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Głosujemy: 13 czerwca
Mieszkańcy Gminy Dopiewo będą 

wybierać Wójta 13 czerwca 2021 r. To 
już czwarty termin - przedterminowych 
wyborów – sytuacja z numeru na numer 
zmienia się więc dynamicznie. 

29 kwietnia 2021 r. ukazało się Roz-
porządzenie Prezesa Rady Ministrów 
w tej sprawie. Jego projekt został opubli-
kowany na stronie Rządowego Centrum 
Legislacji 3 dni wcześniej. Przesunięcia 
są następstwem rekomendacji Głównego 
Inspektora Sanitarnego, związanej z sy-
tuacją epidemiczną. W podobnej sytuacji 
znajduje się obecnie w Polsce 18 innych 
gmin i miast, dla których przygotowane 
zostały rozporządzenia z tym samym, 
czerwcowym terminem wyborów.

Przyczyną przedterminowych wybo-
rów w Gminie Dopiewo jest wygaśniecie 
mandatu, związane ze śmiercią Wójta 
Adriana Napierały 9 grudnia 2020 r. 
Do czasu wyboru nowego Wójta funkcję 
Wójta Gminy Dopiewo od 20 stycznia 
2021 r. pełni Zbyszko Górny, wyznaczo-
ny na to stanowisko przez Premiera. O 
dokończenie kadencji ubiega się dwóch 
kandydatów: Paweł Przepióra i Paweł 
Bączyk. Najpierw termin wyborów zo-
stał wyznaczony na 7 marca, potem na 
11 kwietnia i 9 maja.

Czwarty termin wyborów w Dopiewie

W związku ze zmianą terminu gło-
sowania, przesunięciu uległy inne daty 
w kalendarium wyborczym. Pełnomoc-
nictwo uprawniające do głosowania 
w imieniu osoby niepełnosprawnej lub 
kończącej w dniu wyborów 60 lat, któ-
ra samodzielnie nie może oddać głosu, 
można zgłosić do 4 czerwca. Wniosek 
o dopisanie do listy wyborców można 
złożyć do 8 czerwca (Aby wziąć udział 
w wyborach trzeba być zameldowanym 
w Gminie Dopiewo i wpisanym do spisu 
wyborców. O tym, czy mieszkaniec jest 
uprawniony do głosowania może dowie-

dzieć się, dzwoniąc do Urzędu Gminy 
Dopiewo - tel. 61 890 64 21 lub - 22, 
-20. Jeśli go w nim nie ma, musi złożyć 
wniosek o dopisanie do rejestru wybor-
ców.). Kampania wyborcza kończy się 
o północy 11 czerwca.

Adam Mendrala, Redaktor naczelny 
Fot. Michał Juskowiak

Czwarty termin wyborów wydłużył o kolejny miesiąc 
kampanię wyborczą w gminie Dopiewo.

List otwarty 18 z 21 radnych i  11 sołtysów Gminy 
Dopiewo podpisało się własnoręcznie 

pod  „Listem otwartym do 
Mieszkańców”, przekazanym 
do redakcji „Czasu Dopiewa” 
w ich wspólnym imieniu przez 
Przewodniczącego Rady 
Gminy Dopiewo – Leszka 
Nowaczyka, datowanym: 
20 maja 2021 r. i zawierają-
cym oświadczenie, w którym 
występujący razem samorzą-
dowcy zaprzeczają jakoby 
odbywali rozmowy z kan-
dydatem na Wójta - Pawłem 
Bączykiem, na które  powołuje 
się on w wywiadzie opubli-
kowanym w „Pulsie Gminy 
Dopiewo”, zatytułowanym „W 
ogniu pytań – część 2”, prze-
prowadzonym przez Natalię 
Wróblewską. 

Udzielając dziennikarce 
odpowiedzi na pytanie, doty-
czące konieczności współpra-
cy Wójta z radnymi i sołtysa-
mi, Paweł Bączyk stwierdził: 
„(…) odbyłem rozmowy  
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Wójt

z częścią radnych i sołtysów i także oni, 
na razie nieoficjalnie, widzą potrzebę 
zmian i takie zmiany popierają. Jestem 
przekonany, że po wyborach jesteśmy w 
stanie działać wspólnie dla gminy i jej 
Mieszkańców”. Jeżeli autor tych słów 
z kimkolwiek z radnych rozmawiał o 
konieczności zmian i ich poparciu, to 
fakt ten mógł mieć jedynie miejsce w 
przypadku 3 niepodpisanych pod listem 
radnych spośród 26 samorządowców (tylu 
razem jest radnych i sołtysów w Gminie 
Dopiewo; sześć osób łączy te funkcje). 

Zdaniem 23 samorządowców, któ-
rzy skierowali  „List otwarty do Miesz-
kańców” do redakcji „Czasu Dopiewa” 
wypowiedź Pawła Bączyka może miesz-
kańców wprowadzać w błąd, dlatego 
postanowili wspólnie zawartą w niej 
informację zdementować. Jednocześnie  
wyrazili poparcie dla kandydatury innego 
kandydata na Wójta Gminy Dopiewo –  
Pawła Przepióry, wyrażając akceptację 
dla jego planów. 

Oto treść tego listu: 
„Szanowni Mieszkańcy, 
Jako Radni i Sołtysi Gminy Dopie-

wo oświadczamy, że nie odbywaliśmy 
rozmów z Panem Pawłem Bączykiem na 
temat jego programu, gdyż nawet tako-
wego nie przedstawił i zaprzeczamy jego 
słowom wypowiedzianym w materiale 
prasowym – Puls Gminy nr 5/2021, iż 
rzekomo nieoficjalnie widzimy potrze-
bę zmian i takie zmiany popieramy. W 
najbliższych wyborach na Wójta Gminy 
Dopiewo popieramy kandydaturę Pana 
Pawła Przepióry, który przedstawił nam 
i swoim wyborcom spójny i realny plan 
działania, który akceptujemy.

[podpisali:]
Radni Gminy Dopiewo [podpisy 

złożyło 18 spośród 21 radnych wchodzą-
cych w skład Rady Gminy Dopiewo]:
Tadeusz Bartkowiak (s), Paweł Jazy, 
Marta Jamont, Krzysztof Dorna (s), 
Jan Bąk, Anna Kwaśnik (s), Agnieszka 
Grześkowiak (s), Mariola Nowak (s), 
Wojciech Dorna, Piotr Dziembowski, 
Mariola Walich, Magdalena Kaczma-
rek, Ilona Łysiak, Jakub Kortus, Walenty 
Moskalik (s), Leszek Nowaczyk, Justin 
Noorom, Piotr Strażyński

Sołtysi Gminy Dopiewo [nie 
będący radnymi; 6 z 11 sołtysów jest 
jednocześnie radnymi, stąd ich podpisy 
zostały złożone wyżej - oznaczenie (s)]:
Alojzy Sammler, Marian Czekalski, Bar-
bara Plewińska, Hanka Antkowiak – 
Janaszak, Tadeusz Plenzler.”

AM

Dzień Samorządu Terytorialnego 
to święto, które upamiętnia wybory 
samorządowe z 27 maja 1990 r. Były to 
pierwsze w pełni wolne i demokratyczne 
wybory w Polsce po  II wojnie światowej. 
Dzień Samorządu Terytorialnego został 
uchwalony przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej w 2000 r., na 10-lecie odrodze-
nia polskiego samorządu terytorialnego. 
Data obchodów to oczywiście 27 maja. W 
Uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
możemy przeczytać, że idea odbudowy 
w naszym kraju autentycznego samo-
rządu, utworzenia niezależnych władz 
terytorialnych była możliwa dopiero po 
1989 r. W odrodzonej Polsce rozpoczął 
się wówczas proces reformowania ustroju 
państwa, decentralizacji władzy i stopnio-
wego przekazywania jej w ręce obywateli. 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ustana-
wiając święto samorządu terytorialnego, 
wyraził uznanie i szacunek wszystkim 
osobom, które przyczyniły się do jego 
powstania i działalności. 

W Polsce przeprowadza się wybory 
członków organów jednostek samorządu 
terytorialnego: rad gmin, rad powiatów 
oraz sejmików województw, a od 2002 r. 
także jednoosobowych organów wyko-
nawczych gmin – wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast. W gminach niebę-
dących miastami na prawach powiatu 
wybory radnych odbywają się według 
ordynacji większościowej, natomiast w 
miastach na prawach powiatu, a także w 
powiatach i województwach według sys-
temu proporcjonalnego. Głosy wyborców 
przelicza się w nim na mandaty zgod-
nie z regułą d’Hondta, która preferuje 
duże ugrupowania. Prawo wybieralności 
(bierne prawo wyborcze) w wyborach 
do organów stanowiących jednostki sa-
morządu terytorialnego (rad i sejmików) 
ma osoba, która najpóźniej w dniu gło-
sowania kończy 25 lat. Kandydat nie 
musi stale zamieszkiwać na obszarze 
gminy, w której kandyduje.

Samorząd terytorialny w Polsce, 
zgodnie z konstytucją, wykonuje zadania 
publiczne nie zastrzeżone przez konsty-
tucję lub ustawy dla organów innych 
władz publicznych. W latach 1990 - 1998 
samorząd terytorialny istniał tylko na 
szczeblu gminy. Od 1 stycznia 1999 r. 

Dzień Samorządowca 2021
obowiązuje w Polsce trójszczeblowa 
struktura samorządu terytorialnego: 
samorząd gminny, samorząd powiato-
wy, samorząd województwa. Wybory 
samorządowe od 2018 r. odbywają się 
po znaczącej nowelizacji prawa wybor-
czego. Zmiana dotyczyła m.in wydłużenia 
kadencji z 4 do 5 lat oraz wprowadzenia 
dwukadencyjności wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast.

W Polsce, podobnie jak w innych 
krajach w Europie jedynie część zadań 
lokalnych i regionalnych realizują agen-
dy administracji rządowej. Zasadnicza 
część zadań administracyjnych jest re-
alizowana przez samorząd terytorialny, 
a konkretnie przez organy samorządowe 
podporządkowane odpowiedniej wspól-
nocie lokalnej.

Ostatnie kilkanaście miesięcy minę-
ło w cieniu walki z koronawirusem. To 
był czas bardzo trudnych decyzji, które 
pracownicy samorządowi musieli podej-
mować, chcąc zrealizować wszystkie pro-
jekty i zadania. Równocześnie, pandemia 
ukazała wielką solidarność lokalnych 
wspólnot, uwalniając u ludzi ogromne 
pokłady dobra. Mam nadzieję, że uda 
się pomyślnie wykonać wszystkie plany, 
a wówczas zadowolenie mieszkańców 
będzie największą nagrodą za pracę.

Obchody Dnia Samorządu Teryto-
rialnego obejmują cały kraj. Ich forma 
zależy od konkretnej gminy. Są więc 
uroczyste sesje rady gminy, koncerty, 
festyny, wystawy, konferencje, zawody 
sportowe i pokazy strażackie. W niektó-
rych gminach odbywają się uroczyste 
nabożeństwa w intencji samorządu tery-
torialnego. Wspólne obchody są okazją 
zarówno do dobrej zabawy, jak i wza-
jemnej integracji lokalnej społeczności i 
ich przedstawicieli. O Dniu Samorządu 
Terytorialnego pamięta również Prezy-
dent Rzeczypospolitej Polskiej. W Pałacu 
Prezydenckim wręcza on odznaczenia 
państwowe przedstawicielom samorzą-
du oraz podkreśla, że to najważniejszy 
element ustrojowy Rzeczypospolitej.

Z okazji Dnia Samorządu Terytorial-
nego należą się wszystkim pracownikom 
samorządowym gratulacje i podziękowa-
nia za wspólną troskę na rzecz rozwoju 
samorządności lokalnej, za ciekawe po-
mysły i śmiałe decyzje dla dobra lokal-
nej społeczności oraz za kształtowanie 
przynależności do naszej małej Ojczyzny. 
Potrzeba wielkiej siły, odpowiedzialności 
i mądrości w realizacji potrzeb społecz-
ności lokalnych. 

Zbyszko Górny 
Pełniący Funkcję  

Wójta Gminy Dopiewo
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Gmina Dopiewo znalazła się na 5 
miejscu spośród 17 Gmin Powiatu Po-
znańskiego pod względem wysokości 
wydatków ze środków UE w latach 2014-
2019 w złotych per capita. W ogólnopol-
skim rankingu przygotowanym przez 
pismo samorządowe „Wspólnota” zostali-
śmy sklasyfikowani - w kategorii „gminy 
wiejskie” - na 936 na 1538 pozycji, ze 

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

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

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

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

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

Gminny Ośrodek Sportu  
i Rekreacji w Dopiewie  
61 814 82 62

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Dopiewie 61 814 80 20

Zakład Usług Komunalnych  
w Dopiewie 61 814 82 31 

Spółka Wodna w Dopiewie
607 032 085

Pogotowie ratunkowe 999
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie gazowe 992

Telefon Antysmogowy
722 323 362

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

Centrum Medyczne  
Dąbrówka:   535 404 099
Przychodnia Zespół Lekarzy  
Rodzinnych  
w Dopiewie:  61 814 83 21
Przychodnia Bonus  
w Skórzewie: 61 814 36 25

Ważne telefony

Skutecznie pozyskujemy 
środki z UE

wskaźnikiem wynoszącym 789,30 zł. 
Najwyżej z naszego Powiatu uplasowały 
się Pobiedziska, które znalazły się na 
153 miejscu, ze wskaźnikiem 1453,57 
zł. Powiat Poznański znalazł się na 191 
na 314 miejsc w kategorii „powiaty”.

AM 
Żródło: wspolnota.org.pl

Miejsce w Powiecie Poznańskim Gmina Per-capita

1 Pobiedziska 1453,57

2 Suchy Las 1441,76

3 Kostrzyn 925,23

4 Kleszczewo 907,32

5 Dopiewo 789,30

6 Czerwonak 740,53

7 Puszczykowo 723,78

8 Mosina 581,97

9 Buk 580,99

10 Swarzędz 565,44

11 Tarnowo Podgórne 531,50

12 Rokietnica 513,00

13 Kórnik 498,62

14 Luboń 454,06

15 Murowana Goślina 299,89

16 Stęszew 115,16

17 Komorniki 25,46

Na co dzień dbają o to, by żyło nam 
się wygodnie. Zaspakajają bieżące po-
trzeby mieszkańców. Kto? - Pracownicy 
komunalni. Części świadczonych przez 
nich usług „nie widać”, choć muszą być 
wykonywane bez przerwy, przez cały rok, 
zwłaszcza gdy dotyczą dostawy wody, 
odbioru ścieków lub śmieci. O tym, 
jak są ważne uświadamiamy sobie w 
przypadku awarii lub relacji z placów 
budów dużych gminnych inwestycji in-
frastrukturalnych, czasem związanych 
z nimi utrudnień w przemieszczaniu się. 

Święto Pracownika Komunalnego
Oczyszczalnie i stacje uzdatniania 

wody, sieci kanalizacyjne i wodociągo-
we, ale także punkty selektywnej zbiórki 
odpadów, utrzymywanie dróg, naprawy 
i remonty, schronisko, wykonawstwo in-
westycyjne, prace porządkowe, pielęgno-
wanie zieleni w miejscach publicznych 
– to tylko niektóre z obszarów aktywno-
ści, jakie dla dobra wspólnoty realizują 
pracownicy gminnej spółki - Zakładu 
Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

Ale pracowników, którzy zapewniają 
świadczenie usług komunalnych, wpły-
wających na komfort życia mieszkańców 
Gminy Dopiewo zatrudniają także: Spół-
ka Wodna ds. Eksploatacji Wodociągu w 
Dopiewie, firmy Alkom i Selekt (odbiór 
odpadów), PUK Komorniki i ZTM Po-
znań i innych firm komunikacyjnych 
(transport publiczny). 

Wszystkim pracownikom komu-
nalnym z okazji „Dnia Pracownika Ko-
munalnego”, przypadającego 10 maja, 
życzymy satysfakcji z pracy, realizacji 
planów, spełnienia oczekiwań mieszkań-
ców i własnych, najskrytszych marzeń. 
Wszystkiego najlepszego!

Redakcja

Trwa Co roku nasza Gminna Bi-
blioteka Publiczna i Centrum Kultury 
w Dopiewie włączała się w ogólnopolską 
akcję „Tydzień Bibliotek (8-15 maja), przy-
gotowując dla mieszkańców mnóstwo 
atrakcji. Tak jest i w tym roku, mimo 
że pandemia ograniczyła możliwości. 
Biblioteczny „Tydzień” rozpoczyna  „Dnia 
Bibliotekarza”. Z tej okazji wszystkim 
pracownikom GBPiCK – jej siedziby w 
Dopiewie i filii w Dąbrówce, Konarzewie 
i Skórzewie, jak również Bibliotekarzom 
wszystkich szkół gminnych, składamy 
najlepsze życzenia. Satysfakcji z pracy 
i misji, którą wypełniacie na co dzień. 
Dziękujemy za zaproszenia do czytania 
i podróże, na które nas poprzez lekturę 
zabieracie, za porady i podpowiedzi, za 
aktualizację księgozbioru, dobór audio-
booków, za warsztaty, animacje, wysta-
wy, koncerty, spektakle, przeglądy i inne 
wydarzenia, w których dzięki Wam mo-
gliśmy do tej pory wziąć udział. Mamy 
nadzieję, że pandemia wkrótce minie 
i nasze życie czytelnicze i kulturalne 
znów będzie – dzięki Wam - w rozkwicie.

Redakcja

Dzień Bibliotekarza

4 maj 2021



Rada Gminy

XXVIII sesja Rady Gminy odbyła się 
26 kwietnia 2021 r., radni podjęli podczas 
niej16 uchwał. Była trzecią sesją w tym 
roku, ponieważ marcowe posiedzenie 
odwołano.

Plany miejscowe
Rada uchwaliła 4 miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego (da-
lej: mpzp): 
-  w Zakrzewie, pomiędzy ulicami Dłu-

gą i Przemysłową - plan wprowadza 
tereny obiektów produkcyjnych, skła-
dów i magazynów (P), tereny zabu-
dowy mieszkaniowej z działalnością 
gospodarczą (M1U), tereny lasów, 
cieków, łąk, pastwisk i zadrzewień. 
Powierzchnia opracowania wynosi 
ok. 3,5 ha.     

-  w Dąbrówce, pomiędzy ulicami Ko-
mornicką i Piastowską - plan wpro-
wadza tereny zabudowy mieszkanio-
wo-usługowej (M1), z dopuszczeniem 
zastosowania dachów płaskich nad 
budynkami. Powierzchnia opraco-
wania wynosi ok. 7,0 ha.

-  w Skórzewie, w rejonie ulicy Szarot-
kowej, Jaworowej i Malwowej – plan 
wprowadza tereny zabudowy miesz-
kaniowej z działalnością gospodarczą 
(M1U). Powierzchnia opracowania 
wynosi ok. 11,2 ha.     

-  w obrębie geodezyjnym Dąbrowa, 
Zakrzewo i Dąbrówka, w rejonie ulicy 
Poprzecznej, Granicznej, Wiejskiej 
i Leśnej – etap I - plan wprowadza 
tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wolnostojącej, za-
budowy usługowej, tereny zieleni 
urządzonej oraz układ komunika-
cyjny. Powierzchnia opracowania 
wynosi ok. 36 ha.    

Radni zdecydowali o 
przystąpieniu do sporzą-
dzenia 2 kolejnych mpzp:

Relacja z XXVIII sesji Rady Gminy Dopiewo

-  w obrębie ewidencyjnym Dopiewiec, 
wzdłuż linii kolejowej - zgodnie z 
ustaleniami Studium, dla terenu 
objętego przystąpieniem do opra-
cowania planu określono kierunek 
zagospodarowania jako tereny za-
budowy mieszkaniowo-usługowej. 
Powierzchnia opracowania wynosi 
ok. 32,4 ha.

-  w obrębie ewidencyjnym Dopie-
wo, w rejonie ul. Trzcielińskiej i ul. 
Wyzwolenia - zgodnie z ustaleniami 
Studium, dla terenu objętego przy-
stąpieniem do opracowania planu 
określono kierunek zagospodaro-
wania jako tereny obiektów produk-
cyjnych, składów i magazynów (P). 
Powierzchnia opracowania wynosi 
ok. 13 ha.

Dotacje

Rada zdecydowała o udzieleniu dota-
cji w 2021 r. na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków, polegające na:
• dofinansowaniu w kwocie 20.000 

zł wymiany izolacji fundamentów 
ścian zewnętrznych na fragmencie 
podpiwniczonym budynku położo-
nego w Dopiewie Willi Leszner, (nr 
zabytku 2111A), 

• dofinansowaniu w kwocie 30.000 zł 
wymiany drzwi głównych przeszklo-
nych oraz drzwi dwuskrzydłowych 
bocznych kościoła parafialnego w 
Skórzewie (nr zabytku 130/Wlkp/A).

Radni określili zasady udzielania do-
tacji celowych z budżetu Gminy Dopiewo 
na zadania służące ochronie środowiska 
i zwiększaniu zasobów wodnych poprzez 
budowę systemów deszczowych do za-
trzymywania i wykorzystywania opadu 
w miejscu jego powstania, realizowa-
nych na terenie gminy Dopiewo. W celu 

Uchwały - XXVIII sesja

Uchwały podjęte na XXVIII sesji 
Rady Gminy, która odbyła się 26 kwiet-
nia 2021 r.
Uchwała Nr XXVIII/357/21 w sprawie 

udzielenia dotacji w 2021 roku na pra-
ce konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków. 

Uchwała Nr XXVIII/358/21 w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenu w obrębie 
ewidencyjnym Dopiewiec, wzdłuż 
linii kolejowej, Gmina Dopiewo. 

Uchwała Nr XXVIII/359/21 w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenu w obrębie 
ewidencyjnym Dopiewo, w rejonie 
ul. Trzcielińskiej i ul. Wyzwolenia, 
gmina Dopiewo.

Uchwała Nr XXVIII/360/21 w spra-
wie określania zasad udzielania 
dotacji celowych z budżetu Gminy 
Dopiewo na zadania służące ochronie 
środowiska i zwiększaniu zasobów 
wodnych poprzez budowę systemów 
deszczowych do zatrzymywania i wy-
korzystywania opadu w miejscu jego 
powstania, realizowanych na terenie 
gminy Dopiewo.

Uchwała Nr XXVIII/361/21 w sprawie 
uchylenia uchwały Nr XXIV/328/20 
Rady Gminy Dopiewo z 23 listopada 
2020 r. w sprawie określenia zasad 
udzielania dotacji celowych z budżetu 
Gminy Dopiewo na dofinansowanie 
zakupu i montażu odnawialnych 
źródeł energii na obszarze Gminy 
Dopiewo.

Uchwała Nr XXVIII/362/21 w spra-
wie nadania nazwy ulicy Koralowej 
w Zakrzewie. 

Uchwała Nr XXVIII/363/21 w spra-
wie nadania nazwy ulicy Frezjowej 
w Konarzewie. 

Uchwała Nr XXVIII/364/21 w spra-
wie nadania nazwy ulicy Cienistej 
w Dopiewie.

Uchwała Nr XXVIII/365/21 w spra-
wie miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego (dalej: mpzp) 
terenu w Zakrzewie, pomiędzy ul 
Długą i Przemysłową. 

Uchwała Nr XXVIII/366/21 w sprawie 
zmiany mpzp terenu w Dąbrówce, 
pomiędzy ul.: Komornicką i Pia-
stowską.

Uchwała Nr XXVIII/367/21 w sprawie 
mpzp terenu w Skórzewie, w rejo-
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określenia zasad dotacji opracowano 
regulamin oraz wniosek i wzór rozli-
czenia dotacji, stanowiące załączniki do 
niniejszej uchwały. Dotacja stanowi 80% 
poniesionych kosztów kwalifikowanych, 
jednak nie więcej niż 4.000 zł na jedną 

nieruchomość, Wnioski o przyznanie 
dotacji będą przyjmowane w terminie 
od 31 maja 2021 r do 14 czerwca 2021 r.

Rada uchyliła uchwałę Nr 
XXIV/328/20 Rady Gminy Dopiewo 

nie ulic: Szarotkowa, Jaworowa i 
Malwowa. 

Uchwała Nr XXVIII/368/21 w sprawie 
mpzp terenu w obrębie geodezyjnym 
Dąbrowa, Zakrzewo i Dąbrówka, w 
rejonie ulic: Poprzeczna, Graniczna, 
Wiejska i Leśna – etap I. 

Uchwała Nr XXVIII/369/21 w spra-
wie zmiany Uchwały Nr XXV/340/20 
Rady Gminy Dopiewo z 29 grudnia 
2020 r. w sprawie uchwały budżeto-
wej Gminy Dopiewo na 2021 r. 

