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Jeśli zmieścimy się między falami,  
w niedzielę 12 grudnia 2021 r. odbędzie 
się „Koncert Gwiazdkowy Gminy Do-
piewo” z udziałem gwiazdy. Miejsce to 
samo, jak podczas poprzednich jego edy-
cji: Hala GOSiR, ul. Polna 1a w Dopiewie. 
Kto zaśpiewa swoje największe przeboje 
i zadba o świąteczny nastrój w naszej 
gminie na niespełna dwa tygodnie przed 
Świętami Bożego Narodzenia? Tego Wam 
jeszcze wyjawić nie możemy. Śledźcie na 
bieżąco informacje na gminnej stronie 
internetowej - dopiewo.pl i na profilu na  
Facebooku prowadzonym przez Urząd 
Gminy Dopiewo - „Gmina Dopiewo – 
strona oficjalna” – tam z pewnością taka 
informacja pojawi się najszybciej. Przy 
okazji: warto polubić nasz profil, by za-
wsze być na bieżąco.

Tak jak w latach wcześniejszych za-
proszenia dla dwóch osób na „Koncert 
Gwiazdkowy Gminy Dopiewo” będzie 
można zdobyć dzwoniąc lub pisząc do 
Urzędu Gminy Dopiewo pod podane 
w zapowiedzi telefon i e-mail. Trzeba 
będzie odpowiedzieć na proste pytanie. 
Dlaczego warto „Mieszkać w Gminie 
Dopiewo i Być GIT z PIT!”

Uwaga: 
1. Zaproszeń na koncert nie będzie 

można kupić. Dystrybuowane będą 
wyłącznie bezpłatnie wśród uczest-
ników konkursu - zabawy.

2. Uczestnictwo w koncercie będzie 
możliwe na zasadach wynikających 
z aktualnych przepisów, związanych 
z przeciwdziałaniem rozprzestrze-
nianiu się koronawirusa i może zo-
stać ograniczone do osób zaszcze-
pionych, wiązać się z koniecznością 
wprowadzenia stref, itp. Organizator 
może odwołać koncert, jeśli jego 
organizacja nie będzie możliwa, np. 
w związku z ograniczeniami wpro-
wadzonymi przez władze państwowe 
lub regionalne. 

3. Biorąc udział w konkursie uczest-
nik wyraża zgodę na przetwarzanie 
jego danych osobowych dla potrzeb 

Bądźcie	czujni

związanych z organizacją konkursu 
i koncertu.

Czasy mamy może mniej przewidy-
walne niż kiedyś, ale to nie oznacza, że 
mamy rezygnować z przyjemności lub 
czekać aż nadejdą lepsze czasy. Korzystaj-
my z przyjemności rozsądnie. Ci, którzy 
się nie zaszczepili, niech nie narzekają, 
że mniej mogą  – niech się zaszczepią, 
by zapewnić – przede wszystkim sobie - 
bezpieczeństwo podczas ewentualnego 
spotkania z koronawirusem, jeśli pod 
epidemiczną falą mielibyśmy znów na 
jakiś czas stracić grunt. Zaszczepieni 
mogą więcej, więc warto być przezornym 
i się zabezpieczyć na wypadek ewentu-
alnych ograniczeń, które mogą dotyczyć 
organizacji i uczestnictwa w wydarze-
niach kulturalnych, także w koncercie. 

Zaszczepić się można na terenie Gmi-
ny Dopiewo np. w Punkcie Szczepień 
Powszechnych, mieszczącym się w Cen-
trum Rehabilitacyjno – Kulturalnym 
w Konarzewie, przy ul. Poznańskiej 19, 
który w obsłudze wspiera Gmina Dopie-
wo i jej jednostki organizacyjne: Urząd 
Gminy Dopiewo i Gminna Biblioteka 
Publiczna i Centrum Kulturalne w Do-
piewie. Punkty szczepienne funkcjonują 
także w Skórzewie (Przychodnia BONUS 
przy ul. Poznańska 74, Przychodnia LA 
MEDICA przy ul. Lawendowej) oraz 
w Dąbrówce (Przychodnia UNICA CR 
w Dąbrówce przy ul. Parkowej 9).

Miejmy nadzieję, że w organizacji 

„Koncertu Gwiazdkowego Gminy Dopie-
wo” nie przeszkodzi rozwój epidemii, że 
się odbędzie i nastroi optymistycznie nas 
do świata i ludzi. Bądźcie czujni, zgłoście 
się na czas po zaproszenia. Informacje 
w tej sprawie niebawem pojawią się na 
gminnej stronie internetowej dopiewo.
pl i profilu gminnym na FB –  „Gmina 
Dopiewo – strona oficjalna”. Powodzenia!

TymCzasem 
Adam Mendrala 

redaktor naczelny

Koncert Gwiazdkowy  
Gminy Dopiewo  

12.12.2021 r.
 Jak zdobyć podwójne zaproszenie?
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Wójt	

Uchwalenie nagrody „Dopiewski 
Talent” było zasadniczym punktem 
obrad piątkowej, nadzwyczajnej sesji 
Rady Gminy Dopiewo. W tym dniu 
odbyły się uroczystości upamiętnia-
jące Adriana Napierałę, Wójta naszej 
gminy w latach 2014-2020. Wielu wój-
tów, burmistrzów, sołtysów, radnych i 
szefów lokalnych instytucji spotkało się 
najpierw na rondzie w Więckowicach, 
które otrzymało imię zmarłego niespełna 
rok temu Wójta, a potem w sali widowi-
skowej CRK Konarzewo (relacja z tych 
uroczystości na następnych stronach). 
Żałuję, że podziwiany przez tylu samo-
rządowców i mieszkańców Wójt Adrian 
nie mógł przeczytać informacji o tym, 
jak bardzo chętnie osiedlają się u nas 
nowi obywatele gminy. Oto bowiem w 
ostatnich dniach ukazały się publikacje 
(m.in. „Głos Wielkopolski”, wydanie z 
15.10) informujące,   że jedną z trzech 
miejscowości w Polsce z największym 
przyrostem mieszkańców, jest Dąbrówka 
w naszej gminie. Jakie są tego przyczyny? 
Na pewno korzystna lokalizacja, dużo 
terenów zielonych w centralnej części 
gminy i dobry układ drogowy, który w 
ostatnich czasach został rozbudowany, 
ponieważ mamy S5, S11, autostradę, 
dwupasmową Bukowską – to wszystko 
powoduje, że mieszkańcy osiedlają się 
tutaj, bo choć w przytoczonej przez media 
statystyce wymieniona jest Dąbrówka, 
to nowych mieszkańców przybywa w 
całej gminie. 

A kogo w szczególności przyciąga 
gmina Dopiewo, a w niej Dąbrówka? 

Mamy	silne	przyciąganie
Przeważnie są to młode rodziny z dzieć-
mi, ale również osoby jeszcze bezdzietne, 
czy takie, które sprowadzają się tu na 
jesień życia. Wybierają to miejsce, żeby 
nie mieszkać w mieście, ale jednocześnie 
być blisko miasta, gdzieś w terenie zie-
lonym, mniej zurbanizowanym. 

Chcemy im zagwarantować bezpie-
czeństwo i możliwości aktywności spo-
łecznej dzięki wspieraniu działalności 
kolejnych organizacji pozarządowych i 
stowarzyszeń, Jako najważniejsze zada-
nie stawiamy sobie integrację różnych 
pokoleń i grup społecznych. 

Z tego powodu powstaje nowy projekt 
społeczny Centrum Aktywności Lokal-
nej „Przystanek Integracja”. Uzupełniam 
też stopniowo kadrę urzędu o kolejnych 
fachowców, którzy mają tworzyć dobrą 
atmosferę współpracy z mieszkańcami. 
Temu między innymi służyć będą konsul-
tacje społeczne w odnowionej formule. 

Dostrzegamy oczywiście, że miesz-
kańcy Dąbrówki chcą zachować przyja-
zny charakter osady. Dlatego dbając o 
Państwa komfort, w kolejnych planach 
zagospodarowania przestrzennego do-
puszczamy zabudowę jednorodzinną, 
ale nie jesteśmy zainteresowani, żeby 
na terenie naszej gminy powstawały 
kolejne budynki wielorodzinne. 

Czynimy wysiłki, aby ten komfort 
utrzymać. Planujemy szereg inwesty-
cji np. przebudowę ul. Poznańskiej we 
współpracy ze Starostwem Powiatowym, 

zagospodarowanie terenu rekreacyjnego 
w Skórzewie przy ul. Figowej czy budo-
wę ul. Leśnej w Dąbrowie. Chcąc mieć 
pewność, że park w Skórzewie nie zmieni 
swojej funkcji i będzie zawsze dostęp-
ny dla mieszkańców, zdecydowaliśmy z 
radnymi o jego zakupie. Realizacja nie-
których z planowanych inwestycji uza-
leżniona jest oczywiście od uzyskanych 
przez gminę dotacji zewnętrznych np. 
w ramach tzw. „Nowego Ładu”. 

Rozbudowujemy też sukcesywnie 
bazę oświatową, powstają nowe obiekty. 
Mamy szereg wiodących projektów oświa-
towych, realizowanych przez odmłodzoną 
kadrę dydaktyczną, której jeszcze raz 
– z okazji Dnia Nauczyciela - szczerze 
i gorąco dziękuję za sumienną pracę, 
życzę zadowolenia i satysfakcji z realizacji 
trudnych zadań i obiecuję wsparcie na 
miarę możliwości naszej gminy. 

dr Paweł Przepióra 
Wójt Gminy Dopiewo

Dopiewo		
wysoko	w		
rankingu	gmin	
najchętniej		
wybieranych	na	
przeprowadzkę

Dopiewo znów znalazło się na 8. 
miejscu rankingu polskich miast 
i gmin, do których najchętniej prze-
prowadzają się Polacy, ogłoszonego 
w połowie października przez por-
tal tuwartomieszkać.pl. Powtórzyło 
wynik z marca tego roku. Wśród 
reprezentantów Wielkopolski 
plasuje się na drugim miejscu.  
W Polsce jest 2477 gmin, z czego na 
Wielkopolskę przypada 266 gmin.

Pierwszą edycję tego rankingu 
opracowano wiosną tego roku – na 
podstawie danych GUS za I półro-
cze 2020 r., dotyczących migracji 
we wszystkich polskich gminach. 
Obecna, druga edycja rankingu 
została przygotowana w oparciu 
o dane GUS za cały zeszły rok.

W zestawieniu uwzględnio-
no saldo migracji w przeliczeniu 
na 1000 mieszkańców danego 
miasta/gminy. Saldo migracji 
to różnica między liczbą osób 
przeprowadzających się do 
danego miasta/gminy a liczbą 
osób, które się wyprowadziły. 
Saldo jest dodatnie, gdy więcej 
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Rada	Gminy

osób się do danego miasta/gminy prze-
prowadza niż się z niego wyprowadza. 
Saldo ujemne, gdy więcej osób z danego 
miejsca się wyprowadza niż się do niego 
przenosi.

Analizując dane GUS, widać wyraź-
nie, że Polacy najczęściej przeprowadzają 
się do największych polskich miast oraz 
w ich okolice. Gdy spojrzy się na dane 
dotyczące wszystkich miast i gmin, to 
można też zauważyć, że w zdecydowanej 
większości polskich miast ich mieszkańcy 
masowo przeprowadzają się do okala-
jących je mniejszych miejscowości. To 
przeprowadzka z mieszkania w bloku lub 

kamienicy do własnego domku pod mia-
stem. Ten trend, zwany suburbanizacją, 
to najsilniejszy dziś trend migracyjny 
w Polsce i dotyka on także małych miast. 
W zdecydowanej większości polskich 
miast zmniejsza się przez tę tendencję 
liczba mieszkańców - często w szybkim 
tempie. 

Czołowa „10” rankingu: 1. Gmina 
Czernica (Dolnośląskie): +50,6; 2. Gmi-
na Stawiguda (Warmińsko-Mazurskie): 
+49,1; 3. Gmina Wieliszew (Mazowiec-
kie): +49,0; 4. Gmina Kosakowo (Po-
morskie): +44,4; 5. Gmina Kleszczewo 
(Wielkopolskie): +38; 6. Gmina miej-

sko-wiejska Siechnice (Dolnośląskie): 
+37,7;7. Miasto Siechnice (Dolnośląskie): 
+36,6; 8. Gmina Dopiewo (Wielkopol-
skie): +33,9; 9. Gmina Lesznowola (Ma-
zowieckie): +33,8; 10. Gmina Osielsko 
(Kujawsko-Pomorskie): +33,7. 

Źródło danych: GUS (dane za 2020 
r., obejmujące tylko osoby, które zamel-
dowują się w danym mieście/gminie lub 
z niego się wymeldowują). 

Opracował AM na podstawie:  
informacji Jacka Krzemińskiego,  

www.tuwartomieszkac.pl

- Jestem zaskoczony obrotem spraw, 
ale zdecydowałem się wrócić. Skoro gmi-
na mnie wzywa, uchylać się nie będę. 
W końcu bycie radnym to zaszczyt – po-
wiedział nam Henryk Kapciński, przed-
siębiorca z Konarzewa, który przez 3 
lata zdążył się odzwyczaić od pełnienia 
funkcji radnego. Wcześniej przez trzy 
kadencje zasiadał w Radzie Gminy Do-
piewo - od 2006 do 2018 r. W ostatnich 
wyborach mandatu nie zdobył. 

Jego powrót do rady stał się możli-
wy po rezygnacji z mandatu radnego na 
początku sierpnia przez Pawła Jazego, 
który 23 sierpnia został powołany na sta-
nowisko zastępcy wójta gminy Dopiewo. 

Podczas wyborów w 2018 r. kolejny 
wynik, po Pawle Jazym, uzyskał Hen-
ryk Kapciński. Pełnoprawnym radnym 
obecnej kadencji został on 27 września, 
podczas XXXIV sesji Rady Gminy Do-
piewo po zaprzysiężeniu. Gdyby nie zde-
cydował się na „comeback”, dopiewska 
rada pracowałaby do końca kadencji 

Nowy	radny

w niepełnym 20-osobowym składzie. 
Zdecydował się jednak uzupełnić skład. 
To pierwsza taka sytuacja w historii sa-
morządu gminy Dopiewo.

Podczas sesji przewodniczący rady 
Leszek Nowaczyk poinformował nowe-
go radnego o tym, że w Radzie Gminy 
Dopiewo działają dwa kluby i że może 
wstąpić do któregoś z nich lub być rad-
nym niezależnym.

Przechodzący z Rady do urzędu 

Paweł Jazy swoją przygodę w Radzie 
rozpoczął w 2014 r. Był wówczas najmłod-
szym radnym. Podczas tej kadencji był  
m.in. przewodniczącym Komisji Oświa-
ty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Turystyki 
i Promocji Gminy Dopiewo.

AM 
Fot. Adam Mendrala

XXXIV sesja Rady Gminy od-
była się 27 września 2021 r., radni 
podjęli 23 uchwały. 

Zmiany	w	Komisjach
W związku z objęciem funkcji Z-cy 

Wójta Gminy przez Pawła Jazego oraz 
Postanowieniem Komisarza Wyborcze-
go w Poznaniu I w sprawie obsadzenia 
mandatu radnego Rady Gminy Dopie-
wo przez Henryka Kapcińskiego, zaszła 
potrzeba dokonania zmian w składzie 
Komisji. H. Kapciński będzie członkiem 
Komisji Budżetu oraz Komisji Oświaty. 
Nową Przewodniczącą Komisji Oświaty 
została Anna Kwaśnik, a nowym Prze-

Relacja	z	XXXIV	sesji	Rady	Gminy	Dopiewo
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wodniczącym Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji został Jakub Kortus. 

	Plany	miejscowe
Rada uchwaliła 4 miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego (da-
lej: mpzp): 
-  w Skórzewie, w rejonie ul. Kolejowej, 

Gruszowej, Sadowej, Czereśniowej 
i Szarotkowej –  plan wprowadza 
przede wszystkim tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 1MN-
-12MN, tereny zabudowy mieszka-
niowo-usługowej 1MN/U-4MN/U, 
tereny zieleni naturalnej i wód 
stojących 1ZO/WS, 2ZO/WS. Plan 
ma na celu poprzez wprowadzenie 
nowego układu komunikacyjnego 
umożliwienie realizacji zabudowy 
terenów dotychczas nieskomuniko-
wanych. Powierzchnia opracowania 
wynosi 15,3 ha. 

-  w Dopiewie w rejonie ulicy Leśnej, 
Niecałej i Polnej – plan przede 
wszystkim wprowadza tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
1MN-8MN, tereny zabudowy miesz-
kaniowo-usługowej 1MN/U-3MN/U, 
co jest zgodne z ustaleniami Stu-
dium. Opracowanie planu miało na 
celu uregulowanie zasad zabudowy 
i zagospodarowania przedmiotowe-
go terenu oraz zapewnienie obsługi 
komunikacyjnej tego obszaru Po-
wierzchnia opracowania wynosi 
17,1 ha.  

-  w obrębie ewidencyjnym Trzcielin, 
w rejonie ul. Powstańców Wlkp. i ul. 
Topolowej – przedmiotem opracowa-
nia planu było wprowadzenie zgod-
nie ze Studium rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej. Biorąc pod uwagę wa-
lory krajobrazowe i obszar otuliny 
WPN-u zasadne jest pozostawienie 
tego terenu jedynie do rolniczego wy-
korzystania. Powierzchnia opraco-
wania wynosi ok. 100 ha.

-  w Zakrzewie, w rejonie ulicy Nie-
złomnych i Sportowej - plan przede 
wszystkim wprowadza tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
1MN-2MN, tereny zabudowy miesz-

kaniowo-usługowej 1MN/U-4MN/U, 
teren zabudowy usługowej U, tereny 
usług oświaty, sportu i rekreacji Uo. 
Głównym celem planu było wpro-
wadzenie zapisów umożliwiających 
rozbudowę remizy strażackiej w Za-
krzewie. Powierzchnia opracowania 
wynosi ok. 10 ha. 
Radni zdecydowali o przystąpieniu 

do sporządzenia 7 kolejnych mpzp:
-  w Skórzewie, w rejonie ulicy Sporto-

wej i Piłkarskiej - zgodnie z ustale-
niami Studium, dla terenu objętego 
przystąpieniem do opracowania pla-
nu określono kierunek zagospodaro-
wania jako tereny zabudowy mieszka-
niowo usługowej (M1). Powierzchnia 
opracowania wynosi ok. 1300 m2.

-  w Skórzewie, w rejonie ulicy Dębowej, 
Maratońskiej, Żeglarskiej i Szarotko-
wej - zgodnie z ustaleniami Studium, 
dla terenu objętego przystąpieniem 
do opracowania planu określono kie-
runek zagospodarowania jako tereny 
zabudowy mieszkaniowej z działal-
nością gospodarczą (M1U) oraz ciek 
wodny. Powierzchnia opracowania 
wynosi ok. 4,1 ha.

-  w Skórzewie, w rejonie ulicy Batorow-
skiej i Wesołej -  zgodnie z ustaleniami 
Studium, dla terenu objętego przystą-
pieniem do opracowania planu okre-
ślono kierunek zagospodarowania 
jako tereny zabudowy mieszkaniowo 
usługowej (M1) oraz ciek wodny. Po-
wierzchnia opracowania wynosi ok. 
3,9 ha.

-  w Dopiewcu, pomiędzy ulicą Osiedle 
i Muminków - zgodnie z ustaleniami 
Studium, dla terenu objętego przy-
stąpieniem do opracowania planu 
określono kierunek zagospodarowa-
nia jako tereny zabudowy mieszka-
niowo usługowej (M2). Powierzchnia 
opracowania wynosi ok. 9,3 ha.

-  w Dopiewie, w rejonie ulicy Młyńskiej 
i Poznańskiej -  zgodnie z ustaleniami 
Studium, dla terenu objętego przy-
stąpieniem do opracowania planu 
określono kierunek zagospodarowa-
nia jako tereny zabudowy mieszka-
niowo usługowej (M1). Powierzchnia 

Uchwały	XXXIV	
sesja	Rady	Gminy

Uchwały podjęte na XXXIV sesji 
Rady Gminy, która odbyła się 27 
września 2021 r.

Uchwała Nr XXXIV/416/21 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr I/03/18 Rady 
Gminy Dopiewo z 19 listopada 2018 
r. w sprawie powołania członków 
Komisji Budżetu, Finansów, In-
westycji, Porządku Publicznego 
i Ochrony Przeciwpożarowej Rady 
Gminy Dopiewo.

Uchwała Nr XXXIV/417/21 w sprawie 
zmiany uchwały Nr I/04/18 Rady 
Gminy Dopiewo z 19 listopada 2018 
r. w sprawie powołania członków 
Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, 
Turystyki, Sportu i Promocji Gminy 
Rady Gminy Dopiewo. 

Uchwała Nr XXXIV/418/21 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr I/07/18 Rady 
Gminy Dopiewo z 19 listopada 2018 
r. powołania członków Komisji skarg, 
wniosków i petycji Rady Gminy Do-
piewo. 

Uchwała Nr XXXIV/419/21 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmia-
ny miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego (dalej: mpzp) 
terenu w Skórzewie, w rejonie ulicy 
Sportowej i Piłkarskiej.

Uchwała Nr XXXIV/420/21 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia mpzp 
terenu w Skórzewie, w rejonie ulicy 
Dębowej, Maratońskiej, Żeglarskiej 
i Szarotkowej. 

Uchwała Nr XXXIV/421/21 w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia 
mpzp terenu w miejscowości Skó-
rzewo, w rejonie ulicy Batorowskiej 
i Wesołej, gmina Dopiewo.

Uchwała Nr XXXIV/422/21 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia mpzp 
terenu w miejscowości Dopiewiec, 
pomiędzy ulicą Osiedle i Muminków.

Uchwała Nr XXXIV/423/21 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmia-
ny mpzp terenu w Dopiewie, w rejonie 
ulicy Młyńskiej i Poznańskiej.

Uchwała Nr XXXIV/424/21 w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany mpzp terenu w miejscowości 
Drwęsa, w rejonie ulicy Jaworowej, 
dla działki o nr ewid. 25/12. 

Uchwała Nr XXXIV/425/21 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia mpzp 
terenu w Więckowicach, w rejonie 
ulicy Tarnowskiej i drogi wojewódz-
kiej nr 307. 

Uchwała Nr XXXIV/426/21 w spra-
wie mpzp terenu w miejscowości 
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Skórzewo, w rejonie ul. Kolejowej, 
Gruszowej, Sadowej, Czereśniowej 
i Szarotkowej.

Uchwała Nr XXXIV/427/21 w sprawie 
mpzp w Dopiewie w rejonie ulicy 
Leśnej, Niecałej i Polnej. 

Uchwała Nr XXXIV/428/21 w sprawie 
mpzp terenu w Trzcielinie, w rejonie 
ul. Powstańców Wlkp. i ul. Topolowej. 

Uchwała Nr XXXIV/429/21 w sprawie 
mpzp terenu w Zakrzewie, w rejonie 
ulicy Niezłomnych i Sportowej.

Uchwała Nr XXXIV/430/21 w sprawie 
nadania nazwy „Adriana Napierały” 
dla ronda położonego w Więckowi-
cach. 

Uchwała Nr XXXIV/431/21 w sprawie 
nadania nazwy ulicy Przebiśniegowa 
w Dopiewcu. 

Uchwała Nr XXXIV/432/21 w spra-
wie nadania nazwy ulicy Wymarzona 
w Dopiewcu.

Uchwała Nr XXXIV/433/21 w spra-
wie nadania nazwy ulicy Rowerowa 
w Dąbrowie. 

Uchwała Nr XXXIV/434/21 w sprawie 
zgłoszenia sołectw Gminy Dopiewo 
do programu „Wielkopolska Odnowa 
Wsi 2020+”. 

Uchwała Nr XXXIV/435/21 w sprawie 
przyjęcia Regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Dopiewo.

Uchwała Nr XXXIV/436/21 w spra-
wie pomocy finansowej dla Powiatu 
Poznańskiego. 

Uchwała Nr XXXIV/437/21 w spra-
wie zmiany Uchwały Nr XXV/340/20 
Rady Gminy Dopiewo z 29 grudnia 
2020 r. w sprawie uchwały budżeto-
wej Gminy Dopiewo na 2021 r.

Uchwała Nr XXXIV/438/21 w spra-
wie zmiany Uchwały Nr XXV/339/20 
Rady Gminy Dopiewo z 29 grudnia 
2020 r. w sprawie uchwalenia Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy 
Dopiewo na lata 2021-2030. 

DG

opracowania wynosi ok. 0,4 ha.
-  w Drwęsie, w rejonie ulicy Jaworowej, 

dla działki o nr ewid. 25/12 -  zgodnie 
z ustaleniami Studium, dla terenu 
objętego przystąpieniem do opra-
cowania planu określono kierunek 
zagospodarowania jako tereny zabu-
dowy mieszkaniowo usługowej (M1). 
Powierzchnia opracowania wynosi 
ok. 1484 m2.

