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Dąbrowa  Dąbrówka  Dopiewiec  Dopiewo  Drwęsa
Fiałkowo  Glinki  Gołuski  Joanka  Konarzewo  Lisówki

Palędzie  Podłoziny  Pokrzywnica  Skórzewo  Trzcielin
Więckowice  Zakrzewo  Zborowo  Żarnowiec

w numerze m.in.:
                      Po zebraniach      Dopiewskie Filary      Bądź GIT z PIT!  

.......

.......

BĄDŹ OSTROŻNY! NIE LEKCEWAŻ!

MYJ RĘCE, ZACHOWAJ DYSTANS, UNIKAJ ZGROMADZEŃKORONA
WIRUS

KORONA
WIRUS



informacje gminne

Bądź na  bieżąco
Sytuacja, w związku z zapobieganiem 

rozprzestrzenianiu się koronawirusa w 
Polsce, zmienia się dynamicznie. Bieżące 
informacje, dotyczące Gminy Dopiewo 
będziemy podawać na stronie gminnej 
dopiewo.pl, na gminnym profilu na Face-
book’u: Gmina Dopiewo – strona oficjal-
na, zarejestrowanym do Powiadomień 
SMS Gminy Dopiewo - również sms-em.

Oświata
W związku z decyzjami państwo-

wymi: 

Działania w Gminie Dopiewo
• Od 16 do 25 marca zamknięte są 

wszystkie placówki oświatowe, co 
oznacza, że nie będą w nich odbywać 
się żadne zajęcia – ani dydaktyczne, 
ani opiekuńcze. 

• Do 25 marca zawieszona zostaje 
działalność wszystkich świetlic 
socjoterapeutycznych.

• Żłobki na terenie Gminy będą za-
mknięte od 16 do 25 marca 

• Place zabaw, boiska orlik w Dopie-
wie i Skórzewie oraz boisko wie-

lofunkcyjne w Konarzewie - będą 
zamknięte do odwołania.

Autobusy
W autobusach ZTM została zawieszo-

na do odwołania możliwość kupowania 
biletów u kierowców. Został wprowa-
dzony nowy rozkład jazdy.

Urząd Gminy
Apelujemy, by ograniczyć wizyty w 

Urzędzie tylko do niezbędnie koniecz-
nych, prosimy o korzystanie z kontak-
tu drogą telefoniczną i mailową oraz z 
aplikacji eUrząd.

UG

To, co jeszcze nie tak dawno wydawa-
ło się odległe, telewizyjne, filmowe stało 
się naszą rzeczywistością. Niebezpieczny 
koronawirus rozprzestrzenił się z targo-
wiska w chińskim Wuhan na cały świat. 
Sparaliżował Włochy i zdobył przyczółki 
w Europie, która odnotowuje największe 
dobowe przyrosty zachorowań. Polskie 
władze państwowe ogłosiły  13 marca stan 
zagrożenia epidemicznego. Zamknięto 
granice, szkoły, uczelnie, kina, teatry. Od-
wołano wydarzenia kulturalne, sportowe, 
religijne. Opustoszały ulice. Wirus niesie 
śmiertelne niebezpieczeństwo. Sytuacja 
zmienia się w geometrycznym tempie. 
Światowe statystyki podają 15 marca 
blisko 150 tys. zachorowań i 
5,5 tys. przypadków śmier-
telnych. Przybywa chorych 
i osób poddanych kwaran-
tannie. Póki co nie potrafimy 
koronawirusa unicestwić. 
Badania trwają.

Ludzkość nie ma wyj-
ścia. Musi stawić czoła 
wyzwaniu i zmierzyć się 
z pandemią. Przed nami 
próba, jakiej nie pamię-
tają najstarsi mieszkańcy. 
Miejmy nadzieję, że sobie 
z nią poradzimy. 

Bądźmy odpowiedzialni 
– za siebie i innych. Prze-
strzegajmy restrykcyjnych 
zasad higieny, bo one mini-
malizują ryzyko zarażenia 
groźnym wirusem. 

Co robić?
Dokładnie, wielokrotnie 

w ciągu dnia myć ręce ciepłą 
wodą i mydłem lub środkiem 
odkażającym  -przez co naj-
mniej 30 sekund, na całej 
ich powierzchni.

Nie dotykaj rękami oczu, 
nosa i ust, bo możesz w ten 
sposób przenieść wirusa. 
Przenosi się on drogą kro-
pelkową – bezpośrednio od 

Koronawirus zaatakował
osoby chorej lub z powierzchni wcześniej 
zanieczyszczonej przez osobę chorą.

Unikaj kontaktów z innymi ludźmi, 
zwłaszcza zgromadzeń (zgromadzenia 
powyżej 50 osób są od 14 marca zakazane 
przez władze państwowe) i osób chorych 
(bezpieczny dystans 1-1,5 m). Witając się 
nie podawaj ręki, nie całuj się.

Dezynfekuj klamki i inne powierzch-
nie, często pierz odzież  (wirus potrafi  
przeżyć od kilku godzin do kilku dni 
– na powierzchniach metalowych lub 
plastikowych).

Jeśli kaszlesz lub kichasz, zasłaniaj 
usta lub nos łokciem. 

Jeśli stwierdzisz u siebie niepoko-
jące objawy (gorączka, kaszel dusz-
ność, problemy oddechowe), zadzwoń 
niezwłocznie do najbliższego oddziału 
chorób zakaźnych - tel. 609 794 670, 61 
873 92 95, 504 907 994, 539 524 935, 
61 859 03 36). Bądź odpowiedzialny za 
siebie i innych.

W imieniu Zespołu Redakcyjnego 
„Czasu Dopiewa” życzę wszystkim Czy-
telnikom zdrowych i spokojnych Świąt 
Wielkanocnych. Nie ulegajcie panice i  
bądźcie ostrożni!

TymCzasem 
Adam Mendrala, Redaktor  

Naczelny, Kierownik Referatu 
Promocji i Rozwoju Gminy
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Wójt

Jak co roku, na przełomie lutego i 
marca, odbyły się w jedenastu sołectwach 
Gminy Dopiewo zebrania wiejskie. Dzięki 
nim miałem okazję na rozmowę i wymia-
nę informacji. Chciałbym podziękować 
wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli w 
nich udział, za obecność, konstruktywną 
i merytoryczną dyskusję i  ciekawe py-
tania. Dotyczyły one spraw istotnych dla 
lokalnych społeczności - czasem błahych, 
innym razem węzłowych. Nie brakowało 
wśród nich takich, które dotyczyły in-
westycji, zarówno zrealizowanych, jak i 
będących w trakcie realizacji, czy też w 
bliższych lub dalszych planach. Chętnie 
dzieliliście się Państwo swoimi opiniami 
i oczekiwaniami. Podczas zebrań wiej-
skich starałem się przybliżyć Państwu 
sytuację  budżetową Gminy Dopiewo, 
odnosząc się do danych z 2019 i 2020 r. 
Przedstawiłem strategiczne inwestycje- 
takie jak,  kolejny etap budowy magistra-
li wodociągowej, zaopatrującej w wodę 
mieszkańców naszej Gminy, prowadzoną 

Po zebraniach
rozbudowę oczyszczalni ścieków w Do-
piewie, zakończoną budowę schroniska 
dla zwierząt, czy realizację kolejnych 
inwestycji w bazę oświatową, w tym: 
drugą  rozbudowę Szkoły Podstawo-
wej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu 
w Dąbrówce i rozbudowę Przedszkola 
„Mądra Sowa” w Konarzewie. 

Często poruszanym tematem podczas 
tych spotkań była gospodarka odpadami, 
zarówno w kontekście nieprawidłowo 
realizowanej usługi wywozowej, jak i  
znaczącego wzrostu stawek za odbiór 
odpadów, nieadekwatnego do jakości 
świadczonych usług. 

Zebrania wiejskie są okazją do tego, 
by zdiagnozować potrzeby lokalnej spo-
łeczności. Część z nich została już zreali-
zowana, a na te które wymagają dużego 
nakładu finansowego przyjdzie jeszcze 
poczekać. Pomimo tego, że frekwencję 
należy zaliczyć do umiarkowanych, 
postrzegam ją jako wyraz aprobaty  i 
zrozumienia dla dotychczasowej działal-
ności całego samorządu Gminy Dopiewo.

Ostatnie dni przyniosły 
nam wszystkim, nie tylko 
w Gminie Dopiewo nową i 
dynamicznie zmieniającą 
się sytuację. Zagrożenie 
epidemią wirusa SARS-
-CoV-2 wywołującym 
chorobę COVID-19 stało 
się w Polsce bardziej re-
alne niż kiedykolwiek. Na 
moment przygotowania tego 
artykułu podejmowane są 
działania zapobiegające roz-
przestrzeniania się wirusa 
poprzez władze wszystkich 

szczebli, a także wyspecjalizowane służ-
by. W obliczu/ zagrożenia stanowimy 
jedność. Mam nadzieję, że wysiłki po-
dejmowane przez władze państwowe i 
samorządowe, a także wyspecjalizowane 
służby, zapobiegną rozprzestrzenianiu się 
koronawirusa w naszym kraju, regionie 
i Gminie.  Trudne czasy wymagają od-
powiedzialności każdego z nas, dlatego 
apeluję o stosowanie się do wszystkich 
zaleceń, mając na uwadze, że ich celem 
jest nasze bezpieczeństwo. Unikajmy 
zgromadzeń i skupisk ludzkich, prze-
sadnie dbajmy o higienę i nie lekceważmy 
jakichkolwiek objawów choroby, w trosce 
o zdrowie i życie swoje i innych ludzi, 
zachowując zdrowy rozsądek.

Życzę Państwu zdrowych i spokojnych 
Świąt Wielkanocnych. Miejmy nadzieję, 
że sytuacja, związana z zagrożeniem, do 
tego czasu będzie opanowana, pozwalając 
wszystkim w pełni cieszyć się zdrowiem 
i świąteczną, wiosenną atmosferą.

Adrian Napierała
Wójt Gminy Dopiewo  
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Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje 

KORONAWIRUS  
i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: 

GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚĆ I PROBLEMY Z ODDYCHANIEM, to:

bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną 

tel. …………………….....................................

lub

w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112  
lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego – najbliższy oddział 

tel. ………………………………….....................

INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA – 800 190 590
 

PAMIĘTAJ !!!
W przypadku kiedy istnieje podejrzenie zakażenia ale nie masz jeszcze objawów pozostań  
w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami aby nie doszło do rozprzestrzeniania się 
wirusa.

Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj TELEFONICZNIE  
lub innymi metodami zdalnej konsultacji. 

NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI POZ (chyba, że zostaniesz o to poproszony  
w określonym terminie) ani nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia 
gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne.

Jeden chory pacjent (również Ty) może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych 
osób w poczekalni!!!

• Myj często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym na bazie alkoholu.
• Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust.
• Zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką kiedy kaszlesz  

lub kichasz.
• Nie zbliżaj się do osób chorych.  

nie dajmy się epidemii!

609 794 670

Oddział chorób zakaźnych dla dorosłych
Numer kontaktowy: 61 873 92 95

Oddział chorób zakaźnych dla dzieci  
Numer kontaktowy:  

61 859 03 36, 539 524 935, 504 907 994

4 marzec 2020



bądź odpowiedzialny!

KORONAWIRUS powoduje gorączkę, kaszel, duszności, 
bóle mięśni i zmęczenie.

Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania  
czy mówienia.

Jak zapobiegać zakażeniu?

   
    Często myj ręce, używając mydła i wody.
  
   
    Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. 

    
     Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, 

które kaszlą i kichają. 

   
       Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus 

i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą 
zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację 
sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału 
obserwacyjno-zakaźnego.

Infolinia NFZ  

800 190 590
www.gov.pl/koronawirus
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Rada Gminy

XVIII sesja Rady Gminy odbyła się 
24 lutego 2020 r., radni podjęli 13 uchwał 
i 1 stanowisko.

Przeciwko funduszowi 
sołeckiemu

Sołtysi oraz radni nie jednogłośnie 
opowiedzieli się przeciwko wyodrębnie-
niu funduszu sołeckiego. Stosunkiem 
głosów: 17 głosami „za, 2 głosami „prze-
ciw”, 1 głosem „wstrzymującym” nie wy-
razili zgody na wyodrębnienie funduszu 
sołeckiego w budżecie Gminy Dopiewo 
na rok 2021. Oczywiście ta uchwała nie 
oznacza, że sołectwom zostaną zabrane 
pieniądze. Kwota zarezerwowana dla so-
łectw nie będzie po prostu funkcjonowała 
pod nazwą fundusz sołecki.

Plany miejscowe
Rada uchwaliła 2 miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego (da-
lej: mpzp): 

-  w Konarzewie, w rejonie ul. Kościelnej 
– część A - opracowanie planu jest 
konieczne z uwagi na unormowanie 
zasad zagospodarowania przestrzen-
nego. Plan w większości wprowadza 
tereny aktywizacji gospodarczej o 
niskiej transportochłonności. Teren 
planu głównie przeznaczony jest pod 
tereny obiektów produkcyjnych, skła-
dów i magazynów, oznaczone sym-
bolem P. Powierzchnia opracowania 
wynosi ok. 42 ha.    

-  w Skórzewie, w rejonie ulicy Kolejo-
wej i Brzoskwiniowej - przedmiotem 
opracowania planu jest określenie 
nowych zasad zagospodarowania 

Relacja z XVIII sesji  
Rady Gminy Dopiewo

terenu, poprzez doprecyzowanie i 
określenie nowych parametrów i 
wskaźników kształtowania zabu-
dowy w tym również zasad obsługi 
komunikacyjnej tego terenu. Zmia-
na jest kosmetyczna i umożliwia na 
granicy obiektu usług publicznych, 
czyli przedszkola, realizację ogrodze-
nia wyższego niż 2 metry. Ma to na 
celu realizację ochrony akustycznej 
oddzielającej tereny mieszkaniowe 
od przedszkola. Powierzchnia opra-
cowania wynosi ok. 0,8 ha.     
Radni przystąpili do sporządzenia 

mpzp w Zakrzewie, w rejonie ulicy Nie-
złomnych i Sportowej. Teren wskazany 
do opracowania nie jest objęty obowią-
zującym miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego. Zgodnie z 
ustaleniami Studium dla terenu objętego 
przystąpieniem do opracowania planu 
określono kierunek zagospodarowania 
jako tereny zabudowy mieszkaniowo 

usługowej (M1). Powierzchnia opraco-
wania wynosi ok. 10 ha.

Wsparcie renowacji za-
bytków sakralnych

Rada udzieliła dotacji w 2020 roku na 
prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków, pole-
gających na:

dofinansowaniu konserwacji i restau-
racji krucyfiksu, wraz z rekonstrukcją 
brakujących elementów, znajdującego się 
w kościele parafialnym w Konarzewie, 

Podczas sesji Wójt Gminy Dopiewo – Adrian Napierała i Przewodniczący Rady Gminy 
Dopiewo – Leszek Nowaczyk wręczyli stypendia sportowe utalentowanym, młodym 

sportowcom – mieszkańcom Gminy Dopiewo. Więcej – na stronach sportowych.

Uchwały - XVIII sesja

Na XVIII sesji Rady Gminy Dopiewo, 
która odbyła się 24 lutego 2020 r., radni 
podjęli 13 uchwał i 1 stanowisko.

Uchwała Nr XVIII/217/20 w spra-
wie nadania nazwy ulicy Srebrna 
w Skórzewie. 

Uchwała Nr XVIII/218/20 w sprawie 
nadania nazwy ulicy Komunalna w 
Dopiewie.

Uchwała Nr XVIII/219/20 w sprawie 
nadania nazwy ulicy Pistacjowa w 
Więckowicach. 

Uchwała Nr XVIII/220/20 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XXIX/253/04 
z 27 września 2004 r. dotyczącej 
nadania nazwy ulicy Ogrodowa w 
Dopiewcu. 

Uchwała Nr XVIII/221/20 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (dalej: mpzp) terenu 
w Zakrzewie, w rejonie ulic: Nie-
złomnych i Sportowej. 

Uchwała Nr XVIII/222/20 w spra-
wie wyodrębnienia w budżecie gmi-
ny środków stanowiących fundusz 
sołecki. 

Uchwała Nr XVIII/223/20 w sprawie 
udzielenia dotacji w 2020 r. na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków.

Uchwała Nr XVIII/224/20 w spra-
wie sprzedaży nieruchomości grun-
towych w drodze bezprzetargowej 
oddanych w użytkowanie wieczyste, 
położnych w Zakrzewie, stanowią-
cych własność Gminy Dopiewo.

Uchwała Nr XVIII/225/20 w spra-
wie powierzenia spółce Zakład Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą 
w Dopiewie zadania publicznego w 
zakresie realizacji obowiązku zapew-

wpisanego do rejestru zabytków pod 
numerem 249/Wlkp/B) oraz

dofinansowaniu remontu skośnych 
zwieńczeń przypór i ich ścian pionowych 
w kościele parafialnym w Skórzewie, 
wpisanego do rejestru zabytków pod 
numerem 130/Wlkp/A.

Dotacja z budżetu gminy umożliwi 
podjęcie przez właścicieli i użytkowników 
obiektów zabytkowych prac konserwa-
torskich, poprawi stan techniczny i este-
tyczny, jak i przyczyni się do zachowania 
dziedzictwa kulturowego gminy. 

Schronisko dla zwierząt

Radni powierzyli spółce Zakład 
Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą 
w Dopiewie zadanie publiczne w zakresie 
realizacji obowiązku zapewnienia opie-
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Rada Gminy

ki bezdomnym zwierzętom na terenie 
Gminy Dopiewo poprzez prowadzenie 
schroniska dla bezdomnych zwierząt 
domowych, które wkrótce zostanie 
otwarte w pobliżu oczyszczalni ścieków 
w Dopiewie.

W trosce o skuteczność 
ZM CZO Selekt

Rada podjęła stanowisko w sprawie 
podjęcia przez Związek Międzygminny 
„Centrum Zagospodarowania Odpadów 
– SELEKT” skutecznych działań celem 
wyegzekwowania właściwego wykonywa-
nia usług wywozu odpadów komunalnych 
na terenie Gminy Dopiewo.

Od dłuższego czasu zdecydowanie 
najczęściej zgłaszane problemy na terenie 
Gminy Dopiewo związane są z odbio-
rem odpadów komunalnych. Miesz-

kańcy informują niemal codziennie o: 
nieterminowym wywozie, dostarczaniu 
niedostatecznej ilości worków na odpady 
segregowane, pozostawianiu i niezbie-
raniu odpadów, „gubieniu” odpadów w 
wyniku czynności wykonywanych przy 
odbiorze przez wykonawcę, braku in-
formacji odnośnie opóźnień i realnego 
terminu wykonania usługi, utrudnio-
nym kontakcie indywidualnym w 
przypadku domagania się właściwej 
realizacji usługi.

Wymienione problemy powodują 
niezadowolenie i strumień zdenerwo-
wania, który kierowany jest w stronę 
pracowników Urzędu Gminy, Rad-
nych, a dopiero w dalszej kolejności 
do firmy wywozowej i do Związku, 
czyli organizatora, którego zadaniem 
jest należyte wykonywanie zadań 
publicznych w zakresie tworzenia 
warunków niezbędnych do utrzy-
mania porządku i czystości na terenach 
gmin tworzących Związek w dziedzinie 
gospodarki odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym radni w 
Stanowisku domagają się, aby Związek 
wreszcie podjął skuteczne działania ma-
jące na celu zapewnienie odpowiedniego 
poziomu świadczonych usług wywozu 
odpadów, korelującego z pobieraną na 
ten cel opłatą, która tak drastycznie 
wzrośnie. 

Po drugie radni domagają się stworze-
nia dedykowanej 
dla Gminy Do-
piewo bezpłatnej 
infolinii, gdzie 
sami mieszkańcy 
mogliby zgłaszać 
do Związku swo-
je uwagi i zażale-
nia na niewłaści-
we świadczenie 
usług wywozo-
wych. 

Po trzecie 
radni postulu-
ją, aby pobiera-
ne przez Związek 

kary umowne nakładane na wykonawcę 
usługi odbioru odpadów na terenie Gmi-
ny Dopiewo trafiały na wyodrębniony 
rachunek bankowy i były wydatkowane 
na cele związane z edukacją ekologiczną 
w szkołach i przedszkolach działających 
na terenie Gminy Dopiewo, a także na 
zatrudnienie przez Związek dodatkowego 
pracownika, którego zadaniem byłaby 

kontrola wykonywania usług odbioru 
odpadów na terenie Gminy Dopiewo, 
jak również działania zmierzające do 
kontroli ponoszenia opłat z tego tytułu 
i zwiększenie efektywności Związku w 
zakresie windykacji tej opłaty. Podjęcie 
takich działań z jednej strony choć w 
części zadośćuczyni społeczności lokal-
nej za dotychczasową nieskuteczność 
Związku w zapewnieniu należytego po-
ziomu usług, a z drugiej strony winno 
zmobilizować sam Związek do podej-
mowania bardziej skutecznych działań 
w omawianym zakresie.

Inne sprawy

Ponadto Rada dokonała zmian w 
uchwale budżetowej i wieloletniej pro-
gnozie finansowej oraz podjęła 4 uchwały 
związane z nazewnictwem ulic.

Damian Gryska
Biuro Rady Gminy Dopiewo

Fot. Adam Mendrala

nienia opieki bezdomnym zwierzętom 
na terenie Gminy Dopiewo. 

Uchwała Nr XVIII/226/20 w sprawie 
mpzp terenu w Konarzewie, rejon 
ul. Kościelnej – część A.

Uchwała Nr XVIII/227/20 w sprawie 
zmiany mpzp w Skórzewie, w rejonie 
ulicy Kolejowej i Brzoskwiniowej. 

Uchwała Nr XVIII/228/20 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XVI/204/19 Rady 
Gminy Dopiewo z 18 grudnia 2019 
r. w sprawie uchwały budżetowej 
na 2020 r. 

Uchwała Nr XVIII/229/20 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XVI/203/19 Rady 
Gminy Dopiewo z 18 grudnia 2019 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Dopie-
wo na lata 2020-2030. 

Stanowisko Nr XVIII/02/20 Rady 
Gminy Dopiewo w sprawie podję-
cia przez Związek Międzygmin-
ny „Centrum Zagospodarowania 
Odpadów – SELEKT” skutecznych 
działań celem wyegzekwowania wła-
ściwego wykonywania usług wywozu 
odpadów komunalnych na terenie 
Gminy Dopiewo. 

DG
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sołectwa

Jednym z przejawów dbałości o tra-
dycję jest świętowanie „Dnia Sołtysa”. 
Obchody przypadają 11 marca. Tak jest w 
podpoznańskim Dopiewie, które mimo 
podmiejskiego charakteru jest gminą 
wiejską i ma rolnicze korzenie.  W skład 
tej gminy wchodzi 11 sołectw, na cze-

le każdego stoi sołtys. Pięciu spośród 
nich pełni dodatkowo funkcję radnego 
w Radzie Gminy, co świadczy o tym, że 
bycie sołtysem idzie w parze z zaufaniem 
społecznym.

Z okazji „Dnia Sołtysa” przedsta-
wiciele władz samorządowych Gminy 
Dopiewo, jak co roku, złożyli sołtysom 
życzenia. Były kwiaty, upominki i okazjo-
nalny tort . Podczas uroczystości, która 
odbyła się w Urzędzie Gminy Dopiewo, 
wszyscy starali się stosować do zasad 
bezpieczeństwa, zalecanych w dobie 

Dzień Sołtysa w Gminie Dopiewo

przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się 
koronawirusa i walki z epidemią. Wita-
no się ze sobą łokciami i zachowywano 
zalecany odstęp. Zrezygnowano nawet 
z portretu zbiorowego.

Kadencja sołtysa trwa tak długo, jak 
kadencja samorządu gminnego (obecnie 
5 lat, wcześniej trwała 4). Sołtys wybie-
rany jest podczas zebrania wiejskiego 
przez mieszkańców sołectwa obecnych 
na zebraniu, podobnie jak rada sołecka, 
która jest organem doradczym. Co roku, 
w gminie Dopiewo na przełomie lutego 
i marca, przeprowadzone są w każdym 
z sołectw zebrania wiejskie. Zazwyczaj 
mają charakter sprawozdawczy, chyba że 
mamy do czynienia z rokiem wyborczym. 

Na przestrzeni lat zmieniła się w 
Polsce rola sołtysa w sołectwie, ale 
niezmiennie jest on reprezentantem 
interesów społeczności lokalnej. Ma 
m.in. prawo występowania na forum 
rady gminy i zwoływania zebrań wiej-
skich. Zobowiązany jest brać udział w 
komisjach rady gminy, jeśli dotyczą 
sołectwa. Pobiera podatki lokalne i 
wykonuje uchwały gminne. 