Uchwała Nr XXVIII/370/21 w spra-
wie zmiany Uchwały Nr XXV/339/20 
Rady Gminy Dopiewo z 29 grudnia 
2020 r. w sprawie uchwalenia Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy 
Dopiewo na lata 2021-2030. 

Uchwała Nr XXVIII/371/21 w sprawie 
wyznaczenia przedstawicieli Gminy 
Dopiewo w Stowarzyszeniu Gmin i 
Powiatów Wielkopolski. 

 Uchwała Nr XXVIII/372/21 w spra-
wie wykazu kąpielisk na terenie 
Gminy Dopiewo w 2021 r.

DG

z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji ce-
lowych z budżetu Gminy Dopiewo na 
dofinansowanie zakupu i montażu od-
nawialnych źródeł energii na obszarze 
Gminy Dopiewo.

Ma to związek ze zwiększeniem środ-
ków przez Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Wielkopolskiego na dofinan-
sowanie projektów w ramach Działania 
3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii 
ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania 
3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawial-
nych źródeł energii” Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020. Gmina Dopiewo 
uzyskała dofinansowanie na realizację 
projektu pn. „Eko-energia w gminach 
Dopiewo i Komorniki”. Dlatego zasadne 
jest zawieszenie programu dofinasowania 
zakupu i montażu odnawialnych źródeł 

energii na terenie Gminy Dopiewo w 
roku 2021 r., realizowanego ze środków 
budżetu gminy Dopiewo.

Finanse i ulice
Ponadto Rada dokonała zmian w 

uchwale budżetowej i wieloletniej pro-
gnozie finansowej oraz podjęła 3 uchwały 
związane z nazewnictwem ulic.

Damian Gryska 
Biuro Rady Gminy Dopiewo 

Fot. Adam Mendrala

Szczepienia  
dla wszystkich 

Mieszkańcy Powiatu Poznańskie-
go będą się mogli zaszczepić przeciw 
koronawirusowi w siedmiu nowych 

Porozmawiajmy o Powiecie
powszechnych punktach szczepień. 
Zostaną otwarte w Gminach Dopiewo, 
Czerwonak, Kórnik, Luboń, Mosina, 
Rokietnica i Swarzędz. 

W Gminie Dopiewo punkt zostanie 
zorganizowany w Centrum Rehabilita-
cyjno-Kulturalnym w Konarzewie przy 
ul. Poznańskiej. Z tego, jak i pozostałych 
działających w regionie, mogą korzy-
stać wszyscy, bez względu na miejsce 
zamieszkania. 

Przypomnijmy, że na terenie Powia-
tu Poznańskiego już wcześniej zostało 
otwartych 45 tak zwanych populacyjnych 
punktów szczepień. Pięć kolejnych po-
wstało dzięki staraniom Stowarzyszenia 
Metropolia Poznań i jego współpracy 
z partnerem medycznym – Szpitalem 

Podolany. Funkcjonują one w Gminach: 
Buk, Komorniki, Kleszczewo, Pobiedziska 
i Tarnowo Podgórne. 

W nowych lokalizacjach zaszczepimy 
się pięć dni w tygodniu, mają jednak 
one potencjał, aby chętnych przyjmo-
wać codziennie. Szpital Podolany może 
bowiem oddelegować 50-60 zespołów 
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szczepiennych złożonych z medyka i 
pielęgniarek. 

Po więcej informacji oraz adresy 
miejsc uczestniczących w tej inicjatywie 
zapraszam na www.powiat.poznan.pl

Ósmoklasiści przed  
ważnym wyborem

Zbliża się istotny moment w życiu 
każdego ośmioklasisty – to czas rekru-
tacji do szkół ponadpodstawowych. 
Młodzi ludzie z Powiatu Poznańskiego 
oraz Poznania mogą między 17 a 31 maja 
składać wnioski o przyjęcie do wybranej 
placówki. 

Wybór dalszej drogi edukacyjnej 
ułatwia strona internetowa www.nabor.
pcss.pl, a także fakt, że kwalifikacja jest 
wspólna zarówno dla miasta Poznania, 
jak i 17 ościennych Gmin. Dzięki zesta-
wieniu dostępnemu w internecie można 
porównać ofertę edukacyjną placówek 
prowadzonych przez Miasto Poznań, Po-
wiat Poznański oraz Gminy. Ponadto, na 
jednym wniosku wskazuje się wszystkie 
swoje wybory, a każdy uczeń może się 
zgłosić do sześciu szkół oraz dowolnej 
liczby oddziałów w tych placówkach. 

Ósmoklasiści mogą aplikować do 
4-letnich liceów ogólnokształcących, 
5-letnich techników lub 3-letnich 
branżowych szkół I stopnia. Nauka w 
dwóch pierwszych typach szkół kończy 
się egzaminem maturalnym, natomiast 
edukacja w technikum i „branżówce” 
daje możliwość uzyskania ciekawego, 
przyszłościowego zawodu. Należy pamię-
tać, że Powiat Poznański od lat wspiera 
kształcenie dualne, czyli jednoczesne 
nabywanie umiejętności praktycznych 
i wiedzy teoretycznej. 

Przed złożeniem podania warto 
wstępnie przeliczyć swoje punkty i 
wybrać świadomie oddziały, do których 
mamy szansę się dostać. Ze względu na 
stan epidemii podanie składamy poprzez 
system Nabór, listem poleconym lub do-
starczając je do skrzynki podawczej w 
szkole pierwszego wyboru. Kolejne etapy 
rekrutacji odbędą się w czerwcu i lipcu, 
a cały proces zakończy się 2 sierpnia 
ogłoszeniem list kandydatów przyjętych 
i nieprzyjętych. Pełny spis szkół Powiatu 
Poznańskiego oraz Poznania biorących 
udział w naborze elektronicznym, a także 
informator z terminarzem naboru i in-
strukcją postępowania rekrutacyjnego 
znajduje się na stronie internetowej www.
powiat.poznan.pl

Takiej gry jeszcze  
nie było!

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wy-
chowawczym dla Dzieci Niewidomych w 
Owińskach działa już wyjątkowy Park 
Orientacji Przestrzennej, oryginalne 
Muzeum Tyflologiczne, unikatowa bi-
blioteka zapachów, a także laboratorium 
dźwięków. Teraz miejsce to posłużyło za 
inspirację dla firmy Gamethesame, która 
zaprojektowała i stworzyła „Rosemary’s 
Fate” – pierwszą w Polsce dźwiękową 
grę komputerową i pierwszą na świecie 
przeznaczoną zarówno dla osób widzą-
cych, jak tych i z dysfunkcjami wzroku. 

Dotychczas gry dla niewidomych i 
słabowidzących oparte były na lektorze, 
który relacjonował to, co się dzieje na 
ekranie komputera. „Rosemary’s Fate” 
przenosi nas w czasy II wojny światowej, 
kiedy w miejscu dzisiejszego Ośrodka 
znajdował się szpital psychiatryczny, 
którego pacjenci zostali wymordowani 
przez Niemców. Grający znajdują się w 
ciemności, a decyzje muszą podejmować 
na podstawie wyobraźni i otaczających 
ich odgłosów. Aby wiarygodnie odtwo-
rzyć poruszanie się po budynku, ścieżkę 
dźwiękową nagrywano na terenie kom-
pleksu pocysterskiego. A wychowankowie 
owińskiej placówki byli pierwszymi teste-
rami gry i konstruktywnymi krytykami. 

Jak podkreślają twórcy, gra ma 
walory edukacyjne, poznawcze, ale i 
rozrywkowe. Jej wersja demo jest już 
dostępna na platformie Steam pod adre-
sem: https://store.steampowered.com/
app/1561920/Rosemarys_Fate_Chap-
ter_1/ i na https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.GameTheSame.
RosemarysFateChapter1.apk& Wszel-
kie uwagi, sugestie i propozycje można 
przesyłać na contact@gamethesame.com. 
Pełna wersja pierwszej części gry ukaże 
się na początku czerwca br. 

Lisówki zapraszają
W tym roku Zarząd Powiatu w Po-

znaniu powziął decyzję o obniżeniu opłat 
dla pensjonariuszy Domu Pomocy Spo-
łecznej w Lisówkach. Miesięczny koszt 
pobytu wynosi obecnie 3.522,49 zł i jest 
najniższym w Wielkopolsce w tego typu 
placówkach. To dobra wiadomość dla 
tych, którzy poszukują najwyższego 
poziomu opieki dla siebie lub swoich 
bliskich. 

Dzięki niedawnym pracom remon-
towym placówka może się pochwalić 
komfortowymi lokalami dla 100 senio-
rów. Nowoczesny kompleks utrzymany 

w pastelowej kolorystyce pozbawiony 
jest barier architektonicznych Ponad-
to, wyjątkowe położenie wśród terenów 
zielonych sprawia, iż jest to prawdziwa 
oaza spokoju. Choć bez wątpienia nikt 
nie będzie się nudził – ośrodek dyspo-
nuje biblioteką, oferuje zajęcia zarówno 
praktyczne, jak i hobbystyczne, zaprasza 
na zabiegi lecznicze. 

Także wieloletnie doświadczenie 
kadry gwarantuje wysoki standard 
pobytu. Pensjonariusze w Lisówkach 
mogą uczestniczyć w zajęciach rehabi-
litacyjnych, jak i integracyjnych, uzyskać 
wsparcie terapeutyczne oraz opiekuńcze.  

DPS oferuje najwyższy standard 
usług za najniższą odpłatność w woje-
wództwie i dysponuje jeszcze wolnymi 
miejscami w pokojach jedno- i dwuoso-
bowych. Dalsze informacje uzyskają Pań-
stwo pod numerem telefonu 61 814 80 
49 i na stronie www.dpslisowki.powiat.
poznan.pl/ .

Z roku na rok  
wyższa kwota

Rada Powiatu w Poznaniu zatwier-
dziła podział środków na prace remon-
towe i rewitalizacyjne przy obiektach 
wpisanych do rejestru zabytków. Łącznie 
samorząd przeznaczył na ten cel 2,6 mln 
zł. Dotacje trafią do 30 wnioskodawców 
(razem 2,2 mln zł). Dodatkowo 400 tys. 
zł otrzymają poznańscy franciszkanie na 
ratowanie struktury świątyni na Górze 
Przemysła. 

Ze wsparcia finansowego skorzysta 
też kościół św. Marcina i św. Wincen-
tego Męczennika w Skórzewie. 30 tys. 
zł pozwoli odnowić stolarkę drzwiową. 
Natomiast 40 tys. zł sfinansuje remont 
elewacji domu jednorodzinnego przy ul. 
Kolejowej 2 w Dopiewie. 

Od 2014 r. na ochronę zabytków sa-
morząd przeznaczył już prawie 11 mln 
zł. Dotowane przedsięwzięcia różnią się 
pod względem skali, charakteru histo-
rycznego, dotyczą różnych materiałów 
czy przeznaczenia. Jednak wszystkie sta-
nowią o bogactwie kulturowym regionu, 
dlatego chcemy wspierać właścicieli i 
administratorów obiektów w sukce-
sywnym przywracaniu im świetności.  

Tomasz Łubiński,  
Wicestarosta Poznański  

Fot. Archiwum T. Łubińskiego  
Zapraszamy do odwiedzania 

strony: powiat.poznan.pl
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Co mają ze sobą wspólnego: ma-
teriały budowlane, odpady kuchenne, 
zużyte przedmioty kosmetyczne, lekar-
stwa, niedopałki papierosów, rajstopy i 
inna odzież, farby, koci żwirek, popiół? 
Wszystko to, a także wiele innych „skar-
bów”, trafia do kanalizacji, powoduje 
awarie, zmusza firmy komunalne do 
wydawania ogromnych pieniędzy na 
naprawy i wymianę urządzeń.

Przedsiębiorstwa zajmujące się do-
starczaniem wody i odprowadzaniem 
ścieków przechodzą właśnie skompli-
kowaną i kontrowersyjną procedurę 
zatwierdzaniem taryf za swoje usługi. 
Proces ten trwa trzy lata, a wszystko to 
wynika z nowych przepisów. Organem 
zatwierdzającym nowe stawki jest in-
stytucja o nazwie Polskie Wody. Trzeba 
u niej złożyć wniosek, odpowiednio go 
umotywować, uwzględnić wszystkie 
ponoszone koszty, planowane wydatki 
inwestycyjne i inne.

Na podstawie wszystkich tych wy-
liczeń i swoich oczekiwań w sprawie 
zysku przygotowuje się i kieruje do 
weryfikacji propozycję taryf. Polskie 
Wody mają obowiązek wziąć pod uwagę 
wszelkie wydatki. Zasada jest taka, że 
koszty powinny dotyczyć tylko i wyłącz-
nie zakresu świadczonych usług. Jeżeli 
przedsiębiorstwo działa także na innych 
polach, na przykład prowadzi gospodarkę 
odpadami, albo realizuje inne usługi, 
nie powinno dochodzić do tak zwanego 
finansowania skrośnego.

W czym rzecz? Chodzi o to, by nie 
zakładać wysokich zysków ze świadczenia 
usług wodociągowych i kanalizacyjnych 
z myślą o tym, by było za co finansować 
inne przedsięwzięcia, choćby i świadczo-
ne na rzecz tej samej społeczności, mało 
opłacalne, ale niezbędne. Przedstawiane 
mieszkańcom ceny za metr sześcienny 
wody muszą być tak kalkulowane, żeby 
nie dochodziło do nadmiernie wysokich 
zysków dla przedsiębiorstwa. Nie ma 
znaczenia, co przedsiębiorstwo zrobi z 
tak uzyskanymi pieniędzmi, czy wyda je 

Skarby wyławiamy z kanałów 
na działalność niezbędną, ale deficytową.

Trzeba brać pod uwagę, że na lokal-
nym rynku przedsiębiorstwa takie są 
monopolistami. Nie można tego zmie-
nić, wykluczone jest stworzenie konku-
rencji, zaopatrywanie mieszkańców w 
wodę przez inną firmę. Polskie Wody 
mają obowiązek zwracać uwagę na ten 
czynnik. Wcześniej stawki zatwierdzały 
rady gmin. Kierowały się racją przed-
siębiorstw, które muszą nieustannie 
inwestować z myślą o społeczeństwie, 
a także racją tego społeczeństwa, które z 
reguły bulwersuje się rosnącymi cenami. 
Trzyletnie taryfy przestają obowiązywać. 
Aktualne ma zatwierdzić nowy podmiot, 
biorący obowiązkowo pod uwagę także 
to, w jaki sposób eksploatuje się urzą-
dzenia wodociągowe i kanalizacyjne.

Wydawałoby się, że użytkownik 
tych sieci nie ma wpływu na sposób 
jej funkcjonowania, na awaryjność, nie 
ma przecież bezpośredniego dostępu do 
systemu rur i kanałów ściekowych. A 
jednak wpływ taki istnieje. Wszystkie 
przedsiębiorstwa, niezależnie od obszaru, 
na którym działają, borykają się z takimi 
samymi problemami. Wielu mieszkańców 
traktuje kanalizację jako przysłowiowy 
kosz na śmieci. Co jest zbędne, nie trafia 
do właściwego kubła na odpady, lecz do 
toalety. Tak jest być może wygodniej, ale 
stwarza poważne problemy. Mieszkaniec 
od razu zapomina o tym, co wyrzucił. 
Kłopoty ma przedsiębiorstwo.

Aż trudno sobie wyobrazić, na co 
mogą trafić pracownicy opiekujący się 
urządzeniami służącymi do odprowa-
dzania, zagospodarowania, oczyszczania 
ścieków. Wydawałoby się, że pozbycie 
się w ten sposób resztek jedzenia niko-
mu ani niczemu nie zaszkodzi. Jednak 
gryzonie tylko na to czekają. Mogą się 
mnożyć, gdy są dokarmiane, a pożywienia 
w kanałach znajdują w bród. Nie tylko 
roznoszą choroby, ale niszczą urządzenia, 
podgryzają przewody zasilające, elementy 
z tworzyw sztucznych.

Kto wyrzuca co popadnie do kana-
lizacji, nie ma świadomości, że w ten 
sposób zwiększa koszty funkcjonowania 
przedsiębiorstwa, a tym samym wpływa 
na wysokość stawek za odprowadzanie 
ścieków. Działa więc na własną nieko-
rzyść. Wyrzucane odpady powodują 
awarie. Tworzą się zatory w sieci ka-
nalizacyjnej, ścieki zalewają niżej poło-
żone pomieszczenia. Jeden patyczek po 
lodach, czy niedopałek, niczego groźnego 
nie spowoduje. Przedmioty te jednak 
gromadzą się w niektórych miejscach, 
łączą się z innymi „skarbami”, zatykają 

kanały. Usuwanie zatorów jest kosztowne. 
Trzeba pamiętać, że system funkcjonu-
je dzięki pompom, sama grawitacja nie 
wystarczy. Na elementy pomp nawijają 
się śmieci, które nie mają tam prawa 
się znaleźć, powodują uszkodzenia, co 
ma bezpośrednie przełożenie na koszty 
utrzymania sieci. Pamiętajmy o tym, 
zanim znów do toalety wrzucimy coś, 
co nie ma prawa tam się znaleźć.

Przedsiębiorstwo komunalne, zajmu-
jące się dostawą wody i odprowadzaniem 
ścieków, składając wniosek o nowe taryfy, 
wykazuje wszystkie swoje koszty, także 
te wynikające z awarii systemu. Weryfi-
kuje to instytucja państwowa. Polskimi 
Wodami zarządzają osoby wybierane 
przez urzędników rządowych. Nie jest 
tajemnicą, że samorządy, a to one są 
właścicielami firm komunalnych, nie są 
przez władze państwowe rozpieszcza-
ne. Mamy do czynienia z centralizacja, 
zastępowaniem osób reprezentujących 
lokalne społeczności przez nominatów 
partyjnych. Pojawia się więc problem rze-
telności oceny wniosków o nowe taryfy.

Nie jest niczym dziwnym w tym, że 
Polskie Wody oczekują, by proponowa-
ne ceny były skalkulowane na jak naj-
niższym poziomie. Państwo chce być 
przyjazne wobec obywateli. Jednak nie 
wolno zapominać o realnych kosztach. 
Jeśli nie weźmie się pod uwagę amorty-
zacji urządzeń, zysków, marż, dojdzie do 
problemów, za które ostatecznie zapłacą 
nie urzędnicy rządowi, nie samorządow-
cy. Poszkodowani zostaną mieszkańcy. 
Poza tym żadne miasto, żadna wieś nie 
może ogłosić, że zakończyły budowę sieci 
kanalizacyjnej. Proces urbanizacji trwa. 
Buduje się nowe domy, zakłady. Rząd 
nie zaopatrzy nikogo w potrzebne do 
życia media. Koszty inwestycji ponosi 
społeczność lokalna.

Andrzej  Strażyński 
Przewodniczący  

Komisji Komunikacji, 
Budownictwa i Infrastruktury,  

Rady Powiatu Poznańskiego 
Fot. Arch. A. Strażyńskiego
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Powiat Poznański / inwestycje

Jedną z grup, która boleśnie odczuwa 
ciągle konsekwencje COVID-19 są dzieci 
i młodzież. Zamknięte szkoły, zdalna 
edukacja, zawieszone relacje społeczne 
z pewnością dla wielu z nich są trudnym 
doświadczeniem. Dostępne dane wyraź-
nie pokazują rosnącą wśród młodych 
ludzi liczbę zaburzeń, które wynikają 
wprost z sytuacji, która z przerwami 
trwa od marca 2020 r.

PoCOVIDowy bon oświatowy
Wychodząc temu naprzeciw, zapro-

ponowaliśmy jako Klub Radnych Prawa 
i Sprawiedliwości, dotację na rzecz ak-
tywizacji uczniów szkół, które prowadzi 
Powiat Poznański. Długotrwały okres 
zdalnego nauczania i brak kontaktów z 
rówieśnikami i nauczycielami ma wpływ 
na sferę fizyczną i psychiczną uczniów. 
Chcąc im ułatwić powrót do tradycyjne-
go nauczania po okresie obostrzeń oraz 
powrót do tradycyjnych kontaktów z ró-
wieśnikami, zaproponowaliśmy wsparcie 
w postaci ustalonej kwoty pieniężnej, 
z przeznaczeniem na zorganizowanie 
przedsięwzięć integrujących zespoły 
klasowe i motywujące uczniów do ak-
tywności.

W ramach naszej propozycji, aby zre-
kompensować czas izolacji, wychowawca 
wraz z uczniami otrzymają ustaloną kwo-
tę na inicjatywę, którą wspólnie ustalą. 
Celem tej inicjatywy ma być integracja, 
odbudowanie relacji, a w przypadku 
uczniów klas pierwszych nawiązanie 
relacji. Taką formą może być np. wspólne 
wyjście do teatru, kina, muzeum, czy 

też wspólny piknik lub wycieczka. W 
miejsce zdalnego nauczania i kontaktów 
on-line mają odbyć się wydarzenia w 
świecie rzeczywistym.

Powiat Poznański na zajęcia poza-
lekcyjne w szkołach które prowadzi, 
przeznacza osobne środki finansowe 
już od kilku lat. W 2021 r. na progra-
my wsparcia edukacji w postaci zajęć 
pozalekcyjnych i fakultatywnych, jak 
również na stypendia w Powiecie Po-
znańskim w budżecie zapisano ponad 
640 tys. zł. Celem naszego pomysłu jest 
zwiększenie tych środków, właśnie na 
zadania poCOVIDowe. Przyjmując, że 
w szkołach prowadzonych przez Powiat 
Poznański jest blisko 3800 uczniów, za-
proponowaliśmy kwotę 380 tys. zł, co 
daje 100 zł na ucznia w klasie. O środki 
na realizację zadania występować miałby 
do Powiatu, tak jak jest to dotychczas, 
dyrektor szkoły. Nasza propozycja jest 
obecnie negocjowana z Zarządem Po-
wiatu.

Paweł Ratajczak,  
Radny Powiatu Poznańskiego 

Fot. Arch. P. Ratajczaka

Gmina Dopiewo dynamicznie się 
rozwija. Przyrost liczby mieszkańców 
powoduje potrzeby rozbudowy infra-
struktury: drogowej, kanalizacyjnej, 
oświatowej…  Za 50 mln zł rozbudowuje 
obecnie dwie oczyszczalnie ścieków - w 
Dopiewie i Dąbrówce. Pozyskała na ten 

Rozbudowujemy dwie oczyszczalnie  

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

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego  
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i z budżetu Gminy Dopiewo.

cel dotacje. Na ukończeniu jest rozbu-
dowa oczyszczalni ścieków w Dopiewie 
(na zdjęciu), która kosztowała 18 mln zł 
– dofinansowanie z Unii Europejskiej za 
pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej wyniosło 7 mln zł. Do końca 2022 r. 

potrwa rozbudowa oczyszczalni w Dą-
brówce, która pochłonie aż 32 mln zł – 
dofinansowanie z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych (wsparcie krajowe) 
ma wynieść 2,5 mln zł.

AM, fot. Michał Juskowiak

Rozbudowana część oczyszczalni w Dopiewie
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inwestycje

Blisko 2 mln dotacji na budowę 
kanalizacji sanitarnej w Palędziu i Do-
piewcu oraz budowę sieci wodociągowej 
w Palędziu pozyskała Gmina Dopiewo 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014 - 2020. Umowę o dofinan-
sowanie operacji pn.: „Budowa kana-
lizacji sanitarnej w miejscowościach 
Palędzie i Dopiewiec oraz budowa sieci 
wodociągowej w miejscowości Palędzie 
w Gminie Dopiewo” 12 maja 2021 r. 
w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego podpisa-
li: ze strony Urzędu Marszałkowskiego 
Wicemarszałek Województwa Wielko-
polskiego - Wojciech Jankowiak oraz ze 
strony Gminy Dopiewo pełniący funkcje 
Wójta Gminy Dopiewo Zbyszko Górny 
i Skarbnik Gminy – Małgorzata Mazurek. 

Szacunkowa wartość całej inwestycji 
wynosi ok. 3,8 mln zł. Dofinansowanie 
stanowi 63,63% kosztów kwalifikowal-
nych inwestycji. Jest to kolejna inwestycja 
infrastrukturalna w Gminie Dopiewo, 
realizowana dzięki pozyskaniu środków 
zewnętrznych. Zakończenie przedsię-
wzięcia zaplanowane jest na marzec 
2023 r.

Głównym celem projektu jest po-
prawa warunków życia oraz stanu śro-
dowiska naturalnego - uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej poprzez 
budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowościach Palędzie i Dopiewiec. 
Inwestycja przyczyni się do poprawy wa-
runków życia mieszkańców i prowadze-

2 miliony na kanalizację i wodociągi

nia działalności gospodarczej, a także 
zapewni dostęp do podstawowych usług 
lokalnej społeczności.