-  w Więckowicach, w rejonie ulicy Tar-
nowskiej i drogi wojewódzkiej nr 307 
- zgodnie z ustaleniami Studium, dla 
terenu objętego przystąpieniem do 
opracowania planu określono kieru-
nek zagospodarowania jako tereny 
obiektów produkcyjnych, składów 
i magazynów (P), tereny zabudowy 
mieszkaniowej z działalnością gospo-
darczą (M1U) oraz tereny rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej. Powierzch-
nia opracowania wynosi ok. 116 ha.

Rondo	Adriana	Napierały
Radni zdecydowali o nadaniu nazwy 

„Adriana Napierały” dla ronda położo-
nego w miejscowości Więckowice. Mając 
na względzie upamiętnienie osoby Wójta 
– „Klub Radnych Adriana Napierały” 
złożył wniosek o nadaniu nazwy ron-
du „Adriana Napierały”, które powstało 
w wyniku przebudowy drogi wojewódz-
kiej 307 w miejscowości Więckowice. 
Inwestycja, ta umożliwiła uruchomienie 
nowych terenów aktywizacji gospodar-
czej. Rondo zostało uroczyście otwarte 
w dniu 17 sierpnia 2020 roku przez Wójta 
Gminy Dopiewo - Adriana Napierałę. 
Była to również ostatnia inwestycja, 
którą otwierał Wójt Adrian Napierała.  

Nowe	Sołectwa		
w	Odnowie

Rada podjęła uchwałę w sprawie zgło-
szenia sołectw: Dopiewo i Konarzewo do 
programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 
2020+”, który jest regionalnym progra-
mem finansowanym z budżetu wojewódz-
twa wielkopolskiego. Program kładzie 
nacisk na aktywizację mieszkańców wsi 
przez ich angażowanie w planowanie 
(sołeckie strategie rozwoju) i realizację 
przedsięwzięć dotyczących swoich miej-
scowości. Program zachęca do samoor-
ganizowania się i współdziałania (grupy 
odnowy wsi, lokalne stowarzyszenia), 
wspomaga i kreuje oddolne inicjatywy 
społeczne, wspiera proces wyłaniania 
liderów społeczności wiejskich odgrywa-
jących zasadniczą rolę w kapitalizowaniu 
zasobów społecznych wsi.

Wolę przystąpienia do programu 
wyraziły sołectwa Dopiewo i Kona-
rzewo, które podjęły stosowne Uchwały 
Zebrania Wiejskiego, utworzyły Grupy 
Odnowy Wsi oraz dokonały wyboru Li-
dera. Przystąpienie sołectw do programu 
umożliwia wzięcie udziału w ogłasza-
nych przez Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Wielkopolskiego konkursach, 
a tym samym daje możliwość uzyskania 
wsparcia finansowego do zgłoszonych 
projektów.

Finanse
Ponadto Rada dokonała zmian 

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

Damian Gryska,  
Biuro Rady Gminy Dopiewo  

Fot. Adam Mendrala

Zgromadzenie Związku Międzyg-
minnego „Centrum Zagospodarowania 
Odpadów – SELEKT” zdecydowało 24 
września 2021 r. o wzroście ryczałto-
wej stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

Z dniem 1 listopada 2021 r. stawka 
za wywóz śmieci, odbieranych w sposób 
selektywny wyniesie 35 zł miesięcznie od 
mieszkańca, czyli 8 zł więcej niż obecnie. 
Wysokość zwolnienia za kompostowanie 
bioodpadów pozostanie na tym samym 
poziomie, czyli 2 zł.

W ostatnim roku wartość kosztów od-
bioru odpadów wytwarzanych w naszych 
domach wzrosła o blisko 14%. Dodatkowo 

Od	listopada	zmienia	się	opłata	
za	wywóz	śmieci

w tym okresie ceny rynkowe odbioru 
odpadów selektywnych zwiększyły się 
znacząco (nawet o kilkadziesiąt procent).

- To bardzo trudna decyzja doty-
kająca nas wszystkich, ale rosnące 
strumienie odpadów wytwarzanych 
w gospodarstwach domowych i wzrost 
cen zagospodarowania odpadów nie 
pozwalają utrzymać stawek na dotych-
czasowym poziomie. Niestety wpisuje 
się to w ogólną tendencje wzrostów cen 
w kraju. Ustalona stawka jest najniższą 
możliwą  zapewniającą bezpieczeństwo 
i jakość odbioru odpadów powiedział 
Paweł Przepióra, Wójt Gminy Dopiewo.

Warto dodać, że do końca 2019 r. 

odpady selektywne były przyjmowane 
na regionalnej instalacji przetwarzania 
odpadów bezpłatnie. W ostatnich dwóch 
latach sytuacja na tym rynku zmieniła 
się diametralnie. Dlatego liczymy na jak 
najszybsze sfinalizowanie prac ustawo-
dawczych dotyczących wprowadzenia 
opłat dla producentów wykorzystują-
cych opakowania (tzw. rozszerzona od-
powiedzialność producenta) oraz zachęt 
do używania recyklatów w produkcji. 
Te działania powinny obniżyć stawki 
w przyszłości.

CD
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Relacja	z	XXXV	uroczystej	
sesji	Rady	Gminy		
Dopiewo

Na uroczystej sesji radni ustanowili 
Nagrodę im. Adriana Napierały Wójta 
Gminy Dopiewo 2014 - 2020 „Dopiewski 
Talent”. Mają ją otrzymywać wybitnie 
utalentowani młodzi mieszkańcy Gminy 
Dopiewo - do 26 roku życia. Wójt Napie-
rała zmarł przedwcześnie w wieku 42 lat 
w końcu ubiegłego roku. Cieszył się dużą 
popularnością społeczną, zdobywając w 
wyborach samorządowych w 2014 i 2018 
r. odpowiednio: 67,5 i 78% głosów. Był 
dobrym gospodarzem, który dbał o zrów-
noważony rozwój Gminy Dopiewo. W 
2020 r. Gmina Dopiewo zajęła 5. miejsce 
w "Rankingu Samorządów Najdynamicz-
niej Rozwijających Przedsiębiorczość" 
w kategorii gmin wiejskich, a Urząd 
Gminy Dopiewo - tytuł "Wielkopolska 
Jakość" On sam otrzymał wcześniej tytuł 
"Wielkopolskiego Menadżera Jakości". 

Głosowanie było jednomyślne - za 
przyjęciem uchwały głosowali wszyscy 
radni obecni na sali (19 z 21 wchodzących 
w skład Rady Gminy Dopiewo). Pierw-
szą statuetkę - na pamiątkę - otrzymał 
9-letni syn zmarłego Wójta. Wręczył mu 
ją wraz z certyfikatem autentyczności 
Wójt Paweł Przepióra.

Autorem rzeźby „Dopiewski Talent” 
jest Piotr Makała, który ma w dorobku 
m.in. makietę grodu w Dąbrówce, minia-
turę budynku Sejmu RP -znajdującą się 
w Sejmie oraz sporą część wrocławskich 
krasnali. Statuetka łączy brąz i kamień, 
ma dębową podstawę. Symbolizuje talent, 
który czerpiąc z różnych źródeł tworzy 
nową wartość (wypolerowany kamień 
wyniesiony na trójnogu) i się rozwija 
(górny element wybijający się pionowo 
z obręczy wokół kamienia).

Po sesji przedstawiciele samorządu 
i rodziny wspominali Wójta Napierałę. 

Upamiętnienie Oprócz wspomnianych 
wcześniej samorządow-
ców Gminy Dopiewo, 
Powiatu Poznańskiego 
i Województwa Wiel-
kopolskiego, osobistą 
refleksją podzieliła się 
Prezydent Ostrowa 
Wielkopolskiego – Be-
ata Klimek, a wcześniej 
żona zmarłego – Joan-
na Napierała i ojciec 
Eugeniusz Napierała. 
Wyświetlono też film 
wspomnieniowy. 

W uroczystości 
wzięło udział wielu 
samorządowców z oko-
licznych gmin. Oprawę 
muzyczną zapewnił 
19-letni organista ze 
Skórzewa i student 
poznańskiego Uni-
wersytetu Muzycznego 
- Hubert Trojanek  oraz 
laureat Dopiewskiego 
Filara w kategorii „am-
basador” sprzed 4 lat 
- Grzegorz Tomczak 
(z Dopiewa) z zespo-
łem, znany m.in. z re-
fleksyjnych poetyckich 
piosenek i programów 
kabaretowych z Zeno-
nem Laskowikiem. 

Wydarzeniu to-
warzyszyła wystawa 
poświęcona śp. Ad-
rianowi Napierale, 
przekrojowo pokazu-
jąca jego aktywność, 
dorobek i pracę.

Uroczystość upa-
miętnienia rozpoczęła się wcześniej 
- godzinę przed sesją, przy rondzie 
w Więckowicach znajdującym się na 
drodze wojewódzkiej 307. Podczas 
wrześniowej sesji Rady Gminy Dopie-

wo radni zadecydowali o nadaniu temu 
rondu imienia Adriana Napierały i przed 
październikową sesją miała miejsce jego 
symboliczna inauguracja pod nadaną 
nazwą. Jego syn Wiktor, wspólnie z sa-

Wiktor Napierała odbiera pamiątkową statuetkę 
"Dopiewskiego Talentu", z numerem 1, z rąk 

Wójta Gminy Dopiewo - Pawła Przepióry

Odsłonięcie tablicy na rondzie w Więckowicach
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morządowcami: obecnym Wójtem Gminy 
Dopiewo - Pawłem Przepiórą, Przewodni-
czącym Rady Gminy Dopiewo - Leszkiem 
Nowaczykiem, Wicemarszałkiem Woj. 
Wielkopolskiego - Wojciechem Janko-
wiakiem i Wicestarostą Poznańskim - 
Tomaszem Łubińskim, odsłonił jedną 
z tablic. Pozostałe 3 tablice odsłonili 
prezesi jednostek Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych z Dopiewa - Paweł Jurga, 

Palędzia - Eugeniusz Czyż i Zakrzewa 
- Wojciech Dorna. Syn patrona ronda 
razem z Wicemarszałkiem posadził rów-
nież na rondzie drzewo. Rondo poświę-
cił proboszcz rodzinnej parafii Adriana 
Napierały – ks. kan. Roman Janecki, 
w asyście ks. Marka Niemira, proboszcza 
parafii w Skórzewie. Fanfary w momen-
cie inauguracji zagrali przedstawiciele 
Orkiestry Dętej Gminy Dopiewo. 

Adrian Napierała był Wójtem Gminy 
Dopiewo w latach 2014 – 2020, zmarł 
przedwcześnie w końcu ubiegłego roku. 

Adam Mendrala 
Fot. Urząd Gminy Dopiewo /  

Beata Spychała, Michał Juskowiak, 
Milena Wolna i Adam Mendrala

Fanfary zagrali muzycy Orkiestry Dętej Gminy Dopiewo

Koncert Grzegorza Tomczaka z zespołem

Poświęcenie ronda

Eugeniusz Napierała, ojciec byłego Wójta Gminy Dopiewo

Wójt Gminy Dopiewo - Paweł Przepióra

Prezydium Rady Gminy Dopiewo: Wojciech Dorna, 
Leszek Nowaczyk i Piotr Dziembowski

Wśród uczestników uroczystości byli samorządowcy regionu, przedstawiciele jednostek gminnych i rodzina śp. Adriana Napierały
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Otwarcie	nowej	siedziby	
PODGiK	

Pracownicy naszego Powiatowego 
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej przyjmują klientów 
w nowej lokalizacji przy ul. Franowo 
26 w Poznaniu. To teraz jeden z naj-
nowocześniejszych w Polsce tego typu 
urzędów. Funkcjonalne wnętrza i in-
nowacyjne systemy informatyczne za-
pewniają naszym mieszkańcom usługi 
na najwyższym poziomie. 

Przestrzeń ośrodka jest dwukrotnie 
większa, warunki pracy komfortowe, sta-
nowiska obsługi liczniejsze, dzięki czemu 
wszystko przebiega sprawniej i szybciej. 
Co istotne wiele spraw, łącznie z opłatami, 
można załatwić przy jednym okienku. 
Również dostęp do dokumentów stał 
się bezpośredni, bowiem mieszczące do 
tej pory w trzech miejscach archiwum, 
znajduje się teraz w podziemiach urzędu. 

Do PODGiK-u można dogodnie do-
jechać z różnych kierunków. W pobli-
żu znajdują się zarówno duży parking, 
jak i przystanki komunikacji zbiorowej. 
Natomiast ci, którzy chcą zaoszczędzić 
czas, mogą swoje sprawy załatwiać bez 
wychodzenia z domu. Wystarczy internet 
oraz, w niektórych przypadkach, podpis 
elektroniczny. Ośrodek oferuje bowiem 
osiem różnych e-usług dla klientów indy-
widualnych, geodetów, rzeczoznawców, 
komorników czy gmin. 

Nowe lokum PODGiK-u kosztowało 
blisko 30 mln złotych, a inwestycja sfi-
nansowana została z budżetu powiatu 
poznańskiego. 

Bezpieczny		
pierwszoklasista

Na początku października, wraz ze 
służbami mundurowymi, zainauguro-
waliśmy 20. edycję akcji przekazywania 
kamizelek odblaskowych pierwszokla-
sistom. W tym roku 610 sztuk trafi do 
8 podstawówek w gminie Dopiewo: 
w Dąbrowie, Dopiewcu, Konarzewie, 

Porozmawiajmy	o	Powiecie
Skórzewie, Więckowicach,  Dopiewie 
oraz dwóch placówek w Dąbrówce. 
Łącznie odblaski otrzyma 6 tys. dzieci 
z całego powiatu. 

To inicjatywa edukacyjna dla naj-
młodszych promująca także szeroko 
pojęte bezpieczeństwo – zarówno na 
drodze, jak i w domu. Podczas spotkań 
w ramach akcji „Chcę być widoczny, chcę 
być bezpieczny” strażacy i policjanci opo-
wiadają w szkołach również o zasadach 
ruchu drogowego, czujkach czadu czy 
trosce o środowisko. 

Czujka	czadu
Po raz kolejny Powiat Poznański 

wraz z Komendą Miejską Państwowej 
Straży Pożarnej w Poznaniu organizują 
program edukacyjny z zakresu bezpie-
czeństwa pożarowego „Czujka tlenku 
węgla może uratować Twoje życie”. To 
już X edycja konkursu. Jest on skiero-
wany do osób zameldowanych w gmi-
nach Powiatu Poznańskiego. Należy 
prawidłowo wypełnić ankietę i złożyć 
ją w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu, za pośrednictwem formu-
larza elektronicznego zamieszczonego 
na stronie www.powiat.poznan.pl lub 
www.kmpsp.poznan.pl albo przesłać 
drogą pocztową. 

Do formularza trzeba dołączyć pro-
pozycję hasła promocyjnego powiatu po-
znańskiego. Co dwa tygodnie komisja 
konkursowa na podstawie prawidłowych 
odpowiedzi i najciekawszych sloganów 
przyzna 10 urządzeń. 

Domowa czujka tlenku węgla to 
najprostszy sposób na zabezpieczenie 
przed czadem, który jest gazem silnie 
trującym, bezbarwnym i bezwonnym, 
bardzo niebezpiecznym, zwanym „ci-
chym zabójcą”. To małe urządzenie wy-
krywa śmiertelne zagrożenie we wcze-
snej fazie i ostrzega o jego pojawieniu 
wydając sygnał dźwiękowy. W ramach 
dotychczasowych 9. edycji wpłynęły do 
Starostwa Powiatowego 2832 ankiety. 
774 laureatom konkursu przekazano 
czujki tlenku węgla.

Szczegóły i regulamin konkursu, 
który trwać będzie do 31 marca 2022 
r., jest dostępny na stronie www.po-
wiat.poznan.pl. Zachęcam serdecznie 
do udziału!

Ścieżka	połączy		
Szreniawę	z	Komornikami

Ta informacja ucieszy wszystkich, 
którzy poruszają się samochodem, prze-
mieszczają się na rowerze czy wygodnie 

dojeżdżają koleją. Nowa ścieżka i chod-
nik o długości 1,1 km i szerokości 3,70 
m umożliwią dogodny dojazd rowerem 
z Komornik do zintegrowanego węzła 
przesiadkowego w Szreniawie, a następ-
nie pozostawienie swoich dwóch kółek 
na parkingu typu B+R oraz kontynuowa-
nie podróży transportem publicznym 
(autobus podmiejski, kolej).

Ścieżkę wzdłuż drogi powiatowej 
nr 2495P oświetlą energooszczędne 
lampy, powstaną tam bezpieczne przej-
ścia i przejazdy oraz dojazdy do posesji. 
Zbudowane zostaną rowy odwadniające, 
staną przystanki komunikacji zbiorowej. 
Zakończenie prac przewidywane jest na 
grudzień br.

Szreniawa to nie tylko zintegrowany 
węzeł przesiadkowy, to także miejsco-
wość, w której siedzibę ma Muzeum 
Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rol-
no-Spożywczego, gdzie mieszczą się uro-
kliwy pałac oraz mauzoleum. To również 
punkt wypadowy do Wielkopolskiego 
Parku Narodowego. 

Koszt całego projektu to 2,132 mln zł, 
natomiast dofinansowanie dla powiatu 
poznańskiego w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych wyniesie 1,742 
mln zł. Samorząd powiatowy dołoży 225 
tys. zł, a Komorniki – 165 tys. zł. 

Wolne	miejsca		
w	Lisówkach

Dom samotnego rodzica w Lisów-
kach w naszej gminie nadal dysponuje 
wolnymi miejscami dla osób, które po-
trzebują tymczasowego schronienia. Ta 
komfortowa placówka przyjmuje matki, 
ojców małoletnich dzieci, kobiety w ciąży, 
rodziców w trudnej sytuacji życiowej, 
wymagających okazjonalnego wsparcia. 
Pracownicy ośrodka zapewnią wspar-
cie instytucjonalne, psychologiczne, 
socjalne czy prawne. Potrzebujący po-
mocy otrzymają szczegółowe informacje 
w Powiatowym Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Poznaniu przy ul. Słowackiego 
8 (I piętro) lub telefonicznie pod nr tel. 
61 8410 710.
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Wspomnienie		
o	Adrianie	Napierale

W tym miesiącu odbyła się sesja rady 
gminy poświęcona pamięci poprzedniego 
wójta Dopiewa, śp. Adriana Napierały. 
Mimo tak smutnej okazji, cieszę się 
z inicjatywy o ustanowienie nagrody 
jego imienia „Dopiewski Talent” dla 
młodych, uzdolnionych mieszkańców 

gminy. Tak aktywny i zaangażowany 
samorządowiec może być wzorem dla 
kolejnych pokoleń. Zapamiętamy go bo-
wiem jako inicjatora zmian, zwolennika 
rozwoju, śmiałego marzyciela z werwą do 
realizowania zamierzeń. Odchodząc po-
zostawił nie tylko pustkę, ale też wzorzec 
do naśladowania. Kładąc podwaliny pod 
nowoczesną, dynamiczną samorządność, 
zainspirował do niezależności i skutecz-

ności. I takie wartości, szczególnie dziś, 
należy promować. 

Tomasz Łubiński,  
Wicestarosta Poznański  

Fot. Arch. T. Łubińskiego  
Zapraszamy do odwiedzania 

strony: powiat.poznan.pl

Po przerwie wakacyjnej na sierp-
niowej sesji rady Powiatu Poznańskiego 
z wielkim zaskoczeniem przyjęliśmy fakt, 
że wykonanie budżetu powiatu różni się 
od planowanego na I półrocze br. o ponad 
146 milionów złotych. Na koniec czerwca 
br. planowany był deficyt w wysokości 
ponad 85 milionów złotych, tymczasem 
okazało się, że jest nadwyżka w wysokości 
ponad 60 milionów złotych!

Przez ostatnie miesiące w mediach 
i od wielu samorządowców usłyszeć 
mogliśmy, że w samorządzie jest mniej 
pieniędzy niż wcześniej, że prowadzane 
przez rząd zmiany ograniczają wpływy do 
budżetu gmin i powiatów. Przedstawiano 

Milionowe	niedoszacowania
na dowód tego różne wyliczenia, organi-
zowane były konferencje i happeningi. 
Jednak gdy przychodzi do przedstawie-
nia rzeczywistych danych, okazuje się, 
że sytuacja finansowa samorządów jest 
lepsza niż próbuje nam się wmówić, co 
widać chociażby po wpływach z podatków 
PIT i CIT, które w przypadku powiatu 
poznańskiego rosną nieprzerwanie od 
2015 r.

Zdaję sobie sprawę, że obecnie wszy-
scy funkcjonujemy w nadzwyczajnych 
warunkach, które mam nadzieję, wkrótce 
się zakończą. Ta „nadzwyczajność” może 
być pewnym usprawiedliwieniem dla 
niedoszacowań w budżecie powiatu. 
Jednakże taka sytuacja ma miejsce po 
raz drugi – w wykonanym budżecie za 
miniony rok także miał być deficyt (ponad 
63,7 mln zł), a ostatecznie była nadwyżka 
(ponad 3,6 mln zł) – w sumie różnica 
ponad 67 milionów zł. Na powyższych 
przykładach widać, że publiczne „darcie 
szat” w sprawie rzekomego zabierania 
samorządom środków finansowych ni-
jak ma się do twardych danych, które 
zdecydowanie przedstawiają inną rze-
czywistość. Jak widać samorząd to też 
polityka.

***
W kalendarzu mamy nowe święto – 

Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania 
Wielkopolskiego; dzień 27 grudnia, choć 
ustanowiony został świętem państwo-
wym, nie jest dniem wolnym od pracy.

1 października br. Sejm jednogłośnie 
poprał projekt złożony przez Prezydenta 
Andrzeja Dudę. Warto zaznaczyć, że od 
połowy czerwca br. prowadzona była 
akcja zbierania podpisów poparcia pod tą 
inicjatywą, której pomysłodawcami było 
m.in. Muzeum Narodowe w Poznaniu 
i kilka innych wielkopolskich instytucji. 
Także jako rada powiatu poznańskiego 
jednogłośnie przyjęliśmy stanowisko po-
parcia tej inicjatywy. Bardzo dobrze się 
stało, że w końcu coraz dobitniej przypo-
mina się o wielkiej roli, jaką wielkopol-
scy powstańcy w latach 1918-1919 swoją 
dzielną postawą wywalczyli. Znaczenie 
zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 
w ukształtowaniu się granic II Rzeczy-
pospolitej jest nieprzecenione.

Paweł Ratajczak 
Radny Powiatu Poznańskiego

System	gospodarowania	odpadami		
musi	się	sam	finansować	

Rozmowa z Dorotą Lew – Pilar-
ską, Prezesem Związku Międzyg-
minnego Centrum Zagospodaro-
wania Odpadów „Selekt”.

Podczas zgromadzenia człon-
ków ZM CZO Selekt, które odbyło 
się 24 września 2021 r., postano-
wiono o wzroście cen. Skąd się 
wzięło 8 zł podwyżki na osobę za 
miesiąc? Cena od listopada ma 
wzrosnąć do 35 zł. Październik 
to ostatni miesiąc z opłatą 27 zł 

za osobę. Mieszkańcy twierdzą, że 
podwyżka jest zbyt wysoka.

- Stawka opłat, jaka została przed-
stawiona w uchwale na Zgromadzeniu 
Związku, została wyliczona w oparciu 
o dochody, koszty i ilości odpadów, ja-
kie trafiają do Instalacji Komunalnej 
w Piotrowie Pierwszym.  Podstawą tego 
wyliczenia była rzetelnie wykonana kal-
kulacja. Potrzebne są: ilości odpadów 
zebranych, koszty zbiórki i transportu 
oraz koszty związane z zagospodaro-
waniem wszystkich odpadów. Wzrost 
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obecnej stawki jest podyktowany bar-
dzo znacznym wzrostem ilości odpadów 
w stosunku do ilości przyjętych odpadów 
przy kalkulowaniu stawki obecnie obo-
wiązującej. Do kalkulacji przyjęliśmy 
ok. 5255 ton odpadów komunalnych 
zmieszanych i selektywnych na mie-
siąc, a średnia z 8 miesięcy to ponad 
6950 ton. Odpadów BIO przyjęliśmy 
do kalkulacji  ok. 662 tony na miesiąc, 
a średnia  z 8 miesięcy bieżącego roku 
to ponad 1720 ton! 

