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Już po raz 23 zebrał się Sztab WOŚP 
w Dopiewie, by zagrać razem z Jerzym 
Owsiakiem i Wielką Orkiestrą Świątecz-
nej Pomocy, która w tym roku zagrała po 
raz 29. Dopiewscy sztabowcy przekazali 
w tym roku do centrali blisko 94 tys. zł, 
a  sumując pieniądze uzbierane przez 23 
lata , już ponad 931,5 tys. zł.  

W ciągu 29 lat WOŚP zebrała i wy-
dała na wsparcie polskiej medycyny ok. 
1,3 mld zł (kwota z ostatniego finału 
127,5 mln zł nie jest ostateczną, nadal 
trwają liczne aukcje). Nie byłoby tego 
wsparcia bez licznego uczestnictwa – 
hojności darczyńców, pracy wolonta-
riuszy i sztabowców. Za co wszystkim 
uczestnikom należą się słowa uznania i 
podziękowania. Z pewnością sprzęt me-
dyczny, zakupiony przez WOŚP w ciągu 
trzech dekad działalności fundacji, wie-
lu osobom uratował życie. Nawet jeśli 
różnimy się opiniami w sprawie WOŚP, 
każdy z nas – bez względu na poglądy 
- może znaleźć się w sytuacji, w której 
wyposażenie  szpitalne oklejone cha-
rakterystycznym serduszkiem, okaże się 
tym, dzięki któremu otrzymamy pomoc, 
które wypełniło lukę.

Sztab WOŚP w Gminie Dopiewo 
od  samego początku tworzą: Szczep 
ZHP Dopiewo oraz Gminna Biblioteka 
Publiczna i Centrum Kultury w Do-

Graliśmy razem z WOŚP
piewie. W tym roku, dla Sztabu WOŚP 
w Dopiewie, pracowało w terenie 80 
wolontariuszy. Można było skorzystać 
z wirtualnej „sztabowej” 
e-Skarbonki i wpłacić 
za jej pośrednictwem 
dowolną kwotę, lub 
wziąć udział w aukcjach 
internetowych i - nie 
opuszczając fotela - być 
razem z dopiewskim 
sztabem i WOŚP. Pod 
młotek poszły m.in. 
Złote Serduszko WOŚP, 
Koncert Orkiestry Dętej 
Gminy Dopiewo, sesja 
zdjęciowa z maskotkami 
DOP i EWO, przejażdż-
ka rowerowa, kosze 
upominkowe, obrazy, 
koszulki, kalendarze, 
słodkości i nie tylko. 
Relacja „sztabowa” 
z tegorocznego Finału 
WOŚP w Gminie Dopie-
wo – znaleźć można na 
stronach: 32-33 tego nu-
meru "Czasu Dopiewa". 
Za rok 30 jubileuszowy 
Finał WOŚP. Będzie się działo! Miejmy 
nadzieję, że do tego czasu uporamy się  
z zagrożeniem epidemicznym, osiągnie-

my odporność populacyjną i przepędzimy 
koronawirusa, czego wszystkim Czytel-
nikom życzę.

TymCzasem  
Adam Mendrala, Redaktor naczelny
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Wójt - rozmowa / ludzie

Zbyszko Górny pełni od 20 stycznia 
2021 r. funkcję wójta gminy Dopiewo. 
Dzień wcześniej został wyznaczony na to 
stanowisko przez premiera. Obowiązki 
Wójta będzie wykonywał do czasu ich 
objęcia przez nowo wybranego Wójta 
w wyborach powszechnych - przez miesz-
kańców. Z wnioskiem o wyznaczenie 
Zbyszka Górnego wystąpił 14 stycznia 
Wojewoda Wielkopolski za pośrednic-
twem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. 

Wójt okresu przejściowego
Uzasadnieniem powołania osoby peł-

niącej obowiązki Wójta w Gminie jest 
wygaśnięcie mandatu Wójta w trakcie 
kadencji, np. w związku ze śmiercią 
włodarza. Wójt Gminy Dopiewo - Ad-
rian Napierała zmarł 9 grudnia 2020 r. 
Wygaśnięcie jego mandatu stwierdził 21 
grudnia komisarz wyborczy w Poznaniu I. 

Zarówno podczas spotkań „referato-
wych” z urzędnikami,  jak i na styczniowej 
sesji Rady Gminy,  Zbyszko Górny zade-
klarował wolę dobrej i konstruktywnej 
współpracy w okresie przejściowym, do 
przedterminowych wyborów. 

Pełniący funkcję Wójta
Zbyszko Górny ma doświadczenie sa-

morządowe. Był radnym w Radzie Miasta 
Poznania w latach 2014 – 2018 (wice-
przewodniczącym komisji gospodarki 
komunalnej i polityki mieszkaniowej) 
i przewodniczącym rady poznańskiego 
osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo 
w latach 2006 – 2015. Zawodowo zaj-
mował się logistyką. Jest absolwentem 
Politechniki Poznańskiej – mgr inż. 
automatyki i metrologii elektrycznej. 
Ukończył też studia podyplomowe na 
Uniwersytecie Ekonomicznym (pro-
jektowanie systemów logistycznych, 
pedagogika) oraz Szkołę Podchorążych 
Rezerwy w Chorzowie.

Przesunięcie terminu  
wyborów

Jak długo potrwa okres przejścio-
wy? Do końca nie wiadomo. Pierwotnie 
przedterminowe wybory w gminie Do-
piewo zostały wyznaczone na 7 marca 
2021 r., jednak  rozporządzeniem z 26 
stycznia 2021 r., Premier przesunął je 
na 11 kwietnia 2021 r. Biorąc pod uwagę 
trudny do przewidzenia rozwój sytuacji 
epidemicznej i związane z nią przyszłe 
decyzje, nie można mieć co do tego ter-
minu pewności. W podobnej sytuacji 
znajduje się kilka innych gmin w Polsce, 
w których mieszkańcy przed upływem 
kadencji będą wybierać włodarzy, praw-
dopodobnie 11 kwietnia.

Dwóch kandydatów
Zgłaszanie gminnej komisji wy-

borczej kandydatów na Wójta Gmi-
ny Dopiewo trwa do północy 12 lutego. 
Komisarz wyborczy w Poznaniu I 26 
stycznia poinformował o komitetach 
wyborczych utworzonych w wyborach 
przedterminowych zarządzonych jeszcze 
na dzień 7 marca, wymieniając: Komi-
tet Wyborczy Wyborców Pawła Bączyka 
i Komitet Wyborczy Wyborców Pawła 
Przepióry, dotychczasowego zastępcy 
wójta. Dwa dni później komisarz wy-
dał postanowienie w sprawie powołania 
9-osobowej gminnej komisji wyborczej 
w Dopiewie.

Adam Mendrala 
Fot. Archiwum Zbyszka Górnego

Rozmowa ze Zbyszkiem  
Górnym, pełniącym funkcję Wójta 
Gminy Dopiewo.

Dlaczego zdecydował się Pan 
pełnić funkcję Wójta Gminy Do-
piewo?

- Przez całe życie lubiłem wyzwa-
nia. Kiedy 12 stycznia 2021 r. odebra-
łem telefon z Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego z propozycją objęcia 
funkcji Wójta Gminy Dopiewo, nie za-
stanawiałem się długo. Dzięki poznania-
kom, którzy od kilkunastu lat obdarzali 

Bycie Wójtem to nie tylko przywilej
mnie zaufaniem powierzając mi man-
dat radnego osiedlowego, a następnie 
miejskiego, mam dziś kilkunastoletnie 
doświadczenie samorządowe. Wiedzę 
i doświadczenie chciałem wykorzystać 
w skutecznym zarządzaniu gminą. Poza 
tym powołanie na każde stanowisko 
przez Prezesa Rady Ministrów jest za-
wsze wielkim zaszczytem i ogromnym 
zobowiązaniem.

Co Pana przekonało, by się 
zgodzić?

- Odpowiedzialni mieszkańcy Gminy, 
którzy interweniowali w Wielkopolskim 
Urzędzie Wojewódzkim w sprawie jak 
najszybszego powołania osoby pełniącej 
funkcję Wójta Gminy Dopiewo, która 
wykonywałaby uchwały Rady Gminy 
i zadania gminy określone przepisami 
prawa. Dowiedziałem się również, że 
w gminnym samorządzie panuje dobra 
atmosfera, która sprzyja pracy oraz, 

że gmina jest w dobrej kondycji, na co 
wskazują liczne rankingi. Bardzo dobrze 
znam problemy osiedli peryferyjnych 
miasta Poznania, które są podobne do 
problemów gmin Powiatu Poznańskiego 
więc założyłem, że będzie mi się dobrze 
współpracowało i współdziałało z sa-
morządowcami z Gminy Dopiewo.

Jak Pan myśli, dlaczego wy-
znaczenie osoby pełniącej funkcję 
Wójta trwało ponad miesiąc? Wójt 
Adrian Napierała zmarł 9 grudnia 
2020 r., wygaśnięcie mandatu 21 
grudnia ogłosił Komisarz Wybor-
czy w Poznaniu, a 19 stycznia 2021 r. 
ukazał się akt wyznaczenia Pana 
przez Premiera RP. 

- Wpłynęło na to na pewno odwołanie 
Łukasza Mikołajczyka z funkcji Woje-
wody Wielkopolskiego przez Premiera 
Mateusza Morawieckiego z dniem 15 
grudnia 2020 r., na wniosek Mariu-
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Wójt - rozmowa / ludzie

sza Kamińskiego – Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz 
okres świąteczno-noworoczny. Poza 
tym każdy kandydat musi przejść 
weryfikację. Zgodnie z ugruntowaną 
praktyką działania brane są pod uwagę 
przepisy określające ustawowe zakazy 
związane z pełnieniem obowiązków wój-
ta, burmistrza lub prezydenta miasta 
określone w ustawie o samorządzie 
gminnym i w ustawie o ograniczeniu 
prowadzenia działalności gospodarczej 
przez osoby pełniące funkcje publiczne. 
Analizie poddawane są m.in. dotychcza-
sowa aktywność zawodowa i społeczna 
kandydata oraz jego wykształcenie.

Czy to prawda, że brano pod 
uwagę kilku kandydatów? 

- W pierwszym etapie brano pod 
uwagę dwóch kandydatów, w tym 
zastępcę wójta Pawła Przepiórę. I Wi-
cewojewoda Wielkopolski Aneta Nie-
strawska zdecydowała się zarekomen-
dować drugiego kandydata. Osoba ta 
nie uzyskała akceptacji Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, ponie-
waż nie spełniała wszystkich kryteriów. 
Wówczas zaproponowano mi powołanie 
na funkcję Wójta Gminy Dopiewo, m.in. 
z uwagi na czteroletnie doświadczenie 
pracy w Radzie Miasta Poznania oraz 
wyższe wykształcenie. Wojewoda Wiel-
kopolski wnioskiem z 14 stycznia 2021 
r. przekazanym przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, wystą-
pił o wyznaczenie mnie do pełnienia 
funkcji Wójta Gminy Dopiewo. Z dniem 
20 stycznia 2021 r. Prezes Rady Mini-
strów Mateusz Morawiecki wyznaczył 
mnie do pełnienia funkcji Wójta Gminy 
Dopiewo do czasu objęcia obowiązków 

przez nowo wybranego wójta.
Czy znał Pan wcześniej Adriana 

Napierałę, przedwcześnie zmarłego 
Wójta Gminy Dopiewo? 

- Niestety nie, ale słyszałem o nim 
pochlebne opinie od posłów i zastępców 
Prezydenta Miasta Poznania. Bliska 
jest mi jego wizja sprawowania funk-
cji wójta, szczególnie w czasie pełnym 
wyzwań, czasie walki z pandemią Co-
vid-19 oraz wielu inicjatyw i projektów 
na rzecz Gminy Dopiewo. Jego kadencję 
charakteryzowało budowanie dialogu, 
pokonywanie różnic i wypracowywanie 
kompromisów. Wójt Adrian Napierała 
umiał znaleźć język z ludźmi nawet mu 
przeciwnymi. Umiał przekonywać do 
swoich projektów i włączać ludzi w ich 
realizację, a wszystko to dla wspólnego 
dobra.

Czy miał Pan okazję być wcze-
śniej w Gminie Dopiewo? 

- Bywałem w gminie kilkakrotnie. 
Odpoczywałem na łonie natury w Zbo-
rowie nad jeziorem Niepruszewskim, 
w Konarzewie byłem w barokowym 
pałacu, zabytkowym kościele późno-
gotyckim i parku dworskim w stylu 
francuskim. W czasie rajdów rowero-
wych korzystałem z gminnych szlaków 
rowerowych. Zrealizowałem również 
projekt dla jednego z przedsiębiorstw 
w Zakrzewie.

Był Pan radnym w Radzie Mia-
sta Poznania i Radzie Osiedla Sta-
rołęka-Minikowo-Marlewo. Czym 
się Pan zajmował pracując w tych 
samorządach?

- Przez 9 lat byłem Przewodniczącym 
Rady Osiedla Starołęka-Minikowo-Mar-
lewo w Poznaniu. Konsekwentnie zabie-

gałem o inwestycje. Do największych 
moich sukcesów mogę zaliczyć dopro-
wadzenie do wybudowania pierwszych 
dróg pieszo-rowerowych na Starołęce 
i Minikowie, doprowadzenie do kom-
pleksowej budowy kanalizacji sanitarnej 
- dzięki uzyskanemu dofinansowaniu 
z Unii Europejskiej, doprowadzenie do 
budowy kilku ulic osiedlowych, wybu-
dowanie boiska na Minikowie, trzech 
nowych placów zabaw dla dzieci oraz 
uruchomienie bezpłatnych kursów ję-
zykowych i komputerowych dla miesz-
kańców po czterdziestce.

Następnie przez 4 lata byłem Rad-
nym Miasta Poznania, wiceprzewodni-
czącym Komisji Gospodarki Komunalnej 
i Polityki Mieszkaniowej i członkiem 
Komisji Polityki Przestrzennej, Komisji 
Rodziny oraz Komisji Kultury Fizycznej 
i Sportu. Zabiegałem m.in. o komplek-
sową rewitalizacją zdegradowanych 
obszarów miasta w celu stworzeniea 
przyjaznych warunków do życia, 
o zwiększenie środków przeznaczanych 
na budowę pełnej infrastruktury na 
osiedlach peryferyjnych, o budowę 
Parku Rataje i o przedłużenie Warto-
strady do południowej granicy Pozna-
nia. Doprowadziłem do wybudowania 
ronda Wielka Starołęka, kładki pieszo-
-rowerowej na moście Dębińskim i do 
wywołania kilku miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego.

W ubiegłym roku obchodziliśmy 
30-lecie samorządu w Polsce. Czy 
Pana zdaniem samorząd się przez 
te lata sprawdził? 

- Z perspektywy 30 lat możemy 
powiedzieć, że reforma samorządo-
wa była najbardziej udaną reformą III 

Rada Miasta Poznania, 2018 r.
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RP. Budowanie polskiej demokracji po 
1989 r. znalazło niezwykle silne oparcie 
w reformie samorządowej. Samorzą-
dy uwolniły w Polakach kreatywność, 
odbudowały regionalną identyfikację 
mieszkańców, pozwoliły na rozwijanie 
obywatelskiej aktywności i wcielanie 
w życie idei społeczeństwa obywatel-
skiego. Na polskiej arenie politycznej 
samorządy są głosem rozsądku. Życie 
samorządu to nieustanna bliskość ludz-
kich potrzeb, problemów, dramatów, 
ale również umożliwianie realizowania 
wspaniałych wizji i planów mających 
na celu zagospodarowanie naszych 
„małych ojczyzn”.

Co Pana najbardziej pociąga 
w samorządzie? 

- Że my – mieszkańcy – wzięliśmy 
w swoje ręce odpowiedzialność za losy 
naszych „małych ojczyzn” i otrzymali-
śmy narzędzia umożliwiające ich dy-
namiczny rozwój. Możemy powiedzieć, 
że dobrze wykorzystaliśmy powierzone 
nam „talenty”. Przez trzy dekady do-
konaliśmy bezprecedensowego skoku 
cywilizacyjnego. Samorząd jest niewąt-
pliwie głównym segmentem systemu 
zarządzania publicznego w Polsce, do 
którego należy misja organizowania 
życia zbiorowego, świadczenia usług 
publicznych różnego rodzaju i zarzą-
dzania rozwojem.

Na chwilę obecną,  podaną 
w kalendarzu wyborczym Gminy 
Dopiewo, datą przedterminowych 
wyborów, wyznaczoną przez Pre-
miera RP, jest 11 kwietnia 2021 r., 
ale w czasach pandemii korona-
wirusa nic nie jest pewne, data 
wyborów również. Czy bierze Pan 
pod uwagę możliwość przesunięcia 
tego terminu i pełnienia funkcji 
Wójta Gminy Dopiewo dłużej?

- Muszę brać taką ewentualność pod 
uwagę. Wyznaczoną mi przez Prezesa 
Rady Ministrów funkcję będę pełnił do 
czasu objęcia obowiązków przez nowo 

wybranego wójta. Obecna sytuacja epi-
demiologiczna nie wskazuje jednak na 
to, żeby przedterminowe wybory Wójta 
Gminy Dopiewo miały być drugi raz 
przesunięte przez premiera z uwagi na 
utrzymującą się niekorzystną sytuacją 
epidemiczną, nadal obowiązujące ogra-
niczenia i zakazy. Medycy mówią o spad-
ku liczby zakażeń koronawirusem i są 
zgodni, że nadszedł czas na odmrażanie 
gospodarki. Premier poinformował, że 
od 12 lutego zostaną otwarte hotele, 
miejsca noclegowe, kina i teatry do 
50% dostępnych miejsc.

W sytuacji podobnej do Gminy 
Dopiewo, polegającej na wygaśnię-
ciu mandatu Wójta lub Burmistrza 
i pełnieniu obowiązków przez 
osoby wyznaczone, znajduje się 
kilka Gmin. Czy istnieje wymia-
na doświadczeń między osobami, 
które pełnią funkcje Wójtów lub 
Burmistrzów na terenie Polski?

- Rozmawiałem z kolegą Janem Su-
lanowskim z Rady Miasta Poznania, 
który od 22 października 2020 r. pełni 
funkcję komisarza w Zaniemyślu, do 
czasu objęcia obowiązków przez nowo 
wybranego wójta. Były Wójt Zaniemy-

śla w Powiecie Średzkim, Krzysztof 
Urbas, pisemnie zrzekł się mandatu. 
Wymieniliśmy doświadczenia na te-
maty współpracy z osobami, które 
doskonale znają realia swojej gminy 
i jej problemy, określania sposobu wy-
konywania uchwał, gospodarowania 
mieniem komunalnym, wykonywania 
budżetu i kierowania bieżącymi spra-
wami gminy.

Minęły 3 tygodnie Pana pracy 
w Urzędzie Gminy Dopiewo. Jaki 
był to okres? 

- Był to okres bardzo intensywnej 
pracy, poznawania się nawzajem, 
ustalenia zasad współpracy i obiegu 
dokumentów. Cieszę się, że urzędnicy 
w urzędzie gminy są kompetentni i za-
angażowani w pracy. Bardzo dobrze 
układa mi się współpraca z paniami 
Sekretarz Gminy Dopiewo i Skarbnik 
Gminy Dopiewo, z kierownikami refe-
ratów i innymi pracownikami. W ciągu 
kilkunastu dni została przywrócona 
ciągłość w podejmowaniu decyzji ad-
ministracyjnych i zawieraniu umów. 
Na bieżąco są wykonywane uchwały 
Rady Gminy Dopiewo.

Czy Pana wyobrażenia o sa-
morządzie gminnym w Dopiewie 
znalazły potwierdzenie w prakty-
ce?  Czy coś Pana zaskoczyło lub 
zdziwiło?

- Do tej pory znałem pracę w samo-
rządzie gminnym od strony radnego. 
Teraz poznałem ją od strony zarzą-
dzającego gminą. Jestem zaskoczony 
ilością spraw do zatwierdzenia. Podoba 
mi się kompleksowy sposób podejścia do 
inwestycji w gminie np. przed wybudo-
waniem ulicy lub chodnika, buduje się 
kanalizację sanitarną, tam gdzie istnieje 
taka potrzeba kanalizację deszczową 
i oświetlenie. Gmina dba o środowisko 
rozbudowując oczyszczalnie ścieków, 
efektywnie pozyskuje dofinansowania 

Dragony 2017 - osada Miasto Poznań

Sesja Rady Miasta Poznania
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na inwestycje. Niestety zdarza się, że 
w Gminie przesuwane są inwestycje dla 
których uzyskano już pozwolenie na 
budowę. Nie można dopuścić do sytuacji, 
w których decyzja wygaśnie. Budowę 
należy rozpocząć przed upływem 3 lat 
od dnia, w którym decyzja stała się 
ostateczna. Przykładem jest budowa 
ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. 
Nad Potokiem w Skórzewie, która musi 
się rozpocząć najpóźniej w maju 2022 r.

Czy udało się Panu lepiej poznać 
Gminę i jej mieszkańców?

- Przez pierwsze kilkanaście dni 
w pracy musiałem nadrobić zaległo-
ści wynikające z przerwy w ciągłości 
decyzyjnej. Gminę poznawałem do-
tychczas tylko w czasie dojazdów do 
i z pracy. Przetestowałem dojazd do 
pracy Kolejami Wielkopolskimi. Dojazd 
koleją byłby optymalny, gdyby pocią-
gi kursowały co 30 minut. Jestem pod 
wrażeniem rozbudowy osiedli domów 
jednorodzinnych w Skórzewie i Palędziu, 
działających parkingów typu Park & 
Ride - przy dworcach w Palędziu i Do-
piewie. W ciągu najbliższego miesiąca 
zobaczę wszystkie inwestycje na terenie 
gminy. Poza tym na bieżąco rozwiązu-

ję problemy zgłaszane przez radnych 
i  mieszkańców m.in. rozmawiałem 
z Pierwszym Zastępcą Prezydenta Mia-
sta Poznania Mariuszem Wiśniewskim 
w sprawie budowy brakującego odcin-
ka drogi pieszo-rowerowej wzdłuż ul. 
Złotowskiej w Poznaniu. Obiecał mi, że 
budowa ruszy w tym roku. 

Jak się Panu współpracuje 
z urzędnikami, zarządem, w tym: 
ze Skarbnik, Sekretarz czy z do-
tychczasowym zastępcą Wójta, 
z radnymi, sołtysami?

- Jak już wspominałem współpraca 
z paniami Skarbnik i Sekretarz układa 
mi się bardzo dobrze. Rozmawiałem 
już z dr Pawłem Przepiórą na temat 
zadań do realizacji w ciągu najbliższych 
miesięcy. Ustaliliśmy, że będziemy się 
kontaktować, jeżeli zajdzie taka po-
trzeba. Współpraca z Przewodniczą-
cym Rady Gminy Dopiewo układa mi 
się także bardzo dobrze. Cyklicznie się 
spotykamy. Rozmawiałem już z zastęp-
cami przewodniczącego Rady Gminy 
Dopiewo oraz z niektórymi radnymi. 
Uczestniczyłem w styczniowej sesji Rady 
Gminy Dopiewo. W ciągu najbliższych 
dwóch tygodni spotkam się ze wszyst-

kimi sołtysami. Na wniosek radnych 
wyjaśniłem sprawę otwarcia dwóch 
dodatkowych punktów szczepień prze-
ciw COVID-19 w Gminie Dopiewo. NFZ 
zdecydował, że powstanie drugi punkt 
szczepień w Skórzewie. Jeżeli chodzi 
o punkt szczepień w Dopiewie to został 
już ustawiony kontener, w pełni dosto-
sowany pod względem sanitarnym do 
przeprowadzenia szczepień przy skrzy-
żowaniu ulic Łąkowej i Wyzwolenia. 
Rozmawiałem z dyrektorem Stowa-
rzyszenia Metropolia Poznań Piotrem 
Wiśniewskim w sprawie niewpłynięcia 
do NFZ wniosku o prowadzenie tego 
punktu szczepień. Dyrektor poinformo-
wał mnie, że punkt szczepień przeciw 
COVID-19 w Dopiewie będzie prowadził 
personel Szpitala Podolany i sprawa 
zostanie niebawem załatwiona.

Nie dziwi Pana fakt, że w związ-
ku ze śmiercią Wójta jego zastępca 
automatycznie znalazł się na wy-
powiedzeniu? 

