w roku 2018 – 24 mandaty, 
w roku 2019 – 12 mandatów). Każde 
z ww. działań jest ukierunkowane na 

poprawę jakości istotnego komponentu 
środowiska jakim jest powietrze. Warto 
w tym miejscu zastanowić się jak jeszcze 
można zadbać o zmniejszenie ilości emisji 
pyłów i gazów do środowiska. 

Spalanie w kominkach
Na terenie Gminy Dopiewo nie obo-

wiązuje zakaz spalania paliw stałych 

Źródło: http://www.e-instalacje.pl/a/niska-emisja-czym-jest-to-
zjawisko-problem-niskiej-emisji-w-polsce-i-eu-20331.html
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Urząd Gminy Dopiewo
61 814 83 31
61 814 80 92 (fax)

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

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

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

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

Gminny Ośrodek Sportu  
i Rekreacji w Dopiewie  
61 814 82 62

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Dopiewie 61 814 80 20

Zakład Usług Komunalnych  
w Dopiewie 61 814 82 31 

Spółka Wodna w Dopiewie
607 032 085

Pogotowie ratunkowe 999
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie gazowe 992

Telefon Antysmogowy
722 323 362

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

Ważne telefony

niebezpieczeństwo ich przekroczenia.
Gmina Dopiewo jako członek Sto-

warzyszenia Metropolia Poznań wzię-
ła udział w projekcie Edukacyjna Sieć 
Antysmogowa, w ramach której na 
placówkach oświatowych zamontowa-
ne zostały mierniki jakości powietrza. 
Aby sprawdzić stan powietrza wystarczy 
wejść na stronę:

https://esa.nask.pl/
Ponadto mapa monitoringu powietrza 

dostępna jest na stronie Wielkopolskie-
go Inspektora Ochrony Środowiska w 
Poznaniu pod poniższym adresem:

https://powietrze.poznan.wios.gov.
pl/

Celem ograniczenia rozprzestrze-
niania się szkodliwych gazów i pyłów 
stosujmy się do kilku podstawowych 
zasad:
• Nie spalajmy śmieci;
• Spalajmy paliwa dobrej jakości;
• Ograniczajmy spalanie w kominkach 

podczas dni, w których mogą zostać 
przekroczone normy poszczególnych 
substancji w powietrzu;

• Spalajmy drewno o wilgotności ok. 
20 % lub mniejszej;

• Edukujmy się wzajemnie o korzy-
ściach ekonomicznych, ekologicz-
nych oraz zdrowotnych płynących 
z zastosowania się do porad eks-
pertów;

• Korzystajmy z programów dotacyj-
nych celem zmiany ogrzewania na 
ekologiczne.

• Wszystkim nam może wyjść to je-
dynie na zdrowie !

Wilgotność i celowość 
suszenia drewna

Drewno używane do celów grzew-
czych, powinno spełniać określone kry-
teria, aby proces jego spalania przebiegał 

w kominkach jednakże warto mieć na 
względzie zdrowie swoje oraz innych. W 
celu zobrazowania  problemu na rysunku 
poniżej przedstawiona została emisja 
gazów i pyłów zróżnicowana na rodzaj 
ogrzewania [mg/m3].

 Jak widać największą emisją cha-
rakteryzują się kotły ręcznie zasilane 
drewnem (kominki) w związku z czym 
zachęcamy do rozważnego spalania paliw 
w tych instalacjach w szczególności pod-
czas dni, w których normy pyłów PM2,5 
oraz PM10 są przekroczone lub istnieje 

w sposób możliwie ekonomiczny, ekolo-
giczny oraz nie powodował uszkodzeń 
kotła i komina. Jednym z podstawowych 
warunków koniecznych dla spełniania 
tych wymagań jest wilgotność drewna. 
Tylko odpowiednio przygotowane do spa-
lania drewno gwarantuje, że proces ten 
przebiegnie zgodnie z zasadami ekologii 
i ekonomii.

Wartość opałowa drewna jest uzależ-
niona od jego rodzaju (liściaste, iglaste) 
oraz wilgotności. Zużycie drewna jest 
rośnie wraz z ilością wody w nim za-
wartym z uwagi, że część energii zostaje 
spożytkowana na jej odparowanie.

Spalanie mokrego substratu powo-
duje obniżenie temperatury w komorze 
spalania, a tym samym brak możliwości 
wypalenia całości drewna powodując 
tym samym osiadanie jego pozostałości 
w komorze pieca oraz na przewodach 
kominowych. Palenie mokrego drewna 
jest nie tylko nieekonomiczne, nieeko-
logiczne, ale także przyczynia się do 
podniesienia ryzyka wystąpienia pożaru.

Aby uniknąć powyższych konse-
kwencji drewno powinno osiągnąć 
wilgotność ok 20% co można osiągnąć 
poprzez sezonowanie oraz suszenie 
drewna przez okres od 1,5 roku do 2 
lat (w celu jak najszybszego wysuszenia 
drewno powinno być odpowiednio uło-
żone tak aby powietrze miało do niego 
swobodny dostęp).

Na rynku dostępne są urządzenia 
tzw. mierniki wilgotności, dzięki którym 
można zweryfikować wartość posiada-
nego na własnej nieruchomości drewna. 

Na podstawie artykułów:
• Ryszard Chrapka, Wilgotność 

drewna opałowego, www.info-
-ogrzewanie.pl

• Niska emisja – czym jest, www.e-
-instalacje.pl

Opracował: Zbigniew Kobiela, 
Referat Planowania Przestrzen-

nego i Ochrony Środowiska

Rozmowa z Dorotą Lew – Pilarską, 
Prezesem Związku Międzygminnego 
Centrum Zagospodarowania „Selekt”, 

Wszystko zależy od ludzi
odpowiedzialnego za odbiór odpadów 
na terenie gmin członkowskich, którego 
członkiem jest Gmina Dopiewo.

Przetarg na odbiór odpadów 
komunalnych z Gminy Dopiewo 
nie wyłonił wykonawcy. Żaden z 
dwóch oferentów, którzy wzięli 
w nim udział, nie zaproponował 
kwoty mieszczącej się w tej, jaką 
Związek Międzygminny „Selekt” 
zabezpieczył w swoim budżecie na 
to zadanie. Mało tego, oczekiwane 
wynagrodzenie za usługi było 2-3 
razy wyższe (4,06 a 10,8 – 11,34 
mln  zł). Dlaczego tak się stało? 
Co Związek zamierza zrobić, żeby 
wyłonić wykonawcę? 

- Powody tak wysokich cen to m.in. 
wzrost kosztów pracowniczych (najniższa 
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pensja,  składki ZUS) , zabezpieczenia 
firm w postaci polis ubezpieczeniowych, 
koszty paliwa, tabor, podwojona liczba 
tras odbioru odpadów - nowa frakcja do 
zbierania- odpady BIO przez cały rok,  
wprowadzenie BDO (elektroniczna baza  
odpadów) i koszty z tym związane, wzrost 
ilości odpadów  każdej frakcji. Przetarg 
na 14 sektorów (gmin)  został  unie-
ważniony, rozstrzygnięcie mamy tylko 
dla 2 gmin.  Co dalej? Uaktualniona zo-
stała ilość odpadów łącznie do końca 
października, wysłaliśmy 2.12.2019 r. 
nowe zamówienie publiczne do publi-
kacji w  Biuletynie Unii Europejskiej. 
Zamówienie zostanie umieszczone na 
naszej platformie zakupowej. Otwarcie 
ofert jest planowane na 7 stycznia 2020 
r. Obecnie prowadzimy negocjacje, aby 
zachować ciągłość odbioru odpadów z 
nieruchomości zamieszkałych - zlecenie  
na 2 miesiące z „wolnej ręki” (styczeń 
i luty).

Czy źródłem dodatkowych środ-
ków będą budżety mieszkańców? 
Dlaczego ta rozbieżność w wycenie 
usług jest aż tak duża? Co miało 
wpływ, że ich ceny tak poszybo-
wały? 

- Opłata od mieszkańców ma być tak 
skalkulowana, aby wystarczyła na pokry-
cie kosztów całego systemu gospodarki 
odpadami. Firma nie mogła kalkulować 
kosztów od innej ilości odpadów niż ta 
podana w zamówieniu.  System jest finan-
sowany w całości z opłat mieszkańców. 
Każdy chyba czyta i słyszy w mediach co 
się dzieje na rynku gospodarki odpadami. 

Związek Międzygminny „Se-
lekt” zrzesza 17 Gmin, czy problem z 
niedoszacowaniem kosztów obsługi 
rocznej dotyczy całej siedemnastki? 

- Wszystkie informacje dotyczą-
ce przetargu  znajdują się na naszym 
BIP-ie na platformie zakupowej. Wy-
nik przetargu  nie jest spowodowany 
niedoszacowaniem kosztów obsługi , 
to szalejące ceny na rynku gospodarki 
odpadami, wzrost z miesiąca na miesiąc 
kosztów działalności gospodarczej  i nie-
stabilne prawo, które powoduje wiele 
niewiadomych. To wszystko wpływa na 
podniesienie kosztów. 

Obecnie mieszkańcy płacą za 
odbiór odpadów 13 zł od osoby. 
Od kiedy Związek Międzygmin-
ny „Selekt” przewiduje podwyżki 
dla mieszkańców? Jakie to będą 

podwyżki? Czy zostaną rozłożone 
na etapy? 

- Po otwarciu ofert 7.01.2020 r.  i 
poznaniu ceny na bramie Instalacji 
Komunalnej w Piotrowie Pierwszym 
będziemy mogli wyliczyć stawkę opłaty 
od mieszkańca. Przypuszczać należy, że 
podwyżka będzie znaczna. Kwotowo dziś 
nie jestem w stanie podać bez poznania 
najważniejszych dwóch składowych tj. 
ceny na bramie i kosztów zbiórki i trans-
portu. Nie ma możliwości wprowadzenia 
zmian etapami. Nie będę mogła podpisać 
żadnej umowy dopóty, dopóki nie będzie 
dokonana zmiana stawek i nie znajdą się 
odpowiednie zmiany w planie finanso-
wym i WPF-ie Związku. Zmiana stawek 
poprzez podjęcie uchwały na Zgroma-
dzeniu Związku, a następnie musimy 
poinformować wszystkich podatników. 
Nie następuje to przez obwieszczenie czy 
ogłoszenie, lecz poprzez zawiadomienie 
podatników pismem poleconym za po-
twierdzeniem odbioru. Po ewentualnym  
podjęciu uchwały przez Zgromadzenie 
musi być ona zweryfikowana przez RIO 
i Wojewodę, a następnie opublikowa-
na. Następnie przygotowanie pism do 
wysyłki – łącznie ok 80 tysięcy pism. 
Jest to praca na dobre 2-2,5 miesiąca, 
po godzinach  i we wszystkie soboty. 
Oprócz wysyłki pism musimy  wykonywać 
swoje zadania bieżące. Poprzednia zmia-
na ceny  kosztowała Związek około 600 
tysięcy złotych/ papier, tonery koperty, 
zwrotki, usługi pocztowe, nadgodziny 
pracowników/ 

Podwyżki będą dotkliwe dla 
budżetów domowych. Czy po ich 
wprowadzeniu ceny mają szansę 
pozostawać przez dłuższy na tym 
poziomie? Czy jest istnieje zagro-
żenie kolejną podwyżką?

- Tego nikt nie wie. Rządzi niewidzial-
na ręka rynku. Może wreszcie  zostanie 
przez decydentów wprowadzona rozsze-
rzona odpowiedzialność producenta , oby 
jak najszybciej to ceny powinny trochę 
przystopować. Sami , my konsumenci 
też mamy znaczący na to wpływ na 
opłaty- nim coś kupimy to należy się 
zastanowić dwa razy. Zanim wystawimy 
szafę czy tapczan na wystawkę to może 
zastanowimy się, czy komuś to by się 
jeszcze nie przydało.

Reklamacje dotyczące jakości 
usług, związanych z odbiorem od-
padów, wpisały się w naszą rze-

czywistość. Brak terminowości, 
nieodbieranie odpadów w termi-
nie, niepozostawianie worków na 
odpady, uszkodzenia pojemników, 
itd. - to częste powody reklama-
cji, które oprócz ZM CZO „Selekt”, 
trafiają niestety do Urzędu Gmi-
ny Dopiewo. Obwiniane są władze 
samorządowe, a nie wykonawca 
usług , który ma umowę ze Związ-
kiem. Czy ZM CZO Selekt znalazł 
sposób na egzekwowanie jakości 
usług od wykonawców? Czy jest 
szansa, że reklamacji w 2020 r. 
już nie będzie? Czy wzrost cen daje 
gwarancję braku reklamacji? Czy 
doszły Panią słuchy o planach in-
westycyjnych i organizacyjnych, 
które te firmy zamierzają poczynić, 
żeby obsługiwać Gminę sprawniej  
- o zakupie dodatkowych śmiecia-
rek, zatrudnieniu dodatkowych 
pracowników? 

- Firmy nie dzielą się z nami infor-
macjami dotyczącymi ich planów inwe-
stycyjnych. Co do reklamacji - wszystko 
zależy od ludzi i tych co odpady wysta-
wiają i tych co je odbierają. Generalnie 
firmy borykają się z brakiem pracowni-
ków, dużą ich rotacją. W wielu firmach 
zatrudniani są obcokrajowcy, którzy nie 
zawsze znają w miarę dobrze nasz język.

Odbiór odpadów ma być częst-
szy. Przez cały  rok ma obowiązy-
wać zasada „2x w miesiącu” – dla 
wszystkich rodzajów odpadów 
(papier, plastik, metal, bioodpa-
dy, zmieszane), poza szkłem. Obec-
nie zimą zbierano 1x . Czy wzrost 
częstotliwości ma duży wpływ na 
cenę (zebrać trzeba to samo, choć 
podzielone na pół, więc ilość śmieci 
nie wzrośnie; wzrośnie ilość km 
do przejechania i rbh).

- Oczywiście, że wzrost częstotliwości 
ma wpływ na cenę. Przecież to czas pracy 
- ludzi, sprzętu, paliwo.  Również sposób  
wystawiania odpadów selektywnych ma 
duży wpływ na ceny- mieszkańcy nie za-
dają sobie ani trochę wysiłku, by odpady 
np. plastikowe zgnieść , aby pomniejszych 
ich objętość w worku. To powoduje, że 
firmy objętościowo przewożą tych od-
padów bardzo dużo natomiast  wagowo 
to ilości znikome i potem  w kalkulacji 
kosztów wysokie ceny za zbiórkę odpa-
dów  np. selektywnych. 

Odbiór odpadów z terenu Gmina 
Dopiewo  stał się tematem częstych 
dyskusji, rozmów, reklamacji. 
Wcześniej nie  budził kontrower-
sji, nie istniał. Dlaczego tak jest? 
Jak to wygląda w innych gminach 
należących do Związku, których 
obsługa  przebiega według podob-
nych procedur i realizowana jest 
według tych samych zasad? Czy 
wszyscy borykają się z problema-
mi? Czy wszędzie Związek „Selekt” 
odnotowuje podobne problemy i 
podobną ich skalę?

- Z innymi gminami nie ma większych 
problemów. Firma obsługująca Gminę 
Dopiewo świadczy usługi również w 
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Gminie Zbąszyń i tam bez zakłóceń. 
Drobne problemy zdarzają się  wszędzie. 
To normalne, ale takie problemy jak na 
terenie Gminy Dopiewo nie występują 
to w żadnej innej gminie.