Dane ilościowe przyjęto do kalkulacji 
na podstawie ilości odpadów zebranych 
w 2019 r. Cena 27 zł od mieszkańca, która 
obowiązywała od kwietnia 2020 r., była 
efektem obniżenia decyzją zgromadzenia 
kwoty 28 zł wynikającej z kalkulacji do 
27 zł. Stąd też podwyżka od listopada, 
a nie od stycznia. Należy przypuszczać, 
że wzrost ilości odpadów komunalnych 
(zmieszanych i selektywnych) spowodo-
wany jest m.in. pandemią i zwiększo-
nymi  zakupami internetowymi. Nato-
miast BIO - od 2020 zbieramy je przez 
cały rok, a nie jak poprzednio w 2019 
r. przez 7 miesięcy. Do tego zbiegły się 
również sprzyjające warunki pogodo-
we - więcej deszczu, więcej odpadów 
zielonych. Z naszych obserwacji wynika, 
że mieszkańcy nie są zainteresowani 
kompostowaniem odpadów, chcą mieć 
piękne czyste posesje (obecnie w systemie 
widnieje tylko 370 kompostowników 
na 9077 deklaracji).  Pod uwagę nale-
ży wziąć również bardzo niepokojące 
sytuacje na rynku krajowym - wpro-
wadzane bardzo wysokie podwyżki 
za energię, paliwo, gaz (w Tarnowie 
Podgórnym i Kaźmierzu podwyżka 
o 170% ), wzrost najniższej pensji do 
3010 zł – dlatego też nie wiadomo jak 
będą w przyszłym roku wyglądały 
koszty zagospodarowania odpadów? 
Może być tak, że mimo podwyżki, opłata 
nie wystarczy. Są to sytuacje bardzo 
niekorzystnie wpływające na każdą 
dziedzinę naszego życia, a nie mamy 
na nie żadnego wpływu. Dodatkowo 
we wrześniu skończyła się przestrzeń 
na wysypisku odpadów w Granowie, 
które było rekultywowane posortami 
z Instalacji Komunalnej i koszty depono-
wania tam odpadów były bardzo niskie, 
a od października niestety odpady te 
trafiają na inne wysypisko. Sytuacja 
ta powoduję, że odpady te muszą być 
wywożone dalej i po 3 razy droższych 
cenach. To wszystko finalnie wpływa na 
wysokości opłat. Związek podjął decyzję 
o podwyżce również ze względu na to, 
aby nie nadwyrężać budżetów gmin, 
które i tak mają w obecnym czasie cięż-
ką sytuację finansową. Dopłata przez 
gminy brakujących środków w znacznej 
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mierze pogorszyłaby jeszcze sytuację 
gmin, a w niektórych przypadkach gmi-
ny nie miałyby skąd wziąć gotówki, aby 
sfinansować system w Związku.

Są gminy w okolicy, które po-
trafią utrzymać ceny na niższym 
poziomie – być może dopłacają, 
ale jednak opłaty za odbiór śmieci 
mniej obciążają budżety domowe 
mieszkańców  (Tarnowo Podgór-
ne i Luboń). Dlaczego to nie jest 
możliwe w gminach należących 
do Selektu?

- Jeżeli przed 23 września 2021 r. 
gminy dopłacałyby do systemu gospo-
darki odpadami, to łamałyby przepisy 
dotyczące finansowania tego zadania. 
Od 23 września br., a więc z dniem wej-
ścia w życie kolejnych zmian do ustawy 
o czystości i porządku istnieje możli-
wość dopłacania z budżetów gmin do 
systemu gospodarowania odpadami. 
Ta ewentualność była na Zarządzie i na 
spotkaniu roboczym  rozważana. Jednak 
musimy sobie zdać sprawę, że gminy nie 
mają wolnych środków, a ewentualne 
dopłaty byłyby kosztem gminnych in-
westycji. Co do stawek u sąsiadów - nie 
mogę wypowiadać się na temat stawek 
opłat w innych  jednostkach, bo nie mam 
żadnych danych źródłowych. Wiem 
jedno, że za każdym razem, gdy tylko 
u nas zmieni się stawka, nasi sąsiedzi 
dokonują również zmian i o dziwo ich 
stawki są zbieżne z naszymi wyliczenia-
mi lub tożsame. Przypomnę tylko, że od 
początku działania systemu założenia 
ustawowe były takie, aby skalkulowane 
stawki w pełni zapewniały finansowa-
nie systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi. Związek finansuje się 
tylko z wpłat od mieszkańców i nie 
ma innych możliwości finansowania 
systemu. W odróżnieniu od gmin, któ-
re do tej pory brały środki finansowe 
z własnych budżetów. Tylko pytanie jak 
długo można to robić kosztem innych 
inwestycji gminnych.

Czy jest Pani zadowolona z po-
ziom wskaźnika  pokrycia terenu 
gminy deklaracjami co do ilości 
osób zamieszkujących nierucho-
mość. Jak się to odnosi do terenu 
całego ZM CZO Selekt.

- Tak, jestem zadowolona. Oczywi-
ście może gdzieś są osoby, które pró-
bują unikać tego obowiązku. Jednak 
w przypadku ujawnienia faktu braku 
zgłoszenia i niepłacenia za odbiór odpa-
dów, drogo to takie osoby kosztuje. Na 
ostatniej konferencji, w której uczest-
niczyłam, a brało w niej udział ponad 
20 Związków, okazało się, że Związek 
„Selekt” znajduje się w czołówce, jeże-
li chodzi o doszczelnienie systemu (ok. 

94 %).
Czy wzrost ceny może mieć, 

Pani zdaniem, wpływ na zmniej-
szenie się liczby deklaracji, bo 
niektórzy „zaktualizują” listę 
osób zamieszkujących faktycz-
nie nieruchomość, wykreślając 
na przykład osoby przebywające 
w domach w weekend?

- Powtórzę: wzrost stawek jest spo-
wodowany wzrostem ilości wytwarza-
nych odpadów. Każdy, dokonując ja-
kichkolwiek zakupów, powinien robić to 
z rozmysłem i pomyśleć o odpadach. Nie 
ma nic za darmo - za wszystko musimy 
zapłacić. Proszę obserwować, co jest 
wystawiane w terminach zbiórki gaba-
rytów? Przedmioty w bardzo dobrym 
stanie są wyrzucane. Za każdą tonę tych 
odpadów słono płacimy. W minionym 
miesiącu w Czempiniu zebraliśmy ponad 
168 ton gabarytów, a rok temu tylko 
90. Tak jest w każdej gminie, gdzie ta-
kie odbiory już nastąpiły. Niech każdy 
odpowie sobie, o czym to świadczy.

Jaki wpływ na cenę mają ocze-
kiwania finansowe firm przewozo-
wych odbierających i wywożących 
odpady, a jaki opłaty środowiskowe 
i inne czynniki (jakie)?

- Przetargi na odbiór i transport 
odpadów miały miejsce jesienią 2019 r. 
i wiosną 2020 r.. Wtedy właśnie byliśmy 
zmuszeni  podnieść stawki opłat do 27 zł.  
Obecnie mamy ogłoszony przetarg dla 
Gminy Buk, gdyż procedujemy przyjęcie 
tej gminy w poczet członków Związku 
z dniem 1 stycznia 2022 r.  Przetargi 
dla wszystkich - już 18 gmin - będziemy 
ogłaszać po połowie  2022  r. 

Co otrzymają w listach miesz-
kańcy gmin członkowskich od ZM 
CZO Selekt? Ile listów zostanie 
wysłanych? Jaki jest cel tej akcji?

- Opłata za gospodarowanie odpa-
dami jest daniną publiczną. Zgodnie 
z ordynacją podatkową przy zmianie 
wysokości stawki opłaty mamy obo-
wiązek poinformować pisemnie listem 
poleconym za potwierdzeniem odbio-
ru każdego podatnika. Tych przesyłek 
w najbliższym czasie wyjdzie ok. 65 
tysięcy. Zdarza się, że listy nie są po-
dejmowane przez adresata. List awi-
zowany i nie podjęty w świetle prawa 
jest traktowany jak doręczony. Koszt 
całej operacji ok. 600 tysięcy złotych.

Z iloma firmami wywożącymi 
odpady z terenu gmin członkow-
skich ZM CZO Selekt współpracuje?

- W wyniku przeprowadzonych 
przetargów mieszkańców Związku 
obsługuje 7 firm.

Czy zdarza się, że firmy rywali-
zują o obsługę danej gminy?

- Rywalizację, o którą Pan pyta ob-
serwujemy na przetargach. Są gminy 
w Związku, w przypadku których wpły-
nęło kilka ofert i takie, w przypadku 
których z ledwością wpłynęła jedna 
oferta.

Dlaczego w przetargu dotyczą-
cym Dopiewa pojawia się jedna 
firma? Czy teren Gminy Dopiewo 
jest mało interesujący dla innych 
podmiotów?

- Gmina Dopiewo jest bardzo trudna 
w obsłudze i mało która firma decy-
duje się, by złożyć ofertę w przetargu. 
W związku z tym obsługa Gminy Do-
piewo nie jest tania. 

Jak często ZM Selekt otrzy-
muje sygnały od mieszkańców 
dotyczące jakości obsługi firm 
przewozowych?

- Z każdej gminy otrzymujemy sy-
gnały dotyczące pracy danej firmy. Ich 
liczba zależy od wielkości danej gminy, 
jej specyfiki i od sprawności kierownika 
kontraktu odpowiedzialnego z ramienia 
obsługującej firmy za realizacje umo-
wy. Do 2019 r. często spotykaliśmy się 
w Urzędzie Gminy Dopiewo w sprawie 
realizacji umowy przez firmę. Obecnie 
usługi świadczy  ta sama firma, ale jest 
inny kierownik kontraktu i współpraca 
układa się  bardzo dobrze.

Czy Dopiewo jest pod wzglę-
dem obsługi gminą typową, czy 
szczególną wśród „selektowej 
siedemnastki”?

- To pytanie należało by skierować 
do firmy Alkom obsługującej mieszkań-
ców. Ale sądzę, że chyba jest szczególne, 
świadczy o tym fakt, że żadna inna fir-
ma niż Alkom nie startuje w przetargu, 
a przydałaby się konkurencja, wtedy 
może byłyby niższe ceny? 

Jakie miejsce pod względem 
„produkcji odpadów” zajmuje Do-
piewo wśród  gmin należących do 
Związku Selekt?

- Takie dane dla wszystkich gmin 
przygotowywane są w analizie systemu 
gospodarki odpadami. Za rok obecny 
analiza będzie  przygotowywana do 
30 kwietnia 2022 r.  Za rok 2020, tylko 
biorąc pod uwagę odpady zmieszane, 
Gmina Dopiewo była  na piątym miej-
scu pod względem ilości zmieszanych 
odpadów przypadających na jednego 
mieszkańca. 

Jaką przyszłość widzi Pani dla 
ZM CZO Selekt? Czy Związek bę-
dzie ewoluował, przetrwa, upadnie, 
rozwinie się, skurczy? W jakim 
kierunku zmierzamy?

- Związki Międzygminne powoły-
wane są do realizacji pewnego celu. 
W naszym przypadku zadania zwią-
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zanego z gospodarowaniem odpadami 
komunalnymi. Związek reprezentujący 
Gminy ma większą siłę negocjacyjną 
i ma w swoich rękach największy ar-
gument- stały dopływ do instalacji 
dużej ilości odpadów, ceny na bramie 
za zagospodarowanie odpadów są dla 
Związku  niższe niż dla indywidualnie 
rozliczającej się gminy i są to różnice 
rzędu 100- 150 złotych na 1 tonie w za-
leżności od frakcji i sytuacji na rynku 
odpadowym.

Zainteresowanie byciem w Związku 
rośnie. Łatwiej jest realizować jakiekol-
wiek zadanie w Związku. Nasz Związek 
z dniem 1 stycznia powiększy się o 1 
gminę i raczej  bardziej się nie rozrośnie, 
gdyż nie jesteśmy zainteresowani jego 
dalszym powiększaniem. Moce przero-
bowe są ograniczone . W przypadku 
Gminy Buk to wyjątkowa sytuacja. Na-
tomiast w drugą stronę - czy się skurczy? 
Przynależność Gminy w Związku jest 
dobrowolne.  Jaka przyszłość Związku 
naszego czy innych Związków - trudno 
powiedzieć w czasach tak dynamicznie 

zmieniającego się prawa, które rzadko 
widzi tego typu „twory” np. sam sys-
tem BDO - nie widzi Związków. Dla 
przykładu: nasi pracownicy za 2019 
i 2020 zamiast ok. 80 sprawozdań (rok 
2018) składanych przez firmy wpisane 
do Rejestru Działalności Regulowanej 
mieli  do sprawdzenia, weryfikacji i we-
zwania do korekt ok. 1500! I robiły to te 
same dwie osoby. To było prawdziwe 
wyzwanie, a nawet szaleństwo. Ogrom 
pracy w tym temacie jest nie do opisa-
nia.  Dodam, że nie jest to jedyny zakres 
obowiązków tych dwóch pracownic. 
Bardzo ważnym czynnikiem jest rów-
nież osiągnięcie poziomów odzysków  
co w przypadku braku uczestnictwa 
w Związku byłoby dla niektórych gmin 
nie możliwe. To wszystko to ogrom 
pracy jaki wykonujemy dla Państwa 
i mieszkańców. Mogę tylko zapewnić, 
że staramy się ją wykonywać z wiel-
kim zaangażowaniem, sumiennie i jak 
najlepiej.

Podobno otrzymała Pani pro-
pozycję spotkania się z radnymi 

Gminy Dopiewo, ale nie skorzystała 
z tego zaproszenia. Dlaczego?

- Przewodniczący Rady skierował 
do mnie zaproszenie na posiedzenie ko-
misji Rady Gminy Dopiewo. Jednak ze 
względu na ogrom prac związanych ze 
zmianą stawki i przyjęciem nowej gminy  
Buk w poczet członków  sprawiają , że 
wszystkie siły robocze są skierowane na 
w/w zadanie. Pracujemy w soboty i po 
godzinach, aby skutecznie  i w odpowied-
nim czasie poinformować wszystkich 
mieszkańców o podjętej przez Zgroma-
dzenie decyzji.    

Informacja o zmianie stawki jasna 
i czytelna w formie graficznej trafiła   
już do wszystkich gmin członkowskich 
z prośbą o  zamieszczenie na stronach 
internetowych  oraz w prasie lokalnej. 
Radni  zawsze mogą skierować  pytania 
drogą mailową. 
Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiał: Adam Mendrala 
Fot. Arch. D. Lew – Pilarskiej 

Graf. ZM CZO „Selekt”

Bianka i Roma są siostrami, ale łączy 
je coś więcej. Ekologię zaszczepili w nich 
rodzice. Od kilku miesięcy dziewczynki 
zbierają śmieci, porzucone przy drodze 
i w pobliskim lesie. Raz „wyzbierany” 
problem powraca jak bumerang, dlate-
go postanowiły zwrócić się o pomoc do 
wójta gminy Dopiewo.

Starsza z sióstr – Bianka (9 lat) na-
pisała we wrześniu  wniosek do wójta 
gminy Dopiewo – Pawła Przepióry, który 
złożyła razem z tatą w Urzędzie Gminy 
Dopiewo: „Drogi Panie Wójcie, ja z moją 
rodziną staramy się dbać o środowisko.  
Już w lutym razem z siostrą zebrałyśmy 
śmieci na polu obok nas. Jednak pola 
kukurydzy na ulicy Majcherka ciągle są 
zaśmiecane. Dlatego tydzień temu zno-
wu musieliśmy posprzątać małe szklane 
buteleczki . To ich jest najwięcej. Za każ-
dym razem zbierałyśmy ich cały worek. 
Prosimy o ustawienie koszy na śmieci na 

Ekolożki	z	Dopiewa

ul. Majcherka. Pozdrawia Bianka Ula-
towska”. Do listu Bianka dołączyła mapę, 
wskazując miejsca, w których wskazane 
byłoby postawienie przydrożnego ko-
sza. List napisała w imieniu własnym 
i siostry – Romy (6 lat).

Wójt list przeczytał i polecił urzędni-
kowi zajmującemu się ochroną środowi-
ska dodanie lokalizacji podpowiedzianej 
przez dziewczynkę do listy punktów na 
mapie gminy Dopiewo, które mają zostać 
wyposażone w nowe kosze na śmieci. 
Takich miejsc jest już w gminie 760, 
w tym 85 tegorocznych. Każdego roku 
gmina stawia nowe kosze. 

Wójt zaprosił dziewczynki z rodzi-
cami, by wspólnie zamontować kosz na 
nowo wybudowanym chodniku przy ul. 
Majcherka, obok kukurydzianego pola. 
Montaż miał miejsce miesiąc po złożeniu 
wniosku - 14 października. Poprzedziło 
go spotkanie w urzędzie, podczas którego 

wójt wręczył Biance i Romie dyplomy 
uznania i gminne upominki, podkreślając 
że warto dbać o środowisko i otoczenie. 
Pogratulował ojcu córek. - Może być Pan 
dumny z dziewczynek. Ekologia sprawia 
im autentyczną radość. Bawią się nią. 
Duża w tym Państwa zasługa. Gratulu-
ję – powiedział Paweł Przepióra, wójt 
gminy Dopiewo.
-  Ekologia była naszym sposobem na 

lock down – mówi Bartosz Ulatowski, 
ojciec Bianki i Romy. 

-  Czasem namawiamy tatę, żeby wyjść 
na zbieranie śmieci do lasu albo przy 
drodze. Bardzo to lubię. Zawsze ubie-
ramy rękawiczki i bierzemy worek 
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ekologia

- dodaje młodsza z sióstr Roma.  
-  Nasze zbieranie zaczęło się od tej 

kukurydzy. Zauważyłyśmy podczas 
spaceru, że jest tu dużo „setek”. Bar-
dzo podoba mi się to, że tata zachęcił 
nas do zbierania śmieci. Zbieramy 
w domu też wodę deszczową i prąd 
słoneczny – opowiada Bianka Ula-
towska. 
Własnoręczne przykręcanie kosza, 

w asyście wójta i pod okiem taty, spra-
wiło Biance i Romie dużo frajdy. Miejmy 
nadzieję, że nowy kosz rozwiąże pro-
blem z przydrożnymi śmieciami przy 
ul. Majcherka w Dopiewie. 

Adam Mendrala 
Fot. Beata Spycha-

ła i Adam Mendrala

Park w Dąbrówce był miejscem spo-
tkania Wójta Gminy Dopiewo – Pawła 
Przepióry i Marka Palacza - Prezesa 

Porządkowa	współpraca

Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej 
„Dąbrówka”, do której należy park. 
Panowie rozmawiali o śmieciach. Nie-

dawno na wniosek mieszkańców, dla 
których park jest miejscem spacerów, 
prezes RSP postawił tu 3 kubły na śmieci. 
Wójt zapewnił, że regularnym opróżnia-
niem koszów zajmować się będą służ-
by gminne. Dzięki współpracy łatwiej 
będzie w tym urokliwym przyrodniczo 
(zabytkowy park dworski ze stawem) 
i wartościowym historycznie miejscu 
(ruiny grobowca dawnych właścicieli 
dworu – Tempelhoffów) zachować po-
rządek sprzyjający spacerom i odpo-
czynkowi. Śmieci jest gdzie wrzucać, 
ale to czy będą lądować w kubłach a nie 
na ścieżkach i między drzewami, zależy  
już od odwiedzających park.

AM, fot. A. Mendrala

Trzy drzewa pomnikowe z terenu 
Gminy Dopiewo przeszły zabiegi pie-
lęgnacyjne. W połowie września pod-
dano im dwie sędziwe lipy rosnące 
w Konarzewie przy murze okalającym 
kościół (obwody pni: 380 cm i 415 cm), 
a 30 września - dąb w Dąbrówce przy 
skrzyżowaniu ul. Poznańskiej i Lipowej, 
znajdujący się na terenie jednej z po-
sesji przylegających do drogi (obwód 
pnia 443 cm). 

- Lipy pozbawiliśmy gałęzi suchych 
i nadłamanych, krzyżujących się i zagro-
żonych złamaniem. W przypadku jednej 
z lip usunęliśmy przewodnik czyli konar 
znaczących rozmiarów. Obydwa drze-
wa miały zrobione korekty obwodowe. 
Dąb poddaliśmy cięciom sanitarnym 

Pielęgnujemy	drzewa	pomnikowe
i skorygowaliśmy koronę - mówi 
Katarzyna Snuszka, certyfikowany 
inspektor drzew z firmy aborystycz-
nej Timber.

Na terenie Gminy Dopiewo wy-
stępuje 10 drzew pomnikowych – 5 
dębów szypułkowych i 5 lip szeroko-
listnych. Najstarszym spośród tych 
drzew może być lipa na drodze z Ko-
narzewa do Wypalanek, która ma 
największy obwód pnia – aż 520 cm. 
To grubość pnia ma świadczyć o wieku 
drzewa, Jak go obliczyć? Dzielimy obwód 
przez 5 i mnożymy razy 2. Według tej 
zasady drzewa których dotyczyły wrze-
śniowe zabiegi pielęgnacyjne mogą mieć 
ok. 155, 166 i 177 lat. 

Zabiegi pielęgnacyjne pomników 

przyrody pozwalają na przedłużenie im 
życia i likwidację zagrożeń dla porusza-
jących się pod ich konarami pieszych 
i pojazdów. 

AM 
Fot. Michał Juskowiak

Dąb pomnikowy w Dąbrówce
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Dzień	Edukacji	Narodowej

List	Wójta	z	okazji	
Dnia	Edukacji		
Narodowej

 
“Dobry wychowawca,  

który nie wtłacza a wyzwala,  
nie ciągnie a wznosi,  

nie ugniata a kształtuje,  
nie dyktuje a uczy,  
nie żąda a zapytuje  

– przeżyje wraz z dziećmi wie-
le natchnionych chwil.”

Janusz Korczak

Dyrektorzy, Nauczyciele,  
Pracownicy szkół i przedszkoli  
Gminy Dopiewo 
Szanowni Państwo!

14 października obchodzimy w Polsce 
„Dzień Edukacji Narodowej” – święto 
nauczycieli i pracowników oświaty. 
Upamiętnia ono powstanie w 1773 r. 
Komisji Edukacji Narodowej - pierw-
szego w Europie ministerstwa oświaty. 
Fakt wyjątkowy, będący powodem do 
dumy. Rok wcześniej miał miejsce jednak 
pierwszy rozbiór Polski, zapowiadający 
trudny okres w naszej historii i wyzna-
czający kilku pokoleniom nauczycieli 
szczególne zadania.

Również nasza rzeczywistość, ta 
oświatowa i pozaoświatowa, stawia 
przed edukacją poważne wyzwania 
i dylematy, wcale nie łatwiejsze od tych 
z okresu zaborów. Bez względu na czas 
i okoliczności szkoła nie tylko powinna 
realizować program, ale uczyć samo-
dzielnego myślenia, inspirować, pobu-
dzać, otwierać na świat, różnorodność  
i drugiego człowieka. 

Za kształcenie i wychowanie około 5,5 
tysiąca dzieci w szkołach podstawowych  
i przedszkolach naszej Gminy odpowiada 
ponad 600 nauczycieli i pracowników 
oświaty. Wyniki w nauczaniu, jakie uzy-
skują nasi uczniowie i doświadczenia 
naszych placówek oświatowych z okre-
su epidemii pokazują, że dysponujemy 
wysoko wykwalifikowaną kadrą oraz 
sprawnym systemem nauczania.

Szanowni Państwo, dziękując Wam za 
dotychczasowy wkład w rozwój naszych 
dzieci i młodzieży, życzę Wam wielu na-
tchnionych chwil. Niech współtworzone 
przez Was szkoły i przedszkola budują 
przyszłość najmłodszych mieszkańców 
Gminy Dopiewo. Niech pod Waszymi 
skrzydłami nasi uczniowie osiągają 
kolejne sukcesy, rozwijają horyzonty 
i uczą się odważnie patrzeć w przyszłość. 
Niech otoczenie darzy Was szacunkiem 
i wspiera w Waszym niełatwym zadaniu. 

Wszystkiego najlepszego! 
dr Paweł Przepióra,  

Wójt Gminy Dopiewo  
Dopiewo, 12.10.2021 r.

Spotkanie	z	przedstawicielami	oświaty

Wójt Gminy Dopiewo – Paweł Prze-
pióra spotkał się w przeddzień „”Dnia 
Nauczyciela” w Urzędzie Gminy Dopiewo  
z dyrektorami gminnych placówek oświa-
towych – szkół podstawowych i przed-
szkoli, a także  pięcioma nauczycielkami 
wyróżnionymi w tym roku nagrodą Wój-
ta. Były życzenia, gratulacje i dyplomy 

oraz rozmowy o bieżących problemach 
oświaty – gminnych i krajowych.

Zapytaliśmy wyróżnione nauczyciel-
ki: Czego by sobie życzyły z okazji Dnia 
Nauczyciela? Co lubią w swojej pracy? 
Kto to taki – dobry nauczyciel? Niżej 
ich odpowiedzi.

AM, fot. Adam Mendrala

Dobro	ucznia
Lidia Zarańska, wicedyrektor 

Szkoły Podstawowej nr 2 im. I.J. Pa-
derewskiego w Skórzewie, nauczyciel 
informatyki, techniki i chemii, z 25-let-
nim stażem. W Skórzewie uczy od 11 lat. 

Czego by sobie Pani życzyła?
- Tak szczerze, od serca … żebyśmy 

my, nauczyciele, mieli więcej zrozumie-
nia w wielu trudnych chwilach. Poza 
tym spokojnej, rzeczowej rozmowy 
między tymi, dla których ważna jest 
edukacja i dobro ucznia. 