Dofinansowanie na realizację przed-
sięwzięcia zostało pozyskane przez 
Gminę Dopiewo w  naborze wniosków 
przeprowadzonym w 2019 r., dotyczą-
cym operacji typu „Gospodarka wod-
no-ściekowa” poddziałanie „Wsparcie 
inwestycji związanych z tworzeniem, 

ulepszaniem lub rozbudową wszyst-
kich rodzajów małej infrastruktury, 
w tym inwestycji w energię odnawialną 
i w oszczędzanie energii” objętego PROW 
na lata 2014-2020.

Milena Wolna, Referat Promocji  
i Rozwoju Gminy 

Fot. Arch. Wielkopolskiego 
Urzędu Marszałkowskiego

Gmina Dopiewo modernizuje drogi 

Dąbrówka

Dopiewo
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Dąbrówka
Trwa modernizacja czterech ulic w 

Dąbrówce: Palisadowej, Fortowej, Jagiel-
lońskiej i Piastowskiej. Jej  zakończenie 
zaplanowane jest na koniec listopada 
2021 r. Wartość robót: 2 785 000 zł. In-
westycja obejmuje wykonanie: kanalizacji 
deszczowej, wraz z kolektorem i pom-
pownią wód, utwardzenia dróg kostką 
betonową, budowę dwóch wyniesionych 

skrzyżowań, progu zwalniającego, chod-
ników i zjazdów do posesji.  Wykonawcą 
inwestycji dla Gminy Dopiewo jest IN-
VESTON Sp. z o.o. z Obornik.

Dopiewo
Na finiszu jest modernizacja ul. Po-

łudniowej i Łąkowej w Dopiewie. Za-
kończy się w połowie 2021 r. Inwestycja 
obejmuje: budowę drogi i kanalizacji 

deszczowej, ścieżki pieszo - rowerowej 
i oświetlenia. Koszt: 1 324 817 zł. In-
westycję wykonuje dla Gminy Dopiewo 
firma Perfecta z Komornik. 

Na obydwa zadania Gmina Dopiewo 
pozyskała dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg.

Aleksandra Rutyna  
Fot. Michał Juskowiak

Nowy plac zabaw powstał w Dopiew-
cu przy ul. Bajkowej. W ramach inwe-
stycji powstał ogrodzony plac zabaw o 
powierzchni 870 m2 na którym znalazły 
się: zadaszona piaskownica, bujak, ze-
staw zabawowy, huśtawki wahadłowe, 
huśtawka ważka, karuzela, zadaszona 
wiatka, ławki i kosze na śmieci. Teren 
został doświetlony latarniami i obsadzo-
ny zielenią. Plac zabaw będzie monito-
rowany. Inwestycja kosztowała Gminę 
Dopiewo 277.480 zł. Wykonawcą była 
Grupa Hydro z Mosiny.

Aleksandra Rutyna,  
fot. Michał Juskowiak

Plac zabaw w Dopiewcu

Wiatrołap powstanie przy Szkole 
Podstawowej nr 1 im. Fryderyka Cho-
pina w Skórzewie. 

Dobudowana część będzie miała po-
wierzchnię 40 m². Wykonana zostanie 
ponadto termomodernizacja części elewa-
cji frontowej. Koszt inwestycji: 400 tys. 
zł. Termin realizacji:  koniec sierpnia 
2021 r. Plac budowy został przekazany 
przez Gminę Dopiewo 5 maja firmie 
ARTBUD z Poznania.

AR, graf. Arch. UG Dopiewo

Wiatrołap przy szkole
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Pumptrack w Dąbrówce

Fot. Michał Juskowiak

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców 
podczas głosowania w poprzedniej edycji 
Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego, 
zmienia się otoczenie świetlicy wiejskiej w 
Gołuskach, a dokładniej park. Zakończyły 
się roboty budowlane w parku, gdzie za 
kwotę 60 tys. zł Zakład Usług Komunal-
nych z Dopiewa wykonał oświetlenie, 
bezpieczną nawierzchnię pod nowy plac 
zabaw, przeniósł elementy placu zabaw i 
siłowni zewnętrznej, uporządkował teren 
oraz nasadził zieleń. W najbliższym czasie 
na terenie parku pojawią się: tyrolka, 
zestaw sprawnościowy, urządzenie street 
workout oraz linearium. To drugi etap 
modernizacji, mającej na celu zagospo-
darowanie parku – obydwa wykonano 
w ramach Dopiewskiego Budżetu Oby-
watelskiego.

AR, fot. Michał Juskowiak

Zagospodarowanie parku w Gołuskach 

Biletomat w Skórzewie Pierwszy i jak dotąd jedyny w Gmi-
nie Dopiewo biletomat ZTM już działa. 
Znajduje się w Skórzewie przy ul. Poznań-
skiej obok przystanku autobusowego: 
„Skórzewo - Kościół” (kierunek: Ogrody 
- Junikowo).

Za jego pośrednictwem można kupić 
bilety papierowe ZTM, doładować t-port-
monetkę i kupić bilet długookresowy 
na kartę PEKA. Urządzenie umożliwia 
przeprowadzanie szybkich transakcji 
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informacje gminne / gospodarka odpadami

kartami zbliżeniowymi, stykowymi i 
telefonami komórkowymi za pomocą 
systemu płatności BLIK, a także gotówką. 
Jest przyjazne osobom niepełnospraw-
nym - spełnia europejskie standardy 
dostępności dla osób z ograniczeniami 
ruchu oraz wzroku.

Automat jest wyposażony w ba-
terie solarną. Ogniwa fotowoltaiczne 
zainstalowane na daszku automatu 
zmieniają energię słoneczną w energię 
elektryczną. Zastosowane rozwiązanie 

ogranicza zużycie energii oraz redukuje 
koszty eksploatacji biletomatu.

Tekst i fot. Janusz Podolak,  
Komunikacja Gminy Dopiewo

Zarząd Transportu Miejskiego w Po-
znaniu, informuje że od 3 czerwca 2021 r. 
na linii nr 729 ponownie realizowane 

Powrót 729 do Lisówek i Zborowa
będą wariantowe kursy autobusowe linii 
729 do przystanku Lisówki/DPS - w so-
boty, niedziele i święta. Od poniedziałku 

14 czerwca 2021 r. zostaną wznowione z 
kolei kursy na linii 792 - do przystanku 
Zborowo/Plaża.

JP

Związek Międzygminny Centrum 
Zagospodarowania Odpadów „Selekt” 
przypomina, że Punkty Elektroodpadów 
w Dąbrówce i w Skórzewie, przeznaczo-
ne są do segregacji i wyrzucania tylko 
drobnych elektroodpadów takich jak: 
zużyte płyty CD, baterie, żarówki, to-
nery, telefony komórkowe i ładowarki.

Niestety, bardzo często powtarza 
się problem niewłaściwego wykorzysta-
nia punktów elektroodpadów poprzez 
umieszczanie w nich odpadów, do których 
nie są one przeznaczone. Odpady są wkła-
dane na siłę do otworów wrzutowych, 
co powoduje ich stłuczenie i bałagan 
przed punktem. Ponadto dochodzi do 

Elektropunkty na drobne odpady
blokowania tuby, co uniemożliwia dalsze 
korzystanie z urządzenia. Szczególnie 
zwracamy uwagę na długie jarzeniów-
ki, których do elektropunktu nie należy 
przynosić.

Przypominamy mieszkańcom o dzia-
łającym w Dopiewie przy ul. Trzcieliń-
skiej, Punkcie Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK), gdzie 
wskazane odpady mieszkańcy mogą od-
dać od poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 15.00 do 19.00 i w sobotę od 
11.00 do 15.00.

Tekst i fot. Michał Juskowiak

Wydawać by się mogło, że bliskość 
PSZOK-u, czyli Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych jest 
zaletą. Możemy do niego zawieźć od-
pady posegregowane i wielkogabarytowe, 
zużyty sprzęt elektroniczny, stare meble, 
niezanieczyszczone odpady betonowe 
z remontu,  czy zużyte opony, wpływa 
na komfort naszego życia, bo nie czeka-
jąc na dzień zbiórki możemy szybko, w 
cywilizowany i proekologiczny sposób 
pozbyć się odpadów. Jednak nie dla 
wszystkich, okazuje się, że niektórzy 
przypisują PSZOK-owi cechy, których nie 
ma. Wystarczy wybrać się do podobnej 
instalacji w Dopiewie, która znajduje się 
przy ul. Trzcielińskiej, by zobaczyć, że 
nie taki diabeł straszny, jak go malują. 

Często jest tak, że jesteśmy za spowal-
niaczem prędkości czy koszem ulicznym 
na śmieci – ale nie koło naszej bramy, 
za przedszkolem, wybiegiem dla psów, 
sklepem z parkingiem – ale może nie 

Taki PSZOK to nie szok
w naszym sąsiedztwie czy okolicy, za 
PSZOK-iem – ale …

 Do Urzędu Gminy Dopiewo w koń-
cu kwietnia 2021 r. wpłynęła petycja ze 
sprzeciwem wobec planowanej budowie 
PSZOK-u w Skórzewie przy skrzyżowaniu 
ul. Spółdzielczej i ul. Leśnej (na działce 
nr 421/6), podpisana przez 60 miesz-
kańców Skórzewa. Jej autorzy apelują 
o odstąpienie od tego pomysłu, bo - ich 
zdaniem - PSZOK we wspomnianej lo-
kalizacji zagraża zdrowiu i życiu miesz-
kańców, obniża komfort życia i wartość 
pobliskich nieruchomości, a nadto sama 
jego budowa miała nie zostać  skonsulto-
wana z mieszkańcami. Gdyby tak było, 
Gmina i ZM CZO „Selekt” nie rozwa-
żaliby takiej inwestycji, a odpowiednie 
instytucje nadzoru nie pozwoliłyby na 
jej przeprowadzenie.

Podstawą prawną prowadzenia 
PSZOK-ów przez Gminę jest ustawa 
o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach z 1996 r. (art. 3 ust. 2 pkt 6). 
Zgodnie z zawartymi w niej zapisami: 
„gminy zapewniają czystość i porządek na 
swoim terenie i tworzą warunki niezbęd-
ne do ich utrzymania, a w szczególności 
tworzą punkty selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych”.

Pomysł stworzenia w Skórzewie 
PSZOK-u – drugiego w naszej Gminie 
- pojawił się kilka lat temu, z inicjaty-
wy mieszkańców. Kiedy wiosną 2016 r. 
rozpoczął działalność PSZOK w Dopie-
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wie przy ul. Trzcielińskiej, pierwszy i do 
tej pory jedyny tego typu punkt u nas  
w Gminie, szybko okazało się, że dla 
wielu mieszkańców - nie tylko Skórzewa 
- wygodniej byłoby, gdyby podobny punkt 

powstał bliżej ich miejsca zamieszkania, 
bo ten w Dopiewie znajduje się po prze-
ciwległej stronie Gminy. Gdyby powstał, 
nie trzeba było by jeździć kilkunaście 
kilometrów w jedną stronę - przedzie-

rać się przez korki uliczne i przejazdy 
kolejowe. Wnioski w tej sprawie poja-
wiały się wielokrotnie na zebraniach 
wiejskich, ale i w rozmowach mieszkań-
ców z Wójtem, radnymi i urzędnikami, 
zajmującymi się gospodarką odpadami 
i ochroną środowiska. Jest więc rzeczą 
naturalną, że samorząd, wsłuchując się 
w te głosy i biorąc pod uwagę racjonalne 
uzasadnienia, rozpoczął starania, doty-
czące utworzenia drugiego PSZOK-u w 
Gminie. Dlaczego miałoby być gorzej, 
jeśli może być lepiej?

Skórzewo jest największym pod 
względem liczby mieszkańców sołectwem 
Gminy Dopiewo – mieszka tu obecnie 
ponad 8 tys. osób. To nie jedyna grupa, 
która by na powstaniu nowego punktu 
skorzystała. Bliżej do skórzewskiego 
PSZOK-u mieliby także mieszkańcy Dą-
browy, Zakrzewa, czy Dąbrówki, którzy 
jadąc w stronę Poznania, mogliby - nawet 
„po drodze” - zostawić odpady w po-
bliskim PSZOK-u. Dzięki tej inwestycji 
zyskują dodatkową zachętę do zachowań 
proekologicznych – bo bliżej, bo po dro-
dze, bo sprawniej i oszczędniej. PSZOK 
w Dopiewie jest oddalony od centrum 
Skórzewa o 13-18 km, w zależności od 
wybranej trasy, co pomnożone przez 2, 
bo z PSZOK-u  trzeba wrócić do domu, 
daje nam jakieś 26-36 km do przejecha-
nia. To może zniechęcać do przyjaznych 
środowisku odruchów. 

Dlatego samorząd Gminy Dopiewo 
podjął rozmowy ze Związkiem Międzyg-
minnym Centrum Zagospodarowania 
Odpadów „Selekt”. Gmina pozyskała 
odpowiedni na PSZOK teren - od Spół-
dzielni Produkcji Rolnej „Agrofirma” 
w Skórzewie, przy skrzyżowaniu ul. 
Spółdzielczej i Leśnej (działka 421/6), 
spełniający wszelkie kryteria. Następ-
nie Gmina przystąpiła do opracowania 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (29.07.2019 r.), który zo-
stał  poddany pod dyskusję - wyłożony 
publicznie (18.12.2020 r.), przy czym nie 
wpłynęły wtedy w jego sprawie żadne 
uwagi ze strony mieszkańców. W związ-
ku z tym plan został uchwalony przez 
Radę Gminy Dopiewo (22.02.2021 r.), 
co zapaliło „zielone światło” do rozpo-
częcia inwestycji.

Warto zauważyć, że PSZOK - nie 
jest wysypiskiem śmieci, jak opisują go 
niektórzy. Odpady tu nie zalegają, lecz 
składowane są tymczasowo w kontene-
rach i sukcesywnie, w miarę potrzeby 
(zapełnienia), przewożone do instalacji 
przetwarzania odpadów, czyli składo-
wiska odpadów potocznie nazywanego 
wysypiskiem. Miejsce pod PSZOK jest 
wybierane z uwzględnieniem oddzia-
ływań środowiskowych. PSZOK jest 

Co można odda-
wać do PSZOK? 

Przypominamy, że PSZOK w Do-
piewie czynny jest od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 15.00 do 19.00 i 
w soboty w godzinach od 11.00 do 15.00.  

Możemy tu przywieźć i zostawić:
• odpady zbierane selektywnie (pa-

pier, szkło, tworzywa sztuczne, 
opakowania wielomateriałowe)

• odpady zielone (trawa, liście, drob-
ne gałęzie)

• przeterminowane leki
• chemikalia (detergenty, rozpusz-

czalniki, farby, tusze, kleje, środki 
ochrony roślin)

• zużyte baterie, akumulatory
• zużyty sprzęt elektroniczny i elek-

tryczny
• meble i inne odpady wielkogaba-

rytowe
• odpady budowlane i rozbiórkowe 

pochodzące z prowadzenia drob-

nych prac remontowych nie wyma-
gających pozwolenia na budowę ani 
zgłoszenia zamiaru prowadzenia 
robót do starosty (niezanieczysz-
czone odpady betonowe oraz gruz 
betonowy i ceglany) – w ilości 100 
kg na rok od mieszkańca

• zużyte opony (wyłącznie od rowe-
rów, wózków, motorowerów i mo-
tocykli, oraz pojazdów o masie 
całkowitej d 3,5 tony, które nie są 
wykorzystywane do prowadzenia 
działalności gospodarczej – w ilości 
4 sztuk rocznie od mieszkańców

Uwaga: Przywożąc odpady do PSZOK-
-u musimy wziąć ze sobą dokument po-
twierdzający uiszczenie opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi na 
rzecz Związku Międzygminnego CZO 
„Selekt” za bieżący okres rozliczenio-
wy i okazać ją pracownikowi PSZOK 
przyjmującemu od nas odpady, któremu 
podajemy także informację o adresie 
nieruchomości, na której zostały wy-
tworzone odpady.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) – przyjazne dla środowiska i 
dla mieszkańców miejsce, pozwalające pozbyć się kłopotliwych odpadów 

niezależnie od terminarza zbiórek. Odpady składowane są w PSZOK-u 
tymczasowo i sukcesywnie wywożone do instalacji przetwarzania 

odpadów. Na zdjęciach: PSZOK funkcjonujący od 5 lat w Dopiewie.
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miejscem, w którym mieszkańcy mogą 
pozostawiać odpady komunalne zebrane 
selektywnie. W ich odbiorze uczestniczy 
pracownik PSZOK-u, który kontroluje, 
co jest pozostawione przez mieszkań-
ca. PSZOK ma wiele zalet, zarówno dla 
mieszkańców, jak i dla środowiska. Stwa-
rza możliwość nieodpłatnego pozbywa-
nia się nietypowych i problematycznych 
odpadów. Zwiększa ilość odzyskanych 
surowców wtórnych. Poprawia czystość 
i estetykę na terenie gminy. Eliminuje 
„dzikie wysypiska” i  zmniejsza emisję 
do powietrza substancji szkodliwych, 
jakie powstają podczas niedozwolonego 
spalania odpadów w gospodarstwach 
domowych, o co łatwiej – niestety – gdy 
PSZOK jest mniej dostępny.

Jeśli PSZOK w Skórzewie miałby nie 
powstać w przygotowanej w ciągu kilku 
lat lokalizacji, pozostanie mieszkańcom 
Skórzewa i kilku innych miejscowości 
korzystanie z PSZOK-u w Dopiewie. 
Póki co to jedyny taki punkt w Gminie 
Dopiewo.  Dziennie, w dni powszednie 
przywozi tu odpady ok 20 mieszkań-
ców, a w soboty ok. 50 osób. Pytanie 
ile osób, ze względu na czas i kilometry 
do przejechania, odpadów nie przywozi 
do PSZOK-u i w związku z tym dłużej 
zalegają one na posesjach, w piwnicach, 
na podwórkach, strychach, czekając na 
termin zbiórki lub – co gorsza – ilu spo-
śród nich przychodzi na myśl, by pozbyć 
się odpadów w sposób niedozwolony, 

„Dzikie wysypiska” na terenie Gminy Dopiewo spotkać można wszędzie – w lesie, 
miejscu rekreacji, przy szkole, obok ławki. Nie świadczą dobrze o tych, którzy się 

ich bezrefleksyjnie pozbyli w miejscu publicznym lub na łonie natury. W większości 
przypadków to mieszkańcy naszej Gminy, którym zabrakło wrażliwości ekologicznej.

nieprzyjazny dla środowiska i sąsiadów?
Wiele osób nie miałoby obaw, doty-

czących „szkodliwości” PSZOK-u, gdyby 
się tam wybrało. Estetyczne kontenery 
i uporządkowany plac. Czysto, niemal 

sterylnie. Patrząc na zdjęcia z tego miej-
sca, trudno zauważyć „diabła”. 

Adam Mendrala 
Fot. Arch UG Dopiewo, FB

Składanie projektów:  
do 30 czerwca 

Już tylko niewiele ponad miesiąc zo-
stał na złożenie projektów w Dopiewskim 
Budżecie Obywatelskim 2022. Można 
to zrobić do 30 czerwca 2021 r. Zachę-
camy mieszkańców do kreatywności i 
aktywności. Doświadczenia pokazują, 
że warto ruszyć głową – z myślą o sobie 
i o sąsiadach.

Przez 5 lat z puli DBO: sfinansowano 
place zabaw, pumptracki, zagospodaro-
wano teren wokół stawu, zmodernizowa-
no nawierzchnię boiska do frisbee, urzą-
dzono miejsca rekreacji, zamontowano 
przy ruchliwych ulicach wyświetlacze 
prędkości, utwardzono miejsce pod par-
king, wyposażono strażaków w mobilne 
zabezpieczenie wodne i quada, urucho-
miono w sezonie zimowym sztuczne lodo-
wisko. Ciekawe, co wymyślą mieszkańcy 
w tym roku? Zapraszamy do udziału.

To już szósta edycja DBO. Wyłonione 
w tym roku projekty zostaną zrealizo-

Dopiewski Budżet Obywatelski 
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wane przez Gminę Dopiewo w 2022 r. 
Projekt musi dotyczyć sołectwa na te-
renie, którego mieszka wnioskodawca. 
Pula środków przeznaczonych na DBO 
2022 wynosi 300 tys. zł. Zostanie ona 
podzielona między trzy grupy sołectw, 
w ramach których zostaną wyłonione 
- w drodze głosowania – zwycięskie 
projekty. Wprowadzony współczynnik 
korygujący, wyrównuje szanse mniej-
szych miejscowości na wygraną, dając 
gwarancję wyrównanej walki o laury 
zwycięstwa w ramach każdej z grup 
sołectw.

Dostarczone do Urzędu Gminy Do-
piewo propozycje będą sukcesywnie 
publikowane na stronie internetowej 
dbo.dopiewo.pl . To od wnioskodawcy 
zależy, co i w jaki sposób „opowie” innym 
o projekcie, czy ich zachęci do poparcia 
pomysłu i oddania głosu.

Po opublikowaniu listy propozycji, 
każdy mieszkaniec Gminy Dopiewo bę-
dzie mógł oddać jeden głos na wybrany 
przez siebie projekt, bez względu na to 
jakiego sołectwa dotyczy. Głosować 
będzie można w formie elektronicznej 
lub papierowej. Po zliczeniu głosów 
elektronicznych i papierowych nastą-
pi ogłoszenie wyników z informacją, 
które projekty zostaną zrealizowane 
w następnym roku budżetowym - 2022.

Beata Spychała 
Fot. Michał Juskowiak Na zdjęciach – wybrane realizacje z poprzednich edycji 

DBO, sfinansowane ze środków Gminy Dopiewo.

Nie codziennie, a póki co raz na 
tydzień – rozpoczął szczepienie Punkt 
Szczepień Powszechnych w Centrum 
Rehabilitacyjno – Kulturalnym w Ko-
narzewie. W fazie rozruchu punktu 
czwartki stały się dniami szczepiennymi.  
Podczas inauguracji 13 maja pracowały 3 
z 4 przygotowanych stanowisk. Łącznie 

Wystartował PSP Konarzewo 

zaszczepiono tego dnia 680 osób (prepa-
ratem firmy  Pfizer). W drugi szczepienny 
czwartek szczepionkę serwowano  przy 
4 stanowiskach, osiągając  na koniec 
dnia zaplanowane 850 zaszczepionych 
(podawano preparat Moderny).

CRK Konarzewo jest jedną z 7 loka-
lizacji na terenie Powiatu Poznańskiego, 

wskazanych przez samorządy (gminny i 
powiatowy), jakie zatwierdził wielkopol-
ski NFZ. Jego wizytację przeprowadzono 
21 kwietnia 2021 r. Początkowo miał 
pracować 5 dni w tygodniu w godz. od 
10:00 do 18:00 i szczepić przez tydzień 
4 tys. osób, pod warunkiem zaintere-
sowania szczepieniami i regularnego 
zaopatrywania punktu w szczepionki. 
Rzeczywistość zweryfikowała jednak 
zamierzenia. Obecnie szczepi się raz w 
tygodniu, a godziny ustala się na bieżąco 
– rozważa się w przypadku potrzeby roz-
poczęcie pracy punktu w dniu szczepienia 
wcześniej. Nawet przy takiej organizacji 
możliwe jest osiągnięcie pułapu 4 tys. 
zaszczepionych w ciągu miesiąca przy 
ograniczeniu kosztów obsługi, które 
byłyby większe przy pracy w każdym 
dniu roboczym.

Przeszkodami w osiągnięciu efek-
tu ilościowego może być brak ciągłości 
dostaw szczepionek lub mniejsze od za-
kładanego zainteresowanie przyjęciem 
preparatu przeciw Covid-19 w tym punk-
cie. Z takimi zagrożeniami boryka się 
wiele lokalizacji.
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Rejestracja na szczepienia w PSP 
Konarzewo prowadzona jest standar-
dowymi kanałami, wykorzystywany-
mi do zapisów na szczepienia w całej 
Polsce (e-rejestracja za pośrednictwem 
strony pacjent.gov.pl, bezpłatna info-
linia telefoniczna 989; punkt nie jest 
przychodnią, więc nie prowadzi zapisów 
na miejscu). 

Personel medyczny PSP Konarzewo 
zapewnia Szpital Podolany z Poznania. 
W pozyskaniu wolontariuszy pomoc za-
oferowała Gmina Dopiewo – funkcję tę 
pełnią częściowo także pracownicy jed-
nostek gminnych, bo chętnych do zdo-
bywania doświadczeń organizacyjnych 
w punkcie jest „jak na lekarstwo”. 

Oprócz PSP Konarzewo w Gminie 

Dopiewo funkcjonują 3 inne punkty 
szczepień, w tym: 2 w Skórzewie (LA 
MEDICA przy ul. Lawendowej 20 
i BONUS 2001 Sp. z o.o. Sp. k. przy ul. 
Poznańskiej 74) i 1 punkt w Dąbrówce 
(UNICA CR Sp. z o.o. przy ul. Parkowej 
9), które wykonują około 400 szczepień 
na tydzień. 