- Tę sprawę reguluje art. 28e usta-
wy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym: „Wygaśnięcie mandatu wójta 
przed upływem kadencji jest równo-
znaczne z odwołaniem jego zastępcy 
lub zastępców”. W latach 90-tych XX 
wieku posłowie i senatorowie zabezpie-
czyli zarządzanie gminą na wypadek 
choroby wójta a nie zabezpieczyli pra-
widłowego funkcjonowania gminy na 
wypadek wygaśnięcia mandatu wójta 
przed upływem kadencji, np. z powo-
du śmierci lub zrzeczenia się mandatu. 
Zgłaszałem już posłom potrzebę zmiany 
ustawy w tym zakresie. Moim zdaniem 
zastępca wójta powinien pełnić swoją 
funkcję do dnia powołania osoby peł-
niącej funkcję wójta przez Prezesa Rady 
Ministrów.

W końcu stycznia zarejestro-
wane zostały dwa Komitety Wy-
borcze Wyborców – KWW Pawła 
Bączyka i KWW Pawła Przepióry. 
Czy rozważał Pan możliwość kan-
dydowania w tych wyborach?

- Do tej pory nie rozważałem możli-
wości kandydowania w tych wyborach. 
Nie można kandydować na siłę. Żebym 
zmienił zdanie, musiałbym otrzymać 
propozycję kandydowania w tych wy-
borach od organizacji skupiającej ludzi 
od lat działających na rzecz Gminy Do-
piewo. Tylko takie poparcie dawałoby 
wiarę w realizację mądrego programu 
dla gminy, odpowiadającego na potrze-
by mieszkańców. Gmina Dopiewo z roku 
na rok musi się rozwijać. 

Czy byłby Pan dobrym kandy-
datem?

- Uważam, że tak, ponieważ nigdy 
nie obiecuję „gruszek na wierzbie”. Gwa-

30-lecie samorządu w Poznaniu 03.10.2020

Mecz Lecha
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rantuję za to ciężką pracę dla miesz-
kańców, ponieważ jestem przekonany, 
że tylko systematyczna i ciężka praca 
pozwala - punkt po punkcie - realizować 
mądry program. Wiem również, jak 
dokończyć rozpoczęte inwestycje oraz 
zrealizować kolejne, niezbędne i oczeki-
wane przez mieszkańców. Gmina Dopie-
wo nie może stracić ani jednej szansy 
związanej z możliwością pozyskania 
zewnętrznych środków finansowych 
na realizację przedsięwzięć rozwojo-
wych. Najważniejszy jest zrównoważony 
rozwój gminy i utrzymanie dynamiki 
inwestycji. Zawsze jestem gotowy do 
współpracy przy realizacji nowych za-
dań oraz poszerzaniu zakresu istnie-
jących programów na rzecz seniorów, 
dzieci i młodzieży.

Czy po wyborach w Dopiewie 
wróci Pan do swoich wcześniej-
szych obowiązków? Czym będzie 
się Pan zajmował?

- Po objęciu obowiązków przez nowo 
wybranego wójta wrócę do pracy w Sieci 
Badawczej Łukasiewicz – Instytucie 
Logistyki i Magazynowania w Pozna-

niu. Będę się zajmował realizacją dwóch 
tematów, których jestem kierownikiem 
- usługami doradczymi, wdrożeniami 
systemów automatycznej identyfikacji 
w łańcuchu dostaw i badaniami sys-
temów zdalnej identyfikacji radiowej.

Czy będzie mógł Pan wykorzy-
stać w przyszłości doświadczenie 
zdobyte w Gminie Dopiewo?

- Mam nadzieję, że tak. Praktyka 
w pracy samorządowej jest bardzo po-
żyteczna. Samorząd jest interesującą, ale 
i wymagającą częścią życia społeczne-
go. Bycie wójtem to nie tylko przywilej, 
to przede wszystkim wyzwanie, służba 
społeczna, misja, która wymaga inten-
sywnej pracy. W samorządzie mamy do 
czynienia z innym rodzajem zarządza-
nia niż w gospodarce, czy w biznesie. 
Tu nie wytwarza się określonych pro-
duktów i nie sprzedaje się konkretnych 
usług. Trzeba być aktywnym na wielu 
płaszczyznach, rozwiązywać problemy 
społecznie, dotyczące różnych dziedzin 
życia, wymagające szerokiego spojrze-
nia. Pozyskane w ten sposób doświad-
czenia stanowią wyjątkowy kapitał, nie 

do zdobycia w inny sposób.
Jakie są Pana pozasamorządo-

we zainteresowania?
- Interesuję się historią lokalną i hi-

storią Polski. Historia lokalna to ważne 
pole poznawania przeszłości. To dzięki 
pokazywaniu dawnych wydarzeń w bar-
dzo konkretnej przestrzeni możliwe jest 
zbliżenie się do historii. Dzieje Polski 
są ciekawe, należy podtrzymywać 
i wzmacniać zainteresowanie polską 
przeszłością. Cieszy fakt, że historią Pol-
ski interesują się narody, które kiedyś 
zamieszkiwały tereny Rzeczpospolitej 
Obojga Narodów. 

Moim hobby jest pływanie i jazda na 
rowerze. Uwielbiam rodzinne wycieczki 
rowerowe. Od młodości interesuję się 
piłką nożną. Jestem kibicem poznań-
skiego Lecha.

Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiał: Adam Mendrala 

Fot. Archiwum  
Zbyszka Górnego i AM

XXVI sesja Rady Gminy odbyła 
się 25 stycznia 2021 r., radni pod-
jęli 7 uchwał. 

Rada zatwierdziła „Wieloletni Plan 
Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodo-
ciągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych 
Zakładu Usług Komunalnych w Dopiewie 
na lata 2021-2024”. 

Niniejszy plan jest zgodny z kierunka-
mi rozwoju Gminy Dopiewo określonymi 
w obowiązującym „Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Dopiewo” oraz 
z ustaleniami miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego. 

Relacja z XXVI sesji Rady Gminy Dopiewo
„Wieloletnim Planem…” objęte są 

inwestycje niezbędne dla prawidło-
wego rozwoju i funkcjonowania urzą-
dzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 
będących w posiadaniu Zakładu Usług 
Komunalnych w Dopiewie. Zgodnie 
z tym dokumentem będą w przyszło-
ści  kontynuowane inwestycje związa-
ne z poprawą działania i modernizacją 
istniejącej infrastruktury wodociągowej 
i kanalizacyjnej. Zawarte w „Wieloletnim 
Planie…” inwestycje, mają na celu stwo-
rzenie mieszkańcom optymalnych wa-
runków do życia, jak również zapewnienie 
możliwości osiedlania się ludności i za-

Uchwały podjęte podczas XXVI 
sesji, która odbyła się 25 stycznia 
2021 r.

Uchwała Nr XXVI/341/21 w sprawie 
zatwierdzenia planów pracy Komisji 
Rady Gminy Dopiewo na 2021 r.

Uchwała Nr XXVI/342/21 w sprawie 
ustalenia planu pracy Rady Gminy 
Dopiewo na 2021 r. 

Uchwała Nr XXVI/343/21 w sprawie 
zatwierdzenia Wieloletniego Planu 
Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 
Wodociągowych i Urządzeń Kanaliza-
cyjnych Zakładu Usług Komunalnych 
Sp. z o.o. z siedzibą w Dopiewie na 
lata 2021-2024.

Uchwała Nr XXVI/344/21 w spra-
wie nadania nazwy ulicy Szafirkowa 
w Palędziu. 

Uchwała Nr XXVI/345/21 w sprawie 
nadania nazwy ulicy Zielonej Łąki 
w Dopiewcu. 

Uchwała Nr XXVI/346/21 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XXV/340/20 
Rady Gminy Dopiewo z 29 grudnia 

Uchwały - XXVI sesja 
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budowy terenów inwestycyjnych, a także 
poprawy stanu środowiska naturalnego. 
Plan przewiduje sfinansowanie zadań ze 
środków własnych, środków pozyskanych 

Podczas sesji pełniący funkcję Wójta Gminy Dopiewo  
– Zbyszko Górny przedstawił się radnym, wyrażając nadzieję  

na dobrą i konstruktywną współpracę z Radą Gminy Dopiewo

2020 r. w sprawie uchwały budżeto-
wej Gminy Dopiewo na 2021 r. 

Uchwała Nr XXVI/347/21 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XXV/339/20 
Rady Gminy Dopiewo z 29 grud-
nia 2020 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Dopiewo na lata 2021-2030. 

DG

z funduszy unijnych, a także z pożyczek 
zaciągniętych w tym konkretnym celu.

Ponadto Rada dokonała zmian 

w uchwale budżetowej i wieloletniej 
prognozie finansowej, podjęła 2 uchwały 
związane z nazewnictwem ulic, a także 
zatwierdziła plany pracy Komisji i Rady 
na rok 2021.

Damian Gryska,  
Biuro Rady Gminy Dopiewo 

Fot. Adam Mendrala

Pracami Rady Gminy Dopiewo kie-
ruje Prezydium Rady, złożone z Prze-
wodniczącego i dwóch Wiceprzewodni-
czących. Rada składa się z 21 radnych. 
Każdy radny, mimo że wybrany został 
przez mieszkańców okręgu wyborczego, 
w którym uzyskał mandat, reprezentuje 
całą Gminę Dopiewo i można się z nim 
kontaktować w sprawach dotyczących 
bieżących problemów  mieszkańców. 

Raz w miesiącu odbywa się sesja Rady 
Gminy Dopiewo, podczas której uchwa-
lane są uchwały, będące aktami prawa 
lokalnego. Podczas sesji podejmowane są 
również stanowiska i omawiane sprawy 
bieżące. Sesje odbywają się najczęściej 
w ostatnie poniedziałki miesiąca.

W okresie między sesjami odbywa-
ją się posiedzenia stałych komisji Rady 
Gminy, których wyodrębniono 5. Rada 
może powołać do życia również komisje 
tymczasowe, do rozwiązania konkretnej 
sprawy. Każda komisja ma przewodni-
czącego, który kieruje jej pracami. Ko-
misje stałe Rady Gminy Dopiewo liczą 
od 5 do 8 członków. Tydzień przed sesją 
odbywa się wspólne posiedzenie komisji 
Rady Gminy. 

Nagrania z sesji
Sesje Rady Gminy są transmitowa-

ne przez Internet. Obradom można się 
przyglądać za pośrednictwem w czasie 
rzeczywistym lub odtworzyć nagranie 
korzystając z archiwum. Nagrania z sesji 
Rady Gminy udostępniane są za pośred-
nictwem strony gminnej www.dopiewo.pl 
i Biuletynu Informacji Publicznej Gminy 

Jak pracuje Rada Gminy?
Dopiewo www.bip.dopiewo.pl. 

Nagrania w BIP: Organy/Rada Gmi-
ny – Sesje Rady Gminy / Transmisje 
z obrad Rady Gminy Dopiewo. 

Nagrania na dopiewo.pl: najprościej 
jest wpisać w wyszukiwarce strony głów-
nej: nagrania z sesji. Można też kliknąć 
w baner „Rada Gminy Dopiewo” widoczny 
po jej prawej stronie, by przejść do pod-
strony dotyczącej Rady Gminy Dopiewo, 
na której - w analogicznym ciągu banerów 
po prawej - znajduje się baner koloru 
zielonego „Nagrania z sesji”.

Oba podane sposoby prowadzą do 
strony źródłowej: https://www.hdsystem.
pl/fms/video/index.php?streamName-
=dopiewosesja

Protokoły z sesji i komisji
Szczegółowe opisy przebiegu posie-

dzeń merytorycznych Rady Gminy Do-
piewo: sesji i komisji - udostępniane są 
przez nas mieszkańcom w formie proto-
kołów - za pośrednictwem wspomnianych 
wyżej stron - w Biuletynie Informacji 
Publicznej  - www.bip.dopiewo.pl  (za-
kładka: Organy/Rada Gminy – Sesje 
Rady Gminy / Protokoły lub Komisje 
Rady Gminy / Protokoły), przy czym 
na stronę BIP przejść można również 
ze strony gminnej www.dopiewo.pl .

Prezydium Rady Gmi-
ny Dopiewo:

Przewodniczący Rady Gminy  
- Leszek Nowaczyk 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy  
- Wojciech Dorna
Wiceprzewodniczący Rady Gminy  
- Piotr Dziembowski

Komisja Budżetu, Finan-
sów, Inwestycji, Porządku 
Publicznego i Ochrony Prze-
ciwpożarowej (KBFIPPOP)
Jan Bąk - przewodniczący
Piotr Strażyński  
- wiceprzewodniczący
Krzysztof Kołodziejczyk
Wojciech Dorna
Piotr Dziembowski
Jakub Kortus
Agnieszka Grześkowiak
Tadeusz Bartkowiak

Komisja Oświaty, Zdrowia, 
Kultury, Turystyki, Spor-
tu i Promocji (KOZKTSP)
Paweł Jazy  
- przewodniczący
Justin Nnorom  
- wiceprzewodniczący
Klemens Krzywosądzki
Ilona Łysiak
Magdalena Kaczmarek
Mariola Nowak
Mariola Walich
Anna Kwaśnik

Komisja Rolnictwa, Ładu 
Przestrzennego i Ochro-
ny Środowiska (KRŁPOŚ)
Marta Jamont - przewodnicząca
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Tadeusz Bartkowiak  
- wiceprzewodniczący
Przemysław Miler
Krzysztof Dorna,
Walenty Moskalik,
Ilona Łysiak,
Jakub Kortus,
Agnieszka Grześkowiak

Komisja Rewizyjna (KR)
Justin Nnorom - przewodniczący
Magdalena Kaczmarek  
- wiceprzewodnicząca
Krzysztof Kołodziejczyk
Mariola Nowak
Piotr Strażyński

Komisja Skarg,  
Wniosków i Petycji (KSWP)
Anna Kwaśnik - przewodnicząca
Mariola Walich  
- wiceprzewodnicząca 
Przemysław Miler
Jan Bąk
Marta Jamont
Krzysztof Dorna
Walenty Moskalik
Paweł Jazy

Imię i nazwisko radnego 
(porządek alfabetyczny)

Funkcje w Radzie Gminy, 
członkostwo w komisjach

Wybrany w okręgu  
obejmującym sołectwa … Telefon E-mail

A B C D E

1. Tadeusz Bartkowiak Członek: KBFIPPOP,  
KRŁPOŚ

Dopiewo, Dopiewiec, Konarzewo,  
Trzcielin i Więckowice 782 722 438 tadeusz.bartkowiak@dopiewo.pl

2. Jan Bąk Przewodniczący  
KBFIPPOP,

Gołuski, Dąbrówka,  
Palędzie i Zakrzewo 605 585 975 jan.bak@dopiewo.pl

3. Krzysztof Dorna Członek KRŁPOŚ Dąbrowa i Skórzewo 609 970 277 krzysztof.dorna@dopiewo.pl

4. Wojciech Dorna 
Wiceprzewodniczący  

Rady Gminy, czło-
nek KBFIPPOP,

Zakrzewo, Dąbrówka,  
Palędzie i Gołuski 602 529 859 wojciech.dorna@dopiewo.pl

5. Piotr Dziembowski 
Wiceprzewodniczący  

Rady Gminy, czło-
nek KBFIPPOP,

Skórzewo i Dąbrowa 609 046 713 piotr.dziembowski@dopiewo.pl

6. Agnieszka Grześkowiak Członek: KBFIPPOP,  
KRŁPOŚ

Dąbrówka, Palędzie,  
Zakrzewo i Gołuski 609 301 433 agnieszka.grzeskowiak@dopiewo.pl

7. Marta Jamont Przewodnicząca  
KRŁPOŚ

Dąbrówka, Palędzie,  
Zakrzewo i Gołuski 697 851 338 marta.jamont@dopiewo.pl

8. Paweł Jazy Przewodniczący  
KOZKTSP

Konarzewo, Dopiewo,  
Dopiewiec, Trzcielin i Więckowice 695 214 993 pawel.jazy@dopiewo.pl

9. Magdalena Kaczmarek Wiceprzewodnicząca 
KR, członek KOZKTSP Skórzewo i Dąbrowa 505 301 294 magdalena.kaczmarek@dopiewo.pl

10. Krzysztof Kołodziejczyk Członek:  
KBFIPPOP, KR

Dąbrówka, Palędzie,  
Zakrzewo i Gołuski 600 323 163 krzysztof.kolodziejczyk@dopiewo.pl

11. Jakub Kortus Członek: KBFIPPOP,  
KRŁPOŚ

Dopiewo, Dopiewiec, Konarzewo,  
Trzcielin i Więckowice 698 259 006 jakub.kortus@dopiewo.pl

12. Klemens Krzywosądzki Członek KOZKTSP Skórzewo i Dąbrowa 574 236 116 klemens.krzywosadzki@dopiewo.pl

13. Anna Kwaśnik Członek KOZKTSP Dopiewo, Dopiewiec, Konarzewo,  
Trzcielin i Więckowice 501 758 062 anna.kwasnik@dopiewo.pl

14. Ilona Łysiak Członek: KOZKTSP, 
KRŁPOŚ

Dopiewo, Dopiewiec, Konarzewo,  
Trzcielin i Więckowice 661 238 916 ilona.lysiak@dopiewo.pl

15. Przemysław Miler Członek: KRŁPOŚ Dąbrowa i Skórzewo 693 101 582 przemyslaw.miler@dopiewo.pl

16. Walenty Moskalik Członek: KRŁPOŚ Skórzewo i Dąbrowa 698 222 591 walenty.moskalik@dopiewo.pl

17. Justin Nnorom Przewodniczący KR, 
członek KOZKTSP

Dąbrówka, Palędzie,  
Zakrzewo i Gołuski 789 141 101 justin.nnorom@dopiewo.pl

18. Leszek Nowaczyk Przewodniczący Rady 
Gminy Dopiewo

Dopiewo, Dopiewiec, Konarzewo,  
Trzcielin i Więckowice 607 294 910 leszek.nowaczyk@dopiewo.pl

19. Mariola Nowak Członek KOZKTSP, KR Dopiewiec, Dopiewo, Konarzewo,  
Trzcielin i Więckowice 508 399 521 mariola.nowak@dopiewo.pl

20. Piotr Strażyński Członek  
KBFIPPOP, KR Skórzewo i Dąbrowa 660 401 702 piotr.strazynski@dopiewo.pl

21. Mariola Walich Członek KOZKTSP Skórzewo i Dąbrowa 695 998 383 mariola.walich@dopiewo.pl

Skróty użyte w kolumnie B: KBFIPPOP - Komisja Budżetu, Finansów, Inwestycji, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej ; KOZKTSP - Komisja 
Oświaty, Zdrowia, Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji ; KRŁPOŚ - Komisja Rolnictwa, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska; KR - Komisja Rewizyjna 

Terminal płatniczy został ponow-
nie uruchomiony w Urzędzie Gminy 
w Dopiewie. Za jego pomocą można 
dokonywać płatności bezgotówko-
wych z wykorzystaniem kart płatni-
czych - w szczególności dotyczących: 
podatków lokalnych, opłat skarbowych, 

Zapłacisz kartą w Urzędzie Gminy

opłat adiacenckich, opłat za udostęp-
nienie danych osobowych.

Klienci dokonujący wpłat przy użyciu 
kart płatniczych nie będą ponosili z tego 
tytułu żadnych dodatkowych opłat.

MJ

AM
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Powiat Poznański

Poznaj Owińska  
dotykiem, a świat  
– węchem

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wy-
chowawczym dla Dzieci Niewidomych 
w Owińskach stoi już druga z makiet 
wykonanych w ramach rewaloryza-
cji pomieszczeń placówki. Ustawiona 
bezpośrednio przed ośrodkiem przed-
stawia wszystkie jego budynki z placu 
Przemysława, zawiera też opisy w piśmie 
brajla oraz druku powiększonym. Drugi 
z modeli znajduje się przed wejściem do 
Parku Orientacji Przestrzennej i ilustruje 
jego przestrzeń. 

Obie makiety są przeznaczone do 
nauki orientacji przestrzennej przez 
uczniów. Prezentują także placówkę od-
wiedzającym. Autorem prac jest ceniony 
artysta rzeźbiarz, profesor Karol Badyna. 
Jego dzieła można podziwiać w wielu 
miastach Polski i całego świata. O jego 
talencie świadczy kunszt z jakim, na po-
trzeby niewidomych uczniów ośrodka, 
przełożył „Damę z łasiczką” Leonarda 
da Vinci z płaskiego płótna na medium 
trójwymiarowe. Zainspirowana obra-
zem rzeźba pozwoli dzieciom „zobaczyć” 
dzieło mistrza włoskiego renesansu.  

Szkoła w Owińskach została nie-
dawno wyposażona w unikalny system 
planów tyflokartograficznych pięter bu-
dynku. Jest on dostępny nie tylko dla 
uczniów ośrodka, ale także dla wszystkich 
gości, także dla widzących. Plany zostały 
ponadto udźwiękowione przy pomocy 
systemu kodów QR.  Zamontowane wcze-
śniej makiety dotykowe i plany wnętrz 
przede wszystkim służą do profesjo-
nalnej nauki orientacji przestrzennej. 
Jednocześnie pozwalają wychowankom 
i odwiedzającym dokładnie poznać prze-
strzeń zewnątrz i wewnątrz szkoły oraz 
internatu, a tym samym zaspokajają ich 
naturalną ciekawość.

Z kolei „tyflobiblioteka zapachów” po-
zwoli na rozwijanie kompetencji poznaw-
czych przez stymulację zmysłu węchu. 

Porozmawiajmy o Powiecie
Zbiory mają być dostępne od przyszłego 
semestru. Docelowo biblioteka będzie 
się znajdować w zaadaptowanych po-
mieszczeniach piwnicznych. 

Na razie trwa kompletowanie pró-
bek zapachowych. Zbierane są przede 
wszystkim wody toaletowe, ale nie bra-
kuje także niecodziennych aromatów, np. 
smaru osi parowozów czy… odchodów 
słonia. Przesyłane są też pudełeczka po 
rozmaitych substancjach chemicznych 
i naturalnych. Do tej pory do Owińsk 
trafiło kilka tysięcy próbek z całej Polski. 
W inicjatywę włączyły się setki osób, 
sklepów i firm, deklarując wysyłkę naj-
różniejszych zapachów poczynając od 
perfum poprzez wonie roślin, olejków 
eterycznych, zwierząt, środków technicz-
nych, leków, gatunków drewna i wielu 
innych. Ponadto duże koncerny przesyłają 
próbki swoich pachnących produktów. 
Nawet senselierzy, perfumiarze oraz inni 
specjaliści z branży deklarują pomoc 
w profesjonalnym urządzeniu biblioteki. 

Każdy, kto zechce się włączyć w two-
rzenie biblioteki, może nadsyłać zapachy 
na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno–
Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych 
im. Synów Pułku, Plac Przemysława 9, 
62-005 Owińska lub zostawić je osobiście 
w portierni szkoły. 

Po więcej informacji o Ośrodku 
i projekcie zapraszamy na: https://www.
facebook.com/SOSWDNOwinska

Solidarni z Białorusią
500 tys. zł pochodzących z samo-

rządowych budżetów zostanie rozdy-
sponowanych między Białorusinów 
studiujących na poznańskich szkołach 
wyższych. Także Powiat Poznański dołoży 
do  stypendiów dla najzdolniejszych. 

Jesienią ubiegłego roku radni Po-
wiatu przyjęli uchwałę o pomocy fi-
nansowej dla białoruskich studentów 
uczących się w Poznaniu. Przekazane 
uczelniom środki pozwolą na wypłatę 
stypendiów tym, którzy musieli opuścić 
ojczyznę z powodu sytuacji politycznej 
i zdecydowali się podjąć studia w Polsce. 

To wspólne działanie Miasta Po-
znania, Powiatu Poznańskiego i Woje-
wództwa Wielkopolskiego, dzięki któ-
rej wsparcie o łącznej wartości prawie 
pół miliona złotych trafi do studentów 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 
Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwer-
sytetu Medycznego, Akademii Muzycznej 
i Politechniki Poznańskiej. Przyznanie 
pieniędzy będzie zależało od indywidu-
alnych wyników w nauce. 