Z czego jest Pani zadowolona?
- Najbardziej z tego, że wybrałam 

zawód, który pozwala mi się ciągle roz-
wijać. Nigdy nie zaznałam stagnacji, 
czy wypalenia zawodowego. Poznałam 
różne obszary edukacji. Cały czas pra-

tywne w społeczeństwie. Życzyłabym 
sobie, żeby stopniowo odbudowywać 
autorytet zawodu nauczyciela. To bardzo 
trudny zawód – nie kończy się pracy 
o 15:00, nie zamyka się gabinetu, biurka, 
lecz wraca się do domu z pełnym obcią-
żeniem emocjonalnym, psychicznym. 
Niejednokrotnie wieczorem, w nocy 
analizuję różne trudne sytuacje, więc 
obciążenie czuję. Musimy też spraw-
dzać stosy prac, nad czym utyskiwać 
nie zamierzam. Jako polonista (uśmiech) 
pod tym względem mam najtrudniej.  
Ważna jest systematyczność. Uczeń 

cowałam z uczniem jako nauczyciel. 
To najważniejszy z obszarów. Przez 
ostatnie 3-4 lata zajmowałam się - jako 
wicedyrektor - koordynacją działań 
społeczności szkolnej, współpracując 
z uczniami, rodzicami i nauczycielami. 
Wcześniej byłam edukatorem dla doro-
słych, doradcą ośrodka doskonalenia 
nauczycieli, więc mam różnorodne 
doświadczenia.

Dobry nauczyciel - kto to taki?
- Dla mnie dobry nauczyciel to taki, 

który przychodzi do szkoły spokojny, 
zadowolony, dla którego praca jest 
przyjemnością. Uczniowie to doskonale 
wyczuwają. To jest dla mnie najważ-
niejsze, bo wszystko inne - kwalifikacje  
zawodowe każdy z nas, nauczycieli ma, 
bez nich nie mógłby w tym zawodzie 
funkcjonować.  

AM

By	szybko	
minął	czas	

Aneta Kowalonek, nauczyciel ję-
zyka polskiego w Szkole Podstawowej 
im. Astrid Lindgren w Dąbrowie. 17 lat 
w zawodzie, od 5 lat w Dąbrowie

Czego by sobie Pani życzyła?
- Na pewno wyrozumiałości i cier-

pliwości, których brakuje nam w tych 
trudnych czasach. Wszystko się zmienia 
- młodzież, nastawienie do nauczycieli, 
które jest raczej negatywne niż pozy-
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chciałby szybko otrzymać informację 
zwrotną, jak mu poszło. 

Co Pani lubi w swojej pracy?
- Dużo satysfakcji daje na pewno 

lekcja, która jest efektywna. Wbrew 
obiegowym opiniom praca nauczyciela 
nie jest przepełniona rutyną. Codzien-
nie stykam się z nowymi sytuacjami, 
emocjami, reakcjami. Trzeba być ela-
stycznym. Nigdy nie wiem, jak zareagują 

nasi uczniowie - na dany temat, treści, 
dyskusję. Jestem zadowolona, jeśli druga 
strona ma taką samą motywację, jak 
ja. Gdy uczniom tak samo zależy i chcą 
zgłębiać treści polonistyczne. Gdy są 
nastawieni na sukces i chcą dobrze zdać 
egzaminy. Cieszy mnie, gdy słyszę: „ 
O jak szybko minął czas na lekcji”. 

Dobry nauczyciel - kto to taki?
Dobry nauczyciel jest wymagają-

cy, ale i elastyczny. Umie pożartować, 
rozładować napiętą atmosferę w czasie 
lekcji. Potrafi reagować, zwrócić uwagę 
na atmosferę w klasie, samopoczucie 
ucznia. Czasem trzeba machnąć ręką, 
że nie zrealizowało się całego programu 
na lekcji, ale za to pomogło rozwiązać 
jakiś problem.

AM

Magdalena Krociak, nauczyciel 
chemii i przyrody z 13-letnim stażem 
w całości w Szkole Podstawowej nr 1 
im. F. Chopina w Skórzewie.

Co Pani lubi w swojej pracy?
- Największą satysfakcję sprawia  

mi kontakt z młodymi ludźmi. Obser-
wowanie ich rozwoju, jak zmienia się 
ich myślenie. Mam kontakt z wieloma 
uczniami i ich rodzicami. Wiem co 
robią, jak wygląda ich życie, gdzie się 
dalej uczą, co studiują. Jestem bardzo 
zadowolona z tego, że moje projekty 
są kontynuowane – takie jak: „Fryc-
ki” – nagrody dla absolwentów czy 

Staram	się
Lidia Nawrocka, uczy języka pol-

skiego od 19 lat, Szkoła Podstawowa im. 
H. Sienkiewicza w Konarzewie.

Co Pani lubi w swojej pracy?
- Cieszę się, gdy widzę jak wzrasta-

ją moi uczniowie. Rozpoczęłam z nimi 
pracę w klasie czwartej i widzę, że 
podwaliny, które otrzymali w szkole 
procentują. Studiują, kończą studia, 
mają sukcesy. Jestem dumna z tego, 
co osiągają. Mieszkam w Konarzewie, 
więc niektórych spotykam, albo uczę ich 
młodsze rodzeństwo i się dowiaduję, co 
u nich słychać. Dużo wyjeżdża i zostaje 
w Poznaniu, gdzieś dalej, za granicą, 
gdzie uczą się lub pracują i nie boją się.

Dorota Wielgosz, nauczyciel ma-
tematyki z 30-letnim stażem w Zespole 
Szkolno – Przedszkolnym w Więcko-
wicach.

Co Pani lubi w swojej pracy?
- Nie można narzekać na nudę. Każdy 

dzień jest nowym wyzwaniem. Szyb-
ko zapomina się o nieprzyjemnościach 
i niepowodzeniach. Uśmiech dzieciaków, 

Szukam	różnych	sposobów	
„Fryckowa szkoła dobrych manier”. 
Bardzo lubiłam „Teatrzyk Nauczyciele 
Dzieciom” – pandemia go zatrzyma-
ła, przez kilka lat przygotowywaliśmy 
doroczne przedstawienie dla uczniów. 
Lubię poszukiwanie nowych rozwiązań. 
Każdego roku moja lekcja jest inna. Szu-
kam sposobów na dotarcie do młodego 
człowieka – w zależności od tego, jak 
zmienia się edukacja, trendy i młody 
człowiek na przestrzeni lat.

Czego by sobie Pani życzyła?
- Tego, żebyśmy mieli wytrwałość 

i chęć do dalszej pracy. W środowisku 
nauczycielskim następują dynamicz-

ne zmiany. Po pierwsze, mamy czas 
pandemii i szkoła generalnie się zmie-
nia - nigdy nie będzie już taka sama 
jak wcześniej. Sam fakt nauki zdalnej 
wymusił te zmiany. Trzeba było prze-
programować myślenie. Po drugie, 
dużo zależy od tego, jak ministerstwo 
podchodzi do zawodu nauczyciela. Wi-
dzimy, że zmiany są dalej wprowadzane 
i towarzyszy temu niepewność.

Dobry nauczyciel - kto to taki?
- To ten, który lubi to, co robi. Jeśli 

człowiek rano ma ochotę iść do pracy, 
sprawia mu to radość, może się realizo-
wać, rozwijać i nie popada w stagnację, 
to będzie dobrym nauczycielem. 

AM

Czego by sobie Pani życzyła 
z okazji Dnia Nauczyciela?

- Nie chciałabym, żeby to dziw-
nie zabrzmiało, ale chciałabym, żeby 
nauczyciel wreszcie mógł uczyć i nie 
musiał non stop dopasowywać się do 
zmian, które nas w edukacji dosięgają. 
Życzyłabym sobie i innym nauczycielom 
szansy na normalną pracę i cierpliwości. 
Młodzi nauczyciele przychodzą z innym 
nastawieniem do pracy, rozczarowują 
się i szybko z zawodu odchodzą. Pojawia 
się taka obawa, że pewnie niedługo nie 
będzie komu uczyć.

Dobry nauczyciel - kto to taki?
- Nie wiem co to znaczy (śmiech). 

Staram się robić dla uczniów to, co moż-
liwe i mam nadzieję, że z tego powodu 
jestem postrzegana jako dobry nauczy-

ciel, ale ciężko to samemu ocenić. To 
może stwierdzić ktoś, kto odbiera naszą 
pracę. Staram się, by moi uczniowie 
wychodzili z lekcji z wiedzą. By lekcja 
nie była dla nich nudna i żeby z tego 
powodu nie leżeli na ławce. Wprowa-
dzam nowe metody – mamy okrągłe 
stoły w klasie, przy których uczniowie 
zmieniają często miejsca, co stymuluje 
współpracę. Ponadto korzystali podczas 
lekcji z tabletów na długo przed pande-
mią. To daje efekty, bo mam porówna-
nie. Staram się, żeby oprócz nauki coś 
w szkole przeżyli. Jest ze mnie trochę 
człowiek orkiestra – wolontariat, swego 
czasu harcerstwo, zajęcia pozalekcyj-
ne, np. „Noce Filmowe”.  Chcę by moi 
uczniowie mieli dobre wspomnienia. 

AM

które dzięki nam coś odkrywają i więcej 
rozumieją jest największą wartością. 
Próbuję uczyć dzieci matematyki tak, 
żeby ich nie wystraszyć. Uczniowie są 
różni, jedni uczą się z łatwością, inni 
mają problemy. Pokazuję im, że mate-
matyka nie jest straszna, że to rozwią-
zywanie zagadek, że każdy powinien ją 
lubić. Pamiętam jak kiedyś malowali-

śmy szkołę według projektu plastyka, 
w kolorach wprowadzających człowieka 
w pozytywny nastrój. W szkole spotkało 
mnie dużo życzliwości ludzkiej.

Czego by sobie Pani życzyła 
z okazji Dnia Nauczyciela?

- Więcej satysfakcji z pracy, zdrowia 
i cierpliwości. Trzeba cieszyć się każdym 
dniem. Jestem mile zaskoczona nagro-
dą, którą otrzymałam, ale docenienie 
w codziennej pracy przychodzi rzad-
ko, dlatego trzeba cieszyć się każdym 

Nie	czekam	na	wiele
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oświata

Przedszkolaki i uczniowie z Palędzia, 
Konarzewa i Dąbrowy uczą się finansów.  
Od 14 września 2021 r. cztery placówki 
oświatowe z Gminy Dopiewo rozpoczęły 
edukację finansową w ramach projektu 
„ABC Ekonomii”. Są to:  Szkoła Podsta-
wowa im. Astrid Lindgren w Dąbrowie, 
Szkoła Podstawowa im. Henryka  Sien-
kiewicza w Konarzewie, Przedszkole „Mą-
dra Sowa” w Konarzewie i Przedszkole 
„Bajkowa Wyspa” w Palędziu.

Głównym założeniem projektu jest 
zwiększenie wiedzy i umiejętności dzie-
ci związanych z ekonomią, finansami 
i przedsiębiorczością, a także wsparcie 
merytoryczne i metodyczne nauczycieli 
i rodziców. Jego sponsorem jest lokal-
na Agencja Ubezpieczeniowa Carelius, 
która wraz z Czepczyński Family Foun-
dation, przekazała placówkom zestawy 

Przedszkolaki	i	uczniowie	uczą	się	finansów!
książek oraz materiałów dydaktycznych 
dla nauczycieli. Prowadzone są rozmo-
wy z kolejnymi placówkami w regionie, 
które również otrzymają pakiety „ABC 
Ekonomii”.

- Wyposażamy lokalne przedszko-
la i szkoły w pakiety „ABC Ekonomii”, 
które ułatwią nauczycielom wytłuma-
czenie dzieciom m. in. czym jest budżet 
domowy oraz skąd biorą się pieniądze 
i dlaczego nie z bankomatu. Wierzymy, 
że każdy powinien znać podstawy wiedzy 
ekonomicznej, które pozwolą podejmo-
wać finansowo odpowiedzialne decyzje. 
Łatwiej jest znaleźć satysfakcjonujące 
rozwiązanie dla klienta, który jest świa-
domy swoich potrzeb i możliwości, które 
przed nim stoją, dlatego angażujemy się 
w edukację ekonomiczną najmłodszych 
– mówi Mariusz Chlebowski, prezes fir-

my Carelius.
Z „ABC Ekonomii” korzysta ponad 

800 szkół i przedszkoli w całej Polsce. 
Dzieci, wraz z głównymi bohaterami – 
Zosią i Maksem, poznają odpowiedzi na 
nurtujące pytania, takie jak: Czym są 
pieniądze? Po co pracujemy? Jaki można 
mieć zawód? Kim jest wolontariusz? Co 
to znaczy oszczędzać? Czym jest budżet 
domowy?

IT

Urząd Gminy Dopiewo po raz kolejny 
pozyskał dofinansowanie z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na 
zakup eko-pomocy dla szkół podsta-
wowych. 

6 szkół podstawowych z terenu gmi-
ny Dopiewo otrzyma po 2 zestawy - do 
eksperymentów z  energii fotowoltaicznej 
i do poznawania odnawialnych źródeł 
energii (zasady funkcjonowania turbin 
wiatrowych i wodnych, e-pojazdów, 
ogniw paliwowych i systemów maga-

Eko-dotacja	dla	szkół
zynowania energii). 

Koszt przedsięwzięcia to 54 tys. zł., 
z czego dotacja pokryje aż 70 procent. 
Wyposażenie zostało zakupione w ra-
mach projektu „Zakup pomocy dydak-
tycznych niezbędnych do realizowania 
programów edukacji ekologicznej w Szko-
łach Podstawowych w Gminie Dopiewo”.

Celem projektu jest uatrakcyjnienie 
nauczania przedmiotów przyrodniczo 
- środowiskowych w szkołach podstawo-
wych, wspomaganie przeprowadzania 
obserwacji, doświadczeń i kształtowania 

umiejętności praktycznego wykorzysta-
nia wiedzy przyrodniczej przez uczniów 
oraz wypracowanie w nich prawidłowych 
postaw w zakresie właściwego wykorzy-
stania zasobów przyrody.

Przedsięwzięcie pn. „Zakup pomocy 
dydaktycznych niezbędnych do realizo-
wania programów edukacji ekologicznej 
w Szkołach Podstawowych w Gminie 
Dopiewo” dofinansowano ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu.

Tekst i fot. Milena Wolna 

sukcesem naszych uczniów i nie czekać 
na zbyt wiele. Trzeba lubić ten zawód. 
Można szlifować olimpijczyków, ale 
można tym dzieci skrzywdzić. Trzeba 
znaleźć wspólny język z rodzicami. Szko-
ła pełni ważną funkcję w społeczności 
lokalnej. To tutaj  ludzie się spotykają, 
tu tworzą się zalążki współpracy. Tu 
odbywały się spotkania sołeckie, wigilie 

senioralne. Szkoła jest często central-
nym punktem miejscowości. Ludzie 
coraz chętniej przyprowadzają dzieci 
do naszej szkoły, przekonują się. Kiedy 
przyszłam do szkoły była kreda i tablica, 
teraz wszystko jest elektroniczne. Mamy 
dobrze wyposażoną szkołę.

Dobry nauczyciel - kto to taki?
- To taki nauczyciel, który ma dobry 

kontakt z dzieciakami i rodzicami. Po-
trafi przekazać wiedzę i zainteresować 
nauką. A przy okazji sam czerpie z tego 
zadowolenie, cieszy się z sukcesów swo-
ich uczniów.

Z nauczycielami rozmawiał:  
Adam Mendrala
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inwestycje

Przy Szkole Podstawowej nr 2 w Skó-
rzewie oraz budynku OSP i świetlicy wiej-
skiej w Palędziu trwają prace związane 
z budową zbiorników na deszczówkę. 
Zadania realizowane są w ramach pro-
jektów pn. „Budowa systemu magazy-
nowania wody opadowej przy Szkole 
Podstawowej nr 2 w Skórzewie” oraz 
„Budowa systemu magazynowania 
i zagospodarowania wód opadowych 
na boisku w Palędziu” współfinanso-
wanych przez Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego. W ramach obu inwe-
stycji zamontowane zostaną zbiorniki 
o pojemności do 10 m3 wraz z pompami 
zatapialnymi. Na boisku w Palędziu do-
datkowo zamontowany zostanie punkt 
czerpalny w postaci hydrantu ogrodo-
wego, natomiast w Skórzewie instalacja 
zostanie „wpięta” w istniejący system 
nawadniania.

To kolejne inwestycje jakie Gmina 
Dopiewo realizuje w zakresie groma-
dzenia i wykorzystania wód opadowych 
z budynków użyteczności publicznej. 
W ubiegłym roku z dofinansowaniem 
z Samorządu Województwa Wielkopol-
skiego wykonano zbiornik magazynu-
jący wodę deszczową o poj. 42 m3 wraz 
z systemem rozprowadzania wód opa-
dowych przy Przedszkolu Publicznym 
Mądra Sowa w Konarzewie.

Zbieramy	deszcz	z	dotacjami
Zgromadzone wody opadowe wyko-

rzystane zostaną do nawadniania boiska 
wiejskiego w Palędziu oraz boiska usytu-
owanego przy Szkole Podstawowej w Skó-
rzewie. Jak najlepsze wykorzystanie wód 
opadowych jest obecnie nie tylko coraz 
popularniejszym trendem, ale również 
koniecznością w kontekście obserwowa-
nych zmian klimatu oraz wzrastającej 
intensywności i częstotliwości występo-
wania zjawisk pogodowych. Pojawia się 
konieczność wypracowywania podejścia 
do gromadzenia i zagospodarowania 
wód opadowych, ale również realiza-
cji przedsięwzięć ukierunkowanych na 
niemarnowanie zasobów wody oraz nie-
przeciążania systemu kanalizacji. Ma to 
istotne znaczenie nie tylko w centrach 
miast, ale również na terenach, gdzie 
odnotowuje się intensywny wzrost za-
budowy, a takim terenem jest obszar 
Gminy Dopiewo

Wykonie inwestycji na terenie pla-
cówki oświatowej będzie miało również 
aspekt edukacyjny. Dzieci obserwujące 
w swoim najbliższym otoczeniu zasto-
sowanie takich rozwiązań w naturalny 
sposób będą mogły przyswoić wiedzę 
z zakresu ochrony środowiska oraz 
oszczędnego gospodarowania zasoba-
mi wody.

Całkowity koszt obu projektów wy-
niesie 214 tys. zł brutto, z czego 100 tys. zł 
stanowi dotacja z budżetu województwa 
wielkopolskiego.

Zadania współfinansowane przez 
Samorząd Województwa Wielkopolskie-
go w ramach programu „Deszczówka”

Milena Wolna,  
fot. Arch. UG Dopiewo

Trwają prace związane z budową cią-
gu pieszego, drogi wewnętrznej i miejsc 
parkingowych dla niepełnosprawnych 
przy Jeziorze Niepruszewskim w Zbo-
rowie. Wykonawcą robót dla Gminy Do-
piewo jest Konsorcjum firmy Tar-Drog 
z Tarnowa Podgórnego i PPHU TOM-
-BUD z Dobieżyna. Termin realizacji: 

Więcej	niż	ścieżka	nad	jeziorem

8.11.2021 r. Wartość: 689 663 zł.
Zadanie, obejmujące wykonanie 

ciągu pieszego, dofinansowane jest 
w ramach operacji pn. „Budowa ciągu 
pieszego przy jeziorze Niepruszewskim 
w Zborowie oraz wyposażenie wiaty 
w Dąbrówce w Gminie Dopiewo” - ze 
środków unijnych z poddziałania 19.2 

„Wsparcie na wdrażanie ope-
racji w ramach strategii roz-
woju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” objętego 
PROW na lata 2014-2020. Cał-

kowity koszt zadania wynosi 249 396 
zł, z czego 117 382 zł stanowią środki 
z dofinansowania pozyskanego przez 
Urząd Gminy Dopiewo.

MW, AR 
Fot. Beata Spychała
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inwestycje	/	spis	ludności

Dobiega  końca budowa w rejonie 
ul. ks. A. Majcherka w Dopiewie, która 
rozpoczęła się w listopadzie ubiegłego 
roku. Wykonano: kanalizację sanitarną 
o dł. 2,4 km, chodnik z kostki na dł. 1,1 
km, kanalizację deszczową. Postawiono 

Dopiewo:	inwestycja	za	4	mln

28 lamp drogowych. Inwestycja obej-
muje położenie nawierzchni asfaltowej 
na jezdni.

Skanalizowane zostały ulice: ks. A. 
Majcherka, Magnacka, Zacisze, Wiosenna 
i Marcowa. Chodnik powstał na odcinku 

ul. ks. A. Majcherka - od ul. Stawnej do 
ul. Wiosennej. 

Łączny koszt modernizacji: 4,1 mln. 
zł. Urząd Gminy Dopiewo pozyskał na 
zadanie dofinansowanie w kwocie 3,8 
mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Wykonawcą robót dla Gminy 
Dopiewo jest firma Rawo z Tuliszkowa. 

Aleksandra Rutyna 
Fot. Beata Spychała

Trwają prace przy budowie ulic w Skó-
rzewie: Letniej, Jesiennej, Wakacyjnej, 
Przedwiośnie oraz Wiosennej.  Do tej 
pory wykonano kanalizację deszczową 
i rozpoczęto roboty drogowe na odcinku 
od ul. Wierzbowej do ul. Jesiennej. 

Inwestycja obejmuje utwardzenie ulic 
o łącznej długości 1,261 km nawierzchnią 
z betonowej kostki brukowej, ograniczo-
nej krawężnikami z obu stron, wykona-
nie kanalizacji deszczowej, chodników 
z jednej strony ulic i zjazdów do posesji. 
W celu uspokojenia ruchu zaprojekto-
wany został liniowy próg zwalniający 
płytowy i wyniesione skrzyżowania. 

Celem realizowanego zadania jest 
poprawa warunków bezpieczeństwa dla 

Pozyskaliśmy	dotację	na	drogi	w	Skórzewie

ruchu drogowego i pieszego. Realizacja 
zadania pozwoli na zapewnienie bez-
pośredniego połączenia z istniejącymi 
zorganizowanymi osiedlami miesz-
kaniowymi, które stale się rozrastają 
w miejscowości Skórzewo. 

Całkowity koszt inwestycji wy-
nosi 2 888 320,85 zł, z czego 50% tj. 
1 444 160,42 zł stanowi dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
na zadanie pn. „Budowa ul. Letniej, Je-
siennej, Wakacyjnej, Przedwiośnie oraz 
Wiosennej (na odcinku połączenia ul. 
Wiosennej do ul. Jesiennej oraz na odcin-
ku od ul. Jesiennej do ul. Przedwiośnie), 
wraz z budową kanalizacji deszczowej 

w Skórzewie w Gminie Dopiewo”. 
Wykonawcą inwestycji dla Gminy 

Dopiewo jest firma PERFECTA z Ko-
mornik.

Termin zakończenia zadania plano-
wany jest na sierpień 2022 r. 

Milena Wolna, Aleksandra Rutyna 
Fot. Arch. UG

Wójt Gminy Dopiewo i Gminne Biuro 
Spisowe w Dopiewie, dziękuje miesz-
kańcom za udział w Narodowym Spi-
sie Powszechnym Ludności i Mieszkań 
2021, który trwał od 1 kwietnia do 30 
września br. (do godzimy 24:00). Jest to 
badanie statystyczne realizowane raz na 

Dziękujemy	za	Twój	udział	w	Narodowym	
Spisie	Powszechnym	2021

10 lat w niemal każdym kraju na świe-
cie, zgodnie z zaleceniami i standardami 
organizacji międzynarodowych, takich 
jak UE i ONZ.

Według nieoficjalnych danych na 
koniec okresu spisowego osiągnęli-
śmy 96%. Nie jest to jednak ostatecz-

ny wynik, bo weryfikacja danych trwa 
nadal. Z biegiem czasu zmniejsza się 
dystans dzielący nas od 100%. Oficjal-
ne dane zostaną podane przez Główny 
Urząd Statystyczny w  styczniu 2022. 
Jako ciekawostkę możemy ujawnić, że  
spisało się co najmniej o kilka procent 
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spis	ludności

więcej mieszkańców Gminy Dopiewo 
niż w 2010 r.  

Spis powszechny to najważniejsze 
badanie i źródło danych, które pozwala 
zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jeste-
śmy” i „jak żyjemy”. Spis powszechny 
obejmuje całą populację ludności i miesz-
kań danego kraju. Według danych, na 
dzień 7.10 - Gmina Dopiewo zajęła 1 po-
zycję w powiecie poznańskim pod 
względem zrealizowania spisu – 96,03% 
spisanych mieszkań z terenu gminy. 
Pierwsze oficjalne dane zostaną opu-
blikowane przez Główny Urząd Staty-
styczny na początku 2022 roku. 