Jaki jest związek między zapisa-
nymi ustawowo wzrostami opłaty 
środowiskowej a wzrostami cen za 
odbiór śmieci od mieszkańców? 
Dlaczego opłata środowiskowa ro-
śnie? Dlaczego wywóz odpadów ma 
kosztować mieszkańców więcej?

- Opłata środowiskowa ma bardzo 
duży wpływ na cenę  za przyjęcie od-
padów na instalację. Obecnie, w myśl 
rozporządzenia Rady Ministrów, nastąpi 
kolejny jej wzrost ze 170 zł  na 270 zło-
tych od 1.01.2020. Jaki związek to ma 
z cenami - jak instalacja musi pokryć te 
koszty to podnosi ceny za przyjęcie . Nie 
ma innej  możliwości ,  jest to jedna ze  
składowych ceny na bramie instalacji za 
przyjęcie odpadów do zagospodarowania.

Czy Pani zdaniem sprawdził 
się „system workowy”? Czy będzie 
kontynuowany i w jakimś zakre-
sie? Z perspektywy Urzędu Gminy 
Dopiewo wygląda to źle, zwłasz-
cza w miejscowościach dużych jak 
Skórzewo, Dąbrówka, Zakrzewo. 
Urząd  stał się miejscem pobierania 
brakujących worków, których w 
ogóle nie zostawiła lub zostawiła 
w zbyt małej liczbie firma odbie-
rająca odpady 

- W wielu gminach system worko-
wy się sprawdził, ale kosztowny. Worki 
biodegradowalne kosztują ponad 1 zł za 
sztukę  Od 1 stycznia system workowy 
pozostaje do zbiórki tworzyw, papieru 
i szkła. BIO/ w tym zielone/ tylko w po-
jemnikach, a odpady do tego pojemnika 
należy wrzucać tylko luzem.

Bioodpady. Gdzie można kupić 
pojemnik na bioodpady. Jakie po-
jemniki poleca ZM CZO Selekt? Czy 
pojemniki można wydzierżawić czy 
trzeba kupić? 

- Związek nie może wskazywać, gdzie 
mieszkaniec ma kupić pojemnik. W 
ulotkach dostarczonych mieszkańcom 
za pośrednictwem Poczty Polskiej była 
wyczerpująca informacja. Przesłaliśmy 
również materiały  do każdej gminy 
członkowskiej z prośbą o publikacje na 
stronach gminnych  i w prasie lokalnej. 
Pojemniki muszą być koloru brązowe-
go z napisem BIO, spełniające normę 
EN-840. Zalecamy pojemniki typowe, 
przeznaczone do BIO.

Bioodpadami trzeba się za-
jąć od początku roku, ale nie ma 
wyłonionego  wykonawcy na cały 
rok – czy będzie trzeba zwracać 
wydzierżawione pojemniki, jeśli 
przetarg wygra ktoś inny niż Al-
kom?

- Pojemniki to sprawa właścicieli, 
zarządców i administratorów nieru-
chomości czy je zakupi, czy wydzier-
żawi.  Obowiązkiem od  1 stycznia jest 
wyposażyć nieruchomość w pojemnik 
do BIO . Zwolnieni z tego obowiązku 
są właściciele nieruchomości jednoro-

dzinnych, posiadający kompostownik 
przydomowy.

Czy badają Państwo skuteczność 
własnych akcji informacyjnych? 
Jakie zamierzacie wprowadzić in-
nowacje, żeby mieszkańcy czuli się 
dobrze poinformowani?

- A czy jest to w ogóle mierzalne ? 
robiliśmy bardzo wiele, by poinformować 
społeczeństwo. Za pośrednictwem poczty 
nadaliśmy 90 tysięcy druków bezadreso-
wych, na każdym piśmie wychodzącym  
na drugiej stronie informacja o prawi-
dłowej segregacji, plakaty do wspólnot 
i spółdzielni przesłane, artykuły w ga-
zetach o zasięgu powiatowym - Nasz 
Głos Poznański dociera do Dopiewa 
- informacje przesłane do gmin i pu-
blikowane na stronach, informacje na 
stronie Związku, realizacja programu 
edukacyjnego nie po raz pierwszy w jed-
nostkach oświatowych, które się zgłosiły. 
Informacji mnóstwo, nie mówiąc już o 
ogłoszeniach w mediach publicznych  
sponsorowanych przez Ministerstwo 
Środowiska. Co jeszcze Pan proponuje?

Mówi się, że bioodpady będą 
odbierane tylko z pojemników? Czy 
to  prawda? Nie obawia się Pani 
lawiny reklamacji, wynikających 
ze zbyt oszczędnie określonej ilości 
bioodpadów. Przecież w okresie 
jesiennym, kiedy drzewa i krzewy 
w ogrodach gubią liście, przed po-
sesją mieszkańcy wystawiają od 
kilku do ponad dwudziestu worków 
z liśćmi. Okresem kumulacji w bio-
odpadach są też wiosenne porządki 
w ogrodach i cięcia. Nie uważa Pani, 
że jeden pojemnik na bioodpady, 
to za mało i że ZM „Selekt” sam 
sobie montuje bombę. 

- A kto powiedział, że mieszkaniec 
ma mieć tylko jeden pojemnik? Gdzie 
jest zapisane, że my ograniczamy ilość 
bioodpadów? Nic mi o tym nie wiadomo. 
Nie ma reglamentacji w ilości odpadów 
BIO. Mieszkaniec może mieć więcej po-
jemników, tyle ile potrzebuje. Może je  
zakupić, a jak będzie miał jeden , a w 
pewnych okresach będzie potrzebował 
więcej pojemników a kupować nie chce, 
to będzie mógł za odpłatnością je wynająć 
od firmy odbierającej odpady. Zawsze 
może zawieźć  odpady BIO na PSZOK. 
Mimo, że ustawodawca dał możliwość 
zaprzestania odbioru odpadów BIO z 
PSZOK jeżeli odbiera się je z nieruchomo-

ści to  zdecydowaliśmy nadal te odpady 
przyjmować na PSZOK. Na PSZOK nie 
będą tylko mogli wozić odpadów BIO 
mieszkańcy, którzy zgłoszą kompostow-
nik i skorzystają z ulgi w opłacie

Co się stanie jeśli mieszkaniec 
nie wyposaży posesji 1 stycznia 
2020 r. w pojemnik na bioodpady? 
Czy grożą mu jakieś sankcje? Czy 
ZM CZO Selekt planuje dodatkowe 
akcje informacyjne?

- Jakie dodatkowe akcje informa-
cyjne, bo teraz to już nie rozumiem py-
tania. Informacji jest bardzo obszerna 
i przekazywana wielotorowo. Wystar-
czy tylko  interesować się  choć trochę 
życiem publicznym. Co jak nie będzie 
pojemnika na BIO- jeżeli mieszkaniec 
nie będzie miał pojemnika na BIO i 
kompostownika , a tego typu odpady 
znajdą się w zmieszanych to decyzją 
nałożymy  czterokrotność opłaty od 
każdej zadeklarowanej osoby.

Zna Pani ZM CZO „Selekt” 
jak własną kieszeń. Od wielu lat 
jest Pani jej prezesem Związku 
Międzygminnego, zna problemy 
i możliwości, ma wiedzę wynika-
jącą również z praktyki? Do kiedy 
będzie / może Pani sprawować obo-
wiązki? Czy jest to w jakiś sposób 
ograniczone?

- Nie ma ludzi wszechwiedzących, a 
jeszcze przy tak zmieniającym się prawie 
trudno jest nieraz nadążyć. W samo-
rządzie funkcjonuję od ponad 21 lat. W 
Związku szefuję Zarządowi od ponad 15 
lat . Po każdych wyborach samorządo-
wych  następuję zwołanie Zgromadzenia 
Związku nowej kadencji, gdzie przed-
stawiciele gmin wybierają swoje władze 
na następną kadencję. Obecna trwa 5 
lat -  tak jak  w każdym  samorządzie w 
Polsce.  Na przestrzeni moich lat pracy 
jeszcze nigdy nie było takich zawirowań 
w dziedzinie odpadów  jak obecnie, takiej 
niestabilności przepisów i problemów 
w ich interpretacji, takich problemów 
na etapie zamówień publicznych i sza-
lejących cen  w odpadach. 

Dziękuję za rozmowę
Rozmawiał: Adam Mendrala, 

fot. Archiwum D. Lew - Pilarskiej
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Nowe rozkłady  
jazdy pociągów

Nowy roczny rozkład pociągów 
został wprowadzony  15 grudnia 2019 
r.  Zwiększona zostaje liczba połączeń 
zarówno w dni robocze (z 23 do 25) jak 
i w weekendy (z 11 do 13). Do nowego 
rozkładu jazdy pociągów dostosowany 
został zaktualizowany rozkład linii gmin-
nych 791, 792, 798 i 799, obowiązujący 
od 16 grudnia  2019 r.

UG 

Zmiana rozkładów jazdy  
linii gminnych

Zmiana rozkładu jazdy pociągów 
spowodowała 16 grudnia 2019 r. zmianę 
rozkład linii gminnych 791, 792, 798 
i 799. Wybrane godziny odjazdów zostały 
ponownie dopasowane do kursowania 
pociągów. Wprowadzono także zmiany 
postulowane przez pasażerów.

Dodatkowy kurs będzie realizowany 
na linii 799 po godzinie 8.00. 

Od poniedziałku będą dwa połączenia 

o tej porze z Leśnej Polany:
-  8:10 - dowożący uczniów do SP Ma-

linowa w Dąbrówce,
-  8:30 - dowożący pasażerów prze-

siadających się na linię 727 i pociąg 
w Palędziu.
Rozkład dostępny jest na stronie 

gminnej: dopiewo.pl w zakładce: Miesz-
kańcy – Rozkłady  jazdy.

UG

Sposób kalkulacji kosztów, zwią-
zanych z obowiązkiem zapewnienia 
uczniom niepełnosprawnym dowozu 
i opieki do przedszkola, szkoły lub ośrod-
ka (art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z  
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe), 
od 3 grudnia 2019 r. określany jest usta-
wowo. Może być realizowany przez Gminę 

Dowóz dzieci niepełnosprawnych
lub poprzez zwrot rodzicom, prawnym 
opiekunom kosztów przewozu dzieci.

Rodzice, prawni opiekunowie dziec-
ka i osoby sprawujące pieczę zastępczą 
nad dzieckiem, którzy zawarli umowę 
na dotychczasowych zasadach mogą ją 
wypowiedzieć w terminie 30 dni od dnia 

wejścia w życie ustawy i zawrzeć umowę 
na nowych warunkach.

W przypadku braku wypowiedze-
nia, dotychczasowa umowa obowiązuje 
zgodnie z określonym w niej  czasem 
jej trwania.

UG

Poradnia Lekarza POZ  Plewiska, 
mieszcząca się przy ul. Grunwaldzkiej 
508 w Plewiskach, będzie  realizowała 
w 2020 r. usługi w zakresie nocnej  (18:00 
– 8:00) i świątecznej opieki zdrowotnej 
dla mieszkańców Gmin: Dopiewo, Buk, 
Komorniki i Stęszew.

Rozstrzygnięto konkurs na wieczorynkę
Prowadząca tę działalność Barbara 

Brokl – Stolarczyk z Poznania wygrała 
konkurs ofert ogłoszony przez poznański 
NFZ, którego wyniki zostały ogłoszone 
6 grudnia 2019 r.

Od 1 stycznia 2020 r. mieszkańcy 
Gminy Dopiewo będą musieli się wybrać 

do sąsiedniej gminy Komorniki, do Ple-
wisk. Do końca tego roku miejscem tzw. 
„wieczorynki” jest dla nich Przychodnia 
Prima Med z Dopiewa.

AM

W połowie listopada jubileusz 65 lat 
pożycia małżeńskiego świętowali Jani-
na i Edward Strażyńscy. Z tej okazji 25 
listopada 2019 r. wizytę Jubilatom złożył 

Wójt Gminy Dopiewo - Adrian Napierała. 
Były życzenia, kwiaty i kosz obfitości.

Jubilaci znają się od liceum, od ko-
repetycji z matematyki, których Edward 
udzielał o 5 lat młodszej Janinie. Po-
chłonięci studiami odłożyli wspólną 
przyszłość „na później”. On ukończył 
Politechnikę Poznańską, ona - Uniwer-

Żelazne Gody sytet Przyrodniczy. Związek małżeński 
zawarli w poznańskim USC, kilka dni 
później stanęli przed ołtarzem - ślubowali 
sobie w Skórzewie 26 listopada 1954 r. 
Wychowali razem 3 dzieci, doczekali się 
7 wnuków i 10 prawnuków, jedenasty 
wnuk jest w drodze.

Janina po studiach na kierunku 
zootechnika otrzymała swój pierwszy 
w życiu nakaz pracy. Początkowo pra-
cowała w biurze, jednak po urodzeniu 
dzieci pozostała w domu i zajmowała 
się ich wychowaniem. 

Edward służył w wojskach lotniczych, 
gdzie był pilotem i  skoczkiem spado-

chronowym. Później był dyrektorem 
w Technikum Łączności w Poznaniu i 
dyrektorem przyzakładowej Szkoły Za-
wodowej im. Hipolita Cegielskiego. Będąc 
już na emeryturze uczył  w Zespole Szkół 
Mechanicznych na Świerkowej w Pozna-
niu. Za osiągnięcia uhonorowany został 

wieloma prestiżowymi odznaczeniami 
- m.in. Złotym Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski – Polonia Re-
stituta Krzyżem Kawalerskim, Srebrnym 
i Złotym Krzyżem Zasługi.

Jubilatom gratulujemy, życzymy 
zdrowia i wszelkiej pomyślności.

 Tekst i fot. Beata Spychała

komunikacja / jubileusz / zdrowie
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NGO / bezpieczeństwo

Ponad milion złotych przeznaczy 
Gmina Dopiewo na realizację „Programu 
współpracy z organizacjami pozarządo-
wymi w 2020 r.” Ogłoszenie o konkursie 
ofert  zostanie opublikowane przez Urząd 
Gminy Dopiewo w Biuletynie Informacji 
Publicznej (bip.dopiewo.pl) i na stronie 
gminnej dopiewo.pl 

Przedstawicieli klubów, stowa-
rzyszeń, fundacji i innych organizacji 
prowadzących działalność pożytku  

Rekordowe wsparcie dla NGO
publicznego zapraszamy do udziału. 
Przypominamy priorytety konkursowe 
i podajemy orientacyjne kwoty:
• Kultura fizyczna (Upowszechnia-

nie kultury fizycznej i sportu): 
800.000 zł. 

• Kultura i ochrona dziedzictwa na-
rodowego (Kultura, sztuka, oświata 
i edukacja, ochrona dóbr kultury i 
tradycji oraz dziedzictwa kulturo-
wego i historycznego): 115 000zł

• Administracja publiczna (Działal-
ność na rzecz organizacji pozarzą-
dowych oraz innych podmiotów): 
12 000 zł 

• Ochrona zdrowia (Zdrowie +  Dzia-
łania na rzecz osób niepełnospraw-
nych): 38 000 zł

• Edukacyjna opieka wychowawcza 
(Krajoznawstwo oraz wypoczynek 
dzieci i młodzieży): 75 000 zł 

• Gospodarka komunalna i ochro-
na środowiska (Ekologia i ochrona 
zwierząt oraz ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego): 5 000 zł.