W Polsce znajduje się 40,5 tys. so-
łectw i tyle samo sołtysów, ale sołectwo 
sołectwu nierówne. Niektórzy sołtysi 

reprezentują kilkutysięczną społeczność, 
inni – zaledwie stuosobową. W liczącej 
27 tys. mieszkańców gminie Dopiewo 
największym, bo liczącym 7,7 tys. miesz-
kańców, sołectwem jest Skórzewo, naj-
mniejszym – Trzcielin, który zamieszkuje 
330 osób . Sołectwem o najdynamicz-
niejszym przyroście mieszkańców jest 
w gminie Dopiewo Dąbrówka, bardziej 
przypominająca miejskie osiedle niż wieś, 
gdzie jeszcze 25 lat temu mieszkało 150 
osób, a dziś mieszka 4300. 

Większość sołtysów piastuje swoją 
funkcję od wielu kadencji. Nestorem wiel-
kopolskich sołtysów jest Albin Marian 
Czekalski – sołtys Zakrzewa, znajdu-
jącego się na terenie gminy Dopiewo, 
który w „Walentynki” obchodził 40-lecie 
„sołtysowania” i podczas dorocznej gali 
otrzymał prestiżową nagrodę „Dopiew-
ski Filar” w kategorii „Super – Filar”. 
Wielokadencyjnymi  sołtysami są także 
Walenty Moskalik ze Skórzewa i Tadeusz 
Bartkowiak z Dopiewa. 

Od kilku lat dopiewscy sołtysi mają 
własny sztandar i wystawiają poczty pod-
czas uroczystości gminnych, powiato-
wych, a nawet regionalnych. Przedstawia 
on herb Dopiewa z dębem, który otaczają 
nazwy sołectw oraz portret Matki Bo-
skiej Zielnej.

Adam Mendrala,  
Fot. Michał Juskowiak 

i Adam Mendrala

W tym roku Sołtysi witali się łokciami ze względu na zagrożenie koronawirusem. Nie pozowali do portretu 
grupowego - powyższe wspólne zdjęcie zostało zrobione podczas Dnia Sołtysa w 2019 r.
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Jedynie 450 osób skorzystało w 
tym roku z możliwości uczestnictwa w 
zebraniach wiejskich, które odbyły się 
w każdym z jedenastu Sołectw Gminy 
Dopiewo między 18 lutego a 6 marca 
2020 r. To mniej niż przed rokiem. 

Zebranie wiejskie jest organem 
uchwałodawczym, stanowiącym i kon-
trolnym w Sołectwie, a uczestnictwo 
w zebraniu – przejawem świadomego 
korzystania z przywilejów demokracji. 
Zebrania miały w tym roku charakter 
sprawozdawczy. Sołtysi złożyli sprawoz-
dania za miniony rok. Wójt przybliżył 
temat realizacji zadań w minionym roku. 
Opowiedział też o planach związanych z 
rokiem bieżącym. Ci, którzy skorzysta-
li z zaproszenia, mogli zadać pytanie, 
przedstawić swoje stanowisko na temat 
spraw istotnych dla Sołectwa i Gminy, 
zwrócić uwagę na występujący problem, 
wymagający interwencji samorządu, a 
także wziąć udział w dyskusji. 

Niżej podajemy tematy, które budziły 
szczególne zainteresowanie uczestników 
zebrań, oprócz kwestii ogólnych, dotyczą-
cych całej Gminy Dopiewo, jak np. nie-
prawidłowościach w odbiorze odpadów 
(terminowość, braki odbiorów, niszczenie 
zaczepów pojemników), nowościach w 
tej materii (bioodpady, zakaz używa-
nia worków biodegradowalnych, wywóz 
odpadów z terenu przedsiębiorstw) i 
zmianach w opłatach za ten wywóz, 
jak również walka ze smogiem (zakaz 
palenia w kominkach).

Pytania, uwagi i wnioski, na które 
nie było możliwe udzielenie odpowiedzi 
bezpośrednio podczas spotkania, zostały 
zebrane, celem udzielenia odpowiedzi 
później, po sprawdzeniu i zasięgnięciu 
opinii. Wiele spośród propozycji, zgło-
szonych podczas zebrania, zostało prze-
kazanych do realizacji.

Gołuski – 18.02.2020 r.

W zebraniu udział wzięło 21 z 584 
mieszkańców sołectwa. Uczestnicy 
zgłosili dewastacje pobocza przez fir-
mę kładącą światłowód, zapadnięte 

Zebrania wiejskie 
studzienki w kilku miejscach, potrzebę 
postawienia tablicy informacyjnej oraz 
koszy na śmieci i zbyt rzadkich patrolach 
policji mimo korzystania z mapy zagro-
żeń. Dyskutowali o niebezpiecznej ul. 
Dopiewskiej, zbyt krótkich elfach PKM w 
godzinach szczytów, dofinansowaniach 
do pieców i fotowoltaiki.

Palędzie – 19.02.2020 r.
W zebraniu udział wzięło 40 z 1771 

mieszkańców sołectwa. Rozmawiano o 
infrastrukturze drogowej - podziemnej i 

nadziemnej, utrzymaniu czystości (kosze 
na psie odchody), monitoringu bezpie-
czeństwa (przez straż gminną i kame-
ry), dewastacjach mienia publicznego 
(niecenzuralne napisy w obrębie rampy 
kolejowej), którą niektórzy z uczestników 
chcieliby całkowicie zlikwidować. Emocje 
budził wzmożony ruch samochodowy w 
obrębie ul. Spokojnej i Nowej, a także 
dwuzmianowość w szkole podstawowej. 
Dyskutowano ponadto o braku przejścia 
podziemnego na peronie PKP i o ścieżce 
pieszo - rowerowej na ul. Nowej.

Więckowice – 20.02.2020 r.
W zebraniu udział wzięło 

18 z 1184 mieszkańców so-
łectwa. Poruszone zostały ta-
kie tematy, jak: zakończenie 
budów - ul. Gromadzkiej w 
Więckowicach, kanalizacji 
sanitarnej i podłączenia jej 
z budowaną oczyszczalnią, 
możliwość założenia światło-
wodu, usunięcie lub podcięcie 
dwóch wierzb nad stawem, 
zmiana organizacji ruchu w 
Zborowie, ścieżka rowerowa 
Sierosław – Więckowice, 
włamania i rozboje na dział-
kach rekreacyjnych RODO 
w Sierosławiu, budowa ul. 

Pokrzywnickiej w Sierosławiu (droga 
jest własnością sąsiedniej Gminy Tra-
nowo Podgórne). Dyskutowano na temat 
stanu technicznego muru przy pałacu w 

Więckowicach i możliwości poszerzenia 
pobocza na ul. Jeziornej w Więckowicach. 
Niektórzy życzyli by sobie otwarcia na 
terenie Więckowic większego sklepu 
spożywczego.

Dąbrówka – 25.02.2020 r.

W zebraniu udział wzięło 25 z 4143 
mieszkańców sołectwa. Wnio-
skowano o: pasy na ul. Po-
znańskiej (droga powiatowa), 
wysypanie tłuczniem niektó-
rych dróg na zakrętach, ze 
względu na wyrwy. Zwrócono 
uwagę na niebezpieczne „dzi-
kie” przejścia dla pieszych, 
zanieczyszczenia na terenach 
zadrzewień (po Sylwestrze) 
oraz na nierówności na chod-
niku i brak oświetlenia na ul. 
Kolejowej. Rozwinęła się dys-
kusja na temat przejazdu po 
drodze powiatowej ciężaró-
wek z odkrytymi naczepami, 

z których na jezdnię sypie się kruszywo.

Konarzewo – 26.02.2020 r.
W zebraniu udział wzięło 44 z 1995 

mieszkańców sołectwa. Uczestników in-

teresowała: możliwość budowy ścieżki 
pieszo - rowerowej z Konarzewa do Do-
piewca, przejścia dla pieszych na wyso-
kości ul. Topazowej, montaż ekranów 
akustycznych w sąsiedztwie S5 i A2 i 
spowalniaczy na drodze powiatowej. 
Dociekali, czy od września zostanie 
zlikwidowany transport szkolny, czy 
drogi w Konarzewie będą w tym roku 
brukowane. Wnioskowali o lampy na 
ul. Bukowskiej i Poznańskiej, o popra-
wę bezpieczeństwa na ul. Bukowskiej 
i o znak ograniczenie prędkości do 20 
km na ul. Diamentowej. Dyskutowali o 
rozbudowie przedszkola „Mądra Sowa” 
i zwiększeniu w nim rekrutacji. Jedna z 
mieszkanek zawnioskowała o uczczenie 
pamięci wybitnego działacza i społecz-
nika z Konarzewa - Czesława Litwina.
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Dąbrowa – 27.02.2020 r. 
W zebraniu udział wzięło 61 z 2080 

mieszkańców sołectwa. Mieszkańców 
nurtowało kilka tematów: termin 
ukończenia budowy ul. Batorowskiej, 

utwardzenie ul. Leśnej, budowa ulicy 
Ogrodowej, zagospodarowanie prze-
strzenne terenu przy ul. Poprzecznej i 
ul. Granicznej, wyznaczanie dróg we-
wnętrznych i wykupu dróg prywatnych. 
Odnieśli się do organizacji ruchu na ul. 
Granicznej. Poprosili o interwencję w 
sprawie nielegalnych wyścigów na ul. 
Bukowskiej, jak również przejazdu przez 
ul. Szkolną samochodów ciężarowych, 
dostarczających materiały na budowę. 
Ponadto rozwinęła się dyskusja na temat 
budowy świetlicy wiejskiej i możliwości 
budowy centrum kultury na granicy ze 
Skórzewem.

Dopiewo – 28.02.2020 r. 
W zebraniu udział wzięło 38 z 3460 

mieszkańców sołectwa. Mieszkańcy 
zgłosili problemy związane z niedozwo-
lonym parkowaniem na wielu ulicach 

miejscowości i spożywaniem alkoholu 
przy sklepie. Rozmawiali o lokalizacji 
światłowodów, zmianach w centrum Do-
piewa, potrzebie remontu ulic: Młyńskiej 
i Leśnej, kontynuacji budowy chodnika 
na ul. Więckowskiej, braku wody w Po-
krzywnicy, zbyt niskich ekranach aku-
stycznych przy A2. Chcieliby zmienić 
zasady DBO, poprawić elewację Zakładu 
Usług Komunalnych i organizację ruchu 
w trakcie budowy ulicy Gromadzkiej w 
Więckowicach (proponowano objazd 
przez Skrzynki). Zgłosili potrzebę 
zwiększenia taboru kolei wielkopolskich 
w godzinach szczytu komunikacyjnego 
i częstotliwości patroli policji..

Trzcielin – 3.03.2020 r. 
W zebraniu udział wzięło 17 z 478 

mieszkańców sołectwa. Mieszkańcy po-
ruszali takie tematy jak: budowa chodni-
ka przy przystanku lub postawienie sy-

gnalizacji świetlnej, 
przekraczanie pręd-
kości, rozmieszczenie 
większej ilości tablic 
informacyjnych na 
terenie sołectwa, 
pojawiające się co-
raz częściej „dzikie” 
wysypiska na terenie 
lasu, wyrównanie lub 
wymiana nawierzch-
ni na terenie placu 
zabaw, przycięcie 

terenów zielonych (krzaków), aby uła-
twić wyjazdy z ulic.

Zakrzewo – 4.03.2020 r. 
W zebraniu udział wzięło 42 z 1534 

mieszkańców sołectwa. Mieszkańcy 
zgłosili częste wyłączenia prądu, prze-
palone latarnie. Chcieliby zmienić lo-
kalizację wyświetlacza z danymi doty-
czącymi jakości powietrza i wyciąć lub 
przyciąć żywopłot na ul. Długiej - przy 
przejściu dla pieszych (dla bezpieczeń-
stwa). Dyskutowali o przekraczaniu 
prędkości, potrzebie instalacji większej 
ilości tablic informacyjnych i koszy na 
śmieci, zmianie organizacji ruchu na 

ul. Pasjonatów - tak, aby mogły z niej 
korzystać maszyny rolnicze, o utwar-
dzeniu ulicy Leśnej, złym parkowaniu 
i hałasie przy przedszkolu i boisku, a 
także dofinansowaniu do chipowania 
psów i kotów. Zgłosili dewastację wiat 
przystankowych, kałuże na ul. Długiej 
- po deszczach. Pytali o: budowę kanali-
zacji, wodociągów i światłowodu na ulicy 
Poznańskiej, budowę kanalizacji przy 
wspólnocie mieszkaniowej, możliwość 
ustawienia znaków na granicy granicy 
miejscowości. Chcieliby połączyć wia-
duktem Zakrzewo z Dąbrową.

Skórzewo – 5.03.2020 r. 
W zebraniu udział wzięło 110 z 7 565 

mieszkańców sołectwa. Było ono rekor-

dowe pod względem liczby uczestników. 
Dyskutowano o: budowie ulic - Krótkiej, 
Wspólnej czy Wakacyjnej. Zgłoszono pro-
blem z zakorkowaniem dróg zbiorczych, 
jazdą „pod prąd” na ulicy Spółdzielczej 
i przekroczeniami prędkości w różnych 
częściach miejscowości. Mieszkańców 
interesowało bezpieczeństwo dzieci 
idących do Szkoły Podstawowej nr 1, 
paraliż komunikacyjny i brak miejsc par-
kingowych przy Szkole Podstawowej nr 
1., budowa chodnika na ul. Malwowej - w 
stronę Junikowa, zlokalizowanie przej-
ścia dla pieszych na ul. Kolejowej - na 
wysokości ul. Różanej i Krótkiej  oraz 
na ulicy Batorowskiej - na wysokości 
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Urząd Gminy Dopiewo
61 814 83 31
61 814 80 92 (fax)

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

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

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

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

Gminny Ośrodek Sportu  
i Rekreacji w Dopiewie  
61 814 82 62

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Dopiewie 61 814 80 20

Zakład Usług Komunalnych  
w Dopiewie 61 814 82 31 

Spółka Wodna w Dopiewie
607 032 085

Pogotowie ratunkowe 999
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie gazowe 992

Telefon Antysmogowy
722 323 362

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

Ważne telefony
ul. Ogrodowej, budowa 
PSZOK-u w Skórzewie. 
Pytali o obowiązek przy-
łączenia posesji do kanali-
zacji. Chcieliby, by powstała 
koncepcja zrównoważonego 
rozwoju komunikacyjnego 
miejscowości. Zwrócili też 
uwagę na brak miejsca re-
kreacyjno-kulturalnego w 
Skórzewie i zbyt rzadkie 
kontrole Straży Gminnej 
i Policji. 

Dopiewiec – 6.03.2020 r. 
W zebraniu udział wzięło 38 z 2013 

mieszkańców sołectwa. Mieszkańcy po-
ruszali takie tematy jak: budowa chod-

nika na ul. Szkolnej - w stronę Palędzia, 
plany inwestycyjne w zakresie podpięcia 
do sieci kanalizacyjnej ulic Borowiko-
wej, Rydzowej i Truflowej, przebudowa 
przejścia dla pieszych przy Szkole Podsta-
wowej i potrzeba zamontowania na nim 
sygnalizacji świetlnej (m.in. w związku 
z występującym na tym odcinku drogi 
problemem przekraczania prędkości), 
rozbudowa szkoły, modernizacja ul. Le-
śnej, budowa kanalizacji deszczowej m.in. 
na ul. Kwiatowej. Dostrzegli potrzebę 
wybudowania w przyszłości na terenie 
Dopiewca przystanku kolejowego.

Tekst i fot. Urząd Gminy  
Dopiewo / AM, MJ, BS, MW, IK
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i wicestarosta poznański i mieszkaniec 
Dąbrówki w Gminie Dopiewo – Tomasz 
Łubiński.

Oprawę muzyczną Gali Dopiewskich 

Filarów zapewnił duet jazzowy – Jacek 
Szwaj  (piano) i Jan Adamczewski (sax). 
Preludium Bacha zaprezentowała publicz-
ności młoda pianistka, laureatka mię-
dzynarodowych i krajowych konkursów 
-  Malwina Jasińska z Dąbrowy, która w 
listopadzie ubiegłego roku wystąpiła w 

Carnegie Hall w Nowym Jorku. Tradycją 
dopiewskich gali są występy taneczne. 
Tym razem można było zobaczyć układy 
do muzyki filmowej w wykonaniu grupy 
ArtDance, której tancerze związani są 

gala

Dopiewskimi Filarami uhonorowani 
zostali podczas tegorocznego „Spotkania 
Noworocznego Gminy Dopiewo”: Zbi-
gniew Kopras - pasjonat motoryzacji 
(kategoria „ambasador”), Bogdan Mać-
kowiak - prezes Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych „Promyk” 
(kategoria „animator”) i Albin Marian 
Czekalski - 40 lat „sołtysujący” wsi Za-
krzewo (kategoria „super-filar”). 

Wcześniej Wójt Gminy Dopiewo – 
Adrian Napierała przybliżył gościom 
Spotkania Noworocznego dokonania 
ubiegłego roku oraz wyzwania i plany, 
jakie jej samorząd wiąże z 2020 r. Publicz-

ność obejrzała filmowe podsumowanie 
ubiegłego roku. Pośród niej znaleźli się 
samorządowcy, politycy, przedstawiciele 
organizacji, instytucji i stowarzyszeń, 
przedsiębiorcy i dotychczasowi laureaci 
„Dopiewskich Filarów”. Wójt, razem z 
Przewodniczącym Rady Gminy Dopiewo 
– Leszkiem Nowaczykiem złożył życzenia. 

Głos zabrali ponadto senator RP – Ja-
dwiga Rotnicka i była poseł Bożena Szy-
dłowska, wicemarszałek województwa 
wielkopolskiego i mieszkaniec Skórzewa 
w Gminie Dopiewo – Wojciech Jankowiak 

Gala Dopiewskich Filarów AMBASADOR
Zbigniew Kopras - pasjonat 

motoryzacji

Za stworzenie w Fiałkowie, w Gminie 
Dopiewo, Centrum Motoryzacji  Histo-
rycznej i Muzeum Sztuki Inżynierskiej, 
gdzie można podziwiać  ponad 100 samo-
chodów, 330 motocykli i motorowerów. 
Chętnie odwiedzają to miejsce turyści z 
Polski i z różnych stron świata, miłośnicy 
jedno- i dwuśladów, uczestnicy rajdów i 
ekipy telewizyjne. Celem Fundacji, którą 
prowadzi jest ocalenie od zapomnienia 
dorobku polskiej motoryzacji.

Za łączenie pasji z aktywnością 
zawodową, wieloletnie prezesowanie 
„Stowarzyszeniu Miłośników Starych 
Samochodów i Motocykli „Mikrus” 
i współpracę z Automobilklubem 
Wielkopolskim. Za prowadzenie przy 
Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w 
Fiałkowie,  którą prowadzi, warsztatu 
praktycznej nauki rzadkich zawodów: 
mechanik motocyklowy i mechanik sa-
mochodowy – rekonstruktor oraz wielo-
krotne uczestnictwo, razem z uczniami, 
w Mistrzostwach Europy Mechaników 
Motocyklowych. 

Za organizowanie wydarzeń, cie-
szących się od lat ponadregionalną re-
nomą wśród pasjonatów motoryzacji i 
amatorów dobrego humoru - „Rajdu 
Moto-Babki” i „Zlotu Dostawczaków i 
Motorowerów z PRL-u”. 

ANIMATOR
Bogdan Maćkowiak - Prezes 

Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Promyk”
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gala

Za założenie i rozwój Stowarzy-
szenia „Promyk”, które od 20 lat pro-
wadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej w 
Konarzewie i Otuszu. Korzysta z nich 
obecnie blisko stu niepełnosprawnych 
mieszkańców gminy Dopiewo i gmin 
sąsiednich. Za konsekwencję w działaniu, 
pozytywne myślenie i dobrą energię. 

Za stworzenie w WTZ-ach urozma-
iconej oferty zajęć, pracowni i terapii, 
dzięki której podopieczni Stowarzysze-
nia mają przyjazne miejsce, w którym 
każdego dnia odnajdują: radość, dobro 
i sens życia. Za wieloletnią organizację 
„Powiatowego Turnieju Osób Niepeł-
nosprawnych Bocci” i Festiwalu Osób 
Niepełnosprawnych „Złoty Słowik” - wy-
darzeń, które na trwałe wpisały się w 
kalendarz wielu fundacji, stowarzyszeń, 
szkół i warsztatów z całego regionu. 

Za przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu, wkład w integrację osób 
niepełnosprawnych z pełnosprawną 
częścią społeczeństwa. Za otwieranie 
osób niepełnosprawnych na świat, a 
świata na  ich potrzeby. Za budowanie 
mostów i rozpalanie promieni Słońca.

SUPER-FILAR
Albin Marian Czekalski - Sołtys 

Zakrzewa

Za wzorcowe i rekordowo długie, bo 
trwające aż 40 lat, pełnienie funkcji Soł-
tysa wsi Zakrzewo, za wierność tradycji 
i odważne spoglądanie w przyszłość. 

Za zaangażowanie w sprawy so-
łeckie i gminne, w życie wsi i parafii,  
a także w działalność Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej. Za bezinteresowną troskę 
o sprawy publiczne, akcje pomocowe i 
przedsięwzięcia społeczno - kulturalne. 
Za umiejętność zjednywania sobie ludzi 
i skupiania ich wokół spraw publicznych 
i wspólnych celów. Za wykorzystywa-
nie szans, zapobieganie zagrożeniom, 
łagodzenie konfliktów, wypracowywanie 
kompromisów i rozwiązań.  

Za wieloletnie przewodniczenie Sołty-
som jedenastu Sołectw gminy Dopiewo. 
Za inicjatywę nadania Sołtysom gmi-
ny Dopiewo sztandaru, którym – wy-
stawiając własny poczet - uświetniają 
najważniejsze wydarzenia gminne. Za 
wyznaczenie standardu  „dobrego gospo-
darza”, społecznika i lokalnego patrioty.

z Teatrem Wielkim w Poznaniu. 
Gwiazdą wieczoru była  Hanna Ba-

naszak, która - wraz z zespołem - zapre-
zentowała uczestnikom wydarzenia dość 
wyrafinowany repertuar, oparty na jazzie 
i poezji. W recitalu nie zabrakło jedna 
dobrze wszystkim znanych piosenek, 
które przyniosły artystce popularność 
przed laty. Któż z nas nie pamięta choćby 
„W moim magicznym domu”? 

I taki – magiczny - był to koncert,  
i takie było to spotkanie. Nie tylko dlate-
go, że podczas zamykającego je bankietu 
występował iluzjonista.

Adam Mendrala
Fot. Urząd Gminy Dopiewo / Beata 

Spychała, Izabela  
Kostyk, Milena Wolna, Michał 

Juskowiak, Adam Mendrala
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Powiat Poznański

Zostań liderem przedsię-
biorczości

Prestiżowy tytuł „Poznańskiego Li-
dera Przedsiębiorczości” czeka na firmy, 
które zwyciężą w XVII edycji konkursu o 
tym samym tytule. Do udziału zaprasza-
my średnie, małe i mikroprzedsiębior-
stwa  oraz start-upy z terenu Metropolii 
Poznań (miasta Poznania, Powiatu Po-
znańskiego oraz Gmin: Oborniki, Skoki, 
Szamotuły i Śrem). 

Konkurs na stałe wpisał się już w 
kalendarz gospodarczy regionu. Liczy-
my na udział firm, które notują sukcesy 
na rynku, cechuje je przedsiębiorczość, 
działalność społeczna, a także posia-
dają ciekawą ofertę oraz rzetelnie wy-
wiązują się ze swoich zobowiązań. Od 
tej edycji wprowadzamy nową katego-
rię, w której punkty można zdobyć na 
działania proekologiczne realizowane 
przez przedsiębiorcę. Przykłady Lide-
rów z wcześniejszych edycji pokazują, 
że udział w naszym przedsięwzięciu się 
opłaca. Przedsiębiorstwa te są mocniej 
rozpoznawalne na rynku, zapraszane są 
do udziału w krajowych i zagranicznych 
konferencjach, targach i misjach gospo-
darczych. Stają się liderami gospodar-
czymi naszego regionu. Są synonimem 
naszej gospodarności i rzetelności.  

Na zwycięzców poza tytułem czekają 
nagrody o łącznej puli około 180 tysięcy 
złotych. Startujących ocenia partner me-
rytoryczny, firma Grant Thornton Frącko-
wiak. Udział w konkursie jest całkowicie 
bezpłatny, a zgłoszenia można przesyłać 
do 31 marca. Formularze i szczegółowe 
informacje na stronie: www.pfpp.com.
pl/lidermsp oraz pod numerem telefonu: 
61 8418 826 w Starostwie Powiatowym 
w Poznaniu.

Formularz wraz z załącznikami 
można przesyłać drogą elektroniczną 
na adres lidermsp@powiat.poznan.

Porozmawiajmy o Powiecie …
pl. Podpisane przez osobę 
uprawnioną Oświadczenia 
kandydata do tytułu „Poznań-
ski Lider Przedsiębiorczości” 
należy złożyć lub przesłać 
pocztą tradycyjną na adres 
Biura Konkursu, w zamkniętej 
kopercie opatrzonej napisem: 
Konkurs o tytuł „Poznańskie-
go Lidera Przedsiębiorczości”.