Przez 6 miesięcy Gminne Biuro Spiso-
we prowadziło stacjonarny punkt spisowy 
oraz 15 mobilnych punktów m.in. na plaży 
w Zborowie, przed Szkołą Podstawową 
w Dąbrówce, w Świetlicy w Palędziu czy 
w Powszechnym Punkcie Szczepień w Ko-
narzewie. Dodatkowo przez cały okres 
trwania spisu mieszkańcy byli na bieżąco 
informowani poprzez portale społecz-
nościowe, czasopismo, e-dzienniki czy 
powiadomienia sms-owe, w tym ostatnim 
systemie jest zarejestrowanych prawie 
3 tys. mieszkańców.

Udział w tegorocznym Narodowym 
Spisie Powszechnym Ludności i Miesz-
kań był obowiązkowy. Jest to związane 
ze strategicznym znaczeniem tego ba-
dania dla funkcjonowania systemów 
informacyjnych państwa, lokalnych 
samorządów oraz biznesu. Uzyskane 
podczas spisu powszechnego dane są 
opracowywane i przedstawiane w postaci 
agregatów danych o różnych przekrojach 
i na różnych poziomach podziału teryto-
rialnego i administracyjnego kraju. Na 
ich podstawie rząd podejmuje najważ-
niejsze decyzje gospodarcze i społecz-

ne na kolejne lata. W przypadku wielu 
cech demograficzno-społecznych, jak 
np. wyznanie, narodowość czy stopień 
niepełnosprawności, spisy powszechne 
są dla państwa jedynym źródłem danych.

Wyniki spisów powszechnym umoż-
liwiają również dokonywanie porównań 
międzynarodowych. W przypadku krajów 
należących do Unii Europejskiej, dane 
statystyczne zbierane podczas spisów 
powszechnych mają bezpośrednie prze-
łożenie na wysokość dotacji unijnych 
oraz liczbę miejsc w Parlamencie Eu-
ropejskim.

Spisy powszechne w niepodległej 
Polsce przeprowadzane są od 1921 r. 
Z wynikami tych badań można zapo-
znać się na stronie Głównego Urzędu 
Statystycznego: https://stat.gov.pl/
spisy-powszechne/narodowe-spisy-
-powszechne/.

Pierwsze wyniki zakończo-
nego właśnie Narodowego Spisu 
Powszechnego 2021 zostaną opu-
blikowane w styczniu 2022 r.

Dziękujemy wszystkim, którzy przez 
ostatnie 6 miesięcy nieustanie przypo-
minali, że wszyscy #LiczymySięDlaPol-
ski i każdy z nas powinien wziąć udział 
w spisie powszechnym.

Państwa udział w badaniach staty-
stycznych prowadzonych przez GUS jest 
niezwykle ważny i cenny dla statystyki 
publicznej. Biorąc udział w badaniach 
statystycznych, mają Państwo wpływ 
na proces podejmowania strategicznych 
decyzji, które obejmują różne aspekty 
naszego życia, takie jak praca, edukacja, 
opieka zdrowotna.

Gminne Biuro Spisowe w Dopiewie

 

Udział w tegorocznym Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań był obowiązkowy. 
Jest to związane ze strategicznym znaczeniem tego badania dla funkcjonowania systemów 
informacyjnych państwa, lokalnych samorządów oraz biznesu. Uzyskane podczas spisu 
powszechnego dane są opracowywane i przedstawiane w postaci agregatów danych o różnych 
przekrojach i na różnych poziomach podziału terytorialnego i administracyjnego kraju. Na ich 
podstawie rząd podejmuje najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata. 
W przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień 
niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych. 

Wyniki spisów powszechnym umożliwiają również dokonywanie porównań międzynarodowych. 
W przypadku krajów należących do Unii Europejskiej, dane statystyczne zbierane podczas 
spisów powszechnych mają bezpośrednie przełożenie na wysokość dotacji unijnych oraz liczbę 
miejsc w Parlamencie Europejskim. 

Spisy powszechne w niepodległej Polsce przeprowadzane są od 1921 r. Z wynikami tych badań 
można zapoznać się na stronie Głównego Urzędu Statystycznego: https://stat.gov.pl/spisy-
powszechne/narodowe-spisy-powszechne/. 

Pierwsze wyniki zakończonego właśnie Narodowego Spisu Powszechnego 2021 zostaną 
opublikowane w styczniu 2022 r. 

Dziękujemy wszystkim, którzy przez ostatnie 6 miesięcy nieustanie przypominali, że wszyscy 
#LiczymySięDlaPolski i każdy z nas powinien wziąć udział w spisie powszechnym. 
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Mimo, przedłużonego terminu większość mieszkańców pozosta-
wiło ten obowiązek na ostatnią chwilę pokazuje to wykres dynamiki 
spisanej liczby mieszkań co dwa miesiące prowadzonego spisu: 

OSP	Dopiewo

4.09.2021 - Konarzewo, ul. Poznańska 
oraz Dopiewo, ul. Ks. A. Majcherka. 
Usunięcie gniazd os.

3.09.2021 - Konarzewo, S5 - 4 kilometr, 
jadąc w kierunku Poznania. Wypadek 
samochodu osobowego z ciężarowym, 

Kronika	Ochotniczej	Straży	Pożarnej
1 os. poszkodowana.

7.09.2021 – usunięcie kilku gniazd os: 
Gołuski - ul. Lubczykowa, Więcko-
wice - ul. Klonowa, Fiałkowo - ul. 
Więckowska, Dopiewo - ul. Lipowa, 
Konarzewo - ul. Bukowska. 

8.09.2021 - Dopiewo, ul. Tysiąclecia. 

Usunięcie gniazda os.
9.09.2021 - Autostrada, A2 153 km, 

jadąc w kierunku Świecka. Kolizja 
(alarm fałszywy)

10.09.2021 - Komorniki, ul. Jeziorna. 
Monitoring p-poż. 0

10.09.2021 - Sierosław, ul. Dworska. 
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Usunięcie gniazda os.
11.09.2021 - Trasa S5, kierunek Poznań 

(na wys. miejscowości Joanka). Ko-
lizja z udziałem samochodu osobo-
wego. 

12.09.2021 - Trasa S5, kierunek Wro-
cław z węzłem Konarzewo. Kolizja 

2 samochodów osobowych.
13.09.2021 - Konarzewo, ul. Kościelna. 

Plama oleju (alarm fałszywy).
13.09.2021 - Dopiewiec, ul. Jesionowa. 

Pożar ściółki leśnej. 
14.09.2021 - Dopiewo, ul. Szkolna i ul. 

Nowa Usunięcie gniazd os.
15.09.2021 - Dopiewo, ul. Ogrodowa. 

Pożar ścierniska i pozostałości ro-
ślinnych.

17.09.2021 - Zakrzewo, DW 307. Plama 
oleju. 

17.09.2021 - Strykowo, ul. Towarowa. 
Pożar stogu słomy (ok.550 balotów).

24.09.2021 - Dopiewo, ul. Bukowska. 
Drzewo pochylone nad jezdnią. 

24.09.2021 - Niepruszewo, ul. Cisowa. 
Monitoring p-poż (odwołany).

25.09.2021 - Dopiewo, ul. Polna. Owady 
w przewodzie wentylacyjnym. 

25.09.2021 - Dopiewo, ul. Polna. Owady 
w elewacji budynku.

25.09.2021 - Dopiewo, ul. Bukowska. 
Drzewo pochylone nad jezdnią.

25.09.2021 - Dąbrówka, ul. Cisowa. 
Usunięcie gniazda os.

OSP	Palędzie
1.09.2021 – Skórzewo, ul. Biedronki. 

Usunięcie gniazda os.
7.09.2021 – Konarzewo. Usunięcie gniaz-

da os z budynku szkoły.
7.09.2021 - Palędzie ul. Lubczykowa. 

Usunięcie gniazda os.
8.09.2021 – Konarzewo. Usunięcie 

gniazda os z budynku przedszkola.
9.09.2021 – Dopiewiec, ul. Leśna. Za-

bezpieczenie lądowania LPR. Pomoc 
w transporcie pacjentki.

10.09.2021 - Lisówki, ul. Leśne Zacisze 
i Dopiewiec, ul. Borowikowa. Usu-
nięcie gniazda os.

10.09.2021 – Palędzie, ul. Leśna. Po-
moc ZRM w ewakuacji pacjenta po 
użądleniu osy.

Usunięcie gniazd os z budynku miesz-
kalnego.

11.09.2021 - Trasa S11- 23 km. Wypadek 
samochodu osobowego oraz zabezpie-
czenie lądowania LPR. Jedna osoba 
poniosła śmierć na miejscu zdarzenia.

11.09.2021 - S5, 6 km Drogosławiec. Ko-
lizja - samochód osobowy uderzył 
w barierki. 

11.09.2021 – Zakrzewo. Monitoring 
przeciwpożarowy w jednej z firm 
na terenie Zakrzewa. Alarm fałszywy.

13.09.2021 – Paledzie. Pożar ściółki 
w lesie. Spaleniu uległo około 9m² 
zarośli.

15.09.2021 – Dąbrówka. Usunięcie gniaz-
da os z budynku szkoły podstawowej.

17.09.2021 – Dąbrówka, ul. Herbowa. 
Usunięcie gniazda os.

20.09.2021 -  Palędzie, ul. Pocztowa. 
Usunięcie gniazda szerszeni os.

29.09.2021 – Dąbrówka, ul. Lipowa. 
Usunięcie gniazda os z budynku 
przedszkola.

29.09.2021  – Skórzewo, ul. Poznańska. 
Neutralizacja plamy ropopochodnej.

30.09.2021 - Dopiewo, ul. Stawna. Wypa-
dek dwóch samochodów osobowych. 
Jedna osoba poszkodowana zabrana 
do szpitala.

30.09.2021 - Dąbrówka, ul. Lipowa i Do-
piewiec, ul. Podgrzybkowa. Usunięcie 
gniazd os.
Druhowie uczestniczyli w kolejnej 

edycji pikniku „Bezpieczni w powiecie 
poznańskim”, który odbył się w Bolecho-
wie. Podczas imprezy na ręce delegacji 
z naszej jednostki została przekazana 
elektryczna pompa zatapialna z odcin-
kiem węża W52 oraz przedłużaczem. 

Pogadanka w przedszkolu w Zakrze-
wie na temat bezpieczeństwa i pracy 
strażaka oraz uczestniczyli w festynie 
organizowanym przez KGW Palędzie 
gdzie prezentowali swój sprzęt.

Poczet sztandarowy z naszej jednost-
ki wziął udział w obchodach gminnych 
dożynek w Dopiewie.

Zespół w składzie Honorata Pankie-
wicz, Michał Lisiak, Przemysław Czekaj, 
Michał Rożentalski wziął udział w ogól-
nopolskich zawodach KPP Sobótka 2021, 
w których zajął drugie miejsce! Jeszcze 
raz serdecznie gratulujemy!

OSP	Zakrzewo
2.09.2021 – Wysogotowo, ul. Batorow-

ska. Monitoring przeciwpożarowy. 
10.09.2021 - Trasa S-11. Wypadek dwóch 

samochodów osobowych. Jedna oso-
ba poszkodowana. 

11.09.2021 - Trasa S-11. Wypadek samo-
chodu osobowego oraz zabezpiecze-
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nie lądowania LPR. Osoba poniosła 
śmierć na miejscu. 

11.09.2021 – Zakrzewo, ul. Przemysłowa. 
Monitoring przeciwpożarowy.

13.09.2021 – Dopiewiec. Pożar ściółki 
w lesie. 

17.09.2021 – Zakrzewo, DW 307. Plama 
oleju. 

18.09.2021 – Zakrzewo, DW 307. Po-
walone drzewo. 

24.09.2021 – Zakrzewo, DW 307.Po-
walone drzewo. 

27.09.2021 – Zakrzewo, DW 307. Wy-
padek samochodu osobowego 

25.09.2021 - nasi Druhowie brali udział 
w ćwiczeniach II Plutonu WOO 
w Mosinie.

Beata Spychała, na podstawie 
informacji OSP, fot. Arch. OSP

Strażnicy Gminni z Dopiewa uczest-
niczyli we wrześniu w 248 zdarzeniach. 
Najwięcej było kontroli porządkowych 
- 80 (nielegalne podrzucenia śmieci, 
niewywiązania się z obowiązku zło-
żenia deklaracji o wysokości opłat za 
gospodarowanie odpadami, porządku 
na placach zabaw i obiektach użytecz-
ności publicznej). Prawie tyle samo było 
kontroli bezpieczeństwa – 69 (działania 
związane z epidemią, obiekty komunal-
nych oraz miejsc spożywania alkoholu, 
grupowania osób młodocianych i nie-

Kronika	Straży	Gminnej	
letnich na terenach boisk szkolnych, 
placach zabaw i innych ) i kontroli 
ruchu drogowego – 68 (dotyczących: 
prawidłowości parkowania, zajęcia 
pasa drogowego, weryfikacji zgłoszeń 
o porzuconych pojazdach). Interwencji 
związanych ze zwierzętami było 30. Po-
uczono – 27 osób, wylegitymowano – 8, 
a na 6 nałożono mandaty karne.

Wybrane	interwencje	
-  Dopiewo, ul. Bukowska -  parkowa-

nie pojazdu wbrew ograniczeniom. 

Sprawcę ukarano mandatem.  
-  Dopiewo, ul. Leśna - niedopełnie-

nie obowiązku złożenia deklaracji 
o wysokości opłat za gospodarowanie 
odpadami. Sprawcę ukarano man-
datem.

-  Skórzewo , ul. Wrzosowa – niedo-
pełnienie obowiązku nadzoru nad 
psem. Sprawcę ukarano mandatem.   

Adam Półtoraczyk 
Komendant Straży  

Gminnej w Dopiewie   

Straż	Gminna	w	Dopie-
wie	wspiera	powiatową	
akcję

„Chcę być widoczny, chcę być bez-
pieczny” – to tegoroczne hasło organi-
zowanej przez Powiat Poznański akcji 
„Bezpieczny pierwszoklasista”, podczas 
której, zostały rozdane pierwszoklasi-
stom kamizelki odblaskowe.  W tym roku 
przypada 20. jubileuszowa edycja akcji, 
podczas której uczniom I klas z Powiatu 
Poznańskiego przekazywane są kami-

Bądź	widoczny	na	drodze!
zelki odblaskowe. Do 
tej pory Powiat wrę-
czył blisko 67 tysięcy 
żółtych kamizelek. 
Ci, którzy otrzymali 
je jako pierwsi są już 
dorosłymi osobami 
i mają swoje dzieci.

Do akcji po raz 
kolejny włączyli się 
strażnicy gminni z 
Dopiewa, którzy ra-

zem z policjantami i strażakami, odwie-
dzają szkoły znajdujące się na terenie 

gminy.  Jak radzą sobie pierwszaki ze 
stosowaniem zasad bezpieczeństwa? 
Sprawdziliśmy to na pokazowej lekcji, 
która odbyła się w Szkole Podstawowej 
im. Marii Konopnickiej w Dopiewcu 
(zdjęcia). Okazuje się, że całkiem do-
brze i z roku na rok coraz lepiej. Znają 
numery telefonów alarmowych, wiedza 
co to jest tlenek węgla (tzw. czad), nie są 
im obce zasady ruchu drogowego i rozu-
mieją działanie oraz potrzebę noszenia 
kamizelek odblaskowych. 

W tym roku Powiat Poznański za-
mierza rozdać 6 tys. kamizelek.

BS, fot. Beata Spychała
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Kilka strzałów z pistoletu, jeden po 
drugim w biały dzień, a potem dźwięk sy-
ren alarmowych i lądującego helikoptera. 
To wszystko działo się 6 października po 
godz. 17 na ul. Królewskiej w Dąbrówce.

Strzały	w	Dąbrówce
Strzelali policjanci. Jak się później 

okazało nie mieli innego wyjścia, bo 
zanim zdołali obezwładnić mężczyznę, 
którego namierzali w związku z kradzieżą 
renault megane dzień wcześniej w Po-
znaniu, ten wsiadł do auta i próbował 
przejechać jednego z nich. Helikopter 
przyleciał do rannego policjanta, gdy 
w tym czasie trwała już obława. Po po-
nad dwóch godzinach policjanci znaleźli 
porzucone w Luboniu auto, a niedługo 
potem dostali informację, że zbiegły 
mężczyzna z ranami postrzałowymi 
dotarł do szpitala i jego stan jest poważny. 

PD  

Komisariat Policji w Dopiewie od-
notował we wrześniu 2021 r. 47 zdarzeń 
drogowych.

Nietrzeźwy kierowca
– 24.07.2021 Dąbrówka– 0,25 mg/l.

Kradzieże
–   3.09.2021 – Skórzewo: kradzież po-

jazdu Renault Captur, rocznik 2017. 
–  10.09.2021 – Skórzewo: kradzież 

felg aluminiowych oraz filtra DPG 

Kronika	Policyjna
od pojazdu marki Iveco. 

–  14.09.2021 – Zborowo: kradzież 
telefonu Iphone 12 Pro. 

–  13.09.2021 – Skórzewo: kradzież 
pojazdu Mercedes GLS, rocznik 2019.

–  20.09.2021 – Dąbrówka: kradzież 
pojazdu BMW 430, rocznik 2020. 

–  22.09.2021 – Skórzewo: kradzież 
pojazdu Porsche Macan, rocznik 
2018. 

–  25.09.2021 – Skórzewo: kradzież 
lamp Luxion Led.

–  28.09.2021 – Skórzewo: włamanie do 
pomieszczenia biurowego – kradzież 
pieniędzy.

–  30.09.2021 – Skórzewo: kradzież kół 
od pojazdu marki Nissan Qashqai.

–  29.09.2021 – Skórzewo: kradzież 
kół od pojazdu marki Mazda CX5.

asp. szt. Przemysław Waliński,  
Kierownik Ogniwa Prewencji  

w Komisariacie Policji w Dopiewie

Policjanci z Komisariatu Policji w Do-
piewie przeprowadzili rozmowy z Soł-
tysami wsi znajdujących się na terenie 
Gminy Dopiewo, przedstawicielami 
Oświaty na temat problematyki handlu 
ludźmi 18 – 19 października 2021 roku. 
Policjanci przekazali ulotki, jak również 
poradnik dla rodziców i nauczycieli – 
„Mowa Nienawiści, Prawa Człowieka, 
Handel Ludźmi”. Podobne spotkania, 
mające na celu podniesienie świado-
mości lokalnej społeczności w zakresie 
zagrożeń i skutecznego zapobiegania im, 
pozwalającego uniknąć sytuacji stania 
się ofiarą handlu ludźmi i innych czy-
nów z związanych z tym procederem, 
zorganizowały również inne komisariaty 
działające w ramach Komendy Miejskiej 
Policji w Poznaniu. 

18 października na terenie Unii Eu-
ropejskiej obchodzony jest „Europejski 
Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi”. Od 
wielu lat Polska Policja również czynnie 
bierze udział, w tym przedsięwzięciu. 
Głównym zadaniem jest uwrażliwienie 

Policja	przeciwko	handlowi	ludźmi
społeczeństwa oraz edukacja jak nie stać 
się ofiarą tego typu przestępstwa oraz 
jak można pomóc ofiarom.

Wielu osobom hasło „Handel Ludź-
mi” kojarzy się z zamierzchłymi czasa-
mi kiedy to, z najdalszych stron świata 
sprowadzono niewolników aby pracowali 
na polach czy gospodarstwach. W dniu 
dzisiejszym pomimo minionych lat zja-
wisko to nadal istnieje. Świat oraz nasza 
cywilizacja dokonała ogromnego kroku 
w przód, lecz sam proceder z biegiem lat 
ewoluował i wygląda w chwili obecnej 
zupełnie inaczej niż kiedyś, ale nieste-
ty główne aspekty towarzyszące takie 
jak krzywda, wyzysk i poniżenia drugiej 
osoby są obecne. Dzisiaj powyższym 
procederem zajmują się zorganizowa-
ne grupy przestępcze dlatego ściganie 
sprawców  wymaga zaangażowania wielu 
służb z różnych krajów.

Handel Ludźmi nie dotyczy jedynie 
osób dorosłych, ale również małoletnich 
dzieci zarówno chłopców jak dziewczyn. 
Światowe organizacje przestrzegają, że 

co raz częściej ofiarami padają osoby 
nieletnie, niepełnosprawne. Często wy-
korzystywane do pracy w charakterze 
osób żebrzących a zyski są zabierane 
i przekazywane osobom trzymającym 
piecze nad tym procederem. Również 
można spotkać się z sytuacjami kiedy 
nieświadome osoby trafiają na gospo-
darstwa rolne, gdzie wykonują ciężką 
prace za minimalne stawki lub jedynie za 
przysłowiowy „chleb i wodę”. Od wielu 
lat wiadomo, że proceder handlu ludźmi 
jest wykorzystywany przez osoby zmusza-
jące do prostytucji, często wywożone są 
ofiary do innych krajów. Nie jednokrotnie 
brak znajomości języka uniemożliwia 
zwrócenie się o pomoc ofiary. Ponadto 
takie osoby są szantażowane i fizycznie 
zmuszane do takiej formy pracy.

Tak więc mając powyższe przykła-
dy na uwadze, kiedy szukamy pracy 
za granicą pamiętajmy o tym, aby za-
wsze weryfikować oferty, korzystać ze 
sprawdzonych agencji pośrednictwa 
pracy. Wydająca się atrakcyjna praca, 
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może być pułapką aby zachęcić osoby 
poszukujące. Jeżeli mamy taką możliwość 
sprawdźmy miejsce do którego się uda-
jemy, poinformujmy najbliższych gdzie 
wyjechaliśmy kiedy planujemy powrót 
oraz kto pośredniczył w naszym wyjeź-
dzie. Te informacje mogą być przydatne 

w przypadku ewentualnego zagrożenia 
naszego.

Również przechodząc koło osób że-
brzących zwłaszcza nie polskiego pocho-
dzenia, lub dzieci trudniących się tym 
procederem miejmy na uwadze fakt, że 

mogą być one ofiarami handlu ludźmi 
i być wykorzystywane.

asp. szt. Przemysław Waliński,  
Kierownik Ogniwa Prewencji  

w Komisariacie Policji w Dopiewie 
Komisariat Policji w Dopiewie

Indonezja to republika, która 
składa się z 17 tysięcy wysp i wysepek, 
będąc największym krajem wyspiarskim 
na świecie. Zamieszkuje ją ponad 267 
milionów ludzi, z których większość to 
wyznawcy Islamu. Prawie połowa In-
donezyjczyków zamieszkuje największą 
z wysp – Jawę. 

Średnie temperatury powietrza 
w ciągu roku nie spadają poniżej 30 st. 
C, a w nocy poniżej 23 stopni. Woda 
natomiast nigdy nie schładza się poniżej 
29 stopni. 

Jeśli Fajar stanie na głowie oglą-
dając flagę swojego kraju, to zobaczy 
polską. Może to, może jeszcze jego 
idol Robert Lewandowski, a może to, 
że Polska w Europie wydawała mu się 

Też	kocham	koty

tanim krajem spowodowało, że dyplo-
mowany specjalista od PR i nauczyciel 
w indonezyjskim liceum, razem z cztere-
ma kolegami od trzech miesięcy buduje 
jachty w Zakrzewie.

Yogyakarta, to miasto na Jawie naj-
większej z wysp Indonezji liczbą ludności 
zbliżone do Poznania, ale o powierzchni 
ponad 8 razy mniejszej. Tam urodził się 
i wychował 30-letni Fajar.   – Chciałem 
zostać w Berlinie, ale ostatecznie tam 
tylko wylądowałem – uśmiecha się. 
Uśmiech to zresztą wizytówka Fajara 
i Judiego, którego sprowadził po dwóch 
miesiącach do Zakrzewa. – Jesteśmy 

Azjatami, więc nie dziw się, że 
ciągle dziękujemy, przeprasza-
my, nisko się kłaniamy i trudno 
nam pozbyć się określenia „mi-
ster” przed twoim nazwiskiem 
– tłumaczy Fajar.

Kryzys	w	raju
Indonezja ma w swej historii 

długi okres kolonizacji holen-
derskiej i okupacji japońskiej 
pod koniec II wojny  św. Po za-
kończeniu wojny i ogłoszeniu 
niepodległości Indonezyjczy-
cy jeszcze długo wyzwalali się 
spod wpływów Holendrów, byli 
nękani rebeliami i konfliktem 
z Malezją, a także największym 
kryzysem gospodarczym w Azji 
pod koniec XX w., a potem na 
początku XXI w. falą islamskich 
ataków terrorystycznych, trzę-
sieniem ziemi i tsunami, kiedy 
to zginęło ponad 130 tys. ludzi. 
Historia nie sprzyjała rozwojowi 
gospodarczemu i ekonomiczne-

Fajar i Judi, w zwyczaju azjatyckim 
czyli szczerze i gorąco dziękowali 

za to, że mogli czytelnikom 
„Czasu” opowiedzieć o sobie

Fajar z rodzicami

Fajar podczas corocznej pielgrzymki do 
Mekki, świętego miejsca Muzułmanów

Podczas weekendowych wycieczek 
po Poznaniu Fajar sfotografował się 
między innym na schodach Zamku

mu kraju i jego mieszkańców. 
Fajar: - Mam świadomość, że Euro-

pejczycy z odległości ponad 10 tysięcy 
kilometrów spostrzegają Indonezję jako 
raj na Ziemi, ale ja tu przyjechałem, 
żeby zarobić na życie. Chcę wrócić po 
dwóch latach, bo tam czeka na mnie 
żona i mała farma, którą prowadzimy 
oprócz pracy w szkole. To tylko kozy 
i kury, ale farma daje możliwość trochę 
lepszego życia. – Fajar po chwili wraca 
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ludzie

jeszcze do wątku farmy: - zapomniałem 
o kotku. Mamy też kotka! A widziałem, 
że ty też masz i że tu kochacie kotki.