UG

221 razy interweniowali w listopadzie 
strażnicy gminni z Dopiewa. Najwięcej 
dotyczyło kontroli porządkowych - 78 
(w tym: spalania odpadów, numerów 
porządkowych, kanalizacji). Sporo było 
kontroli bezpieczeństwa przy placówkach 
oświatowych i obiektach komunalnych – 
58. Co czwarta kontrola związana była z 
ruchem drogowym –  49 (z: parkowaniem 
i z zajęciem pasa drogowego). Interwencji 

Kronika Straży Gminnej w Dopiewie
w sprawach zwierząt było – 36.                                                                                                           

Wybrane interwencje 
14.11.2019 r. – Palędzie, ul. Malinowa: 

wylewanie płynów z budowy do 
kanalizacji deszczowej, ustalono i 
ukarano osobę odpowiedzialną.

15.11.2019 r. – Skórzewo, ul. Pogodna: 
zanieczyszczenie ulicy przez pojazdy 
z budowy, ustalono i  ukarano osobę 
odpowiedzialną.

18.11.2019 r.  –  Fiałkowo: spuszczanie 
płynów z budowy do rowu meliora-
cyjnego– ustalono i ukarano sprawcę. 

24.11.2019 r. – Gołuski:  podrzucenie 
śmieci pobudowlanych,- ustalono 
i ukarano osobę odpowiedzialną.

Jacek Olejniczak,  
Komendant Straży Gminnej

Zamarznięte akweny wodne zachę-
cają do wchodzenia na lód i ślizgania 
się po nim. Specjaliści mówią, że to 
niebezpieczne, bo idącego po lodzie 
człowieka utrzymać może dopiero tafla 
o grubości 15 centymetrów. O wypadek 
bardzo łatwo!. Z powodu wyziębienia 
organizmu, człowiek może umrzeć w 
przeciągu kilku minut. 

Gdy już wchodzimy na pokryte lo-
dem akweny, musimy pamiętać o pod-
stawowych zasadach bezpieczeństwa. 
Kilkudniowy, nawet kilkunastostopnio-
wy mróz nie gwarantują, że lód jest na 
tyle gruby by nas utrzymać.  W takim 
przypadku zawsze istnieje ryzyko, że 
lód pod nami się załamie. 

Uważajmy na dzieci! Nie zostawiajmy 
dzieci bez opieki nad wodą w okresie 
zimowym! Zwracajmy im uwagę na za-
grożenia wynikające z wchodzenia na 
zamarznięte akweny!

Zimowe bezpieczeństwo nad wodą 

Ostrożność powinni zachować także 
wędkarze łowiący ryby na zamarznię-
tych stawach i jeziorach oraz właściciele 
psów, którzy w żadnym wypadku nie 

powinni wbiegać za swoimi pupilami 
na zamarznięte zbiorniki wodne. 

Radosław Zając, Strażnik Gminny

Komisariat Policji w Dopiewie odno-
tował w listopadzie  2019 r. następujące 
wydarzenia: 
6.11.2019 – Dąbrowa: kradzież 9 sztuk 

włazów do studzienki kanalizacyjnej,
6.11.2019 – Dąbrówka: kradzież pojazdu 

– mazda CX-3, rocznik 2016,

Kronika Policyjna
8.11.2019 – Gołuski: kradzież telefonów, 

oraz pieniędzy,
8.11.2019 – Dąbrówka: kradzież pojazdu 

ford fiesta, rocznik 2014,
12.11.2019 – PKP Palędzie - kradzież 

roweru,
15.11.2019 – Dopiewo: kradzież saszetki 

z dokumentami, 

30.11.2019 – ROD Sierosław: kradzież 
z włamaniem, 

17.11.2019 – MOP Skórzewo - kradzież 
paliwa z Tira,

23.11.2019 – Zakrzewo: kradzież z wła-
maniem.

st. asp. Przemysław Waliński, 
Kierownik Ogniwa Prewencji 

w Komisariacie Policji w Dopiewie
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wydarzenia / historia

Odsłonięciem makiety, inau-
guracją książki, projekcją filmu 
i festynem Gmina Dopiewo podsu-
mowała 29 listopada 2019 r. projekt 
„Gród w Dąbrówce wart poznania”. 
Zarówno makieta i książka, jak i 
film powstały na zlecenie Gminy 
Dopiewo.

Celem projektu jest popularyzacja 
wiedzy o istnieniu w IX - X w. Dąbrów-
ce grodu słowiańskiego, którego czasy 
świetności przypadały na lata, poprze-
dzające budowę grodu w Poznaniu przez 
Piastów. Badania archeologiczne z lat 
2016 – 2019 potwierdziły wiek i wielkość 
grodu, a także jego wyjątkowe znaczenie 
w sieci grodów plemiennych, leżących na 
zachód od Warty. Kres miały przynieść 
pochodnie Piastów, którzy tworzyli zręby 
państwowości i rozpoczynali ekspansję.

Makieta plenerowa grodu stanęła w 
sąsiedztwie ul. Malinowej, obok Szko-
ły Podstawowej im. Kawalerów Orderu 
Uśmiechu   i filii Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej i Centrum Kultury. W ceremo-
nii jej symbolicznego odsłonięcia, obok 
Słowian,  wzięli udział: Dyrektor Muzeum 

Gród odkryty na nowo

Archeologicznego 
w Poznaniu- prof. 
Marzena Szmyt,, 
archeolożka i 
w s p ó ł au t o r k a 

Projekt „Gród w Dąbrówce wart poznania”  
jest współfinansowany ze środków  

Unii Europejskiej -PROW na lata 2014 - 2020

książki „Gród w Dąbrówce” - Ewa Paw-
lak, Powiatowy Konserwator Zabytków 
- Wiesław Biegański oraz - w roli gospo-
darzy: Wójt Gminy Dopiewo - Adrian 
Napierała, Sołtys Dąbrówki - Barbara 
Plewińska i Dyrektor Szkoły - Iwona 
Napierała. Towarzyszyli im uczniowie 
i mieszkańcy Dąbrówki. 

Słowianie poprowadzili uczestników 
na hol szkoły, gdzie miała miejsce pre-
miera książki „Gród w Dąbrówce”. Ar-
cheolożka  Ewa Pawlak omówiła wyniki 
badań i pracę nad książką . Znaczenie 
odkrycia z Dąbrówki potwierdziła prof. 
Marzena Szmyt z Muzeum Archeolo-
gicznego w Poznaniu. To tutaj trafiły 
relikty przeszłości wydobyte z ziemi 
podczas badań w Dąbrówce. Profesor 
opowiedziała o przygotowywanej pracy 

naukowej na ten temat z ministerial-
nym grantem, która ma ujrzeć światło 
dzienne w styczniu 2020 r. i o wystawie 
dotyczącej odkrycia w Dąbrówce, którą 
muzeum zamierza  zorganizować. 

Uczestnicy spotkania w Dąbrówce 
mogli wspólnie obejrzeć film 3D „Gród 
plemienny w Dąbrówce”, autorstwa To-
masza Mełnickiego, który - opierając się 
na ustaleniach archeologów i w ścisłej 
konsultacji z nimi - opracował pierwszą 
wizualizację grodu w Dąbrówce (dostępna 
na dopiewo.pl i YouTube). Umożliwia ona 
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wydarzenia / historia

Gminne czasopismo „Czas Dopiewa” 
zapowiedziało dodanie do grudniowego 
numeru gry karcianej 

 Adam Mendrala
fot. UG Dopiewo (Beata  

Spychała, Milena Wolna, Michał 
Juskowiak i Adam Mendrala

Gród w Dąbrówce został wzniesiony 
w połowie IX w. przez plemię słowiań-
skie. Ślady osadnictwa w dolinie rzeki 
Wirynki pochodzą z VIII w. Badania 
archeologiczne z lat 2016 – 2019 pozwo-
liły określić wiek grodu, a także: układ 
budynków na terenie placu, budowę wa-
łów, szerokość fosy.

Gród w Dąbrówce okazał się być 
starszy od Poznania. Miał kształt wy-
dłużonego pięcioboku. Mierzył 65 m 
w osi północ-południe i 90 m w osi 
wschód-zachód. Brama znajdowała 
się od strony północnej. Usytuowana 
była pod kątem w stosunku do osi wału, 
by ewentualny atak skierować w stronę 
zachodnią. Wały grodu miały wysokość 
5-6 m i były szerokie u podstawy na 12-15 
m. Zbudowano je z ziemi pochodzącej 
z wykopu pod fosę, drewna z dębów 
i grabów, gliny i margla. Rozpościerał 
się z nich widok na okoliczne łąki i roz-
lewiska. Wały otaczała fosa, która miała 
szerokość od 4,5 m do 5,6 m i głębokość 
około 1 m. Zasilała ją woda z pobliskiej 
rzeki Wirynki lub jej rozlewiska.

Powierzchnia majdanu w obrębie wa-

O grodzie w Dąbrówce
łów wynosiła około 0,5 ha. Przestrzeń tą 
użytkowano nie tylko na cele mieszkal-
ne, ale do magazynowania i rzemiosła. 
Wewnątrz grodu odbywały się wiece, 
na których podejmowano najważniejsze 
dla społeczności decyzje. Znajdowało 
się tu również miejsce kultu religijnego. 
Wskazuje na to m.in. depozyt dwóch koń-
skich czaszek. Po wybudowaniu grodu, 
mieszkańcy zaprosili bóstwa „do siebie”, 
licząc na ich przychylność – zapewne 
z pobliskich bagien i rozlewisk.

Grodowi towarzyszyło rozległe pod-
grodzie o wielkości około 55 ha. Miesz-
kańcy grodu i podgrodzia zajmowali się 
rolnictwem, polowali na dziką zwierzynę 
i wytwarzali narzędzia, lepili garnki, 
wyplatali sieci i kosze, szyli odzież i buty. 
Podczas prac archeologicznych wydobyto 
z ziemi narzędzia metalowe, kościane, 
drewniane i ceramikę. Łącznie 20 tysięcy 
przedmiotów - zabytków.

Podgrodzie otoczone było rowem 
i nasypem ziemnym z własną bramą. 
Miało ogromne znaczenie dla całego 
kompleksu osadniczego. Znajdowały 
się tu budynki mieszkalne, prowadzono 

uprawę roślin i hodowlę zwierząt. Droga 
przez podgrodzie ku grodowi przebie-
gała obok szeregu chat. Rozwiązanie to 
umożliwiało w przypadku ataku stawia-
nie oporu. Dawało mieszkańcom czas 
konieczny na mobilizację i ostateczną 
obronę grodu przed najeźdźcami. Dą-
brówka była grodem znaczącym. Gród 
i podgrodzie mogło zamieszkiwać kil-
kaset osób. Wpływy grodu mogły sięgać 
osad w promieniu kilkunastu kilometrów.

Okres świetności grodu zakończył 
pożar w połowie X w. Prawdopodobnie 
został on podpalony. To czas ekspansji 
Piastów, którzy tworzyli zręby państwa 
- zakładali własne grody m.in. w Gnieź-
nie, Grzybowie, na Ostrowie Lednickim 
i w Poznaniu, rozprawiając się z kon-
kurencyjnymi ośrodkami władzy, a za 
taki ośrodek lokalnie mogła być uwa-
żana Dąbrówka.

Opracowanie: A. Mendrala - na 
podstawie: „Gród w Dąbrówce” 
– Ewa Pawlak i Paweł Pawlak, 

Gmina Dopiewo 2019.

poznanie grodu, ale i stała się materia-
łem wyjściowym dla artysty rzeźbiarza 
– Piotra Makały, który wykonał z brązu 
i betonu makietę plenerową grodu w Dą-
brówce, ważącą razem z fundamentem 
blisko 2 tony. 

Oprócz części popularno – naukowej  
na projekt „Gród w Dąbrówce wart po-
znania” złożyły się warsztaty ceramiczne, 

poprowadzone przez rzemieślników z 
„Wioski Ginących Zawodów” z Koronowa 
oraz zabawy i animacje ze Słowianami To-
masza Kruczka z Drużyny Księgi i Łuku 
„Jaźwiec”. Każdy mógł np. spróbować 
swoich sił za kołem garncarskim, lub 
zmierzyć się z ciężarem miecza. Festyn 
uzupełniła wystawa zdjęć, map, grafik 
oraz rekwizytów. 

grudzień 2019 17
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Gmina Dopiewo wydała Książkę 
„Gród w Dąbrówce” w ramach projektu 
„Gród w Dąbrówce – wart poznania”. 
Autorami publikacji są Ewa Pawlak i 
Paweł Pawlaka, archeolodzy prowadzą-
cych badania w miejscu odkrycia grodu 
z IX – X w. 100-stronicowa publikacja 
zawiera ustalenia badań, przeprowadzo-
nych w ostatnich latach i jest bogato 
ilustrowana. Nakład: 1000 egz.

Gród w książce Książkę „Gród w Dąbrówce” patro-
natem honorowym objęli: Marszałek 
Województwa Wielkopolskiego – Ma-
rek Woźniak, Starosta Poznański – Jan 
Grabkowski, Wielkopolski Konserwator 
Zabytków – Jolanta Goszczyńska, Dy-
rektor Muzeum Archeologicznego – prof. 
dr hab. Marzena Szmyt oraz Wójt Gminy 
Dopiewo – Adrian Napierała.

Zachęcamy do lektury. Wersję elek-
troniczną wydawnictwa można przeczy-
tać za pośrednictwem strony: dopiewo.pl . 

AM

Projekt „Gród w Dąbrówce wart poznania” jest współfinansowany  
ze środków Unii Europejskiej -PROW na lata 2014 - 2020
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dopiewo.pl

Ślady osadnictwa w okolicy 

rzeki Wirynki pochodzą z VIII w.

A1

... ale dopiero w połowie IX w.

 powstał gród plemienny.

dopiewo.pl
A2

Gród miał kształt 

wydłużonego pięcioboku.

dopiewo.pl
B1

Oś północ-południe wynosiła 

65 m., osi wschód-zachód 90 m.

dopiewo.pl
B2

Całkowita szerokość podstawy 

wału wynosiła 12,5 - 13 m. 

dopiewo.pl
C1

Korona wału znajdowała się 

na wysokości 8 - 10 m.

dopiewo.pl
C2

Wały grodu zbudowano nie tylko 

z ziemi z wykopu pod fosę ...

dopiewo.pl
D1

...ale także: z drewna dębów 

i grabów, gliny, margiela. 

dopiewo.pl
D2

dopiewo.pl

Mimo upływu ponad 1100 lat,

przetrwało w ziemi drewno ...

E1

... konstrukcji  wałów - cenne 

przy określeniu wieku grodu.

dopiewo.pl
E2

Gród  
w Dąbrówce

Publikujemy w tym numerze grę karcianą 
„Gród w Dąbrówce”, którą zapowiadaliśmy wcze-
śniej. Mamy nadzieję, że pozwoli ona odkrywać 
tę historię na nowo - podczas zabawy w domach, 
bo wczesnośredniowieczny gród  z Dąbrówki 
wart jest poznania. Wystarczy wyciąć karty  
i można zagrać w Gród  w Dąbrówce.