Dzięki mieszkań-
com

Powiat Poznański zajął 
drugie miejsce w Ogólno-
polskim Rankingu Gmin i 
Powiatów 2019 i po raz ko-
lejny znalazł się w czołówce 
najlepszych samorządów w 
kraju. To zasługa pracowni-
ków Starostwa Powiatowego, ale także 
życzliwego wsparcia Was, mieszkańców. 
Ostatnimi czasy na samorządy spada 
coraz więcej zadań, za którymi nie podąża 
adekwatne finansowanie. Staramy się, 
żebyście Państwo tego nie odczuwali. 
Wręcz przeciwnie, chcemy, abyście wi-
dzieli, że Powiat się rozwija. 

Ogólnopolski Ranking Gmin i Powia-
tów to bezpłatny konkurs prowadzony 
przez Związek Powiatów Polskich. Nasz 
samorząd klasyfikowany był w kategorii 
powiatów powyżej 120 tysięcy mieszkań-
ców i tradycyjnie już znalazł się w ścisłej 
czołówce najlepszych oraz najbardziej 
rozwojowych JST. Lepszy okazał się 
tylko Powiat Kielecki. Na najniższym 
stopniu podium w tej kategorii znala-
zły się ex aequo Powiat Kartuski oraz 
Powiat Cieszyński. 

Powiat Poznański został również 
wyróżniony przez ZPP mianem „Super 
Powiatu”. Tytuł oznacza, że samorząd 
uzyskał najlepszy wynik w największej 
liczbie kategorii. W naszym przypadku 
było to 59 kryteriów na 63 możliwych. 
To rodzaj uhonorowania „Mistrzów 
wśród samorządowych liderów” i do-
wód, że nasze starania znajdują uznanie 
w oczach innych. 

U nas żyje się bezpieczniej
Tak wynika z najnowszego raportu 

policyjnego o stanie bezpieczeństwa za 
rok 2019. Spadła w Powiecie Poznańskim 
przestępczość, wzrosła wykrywalność 
kradzieży z włamaniem, bójek, pobić, czy 
uszkodzeń mienia. W 2019 r. na terenie 
naszego Powiatu policjanci zatrzymali 
na gorącym uczynku 392 nietrzeźwych 
kierowców. To o 145 więcej niż w roku 
poprzednim. Zanotowano mniej wypad-

ków oraz kolizji na drogach, ale, niestety, 
więcej osób zginęło.

Mimo że wśród zadań własnych po-
wiatu nie ma zagadnień związanych z 
finansowaniem bezpieczeństwa, to i 
tak co roku przeznaczamy na nie sporo 
środków. W 2020 roku zaplanowaliśmy 
ponad 3 miliony złotych, które przeka-
żemy m.in. na wsparcie remontów ko-
misariatów, kupno nowych radiowozów, 
a także unowocześnienie ośrodka OSP 
w Bolechowie i jednostki Ratowniczo-
-Gaśniczej w Krzesinach. Chcemy też 
wesprzeć zakup specjalistycznego samo-
chodu, który ma służyć eliminowaniu 
pojazdów niesprawnych technicznie 
oraz zanieczyszczających środowisko.

Przez 20 lat na bezpieczeństwo prze-
znaczyliśmy ponad 26 milionów złotych, 
co jest ewenementem na skalę kraju.  
Włączamy się w organizację i wspieramy 
finansowo także działania prewencyj-
ne. Każdego roku dzieci rozpoczynające 
szkołę otrzymują fluorescencyjne ka-
mizelki w ramach akcji „Kamizelki dla 
pierwszaków”, prowadzona jest kampania 
dotycząca właściwego zabezpieczania 
oraz parkowania rowerów, a na terenie 
jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w 
Bolechowie odbywa się piknik Bezpieczni 
w powiecie poznańskim”, który przyciąga 
wielu miłośników dobrej zabawy.

Tomasz Łubiński
Wicestarosta Poznański

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

Wszystko w Polsce mniej lub bar-
dziej drożeje. Najbardziej – śmieci. Nowe 
przepisy spowodowały przepaść między 

kosztami zagospodarowania odpadów a 
obowiązującymi do tej pory stawkami. 
Jest drogo, będzie jeszcze drożej.

Problem ten dotyka cały kraj. Wszę-
dzie mieszkańcy za odbiór odpadów płacą 
dużo więcej niż do tej pory. Wynika to z 
kilku przyczyn, takich jak podwyższenie 
tzw. opłaty marszałkowskiej, czyli kwoty, 
którą trzeba regulować za każdą tonę 
składowanych odpadów. W ciągu kilka 
lat wzrosła ona o prawie 300 procent i 
nie może nie wpłynąć na koszty polityki 
„śmieciowej”.

Regionalne instalacje zagospodaro-
wania odpadów z początkiem rok zo-
stały przemianowane na komunalne. 
Mogłoby się wydawać, że jest to ukłon 
w stronę gmin, które po zmianie zasad 
odpowiadają za gospodarkę odpadami. 
Okazało się, że jest inaczej – decyzja ta 
jest korzystna dla firm prowadzących 
takie instalacje. Każda gmina była przy-
pisana do konkretnej takiej instalacji, 
wskazanej w planie wojewódzkim. Od-
mowa przyjęcia odpadów nie wchodziła 
w rachubę. Firmy miały pełną swobodę 
w ustalaniu cen, działały na podstawie 
własnych kalkulacji. Nic dziwnego, że 
rozpiętość stawek była duża i że nikt na 
to nie miał wpływu.

Po zmianie ustawy dowolność ce-
nowa wciąż obowiązuje, ale instalacje 
nie są już regionalnymi, a gminy nie są 
do nich przypisane . Każda instalacja 
może odbierać odpady od dowolnej gmi-
ny, nawet z najdalszego zakątka kraju. 
Nie jest to sytuacja korzysta dla samo-
rządów i związków międzygminnych. 
Zdarza się, że instalacja położona na 
terenie gminy nie jest zainteresowana 
odbiorem lokalnych odpadów. Jeśli otrzy-
ma ciekawą ofertę od dużego dostawcy, 
wożącego śmieci z większej odległości, 
woli ją zaakceptować niż startować w 
pojedynczych, mało opłacalnych prze-
targach organizowanych przez gminy z 
tego samego terenu.

Można zatem powiedzieć, że sytuacja 
zdecydowanie się pogorszyła. Przepisy, 

Za śmieci jak za zboże
które miały być korzystne dla gmin, na-
raziły je na poważne problemy organi-
zacyjne i finansowe. Zmuszone są nie 
tylko płacić tyle, ile wymaga instalacja. 
Trzeba jeszcze znaleźć taką, która ze-
chce odbierać odpady. Niekiedy takiej 
w najbliższej okolicy nie ma, przez co 
rosną ceny transportu.

Jeden jeszcze czynnik negatywnie 
wpłynął na koszty, zachwiał całym ryn-
kiem wywołał poważne problemy logi-
styczne. Dotyczy to przede wszystkim 
odpadów segregowanych. Do tej pory 
można było transportować surowce, 
przede wszystkim tworzywa sztuczne, 
do Chin. Przyjmowały każdą ilość pla-
stiku, aż zamknęły swój rynek dla tego 
surowca. Powstał poważny kłopot – co 
robić z nagromadzonymi zapasami, sko-
ro nie można już ich wywieźć z kraju? 
Nic dziwnego, że ceny za zagospodaro-
wanie plastiku, którego gromadzi się 
coraz więcej, poszybowały w górę, do 
wysokości absurdalnych. Można ten 
surowiec wykorzystywać jako paliwo 
alternatywne, przewozić je do  cemen-
towni, ale występują tu ograniczenia.

Problem z materiałami o najwyż-
szej wartości energetycznej polega też 
na tym, w kraju mamy stanowczo za 
mało spalarni odpadów. W całej Polsce 
jest ich zaledwie osiem. Z tego dwie to 
instalacje starsze, zaadoptowane do no-
wych potrzeb. Pozostałe to urządzenia 
nowsze, takie jak w Poznaniu na granicy 
z gminą Czerwonak. Możliwości prze-
robu odpadów są ograniczone nawet w 
tych nowych spalarniach, oczekiwania 
zakładów zajmujących się utylizacją nie 
są spełnione.

Skutkiem panujących w tej dziedzinie 
chorych uwarunkowań była (a właściwie 
jest, bo przypadki takie wciąż się zda-
rzają) plaga pożarów składowisk, insta-
lacji, punktów przesypowych. Wszystko 
przez to, że zmagazynowane zostały tak 
ogromne ilości surowców, że zabrakło 
pomysłów na ich zagospodarowanie. 
Trudno nie podejrzewać, że te pożary 
nie wybuchały same z siebie. Komuś 
zależało, by ogień został wzniecony, a 
kiedy już bywał ugaszony, pojawiały się 
możliwości dalszego zagospodarowywa-
nia odpadów. Gospodarz mógł znależć 
miejsce, którego mu brakowało. Nikt 
nie ma wątpliwości, że problem jest po-
ważny, zagrożenia są duże. A jednak nie 
widać prób rozwiązania go na poziomie 
administracji państwa. Za gospodarkę 
odpadami odpowiadają gminy, ale trzeba 
je wyposażyć w systemowe rozwiązania. 
Bez tego fatalne, niebezpieczne zjawiska 
będą się nasilać. Nie obejdzie się bez 
odgórnie podejmowanych decyzji.

Do tej pory instalacje termiczne-
go przetwarzania śmieci można było 
prowadzić, gdy stosowny zapis został 
umieszczony w wojewódzkim planie 

gospodarowania odpadami. Ostatnio 
się to zmieniło – z poziomu wojewódz-
twa wyłączono uzgodnienia dotyczące 
spalarni. Teraz tym tematem zajmować 
się będzie ministerstwo. Można się spo-
dziewać podejmowania kroków, na które 
wszyscy czekają – budowania spalarni 
mniejszych, o niższych mocach przero-
bowych, nawet poniżej 50 tys. ton odpa-
dów na rok, ale licznych. Ten krok jest w 
pełni uzasadniony. Jak można porównać 
osiem spalarni w całej Polsce do dwustu, 
jakie funkcjonują za naszą zachodnią 
granicą? Zestawienie tych liczb mówi 
samo za siebie. Nie dość, że jesteśmy 
mocno spóźnieni w działaniach na rzecz 
ochrony środowiska naturalnego, to nasz 
system zamiast się rozwijać, mocno ku-
leje, walczy sam z sobą.

Także odpady zmieszane mają dużą 
wartość energetyczną. Można, a nawet 
trzeba się pokusić o przetwarzanie ich 
w spalarniach. Uzyskane w ten sposób 
ciepło wykorzystane by zostało choćby 
do ogrzewania mieszkań, czy od odgrze-
wania przez cały rok wody dostarczanej 
do gospodarstw domowych. Możliwości 
wykorzystania odpadów istnieją. Trzeba 
tylko sięgnąć po sensowne rozwiąza-
nia, stosowane już w innych krajach. 
Im więcej takich właśnie śmieci będzie 
się sensownie spalało, tym mniejsze ilo-
ści węgla trzeba będzie na to poświęcić. 
Wpłynie to na ochronę środowiska, ludzie 
będą oddychać czystszym powietrzem.

Gminy, które od momentu radykal-
nej zmiany zasad prowadzenia polityki 
„śmieciowej” są za tę dziedzinę odpo-
wiedzialne, rozmaicie do tego proble-
mu podchodziły. Potrafiły sztucznie 
utrzymywać opłaty dla mieszkańców 
na stałym poziomie, mimo iż system 
nie miał szans się zbilansować. Do za-
gospodarowania odpadów samorządy 
świadomie dokładały pieniądze ze swego 
budżetu. Nie troszczyły się o to, że skutki 
takiej polityki będą opłakane.

Jeżeli gdziekolwiek śmieciowy system 
finansowo się „nie domyka”, to łatwo 
wskazać główną tego przyczynę: nie 
wszyscy mieszkańcy wywiązywali się z 
obowiązku złożenia deklaracji, wskazania 
właściwej liczby domowników, a gmina 
nie poczuwała się do obowiązku rozli-
czenia tych, za których płacą inni. Baza 
płatników nie była kompletna. Zdarzało 
się, że w gminach średniej wielkości / 
ok. 30 000 zameldowanych osób/ aż 
ok.  5 tys. mieszkańców nie ponosiło 
kosztów odbioru odpadów. Dziura w sys-
temie była wielka. Zamiast ją zlikwido-
wać, obciążyć wszystkich producentów 
śmieci, władze sięgały po pieniądze z 
budżetu gminy, które powinny być wy-
dawane na inne cele. Trudno o większą  
krótkowzroczność.

Gmina Dopiewo powierzyła pro-
wadzenie gospodarki odpadami Mię-
dzygminnemu Związkowi Selekt. To ten 
związek odpowada za całą gospodarkę 
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Powiat Poznański

odpadową w naszej gminie. Przyjęte tam 
zasady obowiązują u każdego partnera. 
Związek organizuje przetargi na odbiór 
odpadów z terenu wszystkich gmin. Zda-
rzało się, i wciąż się zdarza, że zgłasza się 
tylko jedna firma. W każdym bez wyjątku 
przypadku złożone oferty opiewają na 
dużą większą kwotę od przewidzianej 
przez Selekt. Procedura przetargowa 
dotycząca Dopiewa jeszcze się nie za-
kończyła, do tematu trzeba było pod-
chodzić kilkakrotnie, bo nie udało się 
wybrać wykonawcy.

W 2013 r., gdy wszedł nowy system 
cedujący gospodarkę odpadami na sa-
morządy, zaczął się stopniowy upadek 
małych firm komunalnych zajmujących 

się od wielu lat wywożeniem śmieci. Nie 
potrafiły one konkurować z wielkimi 
podmiotami, z rynkowymi potentatami. 
Te duże firmy miały własne instalacje 
zagospodarowania odpadów i własny 
podmiot odbierający je od mieszkań-
ców i transportujący na składowisko. 
W każdej chwili mogły sobie pozwolić 
na obniżenie ceny odbieranych śmieci. 
Mały zakład komunalnych takich moż-
liwości nie miał.

Na terenie działania związku Se-
lekt funkcjonowało kilka takich firm 
komunalnych. Zmuszone zostały do 
zaprzestania tej działalności. Tak było 
w Stęszewie, Rakoniewicach, Opalenicy. 
Zawsze, od niepamiętnych czasów zakła-

dy te prowadziły gospodarkę odpadami. 
Dziś tego nie robią. Zmusiła je do tego 
gra rynkowa. Wcale nie przełożyła się 
ona na to, że wywożenie odpadów jest 
tańsze. Wprost przeciwnie. Jeżeli oferty 
przetargowe dwukrotnie przewyższają 
wartości wymieniane przez zamawia-
jącego, to dzieje się tak także z powodu 
braku małych firm. Te duże mogą sobie 
pozwolić na dyktat cenowy.

Andrzej  Strażyński
Przewodniczący  

Komisji Komunikacji,
Budownictwa i Infrastruktury  

w  Radzie Powiatu Poznańskiego

Odnawialne źródła energii – to za-
gadnienie, które jest często poruszane w 
kontekście bezpieczeństwa energetyczne-
go. Tradycyjnie do OZE zaliczamy turbiny 
wiatrowe (potocznie zwane wiatrakami) 
i elektrownie wodne, natomiast o bio-
gazowniach mało kto słyszał. Czym one 
są i czy Powiat Poznański wykorzystuje 
swój potencjał biogazowy?

Teoretyczny model biogazowni zna-
ny jest od ponad 100 lat, natomiast ich 
komercjalizacja i upowszechnienie za-
stąpiło ma skalę masową w ostatnich 20 
latach, głównie u naszego zachodniego 
sąsiada. Niemcy, naród bardzo pragma-
tyczny, dzięki budowie setek biogazowni, 
przyczynili się do rozwiązania dwóch 
problemów ich gospodarki – zagospo-
darowania nadwyżek w produkcji rolnej 
oraz zaspokojenia niedoborów surow-
ców energetycznych. Najprościej rzecz 
ujmując, opracowali system przerobienia 

Pożytki z biogazowni
żywności, której mają dużo, na energię, 
której jest za mało. Mówiąc prościej: 
biogazownie przerabiają żywność na 
energię. Dzięki takiemu działaniu uzy-
skuje się wiele korzyści. Popatrzmy jak 
to działa w sektorze rolnym. Jeśli zboża 
mamy za dużo – ceny jego maleją, co 
uderza w rolników. Tak się dzieje, je-
śli przemysł spożywczy jest jedynym 
odbiorcą płodów rolnych. Posiadając 
biogazownie, posiadamy alternatywę. 
Nie musimy już oddać zboża po cenie, 
jaką dyktuje punkt skupu. Jeśli rolnik 
uzna, że ceny w skupie są za niskie, może 
sprzedać swoje produkty w biogazowni 
– lub jeśli jest udziałowcem takiej bioga-
zowni, to kontraktuje sprzedaż swoich 
produktów w biogazowni. Właśnie dla-
tego w Niemczech biogazownie działają 
na zasadzie spółek rolników (często z 
udziałem gminy – która też ma z tego 
swoje korzyści). Tacy rolnicy kontraktują 
daną ilość kukurydzy lub żyta corocznie, 
mając gwarantowane ceny, a dodatkowo 
w zamian odbierają jeszcze poferment, 
który jest cennym nawozem bogatym w 
azot. Mogą dzięki temu obniżyć kosz-
ty sztucznego nawożenia. Tutaj muszę 
podkreślić jeszcze jeden aspekt, jaki bio-
gazownia generuje dla bezpieczeństwa 
żywnościowego kraju. Obecnie mamy 
w Europie problem nadwyżek żywności 
(stąd zalesianie gruntów rolnych, kwo-
ty produkcji itd.). Biogazownie mogę tę 
nadwyżkę zagospodarować, a dodatkowo 
spowodują, że grunty nie zostaną trwale 
wyłączone z produkcji rolnej np. przez 
zalesienie. Mamy więc komfort, że je-

śli kiedykolwiek by zabrakło żywności, 
mamy grunty w kulturze rolnej, na któ-
rych można podjąć produkcję żywności. 

Kolejny aspekt biogazowni to ener-
getyka. Dlaczego nie powierzyć części 
produkcji gazu i prądu polskim rolnikom? 
Dlaczego tak trudno w Polsce wybudować 
biogazownię? Komu na tym zależy? Ile 
gazu ropy i węgla mniej byśmy importo-
wali, gdyby w Polsce było tysiąc bioga-
zowni zamiast niecałej setki? Dodatko-
wo biogazownie to rozproszone źródła 
energii – gotowe zasilić infrastrukturę 
wrażliwą kraju w czasie zagrożenia. Jeśli 
cały kraj zasila kilka elektrowni, sto-
sunkowo łatwo pozbawić jest cały ten 
kraj energii elektrycznej. Mając 1000 
biogazowni jest dużo bezpieczniej. W tym 
zakresie niemieccy politycy wyciągnęli 
wnioski z historii.

Między bajki należy włożyć zarzut, 
że biogazownie śmierdzą i zatruwają po-
wietrze gorzej niż wysypiska śmieci. Z 
całym przekonaniem mówię, że to mit.

Powiat Poznański z uwagi na dobre 
ziemie oraz wyjątkowo wysoką kulturę 
rolną mógłby być przykładem, jak można 
wykorzystać potencjał biogazowy Polski. 
W ostatnich latach Starostwo Powiatowe 
wydało 3 decyzje pozwoleń na budowę 
biogazowni – dwie z nich już działają 
na terenie gmin Mosina i Rokietnica. 
Tematyka dotycząca biogazowni dotych-
czas nie była promowana przez Powiat 
Poznański. W tym roku ma się to zmienić.

Paweł Ratajczak
Wiceprzewodniczący Rady  

Powiatu Poznańskiego

Godziny odjazdów pociągów Poznań-
skiej Kolei Metropolitalnej od 15.03.2020 
r. zmieniają się o kilka minut. Liczba 

Zmiany w połączeniach  
kolejowych

połączeń nie ulega zmianie. Szczegóły: 
https://www.dopiewo.pl/rozklady-jazdy.
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samorząd / finanse

Twórcy odrodzonego samorządu
Odsłonięcie tablicy upamiętniającej 

prof. Jerzego Regulskiego - twórcę od-
rodzonego samorządu gminnego odbyło 
się 6 marca 2020 r. Umieszczona została 
na froncie budynku przy ul. Sienkiewi-
cza 22 w Poznaniu, w którym mieści się 
siedziba stowarzyszenia Wielkopolski 
Ośrodek Kształcenia i Studiów Samo-
rządowych (WOKiSS). 

Inicjatorem powstania tablicy jest 
Maciej Kozik – Prezes Zarządu WOKiSS, 
który przez wiele lat blisko współpraco-
wał z prof. J. Regulskim. Upamiętnienie 
dorobku prof. Jerzego Regulskiego jest 
elementem obchodów jubileuszu tego 
Stowarzyszenia, które w czerwcu br. 
świętować będzie trzydziestolecie swojej 
działalności. 

Uroczystość odsłonięcia tablicy pa-
miątkowej nawiązuje do jubileuszu 30-le-
cia samorządu terytorialnego w Polsce, 
którego okrągła rocznica przypadała 8 
marca 2020 r. To właśnie trzydzieści lat 
temu, 8 marca w 1990 r., Sejm przyjął 
Ustawę o samorządzie terytorialnym 
(gminnym), która zapoczątkowała proces 

odbudowy samorząd-
ności i decentralizację 
państwa polskiego.

Od początku lat 
dziewięćdziesiątych 
WOKiSS oraz kierowa-
na przez prof. Jerzego 
Regulskiego Fundacja 
Rozwoju Demokracji 
Lokalnej były organi-
zacjami partnerskimi, 
wspólnie podejmujący-
mi starania o rozwój 
i umacnianie samo-
rządności lokalnej w 
Polsce.

W wydarzeniu wzięli udział znamie-
nici goście - przedstawiciele najwyższych 
władz województwa: Wicewojewoda 
Wielkopolski, Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego i Przewodnicząca Sej-
miku Województwa Wielkopolskiego, a 
także przedstawiciele Rady Fundatorów 
i Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji 
Lokalnej.

Uroczystość swoją obecnością za-
szczycili także przedstawiciele władz 
Miasta Poznania, Powiatu Poznańskiego, 
instytucji i organizacji współpracujących 
z samorządem lokalnym, a także liderzy 
wielkopolskich gmin, którzy sprawują 
swoje funkcje nieprzerwanie od 1990 r.

Źródło: Wielkopolski Ośrodek  
Kształcenia i Studiów  

Samorządowych 
Fot. Urząd Marszałkowski  

Województwa Wielkopolskiego

Dochody
Dochody budżetu wykonano w wy-

sokości 165.647.672,17 zł, co stanowi 
100,10% planu, w tym dochody bieżące 
w wysokości 159.610.838,27 zł, dochody 
majątkowe w wysokości    6.036.833,90 zł. 

Najważniejsze pozycje dochodów to:
• udziały w podatku dochodo-

wym od osób fizycznych -  kwota 
57.677.482,00 zł,

• subwencja -  kwota 28.385.579,00 zł,
• dotacje i środki przeznaczone na 

cele bieżące i inwestycyjne - kwota 
47,912,781,41 zł, 

• podatki i opłaty -  kwota 
24.817.450,90 zł,

• udziały w podatku dochodo-
wym od osób prawnych – kwota 
1.964.807,97 zł.

Wykonanie budżetu za 2019 rok
Wydatki 

Wydatki budżetu wykonano w wy-
sokości 167.439.668,90 zł, co stanowi 
96,85% planu, w tym: wydatki bieżące 
w wysokości 131.677.836,52 zł, wydatki 
majątkowe w wysokości  35.761.832,38 zł. 

Deficyt 
Deficyt budżetu Gminy  na 2019 rok 

wyniósł  1.791.996,73 zł. 
Największym beneficjentem budżetu 

Gminy Dopiewo jest oświata. Wydatki 
na ten cel wyniosły 66.054.926,22 zł. 
W kwocie tej mieszczą się inwestycje 
oświatowe  -11.184.632,30 zł. 

Nadwyżka operacyjna 
W 2019 roku zrealizowano docho-

dy bieżące w wysokości  159.610.838,27 
zł, wydatki bieżące w wysokości 

131.677.836,52 zł. Różnica stanowi nad-
wyżkę operacyjną i wynosi 27.933.001,75 
zł.

500+
Na wypłatę świadczeń 500+ Gmina 

Dopiewo  wydatkowała dotację otrzy-
maną z budżetu  państwa w wysokości 
34.299.145,35 zł.

Profilaktyka
Na realizację zadań określonych w 

programach profilaktyki i rozwiązy-
wania problemów alkoholowych oraz 
zwalczania narkomanii wydatkowano 
kwotę 518.151,99 zł. 

Małgorzata Mazurek,  
Skarbnik Gminy Dopiewo

Zmiany w kursach busów 
W związku z korektą rozkładu jazdy 

pociągów, od 16.03.2020 (poniedziałek) 
zmianom uległy wybrane godziny kur-
sowania autobusów  linii gminnych na 
terenie Gminy Dopiewo.