Powiat Poznański przekaże na ten cel 

108 tys. zł, zgodnie z zapotrzebowaniem 
Politechniki Poznańskiej. Poznańskie 
środowisko akademickie jest zróżni-
cowane, co stanowi o jego naukowym 
potencjale. Chcemy wspierać tę twór-
czą różnorodność, ułatwiając chętnym 
z zagranicy podejmowanie studiów. To 
będzie też forma pomocy dla samych 
szkół wyższych. 

2 miliony na projekty  
i inicjatywy

Niemal 2 mln zł rozdysponowaliśmy 
w ramach otwartych konkursów ofert 
na realizację zadań publicznych w 2021 
r. To pokazuje, że Powiat Poznański nie 
szczędzi pieniędzy na inicjatywy, mające 
na celu wzbogacenie oferty kulturalnej, 
edukacyjnej czy też sportowej dla miesz-
kańców naszych 17 gmin. O dofinan-
sowanie mogły się ubiegać organizacje 
pozarządowe w siedmiu obszarach: edu-
kacji, kultury fizycznej, kultury i sztuki, 
turystyki, pomocy społecznej, ochrony 
i promocji zdrowia oraz ratownictwa 
i ochrony ludności. Najwięcej, bo aż 133 
oferty, dotyczyły kultury fizycznej. 87 
z nich otrzymało dotację na łączną kwo-
tę 660 tys. zł. Mieszkańców Dopiewa 
i Buku z pewnością zainteresują projekty 
związane z promowaniem piłki ręcznej 
wśród dzieci i młodzieży. 

Niewątpliwie organizacje pozarządo-
we dostrzegają swoją rolę w aktywnym 
działaniu na rzecz niwelowania skutków 
pandemii. I co równie istotne, chcą przy 
tym wykorzystywać nowe technologie, 
aby działać i utrzymywać kontakt z od-
biorcami, co daje ogromną nadzieję 
na jak najpełniejszą realizację zadań. 
W sumie do Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu wpłynęły 332 oferty. To 
więcej niż w ubiegłym roku!

Zamień stary piec  
na proekologiczne  
ogrzewanie

Rekordową kwotę, bo aż 1,5 mln zł, 
zabezpieczyliśmy w tym roku na walkę 
o czystsze i zdrowsze powietrze. Od 8 
lutego br. mieszkańcy mogą wnioskować 
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o dopłaty na wymianę starych pieców 
węglowych. Dofinansowanie obejmuje 
modernizację lub likwidację ogrzewania 
opartego na paliwie stałym. W ciągu 
trzech lat udzielono 319 dotacji na kwotę 
ponad 2,2 mln zł.

Poprawa jakości życia mieszkańców 
Powiatu jest dla nas priorytetem. Mimo 
że wiele naszych działań zdominowała 
walka z koronawirusem, nie zapomnie-
liśmy, że także to czym oddychamy oraz 
w jakim  środowisku żyjemy jest ogrom-
nie ważne dla naszego zdrowia.

Wysokość dotacji nie może prze-
kroczyć 80% zgłoszonych we wniosku 
kosztów kwalifikowanych netto. Na jeden 
lokal przysługiwać będzie do 7 tys. zł, 
natomiast na wspólnotę mieszkaniową 
– do 14 tys. zł. O środki mogą wystąpić 
właściciele lub współwłaściciele lokali 

znajdujących się na terenie Powiatu 
Poznańskiego. Podania od osób pry-
watnych, podmiotów gospodarczych 
czy prowadzących działalność rolniczą 
oraz wspólnot mieszkaniowych przyj-
muje kancelaria Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu, przy ul. Jackowskiego 18, 
od 8 do 28 lutego br. w godzinach pracy 
urzędu lub korespondencyjnie na ad-
res siedziby. Szczegółowe informacje, 
regulamin akcji oraz wzory wniosków 
można znaleźć na stronie internetowej 
www.bip.powiat.poznan.pl w zakładce 
„Środowisko”.

Najlepszy komisariat  
w Powiecie

Na minionej sesji rady Powiatu ogło-
szono wyniki konkursu „Komisariat 

Roku”, którego celem jest promowanie 
i premiowanie najlepszych posterun-
ków w powiecie poznańskim. Za 2020 
r. ten tytuł uzyskał Komisariat Policji 
w Pobiedziskach, któremu dowodzi 
podinsp. Roman Warda. Wymieniona 
jednostka otrzymała nagrodę finansową 
w wysokości 30 tys. zł. Drugie miejsce 
zajął Komisariat Policji w Buku, a trzecie 
Komisariat Policji w Kostrzynie. Placówki 
te odebrały odpowiednio 10 oraz 5 tys. zł. 

Tomasz Łubiński,  
Wicestarosta Poznański  

Fot. Archiwum T. Łubińskiego  
Zapraszamy do odwiedzania 

strony: powiat.poznan.pl

Problem ten kiedyś nie istniał. Dziś 
ludzkość radzi z nim sobie coraz gorzej. 
Plastik zalewa świat. Trudno się go po-
zbyć, utylizacja jest droga. Producenci 
stosują go bez opamiętania. Występują 
kłopoty z ponownym wykorzystaniem. 
Ze zjawiskiem tym zmagamy się także 
w Polsce. 

Plastik stanowi wielką cześć śmieci, 
które nas otaczają, których musimy się 
pozbywać. Głównym problemem są opa-
kowania. Jak się szacuje, każdego dnia na 
świecie powstaje milion ton różnego ro-
dzaju plastikowych opakowań. Utylizacja 
tego surowca jest kłopotliwa. Procesowi 
temu poddaje się jego znikomą część, 
reszta zalega w przeróżnych miejscach 
na świecie. W wielkich ilościach trafia 
do oceanów, poważnie szkodząc żywym 
organizmom.

Zagospodarowanie tego produktu 
staje się poważnym wyzwaniem także 
w Polsce. Kiedy nastała tak zwana rewo-
lucja śmieciowa, a w wielu przypadkach 
także znacznie wcześniej, mieszkańcy 
miast i gmin byli przekonywani do se-
gregowania odpadów. Nasz kraj musiał 

Kłopotliwy plastik. Co z nim robić? 
spełniać wymogi Unii Europejskiej. Po 
kilku latach obowiązywania nowych prze-
pisów możemy powiedzieć, że staje się to 
nawykiem. Tak zwany odzysk surowców 
sięga 50 procent, a powinien być jesz-
cze wyższy, choć w związku z pandemią 
normy zostały nieco złagodzone. Coraz 
rzadziej się zdarza, by ktoś wyrzucał 
opakowania plastikowe i resztki żyw-
ności do tego samego, zwykłego kubła 
na śmieci. 

I wszystko zmierzałoby we właści-
wym kierunku, gdyby było wiadomo, co 
z tymi odpadami, a szczególnie z tworzy-
wami sztucznymi, dalej robić. Jeszcze 
kilka lat temu nie było z tym żadnych 
problemów. Każda ilość mogła być wy-
słana poza kraj, zwłaszcza do Chin, które 
nie wybrzydzały, przyjmowały plastik 
z pocałowaniem ręki. Sytuacja w tym 
kraju uległa jednak zmianie - Chiny 
straciły zainteresowanie tym surowcem 
i już go nie importują. Spowodowało to 
u nas natychmiastowe kłopoty. 

Pierwszą reakcją tych, co w insta-
lacjach odpowiadają za zagospodaro-
wanie surowców, było podniesienie 
ceny za utylizację plastiku. Doszło do 
sytuacji paradoksalnej. Odzyskiwanie 
tworzyw sztucznych jest powszechnym 
obowiązkiem. Jednak jest to „drogi 
sport”, bo w instalacji za dostarczony 
plastik trzeba zapłacić więcej niż za taką 
samą ilość śmieci zmieszanych. Kto chce 
zaoszczędzić, powinien łamać przepisy 
i traktować opakowania plastikowe tak, 
jak zwykłe odpady. 

Mieszkańcy i służby komunalne za-
dają sobie wiele trudu, by działać zgod-
nie z zasadami ochrony środowiska, ale 

obowiązującymi cenami nie są do tego 
zachęcani. Fundują sobie wyższą opłatę 
„śmieciową”. Gmina, która w myśl prze-
pisów odpowiada za wszystkie produ-
kowane na jej terenie odpady, ponosi 
wyższe ceny ich utylizacji, gdy prowadzi 
zgodną z przepisami segregację. Lepiej 
i taniej by było wyrzucać wszystko do 
jednego pojemnika. Tyle, że wówczas 
można byłoby się spodziewać kar za ła-
manie przepisów ustawy „śmieciowej”, 
wynikających z unijnych uregulowań. 

Trzeba sobie zadać pytanie: Skąd 
u nas w domach bierze się tak wielka 
ilość tworzyw sztucznych? - Przynosimy 
jej do domu robiąc zakupy. Producenci 
wszelkich dóbr stosują plastik bez opa-
miętania, wymyślają przeróżne formy 
opakowania, prześcigają się w stosowa-
niu najbardziej wymyślnych sposobów 
zachęcania do kupowania. Teoretycznie 
obowiązuje ich tak zwana „rozszerzona 
odpowiedzialność producentów”. Po-
winni wnosić opłaty za emisję swoich 
opakowanych w plastik towarów. W ten 
sposób fundują w części recycling tych 
wyrobów. W Polsce taka opłata jest gro-
szowa, niczego nikomu nie refunduje. 
W Europie zachodniej przedstawia się 
to sensowniej. 

Gdyby opłata ponoszona przez pro-
ducentów była wyższa, można byłoby za 
pozyskanie kwoty rozbudować instalacje 
do przerabiania plastiku, przeznacza-
nia go na nowe opakowania. Część tych 
pieniędzy posłużyłaby też zrekompenso-
waniu samorządom rosnących kosztów 
przechowywania odpadów. Niestety, tak 
się nie dzieje, co jest „zasługą” rządu. 
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Sytuacji nie poprawia rozmaitość wy-
korzystywanych opakowań. Ich typów 
jest mnóstwo, a każdy trzeba przerabiać 
w odmiennych warunkach, co radykalnie 
podnosi koszty. Dominują plastiki typu 
PET, czyli popularne butelki na różno-
rakie napoje, nie stanowiące wielkiego 
problemu w procesie ich przetwarzania, 
ale oprócz tego w obiegu jest masa innego 
rodzaju tworzyw. Największym proble-
mem bywa fakt, że jedno opakowanie 
może składać się różnych rodzajów 
plastiku. Każda frakcja wymaga innego 
procesu technologicznego. 

Wszystko to powoduje, że sprze-
dawcom towarów bardziej się opłaca 
stosowanie opakowań z tak zwanego 
„pierwotnego wytworzenia” aniżeli po-
chodzących z przetwórstwa wtórnego. 
Nowe opakowania są tańsze, a przy tym 
lepsze. Jakikolwiek by bowiem proces 
technologiczny wdrożyć, nigdy się nie 
uzyska lepszego efektu niż w przypadku 

produktu oryginalnego. Zawsze mogą 
wystąpić niedoskonałości i zanieczysz-
czenia wynikające z poddania przeróbce 
różnych odmian plastiku.

W państwach Europy zachodniej 
producenci starają się wykonywać opa-
kowania z użyciem jednego rodzaju pla-
stiku. Używają też odpowiednich klejów, 
rozpuszczanych w temperaturze ok. 60 
stopni. Bez tego nie można rozdzielić 
różnych rodzajów nadruków na opako-
waniach, wygodnych dla reklamowania 
artykułów. 

Do kłopotów z zagospodarowaniem 
tworzyw sztucznych przyczynia się 
także brak spalarni. Gdy nie ma zbytu 
na plastik, a nie wiadomo, jak się go 
pozbyć, najlepszym sposobem byłoby 
ekologiczne spalanie. W Polsce funk-
cjonuje zaledwie osiem profesjonalnych 
spalarni. Jest ich za mało, by sprostać 
wyzwaniom. W efekcie duża masa od-
padów plastikowych trafia do gruntu. 

Jest to bardzo groźne dla środowiska 
naturalnego, bo - jak wiemy - plastik 
rozkłada się przez setki lat, a czasami 
nawet dłużej. 

Ani samorządy, ani konsumenci nie 
rozwiążą tego problemu. Potrzebne są 
działania ze strony Ministerstwa Środo-
wiska i Klimatu. Czekamy na inicjatywy 
budowania kolejnych obiektów termicz-
nego przetwarzania odpadów. Przede 
wszystkim niezbędne jest wprowadze-
nie opłaty, która zmusi producentów do 
wyboru technologii mało groźnych dla 
środowiska naturalnego. Rodzaj opa-
kowania, jakie się stosuje, ma na nie 
poważny wpływ.

Andrzej  Strażyński 
Przewodniczący Komisji  

Komunikacji, Budownictwa 
i Infrastruktury w  Radzie 

Powiatu Poznańskiego

Na każdej sesji budżetowej, w której 
dotychczas uczestniczyłem, w Powiecie 
Poznańskim nie może zabraknąć dysku-
sji nad „janosikowym”. Podobnie było 

Co z tym janosikowym?
i w tym roku, gdzie temat także został 
poruszony, na zasadzie łyżki dziegciu 
w beczce miodu. Postanowiłem zatem 
przybliżyć krótko to zagadnienie.

„Janosikowe” to podatek solidarno-
ściowy, który bogate samorządy wpłacają 
na rzecz tych mniej zamożnych. Służy on 
zrównoważeniu rozwoju poszczególnych 
jednostek samorządu terytorialnego, tj. 
gmin, powiatów i województw. „Jano-
sikowe” ustanowiono w 2003 r., gdy 
w Polsce rządziło SLD. Od tego czasu 
żaden z późniejszych rządów „janosi-
kowego” nie zniósł.

Powiat Poznański od wielu lat należy 
do jednych z najbogatszych w Polsce. 
W ogłaszanym corocznie Rankingu Fi-
nansowym Samorządu Terytorialnego 
w Polsce klasyfikuje się w czołówce na 314 

powiatów ziemskich (II miejsce za 2019 r., 
I miejsce za 2018 r.). Budżet powiatu 
z roku na rok także jest wyższy. Skokowy 
wzrost dochodów i wydatków nastąpił 
od 2017 r. Także dochody w PIT i CIT 
są z roku na rok coraz wyższe, wbrew 
temu, co przeczytać można było w wielu 
mediach i usłyszeć od wielu polityków 
i samorządowców. Ogólnodostępne dane 
liczbowe mówią tutaj same za siebie. 

W związku z tym, że wydatki w bu-
dżecie są wyższe, jednocześnie wzra-
sta wysokość janosikowego – wzrost 
pierwszego wpływa na drugie. Nie może 
zatem dziwić, że skoro samorząd jest 
coraz bogatszy, to w ramach podatku 
solidarnościowego przekazuje wyższą 
składkę. Jednak jak widać, niektórych 
to co roku zaskakuje.

Paweł Ratajczak 
Radny Powiatu Poznańskiego

Trwają prace związane z rozbudową 
i modernizacją oczyszczalni w Dopie-
wie. Gdy tylko warunki pogodowe na 
to pozwolą, rozpocznie się jej rozruch 
technologiczny.

Niedawno zamontowano dwie nowo-
czesne stacje zlewcze, kratę schodkową, 
ruszty napowietrzające w komorach ni-
tryfikacji i stabilizacji, sprawdzono też 
osadniki wtórne. Rozpoczęto także bu-
dowę dróg i chodników, towarzyszących 
nowym urządzeniom. 

Termin zakończenia inwestycji: ko-
niec maja 2021 r. Wykonawcą prac jest 

Coraz więcej oczyszczalni
firma WUPRINŻ SA z Poznania. 

Zadanie jest współfinansowane w ra-
mach Osi Priorytetowej 4 Środowisko; 
Działania 4.3 Gospodarka wodno-ście-
kowa; Poddziałania 4.3.1 Gospodarka 
wodno – ściekowa w ramach Wielko-
polskiego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2014- 2020.

Aleksandra Rutyna, Kierownik 
Referatu Inwestycji i Gospodarki 

Komunalnej 
Fot. Archiwum UG Dopiewo
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Budujemy 
oświetlenie 
drogowe

Rozmowa ze Sławomirem Skrzyp-
czakiem, Prezesem Zakładu Usług Ko-
munalnych Sp. z o.o. w Dopiewie

W styczniu tego roku Rada Gmi-
ny Dopiewo uchwaliła „Wieloletni 
Plan Rozwoju i Modernizacji Urzą-
dzeń Wodociągowych i Urządzeń 
Kanalizacyjnych Zakładu Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. z siedzi-
bą w Dopiewie na lata 2021-2024”. 
Dlaczego powstał taki dokument? 
Czy powodem była inwentaryza-
cja i uporządkowanie przyszłych 
działań, a może wymóg posiadania 
takiego planu np. przy  aplikowa-
niu o dotacje? 

- Zgodnie z ustawą o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od-

Podziemne miliony
prowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne, które 
planuje budowę urządzeń wodociągo-
wych lub urządzeń kanalizacyjnych ma 
obowiązek sporządzania wieloletniego 
planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyj-
nych będących w jego posiadaniu. Nie 
jest to pierwszy tego rodzaju dokument. 
Nasz poprzedni wieloletni plan rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągo-
wych i urządzeń kanalizacyjnych został 
uchwalony w 2018 r. 

Jakie są główne założenia tego 
planu?

- Zawiera on zamierzenia inwesty-
cyjne Spółki, dotyczące zaopatrzenia 

w wodę i odprowadzania ścieków. Roz-
wój Gminy Dopiewo powoduje wzrost 
zapotrzebowania ilościowego i jakościo-
wego na te usługi. Ponadto wymusza 
podejmowanie działań zmierzających 
do rozbudowy stacji uzdatniania wody, 
oczyszczalni ścieków oraz układu sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. 

Plan wyznacza perspektywę 
czasową sięgającą 2024 r. Jakie-
go rodzaju inwestycje będą reali-
zowane w najbliższych latach na 
terenie Gminy Dopiewo przez ZUK 
Sp. z o.o. i w jakiej kolejności?

- Podstawową kwestią, wymagającą 
rozwiązania, jest zwiększenie ilości wody 
dostarczanej do dynamicznie rozwijają-
cych się miejscowości Gminy Dopiewo. 
Wiąże się to z koniecznością budowy 
nowych sieci wodociągowych, w tym 

Ulica Koszykarska w Skórzewie w trakcie budowy  
i po jej przeprowadzeniu. Kanalizacja „zniknęła” pod ziemią

Jaśniej będzie w kilku miejsco-
wościach naszej Gminy. Nowe lampy 
postawione zostaną w: Dopiewcu - ul. 
Osiedle (13 słupów i opraw), w Konarzewie 
- ul. Tęczowa (11 słupów i opraw), Gołu-
skach - ul. Kukułcza (6 słupów i opraw) 
i Skórzewie - ul. Sadowa (uzupełnienie -  
1 słup i oprawa). 

Na początku lutego Gmina Dopiewo 
podpisała umowę z firmą Elko Marcin 
Hasła  ze Stęszewa na realizacje budowy 
oświetlenia drogowego. Termin realizacji 
zadania -  koniec czerwca 2021 r. 

ARNowe urządzenia Oczyszczalni Ścieków w Dopiewie
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głównie sieci tranzytowych. W związ-
ku z tym zaplanowaliśmy na ten rok 
wybudowanie ostatniego odcinka ma-
gistrali wodociągowej o średnicy 400 
mm z - Konarzewa do Dopiewca (Leśna 
Polana). W kolejnych latach Spółka za-
mierza wybudować sieć wodociągową 
o średnicy 315 mm w Dąbrówce i sieć 
wodociągową, umożliwiającą dodat-
kowe zasilanie tej miejscowości. 

Wybudowanie magistrali wodocią-
gowej i nowych sieci wodociągowych, 
wynikających z bieżących potrzeb, po-
jawiających się na terenie Gminy Do-
piewo, spowoduje zwiększony pobór 
wody z ujęć Joanka i Skórzewo, dlatego 
jednym z naszych zadań na 2021 r.  jest 
uruchomienie dwóch zbiorników reten-
cyjnych na terenie stacji uzdatniania 
wody Joanka - każdy o pojemności 1350 
m3. Na następne lata przewidziano 
opracowanie dokumentacji projektowej 
modernizacji SUW Joanka. Natomiast 
w celu utrzymania dostawy wody ze 
SUW Skórzewo, na odpowiednim po-
ziomie, zaplanowano budowę zbiorni-
ka retencyjnego, którego zakończenie 
przewidziano na 2023 r. 

W ramach przedsięwzięć rozwojo-
wych, mających wpływ na zwiększenie 
dostępności usług w zakresie odprowa-
dzania ścieków, zaplanowano dalszą 
rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej 
na terenie Gminy Dopiewo.

Jaki jest plan rozbudowy sieci 
kanalizacyjnej w Gminie Dopiewo? 
Co ma szansę powstać w najbliż-
szych latach? 

- W 2021 r. zaplanowaliśmy budowę 
kanalizacji: w Konarzewie – ul. Szafi-
rowa, Szmaragdowa, Radomickiego; 
w Dąbrowie – ul. Rolna (część), Brzo-
skwiniowa, Dojazd, Gruszowa, More-
lowa, Jabłoniowa, Oliwkowa; w Gołu-
skach - Lipowa, Akacjowa i Klonowa; 

w Zakrzewie – ul. Leśna, Brzozowa, 
Gajowa i Akacjowa; w Skórzewie - ul. 
Batorowska, Dębowa (część), Orzechowa 
i Leszczynowa. Przeprowadzona ma 
być także budowa rurociągu tłocznego 
kanalizacji sanitarnej w kierunku Więc-
kowic (tory kolejowe – Dopiewo ulica 
Bukowska).

Plany na 2022 r. przewidują bu-
dowę kanalizacji: w Dąbrowie – ul. 
Rolna (część), Wiśniowa, Czereśnio-
wa, Śliwkowa, Kokosowa, Polna; ru-
rociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej 
w kierunku Więckowic (Dopiewo - ul. 
Bukowska), wraz z budową kanalizacji 
sanitarnej w Dopiewie - ul. Bukowska 
- za autostradą; w Gołuskach – ul. Ks. 
Laskowskiego, Rozmarynowa; w Ko-
narzewie – ul. Ogrodowa i  Tęczowa.

Plan obejmuje kolejne dwa lata. 
Co wtedy powstanie?

- Budowa sieci kanalizacyjnej będzie 
kontynuowana w 2023 r. w Palędziu – 
ul. Morska. Ma powstać rurociąg tłocz-
ny kanalizacji sanitarnej w kierunku 
Więckowic (Dopiewo - ul. Wiśniowa), 

wraz z budową kanalizacji sanitarnej 
w Dopiewie – ul. Wiśniowa. Kanalizacja 
będzie budowana także w Zakrzewie - ul. 
Polanki i Dopiewie - ul. Wysoka. Z ko-
lei w 2024 r. inwestycje kanalizacyjne 
mają być realizowane w Gołuskach - ul. 
Szkolna (część) i Polna; w Dopiewcu - 
ul. Osiedle (część). Zaplanowano także 
budowę rurociągu tłocznego kanaliza-
cji sanitarnej w kierunku Więckowic 
(Zborówko – Zborowo ul. Lotnicza) 
oraz kanalizacji w Konarzewie – ulice: 
Diamentowa i Platynowa, jak również 
w Zakrzewie - ul. Przylesie.

Czy wymienione przez Pana 
inwestycje zostaną wykonane 
w pełnym zakresie?

- Zakres prac na wymienionych uli-
cach wynika z posiadanej dokumentacji 
projektowej oraz zlewni kanalizacji sani-
tarnej do której włączona jest dana ulica. 
Istotną sprawą na którą warto zwrócić 
uwagę, jest sukcesywna budowa ruro-
ciągu tłocznego kanalizacji sanitarnej 
w kierunku Więckowic, umożliwiają-
ca w kolejnych latach realne myślenie 

Budowa kanalizacji – ul. Leśna w Dąbrowie

Budowa kanalizacji – ul. Piłkarska w Skórzewie
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o podłączaniu nieruchomości w Zbo-
rowie, a następnie w Więckowicach.

Czy plan inwestycyjny, dotyczą-
cy budowy kanalizacji może ulec 
rozszerzeniu?

- Poza naszymi zamierzeniami Urząd 
Gminy Dopiewo planuje wybudować 
w najbliższych dwóch latach kanali-
zację sanitarną: w Palędziu – ulice: 
Borówkowa, Modrzewiowa, Jeżynowa, 
Jagodowa, Żurawinowa, Poziomkowa, 
Miętowa oraz w Dopiewcu – ulice: Je-
sionowa, Jodełkowa, Olchowa, Szeroka, 
Borowikowa, Truflowa, Wierzbowa. 