Instrukcja do gry

 „Gród w Dąbrówce” to gra typu memo. Ry-
walizując, gracze ćwiczą pamięć, ale poznają 
także historię grodu plemiennego w Dąbrówce 
z IX – X w. Jego istnienie potwierdziły bada-
nia archeologiczne z lat 2016 - 2019. Odkryty 
gród okazał się być starszy od Poznania o co 
najmniej pół wieku.
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Gród w Dąbrówce

dopiewo.pl

Gród w Dąbrówce

dopiewo.pl

Gród w Dąbrówce

dopiewo.pl

Gród w Dąbrówce

dopiewo.pl

Gród w Dąbrówce

dopiewo.pl

Gród w Dąbrówce

dopiewo.pl

Gród w Dąbrówce

dopiewo.pl

Gród w Dąbrówce

dopiewo.pl

Gród w Dąbrówce

dopiewo.pl

Gród w Dąbrówce

dopiewo.pl

Zasady gry:
• Gra przeznaczona jest dla 2-3 graczy. 
• Składa się z 40 kart, zawierających:  ilu-

stracje, informacje tekstowe i dodatkowe 
oznaczenia.

• Przed rozpoczęciem gry tasujemy karty i 
rozkładamy przed graczami, odwracając 
ku  górze widokiem grodu  „z lotu ptaka”. 

• Celem każdego gracza jest uzbieranie jak 
największej liczby par kart. 

• Gracz w swojej „kolejce” odwraca dwie 
spośród rozłożonych kart.

• Jeśli odwrócone karty są „nie do pary”, 
zostawia je na miejscu, kładąc ponownie  
widokiem „grodu z lotu ptaka” ku górze 
i zapamiętując ich pozycję wśród rozło-
żonych kart.

• Jeśli odwrócone karty mają ten sam ob-
razek, odkłada je obok siebie, wcześniej 
czytając zawarte na nich informacje na głos 
(w kolejności wynikającej z oznaczenia – 
np. A1-A2, B1-B2, itd.) 

• Gra rozgrywana jest do wyczerpania puli 
kart. 

• Wygrywa ten spośród graczy, który uzbiera 
największą liczbę par kart.

Życzymy udanej zabawy!
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dopiewo.pl

Szerokość fosy wynosiła od 4,5 m 

do 5,6 m, a głębokość około 1 m. 

F1

Fosa była zasilana wodą z rzeki 

Wirynki lub jej rozlewiska. 

dopiewo.pl
F2

dopiewo.pl

Badania archeologiczne i zdjęcia 

lotnicze pozwoliły ustalić ... 

H1

... plan zagospodarowania placu 

i podgrodzia.  

dopiewo.pl
H2

Teren grodu i podgrodzia 

nałożony na współczesną mapę.

dopiewo.pl
G1

Rzeka Wirynka tworzyła kiedyś 

rozległe i bagniste rozlewiska.

dopiewo.pl
G2

dopiewo.pl

Powierzchnia majdanu w obrębie 

wałów wynosiła około 0,5 ha. 

I1

Rozległą przestrzeń użytkowano 

nie tylko na cele mieszkalne.

dopiewo.pl
I2

Wewnątrz znajdowało się 

miejsce kultu religijnego.

dopiewo.pl
J1

Wskazuje na to m.in. depozyt 

dwóch końskich czaszek.

dopiewo.pl
J2

Jak powstawała 
makieta  

Grodu (1)
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Gród w Dąbrówce

dopiewo.pl

Gród w Dąbrówce

dopiewo.pl

Gród w Dąbrówce

dopiewo.pl

Gród w Dąbrówce

dopiewo.pl

Gród w Dąbrówce

dopiewo.pl

Gród w Dąbrówce

dopiewo.pl

Gród w Dąbrówce

dopiewo.pl

Gród w Dąbrówce

dopiewo.pl

Gród w Dąbrówce

dopiewo.pl

Gród w Dąbrówce

dopiewo.pl

Jak powstawała 
makieta  

Grodu (2)
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Było ono miejscem upraw, 

hodowli, rzemiosła, obrony.

dopiewo.pl
L1

Grodowi towarzyszyło 

rozległe podgrodzie. 

dopiewo.pl
L2

... gdy wzniesiono gród,

zaproszono bóstwa do środka.

dopiewo.pl
K2

dopiewo.pl

Najpierw miejscem kultu mogły 

być pobliskie bagna. Potem ...

K1

Drogę ku grodowi blokował

 szereg chat na podgrodziu.

dopiewo.pl
Ł1

Podczas ataku dawał 

mieszkańcom czas na mobilizację.

dopiewo.pl
Ł2

dopiewo.pl

Z terenu grodu i podgrodzia 

wydobyto tysiące przedmiotów:

N1

... narzędzia metalowe, kościane,

drewniane i ceramikę.

dopiewo.pl
N2

...polowali na dziką zwierzynę 

i wytwarzali narzędzia.

dopiewo.pl
M2

Mieszkańcy grodu i podgrodzia 

zajmowali się rolnictwem, ...

dopiewo.pl
M1

Jak powstawała 
makieta  

Grodu (3)
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Gród w Dąbrówce

dopiewo.pl

Gród w Dąbrówce

dopiewo.pl

Gród w Dąbrówce

dopiewo.pl

Gród w Dąbrówce

dopiewo.pl

Gród w Dąbrówce

dopiewo.pl

Gród w Dąbrówce

dopiewo.pl

Gród w Dąbrówce

dopiewo.pl

Gród w Dąbrówce

dopiewo.pl

Gród w Dąbrówce

dopiewo.pl

Gród w Dąbrówce

dopiewo.pl

Jak powstawała 
makieta  

Grodu (4)
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... dowiodły istnienia grodu 

i pozwoliły ustalić jego wiek.

 

dopiewo.pl
P2

Dopiero badania archeologiczne 

przeprowadzone w 2016 - 2019 ...

 

dopiewo.pl
P1

dopiewo.pl

Ślady w miejscu badań wskazują, 

że gród został podpalony.

R1

Na połowę X w. przypada 

ekspansja Piastów.

dopiewo.pl
R2

dopiewo.pl

Mieszkańcy grodu i podgrodzia

lepili garnki, ale również ... 

O1

... wyplatali sieci i kosze, 

szyli odzież i buty. 

dopiewo.pl
O2

Gmina Dopiewo wydała 

książkę „Gród w Dąbrówce”. 

dopiewo.pl

Q1
T2

dopiewo.pl

Przy ul. Malinowej, obok szkoły, 

 stoi makieta grodu. 

Q1
T1

Okres jego świetności zakończył 

pożar w połowie X w.

dopiewo.pl
S2

Gród w Dąbrówce zbudowało

  plemię słowiańskie w połowie IX w.

dopiewo.pl
S1

Jak powstawała 
makieta  

Grodu (5)
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Gród w Dąbrówce

dopiewo.pl

Gród w Dąbrówce

dopiewo.pl

Gród w Dąbrówce

dopiewo.pl

Gród w Dąbrówce

dopiewo.pl

Gród w Dąbrówce

dopiewo.pl

Gród w Dąbrówce

dopiewo.pl

Gród w Dąbrówce

dopiewo.pl

Gród w Dąbrówce

dopiewo.pl

Gród w Dąbrówce

dopiewo.pl

Gród w Dąbrówce

dopiewo.pl

Jak powstawała 
makieta  

Grodu (6)
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Dzisiaj chciałbym przedstawić Pań-
stwu postać księdza Jana Zwickerta, ro-
dem ze Skórzewa. Nagrobek jego mamy 
Józefy z domu Ginter, znajduje się do 
dnia dzisiejszego przy skórzewskim ko-
ściele. Ślub rodziców Jana tj. Bernarda 
i Józefy miał miejsce w Buku 9 lipca 
1858 r. Bernard był wówczas nauczycie-
lem w Skórzewie, a Józefa mieszkanką 
Buku. Jan posiadał rodzeństwo; siostry 
Bronisławę (1870-1933) i Helenę, żonę 

Jan Zwickert – ksiądz rodem ze Skórzewa

Nagrobek Józefy Zwickern 
fot. Archiwum Autora

Roberta Jana Rogiera. Bernard Zwikert 
urodził się około 1835 r., prawdopodobnie 
w Rydzynie, jako syn Franciszka (syna 
Franiszka i Józefy Pasiewicz) i Józefy 
Dąbrowskiej (córki Jana). Joanna Gin-
ter, urodzona w 1836 r. w Buku, była 
córką Marcina Ginter, młynarza i Zofia 
Chrząńskiej.

Kilka słów na temat Jana Zwickerta. 
Urodził się w Skórzewie 24 czerwca 1859 
r., jako syn Bernarda - nauczyciela oraz 
urzędnika w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Dąbrówce oraz Józefy Ginter. Nauki 
pobierał w gimnazjum św. Marii Mag-
daleny i w 1879 r. uzyskał świadectwo 
dojrzałości. W latach 1880 -1883 był 
słuchaczem medycyny na wszechnicy 
wrocławskiej, a w okresie od lipca 1883 
r. do lipca 1884 r. odsługiwał wojskowość 
w garnizonie kłodzkim, gdzie uzyskał 
opinię wyjątkowo przykładnego i dziel-
nego młodzieńca. Przez kilka kolejnych 
lat zajmował się agronomią. W maju 1887 
r. zgłosił się na studia teologiczne i zo-
stał wysłany przez biskupa Likowskiego 
do Monastyru, gdzie przebywał do 30 
września 1889 r. Po powrocie przeby-

wał rok na seminarium w Poznaniu, na-
stępnie studiował w Gnieźnie, piastując 
urząd dziekana alumnów. Święcenia 
kapłańskie przyjmuje 25 lipca 1891 r. i 

101 lat temu, zaraz po Świętach 
Bożego Narodzenia, wybuchło zwy-
cięskie Powstanie Wielkopolskie, któ-
re zadecydowało o zachodniej granicy 
odradzającego się Państwa Polskiego. 
Zapraszamy mieszkańców Gminy Do-
piewo 27 grudnia 2019 r., by wspólnie 
z przedstawicielami samorządu oddali 
hołd  Bohaterom lat 1918 – 1919. Ob-
chody rozpocznie o godz. 11.00 uroczy-
sta Msza św. w kościele w Dopiewie,  z 
oprawą muzyczną Chóru „Bel Canto” i 
Orkiestry Dętej Gminy Dopiewo oraz z 
asystą pocztów sztandarowych. Po mszy 
uczestnicy przemaszerują pod tablicę 
pamiątkową z nazwiskami Powstańców 
Wielkopolskich z terenu Gminy Dopiewo, 
znajdującą się na budynku Urzędu Gminy 
Dopiewo, gdzie złożą wiązanki i zapalą 
znicze. Obecność zapowiedzieli również 
harcerze oraz Koło Historyczne Szkoły 
Podstawowej w  Dopiewie.  

Podziękujmy wspólnie tym, którzy z 
bronią w ręku walczyli o kształt Rzeczy-
pospolitej, powracającej na mapę Euro-
py po ponad 123 latach - Powstańcom 
Wielkopolskim, mieszkańcom naszych 
miejscowości. Odzyskanie przez Polskę 
niepodległości obchodzimy symbolicznie 
11 listopada, choć dla nas - Wielkopo-
lan, to późniejsze, zwycięskie Powstanie 
Wielkopolskie przyniosło niepodległość. 

Ze strony dopiewo.pl można pobrać 
kartkę, za pośrednictwem której można 

Podziękujmy razem Powstańcom Wielkopolskim

podziękować Powstańcom Wielkopol-
skim -  wyrazić uznanie, podzielić się 
refleksją. Najciekawsze kartki opubli-
kujemy i nagrodzimy.

Przedstawiciele władz samorządo-
wych 27 grudnia złożą również  kwiaty 
i zapalą znicze pod pomnikiem ppłk. 
Andrzeja Kopy w Trzcielinie oraz pod 
Pomnikiem Powstańców Wielkopol-
skich w Więckowicach. Andrzej Kopa 
był twórcą oddziału Powiatu Zachod-
nio – Poznańskiego w Dopiewie i stał 

na czele wojsk, które zdobyły Lotnisko 
na Ławicy - obiekt o znaczeniu strate-
gicznym. Z kolei właściciele majątku w 
Więckowicach – Brezowie już w listopa-
dzie 1918 r., czyli ponad miesiąc przed 
wybuchem Powstania Wielkopolskiego, 
wystawili posterunek rozbrajający żoł-
nierzy niemieckich.

AM

grudzień 2019 27



historia / przyroda - fotografika

został wikarym w Ostrowie Wlkp. (od 
3 sierpnia 1891 r.) , pozostał tam do 5 
grudnia 1893 r. i przeniósł się do Krobi, 
gdzie został administratorem  parafii. 
Następnie przeniósł się do Uzarzewa (od 
30 października 1896 r.), gdzie pozostał 
do 28 lutego  1898 r.. W dniu 1 marca 
1898 r. otrzymał od ówczesnego patro-
na - księcia Sułkowskiego beneficjum 
w Rydzynie. Ciekawostką jest, że Rząd 
Pruski udzielił zgody na wspomniane 
beneficjum w przekonaniu, że ksiądz 
Wickert,  mając niemieckie nazwisko i 
będąc synem nauczyciela, będzie co naj-
mniej obojętny w sprawach narodowych. 
Zwickert był sprawiedliwym i dbałym 
duszpasterzem dla Niemów, ale przy 
każdej sposobności zaznaczał, ze jest 
Polakiem i otaczał rodaków i młodzież 
pieczołowitą opieką.  Ciągle wpływały do 
Władzy Duchownej i do Regencji skar-
gi na Wickerta, że Niemcom dzieje się 
krzywda. Miał wytyczane różne proce-
sy. Był przewodniczącym Towarzystwa 
Patriotycznego „Straż” w Rydzynie. Aby 
pozbyć się  niewygodnego proboszcza 
w 1912 r. Rząd Pruski ofiarował mu 

 Nekrolog – Kurier Poznański nr 308 z 07.07.1936
Życiorys za „Miesięcznikiem Kościelnym, nr 9/1936, s. 283.

beneficjum w Cerekwicy w dekanacie 
boreckim. W Cerekwicy wybudował 
nową plebanię, a w okresie I wojny 
światowej był wielkim zwolennikiem 
sprawy polskiej. Przyczynił się również 
do wybudowania kościoła. Zmęczony i 
schorowany przeniósł się w czerwcu 1925 
r. do Jaszkowa w dekanacie śremskim, 

jednakże niedługo po tym przeszedł na 
emeryturę. Zmarł w Jaszkowie 4 lipca 
1936 r. i tam został pochowany 8 lipca 
1936 r. Warto dodać, że od czasu Jana 
Zwikerta nie było powołania do stanu 
duchownego osoby rodem ze Skórzewa.      

dr Piotr Dziembowski

Urząd Gminy Dopiewo oznakował 9 
grudnia 2019 r. groby sześciu Powstań-
ców Wielkopolskich z lat 1918 – 1919 
tabliczkami z krzyżem. To kontynuacja 
akcji, którą Gmina Dopiewo prowadziła 
w 2018 r., razem z Bukiem i Stęszewem, 
w ramach porozumienia.  47 tabliczek 

Powstańcze tabliczki

zostało zamontowanych na cmentarzach 
w Gminie Dopiewo - w Konarzewie, 
Dopiewie i Skórzewie. Groby do ozna-
kowania wskazywała najczęściej rodzi 
– zostało zamontowanych od stycznia 

Zimowa stołówka
Jak co roku, 24 grudnia zasiadamy w 

gronie bliskich osób przy bożonarodze-
niowej kolacji. Tradycja głosi, że na stole 
powinno znaleźć się dwanaście potraw, 
których różnorodność ma symbolizować 
dostatek i pomyślność na cały następ-
ny rok. Nierzadko nasz świąteczny stół 
ugina się od potraw i mamy problem, 
żeby je zjeść od razu. A jak to jest zimą 
w świecie przyrody?