Dodatkowo linia nr 798 zostanie 
połączona z linią nr 799. 

Nowe połączenie o numerze 799 
będzie kursować na trasie: Palędzie/
Dworzec Kolejowy - Dąbrówka/Szkoła 

(wariantowe wjazdy) - Dopiewiec/Osiedle 
Leśna Polana - Palędzie/Leśna - Gołuski/
Pętla - Gołuski/Starowiejska.

Uruchomiony został dodatkowy kurs 
799 w dni robocze o godzinie 18:10 z 
Palędzia/Dworzec Kolejowy do osiedla 
Leśna Polana.

Jednocześnie informujemy, że w 
związku z zawieszeniem zajęć lekcyj-
nych w szkołach do odwołania nie będą 

wykonywane kursy linii 791 i 792 do: 
Joanki, Żarnowca, Podłozin, Drwęsy i 
Pokrzywnicy.

UG
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gospodarka odpadami

6 września 2019 r. weszły w życie 
zmiany ustawy o czystości i porządku 
w gminach (tj. Dz.U. 2019, poz. 2010), 
na podstawie której Zgromadzenie 
Związku Międzygminnego „Centrum 
Zagospodarowania Odpadów Selekt” 
dokonało zmian w prawie miejscowym. 
Nowelizacja Ustawy wprowadziła prawny 
obowiązek segregacji odpadów komunal-
nych. Szczegółowy sposób selektywnego 
zbierania wybranych frakcji odpadów 
określa Rozporządzenie Ministra Śro-
dowiska z dnia 29.12.2016 r. (tj. Dz.U. 
2019, poz. 2028)
• Od 1 stycznia 2020 r. wprowadzo-

na została nowa frakcja odpadów 
zwana BIOODPADAMI. Będą one 
odbierane wyłącznie z pojemników w 
kolorze brązowym z napisem „BIO”. 
Każdy właściciel nieruchomości, 
zarządca, administrator ma obo-
wiązek wy posażenia nieruchomości 
w pojemnik brązowy spełniający 
normę EN-840. Zaleca się typowe 
pojemniki do bioodpadów. Z obo-
wiązku posiadania brązowego po-
jemnika zwolnieni będą właściciele 
nieruchomości jednorodzinnych 
posiadający przydomowy kom-
postownik. W przypadku posia-
dania kompostownika, właściciel 
nieruchomości jednorodzinnej nie 
będzie mógł wystawiać pojemnika 
brązowego służącego do gromadze-
nia BIODPADÓW.

• Odbiór odpadów „BIO” odbywać 
się będzie przez cały rok zgodnie 
z harmonogramem.

• Bezwzględna segregacja odpadów. 
Kontrolę prawidłowości segregacji 
prowadzić będą pracownicy firmy 
odbierającej odpady komunalne. W 
przypadku stwierdzenia nieprawi-
dłowości na właściciela nierucho-
mości nałożona zostanie kara w 

Selekt informuje
wysokości dwukrotności opłaty 
ponoszonej za gospodarowanie 
odpadami w wysokości 54 zł od 
osoby Kara zostanie nałożona w 
drodze decyzji administracyjnej 
przez Zarząd Związku.

• W 2020 r. (po wejściu w życie no-
wej deklaracji) osoby posiadające 
kompostowniki otrzymają ulgę w 
wysokości opłaty. Zgłoszone kom-
postowniki będą ewidencjonowane 
i będą podlegać kontroli.

• Wpłaty należy dokonywać do końca 
miesiąca na indywidualne konto.

• Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komu nalnych (PSZOK) służy tylko 
dla mieszkańców nieruchomości za-
mieszkałych. Odpady przyj mowane 
są zgodnie z obowiązującym regu-
laminem. Od 1 stycznia 2020 roku 
w PSZOK przyjmowane będą tzw. 
odpady medyczne z gospodarstw 
domowych, powstające w wyniku 
przyjmowania produktów leczni-
czych w formie iniekcji (mieszka-
niec samodzielnie wykonuje sobie 
iniekcje np. z insuliny, heparyny) 
oraz tzw. paski z prowadzenia mo-
nitoringu substancji we krwi.

DOMKI LETNISKOWE I INNE 
NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTY-
WANE NA CELE REKREACYJNO- 
WYPOCZYNKOWE
• Opłata wnoszona w formie ryczałtu 

za rok, bez względu na liczbę dni 
korzystania z danej nieruchomości 
w roku. Płatność na wskazane konto 
do końca czerwca każdego roku.

• Od 1 stycznia 2020 r. wysokość 
opłaty ryczałtowej za ww. nieru-
chomości wynosi 169 zł. 

• Obowiązek segregacji odpadów. 
Określa się stawkę opłaty podwyż-

szonej za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi powstającymi na 
terenie Związku dla właścicieli nie-
ruchomości na których znajdują się 
domki letniskowe, lub na innych nie-
ruchomościach wykorzystywanych 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
którzy nie wypełniają obowiązku 
zbierania odpadów komunalnych w 
sposób selektywny, w wysokości: 
338 zł za rok od nieruchomości, tj. 
dwukrotność stawki.

• Kara zostanie nałożona w drodze 
decyzji administracyjnej przez Za-
rząd Związku.

NIERUCHOMOŚCI MIESZANE 
• Deklaracja obejmuje nieruchomość, 

na której znajduje się zarówno 
mieszkanie i sklep lub warsztat, w 
którym prowadzona jest działalność 
gospodarcza.

• Właściciel nieruchomości ma obo-
wiązek od 1 stycznia 2020 r. złożyć 
nową deklarację dotyczącą części 
zamieszkałej. Natomiast na część 
niezamieszkałą (np. sklep, warsztat 
mieszczące się w tym budynku) ma 
obowiązek zawrzeć umowę cywilno-
-prawną na odbiór odpadów komu-
nalnych z firmą świadczącą tego typu 
usługi, która posiada aktualny wpis 
do Rejestru Działalności Regulo-
wanej. Wykaz firm dostępny jest na 
stronie inter netowej BIP Związku, 
w zakładce „ochrona środowiska”

NIERUCHOMOŚCI NIEZA-
MIESZKAŁE
• W związku ze zmianą ustawy z dnia 

1 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tj. 
D.U. 2019, poz. 2010), która weszła w 
życie dnia 6 września 2019 r., Zgro-
madzenie Związku Międzygmin-
nego „Centrum Zagospodarowania 
Odpadów- -SELEKT” w Czempiniu 

podjęło decyzję o wyłą-
czeniu z systemu odbioru 
odpadów komunalnych 
nieruchomości nieza-
mieszkałych. Oznacza 
to, że z dniem 1 stycznia 
2020 r. każdy właściciel, 
zarządca nieruchomości 
niezamieszkałej (sklepy, 
firmy, urzędy, szkoły, 
przedszkola, Domy Po-
mocy Społecznej, hotele 
itp.) zobowiązany jest 
zawrzeć umowę na od-
biór odpadów komunal-
nych z firmą świadczącą 
tego typu usługi, która 
posiada aktualny wpis 
do Rejestru działalności 
regulowanej w zakresie 
odbierania odpadów ko-
munalnych od właścicieli 
nieruchomości na tere-
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nie działania tutejszego Związku. 
Wykaz firm dostępny jest na stronie 
internetowej BIP Związku, w za-
kładce „ochrona środowiska”. Przy 
zawarciu umowy należy stosować 
częstotliwość odbioru odpadów ko-
munalnych zgodną z obowiązującym 
Regulaminem utrzymania czystości 
i porządku na terenie Związku Mię-
dzygminnego „Centrum Zagospo-
darowania Odpadów-SELEKT” w 
Czempiniu, jednocześnie zwracamy 
uwagę, iż na podstawie art. 6 ust. 1 
przywołanej wyżej ustawy, właści-
ciele nieruchomości niezamieszka-
łych będą mieli obowiązek okazania 
umowy i dowodów uiszczania opłat. 
Czynności kontrolne w tym zakresie 
będą prowadzone przez Związek.

Obowiązek złożenia nowej deklaracji 
w ciągu 14 dniu od zamieszkania. Zmiany 
deklaracji należy dokonywać KAŻDO-
RAZOWO w przypadku zmiany liczby 
osób zamieszkałych nieruchomość tj. 
narodziny dziecka, przeprowadzka, zgon 
do 10 dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Właściciel nieruchomości nie może 
złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość 
zobowiązania z tytułu opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi za 
okres wsteczny. Wyjątek stanowi zobo-
wiązanie powstałe w związku ze śmiercią 
mieszkańca - ustawodawca umożliwił 
złożenie deklaracji do 6 miesięcy od dnia 
tego zdarzenia.

Wzrost opłat za gospoda-
rowanie odpadami

Stawka opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi,  odbieranymi 
w sposób selektywny na terenie Gminy 
Dopiewo od 1.04.2020 r. wynosić będzie  
27 zł miesięcznie od mieszkańca.

Zwalnia się w części z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunal-
nymi właścicieli nieruchomości zabu-
dowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi, kompostujących 
bioodpady stanowiące odpady komu-
nalne w kompostowniku przydomowym. 
Wysokość zwolnienia z części opłaty, za 
gospodarowanie odpadami komunalny-
mi powstającymi na nieruchomościach 
zamieszkałych, w przypadku spełnie-
nia warunków, o którym mowa w ust. 
1 wynosi: 2 zł miesięcznie od naliczonej 
opłaty miesięcznej.

Przyczyny rosnących cen opłat 
za odpady
• Zmiana ustawy o czystości i po-

rządku w gminie wprowadziła ko-
nieczność odbierania kolejnej frakcji 
odpadów – BIO/ odpady zielone i 
kuchenne/. Do tej pory  tylko odpady 
zielone odbierane były  w okresie od 
IV do XI  i tylko od  osób które zade-
klarowały ich oddawanie. Z dniem 1 
stycznia 2020 r. odpady BIO mamy  

obowiązek odbierać przez cały rok, 
od wszystkich mieszkańców za wy-
jątkiem właścicieli nieruchomości 
jednorodzinnych posiadających 
przydomowy kompostownik.  

• Zgodnie z zapisami ustawy  miesz-
kaniec nie może już zdeklarować, 
że nie będzie segregował odpadów. 
Segregacja odpadów jest prawnym 
obowiązkiem wszystkich obywateli. 
Przed wejściem w życie zmian na 
trenie Związku nie segregowało 
odpadów ok. 8% mieszkańców. 
W wyniku wprowadzenia tego 
obowiązku  do budżetu Związku 
wpłynie o 1,8 mln mniej  środków 
finansowych.

• Gwałtowny wzrost kosztów składo-
wania spowodowany wzrostem tzw. 
opłaty marszałkowskiej- ustalonej 
przez Ministra Środowiska i przy-
jętej przez radę Ministrów w 2017 
r.. Wynosiła ona:

• - w 2017 – 74,26 zł;
• - w 2018 - 140 zł; 
• - w 2019 - 170 zł , 
• - a od 1 stycznia 2020 wynosi 270 zł 

do każdej składowanej tony (oprócz 
kosztów deponowania i rekultywa-
cyjnych). A zatem w przeciągu 3 lat  
wysokość tej opłaty wzrosła o 263%.

• Wzrost kosztów energii- zużycie 
energii jest jednym z podstawowych 
kosztów  obciążających niemal każ-
dego  przedsiębiorcę. W stosunku 
do roku ubiegłego  średni wzrost 
energii dla przedsiębiorców wyniósł 
od 54-61%.

• Wzrost kosztów pracy- wzrost płacy 
minimalnej o ok. 12,5 % w ciągu 3 
lat. Brak chętnych do pracy. Firmy 
chcąc mieć pracowników podnoszą 
znacznie pensje.

• Uwarunkowania w skali mikro- 
słabo rozwinięty rynek surowców 
i brak rozszerzonej odpowiedzialno-
ści producenta opakowań za wpro-
wadzanie ich do obrotu.

• Wzrost  ilości produkowanych przez 
mieszkańców odpadów spowodowa-
na wzrostem konsumpcji, a także 
słabą  jakością  kupowanych  środ-
ków trwałych ( mebli, sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego) które 
częściej są wymieniane.  

• Dla porównania ilość zebranych ga-
barytów oraz sprzętu AGD i RTV 

• Zakaz składowania frakcji wyso-
koenergetycznych – odpady prze-

rabiane na paliwo alternatywne 
do elektrowni, cementowni czy też 
zakładów  termicznej przeróbki od-
padów. Zlikwidowanie rejonizacji  
spowodowało, że firmy licytują , kto 
zapłaci więcej za przyjęcie  odpa-
dów do spalarni. Jeszcze dwa lata 
temu za przyjęcie 1 tony odpadów 
wysokoenergetycznych do cemen-
towni żądano ok. 120,00- 180,00  
zł , obecnie ponad 600 zł.

• Problem z zagospodarowaniem 
tworzyw sztucznych i makulatu-
ry . Tworzywa sztuczne wcześniej 
jako surowiec- plastik – odbierały 
Chiny. Obecnie po zamknięciu ryn-
ku chińskiego na te odpady  jest 
problem z ich zagospodarowaniem. 
Instalacja musi płacić by pozbyć się 
tych odpadów. Kryzys odpadowy 
dotyczy również makulatury. Punkty 
skupu wstrzymały skup, a papiernie 
przyjęcie makulatury do zagospoda-
rowania. Aby się pozbyć makulatury 
to trzeba również płacić. Ceny ro-
sną z dnia na dzień. Powodem tych 
problemów jest również nadpodaż 
tych odpadów .Problematyczne jest 
również zbycie szkła za względu na 
nadpodaż  ilości tych odpadów.

• Zostały  zaostrzone wymagania 
dotyczące odpadów selektywnie 
zbieranych w związku z koniecz-
nością  spełnienia wymogów UE, 
co do poziomów odzysku/ 50%/ . 
Odpady muszą być podczyszczane w 
sortowni co powoduje wzrost kosz-
tów funkcjonowania instalacji prze-
twarzania odpadów komunalnych. 

• Zostały  wprowadzone  z dniem 1 
stycznia 2020 r. zmiany  w prze-
pisach  dotyczących sprawozdaw-
czości: ewidencji odpadów. Zmiany 
wprowadziły elektroniczną formę 
ewidencji. Ma to doprowadzić do 
transparentności przepływów  
strumienia odpadów oraz ułatwić  
kontrolę  nad podmiotami gospo-
darującymi  odpadami/ dostęp do 
danych z zasobów elektronicznej 
ewidencji będą posiadały organy  
administracji oraz Policja i Inspekcja 
Transportu Drogowego/. Dla Przed-
siębiorców  oraz Związku  oznacza 
to  zaangażowanie kolejnych sił i 
środków , aby sprostać  nowym 
wymogom. 

• Firmy świadczące usługi zbiórki i 
transportu odpadów  wybierane są 
w drodze zamówienia publicznego- 

przetargu nieogra-
niczonego. Związek 
zmaga się z proce-
durą przetargową 
od listopada roku 
ubiegłego.  

Źródło: ZM CZO Selekt 

Dla  porównania ilość zebranych gabarytów oraz sprzętu AGD i RTV

 2017 r. 2019 r.

Związek „SELEKT”    1042,067 tony 5083,974 tony

w tym Gmina Dopiewo 401,827 tony 603,140 tony
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inwestycje

Botaniczna w Skórzewie 

Ulica Wiosenna w Skórzewie w tym 
roku zyska nowy wygląd. Zbudowana 
zostanie jezdnia o długości 651 m i  sze-
rokości 5 m oraz chodnik o szerokości 2 
m z kostki betonowej. Na całej długości 
ulicy powstanie kanalizacja deszczowa 
i nowe punkty świetlne. Wartość prac: 
2 486 000 zł. Zakończenie prac zaplano-
wano na 15.12.2020 r. Wykonawcą jest 
firma IZBRUK Maciej Rybicki z Dzie-
cic, z którą Gmina Dopiewo podpisała 
11.03.2020 r. umowę. 

Aleksandra Rutyna,  
Kierownik Referatu  

Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Rozkwitnie 
Wiosenna  
w Skórzewie 

Zmiany w otoczeniu stawu 
w Dopiewie 

Oferty pracy  
na dopiewo.pl

Zmieniły się zasady publika-
cji ogłoszeń o pracę na stronie  
dopiewo.pl. Powstał formularz do sa-
modzielnego wypełnienia i regulamin.

Formularz on-line
https://www.dopiewo.pl/dodaj-ogloszenie

Regulamin 
https://bip.dopiewo.pl/?a=13286

Zapraszamy firmy, jak i osoby szu-
kające pracy do korzystania z podstro-
ny „Ofert pracy” na gminnym portalu 
dopiewo.pl. Firmy mogą tu zamieścić 
bezpłatnie ogłoszenia, które mogą zain-
teresować naszych mieszkańców. Z kolei 
osoby szukające pracy, mogą znaleźć 
nowe miejsce zatrudnienia dla siebie. 

Podstrona „Oferty pracy” dostępna 
jest z kilku miejsc strony głównej: • z zie-
lonego banera po prawej stronie (trzeba 
nieco przewinąć stronę w dół) • z menu 
głównego – najeżdżając kursorem na 
pole „Mieszkańcy” rozwinie nam się w 
dół menu i mniej więcej w jego połowie 
będzie napis „Oferty pracy”, w który należ 
kliknąć • z dolnego paska strony, gdzie 
pod napisem „Oferty pracy” podajemy 
linki do ostatnio dodanych ofert pracy. 
Klikając w którykolwiek z tych linków, 
przechodzimy do konkretnej oferty, na 
górze której znajduje się link umożli-
wiający przejście do pełnego katalogu 
dostępnych ogłoszeń. 

UG
Rozpoczęła się modernizacja ulicy 

Botanicznej w Skórzewie, wraz ze skrzy-
żowaniem z ul. Słoneczną. Powstanie 
jezdnia o szerokości 5 m oraz chodnik 
z kostki betonowej o szerokości 2-2,5 
m. Wykonana została kanalizacja desz-

czowa. Wartość umowy 544 613,32 zł. 
Wykonawcą prac jest Zakład Usług Ko-
munalnych Sp. z o.o. w Dopiewie. Prace 
mają się zakończyć do końca sierpnia 
2020 r.

AR
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DBO / bezpieczeństwo

Mieszkańcy Gminy Dopiewo w Wa-
lentynki poznali  harmonogram tego-
rocznego Dopiewskiego Budżetu Oby-
watelskiego. To już piąta jego edycja. 
Od kwietnia do czerwca dopiewianie 
będą mogli zgłaszać projekty. Później 
będzie miała miejsce ich weryfikacja. 
Głosowanie odbędzie się jesienią - od 
22 września  do 13 października. Lista 
laureatów zostanie ogłoszona 21 paź-
dziernika. 

Pula budżetu obywatelskiego w gmi-
nie Dopiewo wynosi 300 tys. zł.  Od 
trzech edycji obowiązuje ta sama kwota 
i zasady. Oddzielnie będą między sobą 
rywalizować projekty z trzech grup so-
łectw o różnej wielkości. Wyłonionych 
zostanie co najmniej trzech laureatów. 
Przelicznik korygujący odpowiednio 
zwiększy lub zmniejszy siłę głosów, w 
zależności od liczby mieszkańców so-
łectwa. Wszystko po to, by wyrównać 
szanse pomysłów z mniejszych sołectw 
na realizację, nawet w ramach grupy. 

Projekty z dużych sołectw rywalizują 
o 145 tys. zł, sołectwa średnie o  95 tys. 
zł, a małe - o 60 tys. zł.  

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

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

Dąbrowa, Dopiewiec, Konarzewo, 
Palędzie, Zakrzewo, 

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

Nowość
Nowością tegorocznej edycji są wska-

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

Szczegóły dostępne są na stronie: 
dbo.dopiewo.pl .

AM
Graf. M. Juskowiak

Dopiewski Budżet Obywatelski

Harmonogram DBO

L.p. Wyszczególnienie
Terminy

od do

1 Kampania informacyjna od 14 lutego

2 Zgłaszanie projektów 1 kwietnia 30 czerwca

3 Publikacja złożonych projektów 1 kwietnia 22 lipca

4 Weryfikacja i uzupełnienie zgłoszeń 1 kwietnia 22 lipca

5
Publikacja wykazów projek-
tów spełniających i niespeł-

niających wymagania
22 lipca

6 Wnoszenie protestów 3 dni od daty publikacji wykazu z pkt 5

7 Publikacja listy projektów uczest-
niczących w głosowaniu 20 sierpnia

8 Promowanie projektów przez autorów 20 sierpnia 13 października

9 Głosowanie mieszkańców 22 września 13 października

10 Weryfikacja i liczenie od-
danych głosów 14 października 21 października

11 Ogłoszenie wyników głosowania 21 października

327 interwencji i kontroli odnotowali 
w lutym 2020 r. w dzienniku służby nasi 
strażnicy gminni. Najwięcej, bo aż 124 
było kontroli porządkowych (związanych 
ze spalaniem odpadów, numerami po-
rządkowymi, kanalizacją). Nieco mniej 
było kontroli ruchu drogowego (parko-
wania, zajęcia pasa drogowego) – 89. 
Interwencji związanych ze zwierzętami 
było 38, a  kontroli bezpieczeństwa przy 

Kronika  Straży Gminnej 
placówkach oświatowych i obiektach 
komunalnych – 16.                                              

Wybrane interwencje 
10.02.2020 - Dopiewo, ul. Waniliowa 

- teren budowy, brak kontenera na 
odpady – ustalono i ukarano osobę 
odpowiedzialną.

15.02.2020 – Konarzewo, ul. Młyńska 
- spalanie odpadów w ognisku, usta-
lono i ukarano osobę odpowiedzialną.

17.02.2020 – Więckowice, ul. Parko-
wa - uszkodzenie pobocza drogi 
gminnej, ustalono i ukarano osobę 
odpowiedzialną.

27.02.2020 – Dąbrówka, ul. Komornicka 
- zanieczyszczenie drogi przez pojaz-
dy wyjeżdzające z budowy, ustalono 
i ukarano osobę odpowiedzialną. 

Jacek Olejniczak,  
Komendant Straży Gminnej
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bezpieczeństwo

Dynamiczny przyrost mieszkańców 
gminy Dopiewo oraz połączenie głównych 
ciągów komunikacyjnych z Poznaniem 
i drogą szybkiego ruchu S-11 powoduje 
zwiększenie natężenia ruch pojazdów. 
Analogicznie do tego wzrostu zwiększa 
się ryzyko wystąpienia groźnych zdarzeń 
drogowych. Duży procent tych zdarzeń 
to wypadki z udziałem pieszych. Nieste-
ty zdecydowana większość kierowców, 
przez pośpiech i nieuwagę, nie stosuje 
się do znaków drogowych. 

Jednym z przykładów jest tu, znak 
strefy zamieszkania (D-40), który jest 
dla wielu ludzi zagadką!!!

Oznacza on prawo pieszego do 
korzystania z całej szerokości drogi i 
pierwszeństwo przed pojazdami, a tak-
że możliwość korzystania z drogi przez 
dziecko w wieku do 7 lat, bez opieki osoby 
starszej. Prędkość dopuszczalna pojazdu 
lub zespołu pojazdów w strefie zamiesz-

Znaki coś znaczą
Należy je respektować

kania wynosi 20 km/h. Obowiązuje tu 
zakaz postoju w strefie zamieszkania 
w innym miejscu 
niż wyznaczone w 
tym celu.

 Niestety, nor-
mą stało się pozo-
stawianie pojazdu 
w miejscach, gdzie 
ustawiono znaki 
zakazu postoju i 
zatrzymywania się, 

przekraczanie prędkości, nieustępowanie 
pierwszeństwa pieszym. 

Najbardziej newralgicznymi miej-
scami są rejony szkół i rejony dworców 
PKP. Ze zgrozą patrzy się na rodziców 
przywożących dzieci którzy nie zwraca-
ją uwagi na innych uczestników ruchu. 
Pozostawiają pojazdy na całej szerokości 
chodnika, zatrzymują się bezpośrednio 
przed przejściem dla pieszych, wysadza-
ją dzieci na drodze, gdzie parę metrów 
dalej jest parking. Apeluję więc o więk-
szą rozwagę. Dbajmy o bezpieczeństwo 
swoje i dzieci, ale też nie zapominajmy 
o innych uczestnikach ruchu.

Jacek Olejniczak,  
Komendant Straży Gminnej                                                                                                

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

Nietrzeźwi kierujący
7.02.2020 – Skórzewo, ul. Poznańska 

– 0.49 mg/l
17.02.2020 – PPO Gołuski - 0.92 mg/l

Kronika Policyjna
25.02.2020 – PPO Gołuski - 0.47 mg/l

Kradzieże i włamania
5.02.2020 - Dopiewiec - kradzież z wła-

maniem do baraku budowlanego,
11.02.2020 - Dopiewiec - kradzież z 

włamaniem do baraku socjalnego,

12.02.2020 - Skórzewo - kradzież z wła-
maniem do domu,

14.02.2020 - Skórzewo - kradzież z wła-
manie do domu,

14/16.02.2020 - Dopiewiec - kradzież 
pojazdu VW Golf VI  - rocznik 2012,

21.02.2020 - Dopiewiec - kradzież po-
jazdu Ford Tourneo – rocznik 2017.

st. asp. Przemysław Waliński,  
Kierownik Ogniwa Prewencji  

w Komisariacie Policji w Dopiewie

Do niebezpiecznej kolizji doszło 
28.02, po północy, w Fiałkowie pod 
Dopiewem. Samochód osobowy uderzył 
w przydrożne drzewo na ul. Więckow-
skiej - strażacy zabezpieczyli pojazd po 

zderzeniu i zneutralizowali płyny eks-
ploatacyjne, które się z niego wydostały 
na drogę.