Musimy mieć również świadomość, 
że budowa kolejnych odcinków kanali-
zacji sanitarnej wymusza konieczność 
rozbudowy oczyszczalni ścieków. Jed-
na jest w toku, druga rozpocznie się 
w tym roku.

Jak długo potrwają?
- Zakończenie rozbudowy oczysz-

czalni ścieków w Dopiewie zaplanowa-
ne jest na pierwsze półrocze bieżącego 
roku, natomiast rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w Dąbrówce ma potrwać do 
2023 r.

Jaka jest szacunkowa wartość 
zaplanowanych inwestycji?

- Ich szacowana wartość wynosi 
ponad 27 mln złotych. Sfinansowanie 

zadań objętych planem przewiduje się 
ze środków własnych Spółki, które po-
chodzić będą z odpisów amortyzacyj-
nych, a także ze środków pozyskanych 
z funduszy unijnych i pożyczek. Warto 
nadmienić, że koszt rozbudowy i moder-
nizacji oczyszczalni ścieków w Dopiewie 
wynosi ponad 16 mln złotych, natomiast 
planowana rozbudowa oczyszczalni ście-
ków w Dąbrówce ma kosztować ponad 
22 mln złotych. Inwestycje planowane 
przez Urząd Gminy Dopiewo w zakresie 
budowy kanalizacji sanitarnej w naj-
bliższych dwóch latach szacuje się, że 
będą kosztować blisko 4 mln złotych. 

Czy będziemy w stanie zaspo-
kajać rosnące potrzeby, związane 
z infrastrukturą kanalizacyjną 
i wodociągową, biorąc pod uwagę 
prognozy, dotyczące wzrostu liczby 
mieszkańców Gminy Dopiewo? 

- Robimy co w naszej mocy, by tak 
było. Gmina Dopiewo podlega silnej 
urbanizacji. Należy pod tym względem 
do czołówki krajowej. To powoduje kon-
sekwencje i zagrożenia. Wskazywały 
na nie analizy Centrum Badań Metro-
politalnych UAM. Podczas konferencji  
poświęconej rozwojowi Gminy Dopie-
wo, która odbyła się w Dopiewie 10 lat 
temu, prof. Tomasz Kaczmarek z CBM 

wspominał o czekających samorząd 
w najbliższych latach wyzwaniach 
i zagrożeniach, wynikających z dy-
namiki rozwoju i rosnących potrzeb 
infrastrukturalnych. To się dzieje. 
Liczba mieszkańców w ciągu dekady 
w Gminie Dopiewo wzrosła z 18 tys. 
do 28 tys. Zaspokojeniu potrzeb służą 
inwestycje strategiczne i planowane, 
które sukcesywnie realizujemy. 

Inwestycje kanalizacyjne czy wo-
dociągowe mają to do siebie, że ich nie 
widać, ze względu na to, że urządzenia 
znajdują się pod ziemią. Mieszkańcy naj-
pierw dostrzegają utrudnienia w ruchu 
związane z wykopami czy objazdami, 
ale potem dość szybko przyzwyczajają 
się do komfortu, jakie przyniosły prze-
prowadzone inwestycje. Ostatni rok to 
okres dynamicznych zmian w zakresie 
tego rodzaju inwestycji. Przypomnijmy 
jakie inwestycje ZUK zrealizował co 
powstało w minionym roku. 

- Zakład w minionym roku wybu-
dował prawie 9 km sieci kanalizacji 
sanitarnej za blisko 7,5 mln zł, m. in 
w następujących lokalizacjach: Dąbro-
wa – ulice: Leśna, Dębowa, Akacjowa, 
Klonowa, Topolowa, Orzechowa; Skó-
rzewo – ulice: Koszykarska, Piłkarska, 
Wioślarska, Olimpijska, Maratońska 
oraz Zakrzewo - ulica Słoneczna.

W 2020 r. rozpoczęliśmy budowę ru-
rociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej 
w kierunku Więckowic (wybudowaliśmy 
prawie 3-kilometrowy odcinek). Gmina 
rozpoczęła rozbudowę i modernizację 
oczyszczalni ścieków w Dopiewie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców Gminy Dopiewo staramy 
się także, w miarę możliwości, rozbudo-
wywać infrastrukturę wodociągową. 
W minionym roku Spółka wybudowała 
ponad 3,5 km sieci wodociągowych za 
prawie 1 mln zł. 

Jak obecnie wyglądają wskaź-
niki zwodociągowania i skanalizo-
wania na terenie Gminy Dopiewo?

- Na terenie Gminy Dopiewo funk-
cjonują dwa podmioty dostarczające 

Rozbudowa oczyszczalni w Dopiewie

Utwardzanie drógZamiatanie ulic
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wodę do mieszkańców: Zakład Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Do-
piewie oraz Spółka Wodna do Eksplo-
atacji Wodociągu w Dopiewie. Zakład 
w 2020 r. dostarczał wodę dla około 
95% mieszkańców Gminy Dopiewo 
(średnio 3.800 m3/d), dlatego uważam 
że blisko 100% mieszkańców korzysta 
z wody płynącej z sieci wodociągowej. 
W ubiegłym roku odebraliśmy ścieki za 
pośrednictwem sieci kanalizacji sanitar-
nej od około 84% mieszkańców Gminy 
Dopiewo (średnio 3.000 m3/d). Kolejne 
inwestycje, związane z rozwojem sieci 
kanalizacyjnej, poprawią jeszcze ten 
wskaźnik.

ZUK Sp. z o.o. w Dopiewie reali-
zuje usługi dla mieszkańców – np. 
podłączenia do nowo zbudowanych 
kanalizacji. Ile w Gminie w minio-
nym roku było takich podłączeń? 

- W minionym roku odebraliśmy 
w Gminie ponad 200 podłączeń do nowo 
zbudowanych kanalizacji, z czego blisko 
100 było wykonanych przez nasz Zakład.

Czy podłączenie jest obowiąz-
kowe? 

- Tak, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 
2 ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, na właścicielu 
nieruchomości ciąży obowiązek przy-
łączenia się do istniejącej na terenie 
gminy sieci kanalizacji sanitarnej. 
Przyłączenie nieruchomości do sieci 
kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe 
tylko wówczas, gdy nieruchomość jest 
wyposażona w przydomową oczyszczal-
nię ścieków, spełniającą wymagania 
określone w przepisach. Nadzór nad 
realizacją obowiązku w zakresie przyłą-
czenia nieruchomości do sieci sprawuje 
Wójt, który w przypadku uchylania się 
właściciela nieruchomości od tego obo-
wiązku ma uprawnienia do wydania 
decyzji nakazującej jego wykonanie. 

Jaki jest koszt podłączenia?
- Koszt wykonania przyłącza kana-

lizacji sanitarnej jest uzależniony od 
wielu czynników np. od głębokości po-
sadowienia studzienki przyłączeniowej, 
warunków gruntowych, zagospodaro-
wania nieruchomości, itp. Kształtuje się 
on na poziomie około 200 zł netto za 
1mb, jednak dla każdego klienta przy-
gotowujemy indywidualną wycenę. 

Oprócz kanalizacji czy wodo-
ciągów, Spółka buduje drogi, chod-
niki, ale nie tylko. Jakie zadania 
wykonywała w minionym roku? 

- Zbudowaliśmy drogi: ulicę Bota-
niczną w Skórzewie, wraz z kanalizacją 
deszczową oraz ulicę Akacjową w Do-
piewie, wraz z kanalizacją deszczową 

i z przebudową ulicy Więckowskiej w za-
kresie chodnika. Zagospodarowaliśmy 
park wiejski w Gołuskach. Wykonali-
śmy miejsca parkingowe przy boisku 
w Więckowicach, drenaż w poboczu 
drogi ulicy Bukowskiej w Dopiewie, 
a także elementy bezpieczeństwa ru-
chu drogowego w ciągu ulic Wodna 
i Kolejowa w Dopiewcu. Postawiliśmy 
wiatę biesiadną w Trzcielinie i utwar-
dziliśmy sąsiadujący z nią teren. Za-
instalowaliśmy system gromadzenia 
i zagospodarowania wody deszczowej 
przy Przedszkolu Publicznym w Kona-
rzewie. Zakładaliśmy tereny zielone - 
pielęgnowaliśmy i utrzymywaliśmy 
zieleń przydrożną przez cały rok. 

Czy Spółka prowadziła również 
prace porządkowe?

- Zbieraliśmy odpady z koszy 
ulicznych i likwidowaliśmy dzikie 
wysypiska śmieci na terenie Gminy 
Dopiewo. Zajmowaliśmy się bieżącym 
i zimowym utrzymaniem dróg i ulic 
gminnych, a w ramach zadań zleco-
nych przez Zarząd Dróg Powiatowych 
w Poznaniu - zimowym utrzymaniem 
dróg powiatowych na terenie kilku 
Gmin - Dopiewa, Komornik, Stęszewa 
i Tarnowa Podgórnego.

Ilu pracowników ma ZUK Sp. 
z o.o. w Dopiewie?

- Obecnie w Spółce pracuje 55 osób.
Od dawna jest Pan związany 

z ZUK Sp. z o.o. w Dopiewie? 
- W tym roku będzie 15 lat. Rozpoczy-

nałem pracę od stanowiska specjalisty 
do spraw utrzymania i eksploatacji sieci 
oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych 
w 2006 r. Następnie zajmowałem sta-
nowisko kierownika do spraw infra-
struktury technicznej. Od 2017 r. jestem 
Prezesem Zarządu. 

Lubi Pan swoją pracę? 
- Oczywiście, że lubię. Miejsce, w któ-

rym pracuję, traktuję jak swój drugi 
dom. Praca w zakładzie komunalnym 
jest ciekawa. Czuję się w niej spełniony.

Co najbardziej Pan w niej lubi?
- Dynamikę działania i to, że nie 

ma w niej monotonii. Najistotniejsza 
w tej pracy jest możliwość działania na 
rzecz wspólnoty - społeczności Gminy 
Dopiewo. 

Rozmawiał: Adam Mendrala 
Fot. Archiwum ZUK Sp. z o.o.  

w Dopiewie / Izabela Beczkiewicz, 
Jakub Jezierski, Jacek Kokociński

Pielęgnacja zieleni

Wiata w Trzcielinie
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inwestycje / NGO / DBO

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgroma-
dzenia Spółki Wodnej do Eksploatacji 
Wodociągu w Dopiewie 26.01.2021 r. 
Spółka Wodna przystąpiła do moder-
nizacji Stacji Uzdatniania Wody.

Spółka Wodna zaopatruje w wodę 
wsie: Dopiewo, Zborowo, Fiałkowo, 
Więckowice, Drwęsa, Dopiewiec (oko-
lice ul. Polnej), Konarzewo (okolice ul. 
Dopiewskiej do kanału). Modernizacja 
SUW rozpoczęła się od wymiany sta-
rych pomp wirowych na pompy zmiennej 
prędkości - „pompy falujące”.

„Pompy falujące” mają za zadanie 
utrzymanie zadanego ciśnienia wody 
w sieci wodociągowej bez wykorzystania 
istniejących zbiorników hydroforowych.

Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody
W dalszej kolejności 

zostaną zamontowane 
dwa nowe filtry pospiesz-
ne, areator, a istniejące trzy 
filtry pospieszne zostaną 
wymienione na nowe.

Zamontowanie no-
wych filtrów pospiesznych 
pozwoli na zwiększenie 
powierzchni filtracji wody 
o 50%, co przełoży się na 
jeszcze lepszą jakość wody pitnej oraz 
zmniejszy ewentualny zanik wody w sieci 
w miesiącach letnich - przy bardzo wy-
sokiej temperaturze powietrza.

W latach następnych, o ile będzie 
taka potrzeba, przystąpimy do rozbu-
dowy zbiornika retencyjnego wody pit-

nej oraz ponownie uruchomimy studnie 
głębinową nr 1.

Czesław Hetmański,  
Przewodniczący Zarządu 

Spółki Wodnej do Eksploata-
cji Wodociągu w Dopiewie

Urząd Gminy Dopiewo ogłosił 29 
stycznia 2021 r. otwarte konkursy ofert 
dla organizacji pozarządowych, działa-
jących na terenie Gminy Dopiewo. Do 
22 lutego 2021 r. (do godz. 17.00) przed-
stawiciele klubów, stowarzyszeń, fun-
dacji i innych organizacji prowadzących 
działalność pożytku publicznego mogą 
składać oferty w Biurze Obsługi Urzędu 
Gminy Dopiewo. Pula środków przezna-
czonych na dofinansowanie projektów, 
wpisujących się w „Program współpracy 
z NGO w  2021 r.” wynosi - podobnie jak 
przed rokiem - 1 mln 45 tys. zł. 

Oferty powinny dotyczyć jednego 
z priorytetów (w nawiasach podajemy 
kwoty do podziału między zadania w ra-
mach każdego z priorytetów): 
• Upowszechnianie kultury fizycznej 

i sportu (do podziału 800.000 zł), 
• Kultura, sztuka, oświata i edukacja, 

ochrona dóbr kultury i tradycji oraz 
dziedzictwa kulturowego i histo-
rycznego (do podziału 115 000 zł),

• Krajoznawstwo oraz wypoczynek 
dzieci i młodzieży (75 000 zł), 

Otwarte konkursy ofert dla NGO

• Zdrowie i działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych (38 000 zł),

• Działalność na rzecz organizacji 
pozarządowych oraz innych pod-
miotów (12 000 zł), 

• Ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego 
(5 000 zł).

Po zeszłorocznych doświadczeniach, 
związanych z koniecznością modyfikacji 
działań w związku z epidemią, organiza-
cje pozarządowe, ubiegające się o gmin-
ne dofinansowanie, muszą uwzględnić 
w planach na 2021 r .możliwość wystą-
pienia ograniczeń, które mogą utrudnić 
realizację niektórych pomysłów.

Szczegóły dotyczące warunków, jakie 
powinny spełniać oferty podane zostały 
na stronie dopiewo.pl.

Oprócz konkursu ofert, organizacje 
pożytku publicznego będą mogły ubie-
gać się w trakcie roku o dofinansowanie 
mniejszych projektów z tzw. powierze-
nia, jeżeli po rozstrzygnięciu konkursu 
pozostaną środki, które będzie można 
rozdysponować.

„Programu współpracy Gminy Do-
piewo z NGO w 2021 r.” został uchwalony 
przez Radę Gminy Dopiewo na listopado-
wej sesji. Wcześniej, bo w październiku 
2020 r. Wójt Gminy Dopiewo poddał go 
konsultacjom społecznym.

AM

To już szósta edycja DBO. W tym 
roku wyłonimy projekty, które zostaną 
zrealizowane w roku następnym. 

Dotychczas, dzięki kreatywności i ak-
tywności mieszkańców, zrealizowaliśmy 

Dopiewski Budżet Obywatelski  
wystartował w Walentynki

wspólnie w ramach Dopiewskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego, takie inwestycje 
jak: montaż nowych i doposażenie ist-
niejących placów zabaw, budowa dwóch 
pumptracków, w okresie ferii zimowych 

uruchomiono sztuczne lodowisko, zago-
spodarowano teren wokół stawu, zmoder-
nizowano nawierzchnię boiska do frisbee, 
utworzono nowe miejsca rekreacji oraz 
rozbudowano istniejące o elementy ma-

"Pompy falujące" Stacji Uzdatniania Wody
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DBO

łej architektury, zamontowano 
wyświetlacze prędkości, zaku-
piono mobilne zabezpieczenie 
wodne, quada oraz utwardzono 
nawierzchnie pod parking dla 
wozów strażackich.

Co to jest DBO?
DBO jest częścią budżetu 

Gminy Dopiewo, przeznaczoną 
na realizację zadań zgłoszonych 
i wybranych przez mieszkańców, 
formą konsultacji społecznych. 
Mieszkańcy zgłaszają projekty 
zadań i decydują w głosowaniu 
o tym, które zostaną zrealizo-
wane przez Gminę.

Zasady
Pula środków przeznaczo-

nych na DBO 2022 wynosi 300 
tys. zł. Zostanie ona podzielona 
między trzy grupy sołectw, w ra-
mach których zostaną wyłonione 
w drodze głosowania projekty 
do realizacji.

Zgłaszanie  
projektów

Projekt zadania musi doty-
czyć sołectwa na terenie, którego mieszka 
wnioskodawca. Sołectwa podzieliliśmy 
na 3 grupy, ze względu na wielkość. Wpro-
wadziliśmy współczynnik korygujący, 
wyrównujący szanse mniejszych miej-
scowości na realizację projektów.

Publikacja projektów
Dostarczone do Urzędu Gminy Do-

piewo propozycje będą sukcesywnie pu-
blikowane na stronie internetowej dbo.
dopiewo.pl  To od wnioskodawcy zależy, 
co i w jaki sposób „opowie” o projekcie 
czy jego realizacja jest realna, biorąc 
pod uwagę lokalizację i budżet. Kolej-
nym krokiem jest przekonanie innych 

do swojego pomysłu i zachęcenie ich do 
oddania głosu na ten właśnie projekt.

Weryfikacja  
i uzupełnianie wniosków

Aby propozycja została pozytywnie 
zweryfikowana, musi spełniać określone 
wymagania. Już podczas pisania pro-
jektu, gdy pojawią się wątpliwości (np. 
lokalizacja, istniejąca infrastruktu-
ra, kosztorys), pomocą służą pracownicy 
UG, którzy podczas konsultacji pomogą 
je rozwiać.

Publikacja listy  
projektów

Przesłane propozycje pro-
jektów zostaną zweryfikowane 
przez powołaną do tego celu 
komisję. Po zatwierdzeniu 
zostaną umieszczone na liście 
do głosowania. To mieszkańcy 
zadecydują, które z nich zosta-
ną zrealizowane.

Głosowanie
Po opublikowaniu listy pro-

pozycji, każdy mieszkaniec Gmi-
ny Dopiewo będzie mógł oddać 
jeden głos na wybrany przez 
siebie projekt, bez względu na 
to jakiego sołectwa dotyczy. Gło-
sować będzie można w formie 
elektronicznej oraz papierowej.

Ogłoszenie wyni-
ków

Po zliczeniu głosów elektro-
nicznych i papierowych nastąpi 
ogłoszenie wyników z informa-
cją, które projekty zostaną zre-
alizowane w następnym roku 
budżetowym - 2022.

Historia
Rok 2016 był rokiem pilotażowym. 

W przypadku DBO 2017 zaczynaliśmy 
od kwoty 150 tys., o którą rywalizowały 
ze sobą wszystkie zgłoszone projekty. 
Druga edycja odbyła się na tych samych 
zasadach. Od 2019 pula środków została 
powiększona do 300 tys. zł, a  projekty 
rywalizowały ze sobą w ramach trzech 
grup sołectw o część puli środków. Każdy 
mieszkaniec Gminy Dopiewo, bez wzglę-
du na wiek i sołectwo zamieszkania, mógł 
przekazać swój głos na dowolny projekt. 
System się sprawdził i obowiązuje nadal 
w szóstej edycji.

Beata Spychała

Harmonogram  DBO 2022

Wyszczególnienie Terminy - 2021 r.

od do

Kampania informacyjna od 14 lutego 

Zgłaszanie projektów (propozycji zadań do realizacji) 1 kwietnia 30 czerwca

Publikacja złożonych projektów 1 kwietnia 20 lipca

Weryfikacja i uzupełnienie zgłoszeń 1 kwietnia 20 lipca

Publikacja wykazów zadań spełniających i niespełniających wymagania 20 lipca

Wnoszenie protestów 3 dni od daty publikacji wykazów

Publikacja listy zadań uczestniczących w głosowaniu 20 sierpnia

Promowanie zadań przez autorów 20 sierpnia 19 października

Głosowanie mieszkańców 20 września 19 października, godz. 12:00

Weryfikacja i liczenie oddanych głosów 20 października 22 października

Ogłoszenie wyników głosowania 25 października

Realizacja zwycięskich projektów 2022 r.
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finanse / prawo / spis

Przypominamy, że do 15 lutego 
2021 r. należało złożyć deklarację na 
podatek od środków transportowych 
na rok 2021.  Tego dnia minął również 
termin płatności pierwszej raty podatku 
od środków transportowych.

Podatek od środków transportu
Wpłaty z tytułu podatku od środków 

transportowych należy dokonywać na 
rachunek bankowy Gminy Dopiewo: 
nr 22 9043 1012 3012 0025 9105 0001.

MJ

Wśród punktów nieodpłatnej pomocy 
prawnej na terenie Powiatu Poznańskiego 
znajduje się punkt w Ośrodku Pomocy 
Społecznej, przy ul. Konarzewskiej 12 
w Dopiewie. Czynny jest w poniedziałek, 
wtorek, czwartek i piątek - w godzinach 
12.00 - 16.00, w środę - w godzinach 
14.00 - 18.00. Porad udzielają adwokaci.

UG

Nieodpłatna 
pomoc prawna

e-Urząd Skarbowy (e-US) to  nowa 
usługa Ministerstwa Finansów (MF) 
i Krajowej Administracji Skarbowej 
(KAS), która  wystartowała na podatki.
gov.pl.Teraz w jednym miejscu można 
szybko i wygodnie załatwić sprawy podat-
kowe, bez konieczności wizyty w urzędzie 
skarbowym, na poczcie czy w banku. 

Od 1 lutego 2021 r. dostępny jest 
pierwszy pakiet e-usług. Kolejne będą 
dodawane etapami do września 2022 r.

e-Urząd Skarbowy umożliwia zała-
twienie wielu spraw online - bez wycho-
dzenia z domu, na dowolnym urządzeniu 
i o każdej porze. Po zalogowaniu do ser-
wisu można uzyskać dostęp do swoich 
aktualnych danych podatkowych, a także 
m.in. rozliczyć PIT, złożyć pismo do urzę-
du skarbowego czy opłacić należności 
przy pomocy elektronicznych płatności 
on-line. Z czasem serwis będzie rozbu-
dowywane o kolejne funkcjonalności.

Od 1.02.2021 r. e-Urząd Skarbowy 
oferuje:

e-Urząd Skarbowy już otwarty

• Dostęp do swoich danych podatko-
wych (dane o podatniku, działalno-
ści gospodarczej, mikrorachunku 
podatkowym i historii logowania)

• Integrację z usługą Twój e-PIT
• Informację o nałożonych mandatach
• Dostęp do aplikacji e-mikrofirma
• Możliwość płatności online (na 

początku przez osoby fizyczne 
w zakresie PIT, CIT, VAT, PCC, 
podatku od spadków i darowizn, 
karty podatkowej, opłaty skarbowej, 
pozostałych podatków i należno-
ści niepodatkowych i mandatów). 
W serwisie będzie dostępna historia 
płatności online

• Możliwość złożenia w formie elek-
tronicznej niektórych pism (np. 
wniosku o zaliczenie nadpłaty/
zwrotu podatku na poczet innych 
zobowiązań). Dostępna będzie hi-
storia wysłanych dokumentów

W kolejnych etapach są planowane 
takie usługi i funkcjonalności, jak:

• e-zaświadczenia 
• integracja z serwisem e-TOLL 
• usługi dla notariuszy i komorników 

sądowych 
• usługi dotyczące m.in. składania 

wniosków i udostępniania infor-
macji o stanie spraw

e-US - zawsze otwarty,  
w zasięgu ręki 

Dostęp do serwisu e-Urząd Skarbowy 
jest możliwy tylko ze strony podatki.gov.
pl po zalogowaniu się Profilem Zaufanym, 
e-Dowodem lub poprzez bankowość elek-
troniczną. Można również logować się 
swoimi danymi podatkowymi – wtedy 
jednak dostępność usług będzie ogra-
niczona jedynie do modułu Twój e-PIT. 
Serwis działa przez całą dobę i można 
z niego korzystać z dowolnego urządzenia 
podłączonego do internetu. Użytkow-
nik będzie miał dostęp do informacji 
i usług dotyczących go bezpośrednio, 
a w kolejnych etapach również do spraw 
innych podatników, do których uzyskał 
pełnomocnictwo lub dostęp do konta.

Projekt jest współfinansowany 
z Funduszy Europejskich (Program 
Polska Cyfrowa). Wartość całkowita 
przedsięwzięcia to niemal 102 mln zł, 
w tym dofinansowanie UE ok. 86 mln 
zł, a budżet państwa ok. 15,6 mln zł. 