Indonezyjczycy zatrudnieni w za-
krzewskiej firmie produkującej jachty 
zarabiają 14 zł na godzinę, to znaczy 18 

zł – ale jak wyjaśnia Fajar – 4 zł pobiera 
pośrednik, którego nazywają agentem. 
14 zł to dobry obiad dla całej rodziny 
w Yogyakarcie. Zarobione pieniądze Fajar 
przesyła żonie. Czasem zdarza się też 
jakiś drobny prezent – sukienka czy 
jakaś tania ozdoba typu pierścionek. 

Między	Biedronką,		
Lewandowskim	a	Starym	
Miastem

Fajar, Judi i ich koledzy nie zaprzy-
jaźnili się z nikim z polskich pracowni-
ków. – Zauważyłem, że angielski nie jest 
tu zbyt popularnym językiem. Trudno 
nam się porozumiewać, bo z 25 Pola-

ków, którzy pracują w tej samej firmie 
spotkaliśmy tylko jednego, który mówił 
po angielsku. Ale próbujemy się uczyć 
polskiego. Trochę pomaga na trasie dom 
– Biedronka, Biedronka – dom. Bo to 

najlepiej opanowana trasa 
przez Fajara i kolegów. No 
może poza kilkoma ścież-
kami leśnymi, po których 
biega – limit tygodniowy 10 
km. No i jeszcze piłka nożna! 
- Wiadomo Lewandowski – 
bezbłędnie wymawia nazwi-
sko. Bezbłędnie wymawia też 
nazwę Dopiewo, wyjaśniając, 
że to taka miejscowość, w któ-
rej znajduje się „zarząd tego 
terenu”. Weekendy starają się 
spędzać w Poznaniu. – Mogę 
długo chodzić po starym mie-
ście i centrum. Podziwiam je, 
ale nie stronimy też od wizyt 
w galeriach handlowych, je-

śli uda się wyrwać w ciągu tygodnia. 
Często jesteśmy traktowani jak turyści, 
a poznaniacy są dla nas naprawdę mili.

Pytany o zawiłości i niespodzianki 
obcego języka, zwraca uwagę na jedną: - 
Do niedawna nie wiedzieliśmy dlaczego 
często takie jedno słowo na „k” słyszymy. 
Myślałem, że to może angielskie „so” 
(więc, no więc – przyp. red.), ale nie 
pasowało do sytuacji – Fajar uśmiecha 
się i zakrywa zaczerwienioną twarz. 

To też twarz muzułmanina, którą ze 
względu na silne stereotypy trudno przy-
pisać do tej religii. Uśmiechnięty, nisko 
kłaniający się, pięknie i ciepło mówiący 
o ludziach, zwierzętach i przyrodzie, opo-
wiadający o jedynej żonie przypomina 

raczej buddystę. Fajar: – religia jest 
dla mnie tajemnicą. Modlę się każdego 
wieczoru w pełnym skupieniu. Nie jem 
wieprzowiny, ale jeśli chodzi o alkohol, 
to jak jest mi zimno, mogę wypić trochę 
wina – uśmiecha się.   

Bali	tak,	ale…
Ryż z kurczakiem, ryż z jajkiem, ryż 

z rybą, a nawet ryż z chlebem. Ryż to 
podstawa wyżywienia Indonezyjczyków. 
Fajar nie poznał jeszcze smaków polskiej 
kuchni (może poza napoleonką, która 
chyba nie przypadła mu do gustu). On 
i jego koledzy za to ryż mają niemal we 
krwi, ale jest jedna ważna zasada – do-
bre aromatyczne przyprawy. – Znasz 
sambal? – pyta. – To nasz indonezyj-
ski sos – gęsty, na bazie chili, a mamy 
wiele jej odmian. Czasem smaży się go 
z czosnkiem, czasem z pastą z owoców 
morza, limonką, cukrem. Jest ostry, albo 
baaardzo ostry – uśmiecha się tajem-
niczo. Codzienne kolacje indonezyjska 
ekipa przygotowuje sobie sama. Dbają 
o to, żeby potrawy przypominały smaki 
ich ojczyzny. Ale prawdziwe rozkosze 
można przeżywać jedynie tam – prawie 11 
tysięcy kilometrów od Zakrzewa. Fadjar: 
- Gdzie bym cię zaprosił? Oczywiście 
wszyscy od razu myślą o Bali. To piękna 
wyspa, ale dziś przepełniona turystami 
i tym, co się za nimi tam przedostało. 
Ja zaprosiłbym cię na Labuan Bajo, to 
dziewiczy, a właściwie rajski zakątek… 

Paweł Dominik 
PS. Fajar, terima kasih!

Fajar z żoną Aną

Judi przygotowuje wieczorną 
kolację. Nieodłączną przyprawą 

niemal każdego dania jest sambal

Wcale nie na Bali, ale na Labuan Bajo Fajar zaprosiłby Was na wakacje
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była wspólnym przedsięwzięciem Od-
działowych Biur Edukacji Narodowej IPN 
w Poznaniu, Gdańsku, Katowicach, Ło-
dzi, Bydgoszczy oraz regionalnych roz-
głośni Polskiego Radia.

IPN zachęcał do uczczenia pamięci 
przedstawicieli polskich warstw przy-
wódczych, którzy zostali zamordowani 
na terenach II RP wcielonych w 1939 
r. do III Rzeszy.  Zrobione podczas 
składania zniczów zdjęcia można było 
przesłać na adres: zapalzniczpamieci@
ipn.gov.pl. Znicz był także przepustką 
do zorganizowanego zwiedzania Fortu 
VII – pierwszego niemieckiego obozu 
koncentracyjnego na ziemiach polskich.

Akcja odbywała się pod honorowym 
patronatem Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego, pana Marka Woźniaka. 

Historię ofiar można poznać za po-
średnictwem strony Oddziału IPN w Po-
znaniu, gdzie dostępny jest folder, spot 
i informacje o miejscach pamięci: https://
poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/
152228,XIII-edycja-akcji-medialno-
edukacyjnej-Zapal-znicz-pamieci-24-
pazdziernika-2021.html  

IPN 
www.poznan.ipn.gov.pl

historia

Instytut Pamięci Narodowej 24 paź-
dziernika zorganizował po raz kolejny 
akcję medialno-edukacyjną: „Zapal znicz 
pamięci”. Organizowana po raz 13. akcja 

Zapalono	znicze	pamięci Operacja		
„Tannenberg”	

To kryptonim pierwszej zaplanowanej 
na masową skalę operacji ekstermina-
cyjnej przeprowadzonej przez Niemców 
w okresie II wojny światowej. Jej celem 
było fizyczne wyeliminowanie liderów 
polskich warstw przywódczych, w więk-
szości wpisanych przed wojną na tzw. 
listy proskrypcyjne. Tylko do końca 1939 
r. na terytorium II RP Niemcy wymor-
dowali ok. 55 000 Polaków. Szczególne 
represje dotknęły polskich obywateli na 
terenach wcielonych do III Rzeszy, gdzie 
zginęło 40 000 osób. W Wielkopolsce, 
w regionie łódzkim, na Pomorzu, Ku-
jawach i Górnym Śląsku, w masowych, 
publicznych i tajnych egzekucjach życie 
stracili Powstańcy Wielkopolscy, Ślą-
scy, członkowie Związku Zachodniego, 
polscy urzędnicy, działacze społeczni, 
polityczni, nauczyciele, księża, przed-
stawiciele inteligencji, ziemiaństwa, 
chłopi i robotnicy. Ponieśli oni śmierć 
tylko dlatego, że byli Polakami i liderami 
w swoich środowiskach. Cała operacja 
skierowana przeciwko polskim warstwom 
przywódczym odbyła się pod osłoną pro-
wadzonych przez Wehrmacht działań 
wojennych. Formacją odpowiedzialną 
za te mordy były w większości specjalne 
policyjne grupy operacyjne Einstazgrup-
pen, a także niemieckie, paramilitarne 
formacje Selbstschutzu i Freikorpsy. Je-
sienią 1939 r. do największych zbrod-
ni doszło m.in. w Lesie Szpęgawskim, 
Lasach Palędzko-Zakrzewskich, Lesie 
Lućmierskim, Chojnickiej Dolinie Śmierci 
i Lesie Panewnickim.

Tajemnice Lasów Palędzko – Za-
krzewskich to projekt edukacyjny, 
którego pomysłodawcą jest Małgorzata 
Rogal – Dropińska, nauczyciel historii 
i wicedyrektor Szkoły Podstawowej w 
Dopiewie. Stworzyła ona scenariusze 
lekcji dla nauczycieli, z których można 
korzystać za pomocą aplikacji padlet. 
Narzędzie ułatwia nauczycielom szkół 
podstawowych przekazywanie uczniom 
klas 4, 5 i 6 wiedzy historycznej, zwią-
zanej z martyrologią Wielkopolski: La-
sami Palędzko – Zakrzewskimi i Fortem 
VII. Podpowiada, jak atrakcyjnie uczyć 
historii. Oparte jest o dotychczasowe 
doświadczenia autorki, która wie, jak te-
matyką zainteresować młodzież. Zachęca 

Tajemnice	Lasów	

ona do organizowania podchodów, gier 
terenowych i escape roomów, tworzenia 
kodeksu zachowania w miejscu pamięci 
i inspiruje innych.

- Nasze lasy to szczególne miejsce 
w Polsce, uświęcone tysiącami ofiar. 
To nasza tożsamość narodowa, świa-

domość i wrażliwość. Powinniśmy za-
dbać o to, by pamięć przetrwała. Pomysł 
spodobał się Kuratorium Oświaty w 
Poznaniu, które go propaguje. Projekt 
wystartował 13 października, rozpo-
częliśmy od naszej Gminy. Odbyło się 
spotkanie dla nauczycieli historii i j. 
polskiego, podczas którego pokazałam, 
jak można skorzystać z przygotowanych 
materiałów. Potem wysłałam nauczycie-
lom „padlet”. Jako pierwsze skorzystały 
szkoły w Więckowicach i Konarzewie 
– mówi pomysłodawczyni. Patronat nad 
projektem objął Wójt Gminy Dopiewo 
– Paweł Przepióra. 

AM, fot. Arch. Projektu  
„Tajemnice Lasów Palędzko –  

Zakrzewskich” padlet.com/mal-
gorzatarogal/lu3gekaf0p25f1qi.
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historia

Przewodnik	po	miejscach	
pamięci	w	Lasach	Palędz-
ko	–	Zakrzewskich

Położone w niedalekiej odległości 
od Poznania lasy w gminie Dopiewo 
skrywają w sobie mroczną tajemnicę. 

Zbrodnia	niedoskonała

W okresie II wojny światowej Niemcy 
zamordowali tutaj rzesze Wielkopolan. 
Jak doszło do tej zbrodni? Kim były ofia-
ry? Czy odczuwamy do dziś skutki tych 
dramatycznych wydarzeń?

Odpowiedź na te pytania pojawi się 
w wirtualnym przewodniku historycz-
nym opracowanym przez Oddziałowe 
Biuro Edukacji Narodowej IPN w Po-
znaniu. Do skorzystania z przewodni-
ka niezbędny jest  naładowany telefon 
z mobilnym dostępem do Internetu 
i włączoną usługą lokalizacji. Poniżej 
znajduje się kod QR który uruchamia 
przewodnik w darmowej aplikacji  Action 
Track która należy uprzednio zainsta-
lować w telefonie.

Narracja przewodnika rozpoczyna 
się w okolicach Kościoła NMP Królowej 
Korony Polskiej w Zakrzewie (po wczy-
taniu kodu, przewodnik uruchomi się 
automatycznie w momencie zbliżenia 
się do świątyni). Korzystający z aplikacji 
jest następnie prowadzony za pomocą 
nawigacji w telefonie w kolejne miej-
sca związane z tematyką przewodnika. 
Ostatni etap obejmuje krótkie pytania 
w których można sprawdzić swoja wie-
dzę nabytą podczas tej formy spaceru 
edukacyjnego.

Premiera: aplikacja miała miejsce 
13 października 2021 r. o godz. 11.00, 
podczas III, Marszu Pamięci upamięt-
niającego ofiary niemieckich zbrodni 
w Lasach Palędzko-Zakrzewskich.

Źródło: IPN Oddział w Poznaniu

Przypominamy, że 11 listopada 
w „Narodowym Dniu Niepodległości” 
o godz. 11.00 w miejscu zwanym „Kwaterą 
Siedmiu Grobów”, znajdującym się na 
„Szlaku Pamięci”, biegnącym w  lasach 
Zakrzewa, Dąbrówki i Palędzia, zwanych 
przez jednych Lasami Zakrzewsko – Pa-
lędzkimi, przez innych Lasami Palędzko 
– Zakrzewskimi, odbędzie się tradycyjnie 
polowa msza św. za Ojczyznę.

11	listopada	w	Lasach

„Szlak Pamięci” łączy cztery miej-
sca pamięci narodowej: „Pomnik 
Studentów” „Grób Duchowieństwa”, 
„Kwaterę Siedmiu Grobów” i „Miejsce 
Zapomniane”. 

W bezimiennych grobach w tych 
lasach spoczywa od 5000 do kilkuna-
stu tysięcy ofiar zbrodni hitlerowskich 
z czasów II wojny światowej. W okresie od 
października 1939 do lutego 1943 r. oku-

pant niemiecki dokonał masowych eg-
zekucji Polaków. To więźniowie Fortu 
VII, wojskowi, urzędnicy państwowi, 
studenci, nauczyciele akademiccy, zie-
mianie, działacze polityczni i społeczni, 
powstańcy wielkopolscy, harcerze, księża 
i zakonnice, a także mieszkańcy gmin Do-
piewo i Tarnowo Podgórne. Początkowo 
egzekucje odbywały się od 2 do 3 razy 
w tygodniu. Później do 1943 r. egzekucji 
dokonywano z mniejszą częstotliwością. 

Latem i jesienią 1944 r. Niemcy roz-
kopali masowe groby i palili szczątki 
w przewoźnym krematorium i na prowi-
zorycznych stosach. Popioły ponownie 
zakopywano w dołach śmierci. Nie udało 
im się odnaleźć wszystkich grobów. Po 
wojnie w 1946 r. zidentyfikowano więk-
szość  miejsc spoczynku pomordowanych 
Polaków. Nie udało się odnaleźć listy 
ofiar. Niektórzy twierdzą, że można ją 
odnaleźć, inni, że jest to niemożliwe, 
bo dokumenty, podobnie jak groby, 
zostały zniszczone przez wycofującego 
się okupanta.

AM 
Graf. Arch. UG Dopiewo 

www. dopiewo.pl/lokalizacja/783
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historia

Uczestnicy „III Marszu Pamięci”, 
którego głównym organizatorem było  
Stowarzyszenie Miłośników Dopiewca 
„Sami Swoi”, złożyli hołd ofiarom zbrodni 
niemieckich z okresu II wojny światowej, 
do których doszło w Lasach Dąbrówki, 
Palędzia i Zakrzewa. 

Wśród  maszerujących byli przedsta-
wiciele instytucji, urzędów, stowarzy-
szeń, młodzież i żołnierze. Nie zabrakło 
świadków historii, członków organizacji 
kombatanckich i potomków ofiar.

Nie bez przyczyny obchody rozpo-
częły się przy Kwaterze Duchownych. To 
tutaj 13 października 1939 r. miało dojść 

III	Marsz	Pamięci	

do pierwszych egzekucji. Lasy stały się 
miejscem masowych mordów, wykony-
wanych przez Niemców w okresie okupa-
cji – najpierw z większą regularnością, 
potem nieregularnie, w których zginęło 
nawet do kilkunastu tysięcy Polaków.

Po złożeniu wiązanek pod grobem 
duchownych uczestnicy przemaszerowali 
do Kwatery Siedmiu Grobów, gdzie odbyły 
się główne uroczystości: przemówienia, 
msza św., złożenie wiązanek i zniczów. 
Samorząd gminny reprezentowali Paweł 
Jazy – zastępca Wójta Gminy Dopie-
wo,  Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Dopiewo – Wojciech Dorna oraz radny 

Jakub Kortus, którym towarzyszył Soł-
tys Zakrzewa – Albin Marian Czekalski. 
Delegacja Gminy Dopiewo złożyła kwiaty 
i zapaliła znicze pod tablicą pamiątkową 
przy starym krzyżu, wzniesionym po 
wojnie, by pamięć o ofiarach zachowały 
kolejne pokolenia.

Oprawę muzyczną podczas części 
terenowej wydarzenia zapewnili Orkie-
stra Wojsk Lotniczych oraz  Chór Gminy 
Dopiewo „Bel Canto”, który wykonał pie-
śni patriotyczne. Żołnierze pełnili także 
wartę przy mogiłach.

Wydarzenie podsumowała konferen-
cja poświęcona eksterminacji Polaków 
przez Niemców na terenie tzw. „Kraju 
Warty”, która odbyła się w Gminnym 
Domu Kultury w Dopiewcu.

„III Marsz Pamięci” patronatami ob-
jęli Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
– Andrzej Duda i Wójt Gminy Dopiewo 

– Paweł Przepióra, ale tak-
że: Prezes Instytutu Pamięci 
Narodowej - Karol Nawroc-
ki, Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego - Marek Woź-
niak, Wojewoda Wielkopolski 
- Michał Zieliński, Arcybiskup 
Metropolita Poznański - Sta-
nisław Gądecki, Szef Urzędu 
do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych - Jan Jó-

zef Kasprzyk, Dyrektor Wielkopolskiego 
Muzeum Niepodległości - Paweł Terlecki 
i Wielkopolski Kurator Oświaty Robert 
Gaweł. 

Wydarzenie było współfinansowane 
ze środków publicznych Gminy Dopiewo. 
Oprócz niej i jednostek gminnych, wspar-
cia głównemu organizatorowi udzielili: 
Agencja Mienia Wojskowego, Instytut 
Pamięci Narodowej – Oddział w Poznaniu 
oraz Stowarzyszenie Rodzin Polskich 
Ofiar Obozów Koncentracyjnych.

AM, fot. Beata Spychała
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historia	/	kuchnia

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

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

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

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

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

Gminny Ośrodek Sportu  
i Rekreacji w Dopiewie  
61 814 82 62

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Dopiewie 61 814 80 20

Zakład Usług Komunalnych  
w Dopiewie 61 814 82 31 

Spółka Wodna w Dopiewie
607 032 085

Pogotowie ratunkowe 999
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie gazowe 992

Telefon Antysmogowy
722 323 362

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

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

Ważne	telefony

Od pewnego czasu dochodzą do mnie 
pogłoski, że znajdujący się krzyż w miej-
scowości Zborowo na rozdrożu dróg do 
Dopiewa i Fiałkowa jest nagrobkiem, ze 
względu na znajdujący się na nim na-
pis o treści „ L. TACZANOWSKI 1889 ”.  
W dawnych czasach krzyże były stawiane 
dla wykazania religijnego zaangażowa-
nia, dla uczczenia ważnego wydarzenia, 
w podziękowaniu za uratowanie życia 
lub otrzymane łaski. Jednakże głównie 
były drogowskazami oraz znakami gra-
nicznymi, które wyznaczały początek 
i koniec wsi. 

Wieś Zborowo zostało kupione przez 
Ludwika Józefa Taczanowskiego w 1883 
r. od Konstantego Brezy. Taczanowski 
urodzony 17 kwietnia 1853 r., był synem 
Juliana i Ludwiki Drwęskiej. Zmarł 29 
stycznia 1912 r. W związek małżeński 
wstąpił w Granowie 10 sierpnia 1880 
r. z Heleną Marią Nieżychowską, córką 
Kazimierza i Jadwigi Kierskiej. Helena 
urodziła się w Żelicach 20 marca 1858 r., 
zmarła 24 kwietnia 1917 r. Taczanowscy 
często opuszczali Zborowo, przebywając 
u krewnych lub w hotelu w Poznaniu, 
o czym donosiły ówczesne gazety. 

Ludwik Taczanowski sprzedał w lipcu 
1891 r. Zborowo Niemcowi - Henryko-
wi Schwarzkopfowi. Wystawiony przez 
niego murowany krzyż jest niewątpli-
wie znakiem granicznym oznaczającym 
początek (koniec) Zborowa. Krzyż jest 
ujęty na mapie z 1891 r., natomiast na 

Zborowo	–	krzyż	czy	nagrobek			

mapie z połowy XIX w. jest jego brak. 
Może to świadczyć o tym, że po zaku-
pie Zborowa zostały dokonane pomiary 
gruntów i wyznaczone nowe granice wsi. 
Na tej samej mapie jest zaznaczony drugi 
krzyż - na wysokości obecnej figury Matki 
Boskiej (figura obecna). Według napisu 
figura pochodzi z 1958 r., a tym samym 

została postawiona prawdopodobnie na 
miejscu drewnianego krzyża, który uległ 
zniszczeniu. Krzyż ten stanowił niewąt-
pliwie drugi znak graniczny oznaczający 
koniec wsi Zborowa.  

Życzę Państwu miłych wycieczek 
rowerowych

dr Piotr Dziembowski 
fot. Arch. P. Dziembowskiego

Dynia to zdecydowanie  królowa je-
sieni. Nie tylko przyciąga wzrok swoim 
pięknym kształtem i kolorem, ale jest 
smaczna i bardzo zdrowa. Jeszcze z 20 
lat temu rosła sobie w naszych przydo-
mowych ogródkach, wędrując kłącza-
mi wedle uznania. Owoce jej służyły 
domownikom do przeżycia zimy. Zupy 
były częstym posiłkiem -  rozgrzewa-

Dynia	-	Królowa	Jesieni	
ły domowników. Gęsta zupa dyniowa, 
przefasowana przez sito i zalana kro-
wim mlekiem była podawana z kluska-
mi tzw. kulankami. Z kolei do popicia 
często podawano kompot zakwaszany 
octem. Z czasem zaczęto doceniać jej 
walory smakowe i wkroczyła do naszych 
kuchni jako owoc, z którego można kre-
atywnie wyczarować różne smakowite 
potrawy. Dynia - z botanicznego punktu 
widzenia - nie należy do warzyw. Jej 
słodki miąższ jest owocem. To najbar-
dziej charakterystyczny owoc jesieni, 
który jest rodzajem jagody. 

Istnieje wiele różnych odmian dyni, 
które różnią się nie tylko kolorem, kształ-
tem, rozmiarem, ale przede wszystkim 
smakiem. Dynia, pochodząca z Ameryki 
Południowej, jest z powodzeniem upra-
wiana na prawie całym świecie, w tym 
również i w naszym kraju.  Nadaje się 
do: smażenia, pieczenia, gotowania, ma-
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rynowania, kiszenia, ozdoby. Świetnie 
komponuje się z mięsem, warzywami, 
przyprawami, ziołami, a także jest smacz-
na na słodko. Szybko przejmuje smaki 
i aromaty innych składników, o czym 
warto o tym pamiętać. Niektóre odmiany 
dyni można spożywać na surowo. 

Puree	dyniowe
Przygotowanie:  
Przygotowaną dynię pokroić razem 

ze skórą na mniejsze kawałki, usunąć 
pestki. Piekarnik nagrzać do 180 stopni C.

Kawałki dyni ułożyć skórką do dołu 
na dużej blaszce wyłożonej papierem 
do pieczenia. Wstawić do piekarnika 
i piec przez ok. 35 minut do miękkości 
(wbity widelec powinien łatwo wchodzić 
w miąższ). Wyjąć z piekarnika i całko-
wicie ostudzić.

Wyjąć łyżką upieczony miąższ ze 
skórki i zmiksować go blenderem na 
gładkie puree. Jeśli dynia jest bardzo 
wodnista, a potrzebujemy ją do placków, 
kotletów lub na sernik, wówczas moż-
na ją trochę odcisnąć w gazie. Niektóre 
dynie np. małe, mocno pomarańczowe 
i ciężkie, mają dość mączysty i zwarty 
miąższ, którego nie trzeba odciskać.

W konkretnych przepisach na desery 
i dania podana jest ilość potrzebnego 
puree. Pamiętajmy, że robimy sobie więk-
szą ilość puree, które można zamrozić 
lub za wekować w słoiku i  korzystać 
w miarę potrzeby gotowania. 