Kilkakrotnie druhowie jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy 
Dopiewo (Dopiewo, Palędzie, Zakrze-
wo) interweniowali na drogach, niosąc 

Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej
pomoc kierowcom – uczestnikom ko-
lizji i wypadków komunikacyjnych: w 
Zakrzewie na S11 (2.02), w Palędziu na 
ul. Nowej - gdzie miało miejsce dacho-
wanie auta (8.02), w Skórzewie na ul. 
Batorowskiej (27.02). 

Ugasili kilka pożarów – m.in. sa-
mochód płonący na ul. Poznańskiej w 

Skórzewie (2.02), warsztat w Przeźmie-
rowie (7.02), zabudowania w Gołuskach i 
Dąbrowie (2x 14.02), komin w Skórzewie 
(27.02). 
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Ponadto usunęli dwa drzewa po-
chylone przez silny wiatr w nocy z 11 
na 12.02. Jedno zagrażało pojazdom 
jadącym drogą powiatową w Lisówkach 
przy ul. Trzcielińskiej, drugie stwarzało 
niebezpieczeństwo w Zborowie na ul. 
Wioślarskiej. 

Druhowie zneutralizowali dwie pla-
my oleju, które pojawiły się na drogach w 

Dąbrówce - na rondzie prowadzącym na 
S11 (14.02) i na ul. Poznańskiej (26.02). 

Pomogli też policji w dostaniu się 
do mieszkania w Dopiewie, przy ul. 
Młyńskiej (23.02).

Ochotnicze Straże Pożarne prowadzą 
własne profile na Facebook’u:
https://www.facebook.com/OSP.KSRG.

Dopiewo/
https://www.facebook.com/osppaledzie/
https://www.facebook.com/OSP-Za-
krzewo-288003694601197/

AM, współpraca BS, WD, TŁ
Fot. Arch. OSP Dopiewo

. 

Walnym zebraniem OSP Palędzie w 
piątek 28 lutego 2020 r. o godz. 18.00 roz-
począł się cykl zebrań sprawozdawczych 
poświęconych działalności Ochotniczych 
Straży Pożarnych Gminy Dopiewo. 

Zebranie w Palędziu
W zebraniu uczestniczyło wielu za-

proszonych gości  ale przede wszystkim 
druhny i druhowie na co dzień biorący 
udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 
oraz członkowie i członkinie  honorowi 
i wspierający.

Zebrania rozpoczął dh Jerzy Łącz-
kowski, Naczelnik OSP Palędzie, który 
przywitał zaproszonych gości. Spotkanie 
było doskonałą okazją do podsumowania 
pracy jednostki w 2019 r. Odczytano 
sprawozdanie z działalności, sprawoz-
danie finansowe, sprawozdanie komi-
sji rewizyjnej oraz przedstawiono plan 
działalności i plan finansowy na 2020 r. 
Po odczytaniu wszystkich sprawozdań 
jednogłośnie udzielono Zarządowi OSP 
w Palędziu absolutorium na kolejny rok 
działania.

Zebranie było również okazją do 
podziękowania  za wszelkie wsparcie 
finansowe i pomoc, jaką OSP w Palędziu 
otrzymała z Urzędu Gminy w Dopiewie, 
który reprezentował Zastępca Wójta - 
Paweł Przepióra, od Sołtysa Palędzia 
Pani Agnieszki Grześkowiak oraz od 
innym darczyńców. 

Podziękowano również wszyst-
kim druhom i druhnom za 
wszelką pomoc, zaangażowanie 
 i prace na rzecz jednostki OSP Palędzie. 
Jednostka OSP Palędzie w 2020 r. uczest-
niczyła w 159 akcjach ratowniczych. 

Zebranie w Zakrzewie
Odbyło się 7 marca o godz. 18.00. 

Walne zebrania strażaków

Przybyli na nie zaproszeni goście: Wójt 
Gminy Dopiewo – Adrian Napierała, 
Dowódca JRG 4 w Poznaniu – st. kpt. 
Bogusław Świdurski,  Komendant Gmin-
ny OSP – Tadeusz Łuczyk oraz Prezes 
Zarządu Gminnego ZOSP w Dopiewie 
– Paweł Jurga. W zebraniu uczestniczył 
również Sołtys Zakrzewa – Marian Cze-
kalski, członkinie i członkowie honorowi 
i wspierający oraz druhny i druhowie 
na co dzień biorący udział w akcjach 
ratowniczo - gaśniczych.

Zebrania rozpoczął dh Edward 
Dorna, Prezes OSP Zakrzewo, który 
przywitał zaproszonych gości i zapro-
ponował na przewodniczącego zebra-
nia dh Wojciecha Dornę – Naczelnika 
OSP Zakrzewo. Następnie wzorem lat 
ubiegłych złożono wszystkim paniom 
najserdeczniejsze życzenia i wręczono 
kwiaty z okazji „Dnia Kobiet”. 

W dalszej części zebrania przedsta-
wiono sprawozdania za 2019 r. Omówiono 
wszystkie osiągnięcia i przedsięwzięcia, 
które zostały zrealizowane w 2019 r. Po 
odczytaniu wszystkich sprawozdań jed-
nogłośnie udzielono Zarządowi OSP 
Zakrzewo absolutorium na kolejny rok 
działania. Obecni na zebraniu goście wy-
razili zadowolenie z dobrej współpracy 
z jednostką OSP Zakrzewo i podziękowali 
za dotychczasową efektywną pracę.

Podziękowano za wszelkie wspar-
cie finansowe i pomoc jaką jednostka 
OSP w Zakrzewie otrzymała z Urzędu 
Gminy w Dopiewie, Komendy Głów-
nej PSP, Sołtysa i Rady Sołeckiej 
w Zakrzewie Palędzia oraz od innym dar-
czyńców.

Spotkanie było również idealną 
okazją do wręczenia wyróżnień oraz 
składania podziękowań za ofiarność i 
wykonaną pracę. Tego dnia odznaki za 
wysługę lat otrzymało 8 strażaków w tym 
dwie kobiety. Szczególne podziękowania 
złożono Prezesowi OSP w Zakrzewie dh 
Edwardowi Dornie, któremu wręczono 
odznakę za 65 lat działalności.

Jednostka OSP Zakrzewo w 2019 r. 
uczestniczyła w 165 akcjach ratowniczo 
- gaśniczych.

Relację z zebrania sprawozdawczego 
w Dopiewie, które odbędzie się odbędzie 
się 14 marca przedstawimy w następnym 
numerze „Czasu Dopiewa”.

Tekst i fot. Paweł Jurga
Prezes Zarządu Gminnego  

ZOSP w Dopiewie
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Uprzejmie informuję członków Spółki 
Wodnej że na 30.03.2020 r. godz. 18.00   
w Szkole Podstawowej w Więckowicach 
zostało zaplanowane zebranie III grupy 
delegatów. Zebranie I i II grupy delegatów 
ma się odbyć 1.04.2020 r. o godz. 18.30 
w Strażnicy OSP Dopiewo, ul. Szkolna.

Zebrania Spółki Wodnej
Również w Strażnicy OSP Dopiewo 

zaplanowano na 3.04.2020 godz. 18.00 
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo 
Wyborcze.

Ze względu na trudny do przewi-
dzenia rozwój sytuacji związanej z 
zapobieganiem rozprzestrzenianiu się 

koronawirusa (utrzymanie bądź znie-
sienie przez władze państwowe zakazu 
zgromadzeń), przed wybraniem się na 
zebranie prosimy o sprawdzenie, czy 
się ono odbędzie -   tel. 61 894 27 35 ,  
http://www.swdopiewo.pl/

Czesław Hetmański
Przewodniczący Zarządu Spółki 

Wodnej do Eksploatacji Wodociągu

Przypominamy wszystkim zainte-
resowanym  rodzicom i prawnym opie-
kunom dzieci w wieku przedszkolnym o 
rekrutacji do przedszkoli publicznych, 
która ma rozpocząć się w naszej Gmi-
nie 30 marca i potrwać do 14 kwietnia 
2020 r. (chyba, że decyzje państwowe, 
związane z przeciwdziałaniem rozprze-
strzenianiu się koronawirusa spowodują 
zmianę harmonogramu).

Dziecko w wieku 6 lat jest obo-
wiązane odbyć roczne przygotowanie 
przedszkolne w przedszkolu, oddziale 
przedszkolnym w szkole podstawowej 
lub w innej formie wychowania przed-
szkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna 
się z początkiem roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym dziecko koń-
czy 6 lat. Dzieci w wieku 3-5 lat mają 
prawo do korzystania z wychowania 
przedszkolnego.

Rekrutacja do przedszkoli publicznych
Jeśli dziecko chodziło już do przed-

szkola, rodzice muszą jedynie złożyć 
deklarację o kontynuowaniu edukacji 
w wybranej placówce. Natomiast jeśli 
dziecko idzie po raz pierwszy do przed-
szkola, musi wziąć udział w rekrutacji. 
W myśl ustawy z dnia 14 grudnia 2016 
r. Prawo oświatowe do przedszkoli 
przyjmowane są dzieci zamieszkałe 
na obszarze danej gminy. W przypadku 
większej liczby kandydatów niż liczba 
miejsc na pierwszym etapie postępo-
wania rekrutacyjnego brane są pod 
uwagę następujące kryteria ustawowe 
o jednakowej wartości:
1)  wielodzietność rodziny kandydata;
2)  niepełnosprawność kandydata;
3)  niepełnosprawność jednego z rodzi-

ców kandydata;
4)  niepełnosprawność obojga rodziców 

kandydata;

5)  niepełnosprawność rodzeństwa 
kandydata;

6)  samotne wychowywanie kandydata 
w rodzinie;

7)  objęcie kandydata pieczą zastępczą.
W przypadku równorzędnych wy-

ników uzyskanych na pierwszym etapie 
rekrutacji lub jeśli przedszkole nadal 
dysponuje wolnymi miejscami przepro-
wadza się drugi etap postępowania re-
krutacyjnego. W takim przypadku brane 
są pod uwagę kryteria ustalone przez 
Radę Gminy Dopiewo.

Wszelkie szczegóły dotyczące rekru-
tacji do przedszkoli na terenie Gminy 
Dopiewo znajdziecie Państwo na stronie 
www.dopiewo.pl w zakładce mieszkańcy 
– aktualności w oświacie.

Referat Oświaty,  
Kultury, Sportu i Zdrowia.

Nauka języków obcych, to ważny 
aspekt życia we współczesnym świecie. 
Nasi nauczyciele, uczniowie i rodzice 
wiedzą o tym, dlatego szukamy wciąż  no-
wych metod, przyswajania sobie nowych 
słówek, zasad gramatyki. By sprawdzić 
swoją znajomość języka angielskiego trzy-
dziestoosobowa grupa uczniów z klas 
5-tych i 6-tych Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Skórzewie wyjechała, wraz z opiekunami,  
do Polanicy Zdroju, aby uczestniczyć w 
projekcie „Euroweek”. W ciągu pięciu  

Z angielskim za pan brat
dni (24 -28 lutego br.) młodzież mogła 
doskonalić swoje umiejętności języko-
we podczas warsztatów prowadzonych 
przez wolontariuszy z Indonezji, Peru, 
Azerbejdżanu. Poprzez zabawę, pracę w 
zespołach, warsztaty przekonaliśmy  się, 
że język angielski łączy ludzi na całym 
świecie w myśl zasady „bawiąc uczyć”.

Tekst i fot. Wioletta Markuszewska 
 Nauczyciel SP nr1 w Skórzewie
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Przedszkole „Czarodziejski Zamek” w 
Skórzewie przystąpiło do Ogólnopolskie-
go Projektu Edukacyjnego „Aniołkowe 
Granie”, którego głównym celem jest 
propagowanie idei rodzicielstwa zastęp-
czego i jednoczesne uwrażliwianie dzieci 
na losy rówieśników. 

Podjęliśmy się wsparcia trzech 
cudownych Rodzin zastępczych. Z tej 
okazji  28 stycznia odbył się w naszym 
przedszkolu Koncert Charytatywny dla 
bohaterów Aniołkowego Grania, podczas 
którego wręczyliśmy upominki Ksawe-
remu, Alicji, Zuzi, Martynce i Jakubowi. 
Projekt ten jest pełen empatii, dobroci i 
przyjaznej dłoni dla drugiego człowie-
ka i właśnie za tę dłoń chciałabym raz 
jeszcze podziękować Rodzicom naszych 
przedszkolaków. To dzięki ich  hojności 
mogliśmy  podczas koncertu charytatyw-

nego ujrzeć wielką radość i zaskoczenie 
na buzi bohaterów „Aniołkowego Grania”, 
a także łzy wzruszenia. 

- Bardzo dziękujemy za wszystkie 
upominki, za występy Rodziców oraz 
wsparcie swoich pociech w przygotowa-
niach do  „Mini Playback Show”. Dobro 
powraca, a radość dzieci jest bezcenna 

Aniołkowe Granie i Marzycielska Poczta 

- tak podsumowała ogólnopolski projekt 
Anna Rożdżyńska, Wicedyrektor Przed-
szkola „Czarodziejski Zamek”. 

Nasze przedszkole wspomaga także 
Marzycielską Pocztę – ogólnopolską ak-
cję, która polega na wysyłaniu tradycyj-
nych listów i kartek, rysunków do ciężko 
chorych dzieci. Co miesiąc przedszkolaki 

przygotowują czarodziejską księgę pełną 
cudownych rysunków dla podopiecznych 
Marzycielskiej Poczty.  Cieszymy się, że 
dzięki tej korespondencji wywołujemy 
uśmiech i radość na małych buźkach i 
dlatego zachęcamy wszystkich do udziału 
w „Marzycielskiej Poczcie”, wyjątkowo 
magicznej poczcie.

Przedszkole „Czarodziejski Zamek”.

Bez wątpienia najpopularniejszą 
współcześnie formą rozrywki są gry 
komputerowe, znajdujące się w ścisłej 
czołówce najbardziej dochodowych 
rynków na świecie. W ostatnich latach 
jednak można zaobserwować trend 
skierowany ku bardziej fizycznej formie 
rozrywki: grom planszowym i karcia-
nym, a także sesjom fabularnym (tzw. 
larpom i RPG). O znaczeniu rozgrywek 
w realnym świecie niech świadczy fakt 
powstawania ich coraz liczniejszych cy-
frowych odpowiedników…

Ta prawidłowość nie uszła uwadze 
skórzewskiej Parafii pw. Św. Marcina i 
Wincentego, której Duszpasterze posta-
nowili zachęcić do tej rozrywki dzieci, 
młodzież, oraz… tak, tak, dorosłych – 
oni także spędzając coraz więcej czasu 

„Planszówkowa Plebania” zawita do Skórzewa!
przy ekranach komputerów 
i urządzeń mobilnych za-
pominają o chwili relaksu 
w dobrym towarzystwie. 
W tym celu aktywnym 
Parafianom zostanie udo-
stępniony Dom Parafialny, 
by z pomocą Sekcji Gier 
Planszowych i Karcianych 
Druga Tura Stowarzyszenia 
Klub Fantastyki Druga Era 
w Poznaniu przeprowadzili 
kilkugodzinne wydarzenie 
pod hasłem „Planszówkowa Plebania”.

Spotkanie będzie otwarte i skie-
rowane do osób w każdym wieku, a 
wstęp będzie wolny. Choć wydarzenie 
organizowane jest głównie z myślą o 
mieszkańcach Skórzewa, to także dal-

si sąsiedzi z gminy i okolic mogą czuć 
się zaproszeni.

W ramach „Planszówkowej Plebanii” 
dostępnych do gry będzie kilkadziesiąt 
gier oraz zespół zaangażowanych wo-
lontariuszy znających je od podszewki, 
gotowych by wyjaśnić zasady i nadać 
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tempo rozgrywce. Wszystko to w ro-
dzinnej atmosferze. Czego chcieć więcej?

Wydarzenie zaplanowane wstępnie 
na kwiecień, w związku z koronawiru-
sem przeniesiono na późniejsze miesiące. 

Kiedy dokładnie się odbędzie? Tego w 
momencie składania niniejszego wyda-
nia „Czasu Dopiewa” jeszcze nie wiemy. 
Informacja zostanie jednak już wkrótce 
zamieszczona w ogłoszeniach parafial-

nych, w gablocie przed wejściem Kościoła, 
a także w Internecie na: http://www.
parafiaskorzewo.pl/ogloszenia-parafial-
ne/ oraz wydarzeniu FB http://fb.com/
events/508538740045096/

Krzysztof Borowiak
Fot. Archiwum K. Borowiaka i 

arch. UG Dopiewo/Paweł Dykban

„Losy mieszkańców Gminy Dopiewo 
w czasie II wojny światowej” - to tytuł 
sesji naukowej, zorganizowanej przez 
Szkołę Podstawową im. Jana Brze-
chwy w Dopiewie 20 lutego 2020 r., 
będącej jednocześnie częścią projektu 
„Mieszkańcy Gminy Dopiewo w wieku 
XX”, realizowanego od kilku lat przez 
uczniów szkoły pod kierunkiem  Mał-

Sesja naukowa w Dopiewie

gorzaty Rogal – Dropiń-
skiej, wicedyrektor. Na 
wydarzenie złożyły się 
prezentacje historyczne 
i artystyczne. 

AM,  
fot. Izabela Kostyk
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W Zakrzewie przy ulicy Długiej 
znajduje się budynek dawnej oberży 
pod nazwą „Krug zum grüner Kranze”, 
czyli „Karczmy pod zielonym wieńcem”. 
Z dawnej świetności z  I połowy XX w., 
pozostał niewielki budynek chylący się 

Karczma pod Zielonym Wieńcem

Nagrobek Gottlieba Hoppenheid  
– fot. Archiwum  P. Dziembowskiego

Kranze” – fot. Archiwum  P. Dziembowskiego
Widok karczmy (2015) – fot. Archiwum  P. Dziembowskiego

Słabo widoczny napis „Krug zum grüner

(1817-1887), syn Marcina Hoppenheit 
(ur. 1793 r.) i Marianny Hoeth, wnuk 
Marcina (Hoppenheit/Hoppenhoedt) 
i Marii Elżbiety Hoekert,  natomiast 
matką  Edwarda była Joanna Kraft 
(ur. 1829 r.), córka Jana. Ślub rodzi-
ców Edwarda miał miejsce w Buku 26 
grudnia 1847 r.  Przeprowadzili się oni 
z okolic Buku do Dąbrowy pod konie 
XIX wieku. Nagrobek Gottlieba Hop-
penheit znajduje się do dnia dzisiejszego 
na wydzielonym miejscu na cmentarzu 
w Zakrzewie. Edward Hoppenheit uro-
dził się w Cieslach 13 grudnia 1863 r., 
a w dniu 12 czerwca 1886 r. wziął ślub 
w parafii pw. św. Krzyża w Poznaniu z 
Anną Marią Bertą Schattenberg, cór-
ką Adolfa i Karoliny Hödt, urodzoną w 
Wysogotowie 15 marca 1867 r. Edward 
posiadał rodzeństwo:  Wilhelminę Ju-
lie, ur. 1849 r.,  Jana Karola Ernsta, ur. 
1851 r., zm. 1852 r.,  Fryderyka Wilhelma 

Juliusza, ur. 1853 roku, Luizę Emilię, 
ur. 1855 roku, Karola Emila, ur. 1857 
roku, Ferdynanda Gottlieba, ur. 1859 
r., zm. 1861 r.,  Joannę Marię ur. 1861 
r. i Ernsta Wilhelma, ur. 1865 r.  Do 
Zakrzewa Edward przybył wraz z żona 
w dniu 1 października 1899 r. Małżeń-
stwo to posiadało dzieci: synów: Gustawa 
Pawła, ur. i zm. w 1886 r., Rudolfa Pawła, 
ur. Zakrzewo 1893 r., którego żoną była 
Marta Engler, Ericha, ur. Dabrowa 21 
lutego 1899 r., którego żona była Maria 
Schneider, ur. Krobia 14 grudnia 1905 r. 
oraz córki: Martę Anną, ur.  Dąbrowa 1891 
r., żonę Otto Gustawa Kelm, Gertrudę 
Annę, ur. Dąbrowa 1895 r., żonę Jana 
Karola Pfeiffera,  Idę Annę, ur. Zakrzewo 
1898 r., żonę Karola Henryka Schuberta, 
Else, ur. Dąbrowa 21 listopada 1901 r., 
Erne, ur. Dąbrowa 20 kwietnia 1908 r. i 
dziecko zmarłe 12 godzin po urodzeniu 
20 września 1910 r.

dr Piotr Dziembowski

ku ruinie. Do dnia dzisiejszego sprawne 
oko zauważy ledwo widoczne pozostało-
ści starego napisu w języku niemieckim 
dotyczącego nazwy karczmy we wnętrzu 
małej niszy na froncie budynku. Wła-
ścicielem tego lokalu, aż do czasów II 
wojny światowej był Andrzej Edward 
Hoppenheit wyznania ewangelickiego. 
Ojcem Edwarda był Gottlieb Hoppenheit 

Z piedestału na ławeczkę 
Tropem pomników wokół 
Poznania

Pomniki, figury czy rzeźby to po-
wszechny element krajobrazu, Na co 
dzień często ignorujemy ich obecność, 
a tymczasem często są świadectwem 
wysokiego kunsztu artystycznego albo 
pamiątką intrygujących wydarzeń. Na 
szczęście ostatnio pomniki stały się bliż-

sze ludziom, bo swoista moda część z 
nich strąciła z piedestału na… ławeczki.

Na ławce przed budynkiem Urzędu 
Gminy w Suchym Lesie można spotkać 
Wojciecha Bogusławskiego. Rzeźba słyn-
nego dramatopisarza przypomina, że 
urodził się w pobliskim Glinnie, dziś 
leżącym w granicach poligonu Biedrusko. 
W centrum Lubonia, na placu swego 

imienia przysiadł Edmund Bojanowski. 
Ten katolicki błogosławiony działał na 
rzecz najmłodszych, stąd też obok jego 
figury znalazły się dzieci i zjeżdżalnia (!). 
W Luboniu warto też zobaczyć słynnego 
Siewcę zdobiącego zabytkowe osiedle 
przyfabryczne. Najbardziej znany lu-
boński pomnik doczekał się nawet brata 
bliźniaka, stojącego przed Uniwersytetem 
Przyrodniczym w Poznaniu.
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Pomnik Siewcy w Luboniu 
(fot. Archiwum Miasta Luboń)
Widok karczmy (2015) – fot. 

Archiwum  P. Dziembowskiego

Makieta grodu w Dąbrówce (fot. Archiwum 
Urzędu Gminy Dopiewo)

Drewniane figury w Muzeum 
Arkadego Fiedlera w Puszczykowie 

(fot. Piotr Basiński)

Ławeczka Wojciecha Bogusławskiego 
w Suchym Lesie (fot. Archiwum 

Gminy Suchy Las)

Figura Świętego Józefa  
w Swarzędzu (fot. Jakub Pindych)

Ławeczka Edmunda Bojanowskiego w 
Luboniu (fot. Archiwum Miasta Luboń)

Pomnik poległych milicjantów 
w Czerwonaku (fot. Archiwum 

Gminy Czerwonak)

Rzeźba Eleganta z Mosiny 
(fot. Piotr Łysakowski)

Promenadą do pomnika 
Urokliwa ścieżka nad Jeziorem Kór-

nickim prowadzi obok ławeczki Wisławy 
Szymborskiej. Poetka urodziła się kil-
kaset metrów dalej, w części Kórnika 
zwanej Prowentem. Noblistka skromnie 
stoi z boku ławki, na której rozsiadł się 
kot – „bohater” jednego z jej wierszy.  
Rzeźbione zwierzęta pojawiły się także 
na rynku w Obornikach, gdzie wodę z 
fontanny „piją” kamienne gołębie. 

Rzeźby zasiedlają również nadrzecz-
ne bulwary. Nad Kanałem Mosińskim 

przystanął sympatyczny Elegant z 
Mosiny, a nadwarciańska promenada 
w Śremie to swoista aleja gwiazd, z 
figurami słynnych mieszkańców mia-
sta: Heliodora Święcickiego, księdza 
Piotra Wawrzyniaka i Jerzego Jurgi. 
Kontynuując przechadzkę przez ogrody 
Muzeum Śremskiego dotrzeć można do 
rzeźb Magdaleny Abakanowicz, wyko-
nanych w tamtejszej Odlewni Żeliwa. 
Trasa spacerowa po prawobrzeżnej części 
miasta pozwoli odszukać dziewczynkę 
z zapałkami oraz Śremskiego Dobosza, 
jeden z najładniejszych pomników po-

wstania wielkopolskiego. Z tym zrywem 
związana jest również ciekawa rzeźba 
Powstańca Wielkopolskiego na cmen-
tarzu w Buku. Świadectwem II wojny 
światowej jest z kolei figura na grobie 
żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego 
w Owińskach oraz zaskakujący pomnik 
poległych milicjantów w Czerwonaku. 