Izba Administracji  
Skarbowej w Poznaniu

Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań dokonywany jest co 10 lat. 
Odbędzie się w tym roku. To podstawo-
we badanie i źródło danych z zakresu 
statystyki ludności, które ma na celu 
zebranie informacji o jej stanie i struktu-
rze wg ustalonych cech demograficznych 

Narodowy Spis dotyczy każdego z nas
i społeczno-zawodowych, w oznaczonym 
momencie, na określonym terytorium. 

Spisy powszechne to czas, kiedy pań-
stwo, zadając obywatelom kilka pytań, 
stara się zdiagnozować: „ilu nas jest”, 
„kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. Spisy po-
wszechne obejmują całą populację ludno-

ści i mieszkań (w przypadku narodowego 
spisu powszechnego ludności i mieszkań) 
lub gospodarstw rolnych (w przypadku 
powszechnego spisu rolnego). Oznacza 
to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu 
powszechnego pochodzą od wszystkich 
obywateli. Co istotne, w przypadku wielu 
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spis

cech demograficzno-społecznych, jak np. 
wyznanie, narodowość czy stopień nie-
pełnosprawności, spisy powszechne są 
dla państwa jedynym źródłem danych. 

Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań ‘2021

Po raz pierwszy w historii polskiej 
statystyki publicznej samospis interneto-
wy będzie obowiązkowy. Oczywiście jeśli 
ktoś (np. ze względu na zaawansowany 
wiek, stan zdrowia czy niepełnospraw-
ność) nie będzie się w stanie samospisać 
(CAWI), pomogą mu w tym rachmistrze 
– bezpośrednio (CAPI) i telefonicznie 
(CATI).

W lutym Gminne Biuro Spisowe 
przeprowadza nabór na rachmistrzów 
spisowych, którzy już od 1 kwietnia roz-
poczną pracę. Tegoroczny spis został wy-
dłużony i potrwa do 30 września 2021 r.

Pytania z kilku obszarów tematycz-
nych

Charakterystyka  
demograficzna osób:
• płeć
• wiek
• adres zamieszkania
• stan cywilny
• kraj urodzenia
• kraj posiadanego obywatelstwa

Aktywność ekonomiczna 
osób:
• bieżący status aktywności zawodo-

wej – pracujący, bezrobotni, bierni 
zawodowo

• lokalizacja miejsca pracy
• rodzaj działalności zakładu pracy
• zawód wykonywany
• status zatrudnienia
• wymiar czasu pracy
• rodzaj źródła utrzymania osób
• rodzaje pobieranych świadczeń

Poziom wykształcenia

Niepełnosprawność:

• samoocena niepełnosprawności;
• prawne orzeczenie o niepełnospraw-

ności lub niezdolności do pracy;
• stopień niepełnosprawności
• grupy schorzeń powodujące trud-

ności w wykonywaniu codziennych 
czynności

Migracje wewnętrzne 
i zagraniczne:
• okres zamieszkania w obecnej 

miejscowości
• miejsce poprzedniego zamieszkania 

w kraju
• miejsce zamieszkania rok przed 

spisem
• fakt przebywania kiedykolwiek za 

granicą

• rok przyjazdu /powrotu do Polski
• miejsce zamieszkania za granicą 

– kraj (dla osób przebywających 
kiedykolwiek za granicą)

• kraj przebywania i rok wyjazdu 
z Polski (dla osób przebywających 
czasowo za granicą)

Charakterystyka  
etniczno-kulturowa:
• narodowość – przynależność na-

rodowa lub etniczna
• język, którym posługują się osoby 

w kontaktach domowych
• wyznanie – przynależność do wy-

znania religijnego

Gospodarstwa  
domowe i rodziny:
• stopień pokrewieństwa z reprezen-

tantem gospodarstwa domowego
• tytuł prawny gospodarstwa domo-

wego do zajmowanego mieszkania

Stan i charakterystyka  
zasobów mieszkanio-
wych (mieszkania  
i budynki):

• rodzaj pomieszczeń mieszkalnych
• stan zamieszkania mieszkania
• własność mieszkania
• liczba osób w mieszkaniu
• powierzchnia użytkowa mieszkania
• liczba izb w mieszkaniu
• wyposażenie mieszkania w urzą-

dzenia techniczno-sanitarne
• rodzaj stosowanego paliwa do ogrze-

wania mieszkania
• tytuł prawny zamieszkiwania miesz-

kania przez gospodarstwo domowe
• rodzaj budynku, w którym znajduje 

się mieszkanie
• stan zamieszkania budynku
• wyposażenie budynku w urządzenia 

techniczne
• powierzchnia użytkowa mieszkań 

w budynku
• liczba izb w budynku
• własność budynku
• liczba mieszkań w budynku
• rok wybudowania budynku

Powszechny spis ludności powinien 
spełniać trzy warunki: powszechności 

(obejmować całą ludność), jednoczesności 
(musi być przeprowadzony w określo-
nym czasie), imienności (każda osoba 
ma zostać spisana z imienia i nazwiska).  
Dodatkowo w Polsce stosuje się zasady 
periodyczności (spisy odbywają się wg 
zaleceń ONZ co 10 lat) oraz bezpośred-
niości (odpowiedzi na pytania spisowe 
udziela bezpośrednio osoba spisywana, 
w wyjątkowych sytuacjach jej najbliżsi 
domownicy).

Uzyskane podczas spisu powszechne-
go dane indywidualne są opracowywa-
ne i przedstawiane w postaci agregatów 
danych o różnych przekrojach i na róż-
nych poziomach podziału terytorialnego 
i administracyjnego kraju. Wyniki spisu 
umożliwiają analizę i ocenę zróżnico-
wania przemian demograficznych i spo-
łecznych w dowolnych przekrojach. Na 
ich podstawie rząd podejmuje najważ-
niejsze decyzje gospodarcze i społeczne 
na kolejne lata.

Dane spisowe służą do konstruowa-
nia operatów losowania dla reprezen-
tacyjnych badań społecznych, dlatego 
też tak ważne jest posiadanie przez GUS 
aktualnego operatu (wykazu mieszkań 
i budynków), będącego podstawą do 
losowania prób do badań przeprowa-
dzanych w okresach między spisowych. 
Dodatkowo, prowadzone przez statystykę 
publiczną coroczne badania bilansowe 
weryfikowane są wynikami spisów.

Spisy realizowane są zgodnie z za-
leceniami i standardami organizacji 
międzynarodowych, jak UE i ONZ, 
co umożliwia dokonywanie porównań 
międzynarodowych. Zgodnie z Art. 4 
Rozporządzenia (WE) Nr 763/2008 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 9.07.2008 r. w sprawie spisów 
powszechnych ludności i mieszkań, 
państwa członkowskie UE zobligowane 
są do zbierania danych statystycznych. 
Warto zaznaczyć, że dotacje unijne oraz 
liczba miejsc w Parlamencie Europejskim 
przyznawane są m.in. w zależności od 
liczby mieszkańców danego kraju, opra-
cowanej na podstawie spisów ludności.

Opracowano na podstawie  
informacji Głównego  

Urzędu Statystycznego
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Bezpłatny traspor uruchomiony 
został dla osób mających trudności 
w samodzielnym dotarciu do punktów 
szczepień przeciwko COVID-19. Będą 
mogli z niego skorzystać nasi mieszkańcy 
mający wyznaczony termin szczepień 
w punkcie zlokalizowanym wyłącznie 
na terenie Gminy Dopiewo. Transport 
ten jest dedykowany osobom:

posiadającym aktualne orzeczenie 

Bezpłatny transport na szczepienie
o niepełnosprawności w stopniu znacz-
nym o kodzie R lub N lub odpowiednio 
I grupę

mającym trudności z samodziel-
nym dojazdem do punktu szczepień, 
np. w przypadku znacznego oddalenia 
punktu szczepienia od miejsca zamiesz-
kania

Informacje na temat możliwości sko-
rzystania z transportu można uzyskać, 

dzwoniąc pod numer infolinii: 618 906 
372, w poniedziałek od 9.00 do 17.00, 
od wtorku do piątku, w godzinach od 
7:30 do 15:30.

Chęć skorzystania z darmowego 
transportu należy zgłosić przynajmniej 
na tydzień przed zaplanowaną datą szcze-
pienia. Infolinia nie służy do rejestracji 
na szczepienia.

Beata Spychała

Dwa dodatkowe punkty szczepień 
przeciw COVID-19 mają szansę powstać 
w Gminie Dopiewo – w Dopiewie i Dą-
browie, jeśli Wielkopolski Odział Naro-
dowego Funduszu Zdrowia wyrazi na 
to zgodę. To wspólna inicjatywa Gminy 
Dopiewo i Stowarzyszenia Metropolia 
Poznań, której celem jest wyrównanie 
dostępności  do punktów szczepień 
mieszkańcom z różnych miejscowości 
gminy. Nowe punkty uzupełnią dwa funk-
cjonujące już i zatwierdzone wcześniej 

Dodatkowe punkty szczepień
punkty w Skórzewie i Dąbrówce, które 
rozpoczęły szczepienie. 

Lokalizacja punktów czekających na 
zatwierdzenie NFZ: Dąbrowa – Centrum 
Usług Medycznych przy ul. Szafirowej 1a 
oraz Dopiewo  –  budynek modułowy pod 
wiatą  na placu przy ul. Łąkowej i Wy-
zwolenia, dostosowany pod względem 
sanitarnym do prowadzania szczepień.

Punkty, w których prowadzone są 
szczepienia na terenie Gminy Dopiewo, 
od momentu startu akcji, to: Skórze-

wo – Przychodnia przy ul. Poznańskiej 74 
(BONUS 2001) i Dąbrówka – Przychod-
nia przy ul. Parkowej 9 (UNICA CR). 
Niedawno  dołączył do nich drugi punkt 
w Skórzewie – Przychodnia przy ul. 
Lawendowej 20 (LA MEDICA), który 
będzie prowadził zapisy na szczepienia 
od kwietnia.

Tekst i fot. Michał Juskowiak

luty 2021 21



zdrowie / #szczepimysię

Rejestracja 70+
Jeżeli chcesz zarejestrować się na 

wolny termin szczepienia, zrób to:
• wysyłając SMS o treści SzczepimySie 

na numer 664 908 556 (z jednego 
numeru telefonu możesz zarejestro-
wać tylko trzy osoby)

• wysyłając SMS o treści SzczepimySie 
na numer 880 333 333 (z jednego 
numeru telefonu możesz zarejestro-
wać tylko trzy osoby)

• dzwoniąc na infolinię 989
• przez e-rejestrację - na pacjent.gov.pl
• bezpośrednio w punkcie szczepień.

BS
Mobilne  
zespoły dla  
potrzebujących

Jeżeli masz problem z samodziel-
nym dotarciem do punktu szczepień, 
możesz skorzystać z mobilnego zespołu 
szczepiącego. Zapisz się na szczepienie 
bezpośrednio w punkcie szczepień i ustal 
dogodny termin. O tym, które punkty 
szczepień w okolicy dysponują zespołami 
wyjazdowymi, dowiesz się, dzwoniąc 
na infolinię 989.

BS

Tymczasowy  
Profil Zaufany

Jeżeli chcesz zarejestrować się drogą 
internetową na szczepienie przypomi-
namy, że istnieje możliwość założenia 
Tymczasowego Profilu Zaufanego. Jak 
to zrobić?
• wejdź na stronę rządową gov.pl
• wybierz usługę „Załóż profil za-

ufany”
• naciśnij przycisk „Załóż tymczasowy 

profil zaufany”
Profil tymczasowy jest ważny przez trzy 

miesiące od potwierdzenia. Przy rejestracji 
na szczepienia przeciwko Covid-19, nie 
jest potrzebne posiadanie konta w banku, 
ani wizyta w punkcie potwierdzającym. 
Weryfikacja tożsamości zakładającego 
profil odbywa się podczas internetowe-
go spotkania z urzędnikiem. Potrzebne 
będzie urządzenie wyposażone w kamerę 
lub mikrofon – może to być telefon, tablet 
czy laptop. Spotkanie on-line odbywa się 
w umówionym przez seniora terminie.

Więcej informacji na temat Tymcza-
sowego Profilu Zaufanego: 
infolinia: pn-pt, od 7.00-18.00,  
tel. 422 535 450
e-mail: pz-pomoc@coi.gov.pl

BS
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Infolinia dla 
osób głuchych

Jeżeli chcesz połączyć się z tłuma-
czami możesz to zrobić poprzez:
• komunikator messenger, bezpośred-

nio ze strony FB koronawiruspjm
• komunikator skype login: Korona-

wirus-Tłumacz PJM
• komunikator IMO, który umoż-

liwia połączenia na komputerze: 
609 939 546

• aplikację tłumacz on-line języka mi-
gowego

Infolinia jest dostępna w trybie 24/7. 
Zachęcamy do skorzystania z infolinii 
także personel medyczny, z którym skon-
taktuje się osoba niesłysząca.

BS

Paszport osoby  
zaszczepionej

Informacja o przebytym szczepieniu 
jest wprowadzana do e-Kart Szczepień 
w systemie P1. Oprócz tego po przyjęciu 
drugiej dawki wystawiane są kody QR, 
które można pobrać z Internetowego Kon-
ta Pacjenta. Jeśli ktoś nie ma takiej moż-
liwości, wówczas może wziąć z punktu 
szczepień wydruk potwierdzający, tzw. 
paszport osoby zaszczepionej. Dokument 
potwierdza, że osoba jest zaszczepio-
na i może korzystać z uprawnień, które 
przysługują osobom zaszczepionym. 

Dostępna jest aplikacja „Zaszczepie-
ni”, która umożliwia potwierdzenie, że 
ktoś, kto pokazuje nam kod QR, jest 
rzeczywiście zaszczepiony. Aplika-
cja sprawdza ważność i poprawność 
kodu QR osoby zaszczepionej. Pokazuje 
też podstawowe dane o jego właścicielu, 
w tym imiona, pierwszą literę nazwiska 
oraz dzień i miesiąc urodzin. Dzięki temu 
można sprawdzić, że jest to kod osoby, 
która go okazuje. Osoba, która pokazuje 
do skanowania kod QR, wyraża zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w kodzie.

Obecnie kod QR może być przydatny 
przy wjeździe do Polski – od 28 grudnia 
2020 r. osoby, które zostały zaszczepio-
ne przeciw COVID-19, nie są kierowa-
ne na kwarantannę. 

BS

W „Dziennikach służby” Straży 
Gminnej w Dopiewie zostało odnoto-
wanych w styczniu 2021 r. 255 inter-
wencji i kontroli. Najwięcej było kontroli 
porządkowych, bo 118, a wśród nich 
najwięcej dotyczących spalania odpa-
dów – 44 i obowiązku odśnieżania- 29,; 
pozostałe dotyczyły: odbioru odpadów, 
podłączenia posesji do kanalizacja i dzi-
kich wysypisk. Znaczący udział wśród 
styczniowych interwencji miały również 
kontrola ruchu drogowego – 63, które 
dotyczyły parkowania i zajęcia pasa 
drogowego. Nieco mniej było kontroli 
bezpieczeństwa - 46 (działania związane 
z epidemią,  kontrole obiektów komu-
nalnych, miejsc spożywania alkoholu i  
przebywania osoby  bezdomnej. Straż-
nicy zapisali w „Dzienniku” także 28 
interwencji związanych ze zwierzętami.                                                                                                           

Kronika  Straży Gminnej 
Wybrane interwencje

- 8.01.2021 r. - Dopiewo, ul. Leśna: nieza-
chowanie ostrożności przy trzymaniu 
psa. Sprawcę ukarano mandatem.  

- 11.01.2021 r. - Dopiewo, ul. Migdało-
wa: spalanie w ognisku materiałów 
zabronionych. Sprawcę ukarano 
mandatem.

- 15.01.2021 r. - Skórzewo, ul. Serdeczna 
– zanieczyszczenie drogi. Sprawcę 
ukarano mandatem. 

- 22.01.2021r. - Dąbrówka, pas drogi 
S-11: podrzucenie śmieci. Sprawcę 
ustalono i ukarano mandatem.   

- 25.01.2021r. - Konarzewo, ul. Bukow-
ska: podrzucenie śmieci. Sprawce 
ustalono i ukarano mandatem.  

Adam Półtoraczyk,  
Komendant Straży  

Gminnej w Dopiewie

Kronika policyjna

Nietrzeźwi kierujący:
- Dopiewo – 0.86 mg/l,
- Gołuski – 0.31 mg/l.

Kradzieże
– 8-9/01/2021 – Skórzewo: kradzież 

roweru,

–  4/1/2021 – Dąbrówka: kradzież roweru, 
– 17-18/01/2021 – Skórzewo: kradzież 

pojazdu Ford Fiesta, 
– 10-13/01/2021  - Pokrzywnica: kradzież 

elementów od pojazdu Ferrari, 
– 2.01.2021 – Skórzewo: kradzież grilla 

Volvo V40. 

asp. szt. Przemysław Waliński, 
Kierownik Ogniwa Prewencji  

w Komisariacie Policji w Dopiewie
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Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej

Zmarł Zbigniew Płotkowiak – stra-
żak i samorządowiec. Odszedł 9 lutego 
2021 r., w wieku 75 lat (1945 – 2021). 
Był wieloletnim prezesem jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Palę-
dziu, radnym Rady Gminy Dopiewo II 
kadencji (1994-1998) i członkiem Rady 
Sołeckiej wsi Palędzie przez 4 kadencje. 

Z zawodu był rolnikiem, przez kilka 
lat listonoszem. Kochał wieś, w której 
mieszkał, ludzi i OSP, z którą związany 
był przez całe dorosłe życie. Był jednym 
z ojców – założycieli jednostki, która 
powstała w Palędziu w 1965 r., prawie 56 
lat temu. Najpierw był jej gospodarzem 
(1965-1975), potem – skarbnikiem (1975 
– 1985), a następnie prezesem - przez 
ponad 35 lat, aż do śmierci (1985 – 2021). 

- Straż pożarna była dla Zbyszka 
„oczkiem w głowie”. Całym sercem zaan-
gażowany był w jej rozwój – mówi Jerzy 
Łączkowski, Naczelnik OSP Palędzie.  

Wspomnienie Zbigniewa Płotkowiaka
– W 1965 r. był odgórny na-
kaz, żeby tworzyć w gminach 
straże pożarne.  Wybudowali-
śmy więc w czynie społecznym 
szopę, w której trzymaliśmy 
konny wóz przeciwpożarowy. 
Konie zapewniali rolnicy, na 
zmianę, jak trzeba było jechać 
do pożarów. W latach 70. za-
stąpiły je traktory. Pierwszy 
wóz bojowy mieliśmy w po-
łowie lat 80.  Pomysł budowy 
strażnicy dojrzewał kilka lat. W 1978 r. 
został powołany do życia „Komitet Bu-
dowy Strażnicy i Świetlicy”, a w 1984 r. 
wykopaliśmy fundamenty. Strażnica 
powstała w 1985 r. i stała się centrum 
życia wsi. Mieliśmy gdzie organizować 
spotkania i zebrania, ale i zabawy, „Syl-
westry”. Spędziliśmy tu razem mnó-
stwo czasu. Wielu mieszkańców ma z 
tym miejscem miłe wspomnienia. Po 
śmierci Zbyszka zostałem sam spośród 
tych, którzy zakładali naszą jednostkę. 
8 lat temu odszedł Włodzimierz Cze-
szak, wcześniej druhowie: Czarnecki, 
Grycza, Bardowski… – wspomina  Jerzy 
Łączkowski.

- Druh Zbigniew dla nas wszystkich 
był „Dobrym Wujkiem”. Od kilku lat 
nie działał już w akcjach ratowniczo-
-gaśniczych, ale zawsze wspierał mło-
dych dobrym słowem. Często mówił: 
„Jesteście młodzi, działajcie!” Miłość 
do straży zaszczepił u swoich trzech 
synów, którzy kolejno, jako 12-latko-

wie, wstępowali do OSP Palędzie i nadal 
działają w jednostce. Zawsze jednoczył 
ludzi do działania, budował atmosferę 
wsparcia i mobilizacji. Był inicjatorem, 
dawał impuls do rozwoju jednostki, za-
równo w kwestii wyposażenia, jak i 
podnoszenia kompetencji przez naszych 
strażaków – mówi Michał Rackowiak 
z OSP Palędzie.

Za zaangażowanie, oddanie i czynną 
służbę w szeregach OSP Palędzie Zbi-
gniew Płotkowiak został  oznaczany: 
brązowym, srebrnym i złotym „Me-
dalem za zasługi dla pożarnictwa”. W 
2015 roku został wyróżniony nagrodą 
„Strażak Roku Powiatu Poznańskiego”. 
Był wzorowym strażakiem i dobrym 
organizatorem – takim pozostanie w 
naszej pamięci.

Rodzinie, Druhom z OSP Palędzie 
i Bliskim - składamy szczere wyrazy 
współczucia. 

AM, fot. Adam Mendrala

OPS Dopiewo
• 4.01.2021 – Więckowice, ul. Klono-

wa. Widoczne zadymienie z drogi 
Dopiewo - Więckowice, wypalania 
pozostałości roślinnych.

• 5.01.2021 – Konarzewo, ul. Kościel-
na. Pożar sadzy w kominie.

• 7.01.2021 – Dopiewo, ul. Wyzwole-
nia. Pożar sadzy w kominie.

• 7.01.2021 - Konarzewo - trasa S5. 
Plama oleju.

• 9.01.2021 – Trzcielin, ul. Płk. An-
drzeja Kopy. Pożar kontenera na 
odzież używaną.

• 15.01.2021 – Więckowice, ul. Jezior-
na. Zabezpieczenie lądowiska LPR.

• 15.01.2021 – Konarzewo, ul. Zielona. 
Miejscowe zagrożenie - NZK

• 18.01.2021 – Dopiewiec, ul. Szkolna. 
Dachowanie samochodu osobowego.  
18.01.2021 – Dopiewiec, ul. Wodna. 
Tlenek węgla - alarm z czujki.

• 25.01.2021 – Niepruszewo,  
ul. Świerkowa. Pożar stolarni.

• 28.01.2021 – Glinki, ul. Czereśnio-
wa. Pożar budynku mieszkalnego 
- pożar kotłowni.

• 30.01.2021 - Autostrada A2 – 149 
km, kierunek: Świecko. Kolizja 
samochodu ciężarowego

• 30.01.2021 - Konarzewo ul. Bu-
kowska. Widoczny ogień i silne 
zadymienie związane z poża-
rem pozostałości roślinnych. 
31.01.2021 - Wsparcie akcji WOŚP – 

otwarcie remizy dla zwiedzających 
i kwestowanie. 

OSP Palędzie
• 5.01.2021 - Skórzewo ul. Poznańska. 

Ognisko bez nadzoru.
• 16.01.2021 - Skórzewo ul. Sportowa. 

Pożar sadzy w kominie.
• 18.01.2021 - Dąbrówka ul. Cisowa. 

Pomoc policji w otwarciu miesz-
kania. Dwie osoby zabrane przez 
ZRM do szpitala.

• 18.01.2021 - Droga Palędzie - Do-
piewiec. Dachowanie samochodu 
osobowego. Brak osób poszkodo-
wanych.

• 19.01.2021 - Zakrzewo. Pożar domu. 
Alarm okazał się fałszywy – bu-
dzący niepokój dym wydobywał 
się z komina.

• 22.01.2021 - Droga serwisowa Go-
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bezpieczeństwo / wspomnienia

Zmarł Edmund Frąckowiak, rad-
ny Gminy Dopiewo w latach 2002 – 
2006, sołtys Dąbrowy w latach 1991- 
2011, samorządowiec. Miał 79 lat 
(28.10.1942 -22.01.2021).

Zanim 14 lat temu przeszedł na eme-
ryturę, przez 25 lat prowadził z żoną 
gospodarstwo rolne, które przekazał 
synowi. Był członkiem Kółka Rolniczego 
w Dąbrowie i Rady Nadzorczej Spół-
dzielni Kółek Rolniczych w Dopiewie. 
Wcześniej pracował jako ślusarz i tokarz, 
miał tytuł mistrzowski. Był kontrole-
rem jakości. Jako sołtys był dobrym 
organizatorem, znał ludzi i potrafił ich 
włączać w pracę społeczną dla dobra 
wsi i jej mieszkańców.