Tekst i fot. Adam Mendrala

Jesteś pełnoletni, gotowy do pomo-
cy i dysponujesz czasem w godzinach 
pracy PSP Konarzewo? Urząd Gminy 
zaprasza do współpracy wolontariuszy, 
którzy pomogą usprawnić przebieg pro-
cesu szczepień.

Wolontariuszem może zostać każda 
osoba pełnoletnia. Otrzyma ona ubez-

Zostań wolontariuszem PSP Konarzewo

pieczenie i zwrot wydatków za dojazd do 
punktu szczepień. Wolontariusz może 
zdeklarować gotowość do pomocy w 
dowolnych przedziałach czasowych w 
godzinach pracy PSP Konarzewo. 

 
Zadania wolontariusza:

• kierowanie pacjentów do punktu 
szczepień i poczekalni,

• udzielanie informacji osobom zgła-
szającym się do punktu,

• dbanie o przestrzeganie obostrzeń 
sanitarnych (dezynfekcja rąk, za-
łożenie maseczki, zachowanie dy-
stansu).

 Co daje wolontariat? 
• możliwość zdobycia nowych do-

świadczeń, rozwoju i nauki, 
• satysfakcję z pomagania i samo-

realizacji,
• możliwość dzielenia się swoim 

czasem, kompetencjami, radością 
i energią.

Kontakt w sprawie zgłoszeń: 
e-mail: urzad_gminy@dopiewo.pl  
z dopiskiem: „Wolontariusz”,
tel.: 618 906 372 pon.: 9.00-17.00,  
wt.-pt.:7.30 -15.30.

Czekamy na Ciebie! 

Beata Spychała  
Graf. Michał Juskowiak
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Liczymy się 
dla Polski!

21 % mieszkań z  
Gminy Dopiewo zo-
stało spisanych w Na-
rodowym Spisie Po-
wszechnym Ludności 
i Mieszkań 2021 - do 
20 maja.  Jesteśmy 
w czołówce gmin wo-
jewództwa wielkopol-
skiego z najwyższym 
odsetkiem wypełnio-
nych formularzy. To 
bardzo dobry wynik! 
W Województwie Wiel-
kopolskim dotychczas 
zostało spisanych 150 
tys. mieszkaniach, co 
stanowi 12%. Jeśli jeszcze tego nie zro-
biłeś, spisz się przez Internet, wchodząc 
na stronę internetową: www.spis.gov.pl.

Wygraj nagrody
Jeśli dokonałeś już samospisu, mo-

żesz zgłosić chęć udziału w loterii Naro-
dowego Spisu Powszechnego Ludności 
i Mieszkań 2021! Szybsze spisanie się 
- zwiększa szanse na wygraną w loterii. 
Jak to zrobić? Wejdź na stronę spis.gov.
pl –  spisz się przez Internet. Pobierz 
i zarejestruj unikatowy kod na https://
loteria.spis.gov.pl/. (rejestracja kodu 
do 7.07.2021).

Narodowe Spisywanie w toku

Możesz spisać się 
w punkcie spisowym 
w Dopiewie

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

Ważne!
Zanim przyjdziesz do urzędu, przygo-

tuj niezbędne dane swoje oraz pozosta-
łych członków rodzin/współmieszkań-
ców (np. PESEL, rodzaj wykształcenia, 
wykonywany zawód, miejsce pracy, 

powierzchnia mieszkania).
Lista pytań, na które należy udzielić 

odpowiedzi w ramach Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. 

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

Gminne Biuro Spisowe w Dopiewie
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pomoc społeczna

Trwa nabór do projektu: Zintegro-
wane Centrum Opieki. To bezpłatne 
wsparcie dla osób starszych i z niepeł-
nosprawnościami, a także dla ich bliskich.

Zintegrowane Centrum 
Teleopieki i Centrum 
Usług Domowych

Oferta skierowana jest do osób miesz-
kających samotnie lub przebywających 
samemu w domu przez znaczną część 
dnia, potrzebujących wsparcia z powodu 
niesamodzielności lub niepełnospraw-
ności. 

Bransoletka z guzikiem 
alarmowym

Osoba przystępująca do projektu 
otrzymuje bransoletkę z guzikiem alar-
mowym oraz prosty w obsłudze aparat 
telefoniczny. W sytuacji zagrożenia życia 
lub zdrowia może wykonać połączenie 
alarmowe, tj. skontaktować się z Teleasy-
stentem, który podejmuje odpowiednie 
działania – np. wzywa służby ratunkowe, 
powiadamia osobę kontaktową itp. W 
trakcie wykonania połączenia przez guzik 
alarmowy (tak zwane „połączenie czer-
wone”), Teleasystentowi wyświetla się 
karta informacyjna o danym uczestniku. 
To rozwiązanie pozwala na przekazanie 
kluczowych informacji służbom medycz-
nym (np. o przyjmowanych lekach, aler-
giach, jednostkach chorobowych itp.). 

Recepta na samotność
W ramach Teleopieki uczestnik 

może korzystać również z tak zwanych 
„połączeń zielonych”, czyli rozmów to-
warzyskich z Teleasystentem, np. jeśli 
doskwiera mu samotność lub potrzebuje 

Nabór do Zintegrowanego Centrum Opieki
dodatkowych informacji.  Ponadto raz 
w tygodniu Teleasystenci sami inicjują 
rozmowę z podopiecznym, aby spraw-
dzić jak się czuje i czy jego sytuacja nie 
uległa pogorszeniu. 

24 /365 
Centrum Teleopieki działa 24 godziny 

na dobę, 365 dni w roku. Dodatkowo 
w ramach Centrum Usług Domowych 
istnieje możliwość skorzystania z usług 
zespołu medycznego: pielęgniarki, fi-
zjoterapeuty oraz psychologa. Zakres 
usług ustalany jest indywidualnie na 
podstawie przeprowadzonego wywia-
du. Wszystkie usługi realizowane są w 
miejscu zamieszkania podopiecznego. 

Centrum Wsparcia Opie-
kunów Faktycznych

To usługa skierowana dla opieku-
nów osób korzystających z Centrum 
Teleopieki i Usług Domowych. Reali-
zowana jest w warunkach domowych i 
zapewnia indywidualne szkolenia i po-
radnictwo w zakresie pielęgnacji osób 
niesamodzielnych oraz dbałości o własne 
bezpieczeństwo podczas opieki. Opie-
kunowie mają możliwość skorzystania 
ze wsparcia fizjoterapeuty, pielęgniarki 
a także psychologa. 

Udział w projekcie jest bezpłatny.  
Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie 
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 
do 16.00, tel. 797-526-129.

Projekt realizowany jest przy udziale 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie 
i Gminy Dopiewo przez Stowarzyszenie 
Wzajemnej Pomocy „Flandria”, Stowa-
rzyszenie Medycyna Polska i Centermed 
Poznań Sp z o.o. Współfinansowany jest 
przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Wiel-
kopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 na 
terenie następujących gmin; Kórnik, 
Kleszczewo, Komorniki, Mosina, Buk, 
Stęszew, Suchy Las, Dopiewo.

Beata Głożyńska 
Stowarzyszenie Wzajemnej  

Pomocy „Flandria”

Zespół Interdyscyplinarny to gru-
pa osób, specjalistów podejmująca się 
współpracy w celu udzielenia pomocy 
osobom i rodzinom, w zakresie przeciw-
działania przemocy, przy wykorzystaniu 
zasobów, którymi dysponują członkowie. 
W Gminie Dopiewo Zespół Interdyscy-
plinarny liczy 13 osób.

Głównym zadaniem Zespołu jest 
integrowanie i koordynowanie dzia-
łań przedstawicieli jednostek organi-
zacyjnych pomocy społecznej, Gminnej 

Zespół Interdyscyplinarny 
Co robimy, jak działamy?

Komisji Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych, Policji, oświaty i ochrony 
zdrowia, którzy zobowiązani są do re-
alizacji procedury „Niebieskie Karty”. 

Procedura „Niebieskie Karty” to sko-
ordynowany system pomocy dla osób, 
które doznają przemocy i realizowana 
jest we współpracy wyżej wymienio-
nych podmiotów w ramach tzw. Grup 
Roboczych. Pamiętajmy, że za przemoc 
zawsze odpowiada sprawca a nie ofiara, 
nawet jeśli jej zachowanie służy sprawcy 

jako pretekst do tego, żeby wytłumaczyć 
swoje agresywne zachowania. Przemoc 
nie może być usprawiedliwiana!!!

Zespół jest interdyscyplinarny, a nie 
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indywidualny, ponieważ potrzeba wielu 
osób, instytucji by problem przemocy 
zatrzymać i radzić sobie z jego skutkami.

W społeczności lokalnej przemoc w 
rodzinie ujawniana jest jako zjawisko, 
które dotyka różnych środowisk, nieza-
leżnie od wykształcenia, statusu finan-
sowego, społecznego zarówno sprawcy 
jak i ofiary. Ostatnie lata przyniosły zna-
czące zmiany w zakresie postrzegania 
tego zjawiska, jednakże członkowie 
Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup 
Roboczych nadal borykają się z róż-
nego rodzaju trudnościami w zakresie 
przemocy w rodzinie. Ciągle obecne jest 
przeświadczenie, że „przemoc domowa 
to sprawa prywatna”. 

Ideą procedury „Niebieskie Karty” 
jest nawiązanie współpracy i działanie 
interdyscyplinarne- w myśl założenia, 
że przemoc w rodzinie nie jest wyłącz-
nie zagadnieniem prawno-karnym, ale 
również socjalnym, psychologicznym i 
zdrowotnym.

Członkowie Zespołu Interdyscypli-
narnego oraz Grup Roboczych wykonują 
zadania w ramach obowiązków służ-
bowych lub zawodowych, bez dodat-
kowego wynagrodzenia. Ciążą na nich 
obowiązki związane ze sporządzaniem 
licznych sprawozdań, danych staty-

stycznych, archiwizacją dokumentów, 
prowadzeniem monitoringu zjawiska 
przemocy w Gminie oraz całą obsługą 
administracyjną. Jest to praca czaso-
chłonna, wymagająca dużego nakładu 
i zaangażowania osób działających w 
Zespole i Grupach Roboczych. 

Podkreślić należy, że interdyscypli-
narne współdziałanie przedstawicieli 
służb pracujących w obszarze prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie, 
daje możliwość głębszego wniknięcia 
i rozpoznania środowiska rodzinnego 
oraz pozwala na trafniejsze postawienie 
diagnozy sytuacji, w jakiej rodzina się 
znalazła. Świadomość zarówno ofiar 
jak i sprawców przemocy w rodzinie, 
że mogą zwrócić się o pomoc i ją uzy-
skać, jest niezwykle ważnym czynnikiem 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Instytucje i podmioty starają się 
maksymalnie wspierać rodziny w prze-
zwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych 
w jakich się znalazła.

Mając świadomość przejściowej 
sytuacji jaką jest epidemia, należy 
przypomnieć, że przemoc w rodzinie 
jest obwarowana prawnie i nie moż-
na w żadnym przypadku mieć na nią 
jakiegokolwiek przyzwolenia, także z 
powodów moralnych. 

Jak uzyskać pomoc w 
przypadku wystąpienia 
przemocy w rodzinie?

Siedziba Zespołu Interdyscyplinar-
nego w Dopiewie znajduje się w Ośrodku 
Pomocy Społecznej, przy ul. Konarzew-
skiej 12 w Dopiewie, gdzie można zgłosić 
się osobiście, telefonicznie 61 814 80 20 
lub poprzez email: zespol.interdyscypli-
narny@opsdopiewo.pl.

W sytuacjach zagrożenia życia lub 
zdrowia należy bezzwłocznie powiadomić 
Policję (dzwoniąc pod numery telefonu: 
997, 112) i prokuraturę.

Szybka reakcja umożliwi zapewnie-
nie ochrony, wszczęcie odpowiednich 
procedur i zabezpieczenie dowodów 
zdarzenia.

Jeśli doświadczasz przemocy lub 
jesteś jej świadkiem, możesz zgłosić 
ten fakt pracownikowi socjalnemu w 
Ośrodku PoMOCy Społecznej w Dopie-
wie, dzwoniąc pod nr tel. 61 814 80 20. 

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Prze-
mocy w Rodzinie pracuje przez całą dobę 
-  800 120 002.

 lub można uzyskać pomoc przez ema-
il: niebieskalinia@niebieskalinia.info .

Natalia Radzik 
Przewodnicząca Zespołu  

Interdyscyplinarnego w Dopiewie

Nabór wniosków: 31 
maja – 14 czerwca 2021

Po raz drugi samorząd Gminy Do-
piewo zorganizował nabór wniosków na 
dofinansowanie do budowy systemów 
deszczowych do zatrzymywania i wy-
korzystywania opadu w miejscu jego 
powstania - na terenie Gminy Dopiewo. 
Przyjmowanie wniosków rozpocznie się w 
ostatni poniedziałek maja. Warto wyko-
rzystać szansę na gminną dotację, która 
może wynieść aż 80% kosztów.

O dotacji
Pula środków przeznaczonych przez 

Gminę Dopiewo do rozdysponowania 
wśród zainteresowanych mieszkańców 
wynosi w tym naborze 200 tys. zł.

Wysokość dopłaty wynosi aż 80% 
kosztów, ale nie więcej niż 4 tys. zł. 

Dotacja może być przeznaczona 
na budowę zbiornika podziemnego 
lub naziemnego, studni chłonnej oraz 
elementów niezbędnych do połączenia 
rury spustowej dachu z wybudowanym 
systemem deszczowym.

Zbierajmy deszczówkę

Dotacja udzielana jest w formie re-
fundacji kosztów budowy systemu desz-
czowego - wypłata środków następuje po 
realizacji  zadania  oraz prawidłowym 
udokumentowaniu wykonanych prac 
i poniesionych kosztów.

Dotacja nie będzie udzielana na 
urządzenia i materiały zakupione przed 
datą zaakceptowania wniosku, tzn. przed 
podpisaniem umowy.

Do wniosku należy dołączyć m.in.: 
dokument potwierdzający tytuł prawny 
do władania nieruchomością; zgodę pozo-
stałych współwłaścicieli (dotyczy współ-
własności).

Dotacja nie będzie udzielana na dofi-
nansowanie inwestycji, dla której została 
już uprzednio udzielona dotacja z innego 
źródła (np. z programu „Moja Woda”).

Złożenie wniosku nie jest jedno-
znaczne z udzieleniem dotacji.

Wniosek musi być kompletny – po-
winien zawierać wszystkie wymagane 
załączniki i posiadać mieć wypełnio-
ne wszystkie pola. Należy go wypełnić 
czytelnie i podpisać.

Termin i miejsce składania wniosków
Start naboru wniosków:  Już po pół-

nocy 30/31 maja 2021 r. można składać 
wnioski w formie elektronicznej poprzez 
platformę ePUAP. Od godz. 9.00 w dniu 
31 maja 2021 r. można składać wnioski 
w formie papierowej w Biurze Obsługi 
Klienta Urzędu Gminy Dopiewo. 

Decyduje kolejność wpływu wnio-
sków do Urzędu (przy czym zgodnie z 
obowiązującym w tym naborze regulami-
nem obowiązuje jedna kolejka dla wnio-
sków elektronicznych i papierowych).

Wnioski można składać do 14.06.2021 
r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gmi-
ny Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 w go-
dzinach pracy Urzędu. Datą złożenia 
wniosku jest dzień wpływu wniosku do 
Biura Obsługi Klienta.
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Uchwała
Przed wypełnieniem wniosku 

należy zapoznać się z Uchwałą Nr 
XXVIII/360/21 Rady Gminy Dopiewo 
z  26 kwietnia 2021 r. w sprawie okre-
ślania zasad udzielania dotacji celowych 
z budżetu Gminy Dopiewo na zadania 
służące ochronie środowiska i zwiększa-
niu zasobów wodnych poprzez budowę 
systemów deszczowych do zatrzymywa-
nia i wykorzystywania opadu w miejscu 
jego powstania, realizowanych na terenie 
Gminy Dopiewo.

Realizacja dopłaty
Po złożeniu wniosku następuje jego 

weryfikacja, w celu sprawdzenia jego pra-
widłowości i kompletnego wypełnienia.

Urząd Gminy Dopiewo nie wyklucza 
możliwości oględzin nieruchomości przed 
przez podpisaniem umowy na budowę 
systemu deszczowego;

Po prawidłowej weryfikacji wniosku 
zostanie podpisana umowa o przydzie-
leniu dofinansowania.

Wnioski niezakwalifikowane, złożone 
po terminie, bądź po wyczerpaniu środ-
ków nie przechodzą na rok następny.

Rozliczenie dotacji
Po zrealizowaniu inwestycji w ter-

minie określonym w Umowie, Wnio-
skodawca składa wniosek o rozliczenie 
dotacji, wraz z wszystkimi załącznikami. 
Do wniosku o rozliczenie dotacji nale-
ży dołączyć:

Kserokopie faktur VAT lub rachun-
ków, potwierdzających poniesione kosz-
ty inwestycji

Opis wykonanych robót (parametry 
techniczne, technologia wykonania, na-
sadzone rośliny itp.).

Dokumentacja fotograficzna z reali-
zacji zadania (etap przed, w trakcie i po 
zakończeniu zadania).

Oświadczenie wnioskodawcy o wy-
konaniu przedsięwzięcia zgodnie z prze-
znaczeniem.

Kontrola powykonawcza
Wnioskodawca zobowiązany jest 

udostępnić nieruchomość, na której zo-

stał zrealizowany system deszczowy, po 
złożeniu formularza rozliczenia dotacji. 

Informacje dodatkowe
Informacji udziela pracownik Re-

feratu Planowania Przestrzennego 
i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy 
Dopiewo: Zbigniew Kobiela, tel. 61 890 
63 96.

W pierwszym naborze, który miał 
miejsce w ubiegłym roku, pula środ-
ków wynosiła – podobnie jak w nabo-
rze bieżącym - 200 tys. zł, mieszkańcy 
Gminy Dopiewo złożyli 41 wniosków, 
podpisano 32 umowy dotacyjne, łącz-
na wartość dotacji wyniosła 84 tys. zł. 
Mamy nadzieję, że przyjazne środowisku 
pozyskiwanie wody z deszczu zyskało w 
ciągu roku nowych zwolenników wśród 
mieszkańców naszej Gminy. 

Zbigniew Kobiela,  
Referat Planowania  

Przestrzennego  
i Ochrony Środowiska

Na początku czerwca uczestnicy na-
boru do projektu „Eko-energia” poznają 
jego wyniki. Powodem przesunięcia jest 
wydłużenie naboru w części dotyczącej 
kolektorów słonecznych do 20 maja w 
obu Gminach realizujących  ten projekt 
w partnerstwie: Dopiewa i Komornik, 

Aż 85% dofinansowania mogą uzy-
skać uczestnicy „Eko – energii”. Istotą 

Eko-Energetycznie
projektu jest  instalacja paneli fotowol-
taicznych i kolektorów słonecznych na 
terenie nieruchomości mieszkańców obu 
Gmin.  Gmina Dopiewo jest liderem tego 
partnerskiego projektu, którego wartość 
oszacowano na 10 mln zł.

Nowe instalacje do pozyskiwania 
energii ze środowiska pojawią się do 
końca 2022 r. na 406 budynkach w obu 

Gminach: 357 instalacji fotowoltaicznych 
o mocy ok. 1500 kW i 116 kolektorów 
słonecznych o mocy ok. 500 kW. Zgod-
nie z założeniami efektem ekologicznym 
przedsięwzięcia  ma być zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych o ponad 
1150 ton dwutlenku węgla rocznie. 
Projekt „Eko-energia” jest realizowany 
z Wielkopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 20142020 
(środki unijne). 

AM

Ponad 400 tys. euro przeznaczy 
na działania w 2021 r. Stowarzyszenie 
– Lokalna Grupa Działania „Źródło”, 
którego członkiem jest Gmina Dopiewo. 
Skorzystają mieszkańcy i samorządy.

Nabór wniosków w konkursach 
„Zachowanie dziedzictwa lokalnego” i 
„Rozwój ogólnodostępnej i niekomer-
cyjnej infrastruktury turystycznej lub 
rekreacyjnej, lub kulturalnej”, z łącznym 
budżetem ok. 131.129 euro, zaplanowało 
Stowarzyszenie LGD „Źródło” w pierw-
szej połowie 2021 r. Dodatkowo LGD 
ogłosi w tym roku nabór na projekty 
grantowe w ramach przedsięwzięć:

- „Dla nas i naszych podopiecznych” - 
z limitem środków 10 tys. euro, w ramach 
którego powinny zostać zorganizowane 
32 godziny zajęć dla dzieci i młodzieży 
oraz 32 godziny szkoleń i warsztatów 
dla mieszkańców z terenu LGD,

Środki z LGD Źródło
- „Ekologia – to ważne!” - z limitem 

środków 15 tys. euro, w ramach którego 
planowane jest przeprowadzenie 32 go-
dzin spotkań edukacyjnych, 3 imprez o 
charakterze edukacyjnym oraz wydanie 
2 publikacji o charakterze ekologicznym 
i promującym piękno zasobów przyrod-
niczych terenu LGD.

Projekty grantowe adresowane są 
głównie do stowarzyszeń i fundacji 
działających na terenie objętym LSR, 
czyli na terenie Gmin: Buk, Dopiewo 
i Stęszew. 

Z końcem bieżącego roku Stowa-
rzyszenie planuje pozyskać dodatko-
we środki łącznie ok. 262 271 euro, z 
czego połowa zostanie przeznaczona na 
działania z zakresu podejmowania lub 
rozwijania działalności gospodarczej. 
Nabór na te przedsięwzięcia zaplano-
wano na II połowę 2021 r. 

Wszystkie działania realizowane za 
pośrednictwem LGD muszą być zgodne 
z założeniami opracowanej w 2015 r. 
„Strategii Rozwoju Lokalnego kierowa-
nego przez społeczność”. W wyniku prze-
prowadzonych konsultacji społecznych i 
analizy sytuacji społeczno - gospodarczej 
obszaru LGD wyłoniono cele strategii. 
Głównym celem Stowarzyszenia jest: 
„Poprawa atrakcyjności terenów oraz 
aktywizacja społeczności lokalnej na 
obszarze Lokalnej Grupy Działania 
„Źródło”, jest on możliwy do osiągnięcia 
dzięki realizacji przedsięwzięć takich jak: 
zagospodarowanie terenów wokół jezior, 
przygotowanie terenów do uprawiania 
sportu i rekreacji, przygotowanie oraz 
rozwój miejsc spełniających funkcje 
przestrzeni publicznej. Dodatkowo w 
ramach strategii mogą być realizowane 
działania wpływające na wzrost aktyw-
ności społeczności lokalnej. 

maj 2021 21



grunty

Wszelkich szczegółowych infor-
macji udzielą Państwu pracownicy 
Biura Stowarzyszenia – Lokalna Gru-
pa Działania „Źródło”, w godzinach 
jego pracy - pod numerami telefonów:  
61 8 884 456, 663 518 833 
lub 735 043 432.

Biuro LGD  Źródło

Podział gruntów na klasy bonitacyj-
ne dokonywany jest na podstawie cech 
genetycznych gleb, określających jedno-
cześnie ich jakość produkcyjną, inaczej 
mówiąc większą przydatność rolniczą.    

Miernikiem gleboznawczej klasy-
fikacji gruntów są klasy bonitacyjne 
gruntu. Dla gruntów ornych wyróżnia 
się 8 klas,, w przypadku których stosuje 
się oznaczenia: I, II, IIIa, IIIb, IVa, IVb, 
V, VI. Dla użytków zielonych i gruntów 
leśnych wyróżnia się 6 klas, oznaczonych: 
I, II, III, IV, V, VI.

W rolnictwie podstawą do określenia 
klasy gleby są terenowe badania profi-
lów za pomocą odkrywek glebowych. 
W ocenie bierze się pod uwagę m.in. 
jej właściwości fizyczne, chemiczne i 
biologiczne oraz warunki środowiska, 
w których gleba powstała (wilgotność, 
ekspozycję stoku, nachylenie terenu), 
a także jej cechy użytkowe.

Niekiedy jednak określona w ewiden-
cji gruntów klasa bonitacyjna danego 
gruntu nie odpowiada tej, która wystę-
puje w rzeczywistości. Dlaczego tak się 
dzieje? Bo nic nie jest wieczne i gleba 
mogła stracić swoje właściwości. Taka 
okoliczność może stanowić podstawę do 
wszczęcia postępowania w sprawie prze-
prowadzenia aktualizacji gleboznawczej 
klasyfikacji gruntów. Przeprowadzana 
się ją albo z urzędu, albo na wniosek 
właściciela danych gruntów. Wniosek o 
aktualizację gleboznawczej klasyfikacji 
gruntów składa się do właściwego orga-
nu, którym jest Starosta albo Prezydent 
Miasta na prawach Powiatu. We wniosku 
właściciel powinien wskazać dane klasy-
fikatora, który przygotuje dokumentację 
zawierająca projekt ustalenia klasyfikacji.