Zwierzętom trudno jest zimą o świeże 
jedzenie, doskwiera niska temperatu-
ra. Dlatego wypracowały sobie szereg 
strategii na ten niekorzystny dla nich 
czas. Niektóre gatunki ptaków odlatują 
do cieplejszych krajów, robią to już od 

2018 r. do grudnia 2019 r. na terenie 
gminy Dopiewo ––Powstańczych.    

Tekst i fot. Beata Spychała

28 grudzień 2019
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sierpnia. Gatunki ptaków, które u nas 
pozostają zmieniają swoje upierzenie, 
zarówno pod względem koloru jak i wła-
ściwości termicznych. Ich pióra stają się 
mniej jaskrawe, żeby bardziej się wtopić 
w otoczenie i ukryć przed drapieżnika-
mi. Przybywa im piór puchowych, które 
świetnie chronią przed mrozem.

Duże ssaki, takie jak jelenie czy sarny 
zmieniają futro na gęściejsze. Gromadzą 
również pod skórą warstwę tkanki tłusz-
czowej, która chroni je przed zimnem. 

Lubią przekąski z liści jeżyny, ale żerują 
też na pędach i sadzonkach drzew oraz 
krzewów. Chętnie stołują się również na 
polach, wyjadając ozime żyto czy rzepak. 
Jest to bezpieczna dla nich lokalizacja, bo 
mają otwarty widok na dużą odległość. 
Jak tylko zwiadowca wyczuje niepokojący 
zapach czy ruch, zwierzęta zrywają się 
do ucieczki.

W zimie szczególną rangę dla zwie-
rząt drapieżnych uzyskuje padlina, sta-
jąc się wygodnym źródłem pokarmu. 

Przywabia liczne gatunki: kruki, lisy, 
myszołowy, a nawet bieliki. Całkiem 
często możemy zobaczyć na zimowych 
polach stada kruków unoszące się nad 
niedużą górką futra.

Jak tylko nastanie wiosenne ocieple-
nie, drapieżniki tracą zainteresowanie 
padliną. Na zdjęciu widać lisa strzegącego 
osłabionej sarny, która niedługo stanie 
się jego obiadem. Kolejne ukazuje odla-
tującego bielika z padliną w szponach.

Zwierzęta, które nie zapadają w sen 
zimowy, takie jak myszy czy wiewiór-
ki, radzą sobie gromadząc w różnych 
dziuplach i zakamarkach bogate zapa-
sy orzechów, nasion. Czasem podczas 
sprzątania pomieszczeń gospodarczych 
można odkryć ich bogate skarby, wraz z 
gniazdkami uwitymi do spania. Mysz na 
zdjęciu zainteresowała się żołędziami, 

które były wyłożone dla sójki.
Sójka w tym czasie była zajęta czym 

innym, przeganiając obcych ze swojej 
części lasu. Było wyraźnie słychać jej 
wściekle oburzone „raaa!-raaa!-rrraaa!”. 
Ten dźwięk jest przekleństwem dla foto-
grafów przyrody, ponieważ mieszkań-
cy lasu są na niego bardzo wyczuleni. 
Jak tylko sójka zaintonuje swój sygnał 

alarmowy, zwierzęta znacznie podno-
szą swoją czujność i trudniej się do nich 
zbliżyć, żeby je podglądać. Na zdjęciu 
sójka łakomie opychająca się ziarnami 
kukurydzy, które prawie wysypywały się 
jej z dzioba. Widać wyraźnie zaokrąglone 
wole, które u ptaków służy do groma-
dzenia i przenoszenia pokarmu.

Drobne ptaki zmieniają na zimę profil 
swojej diety. Ptaki owadożerne, jak wró-
ble mazurki i trznadle zimą zajadają się 
ziarnami (trznadel widoczny na zdjęciu). 
Natomiast jemiołuszki, kosy, kwiczoły, 
drozdy, dzwońce lubują się w owocach 
pozostających na krzewach róży, ligustru, 
tarniny czy głogu. Ptasim przysmakiem 

są również owoce jałowca oraz czerwone 
osnówki cisu (jedyny jadalny element 
cisu). Kuropatwy chętnie zasiedlają za-
ciszne pobliże stogów (na zdjęciu).

Dzięcioły upodobały sobie obróbkę 
starych pni z dużą ilością larw owadów. 
Lubią też rozłupywać szyszki sosen, wy-

jadając z nich nasiona. Jeśli w czasie 
spaceru znajdziesz pod drzewem sporą 
ilość rozłupanych szyszek, to znak że 
na tym drzewie jest kuźnia dzięcioła. 
Spacerując w pobliżu trzcinowisk, mo-
żesz spotkać wąsatki, które bardzo lubią 
wyjadać nasiona trzciny i pałki wodnej.
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W zimie łatwiej jest zaobserwować 
sowy, które mogą zamieszkiwać duże 
dziuple, kominy wentylacyjne i stare 
strychy. Co ciekawe, w dziuplach w 
których mieszkają gromadzą upolowane 
wcześniej gryzonie, jako zapas swoje-
go pożywienia. Mroźna pogoda sprzyja 
takiemu przechowywaniu, bo zdobycze 
szybko się nie popsują. Jeśli podczas 
spaceru spotkasz drzewo z dużą dziuplą, 
to może znajdziesz pod nim wypluwki. 
To pozostałość po sowiej nocnej uczcie i 
znak, że dziupla jest zamieszkana. Sowy 
lubią również zamieszkiwać kominy do-
mostw. Uważajmy zatem czym i kiedy 
palimy, ponieważ nasi współmieszkań-
cy bardzo chcieliby oddychać czystym 
powietrzem. Na zdjęciu komin domu 
zamieszkiwany przez parę puszczyków.

Drodzy Czytelnicy, składamy Wam 
świąteczne życzenia pomyślności, cier-
pliwości i udanych przyrodniczych ob-
serwacji. Niech przyszły rok będzie za-

równo dla ludzi jak i dla przyrodniczego 
świata łaskawy.

Tekst i zdjęcia: Teresa  
i Michał Bartkowiak

Michał Bartkowiak od grudnia 2015 
r. publikuje zdjęcia przyrodnicze 

na Facebook’u – na profilu „Dzika 
Strona Gminy Dopiewo”. Prowadzi 

też stronę: miodybartkowiaka.pl

Jest takie piękne słowo, które pojawia 
się zawsze w okolicach świąt, w życze-
niach, w rozmowach, w marzeniach, w 
domu, w kuchni, przy stole. Tym słowem 
jest „Rodzina”- to najważniejsza podsta-
wowa grupa społeczna, na której opiera 
się całe społeczeństwo. To najwyższa 
wartość każdego człowieka. 

Istotą rodziny jest Miłość, która gro-
madzi, jednoczy, uczy odpowiedzialności, 
uzdalnia do poświęceń i daje radość!!! 
W integracji rodziny pomagają wspólne 
posiłki, na które w obecnym zabiega-
nym  świecie, coraz mniej mamy czasu i 
miejsca. Czasem, który  odrywa nas od 
tej codziennej bieganiny, są Święta! Ro-
dzinne spotkania podtrzymują tradycję, 
łączą pokolenia, ożywiają wspomnienia 
i dają nam nieograniczoną przyjemność. 
Wspólne przeżywanie Świąt zaczyna się 
dużo wcześniej. To przygotowania obej-

Świętowanie w rodzinie
mujące gremialne sprzątanie, zakupy i 
wreszcie szał w kuchni. Wszystko należy 
sobie dobrze zaplanować, aby każdy czło-
nek rodziny czuł swoją odpowiedzial-
ność. Tradycja rodzinnej, uroczystej 
wieczerzy wigilijnej jest dzisiaj bardzo 
mocno zakorzeniona w polskich domach. 
Obyczaj ten zauważono i zapisano już 
w XVII w., choć przypuszcza się, że był 
praktykowany już dużo wcześniej. Choć 
zgodnie z prawem kościelnym nie ma 
obowiązku postu w tym dniu, to jednak 
zwyczajowo stosuje się tradycyjny post 
jakościowy (powstrzymanie się od po-
traw mięsnych). Wieczerzę poprzedza 
przygotowanie („ubranie”) i ozdobienie 
choinki domowej, jak też domowej szop-
ki. Pod białym obrusem stołu kładzie 
się kilka kłosów siana (symbolika sta-
jenki betlejemskiej). Wieczerzę należy 
rozpocząć z pojawieniem się pierwszej 

gwiazdy na niebie. Po odczytaniu pery-
kopy ewangelijnej z tekstem narodzin 
Chrystusa Pana (najlepiej Łk 2, 1-20), 
uczestnicy dzieląc się białym opłatkiem, 
składają sobie życzenia, wybaczają wza-
jemnie przeszłość czy urazy. Przyjęło się 
pozostawienie wolnego nakrycia przy 
stole dla ewentualnego gościa lub też 
symbolicznie dla Chrystusa. Liczba, ro-
dzaj i kolejność dań pojawiających się 
na wigilijnym stole zależy od lokalnej 
tradycji. Na bożonarodzeniowym stole 
powinno być dwanaście potraw, co dla 
naszych przodków oznaczało bogactwo. 
Dwanaście ma symbolizować liczbę apo-
stołów. Wszędzie jednak, bez wyjątku są 
to dania postne, przygotowane z darów 
lasu, pól, ogrodów, stawów, rzek i jezior. 
W przeszłości przestrzegano zasady, aby 
spróbować wszystkich przygotowanych 
na Wigilię potraw. Dzięki temu miało ich 
nie zabraknąć w nadchodzącym roku. 
W każdym domu są  tradycyjne potra-
wy a jednak ambicją gospodarzy jest 
urozmaicać menu lub wręcz wprowadzać 
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nowości kulinarne, które zaspakajają 
kubki smakowe domowników i pozo-
stawiają  niezapomniane wspomnienia 
wieczerzy wigilijnej.

Herbaciany piernik

Składniki:
-  3 szklanki mąki ( 405)
-  1 szklanki miodu prawdziwego(płyn-

nego)
-  1 szklanka oleju
-  szklanka mocnej, ciemnej, aroma-

tycznej herbaty
-  4 jajka
-  2 łyżeczki sody
-  1 torebka przyprawy do piernika
-  1 szklanka cukru

Masa do przełożenia (składniki):
-  1/2 litra mleka
-  1 niepełna szklanka cukru
-  1 kostka masła 250 g
-  sok z cytryny
-  powidła
-  konfitura wiśniowa

Przygotowanie:
Wszystkie składniki na ciasto mie-

szamy w misce i wyrabiamy z nich ciasto. 
Dzielimy na  3 części. Oddzielnie pie-
czemy 3 placki każdy po 40 min w temp 
150 stopni (duża prostokątna blaszka).

Szklankę mleka zagotowujemy z 
cukrem, pozostałe mleko mieszamy z 
kaszą manną i wlewamy do gotującego 
się mleka. Mieszając ponownie zagoto-
wujemy i odstawiamy do ostygnięcia.

W misce miksujemy masło lub mar-
garynę i cały czas miksując dodajemy 
po łyżce ostudzonej kaszy manny. Na 
koniec gotową masę mieszamy z sokiem 
z cytryny. Pierwszy placek smarujemy 

konfiturą wiśniowa  i masa, kładziemy 
na to drugi placek, smarując powidła-
mi i masą. Lekko przyciskamy desecz-
ką i wkładamy do lodówki na noc żeby 
zmiękło - na drugi dzień jest wilgotne i 
mięciutkie. Po wyciagnięciu ozdabiamy 
lukrem, pudrem lub czekoladą.

Ryba po grecku  
w kruchym cieście

Masa rybna (składniki):
-  ok. 40/50 dag świeżej ryby Mintaj, 

dorsz -filety
-  ciasto krucho drożdżowe
-  3 marchewki
- 1 pietruszka
-  pół selera
- 1-2 cebule
- 1 liść laurowy, 2 ziela angielskie, sól, 

pieprz
- 1 łyżeczka koncentratu pomidorowe-

go, 1 łyżeczka musztardy miodowej
-  mąka do obtoczenia ryby

Ciasto krucho drożdżowe 
 (Składniki):
-  500 g maki 405
-  0,5 paczki świeżych drożdży, 3 żółtka
-  1 kostka masła lub margaryny 
-  1 śmietana kwaśna 18 % -250 ml
-  łyżeczka soli

 
Przygotowanie:
Rybę przyprawiamy z dwóch stron 

solą i pieprzem, obtaczamy w mące i 
smażymy krótko na rozgrzanym oleju. 
Warzywa obieramy i ścieramy na tar-
ce  o grubych oczkach, cebulę kroimy 
w kostkę. Na patelni na oleju najpierw  
mieszamy i smażymy chwilkę, jak zaczną 

się rumienić, podlewamy odrobiną wody, 
przykrywamy i dusimy do miękkości 
ok. 10 min. Jak już zmiękną dodajemy 
musztardę, koncentrat i doprawiamy solą 
i pieprzem mieszamy i jeszcze minutkę 
smażymy .zdejmujemy z pieca i lekko 
studzimy 

Przygotowanie ciasta:
Wszystkie składniki wkładamy do 

miski z uprzednim rozpuszczeniem 
drożdży w śmietanie, które wlewamy 
do pozostałych składników. Zagniata-
my ciasto i rozwałkowujemy na placek 
, który smarujemy białkiem.

Na blaszce od piekarnika wyłożonej 
papierem do pieczenia rozwijamy ciasto  
nakładamy  na nie warzywa, ale tylko na 
połowę na to układam ciasno rybę i na 
nią resztę warzyw. Zawijamy jak roladę 
Pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 
200 stopni  (góra dół) przez 40 min. 
 

Kompot z suszu
Trudno bez niego wyobrazić sobie 

wigilijną kolację. Aromatyczny o pięk-
nym kolorze, jedyny w swoim rodzaju. U 
jednych wzbudza czułe wspomnienia, a 
u dzieci chęć zmiany na sok w kartoniku 
.Trudno być obojętnym wobec kompotu 
z suszu. Warto jednak poświęcić trochę 
czasu, by ten tradycyjny napój, pity już w 
czasach Mieszka I, smakował wszystkim 
domownikom.

Składniki:
-  1 i 1/2 szklanki suszonych owoców 

(figi, śliwki, jabłka, morele, gruszki)
-  1–2 łyżki cukru
-  2–3 goździki
-  kawałek kory cynamonu

Przygotowanie:
Owoce sparzyć wrzątkiem, odcedzić 

na sicie, włożyć do garnka, zalać wodą, 
odstawić na godzinę. Dodać goździki i 
cynamon, gotować ok. 30 minut w tej 
samej wodzie. Do ostudzonego kompotu 
dodać sok z cytryny Podawać mocno 
schłodzony w pięknych dużych szklan-
kach 

Dużo radości ze wspólnie spędzonego 
czasu z bliskimi. Niech Boża Dziecina 
Wam błogosławi na czas Bożego Naro-
dzenia i na Nowy Rok. 

Życzy: Barbara „Barbalena” 
Plewińska, Sołtys Dąbrówki

Fot. Arch. Barbary Plewińskiej
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W oczekiwaniu

Nad ogrodem
białym jak opłatek
zalśniła gwiazda.