Ślady dawnych czasów
Kto by pomyślał, że podpoznańska 

Dąbrówka swoją świetność przeżywała 
już w IX i X wieku?! Świadczy o tym od-
krycie przedpiastowskiego grodu, który 
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Młyn w Drwęsie Nakładem Fundacji Dobra Strona 
Prawa (www.dobrastronaprawa.pl ), 
ukazała się na przełomie 2019 i 2020 
r. 34-stronicowa broszura, poświęco-
na historii nieistniejącego wiatraka w 
Drwęsie (Gmina Dopiewo). Publikacja 
jest ogólnie dostępna w wersji elektro-
nicznej (http://www.dobrastronaprawa.
pl/drwesa.pdf). W formie papierowej 
ukazało się 50 egzemplarzy. 

To projekt całkowicie niekomercyj-
ny. Autorem opracowania jest Maciej A. 
Szewczyk (autor m.in. wydanej w 2018 
r. monografii dot. dziejów Mrowina w 
Gminie Rokietnica (www.mrowino-
-ksiazka.pl ).

Patronatem honorowym wydawnic-
two objął Wójt Gminy Dopiewo, a patro-
natem medialnym m.in. „Czas Dpiewa”. 

Zachęcamy do poznania historii 
młyna z Drwęsy.

Tatiana Kiełb – Szewczyk
Prezes Zarządu  

Fundacji Dobra Strona Prawa

niedawno doczekał się efektownej ma-
kiety. Oryginalną pamiątką przeszłości 
jest też tajemniczy drewniany słup w 
sercu Puszczy Zielonki. Czy to podsta-
wa rzeźby św. Jana Nepomucena, słup 
graniczny, a może... postument posągu 
Światowida? Ta zagadka nadal pozostaje 
niewyjaśniona.

Rzeźby niezwykłe
Ogród Kultur i Tolerancji przy Mu-

zeum Arkadego Fiedlera w Puszczy-
kowie to przestrzeń zaludniona przez 

Ławeczka Heliodora Święcickiego w Śremie (fot. Tomasz Jurgielewicz) Ławeczka Wisławy Szymborskiej w 
Kórniku (fot. Łukasz Grzegorowski)

liczne figury. Stoją tam nie tylko kopie 
rzeźb z egzotycznych zakątków świata, 
ale i współczesne prace Vahana Bego. 
Równie oryginalnym artystą był ksiądz 
Zygmunt Humerczyk, który w Ceradzu 
Kościelnym pozostawił po sobie rzeźby, 
budzące skojarzenia z pracami słynnego 
Władysława Hasiora. Koniecznie trzeba 
też zobaczyć, z czego dawny proboszcz 
zbudował nietuzinkowe ogrodzenie 
plebanii.

Wydawałoby się, że figura św. Jó-
zefa w Swarzędzu to nic niezwykłego. 

Patron miasta został jednak przedsta-
wiony nietypowo: jako młody mężczyzna 
bez charakterystycznej brody. Swarzę-
dzanie wymyślili też ciekawy sposób na 
upamiętnienie swych rzemieślniczych 
tradycji, w miejsce pomników stawiając 
w przestrzeni miasta specjalne, okolicz-
nościowe meble.  

Piotr Basiński
Poznańska Lokalna  

Organizacja Turystyczna
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Czesława Litwina  po-
znałem w 1976 r., gdy za-
cząłem pracę nauczyciel-
ską w Gminie Dopiewo. 
Byłem wówczas nauczycie-
lem w Więckowicach. Tak 
jak i inne szkoły w gminie, 
wyjeżdżaliśmy z uczniami 
do Konarzewa na różne 
imprezy kulturalne. Do 
konarzewskiego  Domu 
Kultury przyjeżdżał ze 
spektaklami gnieźnień-
ski Teatr im. Aleksandra 
Fredry. Tam odbywały się 
koncerty, a także okazjo-
nalne występy konarzew-
skiej młodzieży. Podczas 
tych ostatnich na scenę 
wychodził pewien jego-
mość, aby zapowiadać 
występy swych podopiecz-
nych. Tym jegomościem, 
którego później miałem 
okazję bliżej poznać i  z 
nim współpracować, był to Czesław 
Litwin. 

Od 1979 r., w którym zacząłem 
pracować w konarzewskiej szkole, Pan 
Czesław, nadal pracując z młodzieżą w 
Domu Kultury, przychodził do szkoły 
na kilka godzin lekcyjnych w tygodniu. 
Wtedy szkoła w Konarzewie miała tylko 
sześć klas. Młodzież klas 7 i 8, z braku 
pomieszczeń, dojeżdżała do Poznania, 
do szkoły przy ul. Rawickiej. W 1980 
r. społeczność konarzewska postano-
wiła wziąć swoje sprawy w swoje ręce i 
wybudować drugi budynek szkolny. Na 
czele społecznego komitetu stanął Pan 
Czesław. O materiały budowlane było 

Czesław Litwin (1942-2019) 
wtedy trudno, trzeba było jeź-
dzić po Polsce i je zdobywać. 
Tu było pole do wykazania 
talentów organizatorskich. 
Pan Czesław się nimi wyka-
zał. Szkołę, w ramach czy-
nu społecznego, budowano 
popołudniami. Trzeba było 
umieć, różnymi sposobami, 
zachęcać ludzi do pracy. Pan 
Czesław to potrafił. Budynek, 
nazwany nową szkołą, po-
wstał w 1982 r.

1 września tamtego roku 
rozpoczęły w nim naukę tak-
że klasy 7 i 8. Oprócz czterech 
sal lekcyjnych, sali dla zerów-
ki, kuchni i toalet, powstała 
sala spotkań harcerzy, zwa-
na harcówką. Pan Czesław 
założył najpierw drużynę 
harcerską,      a potem koło 
turystyczne „Trampole”. 
Młodzież pod jego prze-
wodnictwem uczestniczy-

ła w licznych wycieczkach i rajdach o 
tematyce patriotycznej. Gościła także 
w swojej siedzibie młodzież z innych, 
nieraz odległych, szkół. Miałem okazję 
współdziałać z nim w tym zakresie, więc 
wiem, że Pan Czesław opiekował się go-
śćmi przez całą dobę.

Innym dziełem Pana Czesława była 
stanica przy źródełku w Żarnowcu koło 
Trzcielina. Tu również gościł osoby pra-
gnące zaznać turystycznej przygody.

Jego inicjatywą i realizacją było upa-
miętnienie księdza Jana Laskowskiego, 
konarzewskiego proboszcza w okresie 
międzywojennym, wielce zasłużonego 
dla parafialnej wspólnoty, a wcześniej 

wikariusza we Wrześni. W 1901 r., pod-
czas strajku uczniów wrzesińskiej szkoły 
w obronie pacierza w polskiej mowie, ks. 
Laskowski był popierającym młodzież 
prefektem tej szkoły. Pan Czesław do-
prowadził do postawienia przed kościo-
łem głazu z pamiątkową tablicą w setną 
rocznicę tamtego wydarzenia. 

W Konarzewie uczył głównie historii, 
ale jako absolwent liceum pedagogicz-
nego był przygotowany do nauczania 
wszystkich przedmiotów. Wybór tego 
typu szkoły po szkole podstawowej 
świadczy, że już we wczesnej młodości 
miał sprecyzowany życiowy cel. Istnie-
jące w Polsce do lat 60-tych ubiegłego 
stulecia pięcioletnie licea pedagogiczne 
są uważane za szkoły najlepiej przygo-
towujące do pracy nauczycielskiej, gdyż 
kształtowały sylwetkę nauczyciela w 
czasie, gdy młody człowiek jest jeszcze 
plastyczny, gdy  kształtowanie go jest 
bardziej skuteczne, niż po maturze. W 
sylwetce zawodowej Pana Czesława było 
to widoczne.

Czesław Litwin bez wątpienia odci-
snął swą pieczęć w umysłach i sercach 
nie tylko członków własnej rodziny, czy 
uczniów i podopiecznych, a myślę, że 
także innych osób, które się z nim spo-
tykały i współpracowały. Moim zdaniem 
zasługuje również na upamiętnienie ma-
terialne, w postaci tablicy, ławeczki lub 
drzewa posadzonego dla jego pamięci, a 
także sali jego imienia. Harcówkę, która 
była jego ukochanym miejscem, można 
nazwać salą im. Czesława Litwina i za-
mieścić w niej jego portret z informacją, 
kim był jej patron. Pamiętajmy o ludziach, 
którzy lokalnej społeczności oddali swe 
serce, siły i umiejętności. Pan Czesław 
Litwin – to jeden z nich.

Leszek Krajkowski
Fot. Arch. Roberta Litwina                            

Wspomnienia mieszkańców Kiedy zamieszkałam w Konarzewie, 
od razu dowiedziałam się o panu Li-
twinie. Było to przy okazji rozmów o 
spędzaniu wolnego czasu „Za czasów 
pana Litwina, to były rajdy rowerowe!” 
i przy okazji wycieczki do Źródełka w 
Żarnowcu. Jest to jedna z najbardziej 
obleganych atrakcji turystycznych w 
naszej okolicy, a w jej zagospodarowa-
niu i udostępnieniu turystycznym brał 
czynny udział właśnie pan Czesław”. 
„Uczył mojego brata historii i był jego 
wychowawcą. Organizował świetne 
wycieczki. Każdy uczestnik miał się 
do nich przygotować, założyć zeszyt 
oraz znaleźć i spisać najważniejsze in-
formacje, ciekawostki o odwiedzanych 
miejscach. Zeszyt mam do dziś. Bardzo 
go lubiłem i jego poczucie humoru.” „Pan 
Czesław był życzliwy wszystkim ludziom 
i bardzo kulturalny. Nawet jak zwracał 
komuś uwagę, robił to w bardzo tak-
towny sposób, że odbiorca nie czuł się 
zbesztany, ale dobrze wiedział co miał 
do poprawienia. Nigdy nie widziałam, 
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żeby unosił się gniewem. Uwielbiałam 
jego poczucie humoru, do dziś pamiętam 
jak prowadził spotkanie wiejskie – w 
sposób przemyślany, ale wcale nie nudny 
i z dowcipem. Bardzo nie lubił być foto-
grafowany, nie lubił „być na świeczniku”. 
Był osobą skromną i prawą.”

 
***

Zakładowy Dom Kultury w Konarze-
wie powstał dzięki inicjatywie Kombi-
natu PGR Konarzewo. Miał realizować 
długofalową działalność kulturalno-wy-
chowawczą, opartą o program oświaty i 
kultury. Budynek, który miał zajmować 
DK został starannie zaprojektowany i 
przemyślany. Uroczyste otwarcie  odby-
ło się 15.11.1975 r. Dom Kultury działał 
bardzo prężnie, prawie każdego dnia 
odbywały się wydarzenia kulturalne czy 
rozrywkowe. W pierwszym roku dzia-
łalności w atrakcjach oferowanych przez 
DK w Konarzewie uczestniczyło aż 5700 

osób. Animatorem i kierownikiem DK 
w latach  świetności był Czesław Litwin. 
Oferta kulturalno-edukacyjna DK była 
atrakcyjna, różnorodna i skierowana do 
szerokiej grupy odbiorców, zarówno do 
dzieci, młodzieży, ludzi starszych czy w 
kwiecie wieku. W budynku znajdowała 
się czytelnia, pomieszczenia do ćwiczeń 
dla zespołów i spotkań klubów tematycz-
nych, sala widowiskowa, kawiarenka oraz 
restauracja. Odbywały się  również kier-
masze książkowe, spotkania z poetami, 
malarzami. Animatorzy DK reagowali 
błyskawicznie i z fantazją na pojawiające 
się okoliczności. Kiedy we wsi wyłączono 
prąd, w kawiarni zorganizowano „Wie-
czór przy świecach”. Rozrywki dostar-
czały wieczorki taneczne i dyskoteki. 
Można było skorzystać z bilardu i pił-
karzyków. Rozgrywano również turnieje 
w tej konkurencji. Podczas spartakiad 
rywalizowano ze sobą w kategoriach 
warcaby, szachy, tenis, strzelanie. We 

współpracy z poznańskim ZOO co miesiąc 
odbywały się „Spotkania z Przyrodą”. Do 
DK przyjeżdżał pracownik ZOO wraz ze 
zwierzęciem i opowiadał o nim. Kona-
rzewski DK dzięki swoim działaniom, 
stał się sławnym na całą Polskę, wzorowo 
prowadzonym domem kultury, a jego 
zespół został uhonorowany wojewódzką 
nagrodą w dziedzinie upowszechniania 
kultury. DK był dostępny dla wszystkich 
mieszkańców Konarzewa.  W latach 70. 
został powołany do życia Klub „Łazik”, 
którego prowadzącym był Czesław Li-
twin. Trasa najdłuższego obozu wynosi-
ła 600 km. Podczas obozów uczestnicy 
uczyli się sztuki przetrwania w terenie, 
racjonalnego gospodarowania, dobrych 
praktyk i współpracy w grupie. 

Zebrała: Teresa  
Porankiewicz - Bartkowiak

Tekst opracowany na  
podstawie wywiadu  

z Czesławem Litwinem (2015 r.)

Święcenie potraw 11 kwietnia 2020 
r. poprzedza Święta Wielkanocne. 
W wielu miejscowościach odbywa się 
na zewnątrz, przed kościołem, gdzie na 
wystawionych stołach na czas obrzędu 
wierni pozostawiają koszyki. Ma ono 
wczesnośredniowieczną tradycję, ko-
rzeniami sięgającą czasów pogańskich. 
Błogosławienie żywności sięga VII w., a 
z udziałem chleba i jaj - XII w. Obrzęd 
może być sprawowany przez kapłana 
lub diakona.

Godziny Święceń:
Parafia pw. św. Urszuli Ledó-
chowskiej w Dąbrówce 

Wielka Sobota - święcenie po-
traw w Dąbrówce przy Ka-
plicy: 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00
21.00 - Wigilia Paschalna zakoń-
czona Procesją Rezurekcyjną
 
Parafia pw. Nawiedzenia  
Najświętszej Marii Panny  
w Dopiewie 

Wielka Sobota - święcenie potraw 
w Kościele w Dopiewie: 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00
21.00 - Wigilia Paschalna zakoń-
czona Procesją Rezurekcyjną

Parafia pw. NMP Królowej Ko-
rony Polskiej w Zakrzewie 

Wielka Sobota - święcenie po-
traw przy Kościele: 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00 i 15.00
21.00 - Wigilia Paschalna zakoń-
czona Procesją Rezurekcyjną

Parafia pw. św. Marcina i św. 
Piotra w Okowach w Konarze-
wie 

Wielka Sobota  
- święcenie potraw: 
Konarzewo - 10.00, 11.00,12.00, 
13.00 i 14.00 
Lisówki (wieś) - 11.00 
Trzcielin - 11.15 
Lisówki DPS - 11.30 
Dopiewiec (kaplica) - 12.30 
Gołuski (świetlica) - 12.45 
Chomęcice - 13.00 
Wypalanki/Glinki -13.15
21.00 - Wigilia Paschalna zakoń-

Święcenie potraw w Wielką Sobotę 
czona Procesją Rezurekcyjną
 
Parafia pw. św. Wawrzyńca 
w Niepruszewie 

Wielka Sobota - święcenie potraw: 
Drwęsa, przy Kapliczce -12.30 
Więckowice - przy Kaplicy - 12.40 
Niepruszewo - 13.00
20.00 - Liturgia Światła
 
Parafia pw. św. Marcina i św. 
Wincentego M. w Skórzewie 

Wielka Sobota - święcenie potraw: 
Skórzewo - w Kościele 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00 i 14.30 
Skórzewo - ul. Skórzewska 11.00 
Wysogotowo - przy świetlicy 11.15 
Dąbrowa - ul. Rolna przy sklepie 
11.30 
Dąbrowa - na placu przy 
ul. Piaskowej 11.45
20.00 - Wigilia Paschalna zakoń-
czona Procesją Rezurekcyjną
 
Parafia pw. Św. Rity w Lusówku 

Wielka Sobota - święcenie potraw:
Lusówko (kaplica) – 10.00, 11.30, 
12.00, 15.15, 16.00 
Sierosław przy krzyżu ul. Kasztano-
wa/Bukowska – 10.20 
Pokrzywnica przy krzyżu ul Łowiec-
ka i Pokrzywnicka – 10.40 
Sierosław przy kapli-
cy działkowej – 11.00
20.00 - Wigilia Paschalna zakoń-
czona Procesją Rezurekcyjną

BS
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kuchnia

Przebrzmiały już echa zabaw i domó-
wek karnawałowych. Wyjedzeni i wy-
bawieni czekamy na czas  Postu. Wielki 
Post to okres poprzedzający Wielkanoc, 
nie tylko w Kościele katolickim. Jest 
równocześnie czasem pokuty duchowej i 
cielesnej, podczas której wierni przygo-
towują się do przeżycia najważniejszych 
dla chrześcijan świąt wielkanocnych. 
Zwyczajowo trwa czterdzieści dni. 

To możliwość dosłownego oczysz-
czenia organizmu poprzez radykalną 
zmianę nawyków żywieniowych. Da-
nia jarskie i potrawy z ryb to główne 
propozycje na postny stół. W wielu 
polskich domach obowiązuje zwyczaj 
podawania dań rybnych na piątkowy 
obiad. Nasze prababcie czy babcie nie 
wyobrażają sobie zaserwować tego dnia 
tłustej golonki, schabowego czy kotle-
ta mielonego. Również na szkolnych i 
zakładowych stołówkach w piątki do-
minują wszelkiego rodzaju potrawy 
jarskie, a w jadłospisie znaleźć można 
m.in. kluski, makarony, naleśniki czy 
uwielbiane pierogi z serem, szpinakiem 
lub truskawkami. Kulinarny schemat 
ściśle wiąże się z najważniejszymi po-
stanowieniami Kościoła Katolickiego 
względem żywienia w wielkim poście. 

Liczba 40 występuje w Biblii i ma 
znaczenie symboliczne. Przywodzi na 
myśl biblijne wydarzenia, takie jak 40 
dni potopu, poprzedzającego zawarcie 
przymierza przez Boga z Noem, 40 lat 
wędrówki Izraela po pustyni ku ziemi 
obiecanej, 40 dni przebywania Mojżesza 
na górze Synaj, gdzie otrzymał od Boga 
Jahwe tablice Prawa, 40 dni uciekał do 
góry Horeb prorok Eliasz przed mści-
wą Jezebel, żoną Achaza, króla Izraela. 
Przede wszystkim jednak 40 dni postu 
wiąże się z okresem Chrystusowego 
przygotowywania do swej roli poprzez 
pobyt na pustyni. W samotności, mo-
dląc się, walczył z szatanem. Walka ta 
zakończyła się ostatecznym zwycięstwem 
nad grzechem i śmiercią. Post pozwala 
wystawić naszą wolę na próbę, stanąć 
bliżej słabości i zobaczyć czy napraw-
dę potrafimy stawić im czoła. Jeśli tak, 
to stajemy się lepsi. Jeśli nie, to mamy 
jeszcze czas. A tak przy okazji, dobrze 
jest czasami nie jeść, bo nasz organizm 
oczyszcza się wtedy z toksyn i stajemy 
się przez to zdrowsi.

Pierwsi chrześcijanie pościli tylko 
40 godzin przed świętem Wielkiej Nocy. 
W III wieku wydłużono już post do ty-
godnia. 40-dniowy post wprowadzono 
w IV wieku i tak zostało do dzisiaj.  Post 
to świadome wyrzeczenie się przyjem-
ności. W Polsce, niezależnie od czasów, 
zawsze troszczono się, aby to, co jemy, 
było smaczne, nawet jeśli postne.

W moim domu w poście jadło się 
solone śledzie z cebulką, śmietaną i 
gorącymi ziemniakami, biały barszcz 

Dania na Wielki Post
na zakwasie z kapusty z ziemniakami, 
ślepe ryby i ślepe jaja, polewkę, kaszę 
jęczmienną z sosem z suszonych grzy-
bów. W ogóle w piątki często była tylko 
zupa z makaronem, leniwe kluski, szare 
kluchy z cebulką . Jakoś zawsze do syta i 
bez szczególnego pragnienia czegoś mię-
snego. Ale ci którzy jeszcze pamiętają 
stare dobre czasy Wielkiego Postu, to 
nawet tęsknią do chleba maczanego w 
mleku, pieczonego na patelni i posy-
panego cukrem….dzisiaj to nazywa się 
grzanka lub tost.

Ale zwyczaje i gusty się zmieniają, 
szukamy nowości żeby zaskoczyć do-
mowników a nawet samych siebie, że 
można połączyć znane produkty w nowe 
dania. Oczywiście dzisiaj mówimy tylko 
o daniach postnych!!! Smacznego!!!

Naleśniki ze szpinakiem  
i serem fetą

Naleśniki- składniki 
- 2,5  szklanki mąka  
- 2 jajka 
- 1,5szklanka gazowanej wody 
- 1szklanka mleka 
- szczypta soli

Farsz - składniki 
- szpinak mrożony - 1 opakowanie ( 
liściasty lub siekany) 
- ser feta – 0,5 kartonika niebieskiego

- 2 ząbki czosnku 
- masło - 2 łyżki

- sól i pieprz do smaku

Przygotowanie
Miksujemy ze sobą: mleko, wodę, 

jajka, mąkę, sól na jednolitą gładką masę 
i smażymy cienkie placki naleśnikowe. 

Przygotowujemy farsz: rozpuszcza-

my 2 łyżki masła, wkładamy mrożony 
szpinak, odparowujemy wodę, dodajemy 
zmiażdżony czosnek i pokruszoną fetę, 
wszystko razem mieszając na jednolitą 
masę.

Faszerujemy placki naleśnikowe, 
nakładając tylko na środek i zwijamy 
na kopertę uzyskując

ładne prostokąty. Każdy naleśnik 
z farszem obtaczamy w roztrzepanym 
jajku i bułce tartej, smażąc delikatnie 
na patelni .

Postne kotlety rybne 

Składniki
- 0,5 kg filetów z mintaja, 
- pęczek koperku, 
- 2 jajka, 
- 1 sucha bułka, 
- 2 łyżki startego żółtego sera, 
- pieprz, sól, bułka tarta.

Przygotowanie
Skręcić filety przez maszynkę. Dodać 

drobno posiekany koperek. Wbić jajka, 
dodać namoczoną w mleku i dobrze od-
sączoną bułkę, posolić i popieprzyć do 
smaku. Wszystko wymieszać. Formować 
kotlety. Obtaczać w tartej bułce. Smażyć 
na oleju na złoty kolor. Podawać z kar-
toflami i surówką z kiszonej kapusty.

Papryka faszerowana  
pieczarkami i warzywami 

Składniki
- 4 duże  papryki (kolor dowolny)
- 2 czerwone cebule
- 500 g pieczarek
- 1 cukinia
- 1 puszka krojonych pomidorów
- 0,5  kapusty pekińskiej
- garść startego żółtego sera
- sól, pieprz, tymianek, papryka ostra 

do smaku
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Przygotowanie
Cebulę pokroić w drobną kostkę i 

zeszklić na patelni z odrobiną tymianku. 
Dodać pokrojone w plasterki pieczarki 
i smażyć jeszcze kilka minut. Cukinie 
pokroić w kostkę, kapustę poszatkować a 
pomidory odcedzić (sok będzie potrzebny 
do sosu). Doprawić solą, pieprzem i ostrą 
papryką do smaku. Zetrzeć żółty ser i 
dodać do farszu, wszystko wymieszać i 
włożyć w wydrążone papryki. Ułożyć w 
naczyniu żaroodpornym, podlać szklan-
ką ciepłej  wody dodając 1 łyżkę masła. 
Zapiekać pod przykryciem w nagrzanym 
piekarniku temp. 180 stopni  przez 30 
minut. Z soku pomidorowego i wywaru 

zrobić sos zaklepując mąką i kremówką.

 Jajecznica z suszonymi 
pomidorami 

Składniki
- 5 jajek,
- 0,5 słoika suszonych pomidorów 

(bez oliwy),
- 0,5 szklanki mleka, 
- 2 łyżki mąki, 
- sól i pieprz do smaku.

Przygotowanie
Jajka roztrzepać dodać mleko, mąkę, 

pokrojone w paseczki suszone pomido-
ry, doprawić do smaku wymieszać na 
jednolitą masę. Miseczkę żaroodporną 
wysmarować masłem i wlać masę ja-
jeczną. Wstawić do  piekarnika na 15 
minut w temp 180 stopni. Po upieczeniu, 
płaski talerz położyć na wierz miseczki 
odwracając do góry dnem. Mamy jajeczną 
babę, którą możemy posypać zielonym 
szczypiorkiem lub polać keczupem.