Przed złożeniem wniosku do urzędu o 
wszczęcie postępowania w sprawie prze-
prowadzenia aktualizacji gleboznawczej 
klasyfikacji gruntów, przeprowadza się 
wstępną ocenę danego terenu, co znacznie 
przyspieszy bieg sprawy, a dodatkowo 
unikniemy zbędnych kosztów dodatko-
wych. W pierwszej kolejności analizie 
podlega dokumentacja. Dlatego też, 
zgłaszając się z wnioskiem o przepro-

Zmiany w klasyfikacji gruntów 
wadzenie klasyfikacji gruntów, należy 
przygotować w szczególności wypis z 
rejestru gruntów i mapę ewidencyjną 
z naniesioną gleboznawczą klasyfikacją 
gruntów. Następnie, po przeprowadzeniu 
analizy dokumentacji, za zgodą właści-
ciela gruntów, dokonywana jest wizja te-
renowa, podczas której przeprowadzane 
są wstępne badania glebowe, sprawdzane 
są rodzaje użytków gruntowych, stopień 
ewentualnej degradacji danego terenu, 
itp. Powyższe czynności pozwalają doko-
nać wstępnej oceny zasadności występo-
wania z wnioskiem do właściwego organu 
o wszczęcie postępowania w sprawie 
aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji 
gruntów. W przypadku stwierdzenia na 
tym etapie rozbieżności pomiędzy sta-
nem faktycznym na gruncie a danymi w 
ewidencji gruntów i budynków wspólnie 
z właścicielem gruntów podejmowana 
jest decyzja o skierowaniu stosownego 
wniosku do urzędu. Dalsze postępowanie 
uzależnione jest od procedur przyjętych 
przez dany urząd.

Czynności klasyfikacyjne, zarówno 
prace terenowe, jak i przygotowanie 
dokumentacji, wykonuje klasyfikator 
gruntów, wskazany przez wnioskodawcę 
oraz upoważniony przez Starostę bądź 
Prezydenta Miasta na prawach Powiatu. 
Przeklasyfikowanie danego gruntu (ak-
tualizacja użytków), czy też zmiana klasy 
gruntu są możliwe na podstawie operatu 
z przeprowadzenia gleboznawczej klasy-
fikacji gruntów, sporządzonego na koszt 
wnioskodawcy, a następnie przyjętego 
do państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego oraz ostatecznie za-
twierdzonego decyzją administracyjną.

Aktualizacja użytków gruntowych 
i kontrola poprawności ustalonych w 
ewidencji gruntów klas bonitacyjnych 
ma istotne znaczenie m.in. w zakresie 
naliczanego podatku (rolnego, leśnego, 
od nieruchomości, itd.), opłat z tytułu 
wyłączenia gruntów rolnych z produkcji 
rolnej (opłaty za grunty klas I-III), opłat z 
tytułu wyłączenia z produkcji rolnej gleb 
organicznych, czy też w ogóle możliwo-
ści realizacji inwestycji budowlanej - w 
szczególności na terenach nie objętych 
miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego, gdzie realizacja budowy 
ma się opierać w oparciu o decyzję o 
warunkach zabudowy.

Remigiusz Hemmerling, Kierownik 
Referatu Planowania  

Przestrzennego  
i Ochrony Środowiska

Bonitacja (z łaciny bonus znaczy 
dobry) – to ocena jakości gleby pod 
względem wartości użytkowej, uwzględ-
niającej m.in. żyzność, stosunki wodne, 
kulturę i trudność uprawy w powiązaniu 
z innymi elementami, np. agroklimatem, 
rzeźbą terenu, stosunkami gospodar-
czymi,  itd. Przeprowadzana jest w celu 
jednolitej ewidencji gruntów, będącej 
podstawą do określenia wymiaru po-
datku gruntowego, możliwości wyko-
rzystania gruntu na cele nierolnicze, 
czy scalenia gruntów. Wyraża się ją w 
klasach lub punktach.

Kronika Straży Gminnej 
Strażnicy gminni z Dopiewa wzięli 

udział w kwietniu 2021 r. w 163 inter-
wencjach i kontrolach. Pouczono 20 
razy, wylegitymowano 10 i nałożono 5 
mandatów karnych.

Najwięcej było kontroli ruchu dro-
gowego – 50 (parkowanie, zajęcie pasa 

drogowego). Prawie po równo było 
kontroli porządkowych  - 40 (spalanie 
odpadów - 9, dzikie wysypiska śmieci 
- 7, kontrole odbioru odpadów, kontrole 
podłączenia posesji do kanalizacja i inne) 
i kontroli bezpieczeństwa - 41 (działania 
związane z epidemią, obiekty komunalne, 
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miejsca spożywania alkoholu, miejsca 
przebywania osoby bezdomnej). Najmniej 
odnotowano interwencji związanych ze 
zwierzętami – 32.                                                                                                           

Wybrane interwencje 
• Konarzewo, ul. Młyńska: niedo-

pełnienie obowiązku nadzoru nad 
psem. Sprawcę ukarano mandatem.  

• Skórzewo, ul. Nad Potokiem: wyciek 
oleju z pojazdu. Sprawcę ukarano 
mandatem.

• Skórzewo, os. Grafitowe: niezabez-
pieczona budowa i wywiewane śmie-
ci do rowu melioracyjnego. Sprawcę 
ukarano mandatem. 

• Palędzie, ul. Jesionowa:  niedo-
pełnienie obowiązku nadzoru nad 
psem. Sprawcę ukarano mandatem.  

 Adam Półtoraczyk 
Komendant Straży  

Gminnej w Dopiewie
 

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

Nietrzeźwi kierujący
–  15.04.2021: Dąbrówka - 1.79 mg/l 
–  23.04.2021: Gołuski - 0.72 mg/l 
–  29.04.2021: Gołuski - 1.22 mg/l 

Kronika policyjna
Kradzieże
–  2.04.2021: Skórzewo - kradzież świa-

teł oraz czujników ruchu od Audi Q3 
–  5.04.2021: Dąbrówka - kradzież 

pojazdu Fiat 500 
–  5-7.04.2021: Więckowice - uszko-

dzenie pojazdu Fiat 126p 
–  10.04.2021: Skórzewo - kradzież 

pojazdu Porsche Cayenne 
–  13.04.2021: Skórzewo - kradzież kół 

od Toyota Camry 

–  17.04.2021: Skórzewo - kradzież kół 
od Nissan Juke 

–  28.04.2021: Skórzewo - kradzież 
pojazdu Range Rover 

–  23.04.2021: Dąbrowa - włamanie do 
firm i kradzież kasetek z pieniędzmi 

–  25.04.2021: Zborowo - kradzież z 
włamaniem do kontenera 

Ponadto odnotowano 15 zdarzeń 
drogowych – kolizji i wypadków.

asp. szt. Przemysław Waliński,  
Kierownik Ogniwa Prewencji  

w Komisariacie Policji w Dopiewie

OSP Dopiewo

5.04.2021 – Droga Dopiewo - Trzcielin. 
Powalone drzewo.

10.04.2021 – Trzcielin, ul. Środko-
wa - Przeźmierowo ul. Rynkowa. 
Transport na szczepienie przeciw 
COVID-19.

11.04.2021 – Dopiewo, ul. Poznańska. 
Plama oleju ok. 50m.

12.04.2021 – Konarzewo, ul. Dopiewska. 
Pomoc ZRM w zniesieniu pacjenta 
po NZK.

18.04.2021 – Konarzewo, ul. Poznań-
ska. Rozpoznanie zagrożenia - owady 
błonkoskrzydłe. 

20.04.2021 – Dopiewo, ul. Leśna - dwo-
rzec kolejowy. Pożar lokomotywy - na 
czas działań wstrzymany został ruch 
kolejowy na jednym z torów.

21.04.2021 – Fiałkowo, ul. Więckowska 
- Dąbrówka ul. Parkowa. Transport 
na szczepienie przeciw COVID-19

25.04.2021 - Dopiewo ul. Konarzewska. 

Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej
Pożar sadzy w kominie. Po wstępnym 
ugaszeniu komina stwierdzona zosta-
ła nieszczelność, która doprowadziła 
do rozprzestrzenienia się pożaru na 
konstrukcję budynku. Działania stra-
żaków polegały na dostaniu się do 
wkładu kominowego poprzez wykucie 
otworu, jego wyciągnięciu i ugasze-
nia pozostałych zarzewi pomiędzy 
wkładem a szybem kominowym.

25.04.2021 – Lisówki, ul. Jastrzębia. 
Pożar budynku mieszalnego (nieza-
mieszkałego). Po przybyciu na miejsce 
strażacy stwierdzili pożar elewacji 
budynku i ocieplenia fundamentu. Ich 
działania polegały na przygaszeniu 
ognia i przelewania pogorzeliska aż 
do jego całkowitego schłodzenia.

27.04.2021 – Konarzewo, ul. Kościelna 
- Dąbrówka ul. Parkowa. Transport 
na szczepienie przeciw COVID-19

28.04.2021 – Dopiewo, ul. Sportowa - 
Dąbrówka ul. Parkowa. Transport 
na szczepienie przeciw COVID-19

29.04.2021 – Dopiewo, ul. Więckowska 
- Dąbrówka ul. Parkowa. Transport 
na szczepienie przeciw COVID-19

30.04.2021 – Konarzewo, ul. Bukowska 
- Dąbrówka ul. Parkowa. Transport 
na szczepienie przeciw COVID-19

OSP Palędzie
7.04.2021 - Palędzie-Dąbrówka. Trans-

port niepełnosprawnej pacjentki na 

szczepienie przeciw COVID -19
8.04.2021 – Dąbrowa, ul. Szkolna. Koli-

zja dwóch samochodów osobowych.
9.04.2021 - Droga Palędzie-Dopiewiec. 

Wypadek dwóch samochodów oso-
bowych. Jedna osoba poszkodowana 
zabrana do szpitala.

15.04.2021 – Dąbrówka, ul. Różany 
Zakątek. Zadymienie w mieszkaniu.

21.04.2021 – Droga wojewódzka 307 - 
Zakrzewo. Wypadek trzech samocho-
dów osobowych. W wyniku zdarzenia 
dwie osoby zostały poszkodowane.
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22.04.2021 - Trasa S11 kierunek Piła. 
Kolizja sześciu samochodów osobo-
wych. Brak osób poszkodowanych.

28.04.2021 - Konarzewo-Dąbrówka. 
Transport niepełnosprawnej pacjent-
ki na szczepienie przeciw COVID -19.
Ponadto w kwietniu, wraz z nadej-

ściem wiosny, strażacy zamontowali fon-
tannę na stawie w Palędziu, uprzątnęli 
teren wokół zbiornika i skosili trawę.

Dwukrotnie udało nam się zorga-
nizować wewnętrzne szkolenia, które 
z pewnością wpłynęły na utrwalenie 
wiedzy naszych druhów.

OSP Zakrzewo
1.04.2021 - Dąbrówka. Zabezpieczenie 

miejsca lądowania LPR, pomoc ZRM. 
1.04.2021 – Konarzewo - Dąbrówka. 

Transport pacjenta na szczepienie 
przeciw COVID -19.

9.04.2021 – Skórzewo, ul. Zakręt/ 
Poznańska. Zadymienie. Alarm 
fałszywy. 

9.04.2021 – Skórzewo, ul. Kwiatowa. 
Pomoc ZRM. 

10.04.2021 – Skórzewo, ul. Kolejowa. 
Pomoc ZRM.

10.04.2021 – Skórzewo, ul. Batorowska. 
Plama oleju.

15.04.2021 - Skórzewo - Dąbrówka. 
Transport pacjenta na szczepienie 
przeciw COVID -19.

15.04.2021 – Dąbrówka, ul. Polna. Wy-
padek samochodu osobowego, brak 
osób poszkodowanych.

16.04.2021 – Przeźmierowo, ul. Bukow-
ska. Plama oleju. 

18.04.2021 – Pożar śmietnika. Skórzewo 
ul. Cmentarna. 

19.04.2021 – Wysogotowo, ul. Batorow-
ska. Monitoring przeciwpożarowy. 

21.04.2021 – Dąbrówka. Przewóz pacjen-
ta na szczepienie przeciw COVID -19.

22.04.2021 – Sierosław, ul Pokrzyw-
nicka. Zadymienie w domu jedno-
rodzinnym. 

22.04.2021 – Dąbrówka, ul Topolowa. 
Pożar sadzy w kominie. 

28.04.2021 – Dopiewo - Dąbrówka. 
Transport pacjenta na szczepienie 
przeciw COVID -19.

Beata Spychała, fot. Arch. OSP

Rozstrzygnięcie konkursu
Przedstawiamy laureatów konkursu 

plastycznego dla dzieci w wieku do 10 lat 
„Bezpieczne leki”, który ogłosiliśmy w 
marcowym „Czasie Dopiewa”. Zadaniem 
konkursowym, jakie mieli do wykonania 
uczestnicy, było narysowanie  
lub namalowanie dziadków lub 
rodziców, kupujących lekarstwa 
w aptece lub otwierających opa-
kowanie z lekiem. Wykonując 
prace mieli zwrócić uwagę na 
elementy zabezpieczające leki. 
Zainteresowanie konkursem 
przerosło nasze oczekiwania. 
W zapowiedzi podaliśmy, że 
zostanie przyznanych 5 nagród 
głównych, ale wysoki poziom 
prac powodował, że wybór był 
trudny. Dlatego komisja kon-
kursowa postanowiła przy-

Bezpieczne leki znać także dwie nagrody dodatkowe. 
Wszystkim uczestnikom, a zwłaszcza 
nagrodzonym – gratulujemy!

Nagrody główne:
• Antonina z Dopiewca, 6 lat
• Oleksandra z Dąbrówki, 6 lat
• Bartek z Dopiewca, 6 lat

• Piotrek z Konarzewa, 5 lat
• Oliwier – 7 lat i Sebastian – 5 lat,  

z Dopiewa (praca zespołowa)

Nagrody dodatkowe:
• Jaś z Dopiewa, 8 lat
• Olaf Nowodworski z Dopiewa, 3 lata

AM

Antonina - Dopiewiec
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Bartek - Dopiewiec

Olaf - Dopiewo

Oleksandra - Dąbrówka

Oliwier i Sebastian - Dopiewo

Jaś - Dopiewo

Piotr - Konarzewo
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Dzień Strażaka co roku przypada 4 
maja. Święto to jest okazją dla Samo-
rządu Gminy Dopiewo do podziękowań 
Druhnom i Druhom z jednostek Ochot-
niczej Straży Pożarnej, działających w 
Dopiewie, Palędziu i Zakrzewie. Służba i 
poświęcenie strażaków zasługują na nasz 
szacunek i uznanie. Wszystkim człon-
kom OSP życzymy zdrowia i wszelkiej 
pomyślności. Niech św. Florian ma Was 
w opiece.

Na terenie Gminy Dopiewo funkcjo-
nują trzy jednostki Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej - w Dopiewie, w Palędziu 
i w Zakrzewie. Liczą one 85 członków w 
gotowości bojowej, warto przy okazji za-
uważyć, że społeczność strażacka naszej 
Gminy jest o wiele liczniejsza. Razem 
z członkami wspierającymi, w szeregach 
Ochotniczych Straży Pożarnych mamy 
zrzeszonych prawie 200 osób, do tego 
można dodać rodziny, co powiększa 
krąg osób, które żyją sprawami OSP. 
Dużo dzieci ze strażackich rodzin wy-
kazuje zainteresowanie działalnością 
w jednostkach OSP. Łącznie gminne 
jednostki dysponują 14 różnego ro-
dzaju pojazdami. W 2020 r. strażacy 
odnotowali 387 wyjazdów do pożarów, 
wypadków, usuwania gniazd owadów, 
skutków nawałnic, neutralizowanie plam 
oleju, pomocy policji i pogotowiu itp. 

Czego strażacy  
sobie życzą?

-  Utrzymania stanu gotowości bojowej 
i dobrej kondycji, abyśmy mogli cały 
czas pomagać, dając z siebie wszystko, 
najlepiej jak umiemy. By nie było 
znieczulicy i braku zrozumienia in-
nych ludzi w potrzebie, bardzo pro-
szę wszystkich o wzajemny szacunek 
i poszanowanie 
drugiego czło-
wieka – mówi 
Wojciech Dorna 
z OSP Zakrzewo.

-  Przede wszystkim 
tylu powrotów, 
ilu wyjazdów. 
B e z p i e c z n y c h 
wyjazdów. Żeby 
tam nigdy nie 
było wypadków – 
mówi Paweł Jurga 
z OSP Dopiewo

-  Wszelkiej pomyśl-
ności, super at-
mosfery i zgrania 

Dzień Strażaka
w zespole – mówi Maciej Płotkowiak 
z OSP Palędzie.

Jednostki
Ochotnicza Straż Pożarna w Do-

piewie - powstała w 1930 r.(ma 91 lat i 
jest najstarsza). Obecnie jednostka liczy 
33 czynnych członków, w tym 6 kobiet, 
odpowiednio przeszkolonych, które biorą 
udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. 
W skład Jednostki wchodzi 9 członków 
honorowych, 22 członków wspierających 
oraz 15 członków młodzieżowej drużyny 
pożarniczej (MDP). Ponadto w 2019 r. 
powstała grupa poszukiwawczo-ratow-
nicza GPR KSRG w skład której wcho-
dzą 4 kobiety z psami które posiadają 
specjalistyczne przeszkolenia i stosowne 
certyfikaty. W zeszłym roku strażacy OSP 
Dopiewo wyjeżdżali na akcje132 razy, 
z czego do miejscowych zagrożeń – 70, 
pożarów - 33, wypadków – 15 i do 14 wy-
jazdów gospodarczych. Dzięki wsparciu 
Urzędu Gminy Dopiewo, Rad Sołeckich 
oraz wielu innych instytucji, a także osób 
prywatnych wyposażenie jednostki m.in. 
w pojazdy bajowe, sprzęt ratowniczy czy 
też wyposażenie osobiste strażaka-ratow-
nika należy ocenić na bardzo wysokim 
poziomie. Do najważniejszych planów 
na ten rok należy zaliczyć remont części 
garażowej strażnicy, szatni i pomieszczeń 
socjalnych oraz zakup lekkiego samo-
chodu pożarniczego.

Ochotnicza Straż Pożarna w Pa-
lędziu - istnieje od 1965 r. Jednostka 
liczy 9 druhen i 35 druhów z czego 28 
osób bierze czynny udział w akcjach 
ratowniczo-gaśniczych. Jednostka jest 
kierowana do ok. 100-120 zdarzeń rocz-
nie. W podziale bojowym OSP są dwa 
samochody średnie i jeden operacyjny. 
Posiada zestaw ratownictwa techniczne-

go, zestawy ratownictwa medycznego, 
pompy, piły, czujnik wielogazowy i inne 
sprzęty niezbędne do ratowania ludz-
kiego życia i mienia. Dzięki udziałowi w 
przygotowaniu projektu, który wygrał 
w Dopiskiem Budżecie Obywatelskim 
na wyposażeniu jednostki znajduje się 
quad ratowniczy i zabezpieczenie wodne, 
mające zastosowanie podczas dużych 
pożarów i podtopień. W tym roku zmarł 
jeden z założycieli jednostki i jej wie-
loletni prezes - Zbigniew Płotkowiak.

Ochotnicza Straż Pożarna w Za-
krzewie - istnieje od 1946 r. W tym roku 
jednostka obchodzić będzie 75-lecie ist-
nienia. Obecnie liczy 98 członków (34 
druhny i 64 druhów), z czego 26 osób 
(w tym 2 panie) bierze czynny udział 
w interwencjach - wyjeżdża do poża-
rów, wypadków drogowych, likwidacji 
skutków podtopień lub silnych wiatrów 
oraz w innych interwencjach, czasem 
nietypowych. Strażacy pomagają w ak-
cjach rozdawania mieszkańcom gminy 
jednorazowych maseczek i dowozach 
osób mających trudności w samodziel-
nym dotarciu do punktów szczepień 
przeciwko COVID-19. Jednostka dys-
ponuje czterema samochodami: jeden 
ciężki o pojemności 13 ton wody, jeden 
średni, jeden lekki i jeden operacyjny. 
Dumą jednostki jest 80 letnia działająca 
nadal motopompa firmy Audi. Posiada 
ona na wyposażeniu: zestaw ratownic-
twa technicznego, zestawy ratownictwa 
medycznego, pompy, piły, czujnik wie-
logazowy i inne sprzęty niezbędne do 
ratowania ludzkiego życia i mienia na 
bardzo wysokim poziomie. Osprzętem 
techniczno-medycznym a także przeszko-
leniem ochotników strażaków dorównuje 
straży zawodowej. 

Beata Spychała i Michał Juskowiak 
Fot. Adam Mendrala

Druh naczlnik z druhnami OSP Zakrzewo
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Z przyrodą za pan brat Pod takim hasłem przebiegała wio-
senna gra terenowa zorganizowana przez 
Szczep ZHP Dopiewo, która odbyła się 
8.05.21 w Żarnowcu. W teren wyruszyli 
harcerze i zuchy, wraz z rodzicami i ro-
dzeństwem. Na trasie trzeba było wyko-
nać kilka zadań o tematyce przyrodniczej, 
np. rozpoznać ptaki - po odgłosach, czy 
zwierzęta - po śladach, stworzyć obrazek 
z materiałów przyrodniczych. Nie zabra-
kło również zadań sprawnościowych z 
wykorzystaniem przeszkód naturalnych. 
Zuchy i harcerze zadbali przy okazji o 
piękno przyrody i - pokonując trasę - 
pozbierali śmieci.

Wydarzenie współfinansowane ze 
środków publicznych Gminy Dopiewo.

Irena Jóźwiak, Harcmistrz 
Szczep ZHP Dopiewo

54 uczniów z klas 1-3 wzięło udział w 
sesji wiosennej Ogólnopolskiej Olimpiady 
„Olimpusek”, która odbyła się w końcu 
kwietnia 2021 r. w Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym im. Jana Brzechwy w 
Dopiewie.  Zmagali się z zagadnieniami 
z języka angielskiego. 

Olimpiada była testem składającym 
się z 21 pytań o różnej skali trudności, 
który sprawdzał znajomość słownictwa i 
podstawowych zwrotów, a udział w nim 
pozwolił uczniom rozwinąć również wy-
obraźnię i krytyczne myślenie. 

Ciekawa formuła pytań oraz atrak-
cyjne opracowanie graficzne testu powo-
dują, że olimpiada z roku na rok cieszy 
się dużym zainteresowaniem wśród 
najmłodszych uczniów naszej szkoły i 
zachęca ich do pogłębiania wiedzy. Olim-
piada jest również dużym urozmaiceniem 
programu zajęć i stanowi zewnętrzne 
źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.

Forma przeprowadzenia olimpiady 
odbiegała jednak w tym roku od form 
przeprowadzonych olimpiad w latach 
ubiegłych, gdyż wymagała zachowa-

Olimpusek nia reżimu sa-
nitarnego oraz 
s t w o r z e n i a 
odpowiednich 
warunków bez-
pieczeństwa w 
okresie stanu 
epidemii. Sta-
nowiło to dla 
naszych olim-
pijczyków nie 
lada wyzwanie, 
które z pewno-
ścią na długo 
zapamiętają.

U c z n i o -
wie biorący  
udział w tym 
przedsięwzięciu wykazali się du-
żym zaangażowaniem, wytrwałością  
w dążeniu do celu oraz  systematycz-
nością w przygotowaniu do olimpia-
dy mimo, że musieli to zrobić  rów-
nież podczas zdalnego nauczania. 
Ich pracowitość zaowocowała nowymi 
umiejętnościami oraz wiedzą, która z 
pewnością przyda im się w dalszej eduka-
cji oraz podczas swobodnej komunikacji 
w języku angielskim.

Z niecierpliwością oczekujemy na 
wyniki, które główny organizator zo-
bowiązuje się przekazać do 18.05.2021. 
Mogą one jednak ulec przesunięciu,  
w związku z przesunięciem terminu 
olimpiady na skutek pandemii.

Anna Tadeusz 
Fot. Arch. ZSP Dopiewo
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 Czy można zacząć tydzień milej, niż 
od dobrego uczynku dla naszej planety 
Ziemi?

Sadzimy drzewa

W słoneczny poniedziałek 10 maja 
uczniowie klas 1-3 ze Szkoły Podstawo-
wej w Dopiewie uczestniczyli w sadzeniu 
drzew wokół szkoły i na  terenie boiska, 

zorganizowanego przez Urząd Gminy. 
Wcześniej na lekcji  zapoznały się z róż-
nymi  gatunkami  drzew, poznały etapy 
rozwoju w całym cyklu życia roślin, a 
później mogły aktywnie uczestniczyć 
w procesie sadzenia drzew, zdobywając 
praktyczne doświadczenie podbudowane 
teorią. Dzieci miały mnóstwo radości z 
możliwości pomagania przy zagospoda-
rowaniu terenu zielonego i cieszyły się, 
że mogą uczestniczyć w przyrodniczym 
pomnażaniu dobra naszej planety. Z pew-
nością będą chętnie dbały o czystość 
i odpowiednie warunki do wzrastania 
drzewek, bo wiedzą, że ekologia to nasza 
wspólna przyszłość!