Czas słowa
połamać na dwoje.

Zapach siana pod obrusem
i puste nakrycie,
przy którym, jak każdego roku
nikt nie usiądzie.

W tle cicho snujących się nutek
Mery Christmas,
siadamy do stołu.

Dzwonek
słyszany za drzwiami
rozpala gwiazdki
dziecięcych oczu.

Aldona Latosik , 6 XII 2019

W wigilijny wieczór

Ciepło domu 
jest wyjątkowe.

Podana ręka,
uśmiech (nie zawsze szczery)
pośród snującego się zapachu 
barszczu i grzybowej.

Blask choinki,
migające witraże okien,
sianko pod białą serwetą,
dodatkowe nakrycie
i skwierczenie oleju na patelni,
to zapowiedź 
Cudu nad cudami.

Aldona Latosik, 7 XII 2019

Podniebny drogowskaz

Wraz z pierwszą gwiazdą
łamiemy się sercem.

Szkliste oczy
błyszczą tęsknotą
za tymi, 
których zabrakło przy stole.

Przykościelne dzwony
rozbujały serca,
obwieszczając czas Pasterki.

Nabrzmiałe 
od wiernych kościoły
rozbrzmiewają kolędą,
Bóg się rodzi.

Aldona Latosik, 5 XII 2019

Mijając się w progu

Postarzał się staruszek.

Pochylony,
Wsparty o miniony czas,

Wiersze jak płatki śniegu 
Wymknie się północą,
Depcząc własną brodę.

Mijając się z Nowym,
Uśmiechnie się półgębkiem,
Wiedząc z autopsji,
Że nie przyniesie nic dobrego.

Po przekroczeniu
Magicznego progu,
Z worka,
W którym miała być nadzieja,
Wysypią się
Zapowiadane i niezapowiadane
Podwyżki, podwyżki, podwyżki.

Aldona Latosik, 4 XII 2019

Bez perspektyw  
na lepsze jutro

Pod iluminacjami
rozświetlonych ulic
i w niedomkniętych bramach
grzeją się ptaki,
którym odpadły 
niebieskie skrzydła,
nierzadko na własne życzenie.

Przeludnione kanały,
towarzystwo, 
wlokące za sobą ogony
i najtańsze wino,
wystarczą na rytuał
przeżycia świąt po swojemu.

W późniejszym czasie
z nośników medialnych
dowiemy się ilu, 
na zmrożonym kocu ziemi,
otulonych pierzyną śniegu
nie doczekało fajerwerków
i wystrzelonych korków
witających Rok, 
pełen nadziei.

Aldona Latosik, 7 XII 2019

Oczekiwanie i tęsknota 

Czekam kolejne lata. 
 
Czekam i czekam, 
co z tego? 
 
Ściągając 
kolejne warstwy, 
wypatruję zimy, 
a ona?

Jakby chciała, 
zamiast rzucać śnieżkami, 
zagrać z nami w zielone. 

Aldona Latosik, 27 XII 2017

Rybie dylematy
Satyrycznie 
 
Na białej serwecie, 
w odświętnych półmiskach, 

rybie dylematy, 
rzecz to oczywista. 
 
Jedne się radują, 
inne wielce trapią. 
Lecz się na widelec, 
wszystkie z nich załapią. 
 
Zwinęły się śledzie, 
w piruet rolmopsi. 
Inne pod pierzynką, 
smukłe chronią ości. 
 
Dorsz marynowany 
upił się od octu. 
Kaca będzie leczył, 
w żołądka ośrodku.

Aldona Latosik , 28 XII 2018

Mikołaj na wysokich  
obrotach
Wierszo-bajka

Mknie Mikołaj na skuterze, 
śpieszno mu, by wszędzie zdążyć. 
Ful podarków z sobą wiezie, 
by dzieciaczkom w buty włożyć.

No i był, w porę przyjechał, 
zadowolił wszystkie dzieci. 
Gaz do dechy  musiał wcisnąć, 
gdyż czas tak szybciutko leci.

Chciał saniami, ale plucha, 
przez to się zbratał z motorem. 
Ważne, że w drodze nie upadł, 
i prezentów rozdał worek.

Aldona Latosik, 6 XII 2015

Był Mikołaj? Był!!!
Wierszo-bajka dla dzieci
 
W przedpokoju rządek butów, 
jakby wprost ze sklepu były. 
Pewnie czyścił je pucybut, 
stały czyste, prawie lśniły. 
 
Rano Krzyk – babciu Mikołaj! 
Spójrz, paczuszka, ale co to? 
W mamy buty też coś schował, 
dziadek dostał kupon Lotto. 
 
Tylko jeden but jest pusty, 
jak to bywa już od dawna. 
Bo w babcine, ciepłe buty, 
nocny gość darów nie wkłada. 
 
- Jeszcze trochę, a zrozumiesz,- 
babcia pomyślała dumnie. 
- Jako Elfik Mikołaja, 
w tę noc ja byłam na służbie. 
 
Radujże się, póki możesz, 
w Mikołaja wiara umknie. 
Z czasem ty prezenty włożysz, 
syneczkowi albo córce.- 

Aldona Latosik, 6 XII 2015

Kontakt z autorką  
aldona51@poczta.fm

32 grudzień 2019



książki

Dla dorosłych
Zapach goździków, 
Agnieszka Lis
Święta rozgrzeją nawet naj-

bardziej skute lodem serca. 
Gdy w pewien zimny, grudniowy dzień 
Arkadiusz odbiera telefon od dawnego 
znajomego, nie kryje zdziwienia. Nie 
rozmawiali przecież od czterdziestu 
lat… Zgadza się jednak na spotkanie. 
Wśród zapachu goździków i pomarańczy, 
w warszawskiej restauracji Prowansja 
rozmawiają o winnicy w Alzacji, któ-
rą odziedziczył przyjaciel Arkadiusza. 
Tymczasem trwają przygotowania do 
wigilii. Jak co roku u Arkadiusza spo-
tykają się najważniejsi dla niego ludzie 
– rodzina, była żona, dzieci i przyja-
ciele. Bo przecież te wyjątkowe dni 
zawsze chcemy dzielić z najbliższymi. 
Nowa, wyjątkowa powieść Agnieszki Lis 
w wyczekiwanej, świątecznej odsłonie!

Nowości w naszej Bibliotece

Dla młodzieży
Życie i przygody Świętego 
Mikołaja, L. Frank Baum
Pełna uroku, ciepła i baśniowo-

ści opowieść o Świętym Mikołaju. 
Każde dziecko o Nim słyszało – wie, że 
przynosi prezenty na Boże Narodzenie. 
Mało kto jednak poznał jego historię. 
Magiczna opowieść. „Życie i przygody 
Świętego Mikołaja” daje odpowiedzi 
na wszystkie trudne bożonarodzenio-
we pytania. Dlaczego Święty Mikołaj 
podróżuje saniami, które ciągną reni-
fery? Jak to się dzieje, że mieści się w 
kominie, i jak udaje mu się dostarczyć 
wszystkie zabawki w jedną zimową noc? 
Wydana po raz pierwszy w 1902 r. opo-
wieść zaczyna się w chwili, gdy nimfa le-
śna znajduje porzucone w lesie niemowlę. 
Dorastające pośród mitycznych leśnych 
stworzeń dziecko uczy się, jak pokonywać 
zło, i u progu dojrzałości odkrywa, jak 
powrócić do świata ludzi. Wtedy to posta-
nawia obdarowywać prezentami i dzie-
lić się miłością ze swoimi współbraćmi. 
L. Frank Baum, autor Czarnoksiężnika 
z Krainy Oz, stworzył porywający wy-
obraźnię czytelnika, pełen uroku i fantazji 
świat, zamieszkiwany przez wyjątkowe 
i wzbudzające sympatię postaci.

Dla dzieci
Świąteczne życzenie, 
Katherine Rundell
Mały Theo zostaje w Wigilię w domu 

jedynie ze swoją nianią. Wypatruje pierw-
szej gwiazdy, by wypowiedzieć życzenie. 
Bardzo chciałby mieć przyjaciół. Chwi-
lę później ozdoby na choince zaczynają 
ożywać… Idealna książka na świątecz-
ny czas dla dzieci w wieku 3 – 5 lat. 
Katherine Rundell – brytyjska pisarka, 
zdobywczyni Waterstones Children’s 
Book Prize i Blue Peter Book Award. 
Autorka m.in. Dachołazów i Odkrywcy.

Nina Kruczek, Bibliotekarka
Gminna Biblioteka Publiczna  

i Centrum Kultury w Dopiewie

TOP 10
•  „Wieczór taki jak ten” 
 Gabriela Gargaś  
• „Śnieżna siostra” 
 Maja Lunde
• „Wigilia pełna duchów” 
 zbiór opowiadań
• „Iskierka nadziei” 
 Anna Szczęsna
• „Szczęście z piernika” 
 Tomasz Betcher

Książkowe Przeboje na Święta! 
• „Niezwykły Święty Mikołaj” 
 Sven Nordgvist
• „Dobranocki na Gwiazdkę”
 Paweł Beręsewicz
• „Pod tym samym niebem” 
 Katarzyna Kielecka
• „Dziennik Noel” 
 Richard Paul Evans
• „Uwierz w Mikołaja” 
 Magdalena Witkiewicz

Zapraszamy do Biblioteki  
w Dopiewie, Dąbrówce,  

Konarzewie i Skórzewie.
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Malwina Jasińska, mieszkanka Dą-
browy wystąpiła w Carnegie Hall. wzięła 
udział w międzynarodowym konkur-
sie muzycznym Golden Classical Music 
Awards odbywającym się w Nowym Jor-

Malwina w Nowym Jorku
ku. To konkurs internetowy, uczestnicy 
umieszczają swoje nagranie na portalu 
internetowym YouTube. Po zapoznaniu 
się z nagraniami młodych muzyków z ca-
łego świata, komisja konkursowa wyła-
nia grono zwycięzców, którzy w nagrodę 
zapraszani są do udziału w koncercie 
w prestiżowej sali koncertowej Weill 
Recital Hall mieszczącej się w słynnej 
Carnegie Hall.

Nagranie mieszkanki gminy Dopiewo 
zostało wysoko ocenione przez komisję, 
która przyznała jej Pierwszą Nagrodę. 
Malwina została zaproszona do udziału 
w koncercie laureatów, który odbył się 
5 listopada 2019 r.

Do Nowego Jorku Malwina poje-
chała ze swoją nauczycielką fortepianu 
i rodzicami kilka dni przed koncertem. 
Potrzebowała kilku dni na dostosowanie 
się do innej strefy czasowej, ponieważ 
koncert zaplanowano na godzinę 19:30 
czasu nowojorskiego. W Polsce jest to 
godzina 1:30 w nocy.

- Zatrzymaliśmy się na Brooklinie, 

skąd razem ze swoją nauczycielką i tatą 
dojeżdżaliśmy do centrum Nowego Jorku, 
w okolice Times Square, na salę gdzie 

odbywaliśmy ćwiczenia z pianinem, któ-
re trwały 2 godzinny dziennie – mówi 
Malwina, laureatka konkursu.

W konkursie startują muzycy w wielu 
kategoriach wiekowych i grający na róż-
nych instrumentach, w dwugodzinnym 
koncercie laureatów brało udział wielu 
wykonawców z całego świata. Każdy miał 
około pięciu minut na zaprezentowanie 
swojego programu. Sala, w której odby-
wał się koncert jest wyjątkowo pięknym 
miejscem ze wspaniałą historią. Koncert 
w niej to dla Malwiny wielkie wyróżnienie 
oraz źródło motywacji do dalszej pracy.

Malwina jest uczennicą czwartej 
klasy w Szkoły Podstawowej im. Astrid 
Lindgren w Dąbrowie. Jednocześnie 
uczęszcza do czwartej klasy w Samo-
rządowej Szkoły Muzycznej w Tarnowie 
Podgórnym, gdzie uczy się grać na for-
tepianie.

Gmina Dopiewo dofinansowała wy-
jazd młodej artystki do Stanów Zjed-
noczonych.

Tekst i fot. Szymon Jasiński
Malwino, Duma nas rozpiera. 

Wkońcu jesteś mieszkanką Gminy 
Dopiewo. Gratulujemy!
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Koncert zespołu „Happy Jazz Band” 
wypełnił w „Andrzejki” po brzegi w El 
pueblo w Dąbrówce. Goście mogli po-
słuchać i pobawić się przy standardach  
jazzowych i swingowych. 13-osobowy 
band zagrał najbardziej znane utwory 
Franka Sinatry, Louisa Amstronga i 
Glena Millera. Nie zabrakło atrakcji 
w postaci konkursów muzycznych z 
nagrodami. 

Wydarzenie zorganizowała Fundacja 
Promocji Kultury i Sztuki „SolArte”. 

Koncert został współfinansowany z 
budżetu Gminy Dopiewo.

Tekst i fot. Wojciech Kowalewski,  
Fundacja SolArte 

Jazzbandowe Andrzejki

Przez niemal tydzień, od 7 do 13 
grudnia wszystkie parafie naszej gmi-
ny (Skórzewo, Dąbrówka, Zakrzewo, 
Dopiewo i Konarzewo), w strukturach 
kościelnych należące go dekanatu ko-
mornickiego, przeżywały nawiedzenie 
obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

Nawiedzenie Jasnogórskiej Ikony 
trwa w polskich kościołach od 62 lat, 
gdy Prymas Wyszyński przygotowywał 

Z Maryją w nowe czasy

obchody 1000-lecia Chrztu Polski. W 
starszych parafiach naszej gminy było to 
drugie nawiedzenie, po poprzednim, któ-
re miało miejsce przed ponad 40 laty (w 
1977 r. w Skórzewie i 1978 r.  w Dopiewie 
i Konarzewie). Dla parafii nowych (Za-
krzewo) i najnowszych (Dąbrówka) było 
to pierwsze nawiedzenie. Dla wszystkich 
jednak było to wydarzenie niezwykłe, 
epokowe, pokoleniowe. Nawiedzenie 

gromadziło tłumy rozmodlonych ludzi, 
duchowieństwo związane z naszymi pa-
rafiami i biskupów. W każdej z parafii 
miało ono podobny przebieg i trwało 
jedną dobę (z wyjątkiem Skórzewa, gdzie 
były to dwie doby).

Spotkanie z Maryją w Jasnogórskim 
Wizerunku rozpoczynało się około 
17.30 od uroczystej procesji z obrazem 
na ramionach. Po wniesieniu ikony do 
świątyni następowało powitanie przez 
proboszcza i przedstawicieli parafii, a po 
nich Msza święta pod przewodnictwem 
biskupa. Ważnym wydarzeniem był Apel 
Jasnogórski o 21.00, prowadzony rzez 
ojca Dariusza, paulina - kustosza obrazu 
nawiedzenia. Podczas całonocnego czu-
wania modlitewnego ani przez chwilę 
nie brakowało wiernych, nawet późno w 
nocy i nad ranem. Odprawiana w świą-
tyniach o północy Msza św. gromadziła 
kapłanów niegdyś posługujących w na-
szych parafiach i pochodzących z nich. 
Godziny przedpołudniowe gromadziły 
na modlitwie przed Częstochowskim Ob-
razem Maryi dzieci naszych szkół (część 
z nich przeżywała rekolekcje szkolne), a 
także ludzi chorych i w podeszłym wie-
ku, dla których organizowano specjalne 
nabożeństwa.