- Współpracowałem z Edmundem 
przez wiele lat jako radny sołecki, przez 5 
lat jako podsołtys. Po zakończeniu pracy 
samorządowej był aktywnym uczest-
nikiem życia społecznego. Przychodził 
na zebrania sołeckie, wigilie seniorów, 
wydarzenia szkolne. Jak sam zostałem 
sołtysem w połowie kadencji, przeka-
zał mi kasę pancerną, do której zbierał 
podatki od mieszkańców. Powiedział: 

Wspomnienie Edmunda Frąckowiaka

„Masz, żeby Ci się pieniądze trzymały 
i żeby dużo ich było”. Chętnie korzystałem 
z jego doświadczenia i rad  – wspomina 
Krzysztof Dorna, sołtys Dąbrowy i radny 
Gminy Dopiewo. - Potrafił organizować 
ludzi wokół wspólnych przedsięwzięć, 
do pracy społecznej. Większych czy-
nów społecznych, w które się organi-
zacyjnie zaangażował, było z dziesięć. 
Dzięki temu powstało m.in. przyszkolne 
szambo, postawiony został płot wokół 
terenu szkolnego, przesunęliśmy figurę. 
Edmund łączył ludzi, wychodził im na-
przeciw, potrafił zaradzić problemom. 
Sprawiał, że sołectwo było partnerem 
dla Urzędu Gminy  – wspomina Krzysz-
tof Dorna.

 - W latach 90. przez 8 lat byłem 
dyrektorem SP w Dąbrowie, której soł-
tysem był wtedy Pan Edmund.  Sołtys 
mieszkał z rodziną prawie naprzeciw 
szkoły, więc często się widywaliśmy. 
Kontakty układały nam się dobrze  – 
wspomina Tomasz Kąkolewski, obecny 
kierownik Referatu Oświaty w Urzędzie 
Gminy Dopiewo. – Był bardzo przy-
chylny szkole, zawsze służył pomocą. 
Jak trzeba było, dzwoniłem. Jak był 
potrzebny ciągnik, pożyczał.  Jak  trzeba 
było coś przywieźć lub zorganizować 
ludzi, nie trzeba było dwa razy mówić. 
Pomógł na przykład przywieźć i zain-
stalować zbiornik bezodpływowy, który 
służył szkole do rozbudowy w 2018 r. 
Pan Edmund żył wsią, jej sprawy były 
mu bardzo bliskie – dodaje Tomasz Ką-
kolewski.

- Interesował się sołectwem i gmi-
ną. Urządzał sobie z kolegami rowe-
rowe objazdy. Jeździli w trójkę, co 
tydzień: Edmund Frąckowiak, Zenon 
Wachowiak (poprzedni sołtys Dąbrowy) 

i Czesław Woszak (swego czasu prze-
wodniczący Rady Gminy Dopiewo). 
Wybierali sobie miejscowości i ruszali 
w trasę. Nie miał wrogów. Znał ludzi 
w sołectwie i w gminie. Miły, ciepły 
i dobry człowiek.  U niego można było 
przegadać pół dnia. Szkoda takich lu-
dzi – mówi Krzysztof Dorna.

- Pan Edmund przychodził do mnie 
w odwiedziny, dość regularnie. Inte-
resowały go sprawy szkoły, w której 
sam kiedyś się uczył. Do pracy w szkole 
przyjechałam z Lubonia. Wprowadził 
mnie w środowisko, gdy w 2009 roku 
zostałam dyrektorem szkoły. Wspierał 
mnie podczas remontu szkoły. Na górze 
budynku była wtedy biblioteka i pozo-
stałości po wędzarni, trzeba było tę część 
uporządkować. Załatwił mi przyczepę 
do gruzu. Był dobrym człowiekiem, 
uprzejmym i poukładanym. Miał piękny 
charakter pisma, kaligraficzny. Takie 
pismo to rzadkość -  wspomina Elżbieta 
Zapłata - Szwedziak, dyrektor szkoły 
w Dąbrowie.

- Organizowaliśmy razem z mnó-
stwo imprez. Wspominałem wczoraj 
z żoną, jak tańczyliśmy na zabawie kar-
nawałowej, zorganizowanej w szkole 
dla naszego Klubu Seniora „Dąb” na 
początku 2020 r. Edmund był dobrym 
tancerzem, rozchwytywanym przez Pa-
nie, na balach nigdy nie siedział i nie 
podpierał ścian. Był szarmancki i ad-
orowany przez damskie towarzystwo 
– opowiada Krzysztof Dorna.

Pogrzeb odbył się 28 stycznia 2021 r. 
na cmentarzu parafialnym w Skórzewie, 

Składamy wyrazy współczucia Ro-
dzinie i bliskim.

AM, fot A. Mendrala

łuski-Dąbrówka. Kolizja- samochód 
dostawczy wpadł do rowu. Jedna 
osoba poszkodowana po przeba-
daniu przez zespół ratownictwa 
medycznego została na miejscu 
zdarzenia.

• 27.01.2021 - Palędzie - Dąbrówka. 
Transport niepełnosprawnej pa-
cjentki na szczepienie przeciwko 
Covid-19.

• 30.01.2021 - Autostrada A2 149km 
kierunek Świecko. Kolizja samocho-
du ciężarowego

• 30.01.2021 - Konarzewo ul. Bukow-
ska. Pożar pozostałości roślinnych.

• Ponadto druhowie OSP Palędzie 
uprzątnęli teren stawu w Palędziu 
oraz wycięli przeręble w zamarz-

niętej tafli zbiornika, dostarczając 
żyjącym w nim rybom powietrze.

OSP Zakrzewo
• 3.01.2021 - Wysogotowo, ul. Wierz-

bowa. Tlenek węgla - alarm z czujki. 
• 5.01.2021 - Skórzewo ul. Poznańska. 

Ognisko bez nadzoru.
• 11.01.2021 - Zakrzewo. Fałszywy 

alarm przeciwpożarowy monito-
ringu w firmie Marmite. 

• 16.01.2021 - Skórzewo ul. Działkowa. 
Pożar sadzy w kominie. 

• 16.01.2021 - Dąbrówka, ul. Poznań-
ska. Kolizja drogowa. 

• 18.01.2021 - Dąbrówka ul. Cisowa. 
Pomoc policji w otwarciu miesz-
kania. Dwie osoby zabrane przez 

ZRM do szpitala.
• 19.01.2021 - Zakrzewo. Pożar domu. 

Alarm fałszywy - dym z komina
• 22.01.2021 - Droga serwisowa: 

Gołuski-Dąbrówka. Kolizja- sa-
mochód dostawczy wpadł do rowu. 
Jedna osoba poszkodowana - po 
przebadaniu przez zespół ratow-
nictwa medycznego pozostała na 
miejscu zdarzenia.

• 23.01.2021 - Swadzim S11/92. Koli-
zja drogowa samochodu ciężarowego 
z osobowym.

• 30.01.2021 – Zakrzewo, ul. Radosna. 
Kolizja drogowa.

Beata Spychała, fot. Archiwum 
OSP Dopiewo i OSP Palędzie
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historia

Repatriacja ludności  
niemieckiej z terenu  
Gminy Dopiewo w 1947 r.  

W myśl ustaleń Konferencji Poczdam-
skiej od 1946 r. rozpoczęto wysiedlanie 
ludności niemieckiej z poszczególnych 
krajów. Dotyczyło to również Polski, gdzie 
problemem tym miał się zająć Państwowy 
Urząd Repatriacyjny. Organizował on 
m.in. punkty zborne dla ludności oraz 
ich zaopatrzenie i organizację środków 
transportowych. 

W punktach zbornych dokonywano 
sprawdzenia osób, kontroli bagażu, kon-
troli lekarskiej i dezynfekcji. Dostarcza-
nie osób do punktu zbornego należało 
do zadań Starostów, natomiast listę osób 
sporządzały Zarządy Gmin. 

W dniu 17 kwietnia 1947 r., wpłynęło 
do Zarządu Gminy w Dopiewie pismo 
Starosty Powiatu Poznańskiego, dato-
wane na 15 kwietnia 1947 r., opatrzone 
dopiskami: „Tajne” i „Bardzo pilne”, do-
tyczącymi przygotowania listy ludności 
niemieckiej, znajdującej się na terenie 
Gminy Dopiewo. W piśmie tym Staro-
sta poleca ponowne stwierdzenie liczby 
osób podlegającej repatriacji i przesłanie 
telefonogramem w nieprzekraczalnym 
terminie do 19 kwietnia, do godziny 
11.00. Do pisma dołączono wzór wy-
kazu i instrukcję jej wypełnienia, którą 
przedstawiam poniżej.

INSTRUKCJA
1 – Repatriacji podlegają wszyscy Niem-

cy: Reichsdeutsche, Baltenduetsche,  
Wolhyniendeutsche, Bessarabien-
deutsche itp.

2 – Nie podlegają natomiast repatriacji 
Volksdeutsche bez względu na na-
rodowość. Również nie podlegają 
repatriacji kobiety 6 tygodni przed 
rozwiązaniem i 6 tygodni po roz-
wiązaniu.

3 – Na terenie każdej Gminy – Miasta na-

Tajne i bardzo pilne
leży stworzyć Komisję  Ewakuacyjną 
na czele, której stoi wójt względnie 
Burmistrz. Ilość członków należy 
ustali w miarę potrzeby.  

4 – Komisje te należy podzielić  na pod-
komisje, w których skład winien wejść 
sołtys jako przewodniczący, przedsta-
wiciel partii, Urzędu Bezpieczeństwa 
względnie Milicji obywatelskiej.

5 – Gminna Komisja Ewakuacyjna win-
na podać Podkomisjom spis Niem-
ców podlegających ewakuacji, oraz 
dopilnować, czy polecenie zostało 
wykonane.

6 – Osoby ewakuowane należy powia-
domić 24 godziny przed terminem 
repatriacji, polecając zabrać bagaż 
do 40 kg. 

7 – W chwili repatriacji Podkomisja 
winna być obecna przy opuszczaniu 
mieszkań przez Niemców, mieszkanie 
opieczętować i spisać pozostałe mie-
nie poniemieckie. Wskazanym jest 
w celu zapobieżenia wyszabrowania, 
osiedlić natychmiast rodzinę pol-
ską, przy równoczesnym załatwieniu 
wszelkich formalności z Urzędem 
Mieszkaniowym i Likwidacyjnym.

8 – Członkom Komisji czy podkomisji nie 
wolno przeprowadzać rewizji u Niem-
ców oraz jakichkolwiek rekwizycji. 
Stosunek do ludności repatriowanej 
winien być poprawny. Wszelka sa-
mowola winna być doraźnie karana.

9 – Organa bezpieczeństwa otrzymają od 
swych władz przełożonych polecenie 
współdziałania w tej akcji.

10 – Repatriantów winien przewodniczą-
cy komisji dostarczyć pod ochroną 
miejscowej milicji do miejsca prze-
znaczenia. Termin oraz punkt zborny 
podany zostanie w swoim czasie.

11- Osoby umysłowo chore względnie ob-
łożnie chore, należy wykazać osobno 
z określeniem rodzaju choroby. Osoby 
te ewakuowane będą transportem 
sanitarnym 

[podpisano] 
Starosta Powiatowy

   Mgr Nowicki

Już w dniu 17 kwietnia 1947 r. Za-
rząd Gminy Dopiewo przedłożył wykaz 
osób podlegających repatriacji z terenu 
Gminy Dopiewo

Wykaz osób podlegających repa-
triacji:
-  Widermann Herman, syn Wilhelma 

i Anny, ur. w1927 r., obecnie zamiesz-
kały w Dąbrowie,

-  Pope Bernard, syn Gustawa i Marty, 
ur. w 1926 r., obecnie zamieszkały 
w Dopiewie,

-  Medtchien Paul, ur. w 1887 r., obecnie 
zamieszkały w Dopiewie,

-  Schichert Herd, ur. w 1929 r., obecnie 
zamieszkały w Dopiewie,

-  Langer Helmut, syn Franciszka 
i Szarloty, ur. w 1928 r., obecnie 
zamieszkały w Dopiewie,

-  Barman Martin, syn Gustawa i Zofii, 
ur. w 1906 r., obecnie zamieszkały 
w Dopiewie,

-  Heujermann Ida, córka Jana, ur. 
w 1920 r., obecnie zamieszkała 
w Dopiewcu,

-  Arndt Wili, syn Wilhelma i Berty, 
ur. w 1926 r., obecnie zamieszkały 
w Gołuskach,

-  Hehn Józef, syn Jana i Sabiny, ur. 
w 1853 r., obecnie zamieszkały w Ko-
mornikach,     

-  Hehn Julia, córka Józefa i Anny, 
ur. w 1871 r., obecnie zamieszkała 
w Komornikach,

-  Zimmer Jerzy, syn Pawła i Klary, 
ur. w 1929 r., obecnie zamieszkała 
w Plewiskach, 

-  Kreczman Emil, syn Michała i Fran-
ciszki, ur. w 1881 r., obecnie zamiesz-
kały w Palędziu,

-  Büttner Helmut, syn Otta i Anny, 
ur. w 1927 r., obecnie zamieszkały 
w Palędziu,

-  Fuchs Henryk, syn Rudolfa i Emmy, 
ur. w 1932 r., obecnie zamieszkały 
w Palędziu,

-  Rentyz Paweł, syn Karola i Emilii, 
ur. w 1910 r., obecnie zamieszkały 
w Palędziu,

-  Uzelmann Wilhelmina, córka Edwar-
da i Wilhelminy, ur. w 1927 r., obecnie 
zamieszkała w Trzcielinie, 

-  Uzelmann Edward, syn Edwarda 
i Wilhelminy, ur. w 1937 r., obecnie 
zamieszkały w Trzielinie,

-  Uzelmann Lidia, córka Edwarda 
i Wilhelminy, ur. w 1943 r., obecnie 
zamieszkała w Trzielinie, 

-  Feniuk Teresa, córka Karola i Ka-
tarzyny, ur. w 1895 r., obecnie za-
mieszkała w Trzcielinie,

-  Feniuk Elfreda, córka Józefa i Teresy, 
ur. w 1923 r., obecnie zamieszkała 
w Trzcielinie,

- Feniuk Eryka, córka Józefa i Teresy, 
ur. w 1940 r., obecnie zamieszkała 
w Trzcielinie,

-  Szuster Ida, córka Edwarda i Frydery-
ki, ur. w 1905 r., obecnie zamieszkała 
w Więckowicach, 

-  Schmolke Richart, syn Ferdynanda 
i Marii, ur. w 1893 r., obecnie za-
mieszkały w Chomęcicach,  
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kuchnia

Kiedy nastąpiła repatriacja ww. 
osób? - Niewiadomo, ale w piśmie Za-
rządu Gminy z 25 października 1947 r., 
poinformowano Starostwo Powiatowe 
w Poznaniu, że na terenie Gminy nie ma 

już Niemców podlegających repatriacji. 
Warto wspomnieć, że repatriacja z 1947 
r., była już drugą tego rodzaju akcją na 
terenie Gminy Dopiewo - pierwsza miała 
miejsce w 1946 r., kiedy to ponad 100 

osób (Niemców) dobrowolnie zgłosiło 
się z prośbą o umożliwienie wyjazdu.

dr Piotr Dziembowski

Co oznacza skromne jedzenie? Czy 
zjeść skromnie to zjeść mało? Stosowanie 
umiaru w jedzeniu nie jest jednoznaczne 
z dietą. Jemy wszystko, ale się nie roz-
jadamy. Prostota na stole jest niekiedy 
największym plusem dla smaku. Znany 
filozof grecki Sokrates powiedział: „Jemy 
aby żyć, nie żyjemy, aby jeść”. Z tego 
zdania płynie wielka mądrość, aktualna 
przez wiele stuleci. Jemy, żeby dostarczać 
organizmowi niezbędnej energii. 

Są takie czasy, że wszystko mamy na 
wyciągniecie ręki. Jesteśmy organiza-
torami swojego talerza. Co się na nim 
znajdzie, jakie jedzenie i jak przetwo-
rzone - to tylko zależy od naszej edukacji 
kulinarnej. Nie chcę poruszać historii 
naszych przodków, ale oni mieli jasno 
określony cel – nierzadko musieli zjeść 
cokolwiek, aby utrzymać się   przy życiu. 

Skromne jedzenie nie musi ozna-
czać jednak małą  ilość, ale konkret-
nie zbilansowane wartości kaloryczne, 
które dostarczą organizmowi potrzebną 
energię i zdrowie. Dzisiaj polecam Wam 
trochę przepisów, które zaspokoją nasze 
skromne potrzeby w kuchni i pozwolą 
nam zrealizować myśl Sokratesa „Jemy 
aby żyć”, a przy tym mieć przyjemność 
z tego, co sobie przyrządzimy i zjemy.

Pyry z gzikiem

Skromnie ale smacznie
Pyry z gzikiem to bardzo skromne 

danie, które sporządza się najczęściej 
w okresie postu. Pochodzi z XIX w. kiedy 
to w Wielkopolsce coraz bardziej zaczę-
ły rozpowszechniać się ziemniaki.  Aby 
sporządzić tytułową potrawę, ziemnia-
ki należy ugotować w osolonej wodzie 
w mundurkach, to znaczy w łupinach. 
Dopiero po ugotowaniu zdejmuje się 
ziemniaczaną skórkę a obrane „pyry” 
podaje z gzikiem, czyli zmielonym twaro-
giem wymieszanym z kwaśną śmietaną 
oraz przyprawionym solą i pieprzem. 
Smaku dodaje też pokrojona cebulka, 
szczypior lub koperek. Zwłaszcza te dwa 
ostatnie sprawiają, że potrawa pachnie 
świeżo i smakowicie. Dawniej potrawa ta 
była raczej jadana przez uboższych. Dziś 
to prawdziwy rarytas i duma kulinarna 
Wielkopolan. Danie wciąż sporządza się 
w wielkopolskich domach, najczęściej 
w piątki. 

Zupa z brukselki z sokiem 
z kiszonej kapusty

Składniki:
-  1 cebula 
-  3 ząbki czosnku 
-  3 łyżki oliwy 
-  1 marchewka 
-  1 pietruszka 
-  250 ml soku z kiszonej kapusty /1bu-

telka/
-  250 g brukselki 
-  300 g ziemniaków 
-  3-4 ziarna ziela angielskiego, 2 liście 

laurowe, 3 łyżeczki majeranku, sól 
do smaku

Przygotowanie:
Cebulę oraz oczyszczone, umyte 

brukselki, pozbawione twardych koń-
cówek, drobno posiekać .  Czosnek prze-
cisnąć przez praskę. Obraną marchew 
i korzeń pietruszki zetrzeć  na tarce. Na 
lekko rozgrzanej oliwie zeszklić cebu-
lę i czosnek. Po kilku minutach dodać 
brukselkę, a następnie starte na tarce 
warzywa. Dusić całość kilka minut pod 
przykryciem mieszając co jakiś czas, 
aby nie przypalić. Następnie przełożyć 
podduszone warzywa do garnka i zalać 
wrzątkiem - ok. 1.5 litra.

Dodać łyżeczkę soli, listki laurowe, 
ziele angielskie i zagotować. Ziemniaki, 
pokroić  w kostkę i dodać do gotującego 
wywaru. Po ok. 10 minutach wlać sok 
z kiszonej kapusty. Całość gotować na 
małym ogniu kolejne 20 minut. Pod ko-
niec dodać majeranek. Doprawić zupę 
solą i pieprzem do smaku i jeszcze goto-
wać  kilka minut. Podawać z grzankami 
czosnkowymi lub zwykłą bułką  

Bułki na wodzie  
z kiszonych ogórków
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kuchnia / przyroda

Składniki:
-  1 szklanka ciepłej wody 
-  25 g. drożdży
-  1/2 łyżeczki cukru 
-  550 g. mąki pszennej (typ 500 ) 
-  1/2 szklanki wody z ogórków kiszo-

nych 
-  1 płaska łyżeczka soli 
-  2 łyżki oleju  

Przygotowanie:
Ciepłą wodę wlać do miski. Dodać 

cukier i wkruszyć drożdże. Wymieszać 
i odstawić na 15 minut. Następnie wsypać 
mąkę, sól i wlać wodę z ogórków kiszo-
nych i olej. Wyrobić mikserem z hakami, 
lub robotem. Miskę z ciastem nakryć 
ściereczką i odstawić na około godzinę 
do wyrośnięcia. Po tym czasie ciasto 
przełożyć na stolnicę podsypaną mąką. 
Podzielić na 10 części. Z każdej części 
ciasta uformować bułkę. Gotowe bułeczki 
układać na blaszce wyłożonej papierem 
do pieczenia. Wierzch bułek posmarować 
rozmieszanym jajkiem, następnie tępą 
stroną noża zrobić przedziałek, przez 
środek bułki. Tak przygotowane bułki 
zostawić jeszcze na 15 minut do napu-
szenia. Piec w piekarniku nagrzanym 
do temperatury 200 stopni, 25 minut. 
Po upieczeniu wystudzić na kratce. 

Biała ryba w sosie  
maślano-cytrynowym

Maślano 
– cytrynowy sos do ryby
Składniki:

-  pół kostki masła, tj. około100g
-  jedna cytryna

-  jeden duży pęczek natki pietruszki
-  przyprawy: sól, pieprz czarny świeżo 

mielony

Przygotowanie:
W pierwszej kolejności dokładnie 

wyszorować cytrynę pod bieżącą wodą 
a następnie zetrzeć jej skórkę na tarce 
bacząc by nie naruszyć białej warstwy. 
Do rondelka włożyć masło i na średnim 
ogniu podgrzewać, by masło się rozpu-
ściło. Posiekać natkę pietruszki i dodać 
do rozpuszczonego masła wraz z sokiem 
z cytryny i startą skórką  .Pozostawić na 
małym ogniu jeszcze z 3 minuty. Polać 
sosem gorącą rybę.

Ryby
Składniki:
- 2 cienkie filety z białej ryby (dorsz, 

mintaj ) 
- 4 łyżki mąki 
- 2 łyżki oleju 
- sól i pieprz czarny 

Przygotowanie:
Filety z białej ryby odsączyć z wody 

na ręczniku papierowym, doprawić 
solą oraz pieprzem z obu stron. Na 
patelnię wlać 2 łyżki oleju i podgrzać 
na średnim ogniu. Filety z białej ryby 
dokładnie obtoczyć z obu stron w mące 
i wrzucić na patelnię. Smażyć do czasu 
uzyskania ulubionego przez nas stopnia 
ugotowania i podpieczenia ryby z obu 
stron. Usmażone, pięknie podpieczone 
filety z ryby odsączyć na ręczniku pa-
pierowym. Podawać na płaskim talerzu 
polane wcześniej przygotowanym sosem 
maślano-cytrynowym i posypane drob-
no posiekaną natką pietruszki w towa-

rzystwie ulubionych dodatków, takich 
jak na przykład gotowane lub pieczone 
ziemniaki, gotowany ryż oraz ulubione 
sałatki.

Sałatka z suszonych  
pomidorów z kurczakiem

Składniki:
–  150 g makaronu pełnoziarnistego
–  podwójna pierś z kurczaka
–  7 łyżek słonecznika
–  200 g suszonych pomidorów w oleju
–  5 łyżek jogurtu greckiego
–  sól, pieprz
–  przyprawa gros

Przygotowanie:
Makaron gotujemy wg instrukcji na 

opakowaniu. Mięso myjemy i kroimy 
w kostkę. Przyprawiamy solą, pieprzem 
i gyrosem. Mieszamy. Odstawiamy na 
chwilę, by mięso przeszło przyprawami. 
Na patelni, na niewielkiej ilości oleju, 
smażymy pierś z kurczaka. Pomidory 
suszone kroimy w paseczki. Słonecznik 
podsmażamy na suchej patelni. Do miski 
wsypujemy ugotowany makaron, doda-
jemy usmażoną pierś z kurczaka, sło-
necznik i suszone pomidory. Mieszamy. 
Dodajemy jogurt grecki. Przyprawiamy 
solą i pierzem. Ponownie mieszamy. Sa-
łatka gotowa.

Smacznego!  
Barbara „Barbalena”  

Plewińska, Sołtys Dąbrówki  
Fot. Arch. B. Plewińskiej

Bestia ze wschodu Nie mieliśmy wielkich nadziei. Przez 
ostatnie lata w naszej świadomości zima 
zaczyna być zjawiskiem egzotycznym. 
Wreszcie przyszła z całym dobrem swoje-
go repertuaru. Posmakowaliśmy zarów-
no zamieci śnieżnej, jak i temperatury 
-15ºC. Są to warunki, które testują sprzęt 
użytku powszechnego i infrastrukturę. 
Jest to również bardzo trudny czas dla 
dzikich zwierząt, bo pokarm jest pod 
śniegiem, bo trzeba znaleźć kryjówkę 
i zachować ciepło, a okolicę patrolują 
liczne drapieżniki. 