Zadanie to pięknie wpisało się w 
realizowany również w naszej szkole 
ogólnopolski projekt: „Zielona Ręka”.

Marta Chruściel 
Fot. Arch. SP Dopiewo

List od Królowej
List z Pałacu Buckin-

gham otrzymali ucznio-
wie ze Szkoły Podstawo-
wej im. H. Sienkiewicza 
w Konarzewie. Wysłał go 
jedna z dam dworu – jak 
napisała – na polecenie 
Jej Królewskiej Mości – 
Elżbiety II, w odpowiedzi 
na list, który wcześniej 
9-10-latkowie wysłali 
do królowej brytyjskiej. 
Częścią ich lekcji byłe 
wirtualne odwiedziny 
Buckingham. Do listu z 

dworu  dołączone były prospekty, do-
tyczące pałacu i monarchii. Oto treść 
otrzymanej przez uczniów odpowiedzi: 
„Królowa poleciła mi podziękować Wam 
za list. Jej Królewska Mość z zadowole-
niem przyjęła wiadomość od Was i ceni 
sobie, że ciepło o niej myślicie. Królowa 
z przyjemnością dowiedziała się, że po-
dobało się Wam wirtualne zwiedzanie 
Pałacu Buckingham, ja zaś dołączam 
do listu ulotki informacyjne, które oby 
również Wam się spodobały. Jej Królew-
ska Mość ma nadzieję, że bezpiecznie 
i zdrowo przetrwacie obecną sytuację, 
a ja raz jeszcze Wam dziękuję za miły 
list, jaki napisałyście”.

AM, fot. Arch. SP Konarzewo
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Na przestrzeni wielu ostatnich lat 
niejednokrotnie przekazywane były w 
mediach informacje o różnych aferach 
korupcyjnych. Sprawy sądowe trwały 
(trwają) wiele lat. Ogłaszane werdykty 
wywołują czasami ironiczny uśmiech. 
Wyroki nie są wysokie, następuje zali-
czenie aresztu na poczet kary, grzywny 
są relatywnie niskie, a straty państwa 
duże, niekiedy występuje zakaz pełnienia  
funkcji publicznych, a z orzekaniem prze-
padku mienia też różnie bywa. Jednak 
nie zawsze tak bywało, kiedyś kary były 
bardzo surowe i nie dotyczy to wcale 
okresu komunizmu w Polsce. 

Po odzyskaniu niepodległości w 
1918 r., kiedy to nowe Państwo Polskie 
posiadało osłabioną i zniszczoną przez 
wojnę gospodarkę, a systemu pieniężne-
go praktycznie nie było, najważniejszą 
rzeczą była odbudowa państwa. Do tego 
potrzeba było uczciwych urzędników i 
drakońskich kar za wszelkie próby wy-
korzystania pełnionej funkcji publicz-
nej dla celów prywatnych. Dlatego w 

Korupcja sprzed 100 lat
latach 1920-1921 za rządów premiera 
Wincentego Witosa (1874-1945) i mini-
stra sprawiedliwości Jana Morawskiego 
(1878-1940), wprowadzono specjalne 
ustawy w tym temacie. 

W ustawie z dnia 18 marca 1921 r. 
zatytułowanej „O zwalczaniu przestępstw 
z chęci zysku, popełnionych przez urzęd-
ników”, zawierającej jedynie 4 artykuły 
podano wprost konsekwencje takiego 
czynu:

Art.1: Urzędnik winny popełnie-
nia w związku z urzędowaniem i z 
pogwałceniem obowiązków urzę-
dowych lub służbowych:     
1. Kradzieży lub przywłaszczenia(sprze-

niewierzenia), albo udziału w tychże, 
jeśli mienie skradzione lub przywłasz-
czone (sprzeniewierzone) było mu 
dostępne lub powierzone z powodu 
służby lub stanowiska służbowego;

-2. Oszustwa lub udziału w nim, jeśli 
oszustwo popełniono w ten sposób, 
że winny w zamiarze osiągnięcia dla 
siebie lub osoby trzeciej nieprawnej 
korzyści majątkowej wyrządził inne-
mu szkodę majątkową przez wpro-
wadzenie w błąd lub utrzymywanie 
w błędzie za pomocą przedstawie-
nia okoliczności fałszywych, albo 
przekręcania lub ukrywania praw-
dziwych – będzie karany śmiercią 
przez rozstrzelanie. 

Art.2: Urzędnik winny:
1. Przyjęcia lub podarunku lub innej 

korzyści majątkowej, bądź obiet-
nicy takiego podarunku lub innej 
korzyści majątkowej, danych w 
zamiarze skłonienia go do pogwał-

cenia obowiązków urzędowych lub 
służbowych, albo żądania takiego 
podarunku lub korzyści majątkowej;

2. Innego przestępstwa służbowego, 
popełnionego z chęci zysku i z po-
gwałcenia obowiązków urzędowych 
lub służbowych w byłych dzielnicach 
rosyjskiej i pruskiej, a w byłej dziel-
nicy austriackiej nadużycia władzy 
urzędowej, popełnionego z chęci zy-
sku – będzie karany śmiercią przez 
rozstrzelanie.

Art. 3: Urzędnik winny przyjęcia w 
związku z rozstrzyganiem spraw 
urzędowych lub służbowych bądź 
podarunku lub korzyści majątkowej, 
bądź obietnicy takiego podarunku 
lub korzyści majątkowej, danych bez 
zamiaru skłonienia go do pogwał-
cenia obowiązków urzędowych lub 
służbowych, albo żądanie takiego 
podarunku lub korzyści majątkowej, 
ulegnie karze ciężkiego więzienia 
(domu karnego) od lat 4 do 15.

Art. 4: Winny udziału w przestępstwie, 
przewidzianym w art. 1 i w ust. 2 
art. 2 tej ustawy, o ile udział taki 
nie pociąga za sobą kary surowszej 
w myśl art. 1, będzie karany cięż-
kim więzieniem (domem karnym) 
od 4 do 15 lat; kto zaś dopuszcza 
się udziału w tych przestępstwach 
zawodowo, będzie karany śmiercią 
przez rozstrzelanie.
Nie doszukałem się informacji, co do 

stosowania tej ustawy, myślę że była ona 
zbyt rygorystyczna, gdyż już w czerwcu 
1923 r. została zniesiona podczas rządów 
prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 
(1869-1953). 

dr Piotr Dziembowski 
fot.  Arch. P. Dziembowskiego

W dniu 13 maja minęła 65 roczni-
ca śmierci Walentego Szymkowiaka 
(27.01.1890 - 13.05.1956) - wielkiego 
patrioty, powstańca wielkopolskiego, 
zasłużonego działacza samorządu rol-
niczego, aktywnego członka Rady Pa-
rafialnej w Skórzewie i sołtysa Palędzia 
w okresie międzywojennym. 

Przyszedł na świat 27 stycznia 1890 r. 
w rolniczej rodzinie związanej z Palę-
dziem od kilkuset lat. Ojciec Michał 
(1854-1927) był właścicielem dużego 
80-morgowego gospodarstwa. Matka 
Katarzyna, z domu Wiciak, (1858-1942) 
pochodziła z położonego po sąsiedzku 
gospodarstwa Jakuba Wiciaka i Fran-

ciszki, z domu Karge. Z tego związku 
urodziło się w latach 1881-1900 dwana-
ścioro dzieci, z których czworo zmarło 
w niemowlęctwie.

Najstarsza siostra Walentego - Sta-
nisława (ur.1885r.) zawarła 15 listopada 
1908 roku związek małżeński z Stanisła-
wem Żelazkiem; małżonkowie doczekali 
się szesnaścioro dzieci. Wśród nich był 
Ojciec Marian misjonarz w Indiach oraz 
ksiądz Stanisław misjonarz w Brazylii.

Po okresie nauki w 4-oddziałowej 
szkole w Dopiewcu Walenty przejawiał 
duże zainteresowanie rolnictwem i to 
jemu przypadło prowadzenie gospodar-
stwa rodzinnego.

Przedwojenny sołtys Palędzia

Walenty Szymkowiak
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W momencie, gdy nadarzyła się 
okazja pozbycia się Prusaków, dwaj 
bracia: Piotr (ur.1883) i Walenty, wy-
szkoleni w wojsku pruskim, przyłączyli 
się do oddziału płk. Kopy z Trzcielina i 
czynnie brali udział 5 /6 stycznia 1919 
r. w zdobyciu lotniska na Ławicy. Wal-
kę kontynuował starszy brat Piotr na 
odcinku zachodnim Powstania Wielko-
polskiego. Walenty, z racji prowadzenia 
gospodarstwa, nie mógł uczestniczyć w 
dalszych walkach. Po I wojnie światowej 
powiększył gospodarstwo o kolejne za-
budowania, szereg maszyn rolniczych, 
z młockarnią i lokomobilą włącznie. W 
dniu 13 lutego 1920 roku poślubił Ma-
riannę Kaszub (ur.1895) z Dopiewa. Z 
ich związku urodziło się pięcioro dzieci: 
Czesława (ur.1924), Kazimierz ( ur.1927), 
Władysław ( ur.1928), Marian (ur.1930), 
Felicja ( ur.1937).

Od początku Walenty aktywnie 
działał w założonym przez księdza Ko-
zierowskiego Kółku Rolniczym w Skó-
rzewie. Zebrania członków odbywały 
się w niedziele, po mszy świętej, pod 
patronatem proboszcza Kozierowskiego, 

W środku - Piotr Szymkowiak, po prawej - Walenty Szymkowiak Po polowaniu, 1931 r. - po 
prawej - Walenty Szymkowiak, 

w środku - Józef Winiewicz.

Gospodarstwo Szymkowiaków - Palędzie ul. Pocztowa 18 (zdjęcie z ok. 1928 r.)

a od 1929 r. księdza Molskiego. Wraz z 
dynamicznym rozwojem sektora rolni-
czego i powiększającą się grupa rolni-
ków w 1930 r. utworzył Walenty osobne 
Kółko Rolnicze dla Palędzia, Gołusek, 
Zakrzewa, Dąbrowy i Dąbrówki, którego 
został wybrany prezesem. Działalność 
tego samorządu była niezmiernie ważna, 
gdyż pomagała rolnikom w hurtowym 
zaopatrywaniu się w nawozy sztuczne, 
kwalifikowany materiał nasienny, pa-
sze treściwe, sole bydlęce, cukier dla 
koni, węgiel opałowy, środki ochrony 
roślin. Do tego celu zaczęto wykorzy-
stywać transport kolejowy i miejscową 
stację. Dla sprowadzanych materiałów 
Walenty udostępniał pomieszczenia go-
spodarskie. W zakresie oświaty rolniczej, 
organizowano wycieczki w celu poznania 
przodujących gospodarstw jak np. do 
Liskowa itp. Ponadto był również mężem 
zaufania plantatorów buraka cukrowego, 
co przyczyniło się do rozwoju tej uprawy 
i bazy paszowej.

Walenty Szymkowiak aktywnie 
wspierał parafię Skórzewską, będąc 
od 1917 r. członkiem Rady Parafialnej, 

a później owocnie współpracując w 
komitecie budowy nowego kościoła z 
właścicielem Dąbrówki Tempelhofem.

Utrzymywał wiele kontaktów  
z przedwojenna elitą poznańską.Częstym 
gościem bywał m.in. Józef Winiewicz - 
redaktor naczelny „Dziennika Poznań-
skiego”, późniejszy współpracownik 
Stanisława Mikołajczyka, a po wojnie 
wiceminister spraw zagranicznych.

W obrębie ulicy Leśnej można zna-
leźć liczne łuski, które są pamiątką po 
ćwiczeniach ułanów, którzy chętnie 
korzystali z gościny w gospodarstwie. 
Dbał o obchody tradycyjnych uroczy-
stości rolniczych – takich, jak Zielone 
Świątki i dożynki. W Wielką Sobotę 
wysyłał powózkę do Skórzewa po pro-
boszcza, który na terenie gospodarstwa 
święcił mieszkańcom Palędzia potrawy 
wielkanocne.

W 1941 r. działalność Walente-
go Szymkowiaka została przerwana. 
Aresztowany przebywał w Stęszewie, 
a reszta rodziny znalazła schronienie u 
krewnych Kaszubów w Dopiewie. Wła-
dze niemieckie przekazały gospodarstwo 
rodzinie tzw. Baltendeustchów z republik 
nadbałtyckich.

Szczęśliwie udało się przetrwać całej 
rodzinie zawieruchę wojenną i w 1945 r. 
powrócili do rodzinnego gospodarstwa. 
Euforia z odzyskanej wolności trwała 
jednak krótko, gdyż bardzo szybko za-
częła się kolejna zawierucha - tym razem 
komunistyczna!

Już 24 lipca 1945 r. do Powiatowego 
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w 
Poznaniu trafił pierwszy donos na Wa-
lentego, dotyczący jego przedwojennej 
działalności - autorstwa komunistycz-
nego działacza. Niepokornych kułaków, 
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 W środku Walenty Szymkowiak z żoną 
Marianną, od lewej córka Czesława  
z mężem Stefanem Strychalskimi i 

dziećmi Marianem i Hanną; po prawej 
córka Felicja i syn Władysław - ok. 1953 r.

którzy opierali się kolektywizacji ziem, 
bo tak władza ludowa planowała budo-
wę, zaczęto w różny sposób nękać, by 
ich zniechęcić do własnej działalności. 
Wprowadzono ponadnormatywny system 
obowiązkowych dostaw płodów i inwen-
tarza, z których rolnikom było trudno 
się wywiązać. Po wsiach jeździły grupy 
młodych aktywistów, którzy dodatkowo 
rekwirowali plony. Z wielu maszyn rolni-
czych Walentemu pozwolono pozostawić 
pług i siewnik, reszta sprzętu trafiła do 
gospodarstw skolektywizowanych.

Liczne tego typu zdarzenia i aresz-
towania pogarszały stan zdrowia Wa-

lentego, do tego stopnia, że za niego 
musiał odbyć karę więzienia najstarszy 
syn Kazimierz. 

Sytuacja ta oraz postępująca astma 
przyczyniły się do przedwczesnej śmierci 
dniu 13 maja 1956 r.

Kondukt żałobny z trumną na po-
wózce wyruszył z rodzinnego domu, w 
drodze do Skórzewa zatrzymując się 
przy każdym z przydrożnych krzyży 
na modlitwę.

Krzysztof Szymkowiak - wnuk  
Walentego, syn Władysława 

Wykorzystano zdjęcia ze 
zbiorów rodzinnych.

Eksplozja
Maj to miesiąc przyrodniczych cu-

dów. Od wczesnego rana do wieczora 
można siedzieć i obserwować. Nieste-
ty, jest to również miesiąc intensywnej 
pracy w pasiece i nie możemy w pełni 
zaangażować się w obserwacje. Pomimo 
to, już od wczesnego rana i rutynowych 
zajęć, spotykały nas przyrodnicze nie-
spodzianki. 

Dudki

Przez cały rok dzień zaczyna się „psim 
spacerem należnym”. Tego dnia szłam 
przez jeszcze niezagospodarowane dział-
ki budowlane, odwiedzane zazwyczaj 
przez lokalne szpaki (zasiedliły wolne 
przestrzenie pod dachówkami świeżo 
wzniesionego budynku). Pies zajęty był 
węszeniem i na nic innego nie zwracał 
uwagi. W pewnym momencie ciarki prze-
szły mi po grzbiecie. Kilkanaście metrów 
przede mną siedział dudek! Miał złożony 
czub i czuł się jak u siebie, ale jak tylko 
nas zauważył to od razu odleciał. Parę 
dni później w tej samej okolicy, podczas 

kolejnego spaceru dały się zauważyć aż 
dwa lecące dudki. Najczęściej zamiesz-
kują stare wierzby w spokojnej okolicy. 
Ciekawe, czy u nas też się osiedliły.

Puszczyk 

Pewnego majowego dnia jechaliśmy 
do pracy w pasiece w Konarzewie. Pogoda 
była przecudna, kwitły obficie kwiaty 
runa parkowego. Wiatr wreszcie ucichł i 
dał owadom możliwość lotów po nektar, 
pyłek i wodę. Teresa wysiadła wcześniej, 
żeby fotografować kwiaty, a ja zbliża-
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łem się do uli. Nagle, na jednym z nich 
zobaczyłem siedzący sporej wielkości 
kształt i po chwili zdumiony i zaskoczony 
rozpoznałem w nim puszczyka! Dlaczego 
na moim ulu usiadła sowa? Co zrobię, 
kiedy będę musiał pracować akurat w tym 
ulu? Wiele pytań przemknęło mi przez 
głowę. Starałem nasycić oczy szczęśliwym 
i niezwykłym widokiem całkowicie zre-
laksowanej sowy, ale musiałem ruszyć do 
pracy. Jak tylko sowa mnie dostrzegła, 
to otworzyła swoje uważne oczy, bły-
skawicznie obróciła się i poderwała do 
nieśmiałego, niskiego lotu. Po nieporad-
ności jej ruchów domyśliłem się, że jest 
to tak zwany podlot, czyli nieco starszy 
pisklak - trochę samodzielny, ale nadal 
pozostający pod opieką rodziców. Usiadł 
w cieniu drzewa. Dzień był dla niego za 
jasny i nieznośnie gorący. Czekał na noc 
i rodziców. Dorosły puszczyk korzysta 
z kilku dziupli na raz. Jedna jest miej-
scem dziennego odpoczynku, inna jest 
spiżarnią, a w kolejnej wyprowadza lęg.

Jaskółki 
W maju wiele gatunków ptaków wró-

ciło z zamorskich wędrówek, takich jak 
na przykład swojskie jaskółki. Mieliśmy 
z ich udziałem parę przygód. Podczas 
wietrzenia domu jedna z jaskółek wle-
ciała nam do środka. Nieopatrznie tego 

samego dnia zostawiliśmy lep na muchy 
na parapecie. Był to bardzo niefortunny 
zbieg okoliczności, bo jaskółka przysia-
dła dokładnie na lepie i przykleiła się 
do niego. Na szczęście widzieliśmy całe 
zajście. Michał od razu delikatnie odkleił 
miotającego się ptaka i wypuścił. Nie-
dawno jaskółka wleciała również przez 
pozostawione otwarte drzwi do naszego 
budynku gospodarczego i rozpaczliwie 
szczebiotała, nie mogąc stamtąd wyle-
cieć. Po zlokalizowaniu źródła przestra-
szonych szczebiotów otwarłam szeroko 
okna i zostawiłam ją samą, żeby mogła 
spokojnie wycelować i wylecieć. Udało 
się jej. Jest to nasza rodzinna metoda i 
przekazujemy ją Tobie. Pamiętaj i użyj, 
jak do Twojego pomieszczenia nieopatrz-
nie wleci ptak.

Pisklaki i podlotki
Maj to również czas intensywnych 

lęgów. Rodzice karmią swoje pisklaki 
bez chwili wytchnienia, przez 12 godzin 
na dobę - od wczesnego ranka kursując 
z owadami, gąsienicami w dziobie. Jest 
to okres ogromnej pracy, prawie ponad 
rodzicielskie siły (smak tego wysiłku zna 
ten, kto opiekował się niemowlakiem). 
Ptasi rodzice mają niewiele czasu na 
swoje potrzeby. Jak tylko pisklak otworzy 
dziób, to ujawnia czerwono-pomarańczo-

wą gardziel, która wraz z przeraźliwymi i 
żebrzącymi dźwiękami prowokują ptasich 
rodziców do ciągłego karmienia. Jak tylko 
pisklę zostanie trochę podkarmione, to 
kolor staje się mniej intensywny i pomimo 
próśb, rodzic nie zwróci na nie uwagi.

Właśnie teraz można spotkać młode, 
częściowo opierzone ptaki. Kiedy pod-
czas spaceru znajdziemy „małe, biedne, 
nieporadne” pisklę nie należy go zabie-
rać do domu! Jeśli nie ma widocznych 
ran, ma dorosłe pióra to jest podlotem i 
prawdopodobnie znajduje się pod opieką 
rodziców. Pozostawienie podlota w na-
turalnym środowisku pozwoli mu prze-
żyć i dorosnąć. Jeśli znalezione „małe 
biedne nieporadne” ma widoczne rany, 
dopiero wtedy należy skontaktować się 
z lekarzem weterynarii.

Wolniej przez pola i lasy
Kiedy znajdziemy malutką, uroczą 

sarenkę, prześlicznie brązową w białe 
kropki, to nie zabierajmy jej do domu! 
To zwierzę jest pod opieką matki, która 
poszła na poszukiwanie jedzenia i z po-
wrotem znajdzie swoje młode. W czasie 
wiosny bardzo łatwo jest potrącić młodą, 
prześliczną sarnę przebiegającą przez 
jezdnię pomiędzy polami. Dlatego jadąc 
przez pola i lasy jedź wolniej. Dasz wtedy 
możliwość ucieczki przed przerażającym 
obiektem, jakim jest samochód.

Majowy dzień kończy koncert kosa, 
drozda lub poruszające kląskanie sło-
wika. Jeśli zauważysz ciekawe zwierzę 
lub przyrodniczą lokalizację, to daj nam 
znać na adres e-mail:

dzikastrona.dopiewo@gmail.com

Tekst i fot. Teresa  
i Michał Bartkowiak 

Michał Bartkowiak od grudnia 2015 
r. publikuje zdjęcia przyrodnicze 

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

też stronę: miodybartkowiaka.pl
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Czym jest rarytas kulinarny? - To 
coś bardzo smacznego: pychota, pyszota, 
przysmak, smakołyk, specjał, delikates. 
Rarytas majowy ma związek z piątym 
miesiącem roku, a więc zajmę się tym, 
co pysznego nam maj podsuwa. Zanim 
przejdę do gotowania, co nieco wyjaśnię. 
Polskie słowo „maj” pochodzi od łaciń-
skiego „maius”. W języku polskim funk-
cjonuje określenie „maić”, które oznacza 
tyle samo, co stroić. Staropolska nazwa 
miesiąca maja brzmiała „trawień”, które 
przywołuje pewne, bliskie kuchni skoja-
rzenia. Słowem „maj” określamy również 
„młodą ziemię”, która w całej swej krasie 
występuje w tym miesiącu. Według le-
gendy Bóg Ojciec w maju stworzył świat. 
Połączenie plonów młodej ziemi z dobrą 
sztuką kulinarną daje nam efekt rary-
tasów podanych strojnie na stole.

Co nam oferuje maj w kuchni? Cały 
naręcz świeżych warzyw sezonowych. 
Co jeść w maju? Rzodkiewkę - na ka-
napce lub z twarożkiem, pierwsze młode 
ziemniaki - z kefirem, zsiadłym mlekiem, 
sadzonym jajkiem i sałatą masłową, zupę 
z kalarepy, szczawiu lub szpinaku. Szpa-
ragi z sosem holenderskim i jako dodatek 
do różnych mięs. Super rarytasem na 
naszych stołach jest zupa krem z białych 
szparagów. Wielkopolska słynie z wielo-
hektarowych upraw tego warzywa. Na 
deser maj oferuje truskawki, lub placek 
drożdżowy z rabarbarem. Brzmi zacnie, 
prawda!

Tarta z zielonymi  
szparagami

Ciasto - składniki:
– 300 g mąki pszennej 
– 180 g masła (+ reszta do natarcia 
formy, razem to kostka) 
– 2 jajka 
– 1/2 łyżeczki soli 
– 500 g fasoli do obciążenia pod-
czas pieczenia wstępnego

Nadzienie - składniki:
– 2 średnie pęczki szparagów  
– 5 jajek 
– 600 ml śmietany 18% 
– 300 g cheddara w jednym kawał-
ku lub gouda pokrojona w kostkę
– 1/2 łyżeczki gałki muszkatołowej 
– sól i pieprz do smaku
– 1 paczka szynki parmeńskiej

Przygotowanie
Mąkę przesiewamy do miski, doda-

jemy sól, zimne masło kroimy w drobną 

Rarytasy majowe
kostkę i w palcach rozcieramy z mąką 
aż powstaną drobne grudki. Dodajemy 
jajka i energicznie wyrabiamy ciasto. Nie 
powinno to trwać zbyt długo, aby ciasto 
nie złapało temperatury od rąk. Formu-
jemy kulę, zawijamy w folię spożywczą i 
wkładamy do lodówki na godzinę.   