Wreszcie około 16.00 rozpoczynało 
się pożegnanie łaskami słynącego ob-
razu Nawiedzenia, a godzinę później 
samochód - kaplica zabierał Obraz do 
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kolejnej parafii.
Oprócz kościołów parafialnych naszej 

Gminy, nawiedzenie objęło także krótkie 
zatrzymanie samochodu-kaplicy opodal 
miejsca, gdzie ma powstać niebawem 
druga parafia w Skórzewie oraz wizyty na 
kilkadziesiąt minut modlitwy w kaplicach 
należących do parafii konarzewskiej - w 
Lisówkach i w Dopiewcu.

Nawiedzenie to wydarzenie religijne, 
czytelne dla ludzi wierzących, niezro-
zumiałe zapewne dla niewierzących i 
wyznawców innych religii.

Jednak na czas, w którym w naszych 
parafiach gościł łaskami słynący Obraz 
Matki Bożej, zmienił się wygląd naszych 
miejscowości. Pojawiły się na ulicach nie 
tylko świąteczne iluminacje, ale flagi, 
kolorowe proporczyki, banery, ilumina-
cje świątyń, palące się świece i znicze.

To wszystko był znak nowych cza-
sów, w których żyjemy, a w które wiara 
może wnieść radość, pozwolić pogodniej 
patrzeć na życie.

Nasze nawiedzenie miało miejsce 
w 40 lat po poprzednim. W pierwszym 

uroczystości te odbyły się w ponad 7 
tysiącach parafii. Obecnie jest w Polsce 
ponad 10,5 tysiąca parafii katolickich, 
kolejnego nawiedzenia możemy spodzie-
wać się za więcej niż pół wieku.

ks. Krzysztof Różański
Proboszcz Parafii  p.w. św. Marcina i 

św. Piotra w Okowach  
w Konarzewie

parafiakonarzewo.pl
Fot. Archiwum Parafii w Konarzewie 

/ Sławomir Kaczmarek. ks. Tomasz 
Rogiziński, Wojciech Michalak.

Podajemy informacje, dotyczące 
Świąt Bożego Narodzenia w Parafiach,  
do których przynależą mieszkańcy Gminy 
Dopiewo.

Dąbrówka
Parafia rzymsko – katolicka pw. św. 
Urszuli Ledóchowskiej w Dąbrówce.
• Pasterka o godz. 22.00 i 24.00. 
• I dzień świąt - Msze św. godz. 10.00, 

11.30, 12.45
• II dzień świąt - Msze św. godz. 8.30, 

10.00, 11.30, 12.45, 18,00

Zakrzewo
Parafia rzymsko – katolicka pw. Naj-
świętszej Maryi Panny Królowej Korony 
Polskiej w Zakrzewie.

Święta w Parafiach
• Pasterka o godz. 24.00 
• I dzień świąt - Msze św. godz. 9.00 

i 11.00 
• II dzień świąt - Msze św. godz. 9.00 

i 11.00 

Skórzewo
Parafia rzymsko – katolicka pw. św. 
Marcina i św. Wincentego Męczenni-
ka w Skórzewie
• Pasterka o godz. 22.0 i 24.00
• I dzień świąt - Msze św. godz. 9.30, 

11.00 i 12.30
• II dzień świąt - Msze św. tak  jak 

w niedziele 

Konarzewo
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marci-
na i św. Piotra w Okowach w Konarzewie.
• Pasterka o północy 
• I dzień świąt - Msze św. o godz. 

8.00, 10.30, 12.00
• II dzień świąt - Msze św. o godz. 

8.00, 10.30, 12.00, 18.00 
• W obu dniach świąt o godz. 15.00 

- Kolędowanie z dziećmi 

Dopiewiec - Kaplica: 
• Pasterka o godz. 22.00
• I dzień świąt - Msza św. o godz. 9.30
• II dzień świąt - Msza św. o godz. 9.30
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Lisówki DPS
• I dzień świąt - Msza św. o godz. 9.30
• II dzień świąt - Msza św. o godz. 9.30

Konarzewo
Parafia rzymsko – katolicka pw. św. 
Marcina i św. Piotra w Okowach w Ko-
narzewie.
• Pasterka o północy

Dopiewiec - Kaplica
• Pasterka o godz. 22.00

Dopiewo
Parafia rzymsko – katolicka pw. Na-
wiedzenia Najświętszej Marii Panny 
w Dopiewie
• Pasterka o północy, z koncertem 

Orkiestry Dętej Gminy Dopiewo
• I dzień świąt - Msze św.o godz. 

10.30 i 12.00
• II dzień świąt - Msze św. tak jak 

w niedzielę 

Pokrzywnica
Parafia św. Rity w Lusówku
• Pasterka o godz. 21.00 i 24.00
• I dzień świąt - Msze św. godz. 8:00 

10.00, 11.30

• II dzień świąt - Msze św. godz. 8.00, 
10.00, 11.30

• 31. 12  - godz. 16:30 

Niepruszewo
Parafia rzymsko – katolicka pw. św. 
Wawrzyńca w Niepruszewie
• Pasterka o północy

Więckowice
• Kaplica: Pasterka o godz. 22.00

Opracowała Beata Spychała

Z roku na rok „Wielkie Ubieranie 
Choinki” przyciąga do Dopiewa coraz 
liczniejszą rzeszę entuzjastów Świąt 
Bożego Narodzenia. Dlaczego? Bo tu 
jest ten klimat, mnóstwo atrakcji i 
niespodzianek. 

Tradycyjnie podczas wydarzenia 
można było zrobić przedświąteczne 
zakupy na „Jarmarku Świątecznym”, 
gdzie prym wiodły ozdoby świąteczne 
- wieńce, stroiki, bombki i słodycze, ale 
było też . rękodzieło, książki, zabawki, 
miód i wszelkiego rodzaju pyszności, 
których można było spróbować na miej-
scu. Swoje stoisko, ze strefą animacji, 
miał  m.in. Urząd Gminy Dopiewo, który 

Jarmark Świąteczny w Dopiewie

zachęcał dzieci do  
noszenia odblasków 
w jesienno – zimo-
wej drodze do szkoły 
i ze szkoły, a doro-
słych do udziału 
w szkoleniach z kom-
petencji cyfrowych.

Wśród urządzeń 
rozrywkowych  nie 
zabrakło „górki” po 
której, bez względu 
na to, czy śnieg pada, 

czy nie, można było zjeżdżać na ponto-
nowych saniach. A śnieg padał wbrew 
termometrowi, bo na pełnych obrotach 
pracowały armaty śniegowe.  

Łatwo było dać ponieść się 
marzeniom i – korzystając z „Poczty 
Świętego Mikołaja” - złożyć listowne 
zamówienie na prezent. Każdy, bez 
względu na wiek, chciał – choć na chwilę 
-  przenieść się do krainy mrozu, gdzie 
pachnie Świętami Bożego Narodzenia. 
Skrzynka mieściła się przy „Zagrodzie 
Świętego Mikołaja”, która wpisała się 
na stałe w lokalną tradycję. Selfie z 
Mikołajem lub Śnieżynką z reniferami 
w tle – to jest to! A one pasły się obok, 
nic sobie nie robiąc z oblężenia, spokojnie 

przeżuwając skompresowane arktyczne 
porosty, od czasu do czasu podskubując 
trawę z dopiewskiej polany. 

Przez cały dzień na scenie pod wiatą 
można było podziwiać artystów, którzy 
prezentowali talenty taneczne, wokalne 
i teatralne. Zarówno lokalnych, jak i o 
sławie wykraczającej poza granice re-
gionu. Można było posłuchać piosenek i 
kolęd, m.in. w wykonaniu przedszkola-
ków z Konarzewa i Dopiewa, uczestników 
warsztatów  Lokalnej Strefy Kultury „El 
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Pueblo, śpiewaków Chóru Gminy Do-
piewo „Bel Canto” i muzyków Orkiestry 
Dętej Gminy Dopiewo. Rozgrzewające 
właściwości miały układy choreograficzne 
tancerek Karoliny Kuźlak, a także grup 
z „Activus Taniec i Fitness”. 

Momentem kulminacyjnych było 
odpalenie stojącego na środku placu 
bożonarodzeniowego drzewka, które 
wcześniej każdy mógł przyozdobić wła-
snoręcznie. Wtyczkę sznura choinkowego 
oświetlenia połączył z gniazdkiem Wójt 
Gminy Dopiewo – Adrian Napierała. Nikt 
nie miał złudzeń, że wielkimi krokami 
zbliżają się idą święta! Jak choinka roz-
błysła, w powietrze wystrzelono confetti 
i zaiskrzyły się zimne ognie, które elfy 
rozdały wcześniej uczestnikom wyda-
rzenia.

Nowością był w tym roku korowód, 

który o godz. 17.00 wyruszył spod biblio-
teki na plac. Jego uczestnicy maszerowali 
przy dźwiękach świątecznych przebojów 
i polskich kolęd. Paradę poprowadził 
wielki smoczy renifer, któremu asy-
stowały elfy. Dobosz wyznaczał tempo. 
W oświetlonym ledowym łańcuchem, 
zabytkowym fiacie 125p jechał Święty 
Mikołaj, obok szły baśniowe postacie 
na szczudłach, a za nim - na platformie 
wozu przedstawiciele Czytałek Opałek, 

gminne maskotki Dop i Ewo oraz Wójt, 
w towarzystwie Elżbiety Nowickiej, dy-
rektor Gminnej Biblioteki i Centrum Kul-
tury, organizatora wydarzenia.  Za nimi 
szli muzykanci Orkiestry Dętej Gminy 
Dopiewo. Korowodowi towarzyszyły 
szpalery widzów, którzy radośnie wi-
tali mijających ich gości. 

Po oficjalnym „świątecznym powi-
taniu, na polanie wystąpiła „Gwardia 
Gryfa”, która – tańcem, z flagami i szar-

fami - opowiedziała publiczności bajkę. 
Nie tylko dzieci urzekł „Zimowy kon-
cert Stwora Głodomora”. Aktorzy i ich 
sympatyczne lalki wzbudzały zachwyt 
dzieci i rodziców. Całość zwieńczyło 
niesamowite show teatru ognia.

Adam Mendrala
fot. Urząd Gmin Dopiewo /  

Michał Juskowiak, Adam 
Mendrala, Milena Wolna 
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Podtrzymujemy tradycję. Z okazji 
Mikołajek wyjechaliśmy 6 grudnia  do 
Dymaczewa - pięknej, malowniczej 
miejscowości, położonej nad jeziorem. 

To szczególny dla nas dzień, na który z 
utęsknieniem wszyscy czekamy. 

Przez cały dzień  towarzyszyła nam 
świąteczna aura, a  nasze głowy zdobiły 
”mikołajkowe” czapki. Pod  ogromnym 
wigwam czekało na nas: ognisko, pysz-
ne placki, herbata i kawa. Za oknami 
zabrakło  śniegu, ale nam nastrój świą-
teczny towarzyszył od pierwszych chwil. 

Mikołajki Promyków
Świąteczne piosenki w tle, gorący żu-
rek, pyszny bigos, wyśmienita kiełbasa 
z grilla i  wspólna zabawa przy ognisku 
przeniosły nas w magiczny klimat świąt, 

rozgrzewając nasze ciała i serca. Zgod-
nie z tradycją, jak co roku, gościliśmy 
Świętego Mikołaja, który prowadził dla 
nas spotkanie, a na zakończenie oso-
biście wręczył wszystkim duże torby 
pełne słodkości. W tym roku byliśmy 
chyba wyjątkowo grzeczni gdyż prezen-
ty były wspaniałe i bardzo hojne. Miło 
spędzony czas uświetniły nam wspólne 

zdjęcia, do których chętnie będziemy 
wracać. Niestety wszystko co piękne i 
dobre szybko się kończy. Szczęśliwi i 
uśmiechnięci wróciliśmy do domów. 

Tego dnia obchodziliśmy również 
imieniny i urodziny naszego uczestni-
ka, Mikołaja Lambryczaka. Wspólnie 
zaśpiewaliśmy naszemu solenizantowi  

sto lat, życząc mu dużo zdrowia i uśmie-
chu na każdy dzień.

Karolina Jurga, Zastępca  
Kierownika WTZ  

Stowarzyszenia „Promyk”
Jacek Szwed, Uczestnik 

WTZ w Konarzewie
Fot. Arch. WTZ „promyk”

Czas oczekiwania na Boże Narodze-
nie należy do najpiękniejszych w roku, 
dlatego 6 grudnia w Zespole Szkolno 
– Przedszkolnym w Więckowicach mo-
gliśmy obejrzeć świąteczne przedstawie-
nie. Tradycyjnie w jeden z grudniowych 
wieczorów wystawiane są tam Jasełka.

Jak zwykle mogliśmy liczyć na dużą 
frekwencje, zaproszeni zostali również 
goście: wójt Gminy, pani sołtys, ksiądz 
proboszcz. Na początku uroczystości 
mogliśmy wysłuchać świątecznych ży-
czeń i ciepłych słów od zaproszonych, co 

Jasełka w Więckowicach

zapewne dodało 
otuchy występu-
jącym.

Jak zwykle 
w świąteczny 
klimat wprowa-
dziła wszystkich 
piękna dekoracja 
z żywymi cho-
inkami i mnó-
stwem światełek.

Jak co roku 
dzieci z przed-

szkola i uczniowie ze szkoły połączyli 
swoje siły by stworzyć biblijną opowieść 
– tym razem na góralską nutę. Mogliśmy 
wspólnie pokolędować, gdyż w przed-
stawieniu wykorzystana była muzyka 
śpiewana i grana na żywo, co zawsze 
cieszy się dużą aprobatą ze strony widzów.

Pani dyrektor szkoły podziękowała 
uczniom i nauczycielom za przygotowanie 
uroczystości i złożyła wszystkim przy-
byłym serdeczne życzenia.

Świąteczne przedstawienia w Więc-
kowicach łączą pokolenia ponieważ przy-
chodzą na nie całe rodziny, by wspólnie 
cieszyć się tym radosnym czasem.

Po jasełkach odbył się coroczny 
kiermasz bożonarodzeniowy. W tym 
roku każda klasa przygotowała swoje 
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stanowisko z własnoręcz-
nymi wyrobami. I tu znowu 
piękna inicjatywa, gdyż w 
przygotowanie kiermaszu 
zaangażowani byli rodzice 
uczniów i wspólnie tworzyli 
produkty na sprzedaż. Ku-
pić można było naprawdę 
wiele: własnoręcznie wyra-
biane kosmetyki, pachnące 
świętami mydełka, poma-
rańczowe galaretki, prze-
twory, piernikowe domki, 
świąteczne ozdoby i wiele 
innych wspaniałości. Na 
pewno nikt nie wyszedł z 
pustymi rękami bo ucznio-
wie, którzy na ten wieczór 
zamienili się w sprzedawców 
dawali z siebie wszystko.

Po takim wprowadzeniu 
bożonarodzeniowego klima-
tu całe Więckowice czekają 
już z niecierpliwością na wi-
gilijny wieczór. Oby to był 
piękny czas dla wszystkich 
rodzin, który zapoczątku-
je udany i obfity w radość 
nowy rok. Tego z całego 
serca wszystkim życzymy.