W naszej okolicy szczególnym wzię-
ciem wśród drobnych ptaków cieszą się 
ugory z obowiązkowym pasem gęstej 
tarniny (bezpieczna kryjówka). Po we-
getacji pozostały lebioda biała i inne 
chwasty. Teraz w czasie zimy ze śniegu 
wystają bezlistne chabazie z nasionka-
mi, idealne dla małych fruwaczy. Wśród 
ekipy stołującej się na tych chwastach 
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możemy spotkać gromady mazurków, 
zięb, czyży, trznadli, bojowych dzwoń-
ców i barwnych szczygłów. W tym roku 
udało nam się namierzyć jeszcze jeden 
gatunek ptaka, nie tak często widywanego 
w naszym otoczeniu. To sympatyczna 
zięba jer, mająca brązowe ubarwienie 
z białymi plamami na piórach skrzydeł 
(widać na zdjęciu). Uwielbia wyjadać 
wszelkie nasiona. Z przyjemnością za-
obserwowaliśmy w naszym ogrodzie 
powrót Białego. Wróbel żyje, ma się 
dobrze i lata ze swoim stadem.

Ostatnio w okolicy pojawiły się stada 
kwiczołów, których zimowym pożywie-
niem są owoce: jarzębina, głóg i jabłka. 
Latają w hałaśliwych stadach, namie-

rzając pozostałe na krzewach owoce. 
Obsiadają je gromadnie i zjadają z wiel-
kim smakiem. Jeśli chcesz zaprosić do 
swojego karmnika kwiczoła, to wywieś 
przy karmniku jabłka.

Okoliczne ugory byłyby prawdziwą 
sielanką dla drobnych ptaków, gdyby 
nie wyspecjalizowani łowcy, skromnie 
czekający na odpowiedni moment. Przy-
siadają w bezruchu na gałązkach krzewów 
na skraju pola. Doskonale wtapiają się 
w krajobraz. Ich bystre oko spostrzeże 
każdy niepozorny ruch, kalkulując wy-
datki energii i szanse na pomyślny łup. 
Wzbijają się do lotu, pikują i ... czasem 
mają szczęście, czasem nie. Jeśli się nie 
uda, to te manewry muszą powtarzać 

wiele razy, aż do skutku (na 
zdjęciu pustułka grzejąca się na 
balocie słomy). Do najczęściej 
spotykanych w naszej okolicy 
skrzydlatych drapieżników na-
leżą myszołowy i pustułki. Ich 
zimowym menu są gryzonie, bu-
szujące w ściółce w poszukiwaniu 
pożywnych nasion.

Zimowe białe tło wyodręb-
nia pięknie sylwety wiekowych 
drzew i masywnych zwierząt. 
Grupa muflonów na tle śniegu 
wygląda zjawiskowo.

Ogłoszony przez nas w po-
przednim numerze konkurs na 
wytypowanie prawidłowej ilości 
sikorek siedzących na karmniku 
zostaje nie rozstrzygnięty. Nie 
otrzymaliśmy żadnej odpowie-

dzi. Na karmniku uwieczniliśmy rów-
nocześnie siedzących 9 sikorek. Jest to 
rekord, który nie został do tej pory pobity.

Do przeczytania za miesiąc! 

Teresa Porankiewicz-Bartkowiak  
i Michał Bartkowiak

Michał Bartkowiak od grudnia  
2015 r. publikuje zdjęcia przyrodni-

cze na Facebook’u – na profilu  
„Dzika Strona Gminy  

Dopiewo”. Prowadzi też  
stronę: miodybartkowiaka.pl
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Lutowe święto zakochanych stanowi 
doskonały pretekst, by przypomnieć kilka 
niezwykłych historii miłosnych. Pora 
zatem na niezwykłą wycieczkę wokół 
Poznania szlakiem romantycznych unie-
sień, płomiennych romansów, a nawet… 
małżeńskich intryg i zbrodni.

W tym największy jest ambaras, 
żeby dwoje chciało naraz. W przypadku 
szwedzkiego oficera i szlachcianki z Po-
żegowa on chciał, ona – nie. Tragiczna 
historia zakończyła się w wodach jeziora 
Skrzynka w Wielkopolskim Parku Naro-
dowym, gdzie można dziś dostrzec zjawy 
obojga topielców. Zdecydowanie lepiej 
ułożyły się losy innej polsko-szwedzkiej 
pary. Lars von Engeström przebył do 
Polski jako dyplomata w misji matry-
monialnej, a później niespodziewanie 
pozostał, odnajdując w Rozalii Chłapow-
skiej miłość swojego życia. Szczęśliwym 
małżonkom zawdzięczamy pałac w Jan-

Miłość niejedno ma imię

kowicach – pierwszą w regionie budowlę 
w stylu klasycyzmu romantycznego.

Młodzieńcze  
porywy serca

Chłopak pochodził ze zubożałej 
szlachty z Głuszyny. Wybranką jego serca 
była Adyna Turno. Ich miłość rozkwitła 
w pałacu w Objezierzu. Ojciec dziew-
czyny był przeciwny, więc młodzieniec 
próbował ukochaną… uprowadzić. Plan 
udaremniono, a niedoszły porywacz, czy-
li Paweł Edmund Strzelecki rozpoczął 
barwną karierę podróżnika. W czasie 
swych egzotycznych wojaży korespondo-
wał z ukochaną, a jej imieniem nazwał 
jedną z gór w dalekiej Australii. Nie-
udane porwanie miało miejsce w parku 
w Więckowicach. Nieopodal, nad Je-
ziorem Niepruszewskim stoi tajemni-
czy krzyż, upamiętniający samobójczą 

śmierć młodych zakochanych, którzy 
nie uzyskali zgody rodziców na ślub. 
Identycznie zakończyło się życie dwojga 
kochanków, którzy zasłynęli jako Romeo 
i Julia z Puszczy Zielonki. Historię ich 
miłości opowiada tablica Szlaku Legend 
Puszczy Zielonki, stojąca na uroczysku 
Maruszka. Wydawało się, że również 
uczucie pilota Kazimierza Kosińskiego 
i Aleksandry Unrug z dworu w Mełpinie 
nie doczeka się szczęśliwego finału, ale 
ostatecznie młodzi dopięli swego, a ich 
losy przedstawia quest O Zakochanym 
lotniku i niejednym pomniku.

Na ślubnym kobiercu
Zdjęcia to idealna pamiątka ślu-

bu. Jednym z najczęściej wybieranych 
plenerów na sesję ślubną są urokliwe 
zakątki Arboretum Kórnickiego. Stam-
tąd blisko do Lasu Nowożeńców i Drzew 
Okolicznościowych Nadleśnictwa Babki, 
gdzie młodzi mogą wspólnie posadzić 
pamiątkowe drzewo. Młodą parę wypada 
uhonorować ślubnym prezentem. Pięk-
nym przykładem takiego upominku jest... 
romantyczny zameczek na wyspie Jeziora 
Góreckiego, który Klaudyna i Bernard 
Potoccy otrzymali w darze od Tytusa 
Działyńskiego, brata panny młodej.

Cyklicznie z PLOT 

Cyklem „Turystyczne PLOTki”, wspól-
nie z Poznańską Lokalną Organizacją 
Turystyczną (PLOT), przybliżamy na 
łamach „Czasu Dopiewa” perełki tury-
styczne okolic Poznania, by zachęcić 
Czytelników do samodzielnego pozna-
wania mniej lub bardziej znanych miejsc 
wartych uwagi. Poznańska Lokalna Or-
ganizacja Turystyczna: e-mail: biuro@ 
plot.poznan.pl , www.poznan.travel .

Red.

Krzyż nad Jeziorem Niepruszewskim (fot. Archiwum Urzędu Gminy Dopiewo)

Romantyczny zameczek na wyspie Jeziora Góreckiego 
(fot. Archiwum Urzędu Miejskiego w Mosinie)

Wyspa Miłości w Jankowicach (fot. Adam Michta)
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Pałac w Będlewie (fot. Piotr Basiński)

Romantyczny zameczek na wyspie Jeziora Góreckiego 
(fot. Archiwum Urzędu Miejskiego w Mosinie)

Baszta Halszki w Szamotułach (fot. Archiwum 
Muzeum Zamku Górków w Szamotułach)

Pałac w Więckowicach (fot. Beata Spychała)

Ławeczka Edmunda Bojanowskiego 
w Luboniu (fot. Justyna Kędra)

Kościół i zespół pałacowo-parkowy w Objezierzu  
(fot. Archiwum Urzędu Miejskiego w Obornikach) 

Romantyczne legendy
Na szczycie Dziewiczej Góry stoi tabli-

ca Szlaku Legend Puszczy Zielonki, która 
opisuje miłość pięknej Anny i rycerza 
zaklętego w niedźwiedzia. W kolejnych 
trzech historiach pojawiają się duchy. 
Pierwszym z nich jest Czarna Księżnicz-
ka, krążąca po parku w Szamotułach. Ta 
postać to Halszka Ostrogska, więziona 
przez męża w baszcie zamkowej, stano-
wiącej część Muzeum Zamku Górków. 
W Kórniku straszy Biała Dama, czyli 
duch Teofili Działyńskiej, posądzanej 
o liczne, skandalizujące romanse: z księ-
dzem, pastorem, a nawet ogrodnikiem. 
Obyczajowy skandal towarzyszył również 
Czarnej Damie, czyli Felicji Potockiej. 

O jej tragicznym romansie opowiada 
quest Pałac w Będlewie i historia z dresz-
czykiem.  

Różne oblicza miłości
Poszukując przykładów miłości al-

truistycznej warto zajrzeć do Muzeum 
imienia Ojca Mariana Żelazka w Chludo-
wie, by poznać działalność jego patrona, 
misjonarza niosącego pomoc trędowa-
tym w Indiach. Z podobnej strony dał 
się poznać także Edmund Bojanowski, 
opiekun chorych na cholerę i założyciel 
ochronek dla dzieci, którego pomnik-
-ławeczka stoi w Luboniu. O patrioty-
zmie i miłości do ojczyzny świadczą 

pomniki, ale również mniej oczywiste 
obiekty, na przykład mural powstań-
czy w Buku. Śladów rozmaitych uczuć 
można szukać na płótnach ze zbiorów 
Galerii Malarstwa w Rogalinie takich jak 
„Uwodzicielka (Czarodziejka Zeineb)”, 
„Spór małżeński Gryfiny z Leszkiem 
Czarnym” czy „Pokusa”. A gdzie wybrać 
się na romantyczny spacer? Idealną sce-
nerię zapewni niezwykła Wyspa Miłości 
w parku w Jankowicach albo Zakątek 
Zakochanych w Arboretum Kórnickim, 
który podobno był już miejscem niejed-
nych zaręczyn.

Piotr Basiński 
Poznańska Lokalna  

Organizacja Turystyczna
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29 Finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy w naszej Gminie od-
był się na podobnych zasadach, jakie 
obowiązywały w całym kraju. Trzeba 
było zachować reżim sanitarny, który 
dotkliwie ograniczał pole manewru or-
ganizatorom i wolontariuszom. Przy-
gotowaliśmy wydarzenia odmienne od 
znanych nam z poprzednich finałów i  lat 
wspólnego grania z Jerzym Owsiakiem. 
Mimo to wspólne wysiłki na rzecz WOŚP 
zakończyły się sukcesem.

Nie było wielkiej imprezy, wystę-
pów artystycznych, pokazów, licytacji 

WOŚP w Gminie Dopiewo
na żywo i wielu innych elementów, do 
których przyzwyczailiśmy się wszyscy, 
nierozerwalnie związanych z graniem. 
Mimo to nastroje były odświętne. Spo-
dziewaliśmy się, że nie zbliżymy się do 
kwoty zebranej rok wcześniej (120 tys. 
zł), ale uzyskany wynik pozytywnie nas 
zaskoczył (finałowy dzień zakończyliśmy 
wynikiem: blisko 94 tys. zł; na oficjalne 
potwierdzenie tej kwoty, jak co roku, 
trzeba poczekać). To dużo, biorąc pod 
uwagę  nadzwyczajne warunki i brak tzw. 
kosztów organizacyjnych, bo graliśmy 
„bezkosztowo”.

Nie kwota jest jednak najważniejsza. 
WOŚP to nie wyścig, za który przyznaje 
się miejsca na podium i nagrody. Wy-
granym jesteśmy my wszyscy i każdy 
z osobna, kto przyczynił się do wspólnego 
sukcesu. Nie ważne czy wrzuciłeś do 
puszki 1 grosz, czy 100 złotych, ważne że 
się włączyłeś, i o tym należy pamiętać. 

Duży nacisk w naszym sztabie po-
stawiliśmy na bezpieczeństwo wolon-
tariuszy i każdego, kto przyszedł do sali 
widowiskowej Centrum Rehabilitacyjno  
Kulturalnego w Konarzewie. Stoiska do 
liczenia zebranych i przywiezionych z te-
renu pieniędzy były oddzielone od siebie 
i wzmocnione pleksi. Proces przelicza-
nia każdej puszki przebiegał sprawnie. 
Wolontariusze szybko przechodzili do 
sali obok na ciepłą herbatę lub kawę i na 
słodki poczęstunek, który od wielu lat 
zapewnia nam Chata Polska w Dopiewie. 

Mimo restrykcji nie brakowało okazji 
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do aktywnego spędzenia przez chętnych 
choćby części tej wyjątkowo świątecz-
nej niedzieli. W Dopiewie, Konarzewie 
i Skórzewie odbywały się gry terenowe 
dla rodzin zorganizowane przez Szczep 
ZHP Dopiewo, polegające na zaliczaniu 
zadań przygotowanych w punktach roz-
mieszczonych w tych miejscowościach. 
Również jednostka Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Dopiewie udostępniła 
na dzień finału swoją siedzibę - można 
było tu przyjść i zapoznać się z remizą, 
ze sprzętem znajdującym się na wypo-
sażeniu jednostki, o którym druhowie 
strażacy chętnie opowiadali „wośpowym” 
gościom. W tym dniu wyjątkowo otwarta 
była także Biblioteka w Dopiewie - nie 
tylko zbierano tu pieniądze, ale wy-

pożyczano także książki, a zalegający 
z ich zwrotem czytelnicy mogli liczyć 
na amnestię. 

W momencie przekazania zebranych 
pieniędzy do banku, biorąc pod uwagę 
kwestę w terenie,                      zbiórkę za 
pośrednictwem sztabowej e-Skarbonki, 
aukcje uruchomione na Allegro i licyta-
cję złotego serduszka (po raz pierwszy 
w naszym sztabie - darczyńca zapłacił 
za nie 8 tys. zł) mogliśmy zadeklarować 
kwotę 93 843,80 zł. Była to kwota prze-
kraczająca nasze najśmielsze oczekiwa-
nia. Na ostateczny rozrachunek musimy 
poczekać około miesiąca. 

Ogromne podziękowania kierujemy 
do wszystkich wolontariuszy, sztabow-
ców, Gminnej Biblioteki Publicznej i Cen-

trum Kultury - za coroczną, nieocenioną 
pomoc, darczyńcom za fanty na licytację 
oraz każdemu kto dołożył choćby małą 
cegiełkę do wielkiej budowli zwanej Wiel-
ką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Oby 
kolejne finały mogły odbywać się tak jak 
dawniej. Do zobaczenia w przyszłym roku 
na 30 – jubileuszowej – edycji. Będzie 
się działo!

Jacek Kwiatkowski,  
Sztab WOŚP w Dopiewie 

Fot. Archiwum Sztabu  
WOŚP w Dopiewie

Pochodząca z Zakrzewa w Gminie 
Dopiewo Natalia Balicka 17 stycznia 
sięgnęła po tytuł i koronę  I Wicemiss 
Polski 2020.  We wrześniu ubiegłego 
roku odniosła sukces regionalny, zosta-
jąc Miss Województwa Wielkopolskiego. 
Natalia jest 22-letnią studentką kierunku 
lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w 
Bydgoszczy. Interesuje się modelingiem, 
śpiewem i sportem - trenuje kickboxing, 
kitesurfing i snowboard. Jej zdaniem  

Wielkopolanka I Wicemiss Polski 
w parze z urodą powinny iść osobowość 
i naturalność.  - Jestem osobą otwartą, 
pewną siebie i zawsze dążę do zreali-
zowania własnych celów - powiedziała 
podczas Konkursu Miss Polski. 

AM, fot. Archiwum Miss  
Województwa Wielkopolskiego /  

Kamil Hadyński

Rozmowa z Natalią Balicką, 
pochodzącą z Zakrzewa w Gminie 
Dopiewo I Wicemiss Polski 2020 
i Miss Wielkopolski 2020.

Gratulujemy Pani sukcesu!  Roz-
mawialiśmy kilka miesięcy temu, 
po zdobyciu przez Panią tytułu Miss 
Wielkopolski 2020. W styczniu 
tego roku sięgnęła Pani po koronę 
I Wicemiss Polski 2020. Według 
jurorów jest Pani drugą spośród 
24 najpiękniejszych Polek, które 
stanęły w szrankach rywalizacji. 
Czy finał krajowy był podobny do 
konkursu regionalnego? Czy mię-
dzy obydwoma konkursami były 
jakieś różnice?

- Bardzo dziękuję. Oba konkursy 
dość mocno się od siebie różniły. Głów-
na różnica polegała na tym, że finał 
krajowy był transmitowany na całą 
Polskę. Naszą rywalizację można było 
oglądać w Polsacie. Świadomość tego 
stresowała mnie najbardziej. Dodatko-

Miss Doktor wą różnicą były przygotowania. Finał 
krajowy poprzedzało 10-dniowe, bardzo 
intensywne zgrupowanie, na którym 
uczyłyśmy się choreografii, miałyśmy 
sesje zdjęciowe i tzw. „nagrywki”, czyli 
występy przed kamerą, których efek-
tem musiały być filmy prezentacyjne, 
emitowane w trakcie transmisji finału 
na antenie, między naszymi wyjściami 
na scenę.

Czy jest Pani zadowolona  
z tytułu I Wicemiss, czy też odczu-
wa Pani jakiś – choćby niewielki 
– niedosyt?

- Dla mnie tytuł I Wicemiss Polski 
jest ogromnym wyróżnieniem. Bardzo 
się z tego tytułu cieszę. Mam świado-
mość tego, że jestem na wymagających 
studiach i jednak mogłabym nie mieć 
wystarczająco dużo czasu na pełnienie 
funkcji Miss Polski, więc drugie miej-
sce ma swoje zalety. Nie da się zostać 
lekarzem bez poświęcenia na naukę 
odpowiedniej ilości czasu. Wymaga to 
naprawdę wielu wyrzeczeń i poświęceń. 
Uważam, że lepszego tytułu zdobyć nie 
mogłam.

Na czym polegała rywalizacja 
podczas finału Miss Polski? Jaka 
atmosfera towarzyszyła zmaga-
niom?

- Obawiałam się, że rywalizacja mię-
dzy nami będzie bardzo odczuwalna, że 
będą się zdarzały między nami kłótnie 
i nieprzyjemne sytuacje.  Na szczęście 
było zupełnie inaczej. Szczerze mówiąc, 
ani w trakcie zgrupowania, ani podczas 
samego finału nie było odczuwalne jakieś 
większe współzawodnictwo. Wszyst-
kie dziewczyny były super. Wspiera-
łyśmy się nawzajem, pocieszałyśmy się  
w kryzysowych momentach. Myślę, 
że dla wielu uczestniczek znajomości 
zawarte na zgrupowaniu, przerodziły 
się w kontakty pokonkursowe, trwa-
jące nadal, mimo że opadł już kurz na 
wybiegu i rozebrano dekoracje. 

Jaki wpływ na przebieg konkur-
su miał rygor, związany z epidemią? 
Czy między pokazami musiałyście 
używać maseczek?

- Tak, maseczki były cały czas obo-
wiązkowe. Trzeba je było nosić poza 
pokazami i próbami. Przed przyjazdem 
na zgrupowanie każda z uczestniczek 
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miała przeprowadzany test na CO-
VID-19. Na szczęście wszystkie „byłyśmy 
negatywne”. Przez całe zgrupowanie 
nie mogłyśmy wychodzić z hotelu, żeby 
przypadkiem się gdzieś nie zarazić. 
Przed galą finałową miałyśmy ponownie 
wykonywane testy na obecność koro-
nawirusa. Gdyby którejś z dziewczyn 
wyszedł test pozytywny, automatycznie 
byłaby zdyskwalifikowana. Myślę, że 
dla mnie najcięższa była konieczność 
spędzenia dziesięciu dni w jednym bu-
dynku, bez możliwości jakiegokolwiek 

wyjścia, nawet do pobliskiego sklepu 
za rogiem. Trudno było „wysiedzieć”.

Na co zwracali uwagę jurorzy?
- W tym roku jurorzy ogromną uwa-

gę przykładali do tego, w jaki sposób 
uczestniczka zachowywała się na zgru-
powaniu, jak prowadzi swoje media 
społecznościowe i co sobą reprezentuje. 
Oczywiście ważnym aspektem podczas 
oceny kandydatek było sprawdzenie 
znajomości języków obcych, w końcu 
w grę może wchodzić reprezentowanie 
Polski poza jej granicami.

Co mogło za-
decydować o roz-
strzygnięciu?

- Każda uczest-
niczka przed galą 
finałową miała 
rozmowę z jury, na 
której zadawane 
były różne pytania, 
dotyczące między 
innymi możliwości 
wypełniania zobo-
wiązań Miss Polski 
po zwycięstwie. 
Mnie zapytano na 
przykład o to, jak 
wyobrażam sobie 
połączyć studia le-
karskie z byciem Miss 
Polski. Nie ukryłam 
przed jury faktu, 
że to studia są dla 
mnie priorytetem, a 
uczestnictwo w kon-
kursie traktuję jak 
przygodę – wielką, 
ważną, interesującą, 
ale jednak przygodę. 

Myślę, że to mogło zadecydować o roz-
strzygnięciu.

Jest Pani zadowolona z wyni-
ku? Czy sukces wiąże się dla Pani 
z obowiązkami?

- Tak, jestem. Dla mnie jest to czy-
sta przyjemność! Uwielbiam jeździć 
na sesje zdjęciowe i pozować przed 
obiektywem. Moje plany na „rok pa-
nowania” jako I Wicemiss Polski wiążą 
się jednak głównie z organizowaniem 
licznych zbiórek – na przykład na rzecz 
rodzinnych domów dziecka i schronisk 
dla zwierząt. Już od najmłodszych lat 
biorę udział w akcjach charytatywnych 
i pomagam innym, więc nie jest to dla 
mnie zobowiązanie, lecz kontynuacja 
moich starych nawyków. Miałam okazję 
zorganizować już jako Wicemiss Polski 
jedną  taką zbiórkę. Wiem, że jest to 
najlepszy sposób, w jaki osobiście mogę 
pomóc innym. 

Czy sukcesy w konkursach pięk-
ności pomogą Pani w osiągnięciu 
życiowych celów zawodowych lub 
pozazawodowych?

- Myślę, że jedynie tych pozazawo-
dowych, ponieważ drogę zawodową już 
od dłuższego czasu mam zaplanowaną. 
Na pierwszym miejscu jest dla mnie 
zostanie lekarzem, a z tym konkurs 
Miss ma raczej niewiele wspólnego. 
Jeżeli chodzi o plany pozazawodowe 
to bardzo chciałabym brać udział w 
reklamach, sesjach zdjęciowych dla 
firm jubilerskich, odzieżowych, a w 
tym z kolei sukces w konkursie Miss 
może mi pomóc.

Co dalej? Jakie są Pani plany 
na przyszłość?
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- Teraz przede wszystkim skupiam 
się na studiach. Chcę zakończyć ten rok 
z dobrymi ocenami. Dalej nie wiem, co 
jeszcze urodzi mi się w głowie. Myślę, 
że moja przygoda z konkursami Miss 
powoli dobiega końca, bo uważam, że 
osiągnęłam już to, co było możliwe. 
Sukcesy związane z konkursami Miss 
Wielkopolski i Miss Polski sprawiły mi 
mnóstwo radości i dostarczyły wyjąt-
kowej energii. Trudno byłoby doświad-
czyć takich emocji gdzieś indziej. Nie 
lubię się nudzić, lubię jak moje życie jest 
zróżnicowane więc na pewno jeszcze o 
mnie usłyszycie! Może spróbuję swoich 
sił w modelingu.