Rozgrzewamy piekarnik do 180 stop-
ni, schłodzone ciasto rozwałkowujemy 
dość cienko, na ok 0,5 cm i przekładamy 
do natartej resztą masła formy (forma 
okrągła boki karbowane). W praktyce 
może to być trudne, bo ciasto ma ten-
dencję do kruszenia się, ale spokojnie 
można nim formę wykładać po kawałku. 
Odcinamy wystające fragmenty ciasta, 
nakłuwamy je widelcem, na wierzchu 
układamy papier do pieczenia i równo-
miernie wysypujemy fasolę. Chodzi o 
to, aby ciasto dociążyć, w przeciwnym 
wypadku może być nierówne. Piecze-
my przez 15-20 minut. Po tym czasie 
zdejmujemy papier i dopiekamy kolejne 
15-20 minut aż się nieco zrumieni.

W tym czasie przygotowujemy na-
dzienie: w misce roztrzepujemy trzepacz-
ką jajka, dodajemy śmietanę i przyprawy 
i wszystko dokładnie mieszamy. Szparagi 
myjemy, odłamujemy zdrewniałe  koń-
ce (same się złamią tam gdzie trzeba) i 
odcinamy główki, które posłużą nam za 
dekorację. Pozostałe części łodyg kroimy 
ukośnie w niezbyt grube plasterki (ok. 
0,5 cm) – dzięki temu pozostaną lekko 
chrupiące. Dodajemy do masy. Teraz kro-
imy ser w kostkę o boku 1 cm i również 
przekładamy do miski. Mieszamy i gdy 
spód jest już lekko rumiany przelewamy 
masę do formy. Główki szparagów wraz 
z szynką, układamy na wierzchu i za-
piekamy w 180 stopniach kolejne 30-40 
minut. Zielone szparagi możemy zastąpić 
białymi, które koniecznie trzeba obrać 
przed ułożeniem na tarcie.

Polędwiczka faszerowa-
na drobiem z suszonymi 
pomidorami

Składniki:
- 1 polędwiczka wieprzo-
wa (około 600-800g)
- 500g zmielonych piersi kurzych
- 1 mały słoik suszonych pomidorów
- 1 bułka namoczona w mleku
- przyprawy: sól, pieprz, roz-
maryn, przyprawa do kurcza-
ka, majeranek, czosnek, 
- 2  plastry zimnego masła 
- 1 jajko

Potrzebny będzie też sznu-
rek - do zwinięcia rolady.

Przygotowanie:
Polędwiczkę rozbić na prostokątny 

płat, posypać solą i grubo mielonym 
pieprzem, 

Przygotować farsz mięsny, bułkę 
odcisnąć, pomidory pokroić w paski, 
jajko i przyprawy dodać do mielonego 
mięsa i dobrze wyrobić, rozłożyć prosto-
kąt polędwiczki, nałożyć farsz, zwinąć i 
zasznurować lub zamknąć wykałaczkami.

Zwiniętą polędwiczkę włożyć  na 
folię aluminiową  a na mięso położyć 
zimne masło i gałązki rozmarynu, za-
winąć bardzo szczelnie aby powstały sos 
nie wydostał  się do naczynia. Pakunek 
włożyć do naczynia żaroodpornego. Piec 
w piekarniku w temperaturze 180 stopni 
około 40min, ostudzić i pokroić w pla-
stry a powstałym sosem polać mięso. 
Podawać ze szparagami.

Sernik straciatella  
z musem truskawkowym

Składniki:
Spód: 
- 120 g biszkoptów 
- 70 g masła 
- 1 łyżka kakao 
Sernik: 
- 500 g twarogu zmielonego 
- 1/2 szklanki śmietanki kremówki 
30% 
- 1/2 szklanki cukru 
- 3 jajka 
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- 2 łyżki cukru waniliowego 
- 1 budyń śmietankowy 
- 100 g czekolady gorzkiej
Mus:
- 500 g truskawek 
- 1 łyżka cukru 
- 2 galaretki truskawkowe

Przygotowanie:
Biszkopty zmielić w rozdrabniaczu, 

wymieszać z kakao i dodać miękkie ma-
sło. Wszystko razem rozetrzeć i wylepić 
dno małej tortownicy, wyłożonej papie-
rem do pieczenia.

Składniki na sernik powinny być 
w temperaturze pokojowej. Czekoladę 
zetrzeć na tarce jarzynowej lub posiekać 
nożem. Jajka zmiksować z cukrami, aż 
będą puszyste. Dodawać partiami zmie-
lony twaróg oraz proszek budyniowy. 
Dobrze schłodzoną kremówkę ubić i 
połączyć z masą sernikową. Na końcu 
delikatnie wmieszać czekoladę. Wylać na 
schłodzony, czekoladowy spód i wstawić 
do piekarnika nagrzanego do 160 stopni 
i piec przez około 60 min. Studzić przy 
lekko uchylonym piekarniku, a potem 
wstawić do lodówki. 

Umyte i odszypułkowane truskaw-
ki przełożyć do garnuszka, zasypując 
cukrem. Podgrzewać, aż puszczą sok i 
zaczną się rozpadać. Zmiksować blende-
rem na gładki mus i ponownie zagoto-
wać. Wsypać galaretkę i chwilę mieszać. 
Wystudzić, a kiedy zacznie tężeć wylać 
na upieczony sernik. Po stężeniu wyjąć 
sernik z formy. 

Smacznego życzy:  
Barbara „Barbalena” Plewińska 

Fot. Arch. B. Plewińskiej 

Maj się maju maj
Długimi korytarzami ulic 

przesmykuje się wiosenne powietrze. 
Nasycone 
wyczekiwanym zapachem ziemi, 
pachnącej wiosennym deszczem. 
 
Soczyste zapachy 
Bzów, konwalii i innych kwiatów. 
Zniewalają nozdrza i duszę, 
rozbudzając 
skrzydła zakochania. 
 
Maj się maju maj

26 IV 2021

Kiedy maj się mai

słowem maluję 
wschody
i zachody

pachną bzami
rozdzwaniają się 
aromatem konwalii

muzyką wiatru
muskają wonią
pachnącą majem

8 V 2015

Majowym brzaskiem
Z wolna wygasają 
majaczące światła domostw 
i latarki lisich oczu. 
 
Roziskrzone dotąd niebo 
przestaje pieścić oczy 
rojem migocących gwiazd. 
 
Jeszcze słońce 

Majówka z poezją
nie zdążyło wspiąć się na wyżyny, 
a już artyści majowych koncertów 
na pozieleniałych scenach gałęzi 
prowadzą generalne próby. 
 
W porannych muślinach mgieł 
wyśpiewują pieśni 
zwołujące skrzydlatych kochanków.

2 V 2021

Taka majówka
Wieczór zmroczniał, 
ciemność z wolna 
przyćmiewa barwy majowych roślin.
Z pociętego gardła nieba 
wydobywa się ryk. 
Ciężkie chmury 
spadają na ziemię.
Wiatr ślizga się po pięciolinii drutów 
I nie do końca ubranych gałęziach 
płosząc ptactwo.
Pies podkula ogon 
z każdym kolejny hukiem, 
strach wciska w najgłębszy kąt.
Za oknem ziąb, 
aura, jakby nie majowa.

2 V 2021

 
Aleja kasztanów

W mieście, w którym mieszkam, 
na jednej z ulic 
zakwitł szpaler 
dorodnych kasztanów.
Niczym pannom młodym, 
w różowych sukniach 
świt poupinał 
snujące się welony mgieł, 
pośród których 
przechadza się wiatr.

3 V 2021

majowe ogrody

potknął się anioł niechcący
upuścił kosz kropel wiosny
perły porannych różańców 
rozświetliły tęczowe klomby 

tulipanowej braci opadły powieki 
smutek nastroszył słupki
gromami odpalane armatki
strzelają prosto w niebo

niegotowe do zejścia 
pochowają soki 
w cebulowych trumienkach
wiosną wskrzesi je 
kolejne zmartwychwstanie

9 V 2013

Wierszyk na Dzień Matki

Szybkim krokiem mija maj,
daj buziaczka mamo, daj.
Dziś przypada święto Twoje,
niechaj znikną troski, znoje.

Bądź radosna w każdy dzionek,
niech Twe serce bije dzwonem.
Uśmiech z twarzy nie zaniknie,
nawet zimą ogród kwitnie.

Niechaj dopisuje szczęście,
miej pieniążków coraz więcej.
Słońce nigdy nie wygasa,
bo masz dziecię – pierwsza klasa.

Wezmę kluczyk od skarbonki,
kupię dzisiaj lody, pączki.
Cały dzień spędzimy razem,
taki dzień ze wspólnych marzeń.

10 V 2013

Autorka wierszy: Aldona Latosik 
Kontakt: aldona51@poczta.fm
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Dla dorosłych
„Elżbieta, Filip, Diana i Meghan: 

zmierzch świata Windsorów” - Ma-
rek Rybarczyk

Od lat śledzimy dzieje rodziny Wind-
sorów. Choć brytyjską monarchię zna 
niemal każdy, to większość z nas nie 
zdaje sobie sprawy z dramatów, jakie 
przez lata rozgrywały się za bramami 
Pałacu Buckingham. Życie królewskiej 
pary, Elżbiety i Filipa, było źródłem 
wielu, jeśli nie większości, problemów 
Windsorów. Skandal gonił skandal. Mał-
żeństwa ich kolejnych dzieci kończyły 
się. Inwazja dziennikarzy, aparatów i 
kamer na królewską rodzinę sprawiła, że 
skrzętnie skrywane tajemnice znalazły 
się na pierwszych stronach tabloidów.

„Siostry” - Daisy Johnson

Nowości książkowe
Daisy Johnson powraca z thrillerem 

Siostry, uzależniającą opowieścią o ro-
dzeństwie uwikłanym w sieć bolesnych 
emocjonalnych zależności, zmagającym 
się z próbami zrozumienia, gdzie kończy 
się świat jednej z sióstr, a zaczyna dru-
giej. Dzieli je zaledwie dziesięć miesięcy. 
July i September znają się jak łyse konie 
i nie potrzebują nikogo innego, tylko 
siebie nawzajem. Pewnego dnia dochodzi 
jednak do tragedii i wyprowadzają się 
wraz z samotną matką do opuszczonego 
domu na wybrzeżu.

„Bibliotekarka z Saint-Malo” - 
Mario Escobar

Jocelyn Ferrec, bibliotekarka i pasjo-
natka literatury, boryka się z samotnością 
po tym, jak jej ukochany mąż Antoine 
wyruszył na front. Nie mija wiele czasu, 
kiedy kobieta staje w obliczu kolejnego 
dramatu. Latem 1940 roku do Saint-
-Malo wkraczają wojska niemieckie, a 
ich brutalne prześladowania mają do-
tyczyć także biblioteki, w której pracuje 
Jocelyn. Niemiecki kapitan Hermann 
von Choltiz otrzymuje odgórny nakaz 
zniszczenia wszelkich wywrotowych ksią-
żek w Saint-Malo. Utrudnia to fakt, że 
jest ON wielkim miłośnikiem literatury 
ze słabością do wspaniałej bibliotecznej 
kolekcji Jocelyn. Między tą dwójką na-
wiązuje się zupełnie nierealna przyjaźń. 
[lubimyczytac.pl]

Dla młodzieży
„Dziennik cwaniaczka - 15. Zu-

pełne dno” - Jeff Kinney

Wakacje w starym wozie kempingo-
wym wujka Gary’ego? Brzmi jak przy-
goda! Rodzina Grega zamierza spędzić 
to lato w prawdziwej, najprawdziwszej 
głuszy. Tylko że w głuszy na ogół grasują 
jej niezbyt gościnni mieszkańcy – na-
molne niedźwiedzie, żarłoczne kleszcze 
i najgorsze z nich wszystkich – SKUNK-
SY. Czy urlop na łonie natury, który był 
szczytem marzeń Heffleyów, okaże się 
zupełnym dnem?

„Deadpool classic” MARVEL

Komiks. Seria zbiera w jednym 
miejscu wczesne przygody Najemnika 
z Nawijką. Deadpool i jego pomocnik 
Weasel wyruszają na poszukiwanie 
romansu, pieniędzy i rozróby.
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„Pieśni zaginionego kontynen-
tu” - Przemysław Hytroś

Pewien podróżnik odkrywa Zaginio-
ny Kontynent. Zafascynowany historiami 
opowiadanymi przez mieszkańców, po 
powrocie do domu spisuje swoje wspo-
mnienia w formie dwunastu baśni, zwa-
nych tu pieśniami. Celowo nie rysuje 
żadnych map, jak dotrzeć na Kontynent, 
bo nie chce odbierać innym radości od-
krywania. Wszystkie pieśni poruszają 
kwestie istotne zarówno dla dzieci, jak i 
dorosłych. Są tu więc pytania o cel życia, 
wierność przekonaniom, wytrwałość w 
realizacji marzeń, przyjaźń. Narrator 
konfrontuje własne motywacje i wybory 
z postawami bohaterów, którymi są za-
równo górskie trolle, leśne nimfy, smoki, 
jak i mieszkańcy zwykłych miasteczek. 
Każda pieśń kończy się subtelnym mo-
rałem. [lubimyczytac.pl]

Dla dzieci
„Witaj, wiewiórko!” - Agnese 

Baruzzi, Gabriele Clima

Opowieść o małej wiewiórce, która 
poznaje życie w głębi lasu. Uczy się od 
swoich rodziców, jak biegać, skakać, 
chować żołędzie, uciekać przed niebez-
pieczeństwami i troszczyć się o innych. 

Atrakcyjna forma z okienkami i dziur-
kami pozwala obserwować, dotykać i 
poznawać świat natury, rozwijając przy 
tym zmysły dziecka, zwłaszcza wzroku 
i dotyku.

 [w.bibliotece.pl]

„Ciało człowieka: co się dzieje 
na zewnątrz” - Cristina Junyent

Ilustrowany przewodnik z klapkami, 
pod którymi kryje się mnóstwo ciekawo-
stek i faktów o funkcjonowaniu ludzkiego 
ciała z zewnątrz. Nasze organizmy są 
niczym sprawnie działające fabryki: po-
bierają z zewnątrz substancje niezbędne 
im do prawidłowego funkcjonowania, 
a pozbywają się wszystkiego, czego nie 
potrzebują. Mali czytelnicy dowiedzą się 
między innymi, jak działają oczy, uszy, 
zmysł węchu? Albo dlaczego musimy 
oddychać, aby żyć?

„To jest Gus” - Chris Chatterton
Gus ciągle zrzędzi i marudzi. Niczego 

nie lubi, a już zwłaszcza poznawania no-
wych przyjaciół. Ale może zmieni zdanie, 
kiedy w domu pojawi się szczeniaczek? 
[nota wydawcy]

„Opowiem ci mamo, co robią 
myszy” - napisała i narysowała 
Katarzyna Kołodziej

Poznaj rodzinę Wąsików – Freda i 
Melę oraz ich liczne potomstwo. Odwiedź 
z nimi pracownię plastyczną, spiżarnię, 
mysią szkołę, a także wesołe myszeczko! 
Weź udział w wyścigu, spędź miło czas 
na koncercie i odpocznij przy ognisku. 
Może nawet uda ci się wyruszyć na wy-
prawę w kosmos i posprzątać jezioro? 
Przy okazji sprawdzisz swoją spostrze-
gawczość, wyszukując ukryte szczegóły 
i rozwiązując zagadki. [czytam.pl]

„Jak to działa?: książki” -  ilu-
stracje: Nikola Kucharska, teksty:  
Joanna Kończak i Katarzyna Piętka

Klara fascynuje się światem wokół. 
Chciałaby zrozumieć, skąd biorą się książ-
ki, a w przyszłości zostać bibliotekar-
ką albo pisarką. Każdą wolną chwilę 
poświęca na zdobywanie wiadomości. 
Pomaga jej dziadek, który swymi zabaw-
nymi rysunkami cierpliwie odpowiada na 
kolejne pytania wnuczki. Czy za pomo-
cą sznurka i węzełków można „zapisać” 
opowieść? Czym różni się papirus od 
pergaminu? Na czym polegała praca w 
średniowiecznym skryptorium? Po co 
książce skład i layout? Z czego dawniej 
robiło się papier, a co dziś potrzebne 
jest do jego produkcji? Skąd wzięło się 
powiedzenie „czytać od deski do deski”?

Ilona Łysiak, Bibliotekarka 
Gminna Biblioteka Publiczna i 
Centrum Kultury w Dopiewie
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Korona Zakrzewo zaprasza dzieci i 
młodzież w wieku 7-15 lat na „Waka-
cyjne Warsztaty Mistrzów Życia 2021!” 
Na zajęciach uczestnicy mają poznać 
życie wielkich sportowców, artystów, 
podróżników, patriotów i naukowców. 
Przeżyć przygody, rozwiązywać zagadki, 
bawić się kreatywnie, dużo ruszać się 
przy grach i zabawach! 

Terminy i tematy warsztatów - 5 
edycji od poniedziałku do piątku:
• 5-9 lipca:  Otwórzmy okna! Warsztaty 

teatralne dla młodzieży (11-15 lat).

Wakacyjne Warsztaty Mistrzów Życia 
• 12-16 lipca: Obraz i sztuka – co mnie 

porusza? Świat artysty tworzony z 
symboli i kolorów. Mistrz Nowosielski 
(7-12 lat).

• 19-23 lipca: Wyścig przez życie Ry-
szarda Szurkowskiego (7-11 lat).

• 26-30.07: Z wrażliwością na przyro-
dę. Dezydery Chłapowski prekursor 
ekologicznego rolnictwa (7-11 lat).

• 2-6.sierpnia: Mission Impossible?! 
Józef Dowbor Muśnicki i Stanisław 
Taczak dowódcy na trudny czas. (7-11 
lat).

Miejsce: Zakrzewo, ul. Długa 131, 
salka Korony Zakrzewo przy Kościele 
NMP. Zajęcia także w plenerze. Liczeb-
ność grup: do 15 dzieci. Zapisy: Andrzej 
Kryczka, andrzej.kryczka@korona-za-
krzewo.pl . Więcej na stronie: www.ko-
rona-zakrzewo.pl.

Warsztaty współfinansowane ze 
środków publicznych Gminy Dopiewo.

Andrzej Kryczka, Korona Zakrzewo

Wiosną wszystkie ptaki szukają 
miejsc, w których mogłyby zbudować 
gniazda, a w nich złożyć jajka. Pra-
cownicy Gminnej Biblioteki Publicznej 
i Centrum Kultury postanowili im w 
tym roku troszeczkę pomóc w pracach 
budowlanych. 6 budek lęgowych zostało 
zamontowanych 12 marca, na drzewach 
przed biblioteką w Dopiewie. Do połowy 
maja przynajmniej cztery spośród nich 

Biblioteczne budki lęgowe
znalazły lokatorów, m.in. zamieszkały 
nich wróble i sikorki. Mamy nadzieję, 
że dzięki ptasim koncertom lektura na  
ławeczce przed biblioteką będzie bardziej 
relaksująca, a przy okazji będzie można 
podglądać życie naszych skrzydlatych 
przyjaciół.

Jan Sawiński, fot. Łukasz Mańczak

Polska Flaga Kreatywnie
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Rozstrzygnięcie konkursu 
Gminna Biblioteka Publiczna i Cen-

trum Kultury w Dopiewie z okazji Dnia 
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, który 
przypada 2 maja, zaprosiła dzieci do 
konkursu fotograficznego „Polska Fla-
ga Kreatywnie”. Konkurs co roku cieszy 
się dużym zainteresowaniem wśród naj-
młodszych mieszkańców naszej Gminy. 
Wszyscy uczestnicy wykazali się dużą 
kreatywnością i zaangażowaniem. Prze-

słano 16 zgłoszeń i wcale nie było prosto 
wybrać zwycięzców.

Ostatecznie wyróżniono 3 prace i 
przyznano nagrody specjalne:

1 miejsce zdobył Piotr Mikołajczyk, 
który z młodszym bratem utworzyli żywą 
flagę . 

2 miejsce zdobył Tomasz Poprawka, 
który ujął organizatorów swoją „płasko-
rzeźbą” i świetnym zdjęciem. 

3 miejsce zdobyła Helenka Mańczak, 

która kreatywnie podeszła do tematu i 
zrobiła flagę z „tego, co miała pod ręką”. 
Organizatorzy, zdecydowali, że wszyscy 
pozostali uczestnicy także otrzymają na-
grody i niespodziankę, która przydała 
się właśnie na święto flagi.

Gratulujemy i zapraszamy do udziału 
w kolejnych konkursach.

Tekst: GBPiCK w Dopiewie 
Fot. Arch. Uczestników konkursu

Biblioteka  
w plenerze

Podczas „Tygodnia Bibliotek” Gminna 
Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w 
Dopiewie ogłosiło inaugurację pierwszej 
w Dopiewie Małej Biblioteki Plenerowej, 
zapraszając do korzystania z jej zbioru. 
Wystarczy przyjść, wziąć książkę, a po 
przeczytaniu oddać ją lub przynieść inną. 
Biblioteczka znajduje się  przy parkingu 
- obok Ośrodka Zdrowia w Dopiewie.

GBPiCK

Minęła 15. rocznica śmierci ojca Ma-
riana Żelazka, znanego i cenionego na 
całym świecie misjonarza, który urodził 
się w Palędziu, a przez ponad 50. lat 
działał w Indiach na rzecz trędowatych. 

Rocznica śmierci o. Mariana Żelazka 
W związku z pandemią uroczystości 30. 
kwietnia miały skromny charakter. W 
kaplicy w Dąbrówce odbyła się Msza 
Św., podczas której modliliśmy się o 
pomyślny przebieg rozpoczętego pro-

cesu beatyfikacyjnego o. Żelazka i dr 
Błeńskiej. Następnie odbyło się złoże-
nie kwiatów pod obeliskiem w Palędziu. 
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku, 
uroczystości będziemy przeżywać w in-
nych warunkach i w szerszym gronie. 
Informacje o planowanych wydarzeniach 
umieszczamy na bieżąco w kwartalniku 
misyjnym pt. „Misjonarz z Palędzia”. 
Zachęcamy do lektury i współpracy. Z 
misyjnym pozdrowieniem, 

Aldona Muszak, Towarzystwo  
Przyjaciół o. Mariana  

Żelazka w Palędziu
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stowarzyszenia

O nas
Stowarzyszenie Miłośników Do-

piewca – Sami Swoi to organizacja z 
tradycjami, działająca od 12 lat. Naszą 
tradycją było dotąd organizowanie w 
każdym roku około 10 otwartych przed-
sięwzięć kulturalnych, nawiązujących 
do regionalnych obrzędów i zwyczajów 
ludowych. Co roku organizowaliśmy 
warsztaty rękodzieła artystycznego. 
W kręgu naszych zainteresowań była i 
jest profilaktyka zdrowia – gimnasty-
ka dla seniorów i organizacja wyjazdów 
rehabilitacyjnych. Przez wszystkie lata 
troszczyliśmy się o pamięć lokalną z 
przeszłości naszego regionu, gminy, 
miejscowości. 

W dobie pandemii… R.I.P. W 
wyniku choroby Covid – 19 zmar-
ła jedna z najbardziej aktywnych 
członkiń naszego Stowarzyszenia, 
Pani Krystyna Ginter. Stało się to dla 
nas nieoczekiwanie i stanowi ogromny 
cios dla całej naszej społeczności. Odeszła 
na zawsze wspaniała Kobieta, kochająca 
Matka i Babcia, PRZYJACIÓŁKA, na 
którą zawsze można było liczyć, zawsze 
pogodna, uśmiechnięta, pełna energii i 
dobra. Taka pozostanie w naszej Pamięci. 
Niech odpoczywa w spokoju…

Rok 2020 zaburzył nasze dotychcza-
sowe zwyczaje, ponieważ uniemożliwił 
organizowanie jakichkolwiek przedsię-
wzięć kulturalnych i warsztatów arty-
stycznych. Nie było dostępu do Domu 
Kultury, zamknięte zostały wszelkie 
lokale, a nawet miejsca użyteczności 
publicznej w przestrzeni otwartej. Lu-
dzie zostali zmuszeni do zamknięcia 
się w domach, do izolacji, do dystansu 
z drugim człowiekiem. W tych warun-
kach odbyła się część zajęć gimnastyki, 
z dostosowaniem do zasad sanitarnych 
– na dużej Sali. Odwołany został wyjazd 
rehabilitacyjny oraz większość warsz-
tatów artystycznych i przedsięwzięć 
kulturalnych. 

Stowarzyszenie Miłośników Dopiewca 
Sami Swoi w 2021 r.