Paulina Ciszewska 
Fot. Maciej Miś 

Fotografia

Chór Gminy  Dopiewo zaprasza na 
„Koncerty Kolęd":
• 29.12.2019 r.  Kościół w Nieprusze-

wie, po Mszy o godz. 11.00,
• 6.01.2019 r. Kościół w Zakrzewie, 

po Mszy o godz. 11.00, 
• 11.01.2019 r. Kościół w Konarzewie, 

godz. 18.00, 
• 12.01.2019 r. Kościół w Skórzewie, 

godz. 18.00, 

Koncerty Kolęd 
Orkiestry Dętej

Orkiestra Dęta Gminy Dopiewo 
zaprasza mieszkańców do wspólnego 
kolędowania. „Koncerty Kolęd” odbę-
dą się w: 
• Kościele w Dopiewie – 24.12.2019 

r. - Pasterka, , o północy. 
• Kościół w Konarzewie 29.12.2019 

r. o godz. 15:00
• Kościół w Skórzewie 5.01.2019 o 

godz. 18:00.

Krzysztof Zaremba, Kapelmistrz 
Orkiestry Dętej Gminy Dopiewo

Kolędowanie z Chórem 
• 18.01.2019  r. Kościół w Dopiewie, 

godz. 18.00 - „Kolędujmy Panu”,
• 18.01. 2019  r. Szpital w Puszczy-

kowie godz. 10.00 . 

Elżbieta Węgielewska, 
Dyrygentka Chóru  

Gminy Dopiewo „Bel Canto”
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„Koncert Gwiazdkowy Gminy Do-
piewo” miał w tym roku wyjątkowy 
charakter. Połączony był z „Galą Spor-
tu z okazji 20-lecia Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji  w Dopiewie”. Oprócz 
uczty muzycznej i świątecznego nastro-
ju, jego uczestnicy poznali „sportową 
twarz” Gminy Dopiewo, organizatorów 
gminnego sportu, przedstawicieli klu-
bów, stowarzyszeń, fundacji i autorów 
inicjatyw sportowych, wśród których 
większość to mieszkańcy gminy Dopiewo. 

Świątecznymi rytmami wchodzących 
na widownię witało trio dęte „Golden Co-
lective”, które oprawiało także muzycznie 
całą galę, pierwszą część wydarzenia. 
Wstępem do gali był  pokaz „Logo Show 
Mimezeis  Art”. Dwoje artystów, wpra-
wionymi w  ruch świetlnymi nunczako, 
wyczarowywało przed oczami  widzów 
wielobarwne abstrakcyjne obrazy,  któ-
re zmieniały się w logotypy GOSIR-u, 
„Owocowej Plaży”, „Biegu o Koronę 

Koncert Gwiazdkowy z Galą Sportu
Księżnej Dąbrówki”  i herb 
Gminy Dopiewo. Zanim głos 
w imieniu samorządu Gminy 
Dopiewo zabrał Wójt - Adrian 
Napierała, publiczność obej-
rzała teledysk podsumowu-
jący działalność GOSiR Do-
piewo. O 20-letnim dorobku 
GOSiR Dopiewo opowiedział  
dyrektor - Marcin Napierała. 
Obydwaj podkreślali dynami-
kę rozwoju gminy i gminnego 
sportu w minionym 20-leciu, 
zwracając uwagę na sporto-

we potrzeby dynamicznie rozwijającej 
się wspólnoty samorządowej. W 1999 
r. mieszkało w gminie Dopiewo 10 tys. 
mieszkańców, obecnie liczy ona ponad 
27 tys. Z gminy typowo rolniczej, stała 
się domem wielu migrantów, z Poznania, 
ale i z odległych stron Polski. Dbałość o 
te potrzeby znajduje się 
w kompetencji GOSiR 
Dopiewo. Nie jest to za-
danie łatwe w czasach 
„mody na sport”.

Wiele radości, 
dostarczyło pracow-
nikom GOSiR wrę-
czenie podziękowań 
przez władze samo-
rządowe. Otrzymali 
wszyscy pracownicy 
dopiewskiego GOSiR-
-u. Dyrektor odebrał  
ponadto okoliczno-
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ściową rzeźbę, wykonaną specjalnie 
z tej okazji przez rzeźbiarkę Annę Pe-
rek - Sobierajską. Statuetki otrzymały 
gminne kluby i organizacje sportowe, 
wolontariusze, partnerzy, sponsorzy 
i patroni. 

Między dekoracjami na scenie 
dwukrotnie zaprezentowało się żeń-
sko - męskie „Duo Stilla”. Gimnastycy, 
mający w dorobku występy zagraniczne, 
zaprezentowali układy, które zdawały 
się przeczyć siłom grawitacji i granicom 
elastyczności ciał, przenosząc widzów w 
rejony, gdzie sport spotyka się ze sztuką. 

Po części sportowej przyszedł czas na 
muzykę, ale i tutaj było co nieco sportu. 
Gwiazdą wieczoru był Mateusz Ziółko. 
Wokaliście udało się porwać publiczność 
- przede wszystkim przebojowością, bez-
pośredniością i dowcipem. Wykonał kilka 
własnych piosenek i sporo coverów, nie 
kryjąc sympatii do repertuaru Queen. 

Artysta dwukrotnie bisował. Podczas 
koncertu nie zabrakło akcentu sporto-
wego w postaci „We are the Champions”. 
Świąteczną kropką nad i był  polski eve-
rygreen - „Jest taki dzień” z repertuaru 
Skaldów.  

Zaproszenie do udziału w wydarzeniu 
przyjęły dwie parlamentarzystki - sena-

tor Jadwiga Rotnicka i poseł Katarzyna 
Kretkowska. Obecni byli  też wójtowie 
i burmistrzowie sąsiednich gmin, samo-
rządowcy  z Powiatu Poznańskiego, Po-
znania, województwa i Gminy Dopiewo.

Wydarzenie miało formułę otwartą 
- na  widowni mógł zasiąść każdy, kto 
wziął udział w konkursie „Bądź GIT z 
PIT!” - akcji, którą samorząd od kilku lat 
zachęca mieszkańców lat do wskazywania 
w deklaracji podatkowej Gminy Dopiewo 
jako miejsca zamieszkania. Dzięki temu 
co roku przybywa do budżetu Gminy 
kilka milionów złotych. Można więcej 
budować, ale i proponować bogatszą 
ofertę kulturalną, oświatową i sportową.  

Adam Mendrala
 fot. Urząd Gminy Dopiewo /  

B. Spychała, I. Kostyk, M. Wolna, 
M. Juskowiak i A. Mendrala

Mocny koniec roku
Koniec roku dla drużyny Brave 

Beavers to początek sezonu halowego, 
czyli mocna przygotowania do Halowych 
Mistrzostw Polski, które obywają się w 
lutym. W 2020 r. zespół z Dopiewa zagra 
w pierwszej lidze po awansie na koniec 
poprzedniego sezonu. 

Złoty Talerz
Na przełomie listopada i grudnia 

Bobry zagrały w piątej zimowej edycji 
turnieju „Ależ Talerz” w Płocku. Dwa dni 
pełne emocji na płockiej Orlen Arenie 
przeleciały nam niczym dysk -  z jednego 
na drugi koniec boiska. 

Pierwszy dzień to zwyczajowo faza 
grupowa. Brave  Beavers rozegrały 3 
mecze, z czego 2 bez większego proble-
mu wygrały. Jeden, niestety, po zaciętej 
walce przegrały. 

Drugi dzień to dokończenie fazy gru-
powej. Kolejne wygrane spowodowały, 
że z grupy „Bobry” wyszły na drugim 
miejscu. W ćwierćfinale spotkaliśmy się 
z drugą częścią naszego zespołu, czyli 
Nine Hills Chełmno. Wygrana otworzyła 
nam drogę do półfinału z RJP Warsza-
wa. Mecz wzlotów i upadków, średnio 

Sukcesy Bobrów

co 4 minuty inna drużyna stawała się 
liderem. Ostatecznie to dopiewianie 
wygrali 19-18, awansując do finału, w 
którym spotkali się z inną drużyną z 
Warszawy -  „Mujahedinami Dysku, z 
którymi przegrali wcześniej podczas 
rozgrywek w grupie. 

Porażka poprzedniego dnia zmoty-
wowała „Beaversów”. Widzowie mogli 
podziwiać w ich wykonaniu festiwal 
emocji - spektakularnych przejęć dys-
ku i zdobytych punktów. Ostatecznie 
finał zakończył się wynikiem 23-24 dla 
„Brave Beavers”. 

Komplet zwycięstw  
w lidze

Pierwsza kolejka „Warszawskiej Ligi 
Ultimate” za „Bobrami”. Bez większego 

wysiłku startują w tym roku w kate-
goriach „men” i „women”, co oznacza 
że podzielili zespół na dwa, biorąc pod 
uwagę płeć.: w jednym grają wyłącz-
nie dziewczyny, a w drugim chłopacy. 
Wszystko po to,  aby po połączeniu sił 
powstał jeszcze mocniejszy zespół „mi-
xed” Bobrów z Dopiewa.

Każda z drużyn zagrała 4 mecze. 
Chłopacy intensywnością i wolą walki 
do samego końca pokazali, ze są zupełnie 
inna drużyna i nie pozwolili nacieszyć 
się przeciwnikom, zgarniając im każde 
zwycięstwo sprzed nosa. 

Dziewczyny pojechały zdobyć przede 
wszystkim doświadczenie i to z pewno-
ścią im się udało, mimo że nie wygrały. 
Ich motywacja z pewnością zaskoczy 
przeciwników w następnej kolejce - 2 
dni przed świętami.

Sukcesy ostatnich wyjazdów są efek-
tem pracy nowego pierwszego trenera 
„Brave Beavers Dopiewo” – Adama Łe-
paka, pod którego skrzydłami zespół 
trenuje od 1 października 2019 r.

Wyjazd był dofinansowany ze środ-
ków publicznych gminy Dopiewo

Michał Juskowiak 
fot. Arch. Brave Beavers

42 grudzień 2019



sport

Bardzo interesująca była runda je-
sienna w rozgrywkach V ligi.  U progu 
nowego sezonu 2019/20 zespół GKS dość 
mocno zmienił swoje oblicze. Powstał 
nowy sztab szkoleniowy, pod kierunkiem 
trenera Łukasza Berczyńskiego. Do skła-
du powołano aż 11 debiutantów, spośród 
których aż dziewięciu to juniorzy, dla 
których start w GKS-ie był jednocześnie 
debiutem w rozgrywkach seniorskich. 
Dzięki wsparciu doświadczonych zawod-
ników i świetnej atmosferze zdobyli oni 
cenne doświadczenie, które z pewnością 
zaprocentuje już wiosną, podnosząc 
znacznie rywalizację o miejsce w podsta-
wowym składzie, a co za tym idzie jakość 
gry zespołu. Dodatkowym atutem jest 
drużyna juniorów GKS, którą wcześniej 
prowadzili trenerzy Łukasz i Mariusz  
w barwach „Korony” Zakrzewo. Regu-
larnej gra na szczeblu ligi wojewódzkiej 
daje możliwość rozwoju zawodnikom, 
którzy nie są jeszcze gotowi do gry w 
zespole seniorskim.

W rozgrywkach ligowych i pucha-
rowych na boisku pojawiło się  blisko 
trzydziestu zawodników. Miejsce w 
składzie potrafili wywalczyć sobie 
17-latkowie: Bogacz, Makowski i wy-
chowanek GKS-u 16 – letni Jakub 
Królik. Liderami drużyny byli jesienią 

GKS

doświadczeni Ratajski i Goiński. Bardzo 
wysoką formę prezentował Borowiak. 
Najskuteczniejszym zawodnikiem był 
Stawiarski, który zdobył 8 goli. Przez 
długi okres drużyna była liderem rozgry-
wek, grając widowiskowo i skutecznie. 
Brakowało, zwłaszcza w końcowej fazie 
rozgrywek, kluczowych graczy Halasza i 
Kosickiego, ze względu na kontuzje. Na 
półmetku rozgrywek drużyna zajmuje 
drugie miejsce, co nie odzwierciedla 
ambicji zespołu, który wiosną zamierza 
walczyć o zwycięstwo w każdym meczu 
ligowym. Zagwarantować to ma solidna 
praca podczas zimowych przygotowań, 
które rozpoczną się 10 stycznia. Zespół 
rozegra blisko dziesięć gier kontrolnych 
i weźmie udział w turnieju halowym z 
okazji WOŚP w sąsiednich Komornikach 

- 12 stycznia 2020 r.   
Coraz większa rola młodzieży w 

drużynie seniorów cieszy tym bardziej, 
że Akademia Piłkarska GKS Dopiewo 
przeszła pełny proces certyfikacji i ofi-
cjalnie otrzymała SREBRNĄ GWIAZD-
KĘ PZPN – przyznawaną akademiom 
piłkarskim. Znajduje się w gronie 145 
akademii z całej Polski, jest jedną z czte-
rech w Wielkopolsce i jedyną w Gmi-
nie Dopiewo z odznaczeniem tej rangi.  
To dla klubu wyróżnienie ale jednocze-
śnie mobilizacja do jeszcze większej pracy 
- tak by przynosić jak najwięcej radości 
sympatykom futbolu w naszej lokalnej 
społeczności.

Katarzyna Leśniczak
Fot. Arch. GKS Dopiewo

Na matach Pucharu Polskiej Unii 
Karate, który odbył się 24.11.2019 r. w 
Krotoszynie, pojawiło się blisko 400 za-
wodników z 55 klubów z całej Polski. 
Klub Karate EMPI reprezentowało pięciu 
miłośników sztuk walki: Adam Szwe-
dziński, Filip Tierling, Bartosz Komsta, 
Mateusz Samól, Tomasz Stefańczyk. Był 
to jeden z turniejów rankingowych do 
kadry Polskiej Unii Karate. Nasi zawod-
nicy walczyli ze zmiennym szczęściem. 
Udało im się zdobyć 1 brązowy medal w 
kumite drużynowym juniorów.

Konkurencje indywidualne:
• Tomasz Stefańczyk – kumite in-

dywidualne juniorów – 68 kg (19 
zawodników): 2 walki wygrane, 2 
walki przegrane – 5 miejsce,

• Mateusz Samól – kumite indywidual-
ne juniorów – 68 kg (19 zawodników): 
2 walki przegrane – 7 miejsce,

• Bartosz Komsta – kumite indywi-
dualne juniorów – 76 kg (10 zawod-
ników):1 walka przegrana,

• Filip Tierling – kumite indywidualne 
młodzików – 50 kg (29 zawodników): 
2 walki wygrane, 1 przegrana przez 
wskazanie sędziowskie 3:2

• Adam Szwedziński – kumite indy-
widualne młodzików – 40 kg (9 za-

Empi z brązem wodników): 1 walka przegrana przy 
remisie 1:1 (przeciwnik pierwszy 
zdobył punkt).
Konkurencje drużynowe:

• Stefańczyk, Samól, Komsta – 3 miej-
sce

• Tierling, Szwedziński – 5 miejsce 
(walczyli tylko w 2 osoby na 3)
Przed nami kolejne cenne punkty 

do rankingu, doświadczenia i turnieje.

Grzegorz Michalik
Kluby Karate EMPI

www.empi.pl
klubykarateempi@gmail.com
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Urząd Gminy Dopiewo
ul. Leśna 1c

62-070 Dopiewo
www.dopiewo.pl

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

polub nas zobacz nas

Wesołych 
Świąt

Szczęśliwego Nowego Roku