Sernik	dyniowy		
na	spodzie	Brownie

Spód Brownie – składniki:
- 200 g masła
- 200 g gorzkiej czekolady (60%-70% 

kakao) dobrej jakości
- 3 jajka
- 1 szklanka drobnego cukru
- 135 g mąki pszennej
- szczypta soli
- cukier waniliowy lub ekstraktu z wanilii
- opcjonalnie: 1/2 szklanki posiekanych 

orzechów włoskich

Masa serowa – składniki:
- 1 kg twarogu sernikowego zmielonego
- 1 i 1/2 szklanki cukru
- 2 łyżki mąki ziemniaczanej
- 1 budyń waniliowy
- 1 i 1/2 łyżeczki cynamonu, cukier wa-

nilinowy lub naturalna wanilia
- 5 jajek
- 300 g puree z pieczonej dyni Hokkaido 

(mała, intensywnie pomarańczowa)
- 80 ml śmietanki kremówki 30%

Spód Brownie - przygotowanie: 
Piekarnik nagrzać do 160 stopni (bez 

termoobiegu). Dno formy o średnicy 26 
cm wyłożyć papierem do pieczenia, zapiąć 
obręcz wypuszczając papier na zewnątrz.

Masło pokroić na kawałeczki, włożyć 
do rondelka i na małym ogniu roztapiać 
mieszając. Gdy masło będzie w połowie 
roztopione dodać połamaną na kosteczki 
czekoladę, mieszając od czasu do czasu 
roztopić czekoladę razem z masłem nie 
podgrzewając za bardzo masy.

W oddzielnej misce rozmiksować 
jajka z cukrem oraz wanilią. Dodać 
do nich roztopioną masę czekoladową 
i zmiksować na jednolitą masę.

Dodać mąkę, sól i zmiksować do 
połączenia się składników. Wyłożyć 
do przygotowanej blaszki, wyrównać 
powierzchnię, posypać posiekanymi 
orzechami jeśli ich używamy. Wstawić 
do piekarnika. Piec przez 25 minut.

Masa serowa – przygotowanie:
Piekarnik nagrzać do 180 stopni (bez 

termoobiegu). Do większej miski włożyć 
zmielony ser, dodać cukier, mąkę, cy-
namon, wanilię i zmiksować. Następnie 
dodawać po jednym żółtku, za każdym 
razem miksując do połączenia się skład-
ników. Dodać puree z pieczonej dyni 
i zmiksować na gładką masę. Na koniec 
zmiksować z ubitą kremówką i dodać 
ubite białka delikatnie mieszając.

Wyłożyć masę serową na spód brow-
nie i wstawić z powrotem do piekarnika. 

Piec 40-60 minut do ścięcia masy 
serowej .

Ostudzony sernik obkroić nożem 
przy tortownicy, zdjąć obręcz i wsta-
wić do lodówki bez przykrycia na kil-
ka godzin lub na całą noc. Sernik może 
stać w lodówce przez kilka dni. Przed 
podaniem można wyjąć go wcześniej 
aby spód zmiękł w temp. pokojowej. 
Można posypać cukrem pudrem lub 
polać polewą czekoladową.

Wskazówki:
Aby nie narażać spodu Brownie na 

wysuszenie podczas dalszego pieczenia, 

wstawiam tortownicę z sernikiem w dru-
gą większą tortownicę, lub na blachę , 
można też owinąć tortownicę od dołu 
i z boków kilkakrotnie złożoną folią spo-
żywczą. Jeżeli chcemy uzyskać szybki 
efekt ciemnego spodu można wykorzystać 
ciasteczka oreo (2 opakowania) miksując 
z masłem na jednolitą masę i wylepić 
spód tortownicy.

Rogaliki	dyniowe
Składniki - ciasto:

- 240 g mąki
- 160 g masła zimnego pokrojonego 

w małe kawałeczki
- 1 łyżka cukru waniliowego
- 120 g puree z dyni hokkaido (powinno 

być suche i zbite)
- 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

Przygotowanie 1: 
Mąkę przesiać, wymieszać z prosz-

kiem do pieczenia i cukrem. Dodać masło, 
posiekać razem, aż połączy się z mąką 
w grudki. Dodać puree z dyni, zagnieść 
gładkie jednolite ciasto.  Ciasto zawinąć 
w folię spożywczą, schłodzić w lodówce 
przez 45 min.

 
Nadzienie

Można użyć nutelli, gotowej masy 
makowej lub zmielone gotowane mięso, 
będą paszteciki dyniowe.

 
Przygotowanie 2: 

Ciasto podzielić na 4-5 porcji. Każdą 
porcję rozwałkować na cienki okrągły 
placek. Podzielić na 8 części. Na każdy 
trójkąt nakładać u podstawy porcję na-
dzienia. Zwijać w kierunku wierzchołka 
tak, aby koniec wierzchołka znalazł się 
pod spodem rogalika. Układać na blaszce 
w niewielkiej odległości. 

Piec w 180°C przez 17-20 minut. 

Bigos	bez	mięsa	z	dynią

Składniki:
Podane ilości pozwalają na przygo-

towanie 4-5 sporych porcji. Co dajemy:
- około 0,5 kg kapusty kiszonej z mar-

chewką lub bez
- 2 szklanki wody 
- połówka małej dyni bez nasion (ok. 

0,5 kg)
- kilka grzybów suszonych namoczonych 

lub 0,5 kg pieczarek
- około 150 g  bakalii z przewagą śliwki, 

morele i żurawina
- kawałek selera ,1 cebula,1 ząbek czosn-

ku, 
- olej do zrumienienia cebuli, 
- po 1 łyżce koncentratu pomidorowego 

i keczupu, 
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- przyprawy ziołowe wg uznania, sól 
do smaku .

Przygotowanie:
Zaczynam od gotowania kapusty 

(do kapusty wlewam wodę lub wywar 
z jarzyn, jak mam). Dodaje do kapusty 
liść laurowy i ziele ang. (gotowanie ka-

pusty średnio ok. 25-30 min). W połowie 
gotowania dodaję pokrojone grzyby. 

W międzyczasie kroję dynię w kostkę, 
bakalie, selera ścieram na tarce, siekam 
cebulę.

Zanim kapusta zmięknie dodaję 
dynię, bakalie, seler, przyprawy (liść 
laurowy i ziele ang. wyjmuję z garnka). 

Mieszam i gotuję jeszcze mniej więcej ok. 
5 minut do miękkości dyni. Pod koniec 
dodaję starty czosnek, koncentrat pomi-
dorowy i zrumienioną cebulę. Mieszam. 
Chwilę gotuję i gotowe! Pychota!

Smacznego życzy  
Barbara „Barbalena” Plewińska  

Fot. Arch. B. Plewińskiej

W tym roku w naszej okolicy dopisały 
jedynie sowy i spektakularne, podobne 
kształtem do białych czaszek, purcha-
wice olbrzymie. Bardzo trudno było 
nam, zapalonym amatorom grzybiar-

stwa podgrzybkowego, maślakowego 
czy prawdziwkowego, przestawić się na 
jesień bez grzybowych spacerów. Ten czas 
spożytkowaliśmy na inne, gospodarskie 
aktywności.

Wraz z początkiem września obudziło 
się we mnie marzenie uwiecznienia jeleni 
we mgle. Na teren zdjęciowy wybrałem 
urodziwe, podmokłe łąki w rezerwacie 
Krajkowo. W tym roku jednak mimo 
kilku nocy spędzonych w lesie nie mia-
łem wielu okazji do spotkania jeleni za 
dnia, tak abym mógł zrobić im zdjęcie. 
Nasłuchałem się za to ryków, jak nigdy 
wcześniej. Po zdjęciach w trawiastym 
ukryciu na moich spodniach maszerowała 

Sowy	(wielkie)	jak	krowy
zaskakująca obfitość kleszczy! Brrrr...

Przedłużające się jesienne chłody jak 
co roku, motywują wiele gatunków pta-
ków do odlotów na cieplejsze zimowiska. 
W końcu sierpnia odbywały się bocianie 

sejmiki, teraz odla-
tują głośno klango-
rując stada żurawi, 
ale nie wszystkie. 
Przez ostatnie lata 
odczuliśmy wyraź-
nie, że choć zima 
potrafi mieć 20 
stopni na minusie, 
to trwa to bardzo 
krótko i ogólnie 
jest dość ciepła. 
Część z żurawi 
zostaje w Polsce.

Dzięki temu, że pozostaną w kraju, to 
potrzebują mniej energii na regenerację 
po męczącej podróży, mają więcej siły 
na wiosenne pojedynki i mogą wcześniej 
przystąpić do lęgu. Co jedzą żurawie, 
żeby przygotować się do odlotu albo do 
przezimowania u nas? Są wszystkożerne. 
Interesują je zarówno drobne roślinki 
wodne, źdźbła i nasiona traw, pędy, 
korzonki, jagody, poziomki, spadłe po 
zbiorach ziarna kukurydzy i innych zbóż, 
jak i pokarm pochodzenia zwierzęcego: 
owady i ich larwy (chrząszcze, gąsieni-
ce motyli, pasikoniki, turkucie, pająki) 
dżdżownice, ślimaki, małe żaby, młode 
jaszczurki.

W nudny październikowy dzień, 
kiedy ‚na pewno nic się nie wydarzy’, 
dostaliśmy elektryzującą wiadomość od 
pani Moniki z Konarzewa: „Czy chcecie 
sfotografować modliszkę, bo jedna siedzi 
u mnie na ścianie domu”. Nie namyślając 

Liść jesienny na zmurszałym powalonym pniu
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się wiele spakowaliśmy sprzęt do focenia 
i pognaliśmy. Nie zawiodła nas! Piękna, 
zielona i całkiem duża siedziała sobie 
majestatycznie na ścianie wygrzewając 
się w słońcu. Modliszka zwyczajna jest 
drapieżnikiem, ale nie jest agresywna. 
Żywi się muchami, pasikonikami. Samce 
są lotne, natomiast samice nie latają. 
Otrzymaliśmy też od pani Beaty zdję-
cie modliszki na … kole samochodu :-) 
Obu paniom, bystrym obserwatorkom 
przyrody, bardzo dziękujemy!

Mądrość ludowa przypięła nie-
chlubną łatkę temu stworzeniu. Ła-
komstwo samicy po kopulacji ma być 
tak wielkie, że od razu pożera swojego 
partnera. Badania wykazały, że dzieje 
się tak tylko w 30% przypadków. Inne 
owady, na przykład pająki mają bardzo 
kontrowersyjne i dziwaczne dla ludzi 
strategie reprodukcyjne. Pomimo tego 
są częścią przyrody, harmonijnie zgraną 
z całą resztą ekosystemu, zatem pochopne 
ocenianie może wyrządzić więcej szkody 
niż pożytku, zarówno człowiekowi jak 
i przyrodzie.

Dlaczego modliszka zwyczajna zaczę-
ła się u nas częściej pojawiać? Podwyż-
szenie temperatur i zmniejszenie ilości 
opadów stwarza dogodne warunki do 
ich życia. Modliszka w Polsce jest pod 
ochroną gatunkową (nie można jej zabi-
jać, przeganiać, przetrzymywać w słoiku). 
Została wpisana do Czerwonej Księgi 
Gatunków i oznaczona jako gatunek za-
grożony wyginięciem. Łódzki Oddział 
Polskiego Towarzystwa Entomologicz-
nego prowadzi monitoring społeczny 
występowania tego owada na terenie 

naszego kraju za pośrednictwem strony 
łódzkiego PTE na Facebooku https://
www.facebook.com/LodzPTE. Można 
tam zgłosić swoją obserwację, wraz z datą 
i zdjęciem, tak jak my z naszą modliszką 
‚konarzewską’.

Zauważyłeś ciekawe zwierzę, przy-
rodnicze okoliczności, masz przyrodniczą 
opowieść? Napisz do nas! dzikastrona.
dopiewo@gmail.com . Jeżeli trzeba, to 
przyjedziemy na miejsce, zrobimy zdjęcie. 
Najciekawsze Wasze zdjęcia, opowieści 
opublikujemy. To ważne, razem pozna-
jemy naszą Gminę!

Tekst i zdjęcia*: Teresa  
i Michał Bartkowiak  

* poza zdjęciem modliszki na oponie 
- autorstwa Beaty Przybylskiej 

Michał Bartkowiak od grudnia 2015 
r. publikuje zdjęcia przyrodnicze 

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

też stronę: miodybartkowiaka.pl

W październiku kwitnie topinambur

Jeżeli lubisz śpiewać i chcesz to ro-
bić w dobrym towarzystwie i przyjaznej 
atmosferze, jeśli jesteś ciekawy świata 

Śpiewaj	w	Chórze	„Bel	Canto”

i otwarty na nowe 
kontakty - serdecz-
nie zapraszamy do 
nas. Chór Bel Canto 
z dyrygentką Elż-
bietą Węgielewską 
czeka na Ciebie. 
Daj sobie szansę, 
spróbuj! 

S p o t y k a m y 
się w Domu Stra-
żaka w sali OSP 
w Dopiewie we 
wtorki i czwartki 

godzinach 18.30-20.30. Po zniesieniu 
w czerwcu obostrzeń Chór Bel Canto 

Gminy Dopiewo wznowił swoje próby 
od września, po miesięcznej przerwie. 

Od 6 do 10 października byliśmy 
na warsztatach muzycznych w Rewalu 
, które zakończymy koncertem. Jeżeli 
pandemia nam nie przeszkodzi to mamy 
już zaplanowane kolejne koncerty: „Wie-
czornicę ku czci Papieża Jana Pawła II”, 
„Koncert Przyjaźni”, „Bogu i Ojczyźnie 
Śpiewajmy” w Skórzewie, „Podwieczorek 
przy mikrofonie”.  Tradycyjnie planuje-
my też koncerty kolęd w kościołach na 
terenie naszej gminy.

Działalność Chóru „Bel Canto” jest 
współfinansowana ze środków publicz-
nych Gminy Dopiewo.

Chór Gminy Dopiewo „Bel Canto” 
Fot. Arch. Chóru
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Kasztany,	żołędzie,	wiersze
Październikową	porą

Wybujałe korony
stroją się 
w złoto-purpurowe klejnoty.

Słoma skuliła się w sobie.
Zanim wymodeluje stogi,
legła na jeżatkach
skoszonych pól.

Sejmiki odlotów
ostatnim furkotem 
wzniosły skrzydła 
w pogoni za słońcem.

20 IX 2021

Ostatni	bal

Zalśniła jesień 
nićmi srebrnymi. 
Barwny korowód 
welon przypina.

Na	Święto	Drzewa

powinność czyni, 
przyrodzie, która 
w górę się wspina. 
 
Złoci korony, 
purpurą barwi, 
na bal ostatni, 
nim zrzucą szaty. 
 
Wichry się zgwizdną, 
by zdmuchnąć liście. 
Na pastwę chłodu, 
wystawią nagość. 
 
Deszczowe krople, 
za ścianą mglistą, 
zmyją, co trzeba, 
jak to po balu. 
 
Ptaki w daleką 
podróż wyruszą. 
Ostatnim wzlotem, 
zakluczą salę. 
 
Kotarą spadną 
stalowe chmury, 
chłodząc iglice 
ciepłych promieni. 
 
A pod drzewami 
szelestu nuty, 
pieśń pożegnalną 
wybrzmią jesieni. 

6 IX 2016

Czar	jesiennych		
klejnotów
W perły jesienne jesień się stroi, 
odziewa łąki w sznury iskrzące. 
Bujane wiatrem ku słońcu płyną, 
by na źdźbłach spocząć przedsennie
 Kiście jarzębin przeplata rosą, 
nawleka krople na nitki srebrne. 
Ubiera lasów całe połacie, 
na koniec upnie brosze pajęcze.

29 VIII 2014

Płonące	wschody
Płoną połacie w przestrzeni. 
Ptakom łatwiej opuścić dom, 
kiedy malowidła korytarzy, 
jak serwetka 
ocierają żal pożegnania.

9 X 2015

Z	przydziałem		
plastykowych	urn
Jesienni skazańcy, 
powiędłymi promykami 
tulą czarne źrenice. 
 
Zżęte 
do cna wyciśnięte, 
w plastikowe urny 
spływają omastą. 
 
Reszta w pyskach 
żywot kończy 
lub jak ścierwo 
wyrzucą na pole. 
 
Odrobiną szczęścia, 
gdy łza z chmury spadnie, 
zapuści korzenie, 
tuląc się w drobinach 
matki rodzicielki.

6 X 2014

Ozłocona
Stojąc pod parasolem  
pobladłych brzóz, 
hojnie 
obsypana złotem 
-zdębiałam.

29 IX 2015

Roboty	drogowe
Za oknem bajzel,
jak się mówi po naszemu.

Ciężki sprzęt
tańczy z przytupem,
jak dziki ryjąc w ziemi.

Gąsienice śmigają
raz w tę, raz w drugą stronę.

Szczupleją sąsiedzkie ogrody,
ubywa tui, krzewów i kwiatów.

Zdaje się, że światłowo-
dom się dostało,
oprócz psa,
w domu rozszczekał się telewizor.

No cóż,
największy bałagan jest wtedy,
kiedy się robi porządek.

28 VIII 2021

Jesienne	ludziki
Bajka

W szerokiej alei kasztany, żołędzie,
wokół drzew spadają, peł-
no jest ich wszędzie.
Zmówiły się kiedyś owoce parkowe,
iż służyć dzieciaczkom w je-
sień są gotowe.

Żołądź miał berecik, kasz-
tan kubrak w kolce,
dziadzio się nachylił, wło-
żył w koszyk Olce.
Po długim spacerze wypili herbatę,
kiedy odpoczęli, wzięli się za pracę.

Dziadek to  żartowniś, kasz-
tan w beret ubrał,
śmieszny ludzik powstał, 
mieli z niego ubaw.
Głowa, jak kartofel w be-
recie maleńkim,
z białymi oczyma uśmie-
chem się wdzięczył.

Żołędziowi przypiął czer-
wony koralik,
na spacerze groszków ja-
rzębin narwali.
Wpół przecięty żołądź wkłu-
ty w wykałaczki,
pozwolił stać w pionie tym 
śmiesznym chłopaczkom.

Warto więc alejką wędrować jesienią,
a wczesne wieczory w ra-
dość się zamienią.
Dziadkowi jest miło, we-
selej wnuczętom,
te wspólne zabawy długo się pamięta.

1 X 2014

Autorka wierszy: Aldona Latosik 
Kontakt z autorką:  

aldona51@poczta.fm
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Dla	dorosłych

„Zabawa w chowanego” - Gu-
illaume Musso

Najnowsza powieść Guillaume’a Mus-
so, która jak żadna inna zaciera granicę 
między życiem a fikcją. Trzyletnia córka 
Flory Conway, znanej pisarki obsesyj-
nie strzegącej swojej prywatności, znika 
z apartamentu na Brooklynie podczas 
zabawy w chowanego. Nie ma śladów 
włamania – okna i drzwi są nienaruszone 
– a na nagraniach z kamer w budynku 
nie widać, ani żeby ktokolwiek wchodził 
do mieszkania, ani żeby dziewczynka je 
opuszczała. Po kilku miesiącach śledztwo 
utyka w martwym punkcie. Po drugiej 
stronie Atlantyku, w Paryżu, autor be-
stsellerów Romain Ozorski przeżywa 
kryzys w życiu prywatnym i walczy 
z niemocą twórczą, próbując ukończyć 
pracę nad powieścią. Jeszcze nie wie, 
że niezwykłe spotkanie na szczycie wie-
żowca sprawi, że wydarzenia potoczą się 
w zupełnie niespodziewanym kierunku. 
Bo to właśnie Romain ma w rękach klucz 
do rozwikłania tajemnicy związanej z za-
ginięciem dziewczynki. A Flora zrobi 
wszystko, by go zdobyć. Chcąc odkryć 
prawdę, oboje muszą wziąć udział w ry-
zykownej grze.

„Nasza część nocy” - Mariana 
Enriquez

Uzbrojeni po zęby żołnierze, strze-
żone drogi i unoszące się w powietrzu 
napięcie – to Argentyna pod rządami 
wojskowej junty. Ojciec z synem zamie-
rzają przeprawić się z Buenos Aires do 
północnej granicy kraju z Brazylią. Matka 
Gaspara, bo tak ma na imię chłopiec, 
zginęła w tajemniczych okolicznościach. 
Ojciec jest zdeterminowany, by urato-

Nowości	w	naszej	Bibliotece

wać chłopca przed jego przeznaczeniem. 
Gaspar ma bowiem zostać medium na 
usługach Zakonu – tajnego stowarzy-
szenia, które przy pomocy zakazanych 
i niebezpiecznych rytuałów kontaktuje się 
z Ciemnością. By zyskać nieśmiertelność, 
członkowie Zakonu, rządzonego przez 
krewnych matki Gaspara, nie cofną się 
przed niczym. Ich starania sięgają set-
ki lat wstecz, odkąd wieść o Ciemności 
przewędrowała z Afryki, przez Anglię, do 
Argentyny. Enriquez czerpie garściami 
z historii swojego kraju i dawno zapo-
mnianych wierzeń, tworząc niepokojącą, 
lecz olśniewającą powieść. „Nasza część 
nocy” to kolejny dowód na to, że autorka 
jest jednym z najważniejszych głosów 
w literaturze latynoamerykańskiej.

Dla	młodzieży
„Szmaragdowa ważka” - Ariad-

na Piepiórka
Czy trzeba mieć nadprzyrodzone 

moce, by zostać superbohaterem?
Nazywam się Basia Łuczak, mam 

trzynaście lat i dwóch wspaniałych braci: 
małego Kubusia, prawdziwego czarodzie-
ja (sami zobaczycie!), i starszego Adama, 
który opiekuje się nami, odkąd stracili-
śmy rodziców. Jasne, brakuje nam wielu 
wygód, ale to nie za nimi tęsknię… Chcę 
żyć w świecie, w którym ludzie szanują 
przyrodę i siebie nawzajem! Dlatego ra-
zem z Filipem, Oskarem, Bonkiem i Tosią 
zakładamy Klub Superbohaterów – by 
pomagać innym i chronić naturę. I żeby 
stawić czoło złu, które zatruwa nasze 
miasteczko… Czy znaleziona pod pod-
łogą szmaragdowa ważka to znak, że 
ktoś już wcześniej próbował się z nim 
rozprawić?

„Ośmioro kuzynów” - Louisa 
May Alcott

Trzynastoletnia Rose po śmierci 

ojca trafia do domu sędziwych ciotek. 
Dziewczynka sprawia wrażenie choro-
witej i przygnębionej. Wszystko zmienia 
się, gdy z zamorskich podróży wraca 
jej wuj i opiekun prawny. Doktor Alec 
z miejsca zaczyna wprowadzać prostą, 
ale skuteczną terapię: dużo ruchu na 
świeżym powietrzu, zdrowe posiłki, 
pożyteczne zajęcia i towarzystwo ró-
wieśników. W ciągu roku Rose ulega 
cudownej przemianie, w której ma rów-
nież swój udział jej siedmiu wesołych 
i rozbrykanych kuzynów. Nie sposób 
oprzeć się wrażeniu, że mimo upływu 
niemal półtora wieku propozycje dokto-
ra Aleca byłyby znakomitym lekiem na 
wiele bolączek współczesnej młodzieży.

Dla	dzieci
„Niedźwiadek chce pomagać” 

- Monika Kamińska
Niedźwiadek i jeżyk wybierają się 

nad jezioro. Planowali tę wycieczkę od 
dawna i bardzo się na nią cieszą. Droga 
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jest długa i jeżyk coraz bardziej się męczy, 
dlatego niedźwiadek oferuje mu pomoc. 
I wtedy dla niego samego wędrówka też 
staje się trudniejsza.

To ciepła opowieść o tym, że po-
maganie, choć czasami niełatwe, może 
uszczęśliwić dwoje przyjaciół.

„Sklep z marzeniami domowej 
roboty” - Magdalena Walkowiak

Zapraszamy w odwiedziny do Rze-
czowa – niezwykłego miasta, w którym 
każdy znajdzie to, czego potrzebuje. Pro-
dukowanie, kupowanie, sprzedawanie 
i dostarczanie wszelkiego rodzaju rzeczy 
to codzienność jego mieszkańców. Ciągły 
apetyt na posiadanie coraz to większej 
ilości przedmiotów zaspokaja bez proble-
mu fabryka, która stanowi serce miasta.

Jednak ten pozornie szczęśliwy i po-
układany świat zostaje podany w wąt-
pliwość przez Tomasza Mamwszystko 
– chłopca, który chociaż miał wszystko, 
to poczuł, że czegoś mu brakuje. We-
wnętrzna pustka i dziecięca ciekawość 
zabierają go poza granice miasta, gdzie 
odnajduje dawno zapomniany przez 
dzieci i dorosłych świat.

Ilona Łysiak, Bibliotekarka  
Gminna Biblioteka Publiczna  

i Centrum Kultury w Dopiewie

O prawdziwiej uczcie intelektual-
nej mogą z całą pewnością powiedzieć 
uczestnicy spotkania z prof. UAM dr hab. 
Michaelem Abdallą, który pozytywnie 
odpowiedział na zaproszenie GBPiCK 
i wśród tysięcy książek, znajdujących 
się w bibliotece w Dopiewie, dał wykład 
o kulturze, religii i polityce Bliskiego 
Wschodu. 