Smacznego życzy Barbara  
„Barbalena” Plewińska,  

Sołtys Dąbrówki
Fot. Arch. B. Plewińskiej

Tegoroczny styczeń i luty sprzyjają 
ciekawym obserwacjom dzikich zwierząt. 
Korzystam z tych dogodnych okolicz-
ności do syta, a parę razy udało mi się 
zrealizować kadry, o których nawet nie 
marzyłem.

Fotografuję przyrodę od 15 lat i do 
tej pory nie zrobiłem zdjęcia bażanta z 
bliska. Jak to w życiu bywa, w chwili kiedy 
przestałem mieć na to nadzieję nastąpił 
nieoczekiwany splot okoliczności. Przed 
obiektywem podczas zasiadki na kom-
pletnie inne ptaki nagle pojawił się bażant 
w pełnej krasie. Mało tego, następnego 
dnia przyszły w to samo miejsce aż dwa 
osobniki! Pięknie pozowały i mogłem 
im zrobić upragnione zdjęcie.

Skrzydlata zima
Pierwszy raz udało mi się zrobić 

zdjęcie dwóm dorosłym bielikom. Jest 
to prawdopodobnie para lęgowa, której 
teren łowiecki obejmuje naszą okolicę. 
Takie terytoria mają przeciętnie po-
wierzchnię około 100 km². Bielikom 

prawie zawsze towarzyszy „świta” zło-
żona z kruków, które lubią im się psocić. 
Oba gatunki „współpracują” ze sobą, co 
polega na tym, że jeśli kruki zauważą 
jakieś niebezpieczeństwo, to od razu 
alarmują swoich braci i również bieliki 
odpowiednim krakaniem. 

Z kolei kruki korzystają z obecności 
bielika, jako gwarancji bezpieczeństwa 
po wylądowaniu na ziemi. Swoim kra-
kaniem sygnalizują bielikom lokalizację 

padliny. Oba gatunki różnią się również 
kształtem dzioba i jego możliwościami 
operacyjnymi. Kruk ma niezbyt ostry 
dziób i jeśli znajdzie padlinę, to ma pro-
blem z jej obróbką. Wtedy krakaniem 
woła bielika, który ma ostry, hakowato 
zakończony dziób, doskonale przystoso-
wany do rozpłatywania. Bielik, za pomocą 
swojego dzioba jest się w stanie przebić 
przez bardzo grubą skórę padliny. I w 
ten sposób kruk korzysta z dogodnej 
sytuacji, mogąc się dostać do miękkich 
tkanek i pożywić się. Oczywiście w swojej 
kolejności i jeżeli coś jeszcze zostanie.

Na zdjęciach można zobaczyć bardzo 
dużą różnicę wielkości i rozpiętości skrzy-
deł pomiędzy bielikiem, a krukiem. Gdy 
widzimy połyskujący bielą ogon bielika, 
to już wiemy skąd wzięła się jego nazwa.

Bardzo duże stado mazurków to-
warzyszyło mi przy jednej z zasiadek 
w czatowni. Łączą się w duże grupy na 
zimę. Był to bardzo spektakularny widok, 
jak stado około 100 mazurków, którym 
towarzyszyły również dzwońce i trznadle, 
przemieszczało się z krzewów okalają-
cych czatownię na żerowisko na środku 
pola. Wszystkie były bardzo czujne i jak 
tylko usłyszały coś niepokojącego, to od 
razu robiły głośne „FRRRR” i szybko 
chowały się w bezpiecznych krzakach. 
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Nie czekały tam długo, robiły kolejny 
nalot skrzydlatej eskadry na żerowisko. 
Najwolniejsze osobniki czy też takie ze 
słabym upierzeniem prawdopodobnie 
stawały się obiadem patrolującego ten 
teren krogulca. 

Bardzo łakoma sójka jest wszędobyl-
skim gościem w ogrodzie i lesie. Kiedy 
nie wiadomo co się stało z orzechami 
włoskimi w naszym ogrodzie, to wino-
wajczynią jest właśnie sójka (ale również 
gryzonie). Ten ogromnie inteligentny 
ptak wyniesie dowolną ilość orzechów 
i ukryje w sobie tylko wiadome miejsca.

Zagościła również w bajce Brzechwy, 

który obrazowo napisał, że „Wybiera się 
sójka za morze, Ale wybrać się nie może.” 
Skąd wzięła się ta obserwacja naszego 
poety i czy jest prawdziwa? Otóż sójka 
nie odlatuje do ciepłych krajów na zimę, 
ale jesienią gromadzi się w małe stada i 
wędruje po lasach, co sprawia wrażenie, 
jakby te ptaki zbierały się do odlotu.

Bijatyki myszołowów. Nazwa „my-
szołów” doskonale obrazuje zwyczaje 
pokarmowe tego gatunku. Aż 80% jego 
pożywania stanowią gryzonie. Zjada to, 
co mu się pod dziób nawinie: nie pogardzi 
żabą czy wężem. Zjada również małe 
ptaki, czasem owady a nawet dżdżow-
nice. Pomimo że jest ptakiem drapież-

nym, to jest w stanie upolować tylko 
bardzo osłabioną zwierzynę. Zimą żywi 
się również padliną. Na zdjęciu walka 
dwóch myszołowów o najlepsze miejsce 
do konsumpcji padliny.

Tekst i zdjęcia: Teresa  
i Michał Bartkowiak

Wielkopolski Park Narodowy ma 
nową wieżę do obserwacji ornitolo-
gicznych.

Wieża ornitologiczna
Powstała ona na 

pograniczu Gmin: 
Dopiewo i Stęszew, 
na północny zachód 
od Stęszewa, w doli-
nie Kanału Samica, 
pomiędzy miejsco-
wościami Mirosław-
ki, Lisówki, Trzcielin i 
Wielka Wieś, przy gra-
nicy z enklawą WPN 
- obszarem ochrony 
ścisłej Trzcielińskie 
Bagno. 

Wieża jest prze-
znaczona do obserwa-
cji ornitologicznych. 
Trzcielińskie Bagno 
to teren o bagiennym 
charakterze, z którym 
związany jest szereg 
gatunków ptaków 
wo d no -b ł ot nych, 

drapieżników oraz wróblowatych. Roz-
poznawanie poszczególnych gatunków 

ułatwiają plansze z rysunkami zamon-
towane na wieży.

Teren jest bardzo niedostępny a wieża 
usytuowana na ścianie lasu umożliwia 
bezpieczne obserwowanie przyrody. Do-
jazd samochodem bezpośrednio do wieży 
nie jest możliwy. Parking zlokalizowano 
kilkaset metrów dalej, na trasie Pier-
ścienia Rowerowego Dookoła Poznania 
i Niebieskiego Szlaku Pieszego.

Piotr Basiński, PLOT 
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Dzień kobiet

Ósmego marca
kwiaty
ubrane w pącza celofanu,
opuszczają schroniska
targowisk i kwiaciarni.

Podtopione we flakonach,
spełniają swoje przeznaczenie.

Lampka wina
i przeciągająca się
do długości knota kolacja
rozpali kolejny świt.

Aldona Latosik, 3 III 2018

Dziewczyna o fiołkowych 
oczach
 
Zakochany w Twoich 
fiołkowych iskierkach oczu, 
kupuję Ci kwiatki 
w tym samym kolorze. 
 
Delikatne, 
filigranowe, 
urodą przypominają Cię, 
do tego pachną 
dojrzałym kochaniem.

Aldona Latosik, 15 I 2020

Fiołkowa babcia

Tak nazywaliśmy 
kwiaciarkę, 
latami spacerującą 
pod kopułą 
wspartą na filarach. 
 
Za nabycie kwiatków 
moczących się 
w głębokim talerzu, 
dziękowała 
uśmiechem 
i troską w oczach. 
 
Po wyjściu 
z kawiarni WZ, 
nikt nie przeszedł obojętnie 
pośród snującej się 
woni fiołków. 
 
Kiedy talerz opustoszał, 
uszczęśliwiona 
wracała do domu, 
nakarmić porzuconych 
przez córkę chłopców.

Aldona Latosik, 16 I 2020

Fiołkowe wersy Pobudka motylich  
skrzydeł

Twoje pierwsze słowa,
były delikatne,
jak fiołki,
które mi podarowałeś.

Tymi drobnymi kwiatkami
i całym sobą,
rozbudziłeś we mnie
śpiące od dawna motyle.

Aldona Latosik, 17 I 2020

Kobieta z defektem?

Długo milczy, 
nie wyścibia nosa przed siebie. 
Kiedy trzeba, przełącza fale, 
zmieniając tony. 
 
Upust należy się 
każdemu nadmiarowi. 
 
Spoglądając ufnie jak karp 
pozbawiony 
ostatniego namaszczenia, 
 
opluwa kłamstwo, 
niegodziwość i fałsz. 
 
Czy to defekt?!

Aldona Latosik, 17 II 2016

Nim rozśpiewana wiosna 
rozbłyśnie barwą nadziei

Z głową pełną nadziei 
rachuje skrzydła, 
chłonie promienie, 
szukając kluczy. 
 
Pojąc roztopami rozłogi, 
rozmywa tropy, 
rozwiera pąki. 
 
Gałęzie w nagich aktach 
przypodobują się słońcu. 
 
Wiosna jak za czarodziejską różczką 
wybarwi 
florę pełną uroku.

Aldona Latosik, 17 II 2013

Przedwiosennie

Muskane ciepłem 
słonecznych iglic 
z wolna budzą się 
drzewa. 
 
Zieleń wyściubiająca nosy 
z kryjówek zimowania 
rozwiera 
wiosenne podwoje. 

 
Rozbudzone 
zaczyna oddychać 
rześkim powietrzem. 
 
Tylko noce 
ścielą się jeszcze 
strzępami bieli.

Aldona Latosik, 16 II 2015

W miejscowości Z.

Długiej 
nie widać końca.
 
Niczym wąż wije się 
asfaltową wstęgą. 
 
Ubywa pól, 
nie słychać kur. 
Domostwa rosną 
jak grzyby 
w urodzajnym roku. 
 
W okamgnieniu 
zmienia się widokówka wioski, 
zachowana w powidokach.

Aldona Latosik, 20 XII 2019

Wiosenna Marcysia
Bajka

Do ogrodu weszła dama, 
z dala ciepłem od niej biło. 
W suknię zieleń przyodziana, 
na niej kwiatów, że aż miło.

Rozdmuchała listków pąki, 
które siadły na gałązkach. 
Posprawdzała wszystkie grządki, 
gdzie już siać, gdzie trzeba sprzątać.

Zatańczyła z pierwszym deszczem, 
wiatr się zgrał ze śpiewem ptaków. 
Z damy sukni spadł tulipan, 
za nim żonkil, hiacynt, bratek.

Ogród pokrył się barwami, 
krzew forsycji żółcią buchnął. 
Słychać już klekot bociani, 
pierwszy grzmot wiosenny huknął.

Wiosna sezon rozpoczęła, 
zapraszając do ogrodów. 
A już za niecały miesiąc, 
sady kwiatem przyozdobi.

Witaj wiosno, barwna damo, 
tak czekana przez nas byłaś. 
W bajce tej Marcysią zwana, 
bo się w marcu pojawiłaś.

Aldona Latosik, 25 III 2015
Kontakt z autorką:  

aldona51@poczta.fm
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Mój maraton poetycki zaczął się latem 
ubiegłego roku od wyjazdu do Warszawy, 
gdzie gościnnie prezentowałam wiersze 
na wieczorach poetyckich zaprzyjaźnio-
nych poetów, nie tylko swoje wiersze. 
Byłam też na występie Kabaretu „Pół 
Serio”, z którym przed dwoma laty mia-
łam przyjemność wystąpić, prezentując 
gwarą poznańską. Na przełomie lata i 
jesieni pojechałam z kolei na VII Świa-
towy Zlot Poetów Polskiego Rodowodu, 
Wilno 2019.

Zlot zorganizowany był przez dy-
rektor Centrum Kultury Polskiej na 
Litwie - Apolonię Skakowską oraz ze 
strony polskiej, przez Wandę Stańczak, 
prezes Stowarzyszenia Autorów Polskich 
- Oddziału II w Warszawie, którego je-
stem członkiem. Mieszkaliśmy w Domu 
Polskim „Pan Tadeusz” (Panes Tades) w 
Wilnie, skąd przez 5 dni wyjeżdżaliśmy 
do polskojęzycznych szkół gimnazjalnych 
i przedszkoli, gdzie mieliśmy spotkania 
z dziećmi i młodzieżą. Były to lekcje pro-
wadzone przez poetów.

Dzieci, młodzież i nauczyciele ob-
darowani zostali naszymi książkami, 
których tam brakuje oraz wieloma pre-
zentami przywiezionymi na tę okazję 
przez poetów (Polonię) z kilku krajów. 
Z mojej strony, zawiozłam otrzymane 
z naszej Gminy oraz GBPiCK w Do-
piewie prezenty, które przekazałam, 

Poetka w podróży
ku wielkiej uciesze obda-
rowanych. Nasze Koszał-
ki-Czytałki zabawiają, 
wraz z Dop i Ewo, przedszko-
laków z polskim rodowodem 
po drugiej stronie granicy.

Zawiozłam również dla 
organizatorek kilka egzem-

plarzy naszego „Czasu Dopiewa”, w któ-
rych były wzmianki z moich podróży, 
między innymi do Warszawy i Wilna. 
Panie bardzo się ucieszyły i prosiły o 
jeszcze. Tym sposobem po Zakopanem i 
kilkoma innymi miastami, „Czas Dopie-
wa” trafił do Warszawy oraz na Litwę, 
gdzie posłuży jako jeden z dokumentów 
ze wspólnych spotkań.

Nadmienię, że Apolonia Skakow-
ska została w tym roku nominowana 
do Rządowej Nagrody Kultury i Sztuki. 
Trzymam kciuki za pozytywny werdykt. 
Jak to zwykle na Zlotach bywa, odbył się 
Konkurs Jednego Wiersza, w którym nie 
mogłam brać udziału, ponieważ zostałam 
zaproszona przez Apolonię Skakowską 
do jury.

Kolejnym etapem mojej podróży 
była ponownie Warszawa, gdzie brałam 
udział w Uczcie Poetyckiej, zorganizo-
wanej przez poetkę Janinę Próchniew-
ską oraz Zarządców dzielnicy Ursynów. 
Spotkanie otworzył Burmistrz Ursyno-
wa - Robert Kempa.

Do domu wróciłam po dwutygodnio-
wej nieobecności, przepakowałam waliz-
kę i ruszyłam w dalszą drogę, tym razem 
do Łodzi, a następnie do Kwidzyna, do 
którego wróciłam po sześciu dekadach, 
ponieważ jako ośmioletnia dziewczynka 
byłam tam na koloniach. Odszukałam 
Szkołę Wikliniarską z internatem, no i 
wróciły wspomnienia. Jak się okazało, 
trochę, mimo upływu czasu przetrwało w 
mojej pamięci całkiem sporo szczegółów. 
Spotkanie w Kwidzynie zorganizowane 
zostało przez Stowarzyszenie Art.-Szan-
sa. Odbyło się ono w ramach promocji 
antologii, której jestem współautorką.

Na czas jakiś skończyły się moje 
wojaże, chociaż zaproszeń mam wiele. 
Trzeba jednak nadrobić spiętrzające się 
zaległości i wrócić na chwilę do nor-
malności.

Aldona Latosik, 11 X 2019  
Kontak:  aldona51@poczta.fm

Dla dorosłych
Położna z Auschwitz, Magda 

Knedler
Przejmująca opowieść o Stanisła-

wie Leszczyńskiej. W piekle obozu 
koncentracyjnego ocaliła ona tysiące 
dzieci. Do KL Auschwitz trafia kolej-
ny transport więźniarek. Wśród nich 
jest położna z Łodzi, która na własną 
prośbę zaczyna pracę w nieludzkich 
warunkach: bez wody, podstawowych 
narzędzi medycznych i leków. Porody 
przyjmuje na piecu przykrytym starą 
derką. Wielokrotnie ryzykuje życie, 
przeciwstawiając się rozkazom bez-

Nowości w naszej Bibliotece
względnego Josepha Mengele. Robi 
wszystko, by chronić dzieci przed okrut-
nymi eksperymentami. Wspiera młode 
matki, którym siłą odebrano niemowlęta 
i wysłano je do Rzeszy. Albo na śmierć… 
W Auschwitz nie była Stanisławą Lesz-
czyńską. Była Mamą. Była nadzieją. 
Położna z Auschwitz to dramatyczna 
opowieść inspirowana bohaterskim 
losem Stanisławy Leszczyńskiej. Polska 
położna odebrała w Auschwitz ponad 
3000 porodów, podczas których nie 
umarło żadne dziecko, żadna kobieta. 
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Dla młodzieży
Klub Czerwonych Trampek, 

Ana Punset

Nina Kruczek, Bibliotekarka
Gminna Biblioteka Publiczna 

i Centrum Kultury w Dopiewie

Lucia, Frida, Bea i Marta są nieroz-
łączne, zawsze były i zawsze będą. Teraz 
muszą stawić czoła złym wiadomościom 
- Marta i jej rodzina przeprowadzają się 
do Berlina. Wygląda na to, że ich świat 
się zawali... Ale cztery przyjaciółki de-
cydują się założyć klub, który pozwoli 
im być razem! Do końca świata!

Dla dzieci
Kto się boi Lisa?, Alison Green

Kto boi się Lisa w ciemności? Królik. 
I Pan Kaczor, Myszka i Owca. Wszy-
scy uciekają do domu Królika, żeby się 
schować. Ale czy Lis jest naprawdę taki 
straszny, jak myślą? Pięknie ilustrowa-
na i rymowana książka nagradzanych 
autorek, która pomaga pokonywać lęk 
przed tym, co nieznane. I uczy, że często 
lęk jest tylko tworem wyobraźni.

Karnawał, okres zimowych balów, 
maskarad, pochodów i zabaw już za 
nami. Gminna Biblioteka Publiczna i 
Centrum Kultury w Dopiewie rok w rok 
podtrzymuje tę tradycję i organizuje bal 
karnawałowy dla seniorów. Tym razem 
motywem przewodnim były różne pro-
fesje, specjalizacje i stanowiska dlatego 
imprezę nazwano „balem zawodowców”. 
Kominiarz, ksiądz, ogrodnik czy pie-
lęgniarka, wszyscy spotkali się w sali 

Bal zawodowców
widowiskowej w Konarzewie i  bawili 
się wspólnie przy dźwiękach muzyki na 
żywo. Reprezentacja pań z Klubu Seniora 
Promyk w ramach karnawałowej trady-
cji przygotowała dla wszystkich niespo-
dziankę w postaci pysznych, samodziel-
nie przygotowywanych przed zabawą 
chruścików a seniorki z Konarzewa 
pomogły w dekorowaniu sali. Podczas 
zabawy ogłoszono konkurs na najlepsze 
przebranie (profesję). Jednogłośnie zwy-

ciężył ksiądz. Tegoroczny bal odwiedziła 
ekipa TVP3 Poznań, która zrealizowała 
z tego spotkania materiał do kolejnego 
odcinka „Starszaki”. Relację telewizyjną 
można obejrzeć na stronie poznan.tvp.
pl Zabawa trwała prawie do północy. 
Ciekawe czym zaskoczą organizatorzy 
za rok! 

Tekst: Łukasz Mańczak 
GBPiCK w Dopiewie

Fot. Łukasz Mańczak, Jan Sawiński

Ferie z GBPiCK
Oferta warsztatów przygotowana 

przez Gminną Bibliotekę Publiczną i 
Centrum Kultury w Dopiewie podczas 
ferii zimowych, zachęciła do skorzysta-
nia liczne grono młodych mieszkańców 
Gminy Dopiewo spędzających ten czas w 
domach. Cieszyła się wśród dzieci dużym 
zainteresowaniem. 

W Konarzewie odbyła się kontynu-
acja warsztatów „W tym cała sztuka”, 
na których królowały różne techniki 
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plastyczne i przestrzenne. W sali OSP 
w Dopiewie mistrz plecionkarstwa prze-
prowadził warsztaty wikliniarskie, na 
których powstały koszyczki, tacki i inne 
ozdoby z wikliny. Skórzewo oczarował 
iluzjonista, który wyjawił najmłodszym 
tajniki magii i iluzji. W Dopiewcu odbyły 
się warsztaty budowania robotów z kloc-
ków Lego i programowania na zestawach 
EV3. Dodatkowo wszystkim uczestni-
kom zaprezentowano zdalnie sterowane 
roboty, które potrafiły przenosić przed-
mioty, tańczyć a nawet ugryźć. Mamy 
nadzieję, że ferie zimowe w bibliotece 
pomimo braku śniegu były doskonałą 
alternatywą do białego szaleństwa. 

Tekst i fot GBPiCK w Dopiewie
 

Wyjątkowy koncert z okazji Dnia 
Kobiet odbył się 6 marca w El pueblo 
w Dąbrówce. 

Główną gwiazdą wieczoru był Piotr 
Krępeć, utalentowany muzyk, nazywa-
ny odkryciem polskiej gitary. Podczas 
trwającego nieprzerwanie przez godzinę 
występu zagrał własne utwory i zabrał 
widzów w magiczną i mistyczną podróż 
muzyczną. 

Atrakcją wieczoru była też lekcja 
bachaty poprowadzona przez Monikę 
Krusiewicz z El pueblo oraz losowanie 
atrakcyjnych nagród. 

Wydarzenie zorganizowała Fundacja 
Promocji Kultury i Sztuki „SolArte”. 

Projekt został dofinansowany z bu-
dżetu Gminy Dopiewo. 

Tekst i fot. Wojciech Kowalewski

Magiczny 
Dzień Kobiet 
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Mieszkanka Zakrzewa - Natalia Ba-
licka została finalistką konkursu Miss 
Województwa Wielkopolskiego. Wcze-
śniej nie brała udziału w konkursach 
piękności. Natalii życzymy sukcesu w 
finale, który ma się odbyć 31.05.2020 
w Hotelu Nowotel w Poznaniu.

Zakrzewianka ma 21 i chce zostać 
lekarzem. Jest studentką  pierwszego 
roku kierunku lekarskiego w Collegium 
Medicum w Bydgoszczy. Od niedawna 
trenuje kickboxing. Jej hobby to kite-
surfing i snowboard. 

AM, fot. Arch. Małgorzaty Balickiej

Miss Natalia w Finale 

Imieniny Zuchów Co cztery lata 29 lutego zuchy w całej 
Polsce obchodzą imieniny. Z tej okazji 
został zorganizowany biwak dla zuchów 
z Konarzewa i Dopiewca w Szkole Pod-
stawowej im. H. Sienkiewicza w Kona-
rzewie. W biwaku uczestniczyli również 
harcerze z 12 Drużyny Harcerskiej. 

W piątek 28.02.20 wszyscy uczest-
nicy biwaku wyruszyli na grę terenową, 
podczas której wykazali się wiedzą zu-
chową bądź harcerską. Gra zakończyła 
się ogniskiem. Początkujące zuchy złożyły 
obietnicę zucha a harcerze - przyrze-
czenie. W sobotę na „Imieniny Zucha” 
dołączyły zuchy  ze Skórzewa. Najpierw 
było ozdabianie piętrowych tortów, a 
następnie zawody o tematyce imienino-
wej. Harcerze z Konarzewa przygotowali 
dla zuchów laurki i słodkie prezenty. 

ZHP, Fot. Arch. ZHP
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niepełnosprawni

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą 
prośbą, do ludzi życzliwych, wyrozu-
miałych, sponsorów, darczyńców, ludzi 
dobrej woli, o wsparcie  i pomoc w reali-
zacji szczytnego celu, jakim jest budowa 
hostelu dla naszych podopiecznych. 

Hostel będzie usytuowany w spokoj-
nym i urokliwym miejscu, otoczonym 
zielenią, położonym  nieopodal naszego 
Warsztatu Terapii Zajęciowej, w miej-
scowości Otusz, w Gminie Buk.

Aktualnie mamy  decyzję o warun-
kach zabudowy i zagospodarowania 
terenu wydaną przez Burmistrza MiG 
Buk (decyzja nr 161/2018).

Hostel ten będzie służył  osobom  z 
niepełnosprawnością intelektualną i fi-
zyczną, często obciążonym ciężkimi cho-
robami somatycznymi, których rodzice,  
już  wiekowi, schorowani, wyczerpani 
trudnościami życiowymi, nie są w stanie 
zapewnić swoim dzieciom odpowiedniej 
i dostatecznej opieki. Po śmierci rodzi-
ców i bliskich osób bądź  też w sytuacji 
przewlekłej choroby rodziców, hostel bę-
dzie pełnił funkcję domu zastępczego 
sprawującego  opiekę długoterminową 

Promyk chce wybudować hostel

i całodobo-
wą. W przyszłości stanie się  on jedynym 
miejscem, w którym nasi podopieczni, 
dorośli niepełnosprawni będą mieć za-
pewnioną kompleksową opiekę. 