Czy możliwe, że - biorąc pod 
uwagę pozytywne doświadczenia 
i niezapomniane emocje – da się 
Pani skusić na udział w kolejnym 
konkursie piękności?

- Coś się kroi. Nie mogę zdradzać 

szczegółów. Powiem tylko tyle, że będę 
reprezentowała Polskę na konkursie 
międzynarodowym.

A ‘propos wyjazdów i przekra-
czania granic. Czy to prawda, że 
niedawno wyprowadziła się Pani 
z Zakrzewa? 

- Tak, niestety to prawda. Raczej 
do Zakrzewa już nie wrócę.  Gdyby 
nie pandemia, to już wcześniej więcej 
czasu spędzałabym poza domem. Ale 
mam dobre wspomnienia związane z 
Zakrzewem i Gminą Dopiewo, które 
pozostaną w moim sercu na zawsze.

14 lutego obchodziliśmy Walen-
tynki. Czy lubi Pani to święto? Z 
czym się ono Pani kojarzy? 

- Jasne, że lubię!  Walentynki ko-
jarzą mi się z dniem pełnym radości, 
miłości i miłych słów, tych które mó-
wimy bliskiej nam osobie, i które sami 

słyszymy, więc bardzo je lubię! To Święto 
Zakochanych, a ja mam powody, żeby 
tego dnia świętować.

Jaki miała Pani pomysł na te-
goroczne Walentynki?

- W tym roku spędziłam pierwsze 
Wa lentynki z moją „drugą połówką”. Na 
szczęście, dzięki zluzowaniu obostrzeń 
przez władze państwowe, było można 
już spać w hotelach. Nasz walentyn kowy 
weekend spędziliśmy w polskich górach. 
Świętowanie trwało nieco dłużej. Dni 
aktywnie wykorzystaliśmy, jeżdżąc na 
snowbo ardzie, a wieczorami relakso-
waliśmy się w hotelowym spa. 

Rozmawiał: Adam Mendrala 
Fot. Robert Kobyliński /  

Archiwum Konkursu Miss Polski i 
Natalii Balickiej 

Fotograf - Robert Kobyliński

Jak bezpański pies
Pozostawiona sama sobie,
straciła rachubę czasu.

Przebierając
na klęczkach paciorki,
nie pamięta,
która to zdrowaśka.

Przekroczyła limit
za wczoraj,
za dzisiaj,
za dzieci na stanowiskach.

Czując dotyk na ramieniu
i ciche słowa-zamykamy
wstała i wyszła.

Kiedy usłyszała 
zgrzyt klucza w zamku,
ruszyła przed siebie,
nie wiedząc dokąd.

Aldona Latosik, 7 I 2016

W maratonie przemijania
Goniąc za wskazówkami, 
wymyka się młodości. 
Pomimo że nigdzie jej nie śpieszno, 
pokonuje kolejne doby, 
nie patrząc w stronę mety. 
 
Nie ma dobrego słuchu, 
Gdyby miała zaśpiewać w chórze 

Wierszem podkuj buty
na błękitnej scenie nieba, 
aniołom skrzydła by opadły. 
 
Chociaż z każdym dniem 
coraz trudniej unosić nogi. 
Truchtem, szurając kapciami, 
posuwa się do przodu,
pokonując labirynt przemijania.

Aldona Latosik, 6 I 2021

Lustrzane odbicie
Patrząc w zamglone lustro,
z wiankiem babiego lata na głowie,
przedziera się przez kolejne dni
obrosłe kolcami.

Z uporem pokonuje
pozostałe strzępy godzin z nadzieją, 
że nadal cieszyć ją będą promienie 
i smuga nocnego marka
wpadającego przez ażur firanek.

Kochając życie, nad życie,
pokona każdą grudę codzienności,
na przekór zamglonemu lustru,
w którym dostrzega historię
wymykającego się czasu.

Aldona Latosik, 7 I 2021

Dialog z ropuchami  
na języku

Jak opowiadała,
ropuchy od zawsze
pląsały mu na języku.

Przy pierwszej
I bez szczególnej okazji
wypluwa je, niczym zna-
ki interpunkcji,
które dźwięcznie wypadają mu z gęby
za coś i za nic.

Mijając się w progu,
pomiędzy nich wciska się rozpadlina,
która nie pamięta, od kiedy
wdarła się do małżeńskiego łoża.

Nie pełno sprytny,
Jak go żartobliwie nazywa,
jakiej nie głosiłby tezy,
z braku argumentów atakuje
i obracając się na pięcie,
znika z pola widzenia.

Aldona Latosik, 12 I 2021

Kiedy uśpione  
zaczyna żyć
Otwierając okno,
wsłuchuję się w trele,
jakby świt włączył pozytywkę.

Niebawem przedwiośnie
rozegra swoją partię
ze spadającymi iglicami promieni,
budząc wszystko,
co pcha się na światło dzienne.

Ku pokrzepieniu duszy,
uśpione zmartwychwstaje.

Aldona Latosik, 11 I 2021
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Złowieszcze grzbiety  
fal
Wzywały go fale,
takie miał odczucie.
Nie dając troskom rady,
poddał się całkowicie.

Nawet nie próbował
uciec z ramion rzeki.
Pluskiem go nakryły
rwącej wody grzbiety.

Spłukał z siebie troski,
na odchodne opił.
Wrota uchyliła
zimnej wody topiel.

Pod wiatr dźwigał plecak,
ciążył aż za bardzo.
Ledwo wzbijał skrzydła,
wpadał w grząskie bagno.

Trosk z sobą nie zabrał,
rozmyły je fale.
Krok po kroku znikał,
odchodząc w nieznane.

Aldona Latosik, 27 I 2021

Oda do bałwana
Satyrycznie

Długo czekałam na ciebie,
nietaktownie tak się spóźniać.
Płatków szukałam po niebie,
by móc z śniegu cię wyturlać.

Przyszła wreszcie zima śnieżna,
szal włożyłam, czapę grubszą.
Rondel na śmietniku leżał,
a więc miałam cię w co ubrać.

Oczy z koksu, nos marchwiowy,
węgli kilka w tors wcisnęłam.
No i byłeś już gotowy,
gdy guziczki ci rozpięłam.

Pocieszona i szczęśliwa,
że nie będę zimą sama.
Tak tuliłam, żeś się kiwał,
aż została brei plama.

Bom ja serce mam żarliwe,
płonie nawet przy bałwanie.
Znów samotna czekam w zimnie,
kiedy nowy śnieżek spadnie.

Aldona Latosik, 6 I 2015

Zimowe randez-vous
Bajka

Dzień był mroźny, lecz słoneczny,
śnieg skrzypiący pod łapkami.
Pies dla suczki na wskroś grzeczny,
szczekał pięknymi szczekami.

Ciepło zatem się ubrali,
iskrzył śnieg więc wzroku szkoda,
założyli okulary,
zresztą teraz taka moda.

Jednak butów nie ubrali,
puch przyklejał się do łapek,
jak w kołysce kolebali,
czucie w nogach już nie takie.

Sunia zmarzła i psu zimno,
dreszcze obu obleciały,
w gęstym lesie mroczna ciemność,
a do obejść kawał cały.

Randka szybko się skończyła,
zawrócili do swych domów,
kiedy mrozy są siarczyste,
ciepłe botki trzeba włożyć.

Aldona Latosik, 21 I 2013  
Kontakt z autorką:  

aldona51@poczta.fm

Dla dorosłych

„Niech stanie się światłość” - 
Ken Follett

Prequel najgłośniejszej książki Kena 
Folletta, „Filarów ziemi”, sprzedanej w 
ponad 27 milionach egzemplarzy. Epicka 
historia o początku epoki, w której za-
częła się kształtować potęga imperium 
brytyjskiego. Opowieść o nieokiełzna-
nej żądzy władzy, walce o prawa, które 
służą nie tylko rządzącym, o miłości i 
nienawiści, desperackim dążeniu do za-

Nowości książkowe i audiobookowe
chowania godności, nawet tam, gdzie 
nie ma na nią miejsca. 

„Ocalone” - Kate Furnivall

Niemcy, 1945. Klara Janowska oraz 
jej córka Alicja tygodniami wędrują do 
obozu wysiedlonych w Graufeld. W bru-
dzie, o głodzie, idą razem z 3200 innymi 
osobami, lecz nie narzekają. Przetrwały 
i zrobią wszystko, aby wrócić do domu. 

Dla młodzieży

„Przygoda dzika Toniego Ha-
lika” - Mirosław Wlekły

Sto lat temu urodził się chłopiec, 
którego największym marzeniem było 
zostać Indianinem. Tony Halik niczego 
się nie bał, znał wszystkie języki świata, 
a przygód miał tyle, że trudno je zliczyć, 
w dodatku z każdej opresji wychodził 
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cało. Niesamowity polski podróżnik, 
fotograf i filmowiec. Mieszkaniec Bu-
enos Aires, Miasta Meksyk i Warszawy. 
Obywatel całego świata. Polacy pamiętają 
go z kultowego programu telewizyjnego 
„Pieprz i wanilia”, który prowadził razem 
z Elżbietą Dzikowską.

„Anka Skakanka” - Agnieszka 
Chylińska

Anka Skakanka odbiera świat tro-
chę inaczej. Ale tak samo jak wszystkie 
dzieci wraz z 8-letnią siostrą Bożenką 
kocha zwierzaki i na zabój przyjaźni się 
z Frankiem Zezikiem. Nie posiada się 
ze szczęścia, gdy pod jej nogami lądu-
je piszcząca kulka... Nowy cykl, nowa 
bohaterka ale i starzy znajomi, których 
poznaliśmy dzięki niezwykłej Zezi. Ta 
historia to promyk światła w mrocznym 
świecie, w którym wszyscy chowają się w 
domach ze względu na tajemniczy wirus, 
a dorośli obawiają się o pracę.

Dla dzieci

„Fungarium: muzeum grzybów” 
Efektowny wielkoformatowy album 

o grzybach, z kolorowymi ilustracjami 
w stylu XIX-wiecznych rycin. Witaj-
cie w Muzeum Grzybów. Znajdziecie 
tu grzyby zombie, śmiertelnie trujące 
muchomory, smakowite trufle, kurki i 
borowiki oraz dostarczające cudownych 
leków pleśnie. Dowiecie się, jak grzyby 
ewoluowały, jak są zbudowane i jak się 
rozmnażają. Poznacie te hodowane przez 
owady, te, które wchodzą w symbiozę z 
drzewami, i te, które są największymi 
żywymi organizmami na Ziemi. Wejdźcie 
do „Fungarium”, by odkryć tajemnice 
królestwa grzybów.

„Rodzina Treflików”: Przygody 
do słuchania” - Liliana Fabisińska

Kolejny tom zabawnych opowiadań o 
perypetiach rodziny Treflików tym razem 
w wersji do słuchania i ukołysania do 
snu! Książka zawiera także mnóstwo 
inspiracji i pomysłów, jak nielubiane 
czasem czynności wieczorne zmienić 
w coś, co dzieci lubią najbardziej. Czyli 
dobrą zabawę!

Książki do posłuchania

„Rowerem i pieszo przez Czarny 
Ląd” - Kazimierz Nowak

Samotnie, bez pieniędzy, ale za to 
z niezłomnym charakterem i wielką 

determinacją, dzięki którym udaje mu 
się przebyć trasę wzdłuż całej Afryki z 
północy na południe, a następnie inną 
drogą – z południa na północ wyrusza 
Kazimierz Nowak , autor niniejszej 
opowieści, która niczym bajka odsłania 
przed nami cudowną krainę odległą tak 
w przestrzeni, jak i w czasie - Afrykę lat 
trzydziestych XX wieku…

„Problemy z Pitagorasem!” -  
Stella Tarakson

Pełne humoru i przygód wprowa-
dzenie do mitów greckich: opowieść 
o chłopcu, który sprawdza na własnej 
skórze, jak to jest być bohaterem. Tim 
myśli, że jego kłopoty się skończyły. Kie-
dy jednak łapie stopa do starożytności, 
okazuje się, że łatwo tam utknąć. Na 
drodze staje mu armia pawi i pewien 
zapatrzony w lusterko superbohater. 
Potrzebna będzie pomoc przyjaciół! 

„Bibliotekarka z Auschwitz”  
- Antonio G. Iturbe

Oparta na historii więźniarki obo-
zu Auschwitz-Birkenau, Dity Kraus, 
opowieść o nastolatce, która ryzyko-
wała życie, aby ocalić magię literatury  
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stowarzyszenia

w piekle Holokaustu. To książka warta 
polecenia tak samo jak „Noc” Eliego 
Wiesela czy „Dziennik” Anny Frank. 
Raz przeczytana, na zawsze zapadnie w 
pamięć. Ważna jako cenne świadectwo 
epoki Holokaustu.

Dostepność księgozbioru można 
sprawdzić w kalatogu on-line na stro-
nie www.bibldop.pl

Ilona Łysiak, Bibliotekarka 
 Gminna Biblioteka Publiczna  

i Centrum Kultury w Dopiewie

Rotacyjna radość

Wiadomość o ponownym zawie-
szeniu zajęć na Warsztatach Terapii 
Zajęciowej z powodu pandemii dotarła 
do nas 20 października. Sprawiła nam 
wielką przykrość. Mieliśmy nadzieję, że 
tym razem zawieszenie potrwa krócej. 
Niestety i tym razem spędziliśmy kolejne  
trzy miesiące w domu. Pracowaliśmy 
zdalnie, korzystając z zajęć umieszcza-
nych przez terapeutów na profilu Fb. 
Otrzymaliśmy także  pakiet zadań do 
wykonania w domu, ale to nie to samo, 
co możliwość spotkania, rozmowy, zajęć 
prowadzonych w pracowniach. 

Wznowienie zajęć od 19.01.2021 r. 
było dla nas źródłem wielkiej radości, 
Mogliśmy powrócić do naszych placó-
wek. Obecnie uczęszczamy na zajęcia 
w trybie rotacyjnym. 

Po powrocie na warsztaty, zajęcia 
rozpocząłem w pracowni komputerowej, 
gdzie w niewielkiej grupie 3-osobowej 
uczyłem się wykonywać kalendarze, 
krzyżówki, wykreślanki. Tworzyłem 
z Panią Kasią gazetkę warsztatową, 
przypomniałem sobie, na czym polega 
laminowanie i uczyłem się bindować. 
Niezmiernie mi miło, że znów mogę tu 
być. Nauczyć się nowych rzeczy, spotkać 
się z koleżankami i kolegami, a także 
z naszymi terapeutami, uczęszczać na 
warsztaty. 

Piotr Maćkowiak, Uczestnik 
WTZ „Promyk” w Konarzewie

Słonecznie 
zatroskani

Muzyka do życia  
i wyżycia

“Dlatego  śpiewam, żeby przeżyć 
kolejne lekcje w życia grze, dlatego 
śpiewam, żeby wierzyć, że nigdy nie 
jest aż tak źle”. - Muzyka to całe moje 
życie. Towarzyszyła mi od zawsze, dając 
mnóstwo satysfakcji. Śpiewałam wszę-
dzie: w domu, na rodzinnych imprezach, 
szkolnych akademiach, konkursach, prze-
glądach. Odkąd uczęszczam na zajęcia w 
Warsztacie Terapii Zajęciowej, ,Promyk” 
w Konarzewie, mogę swoją muzyczną 
pasję rozwijać. Od kilkunastu lat, razem 
z innymi uczestnikami, reprezentuję 
,,Promyk” we wszystkich  imprezach, 
takich jak: „Zlot Talentów”, „Anielskie 
Śpiewogranie”, „Złoty Słowik”, itp. Bar-
dzo lubię śpiewać. Pomagają mi w tym 
zajęcia muzyczne w Pracowni Muzyczno-
-Teatralnej. Uczymy się tekstów nowych 
piosenek, słuchamy tych ulubionych i 
śpiewamy to, co  daje nam radość. 

Pandemia wywróciła mój świat do 
góry nogami. Brak zajęć, utrudniony 
kontakt z kolegami i koleżankami po-
wodowały, że czasem było mi smutno. 
Wtedy chodziłam z mamą na spacery, 
słuchałam muzyki, oglądałam teledy-
ski, spisywałam teksty i starałam się 
ich nauczyć na pamięć. Bardzo chętnie 
zaglądałam na naszego warsztatowego 
facebook’a  i odrabiałam przekazywane 
przez terapeutów zadania. To one po-
zwalały mi przetrwać ten trudny czas. 

Teraz, kiedy wróciłam na zajęcia, 
mogę się wreszcie wyżyć. Śpiewam do 
mikrofonu te piosenki, które bardzo 
lubię i te, które śpiewamy od zawsze. 
Okres Bożego Narodzenia sprzyjał mojej 
muzycznej pasji, ponieważ często śpiewa-
łam kolędy. Muzyka pozwala mi pełniej 
przeżyć każdy kolejny dzień. Cieszę się 
bardzo, że mogę śpiewać, bo dzięki  temu  
moje życie jest weselsze i piękniejsze.

Monika Andrzejewska,  
Uczestniczka WTZ  

,,Promyk” w Konarzewie

Dopóki piłka w grze

Chciałbym się podzielić z Wami 
moją pasją. Interesuję się sportem, a 
w  szczególności piłką nożną, siatków-
ką, piłką ręczną, skokami narciarskimi, 
judo i zapasami.

Już jako dziecko przejawiałem ta-
kie upodobania. Cały czas rozwijałem 
pasję, zdobywając i poszerzając wiedzę 
na temat ulubionych dyscyplin. 

Wolny czas chętnie spędzam oglą-
dając programy i transmisje sportowe. 
Jestem zachwycony naszą reprezentacją 
w piłce nożnej. Uważam, że jest to świetna 
drużyna, z dużym potencjałem. Mam 
w pamięci wszystkie imiona i nazwiska 
piłkarzy, a także wyniki rozgrywanych w 
ostatnich latach meczów.  Moimi idolami 
są napastnik i kapitan polskiej drużyny 
- Robert Lewandowski oraz bramkarz 
drużyny Niemiec - Manuel Neuer.

Z niecierpliwością czekam na eli-
minacje do Mundialu, które odbędą 
się za półtora miesiąca. Będę bardzo 
mocno kibicował naszej drużynie aby 
wywalczyła awans do udziału w Mi-
strzostwach Świata w Katarze w 2022 
r.  Jestem pewny, że uda im się zdobyć 
zwycięstwo. Mam nadzieję, że nowy tre-
ner zmobilizuje drużynę, zapewniając 
nam awans. Ja w to wierzę i będę trzymał 
mocno kciuki. 

Moim marzeniem jest uczestnictwo 
w prawdziwym meczu, na stadionie. 
Chciałbym choć raz mieć możliwość 
poczucia wyjątkowej atmosfery i emo-
cji towarzyszących rozgrywkom. Mam 
nadzieję, że moje marzenia kiedyś się 
spełnią. Będę wówczas najszczęśliwszym 
człowiekiem na świecie.

Kornel Klorek, Uczestnik WTZ „Pro-
myk” w Konarzewie 

Fot. Archiwum WTZ “Promyk”
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Od marca rusza rekrutacja do pu-
blicznych przedszkoli w Gminie Dopiewo 
w roku szkolnym 2021/2022. Zasady re-

Rekrutacja do przedszkoli 
krutacji udostępniamy na stronie: dopie-
wo.pl. Druk wniosku o przyjęcie dziecka 
do przedszkola, wraz z oświadczeniem, 

należy wypełnić poprzez stronę: https://
nabor.pcss.pl/dopiewo/przedszkole, 
czynną od 1 marca 2021 r. 

Więcej: dopiewo.pl. 
UG

Upłynął niespełna rok, od potwier-
dzenia w Polsce pierwszego przypadku za-
każenia wirusem COVID-19. Od tego cza-
su funkcjonowanie obiektów sportowych 
oraz organizacja imprez sportowo-re-
kreacyjnych została mocno ograniczona.  
Chcemy tu od razu zaznaczyć, że podob-
nie jak w roku ubiegłbym się nie podajemy  
i działamy dalej. Tak jak i Państwo, rów-
nież i My jesteśmy spragnieni sportowych 
wrażeń, emocji i walki. W roku 2021 
dużo chcemy zorganizować i nadrobić. 

Chcemy zorganizować eventy, które 
przez ograniczenia nie mogły się od-
być. Wśród zaplanowanych wydarzeń 
nie może zabrakować m.in.:
• X Jubileuszowej edycji „Biegu 

o Koronę Księżnej Dąbrówki” – 

Rekreacja na sportowo  
– plany GOSiR w Dopiewie w roku 2021

30 maja 2021 roku (niedziela), 
• „Eliminatora szosowego” - wyścigu 

kolarskiego  – 12 września 2021 roku 
(niedziela),

• Cross Duathlonu w Żarnowcu – 30 
października 2021 roku (sobota).

Podejmiemy się również organizacji 
Dopiewskich Igrzysk Przedszkolaków 
ZEUSKI, przeprowadzimy otwarte 
turnieje w piłkę nożną i siatkówkę dla 
każdej z grup wiekowych.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Dopiewie z dużą intensywnością 
przygotowuje się do zorganizowania i 
przeprowadzenia tych i innych imprez 
sportowo - rekreacyjnych.

Mamy nadzieję, że epidemia koro-
nawirusa nie pokrzyżuje nam planów 
i zaplanowane wydarzenia będą mogły 
się odbyć.

Tymczasem zapraszamy do upra-
wiania sportu na świeżym powie-
trzu. Cały czas są czynne ścieżki 
biegowe, las palędzko-zakrzewski, 
można pojeździć rowerem szlakami 
rowerowymi gminy Dopiewo, pospa-
cerować na terenie „Owocowej Plaży”  

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 
im. F. Chopina w Skórzewie wzięli udział 
ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Ra-
zem na Święta” zorganizowanej w końcu 
ubiegłego roku, przed Świętami Bożego 
Narodzenia, przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej. Udział w akcji zadeklarowało 
102 dzieci z klas I-VII, wiemy jednak, 

w Zborowie oraz poćwiczyć na urzą-
dzeniach siłowni zewnętrznych. Oso-
by chcące zahartować swój organizm 
zapraszamy do zimowej kąpieli w jezio-
rze  – morsowanie w każdą niedzielę na 
plaży w Zborowie. 

Pracownicy GOSiR w Dopiewie na 
bieżąco dbają o czystość i porządek  
na terenie obiektów. Będziemy starali 
się unowocześniać naszą bazę sportowo-
-rekreacyjną i wyposażyć ją w niezbędny 
sprzęt i urządzenia.

Życzymy, zarówno Czytelnikom 
„Czasu Dopiewa”, jak i sobie, aby Nasze 
sportowe plany się spełniły i aby 2021 r. 
był lepszy od poprzedniego ! Zdrowia i 
pogody ducha!

Mateusz Jaworski 
GOSiR w Dopiewie

 

Podarowali radość
że w rzeczywistości uczestników było 
nas o wiele więcej! Z ogromną rado-
ścią przyjęliśmy wiadomość o tym, że w 
przygotowanie wielu prac zaangażowali 
się także inni członkowie rodzin. Wysta-
wiony przy wejściu szkoły pojemnik, na 
przygotowane własnoręcznie prezenty i 
kartki świąteczne dla seniorów, wypełnił 

się po brzegi. To wyraz empatii wobec 
ludzi wokół.

Tydzień przed Świętami, gdy po nie-
bie pląsały zimowe promyki, świąteczna 
delegacja, złożona z uczniów, rodziców i 
opiekunów akcji, przekazała upominki 
mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej 
w Lisówkach. Spotkanie odbyło się w 
reżimie sanitarnym, dlatego mogliśmy 
zobaczyć wzruszenie tylko na twarzach 
trojga mieszkańców i personelu placówki, 
ale wiemy, że nasze wykonane przez na-
szych uczniów prezenty sprawiły radość 
również pozostałym pensjonariuszom. 
Kartki z życzeniami powędrowały do 
Domu Opieki Społecznej w Opalenicy.

Anna Rożek, Nauczycielka  
SP nr 1 w Skórzewie
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Gmina Dopiewo jest na portalach społecznościowych.
Nasze profile to:
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