Udało się mimo pandemii… wy-
korzystać pewne rozluźnienie w obostrze-
niach korona-wirusowych i zrealizować 
dwie ważne uroczystości. Jedną z nich 
była 100 rocznica Bitwy Warszaw-
skiej „Dumni z naszych Przodków”, 
zorganizowana 14 września 2020 r. 
Niech żałują wszyscy, którzy nie odwie-
dzili naszej wystawy i nie wysłuchali na 
żywo opowieści o udziale Powstańców 
Wielkopolskich w tej wielkiej zwycię-
skiej wojnie polsko – bolszewickiej.  
13 października 2020 r. doprowa-
dziliśmy do odbycia zorganizowa-
nego przez Stowarzyszenie Miłośników 
Dopiewca - Sami Swoi II MARSZU 
PAMIĘCI w Lasach Palędzko – Za-
krzewskich. O II Marszu Pamięci pi-
saliśmy w listopadowym numerze Czasu 
Dopiewa. Marsze Pamięci, zainicjowane 
przez Stowarzyszenie Miłośników Do-
piewca – Sami Swoi,  odbywają się od 
roku 2019 i będą się odbywać rokrocznie 
– zawsze 13 października, w rocznicę 
pierwszych egzekucji sióstr zakonnych. 
Stowarzyszenie stoi na straży Pamięci, 
Godności i Prawdy o niemieckim ludo-
bójstwie tysięcy Polaków w l. 1939 – 1942 
r.  Jest naszą powinnością  czuwanie, 
by ta okrutna prawda o martyrologii 
Wielkopolan została należycie ocenio-
na przez historię, by została poddana 
śledztwu prokuratorskiemu i wydobyta 
na światło dzienne. Ofiary - blisko 13 
tysięcy Polaków, najlepszych synów tej 
Ziemi, zamordowanych przez Niemców 
tylko za to, że byli Polakami – oczekują 
w dołach śmierci od 80 lat na godne upa-
miętnienie. Za sprawą Stowarzyszenia 
wiedza o eksterminacji narodu polskiego 
w Lasach Palędzko – Zakrzewskich znaj-
duje coraz szersze kręgi zainteresowań 
w regionie Wielkopolski i w strukturach 
ogólnopolskich. Współpracujemy z In-
stytutem Pamięci Narodowej Oddział w 
Poznaniu oraz Stowarzyszeniem Rodzin 

Polskich Ofiar Obozów Koncentracyj-
nych i In. Dziękujemy Gminie Dopiewo 
za wsparcie finansowe, dzięki któremu 
m.in. II Marsz Pamięci został sfilmowa-
ny przez Telewizję Leszno. Można go 
obejrzeć pod linkiem:  https://youtu.
be/MIHuVoOuYT4

Przystanek PKP w Dopiewcu 
Jako Stowarzyszenie występujemy rów-
nież z inicjatywami na rzecz rozwoju 
miejscowej infrastruktury. W roku 
2020 przygotowaliśmy pismo do Urzę-
du Marszałkowskiego o wybudowanie 
przystanku PKP w Dopiewcu przy uli-
cy Leśnej. Pismo – z podpisami ponad 
dwustu osób – zostało wysłane do wia-
domości Ministerstwa Infrastruktury 
oraz Wojewody Wielkopolskiego, Wójta 
Gminy Dopiewo i posłów z Wielkopolski. 
Wiemy, że sprawa jest już w realizacji 
planistycznej… Przystanek w Dopiew-
cu może w sposób znaczący poprawić 
komunikację z Poznaniem, co ma zna-
czenie w sytuacji wielkiego przyrostu 
ilości nowych mieszkańców w Dopiewcu.

Nasze plany w 2021
Złożyliśmy wniosek do Gminy Do-

piewo w otwartym konkursie ofert dla 
organizacji pozarządowych i otrzy-
maliśmy dofinansowanie do projektu 
Przedsięwzięcia Kulturalne i Re-
gionalno – Historyczne,  w ramach 
Priorytetu D. Kultura, sztuka, oświata 
i edukacja, ochrona dóbr kultury i tra-
dycji oraz dziedzictwa kulturowego i 
historycznego.

A. Planowane otwarte imprezy 
kulturalne: 
1)  „Wiosna w domu i w ogrodzie” ; 

spotkanie nawiązujące do tradycji 
i zwyczajów ludowych  na przedwio-
śniu i wczesną wiosną, 

2)  Powitanie Lata – „Święto Janowe”; 
Impreza otwarta o charakterze ple-
nerowym, nawiązująca do zwycza-
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Rozpoczął się maj,  przez wielu z nas 
uważany za jeden z najpiękniejszych i naj-
przyjemniejszych miesięcy w roku. Maj 
to rozkwitające rośliny - piękne żonkile 
i tulipany w intensywnych odcieniach 
różu, ozdobiły teren przed warsztatami. 
Każdego roku, już od połowy marca, 
kwiaty te zajmują czołowe miejsce przed 
naszymi warsztatami, tworząc wyjąt-
kową atmosferę; są niezwykłą ozdobą.

Od marca rozpoczynamy uprawę 
warzyw w  tunelu foliowym. Wiąże się 
z tym przede wszystkim pielęgnacja, 
odpowiednie nawodnienie i nawożenie 
warzyw.  Już wczesną wiosną w naszym 
„foliowcu” uprawiane są nowalijki (rzod-
kiewki, koperek), a także wiele gatunków 
warzyw m.in. pomidory malinowe, kilka 
rodzajów sałaty i papryka. Nasze zbiory 
każdego roku są bardzo obfite, zdrowe i 
smaczne a nasza warsztatowa wiosen-
na  spiżarnia wypełniona jest po brzegi. 
My natomiast  późną jesienią możemy z 
uśmiechem na twarzy wspominać nasze 
prace, w „foliowcu” i ogródku. Prace w 
ogrodzie to przede wszystkim  pielęgnacja 
kwiatów i uprawa posadzonych warzyw. 
Staramy się o nie dbać, codziennie je 
odpowiednio nawadniając. 

W pracowni ogrodniczo-zoologicznej 
lubię tworzyć bukiety i kompozycje z 

Maj w WTZ
papierowych kwiatów a także wyklejać 
kuleczkami wykonanymi z krepy, wybra-
ne postacie bądź zwierzęta - najczęściej 
psy. Prace wykonywane podczas zajęć 
wzmacniają we mnie poczucie warto-
ści, dając wiele radości  i satysfakcji. 
Prace porządkowe wykonywane w ra-
mach zajęć  w pracowni a także praca 
w ziemi - sadzenie kwiatów, pikowanie 
warzyw - bardzo mnie wycisza, odpręża 
i relaksuje. 

Praca na świeżym powietrzu pozwala 
mi się  wsłuchać się w śpiew ptaków, 
szum drzew ale również  pozwala na 
rozładowanie  negatywnych emocji, które 
niestety często mi towarzyszą.

 Praca w naszym niewielkim warszta-
towym ogródku, a także jego pielęgnacja 
i zajęcia prowadzone  wśród roślin popra-
wiają i usprawniają moją motorykę dużą 
i  małą poprzez wykonywanie prostych 
czynności, w ogrodzie wymagających 
używania rąk. Cieszę się bardzo, że po-
przez pracę  mogę również rehabilitować 
swoje dłonie. W naszym Warsztacie jest 
możliwość skorzystania z nieodpłatnej 
rehabilitacji. Od lutego Stowarzyszenie, 
w każdą sobotę organizuje rehabilitację, 
z której mogą skorzystać podopieczni 
naszego warsztatu. Zatrudnionych jest 4 
rehabilitantów, którzy wykonują ćwicze-

nia oraz masaże. Dzięki dotacji Gminy 
Dopiewo możemy realizować projekt 
„Zajęcia rehabilitacyjno-integracyj-
ne”- za co bardzo jesteśmy wdzięczni.

Przez ten okres pandemii i zawie-
szenia zajęć, bardzo stęskniliśmy się za 
sobą, za wspólnie spędzanym czasem i 
rozmowami. Każdego dnia wyczekiwa-
łam telefonu z informacją o wznowieniu 
zajęć. Nie  mogłam się doczekać  powrotu 
na Warsztaty, do zajęć prowadzonych 
w pracowniach, wspólnych chwil, pra-
cy razem w ogródku, tworzyliśmy w 
pracowniach wyjątkowe prace i pysz-
ne dania.  Dodawało mi to siły i wiary 
w siebie. Cieszę się bardzo, że możemy 
być już razem. To dla mnie niezwykła 
motywacja do działania. 

Działalność Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Konarzewie, prowadzo-
nych przez  Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych „Promyk”, są 
współfinansowane ze środków publicz-
nych Gminy Dopiewo.

Mariola Kubiak, Uczestnicz-
ka Warsztatu Terapii Zaję-

ciowej w Konarzewie 

Fot. Arch. M. Kubiak / Sto-
warzyszenia „Promyk”

 

jów ludowych słowiańskiego święta 
miłości. 

3)  Pożegnanie Lata – „Święto Pyry” 
- ognisko z degustacją potraw  re-
gionalnych; muzyka i śpiew. 

4)  „Wigilie obrazem, słowem i pieśnią 
malowane”; środowiskowe spotkanie 
świąteczno - noworoczne z udzia-
łem szkół i organizacji społecznych. 
Koncert kolęd.

B. Przedsięwzięcia Regionalno 
– Historyczne: 
1)  Warsztaty Historyczne przygoto-

wujące III Marsz Pamięci w Lasach 
Palędzko – Zakrzewskich z udziałem 

powołanego Komitetu Organizacyj-
nego ds. Organizacji III MP. 

2)  Wydanie folderu „ Lasy Palędzko 
– Zakrzewskie w pamięci społecz-
nej mieszkańców Gminy Dopiewo”. 
Zapraszamy do współpracy 
mieszkańców Gminy Dopiewo 
i Wielkopolan, którzy posiada-
ją wiedzę o tych wydarzeniach 
od swoich bliskich, świadków 
historii.  

3)  Organizacja III Marszu Pamięci 
w Lasach Palędzko Zakrzewskich – o 
Prawdę, Godność i Pamięć. 

4)  Przygotowanie Konferencji  
popularno-naukowej „Operacja 

Tannenberg w Wielkopolsce”.
Zapraszamy do współpracy  

i udziału w naszych przedsięwzię-
ciach.

Działalność Stowarzyszenia "Sami 
Swoi" jest współfinansowana ze środków 
publicznych Gminy Dopiewo

Zofia Dobrowolska  
Prezes Stowarzyszenia Miłośników 

Dopiewca – Sami Swoi 
e-mail: z.dobrowolska@interia.eu 

(w temacie e-maila proszę podać 
hasło: Sami Swoi lub Pamięć).

stowarzyszenia
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Nazywam się Angelika Stachowiak, 
mieszkam w Drewęsie, niewielkiej wsi 
położonej w Gminie Dopiewo. Od marca 
zaczęłam uczęszczać na Warsztaty Tera-
pii Zajęciowej „Promyk” w Konarzewie.

Warsztaty
Pracownią, w której rozpoczęłam 

swoją przygodę z WTZ, była pracownia 
gospodarstwa domowego. Każdego dnia 
uczę się tu wykonywać nowe czynności, 
zapoznaję się z jej funkcjonowaniem, 
uczę się posługiwać sprzętem AGD i 
przyborami kuchennymi, poznaję pro-
ste i sprawdzone przepisy kulinarne, na 
podstawie których przygotowuję różnego 
typu potrawy. Lubię gotować, odkrywać 
nowe smaki, potrawy, poznając tajni-
ki kuchni i gotowania. Dużo radości i 
satysfakcji sprawiają mi miłe słowa i 
opinie od Pań terapeutek. Są dla mnie 
wyróżnieniem, a także motywacją do 
dalszej pracy.

W Warsztacie poznałam wiele bardzo 
interesujących osób, z którymi lubię roz-
mawiać i spędzać czas. Uczestnicząc w 
zajęciach WTZ chcę dać się lepiej poznać 
moim nowym znajomym, opowiedzieć o 
sobie, o swoich zainteresowaniach, pa-
sjach, być może kogoś zainspirować lub 
zmotywować do pracy swoją historią. 

Judo i ja
Judo jest sztuką walki stworzoną w 

Japonii. Rozwija wszystkie partie mięśni. 
Niezwykle ważne są w judo ćwiczenia 
gimnastyczne. Ale to nie tylko sportowa 
rywalizacja między zawodnikami, lecz 
także pokonywanie własnych oporów i 
słabości, wewnętrznych. Wiara w sie-
bie i swoje możliwości - to umiejętność, 
której można się nauczyć. To niezbędna 
cecha, przy wyznaczaniu nowych celów. 
Trudno zrealizować marzenia bez wy-

Srebrna medalistka igrzysk

znaczonych celów i poczucia, że nam 
się uda je spełnić. 

Judo jest moją wielką pasją. Od 
najmłodszych lat trenuję w Akademii 
Judo w Poznaniu. Ducha walki i sportu 
zaszczepili we mnie rodzice, za co jestem 
im bardzo wdzięczna. Pomaga mi on 
rozwijać charakter i kształtować ciało. 
Dyscyplina i konsekwencja są niezwykle 
ważne i niezbędne nie tylko  w sporcie, 
ale i w życiu. Sport pokazuje, że nie tylko 
cel ma znaczenie, ale i droga do niego, 
która niekiedy może być długa, kręta 
i z przeszkodami. Sport  sam w sobie 
uczy pokory, akceptacji, a także radzenia 
sobie z czynnikami zewnętrznymi, na 
które nie mamy wpływu. 

Wiara w siebie, ciężka praca i deter-
minacja pozwoliły mi na udział w wielu 
zawodach. Codzienne treningi pozwoliły 
mi wziąć udział w Letnich Światowych 
Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w  Abu 
Dhabi w Dubaju i zdobyć tam srebrny 
medal. Gdy zawisł na mojej szyi srebrny 
medal, czułam się wyjątkowo. Dekoracja 
była dla mnie dużym przeżyciem. Speł-
niły się moje dotychczasowe pragnienia. 
Udowodnienie sobie i innym, że nie ma 

rzeczy niemożliwych, a ograniczenia tak 
naprawdę nie istnieją - są tylko w naszej 
głowie i jeśli tylko chcemy, możemy je 
przegonić. Nie bójmy się zawalczyć o 
marzenia.

Chcę pokazać ludziom - również tym 
zmagającymi się na co dzień z niepeł-
nosprawnością, że wszystko można 
osiągnąć, jeśli się tylko chce. Czasem 
wystarczy się jedynie odpowiednio zmo-
tywować, wyjść domu i zacząć realizować 
swoje pasje, spełniać się. Można dogonić 
własne marzenia. 

Kolejnym moim celem jest wywal-
czenie złotego medalu na Igrzyskach. 
Jestem głodna sukcesów, bo one nie-
zwykle mnie motywują.

Mam nadzieję, zdobyć kolejny me-
dal, udowadniając sobie, że niemożliwe 
nie istnieje, a motywacja jest moją we-
wnętrzną siłą popychającą mnie każdego 
dnia do działania. Takiej wewnętrznej 
życiowej energii i radości  życzę Wam 
z całego serca !

Angelika Stachowiak, Uczestnicz-
ka WTZ „Promyk” w Konarzewie 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Dopiewie kończy opracowanie tras 
turystycznych po Gminie Dopiewo. 
Pomysł polega na stworzeniu aplikacji 
telefonicznej, dzięki której będzie można 
wybrać tematyczne trasy turystyczne, 
odwiedzić ciekawe miejsca, zdobyć in-
formację. W zależności od wyboru opcji 
przemieszczania się (pieszo, rowerem, 
samochodem) mapy Google  poprowadzą 
do wybranych punktów. 

Po zeskanowaniu kodu QR w telefo-
nie wyświetli się informacja o miejscu, 

Trasy turystyczne w naszej Gminie
ciekawostki przyrodnicze, architekto-
niczne, inne. 

Najszybciej dostępna będzie trasa 
przyrodnicza prezentująca najciekawsze 
miejsca związane z naturą w Gminie 
Dopiewo. 

W dalszej kolejności trasa pamięci 
historycznej, trasa obiektów sakralnych. 
Projekt jest nieograniczony tematycznie. 

Szukajcie tabliczek z logo i kodem QR. 

Marcin Napierała 
Dyrektor GOSiR w Dopiewie
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Koszykarze Korony Zakrzewo Wi-
cemistrzami rozgrywek Wielkopolski. 
Historyczny awans do ćwierćfinałów 
Mistrzostw Polski Młodzików Starszych.

Koszykarze U13  KS Korona Zakrzewo 
(rocznik 2008), wraz z trenerem Jackiem 
Skrzypczakiem, w sezonie 2020/2021 
zapisują ważną kartę w historii nasze-
go młodego Klubu. Wygraną w meczu z 
MKKS Żak Koszalin (82:89) zapewnili so-
bie wejście do Ćwierćfinałów Mistrzostw 
Polski Młodzików Starszych.

Koroniarze wicemistrzami Wielkopolski

Początkowo Liga Wielkopolska po-
dzielona była na dwie grupy rywalizu-
jące w Dywizji A, w sumie 13 zespołów. 
Dodatkowo w Dywizji B rywalizowało 
6 zespołów. Z 19 zespołów biorących 
udział w rozgrywkach po 3 najlepsze 
awansowały do grupy Mistrzowskiej gra-
jącej o miejsca 1-6 oraz jednocześnie o 
trzy miejsca premiowane awansem do 
rozgrywek strefowych.

Nasz zespół uplasował się na drugim 
miejscu, ustępując miejsca na podium 

drużynie MKK Pyra i pokonując Artbud 
Basket Junior Poznań.

W strefie spotkaliśmy się z zespołami 
Pogoń Basket Szczecin I, PGE Spójnia 
Stargard oraz MKKS Żak Koszalin. 
Choć zarówno drużyny ze Szczecina jak 
i Stargardu okazały się być w lepsze od 
nas, walczyliśmy w pięknym stylu i do 
ostatnich sekund. Natomiast podwójne 
zwycięstwo w meczach z Koszalinem 
zapewniło nam wyjście ze strefy i udział 
w turnieju ćwierćfinałowym, który odbę-
dzie się w dniach 21-23 maja. Jesteśmy 
wśród 32 najlepszych zespołów kategorii 
U13 z całej Polski.

Mamy jeszcze jeden powód do wiel-
kiej dumy! Nasz zawodnik Stanisław 
Skrzypczak został królem strzelców 
rozgrywek Wielkopolski. Rzucał śred-
nio na mecz 25,88 pkt.

Stowarzyszenie Klub Sportowy Ko-
rona Zakrzewo, wszyscy sympatycy, ki-
bice, koleżanki i koledzy z klubu oraz 
rodzice gratulują naszym chłopcom i 
trenerowi znakomitej postawy i ogrom-
nego sukcesu, gorąco dziękują za piękne 
sportowe emocje i trzymają kciuki za 
kolejne sukcesy.

Mecze koszykówki wszystkich rocz-
ników Korony oglądać można na naszym 
profilu Facebook KS Korona Zakrzewo 
Basketball.

Działalność KS „Korona” Zakrzewo 
jest współfinansowana ze środków pu-
blicznych Gminy Dopiewo. 

Izabella Wermajster,  
Tomasz Koszyca 

Korona Zakrzewo

Akademia GKS Dopiewo jest szkół-
ką piłkarską ze srebrnym certyfikatem 
PZPN. Jest jedynym klubem na tym 
poziomie w gminie i jednym z trzech 
w Wielkopolsce. 

Nie brakuje w niej utalentowanych 
piłkarzy. Praca z dziećmi i młodzieżą w 
Akademii GKS Dopiewo od lat przynosi 
pożądane efekty. Daje możliwość prawi-
dłowego rozwoju piłkarskiego młodym 
adeptom tej dyscypliny sportu. Od listo-
pada 2019 r.  szkółka z Dopiewa jest w 
programie certyfikacji Polskiego Związku 
Piłki Nożnej. Wcześniej przeszła przez 
gęste sito selekcji. 

Nadal Akademii GKS Dopiewo speł-

GKS Dopiewo kuźnią talentów 
nia wszelkie kryteria, aby utrzymać się 
na srebrnym poziomie certyfikatu. Nada-
wany jest on szkółkom, które w swojej 
codziennej pracy wykazują wysokie 
standardy szkolenia, takie jak m.in.:
• odpowiednia infrastruktura i sprzęt 

sportowy,
• licencjonowani trenerzy UEFA A, 

UEFA B, Grassroots C (po 2 szkole-
niowców do grup certyfikowanych),

• program szkolenia PZPN, powstały 
na bazie programu Akademii Mło-
dych Orłów,

• właściwe planowanie i kontrola 
szkolenia,

• odpowiednia liczba jednostek tre-
ningowych oraz meczów w mikro-
cyklu tygodniowym.

Jesteśmy jedynym klubem na tym 
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poziomie w gminie i jednym z trzech 
w Wielkopolsce. Nasi piłkarze, poza 
meczami ligowymi, biorą udział w licz-
nych grach kontrolnych, spotkaniach 
sparingowych, turniejach - halowych 
i na powietrzu, obozach sportowych. 
Obecnie posiadamy drużyny młodzie-
żowe, które biorą udział w rozgrywkach 
w każdej kategorii wiekowej. W rundzie 
jesiennej bieżącego sezonu zespoły ligowe 
Akademii GKS Dopiewo zajęły w swoich 
grupach wysokie miejsca: raz pierwsze, 
trzykrotnie drugie oraz raz czwarte. Naj-
młodsi uczestniczyli w turniejach WZPN, 
a także w lidze amatorskiej.

Nasza Akademia wciąż się rozwija. 
W tej chwili zrzesza ok 150 młodych 
adeptów z całej Gminy Dopiewo. Ro-
dzice oddając do nas swoje dzieci mogą 
mieć pewność co do profesjonalnej kadry 
trenerskiej. Ponad, każdy szkoleniowiec 
musi co pół roku przedstawić aktualne 
zaświadczenie KRK o niekaralności.

Dobra praca szkoleniowa została 
zauważona, stąd liczne zapytania oraz 
zaproszenia naszych podopiecznych na 
testy do bardziej renomowanych klubów 
piłkarskich:
• Jakub Królik (2003) i Filip Tier-

ling (2006) w kręgu zainteresowań 
Warty Poznań,

• Kacper Goliasz (2004) i Franciszek 
Chojak (2005) transfery do Akade-
mii Piłkarskiej Reissa,

• Martyna Pawlicka (2007) powołania 
do kadry WZPN 2006/07 i 2007/08,

• Jakub Jaworski (2009) dwukrotna 
konsultacja w Miedzi Legnica - prze-
szedł do trzeciego etapu,

• Borys Czyżewski (2012) testy szkole-
niowe oraz udział w turnieju w War-
szawie w barwach Lecha Poznań,

• Michał Gabryel, Dawid Kleszcz, 
Leon Węcławek (wszyscy 2013) za-
proszenie na konsultację w Warcie 
Poznań.

Jednym z głównych celów naszej pra-
cy jest coroczne wprowadzanie utalen-

towanych juniorów do kadry pierwszego 
zespołu grającego aktualnie na poziomie 
czwartej ligi. 

W związku z tym nawiązaliśmy 
współpracę z klubem Korona Zakrze-
wo, skąd od dwóch lat drużyny junior-
skie przechodzą do naszej Akademii, 
gdzie wspólnie z rówieśnikami GKS są 
przygotowywani do zasilenia zespołu 
seniorów. Kluczem naszego działania 
jest gra wychowankami na jak najwyż-
szym poziomie. Warto wspomnieć, że 
średnia wieku grającej dzisiaj w IV lidze 
drużyny to 20 lat.

Mamy nadzieję na szybką rozbudowę 
naszej infrastruktury sportowej, co w 

przyszłości pozwoli nam aplikować na 
najwyższy – złoty poziom certyfikatu 
PZPN.

Trwa nabór
Akademia GKS Dopiewo zaprasza 

wszystkich chętnych do spróbowania 
swoich sił w naszych drużynach, szcze-
gólnie dzieci z roczników 2014-2016. 

Działalność GKS Dopiewo jest współ-
finansowana ze środków publicznych 
Gminy Dopiewo. 

Michał Waraczyński, Trener Koordy-
nator Akademii GKS Dopiewo  

Informacje i kontakt: www.aka-
demiagksdopiewo.futbolowo.pl

Pierwszy stół do teqball’a  stanął  na 
Orliku w Dopiewie. Okazuje się, że moż-
na połączyć ping-ponga z piłką nożną. 
Może warto spróbować?  

AM, fot. Arch. GOSiR Dopiew

Zagrajmy w teqball 
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Urząd Gminy Dopiewo
ul. Leśna 1c

62-070 Dopiewo
www.dopiewo.pl

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

polub nas zobacz nas

sport

Jesteśmy aktywni!

Ponad 100 zdjęć otrzymaliśmy 
między 7 a 10 maja, w odpowiedzi na 
ogłoszoną na Facebooku zabawę foto-
graficzną. Polegała ona na umieszczeniu 
w komentarzu pod postem na aktual-
nych zdjęć, pokazujących mieszkańców 
podczas aktywności fizycznej. Zaintere-
sowanie przerosło nasze wyobrażenia. 
Widać, że aktywność jest trendy i kręci 
dopiewian. Każdy uczestnik otrzymał 
gminne upominki. Prezentujemy kilka 
zdjęć z grubego albumu, jaki powstał.

AM, fot. Arch.  
Uczestników Foto - zabawy / FB