Stowarzyszenie  Na Rzecz Osób Nie-
pełnosprawnych „Promyk” powstało w 
2000 r., z inicjatywy rodziców. Zostało 
powołane aby  nieść pomoc i wsparcie 
osobom z niepełnosprawnościami, w tym 
pomocy rodzinom i osobom znajdującym 
się w trudnej sytuacji życiowej. Obecnie 
w Stowarzyszeniu znajduje się 150 osób, 
jednak z roku na rok Stowarzyszenie 
obejmuje coraz większą liczbę osób.    

W miejscowościach Konarzewo i 
Otusz prowadzimy największy Warsztat 
Terapii Zajęciowej w Powiecie Poznań-
skim. Warsztat służy osobom z niepełno-
sprawnością zagrożonym wykluczeniem 
społecznym. W obu placówkach rehabi-
litowane oraz edukowane są obecnie 84 
osoby z licznymi niepełnosprawnościami 
z terenu 6 gmin Powiatu Poznańskiego. 
Od kilkunastu lat Stowarzyszenie orga-
nizuje wycieczki krajowe, zagraniczne i 
turnusy rehabilitacyjne. Jesteśmy pełni 

wiary i nadziei, że zamierzona inicja-
tywa budowy hostelu zapewni naszym 
podopiecznym odpowiednią sytuację 
materialno-bytową i opiekę. Pomoc z 
Państwa strony pozwoliłaby  nam na 
dofinansowanie budowy hostelu otwie-
rając drzwi do realizacji planów i marzeń 
wszystkich naszych podopiecznych. 

Przekaż nam swój  
1% podatku

Wystarczy, że na formularzu PIT - 36, 
PIT - 37 lub PIT - 28 wpiszesz nasz numer 

 KRS 0000076193 oraz kwotę, którą 
możesz nam przekazać. 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Nie-
pełnosprawnych „PROMYK” w Komor-
nikach

Za okazałą pomoc w wsparcie ser-
decznie dziękujemy.

Z wyrazami szacunku i wdzięczności

Bogdan Maćkowiak,
Prezes Stowarzyszenia 

www.promyk-komorniki.pl

Podopieczni Stowarzyszenia „Pro-
myk” wzięli udział w kursach: kompute-
rowym i florystycznym. Poznali podstawy 
obsługi komputera oraz florystyki. 

Kursy skierowane były do osób z 
niepełnosprawnością intelektualną, 
niepracujących, biernych zawodowo. Ich 
celem było przygotowanie uczestników do 
podjęcia pracy i utrzymania zatrudnienia. 

Zdobyliśmy nowe kompetencje
Zajęcia odbywały się przez 2 tygodnie, 
poprowadziła je Kinga Kaczmarczyk

Ćwiczenia i zadania komputerowe 
rozwijały pamięć, koncentrację, uwagę, 
spostrzegawczość i koordynację wzro-
kowo - ruchową.  Były dostosowane do 
możliwości uczestników. Poznali oni 
pakiet office i podstawowe programy 
komputerowe. Nauczyli się m.in. za-
kładania własnej poczty internetowej, 
wyszukiwania informacji tematycznych 
w Internecie i przenoszenia ich do pro-
gramu word. 

Kurs florystyczny obejmował z kolei 
tworzenie kompozycji, florystykę komer-
cyjną, pogrzebową i ślubną. Cała grupa  
z zaangażowaniem tworzyła kompozycje 
z kwiatów. 

Codzienne wizyty Pani Kasi,  wy-
woływały wiele uśmiechu i radości, a 
otrzymane zaświadczenia o ukończe-
niu kursów potwierdzają nowe zdobyte 
kompetencje.

Łukasz Leonarczyk, Uczest-
nik WTZ w Konarzewie 
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Przedstawienie „Legenda o Smoku 
Wawelskim” mogli zobaczyć w Konarze-
wie 24 lutego uczestnicy WTZ z Otusza 
i Konarzewa oraz dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej w Konarzewie. Zaprezentowali 
ją aktorzy z Krakowa, którzy przyjechali 
specjalnie po to, by przedstawić nam tę 

Smok Wawelski w Konarzewie 

znaną wszystkim  historię.
Legenda może i znana, ale jej wy-

konanie mogło zaskoczyć niejednego 
widza. Bardzo aktywna forma zajęć, 
pozwalająca publiczności na występo-
wanie na scenie, taniec i wspólną grę 
z aktorami, to niewątpliwie elementy, 

które ożywiły chyba każdego i sprawiły 
nam mnóstwo radości. Wróciliśmy do 
swojej pracy, długo wspominając Smoka 
Wawelskiego i jego historię.
Kamil Marciniak, Marta Mrowińska 

WTZ Promyk Otusz

Fundacja SENIOREKSTRA zaprasza 
na zajęcia taneczne „Szczęśliwi w tańcu” 
dla par w wieku 40+, 50+, 60+ 

Podobnie, jak rok temu, będziemy re-
alizować projekt „Szczęśliwi w tańcu”. W 
ubiegłym roku cieszył się dużym zainte-
resowaniem. Zajęcia prowadzone są przez 
instruktora tańca par młodzieżowych i 
seniorskich, tancerza międzynarodowej 
klasy „S”. W trakcie zajęć prezentowane 
będą różne rodzaje tańca: tango, walc, 
cha-cha, salsa, samba i inne w zależności 
od zainteresowania uczestników.

Planuje się 10 spotkań, 1 raz w ty-
godniu po 1,5 godziny. Proponujemy 2 

Szczęśliwi w tańcu
grupy: początkującą i bardziej zaawan-
sowaną. Po wakacjach dla chętnych ko-
lejny etap zabawy z tańcem, a dla tych, 
którzy będą chcieli bardziej profesjo-
nalnie podejść do tematu proponujemy 
powstanie Klubu Tańca Towarzyskiego 
Senior Dance Dopiewo.

Zapisy i informacje: Prezes Fundacji 
Elzbieta Dziembowska pod nr tel. 691-
861-362.

„Projekt współfinansowany ze środ-
ków Gminy Dopiewo” 

Elżbieta Dziembowska,  
Prezes Fundacji SENIOREKSTRA

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 
Dopiewie obecnie działają 2 klasy spor-
towe (5s i 6s) o profilu piłka ręczna – 
dziewczynki, piłka nożna – chłopcy. W 
2020 r., podobnie jak w latach ubiegłych, 
przeprowadzona zostanie rekrutacja do 
klasy czwartej sportowej Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Brzechwy w Dopiewie. 
Od 6 do 30 kwietnia będzie trwał nabór 
dla uczniów będących obecnie w 3 klasie 
szkoły podstawowej.

Rekrutacja do klas sportowych
Wszelkich informacji, dotyczących 

tworzenia klasy sportowej można uzyskać 
bezpośrednio w klubach sportowych oraz 
w sekretariacie szkoły:
• UKS PANTERY Dopiewo: tel. 600 

811 293
• KS Canarinhos Skórzewo: tel. 536 

170 288
• w sekretariacie Zespołu Szkolno-

-Przedszkolnego w Dopiewie pod 
numerem tel. 61 8148356, kom. 665 
333 248 lub pod adresem spdop@
poczta.onet.pl

Warunkiem dostania się do klasy 
sportowej jest, oprócz złożenia doku-
mentów zgłoszeniowych, także zdanie 
egzaminów sprawnościowych, które 
zweryfikować maja poziom sprawności 
ogólnej oraz specjalnej (piłka ręczna – 
dziewczynki, piłka nożna – chłopcy).

Ideą powstania klas sportowych jest 

umiejętne połączenie wychowania po-
przez sport z efektywną nauką. Ucznio-
wie zamiast ustawowych 6 godzin lekcji 
wychowania fizycznego otrzymują 10 
godzin, w których prowadzone są także 
treningi specjalistyczne. 

Warto dodać, że uczniowie obecnie 
uczęszczający do klas sportowych mają 
swoje małe sukcesy. Dziewczynki zaję-
ły między innymi: pierwsze miejsce w 
Ogólnopolskim turnieju w Koszalinie 
(luty 2020 – rocznik 2008 i 2009), pierw-
sze miejsce w Ogólnopolskim Turniej w 

42 marzec 2020



sport

Drawnie (wrzesień 2019 – rocznik 2008) 
oraz czwarte miejsce w Międzynaro-
dowym Turnieju w Presov na Słowacji 
(styczeń 2020 – rocznik 2007).

Chłopcy natomiast z rocznika 2009 
w roku szkolnych 2018/2019 awansowali 
do rozgrywek na szczeblu wielkopolskim 
w „Turnieju o Puchar Tymbarku”. Ich 

wyczyn powtórzyli w tym roku szkolnym 
chłopcy z rocznika 2008/2009. W kwiet-
niu w Szamotułach powalczą o wielki 
finał w maju na Stadionie Narodowym 
w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
chętnych do spróbowania swoich sił i 
złożenia dokumentów aplikacyjnych 

do klasy sportowej. Rekrutacja już w 
kwietniu!

Mariusz Matouszek, KS Canarinhos 
Skórzewo

Fot. Arch. KS Canarinhos Skórzewo 
i UKS Pantery Dopiewo

40 bramek w 15 meczach strzelili 
piłkarze 6 drużyn biorących udział w 
V Turnieju Halowej Piłki Nożnej Sa-
morządowców o Puchar Wójta Gminy 
Dopiewo.. 

Imprezę, która odbyła się 7 marca 
br. w hali Gminnego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Dopiewie, otworzyła Se-
kretarz Gminy Dopiewo Małgorzata 
Wzgarda. Rozgrywki przeprowadzono 
w systemie „każdy z każdym”. W turnieju 
udział wzięły zespoły: Gminy Tarnowo 
Podgórne, Gminy Komorniki, Powiatu 
Poznańskiego, Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Wielkopolskiego, 
Gminy Dopiewo i drużyny złożonej z 
zawodników  Powiatu Poznańskiego 
i Gminy Dopiewo, połączonych nazwą 

Samorządowa piłka

„Samorządowcy Bez Granic”.
Klasyfikacja końcowa turnieju:

• Gmina Komorniki – I miejsce,
• Powiatowe Poznański – II miejsce,
• Gmina Dopiewo – III miejsce, 
• Gmina Tarnowo Podgórne – IV miej-

sce,
• „Samorządowcy Bez Granic” – 

V miejsce, 
• Urząd Marszałkowski Wojewódz-

twa Wielkopolskiego w Poznaniu 
– VI miejsce.

Najlepszym strzelcem turnieju był 
Mateusz Werbliński z Gminy Komorniki, 
który zdobył 4 bramki dla swojej drużyny. 
Najlepszym bramkarzem został Mateusz 

Suchodolski, który strzegł bramek dla 
drużyn: Gminy Dopiewo i „Samorzą-
dowców Bez Granic”.

Statuetki i dyplomy wręczyli zawod-
nikom Zastępca Wójta Gminy Dopie-
wo Paweł Przepióra, Sekretarz Gminy 
Dopiewo Małgorzata Wzgarda oraz 
Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo 
Leszek Nowaczyk.

Wszystkim piłkarzom i kibicom 
dziękujemy za udział, rywalizację fair 
play. Gratulujemy zwycięzcom i czeka-
my na kolejne pełne emocji spotkania 
samorządowców.

Katarzyna Leśniczak 
Fot. Beata Spychała

Stypendia Sportowe Gminy Dopiewo 
zostały wręczone młodym i niezwykle 
utalentowanym sportowcom podczas 
Sesji Rady Gminy, która odbyła się 24 
lutego 2020 r. W tym roku przyznano 
ich aż 21, z czego 11 dotyczy piłki ręcznej, 
3 - piłki nożnej, 1 - koszykówki oraz 6  
- sportów indywidualnych, takich jak: 
teakwondo olimpijskie, wioślarstwo, że-
glarstwo i karate. Stypendia wręczali 
Wójt Gminy Dopiewo - Adrian Napierała 
i Przewodniczący Rady Gminy - Leszek 

Stypendia Sportowe 
Nowaczyk. 

Rekordowa ilość stypendiów spor-

towych spowodowana jest osiągnięciem 
tytułu wicemistrza Polski juniorek młod-
szych przez  piłkarki  ręczne, reprezen-
tujące UKS Pantery Dopiewo. Impreza 
mistrzowska odbyła się w Dopiewie 10-11 
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maja 2019 r. i to właśnie wtedy klub z 
Dopiewa wywalczył na swoim terenie 
ten historyczny tytuł. 

W tym roku kwoty stypendiów zo-
stały zwiększone i wynoszą odpowiednio 
od 200 do 320 złotych i będą wypłacane 
stypendystom przez okres 10 miesię-
cy. Wśród wyróżnionych stypendystów 
znajduje się 6 którzy mieli powołania do 
Kadry Narodowej, 8 sportowców miało 
powołania do Kadry Wojewódzkiej, po-
zostali to medaliści Mistrzostw Polski w 
swoich kategoriach wiekowych. 

Nagrodzenie stypendyści - patrz 
tabelka.

Paulina Nowacka, GOSiR Dopiewo
Fot. Adam Mendrala

sport/ informacje gminne

W związku z panującą sytuacją epi-
demiologiczną i rozprzestrzenianiem 
się koronawirusa w naszym kraju od 
13 marca 2020 r. godz. 1200 do odwo-
łania Biuro Związku Międzygminnego 
„Centrum Zagospodarowania Odpadów – 
SELEKT” w Czempiniu zostaje zamknięte 
dla obsługi osobistej interesantów.

Prosimy wyłącznie o kontakt telefo-
niczny lub za pomocą środków komuni-
kacji elektronicznej (e-mail czo.selekt@
czempin.pl, ePUAP).

Biuro Selektu okresowo zamknięte
Decyzja została podjęta w trosce o 

zdrowie mieszkańców  oraz pracowników.
/-/ 
Telefony kontaktowe

Tel. 61 28 26 303, 61 28 23 358,  61 28 
26 311, 
Faks wewn.. 33
Tel. kom. 731 400 065, 731 400 095, 
731 500 034

Dorota Lew-Pilarska,  
Przewodniczący Zarządu 

Nr wewn.
31 Sprawy windykacji podatkowej

Nr wewn.  135 Sprawy upomnień

Nr wewn.  128 Sprawy wyjaśnień płatności, stanów kont
do płatności, zwrotów i przeksięgowań opłat

Nr wewn.  125 Sprawy prowadzonych postępowań podatkowych  
w celu nałożenia opłaty

Nr wewn.  124 Sprawy złożenia deklaracji, ich zmiany
oraz numerów kont do płatności

Nr wewn.  41
Sprawy zgłoszeń braku odbioru odpadów  

i nieprawidłowości w ich odbiorze Zachęcamy do skorzystania z formularza 
reklamacji zamieszczonego na stronie https://reklamacje.selekt.czempin.pl/

W celu załatwienia innej sprawy (niewymienionej powyżej)
prosimy o oczekiwanie na zgłoszenie się sekretariatu

Prowadzona na terenie Szpitala Po-
wiatowego w Puszczykowie kwalifikacja 
wojskowa została zawieszona w związku 
z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu 
się koronawirusa. O terminie wznowienia 
działalności komisji Starosta Poznański 
poinformuje w osobnym komunikacie.

Wojewoda Wielkopolski wstrzymał 
od 13 marca 2020 r. kwalifikację woj-
skową na terenie całego województwa 
wielkopolskiego. 

UG

Przerwa w 
kalifikacjach 
wojskowych
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l.p.
Imię i nazwisko zawodnika 

 
/miejsce zamieszkania/

Wnioskodawca Dyscyplina Wyniki osiągnięte  
w 2019 r.

1 Maciej Kasprzyk 
/Dąbrowa/

Klub Sportowy PO-
SNANIA Poznań Wioślarstwo I miejsce w Mistrzostwach Polski w Kruszwicy 20-22 lipca 2019

2 Joanna Kiełczewska /Gołuski/ Jacht Klub Wielkopolski Żeglarstwo III miejsce w Moistrzostwach Polski w Gdańsku 29-31 sierpnia 2019 

3 Zofia Fornalik /Dąbrówka/ UKS Lider Swarzędz Koszykówka III miejsce w Mistrzostwach Polski kadetek  U16K 15-19 maja 2019 

4 Milena Kaczmarek /Dąbrowa/ Młodzieżowe Towa-
rzystwo Sportowe Piłka ręczna I miejsce Mistrzostwa Polski Juniorek kielce 2019

5 Karol Fietz / Dabrówka/ KKS Lech Poznań Piłka nożna II miejsce Mistrzostwa Polski do lat 17- 18 czerwiec 2019 Ząbki 

6 Oliwier Muzsik /Dąbrówka  Teakwondo 
Olimpijskie Kadra Wojewódzka

7 Aleksandra Piątkow-
ska /Skorzewo/ Bukowsko - Dopiewski KPR Piłka ręczna II miejsce Mistrzostwa Polski Juniorek Młod-

szych 10-11 maja 2019 Dopiewo 

8 Martyna Kobylarz / Dopiewo/ Bukowsko - Dopiewski KPR Piłka ręczna II miejsce Mistrzostwa Polski Juniorek Młod-
szych 10-11 maja 2019 Dopiewo 

9 Gabriela Kowalew-
ska / Skórzewo / Bukowsko - Dopiewski KPR Piłka ręczna II miejsce Mistrzostwa Polski Juniorek Młod-

szych 10-11 maja 2019 Dopiewo 

10 Aurelia Kłosowicz /
Dąbrówka/ Bukowsko - Dopiewski KPR Piłka ręczna II miejsce Mistrzostwa Polski Juniorek Młod-

szych 10-11 maja 2019 Dopiewo 

11 Olga Lisiecka /Dopiewiec/ Bukowsko - Dopiewski KPR Piłka ręczna II miejsce Mistrzostwa Polski Juniorek Młod-
szych 10-11 maja 2019 Dopiewo 

12 Alicja Korcz / Dopiewo/ Bukowsko - Dopiewski KPR Piłka ręczna Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - VII ; Kadra Wojewódzka

13 Natalia Gogulska /Skórzewo/ Bukowsko - Dopiewski KPR Piłka ręczna II miejsce Mistrzostwa Polski Juniorek Młod-
szych 10-11 maja 2019 Dopiewo 

14 Dominka Hoffman / Palędzie/ Szkoła Mistrzostwa Spor-
towego w Płocku Piłka ręczna II miejsce Mistrzostwa Polski Juniorek Młod-

szych 10-11 maja 2019 Dopiewo 

15 Julia Głowacka /Dąbrówka/ Szkoła Mistrzostwa Spor-
towego w Płocku Piłka ręczna II miejsce Mistrzostwa Polski Juniorek Młod-

szych 10-11 maja 2019 Dopiewo 

16 Patrycja Pawlak / Dopiewo/ Szkoła Mistrzostwa Spor-
towego w Płocku Piłka ręczna II miejsce Mistrzostwa Polski Juniorek Młod-

szych 10-11 maja 2019 Dopiewo 

17 Bartosz Komsta /Skórzewo/ EMPI Klub Kara-
te Gminy Dopiewo karate III miejsce Mistrzostwa Polski , Poznań 27.04.2019 ; Mi-

strzostwo Polski w karate olimpiskim - drużynowo 

18 Jan Gąsiorowski / Dąbrówka/ Akademicki Związek Sportowy Teakwondo 
Olimpijskie II miejsce Mistrzostwa Polski , Płock 24-26.06.2019

19 Zofia Kubiaczyk /Palędzie/ Akademicki Związek Sportowy Teakwondo 
Olimpijskie Puchar Polski 9.03.2019 - 3 miejsce; 

20 Jagoda Cyraniak Stowarzyszenie Szko-
ła Futbolu w Luboniu Piłka nożna Mistrzostwo Polski kadr wojewódzkich do lat 14 

21 Klaudia Wojtko-
wiak/ Dopiewo/

Fundacja Lech Poznań 
Football Academy Piłka nożna Mistrzostwo Polski Juniorek Młodszych - 16.06.2019 

Mimo obaw przed korona-
wirusem, odbyły się 7 marca, 
we Wrocławiu, IV Młodzieżowe 
Halowe Mistrzostwa Polski. W 
rozgrywkach udział wzięło 8 ze-
społów z Wrocławia, Szczecina, 
Warszawy, Płocka i Dopiewa. 

Zespół Brave Beavers z Do-
piewa w tym roku miał przed 
sobą trudne zadanie - obronić 
tytuł zdobyty przed rokiem. W 
fazie grupowej zmierzyliśmy się 
z drużynami: Flow Junior Blue 
two Wrocław, Sky This Warsza-
wa i 71 Wratislavia. 

- Zgodnie z planem wy-
szyliśmy z grupy z pierwszego 
miejsca, dostając się do pół-
finału - mówi Adam Łepak, 
trener dopiewskiego zespołu 
Young Brave Beavers. 

Walkę o wejście do finału stoczy-
liśmy z płockim Mad Hatters, który 
niełatwo „oddał skórę”. Ostatecznie to 

Halowi Wicemistrzowie Polski

Bobry awansowały, a zespół z Płocka 
został brązowym medalistą. 

Już trzeci rok z rzędu w finale spo-
tkały się zespoły Young Brave Beavers i 

Flow Junior Wrocław White. W 
tym roku wrocławska drużyna 
była zdecydowanie bardziej zde-
terminowana. W połączeniu z 
drobnymi błędami zawodników 
z Dopiewa musiało to skutkować 
zwycięstwem reprezentantów 
Dolnego Śląsk i  przekazaniem 
pucharu - mówi Michał Jusko-
wiak, manager Brave Beavers. 
Ostatecznie finał zakończył się 
16-7 dla Wrocławia, a Brave 
Beavers zostało Młodzieżowym 
Halowym V-ce Mistrzem Polski. 
Kolejne spotkanie tych zespołów 
odbędzie we wrześniu podczas 
Mistrzostw Polski na trawie.

Nasza zawodniczka Maria 
Wolanczyk została uznana za 
najbardziej wartościową za-
wodniczkę Mistrzostw.

Michał Juskowiak
Fot. Arch. Brave Beavers

sport

marzec 2020 45



Jubileuszowe X Halowe Mistrzostwa 
Polski (seniorów) odbyły się we Wrocła-
wiu na przełomie lutego i marca (29.02-
1.03). Rozegrane zostały w 3 ligach - w 
każdej udział wzięło 12 zespołów. Brave 
Beavers z Dopiewa po ubiegłorocznym 
awansie zagrało w pierwszej lidze, czyli 
z najsilniejszymi drużynami w kraju.

W fazie grupowej zmierzyliśmy się z 
halowym Mistrzem Europy 2020 - MJAH 
Dysku i z rybnicką drużyną Frisbnik. 
Wyszyliśmy z grupy z 2 miejsca. W sobotę 
nie udało nam się zatrzymać Zawieruchy 
Warszawa, która ostatecznie okazała się 
zwycięzcą turnieju. 

Niedzielne potyczki rozpoczęliśmy 
starciem z poznańską drużyną „Uwaga 
Pies”. Mecz ten wygraliśmy bez problemu. 
Mecz o 5 miejsce przegraliśmy z KWR 
Knury z Kamieńca Wrocławskiego. Zajęli-
śmy 6 miejsce na 36 zespołów, biorących 
udział w Mistrzostwach. 

Wyjazd był współfinansowany ze 
środków publicznych Gminy Dopiewo.

Michał Juskowiak
Fot. Arch. Brave Beavers

 

Szósta drużyna w Polsce

Osiem drużyn wystartowało w 
turnieju piłki nożnej TATA CUP 2020, 
który odbył się w 8 marca 2020 r. w 
Dopiewie. pSotkaniom towarzyszyła 
sportowa atmosfera. Na boisku hali spor-

Turniej TATA CUP 2020
towej Gminnego 
Ośrodka Sportu 
i Rekreacji pada-
ło wiele bramek, 
mogliśmy po-
dziwiać zacięta 
walkę – liczył 
się każdy zdo-
byty punkt. 

N a j p i e r w 
zespoły rywali-
zowały w dwóch 
grupach. Fina-
łowy mecz tur-
nieju miał swój 
specjalny urok – 
drużyny Korony 

Zakrzewo oraz EL-PIETZ rozpoczęły go 
od odczytania nazwisk poszczególnych 
zawodników przez organizatorów. Na 
ten moment zgaszono światła, oraz w tle 

mogliśmy usłyszeć hymn Ligi Mistrzów. 
Rywalizacja poszczególnych 

ekip wyłoniła zwycięzców, a dru-
żyny zajmujące podium otrzymały  
w nagrodę pamiątkowe pucha-
ry, dyplomy oraz kibicowskie 
zestawy gadżetów, w związku  
z odbywającym się w tym roku EURO 
2020. 

Klasyfikacja końcowa turnieju TATA 
CUP 2020:
1. EL-PIETZ
2. KORONA ZAKRZEWO
3. SPEEDTEAM
4. GARAŻ TEAM 
5. AP WILKI DĄBRÓWKA
6. ANDER-87
7. CANARINHOS 2012
8. SZKOŁA FUTBOLU LUBOŃ 

Mateusz Jaworski, Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Dopiewie

sport
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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

Zdrowej i spokojnej

Wielkanocy!