Przybliżył	Bliski	Wschód
Profesor Michael Abdalla 

wychował się w Syrii. Do Pol-
ski przyjechał na początku lat 
70., na studia. Mieszka w Skó-
rzewie. Jest autorem licznych 
prac naukowych, artykułów 
oraz tłumaczem pism swoich 
rodaków i przodków. Działa ak-
tywnie w syryjskiej wspólnocie 
w Europie. Jest pracownikiem 
naukowym UAM w Poznaniu. 

W czasie spotkania Profesor, 
będący syryjskim chrześcijaninem, 
opowiadał, a także oceniał aktualną 
sytuację geopolityczną Europy. Opo-
wiadał o pięknej kulturze i literaturze 
Bliskiego Wschodu. Sam biegle włada 
językiem aramejskim, tym samym, 
którym posługiwał się Chrystus. Nie-
zwykłym przeżyciem było posłuchanie 

kilku wypowiedzianych w tym języku 
zdań. W trakcie spotkania wywiązała 
się burzliwa dyskusja. Na pewno Profe-
sor Michael Abdalla pojawi się jeszcze 
w Dopiewie. 

JS, fot. Jan Sawiński

Ukraińska	wycieczka	naszej	wystawy	
Wystawą „Stanisław Lem 

- on już to wiedział”, przygoto-
waną przez GBPiCK w Dopiewie 
z okazji 100 urodzin Stanisława 
Lema, zainteresował się Konsulat 
Generalny RP we Lwowie. 

Od czerwca wystawa podróżo-
wała po bibliotekach i szkołach na 
terenie Polski, ale opuściła nasz 
kraj i od 1 września jest ekspono-
wana w placówkach edukacyjnych 
okręgu konsularnego, żeby mogły 

zapoznać się z nią dzieci i młodzież po-
chodzenia polskiego. Wystawa „odwie-
dziła” na razie 2 miejscowości w obwo-
dzie lwowskim: Mościska i Strzelczyska, 
gdzie łącznie uczy się około 350 uczniów. 
Kolejnym etapem będzie Lwów, gdzie 
znajdują się 2 szkoły z polskim językiem 
nauczania o łącznej liczbie uczniów oko-
ło 600. Zdjęcia przedstawiają wystawę 
zorganizowaną w Szkole w Mościskach.

Tekst i fot GBPiCK
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19 października odbył się wernisaż 
prac graficznych „Zmyślenia i zamy-
ślenia” młodego artysty z Poznania, 
Wojtka Kwiatkowskiego. Zaprezentował 
on kilkanaście prac, których tematem 
przewodnim jest kobieta. Przybyli na 
wernisaż goście mieli okazję poznać ar-
tystę osobiście. Dowiedzieć się o jego 

„Zmyślenia	i	zamyślenia”	w	bibliotece	w	Dopiewie

warsztacie, inspiracjach i wykorzysty-
wanych technikach graficznych w swoich 
dziełach.

Wojtek Kwiatkowski ma wiele pasji. 
Tańczy na wrotkach i na rolkach, zajmu-
je się grafiką komputerową. Malowanie 
sprawia mu wiele przyjemności i od-
zwierciedla jego zmieniające się nastroje. 

Lubi świat i ludzi. Uważa, że uśmiech 
bardzo ułatwia i ubarwia życie.

Wystawę można zwiedzać do koń-
ca listopada w bibliotece w Dopiewie.  
Zapraszamy: Wojtek Kwiatkowski, 
Obrazy.

Ilona Łysiak, Fot. GBPiCK Dopiewo

Jesteśmy pod wrażeniem, ile po-
zytywnych ludzi jest wśród nas. Dzię-
kujemy, że byliście z nami na festynie 
rodzinnym, który odbył się 30 września 
w Palędziu.

Drugi	festyn	rodzinny	w	Palędziu

A teraz w skrócie opowiemy, co się 
u nas działo:
-  Strefę kulinarną zawdzięczamy 

paniom z naszego Koła Gospodyń 
Wiejskich (i ich rodzinom), które 

upiekły wspaniałe ciasta i babeczki, 
stały przy grillu, robiły kawę, herbatę 
i generalnie dbały, żeby niczego do 
jedzenia i picia Wam nie zabrakło. 
One zorganizowały całą imprezę. 
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Ania, Ewa, Ania, Hania, Bożena, 
Aga, Aga – jesteście niesamowite!

-  Strefą rekreacyjno - sportową za-
opiekowały się zaprzyjaźnione kluby: 
GROT – można było postrzelać z łu-
ków; Poznańska Akademia Karate 
przygotowała wiszący tor przeszkód 
dla dzieciaków oraz miecze GO-NOW; 
Bobry z BRAVE BEAVERS z chętnymi 
rzucały frisbee.

-  Całą imprezę przygrywał nam na 
gitarze Krystian Livesound - Muzyka 
dla Ciebie. To dawało niesamowity 
klimat. Na najbliższej naszej imprezie 
andrzejkowej także będzie z nami. 
Szczegóły wkrótce. 

-  Sprzęt bojowy prezentowali nasi stra-
żacy z OSP Palędzie. Dziękujemy, że 
zawsze możemy na Was liczyć.

-  Dzięki uprzejmości Urzędu Gminy 
była także możliwość spisania się 
w ramach Narodowego Spisu Po-
wszechnego.

-  Chętni mogli się zaszczepić przeciwko 
COVID-19. Dziękujemy PPHU Salwus 
z Plewisk za współpracę.

Festyn był sfinansowany z Naro-
dowego Programu Szczepień na rzecz 
promocji szczepień przeciw COVID-19.

Pozdrawiamy i do zobaczenia  
Dreamteam KGW Palędzie

Zawodniczki BD KPR zdobyły tytuł 
wicemistrzyń w finale Mistrzostw Polski 
w Piłce Ręcznej Plażowej, który odbył się 
4-5.09.2021 r. w Kątach Wrocławskich. 

W najważniejszym meczu turnieju 
podejmowały MUKS Skałka-Śląsk Świę-
tochłowice. O tytule Mistrza Polski decy-
dowały tzw. shout outy, ponieważ mecz 
w regulaminowym czasie gry zakończył 
się remisem 1:1 w setach. Ostatecznie to 
zespół ze Śląska okazał się być lepszym 
i z jednym celnym trafieniem więcej 
zdobył tutył Mistrza Polski. 

Turniej podzielony był na dwie grupy 
po 4 drużyny, nasze zawodniczki trafiły 
do grupy B, w której znalazły się po-
nadto: MSPR Junak Włocławek, AZS 
AWF Warszawa, UKS Pawonków. Z kolei 
MUKS Skałka-Śląsk Świętochłowice na 
tym etapie grał w grupie A, którą zasiliły 
zespoły: UKS GOKiS Kąty Wrocławskie, 
MKS Brodnica, Handball 28 Wrocław. 
Z fazy grupowej BDKPR awansował do 

Młodziczki	BDKPR	Wicemistrzyniami	Polski

dalszych rozgrywek z drugiego miejsca - 
po przegranym spotkaniu z MSPR Junak 
Włocławek w shout outach (6:7). W meczu 

półfinałowym szczypiornistki z Dopiewa 
i Buku zwyciężyły z MKS Brodnicą 2:1 
w setach. 

Pogoda podczas turnieju była iście 
plażowa. Zawodniczki odebrały srebr-
ne medale z promiennymi uśmiechami 
na twarzach. Towarzyszyli im trenerzy: 
Jarosław Sznycer i Paweł Wolny. Wyda-
rzenie ubarwili nasi wierni kibice, którzy 
licznie przybyli do Kątów Wrocławskich, 
by wspierać drużynę. Nie mogliśmy wy-
marzyć sobie lepszego zakończenia se-
zonu 2020/2021. Niech to będzie dobry 
wstęp do spotkań halowych.

Katarzyna Wechman, Prezes BDKPR 
fot. Arch. BDKPR
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Bukowsko-Dopiewski Klub Piłki 
Ręcznej dobrze sobie radzi na parkie-
tach pierwszoligowych. Po 4 kolejkach 
jest bez porażki. Podopieczne trenerów: 
Wolnego Pawła i Pawła Korytowskiego 
pokonały dotychczas:

SMS ZPRP II Płock > 29:26
MTS Kwidzyn > 30:22
AZS Poznań > 29:26
Zapraszamy wszystkich na kolejne 

spotkania - do kibicowania!
Harmonogram meczów „u siebie”, 

które będą odbywały się naprzemiennie  
w halach sportowych w Buku i w Do-
piewie

Kiedy? O której? Gdzie? Mecz Gospodarz Z kim?

30.10.2021 18.00 BUK IKA/27 BD KPR GUKS Drwęca Novar Lubicz

13.11.2021 18.00 DOPIEWO IKA/38 BD KPR MMKS Jutrzenka Płock

11.12.2021 18.00 BUK IKA/60 BD KPR MKS PR URBIS Gnirzno

19.02.2022 18.00 DOPIEWO IKA/75 BD KPR MTS Kwidzyn

19.03.2022 18:00 BUK IKA/88 BD KPR SPR ARKA Gdynia

02.04.2022 18.00 DOPIEWO IKA/101 BD KPR KS Kościerzyna

30.04.2022 18.00 BUK IKA/114 BD KPR SPR POGOŃ Szczecin

21.05.2022 18.00 DOPIEWO IKA/128 BD KPR SPR SAMBOR Tczew

Zapraszamy też do śledzenia poczy-
nania szczypiornistek można śledzić na 

Bukowsko-Dopiewski	KPR	w	gazie	!!!

facebookowym fanpage’u B-DKPR, gdzie 
znaleźć można relacje na bieżąco.

Katarzyna Wechman, Prezes Bukow-
sko – Dopiewskiego Klubu Piłki Ręcznej 

Fot. Arch. BDKPR

W dniach 15-17 października 2021 r. 
na dopiewskich halach rozgrywane były 
zawody szczypiorniaka dla dziewcząt 
rocznik 2007 i młodsze. W turnieju 
wzięło udział 12 zespołów z całej Polski.  
Rozegrano w sumie 46 spotkań. W fazie 
grupowej drużyny podzielone były na 
dwie grupy, w ramach których rywa-
lizowały wg zasady „każdy z każdym”.  
Następnie odbyły się ćwierćfinały, potem 

Ogólnopolski	Turniej	„Pantera	CUP”	
półfinały oraz spotkania o miejsca.

Naszą gminę reprezentowały dwa 
kluby UKS Pantery Dopiewo i Bukow-
sko-Dopiewski KPR

Zawodniczki UKS Pantery Dopie-
wo to zawodniczki młodsze (rocznik 
2008/2009), a pomimo tego przez całe 
zawody walczyły jak równy z równym. 
Zespół zajął na turnieju bardzo dobre 
wysokie 5 miejsce – tuż za finalistami 

zawodów. W wielu spotkaniach niewiele 
im zabrakło do pełni szczęścia. Zawod-
niczki prowadzone przez duet trener-
ski  Julię Korytowską i Patrycję Pawlak 
mogły się podobać. Warto wspomnieć, 
że w meczu ćwierćfinałowym drużyna 
walczyła ze starszymi koleżankami  
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z  BD KPR-u i w wielu momentach dykto-
wała warunki gry. Dziewczęta zachwycały 
grą w ofensywie. Ostatecznie przegrały 
spotkanie 9:11. 

Starsze dziewczęta, pod wodzą tre-
nera Pawła Wolnego z Bukowsko – Do-
piewskiego KPR-u, nie zaznając goryczy 
porażki, dotarły do finału, gdzie spotkały 
się z Agrykolą Warszawa. Wcześniej oba 
zespoły rywalizowały w grupie - wówczas 
BD KPR był górą. Rewanż nie poszedł 
po myśli dziewcząt ze stolicy i ponow-
nie nasz zespół, który przez większość 
spotkania dominował na boisku, wygrał 
tym razem  16:10. Bukowsko-Dopiewski 
KPR po raz pierwszy stratował w turnieju 
„Pantera CUP” i wywalczył statuetkę 
słynnej PANTERY. Brawo!

Nie zabrakło wyróżnień indywidu-
alnych:

MVP – Wojtkowiak Zofia (BD KPR)
Siódemka turnieju: Maja Wechman 

(BD KPR), Małgorzata Kelar (BD KPR), 
Hanna Lipska (Pantery)

Wyróżnienie w drużynie – Micha-
lina Urbaniak (BD KPR), Zofia Lechna 
(Pantery)

Klasyfikacja końcowa: 1. Dopiew-
sko-Bukowski KPR, 2. UKPR Agrykola 
Warszawa, 3. SPR Kępno, 4. Kadra woj. 
Świętokrzyskiego, 5. UKS Pantery Do-
piewo, 6. MKS Kęsowo, 7. APR Gladiator 
Oborniki, 8. MKS Zagłębie Lubin, 9. UKS 
9 Legnica, 10. MKS Victoria Świebodzi-
ce, 11. MKS Włókniarz Mirsk, 12. UKS 
Spartakus Team Zielona Góra.

Dziękujemy kibicom, którzy jak 
zwykle nie zawiedli i byli ze swoimi 
drużynami.

Ogromne słowa podziękowań dla 
Wszystkich, którzy nas wspierają i po-
magają, by takie projekty mogły się od-
być. Bez Was było by znacznie trudniej.  
A byli z nami: Gmina Dopiewo, GOSiR 
Dopiewo, ZSP Dopiewo, ZUK Dopiewo, 
Mondi Poznań Sp. z o.o., Biofarm Sp 
z o.o., Ol-Mat Hurtownia budowlana, 
Pizzeria Mona, Makesport Oborniki, 
E1Gokart halowy tor kartingowy, Bru-
karstwo Tom-Bud Tomasz Andraszyk, 
Akord-Bud Piotr Wiśniewski, Creoz 
Studio, rodzice.

Paweł Wolny, BDKPR i UKS "Pan-
tery" Dopiewo,  fot. Arch. BDKPR

Amatorski Turniej w Piłkę Siatkową 
o puchar  dyrektora GOSiR organizato-
rzy zaplanowali dla 10 drużyn w dniu 
10.10.2021 r. Chęć uczestnictwa wy-
raziło aż 18 zespołów z różnych stron 
Wielkopolski. Gminny Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji w Dopiewie, organizator 
turnieju, rozszerzył w związku z tym 
listę uczestników do 12. Podczas, gdy 
aktywność sportowa w czasie lockdownu 
w wielu dyscyplinach zmalała, siatkówka 
przeżywa u nas swój boom popularności.

Stworzono 4 trzyzespołowe grupy. 

Rośnie	popularność	siatkówki

Zwycięzcy rozgrywek grupowych stoczyli 
walkę o najcenniejsze nagrody. Ale co 
ważne, system turnieju rozgrywanego 
na 2 boiskach, pozwolił każdej z drużyn 
rozegrać 4 mecze. Ostatecznie po 6,5 
godzinach rywalizacji i 24 spotkaniach 
Puchar Dyrektora GOSiR w Dopiewie 
wywalczyli „Cichociemni” Poznań, po-
konując w finale 2:1 AS Izomet Wronki. 
Tie-break potrzebny był także do wy-
łonienia zwycięzcy w „małym finale”. 
Ostatecznie 3 lokatę zdobyło „Acapulco 
Stallion” Poznań, po wygranej z „Taśmą 

Team” Granowo. 
Czołowe 4 drużyny otrzymały z rąk 

dyrektora GOSiR Marcina Napierały na-
grody rzeczowe i pamiątkowe statuetki 
z wybitym miejscem, podobnie zresztą 
jak wszystkie pozostałe zespoły (Dąbrów-
ka Gniezno, Orion Poznań, Force In Us 
Volleball Stęszew, Janusze Poznań, Pat-
chwork Volleball Team i Czarne Owce 
z Poznania oraz Frends i Monday 21 
z Dopiewa). Pierwsze 3 drużyny tego 
turnieju rywalizują na co dzień w Lu-
bońskiej Amatorskiej Lidze Siatkówki, 
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co jak widać procentuje wynikami na 
takich zawodach, jak te w Dopiewie. 
Cała ta trójka na zakończenie zawodów 
w nagrodę za świetną postawę w całej 
imprezie otrzymała prezenty także ufun-
dowane przez GOSiR. Statuetkę „MVP 
Turnieju” sędziowie WZPS Ł. Mischke 
i N. Idkowiak przyznali Tomaszowi Ma-

lińskiemu z „Cichociemnych”.
Duże zainteresowanie środowiska 

siatkarskiego, ponad 100 zawodników 
z 12 ekip i pochlebne słowa za organi-
zację spowodowały, że prawdopodobnie 
w styczniu 2022 r. GOSiR w Dopiewie 
zorganizuje podobny turniej. O jego 
szczegółach będziemy oczywiście in-

formować, tymczasem zapraszamy 
do galerii zdjęć z niedzielnej imprezy, 
dostępnej na stronie gosir.dopiewo.pl.

Mariusz Frąckowiak,  
GOSiR w Dopiewie 

Fot. Arch. GOSiR Dopiewo

Konarzewski stadion dawno nie go-
ścił takich tłumów jak 13 pażdziernika!  
Długo wyczekiwane gminne derby Or-
kanu Konarzewo z GKS-em Dopiewo 
poprzedziły gratulacje, jakie z okazji 
awansu do V ligi prezesowi gospodarzy 
-  Jakubowi Jezierskiemu złożył  prezes 
GKS Dopiewo – Krystian Grzegorzewicz.

Spotkanie zakończyło się remisem. 
Być może zawodnicy nie rozpieścili kibi-
ców skutecznością, ale z całą pewnością 
stanęli na wysokości zadania, bo  było 
widać zaangażowanie i  emocji nie bra-
kowało.

Smaku rywalizacji dodawał fakt, 
że oba zespoły nie najlepiej rozpoczęły 
tegoroczne rozgrywki, plasując się do-
tychczas w dolnej połowie tabeli. W ta-
kich okolicznościach każdy mecz jest 
praktycznie pojedynkiem o podwójną 
stawkę, a gdy dodajemy do tego czynnik 
derbów, to dla nikogo nie było zaskocze-

niem, że obu zespołom bardzo zależało 
na trzech punktach w tym spotkaniu.

Od pierwszego gwizdka sędziego 
mecz stał bardziej pod znakiem walki 
niż pięknego futbolu. Pierwszą groźną 
sytuację mieli gospodarze, a dokładniej 
kapitan Orkanu Patryk Karaszewski, któ-
ry doszedł do strzału głową, jednak nie 

udało mu się skierować piłki do bramki 
rywali. W odpowiedzi z Dopiewa Edwin 
Rabiega oddał groźny strzał z rzutu wol-
nego, z którym jednak poradził sobie sto-
jący w bramce Orkanu Adam Pluciński.  

Jedną z wyróżniających się postaci 
pierwszej połowy był Daniel Mankiewicz, 
który swymi szarżami robił sporo za-
mieszania wśród defensywy GKS-u i to 
właśnie jedna z jego szarż została zasto-
powana spóźnioną interwencją obrońcy 
GKS-u Łukasza Małolepszego.

Sędzia nie wahał się ani chwili 
i wskazał na 11 metr. Do piłki podszedł 

sam poszkodowany, 
który potwierdził 
piłkarskie porze-
kadło, że faulowa-
ny zawodnik nie 
powinien strzelać 
rzutu karnego. 
Strzał Mankiewicza 
obronił bramkarz 
Dopiewa – Szymon 
Hemmerling, które-
mu trzeba oddać, że 
zaliczył kapitalną 
wręcz interwencję.

W pierwszej połowie nie działo się 
już nic równie emocjonującego i nie-
długo po tej sytuacji sędzia odgwizdał 
jej zakończenie.

Po przerwie mecz był jeszcze bardziej 
wyrównany. Oba zespoły nie mogły sobie 
poradzić ze sforsowaniem linii obronnych 
rywala. Brakowało zarówno składnych 
akcji, jak i przebojowości, a emocji do-
starczały głównie indywidualne błędy 
przy wyprowadzaniu piłki. 

Całkiem nieoczekiwanie długie poda-
nie z głębi pola od Szymona Galasińskiego 
znalazło wybiegającego na czystą pozy-
cję Patryka Jędroszyka. Niestety, młody 
zawodnik Orkanu, w prostej wydawało 
by się sytuacji, fatalnie przestrzelił. Ta 
sytuacja rozjuszyła zespół z Dopiewa, 
który w samej końcówce meczu stworzył 
dwie bardzo groźne sytuacje bramkowe. 
Na wysokości zadania znów jednak stanął 
bramkarz Adam Pluciński, który najpierw 
wybronił sytuację „sam na sam”, a na-
stępnie popisał się piękną paradą przy 
strzale z dystansu zawodnika Dopiewa 
(dwukrotnie - Bartłomiej Olejniczak). 

Wkrótce po tych atakach, sędzia 
zakończył spotkanie. Wynik 0-0 nie 
satysfakcjonuje żadnej ze stron i choć 
zawodnicy obu drużyn schodzili niepo-
cieszeni, to kibice mogli być zadowoleni, 
ponieważ obejrzeli emocjonujący mecz, 
pełen walki, zaangażowania i zwrotów 
akcji.

Iwo Toporski  
Uzupełnienia: AM 

Fot. Monika Kołodziej

Derby	na	remis!	
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Rozmowa z Piotrem Sołtysia-
kiem, trenerem GKS Dopiewo

Czy jest Pan zadowolony z re-
zultatu spotkania?

- Na pewno nie jestem zadowolony. 
Chcieliśmy wygrać, takie były oczeki-
wania. Graliśmy w Konarzewie, ciężki 
teren, specyficzne boisko. Remis jest 
wynikiem sprawiedliwym, nikogo nie 
krzywdzi. Można powiedzieć – jest 
dwóch rannych, żaden zabity. Kona-
rzewo miało w pierwszej połowie rzut 
karny. My z kolei mieliśmy w końcówce 
meczu dużą przewagę i większe szanse 
na zdobycie bramki. Tabela w takich 
meczach nie ma żadnego znaczenia. To 
był pojedynek derbowy i były innego 
rodzaju emocje.

Kogo by Pan wyróżnił ze swojej 
drużyny?

- Nie mam w zwyczaju wyróżniać 
poszczególnych zawodników. To gra 
zespołowa. Jak wygrywamy, to wy-
grywa cały zespół, jak przegrywamy, 
cały zespół przegrywa. 

Bramkarz obronił karnego.
- Na pewno można by dać plusik przy 

Szymonie Hemmerlingu, który obronił 
rzut karny. Trzeba powiedzieć, że bro-
ni bardzo dobrze karne, bo w sezonie 

Sklejam	zespół
mieliśmy już 3 rzuty karne i wszystkie 
obronił. Opanował to bardzo dobrze 
i ciężko mu strzelić. Żartujemy sobie 
nawet, że obrońcy nie mają się przej-
mować tym, co robią w polu karnym, 
bo Szymon i tak obroni. 

Próby zdobycia gola były podej-
mowane, choć nie były skuteczne.

- Byłem zawiedzony pierwszą poło-
wą – mieliśmy jedną okazję, z wolnego 
strzelał Edwin Rabiega, wystarczyło 
przyłożyć nogę. Konarzewo stworzyło 
przewagę w pierwszej połowie, ale mecz 
był szarpany i nerwowy. W drugiej po-
łowie opanowaliśmy pole i grę, więcej 
się działo i było więcej jakości z naszej 
strony. W końcówce Bartłomiej Olejni-
czak miał dwie sytuacje. Najpierw był 
na 12 metrze, bramkarz na 5 metrze, 
mógł „położyć” bramkarza i oddać strzał, 
jednak trafił bramkarza w nogi. W koń-
cówce meczu oddał strzał w okienko 
z 10 metrów i bramkarz znów obronił.

Jakie GKS ma perspektywy? 
Będziecie chcieli wrócić do IV ligi?

- Zespół spadł z IV ligi. Przejąłem go  
20 lipca. Na zakończeniu poprzedniego 
sezonu wszyscy zawodnicy deklarowali, 
że zostają, a okazało się, że zostało 5 za-
wodników. Byliśmy w rozsypce. Była to 

Rozmowa z Marianem Topor-
skim, trenerem Orkanu Konarzewo

Czy jest Pan zadowolony z re-
zultatu spotkania?

- Biorąc pod uwagę bardzo trudny 
wstęp rozgrywek, można powiedzieć, 
że powinienem się cieszyć z każdego 
punktu, natomiast bezpośrednio po 
meczu odczuliśmy duże niezadowole-
nie i brak satysfakcji, bo z przebiegu 
meczu zasłużyliśmy na zwycięstwo i na 
pewno odczuwamy niedosyt. Mieliśmy 
dwie bardzo dobre sytuacje, których nie 
wykorzystaliśmy, nie wykorzystaliśmy 
też rzutu karnego. Nie byłem i nie jestem 
zadowolony.

Kogo by Pan wyróżnił ze swojej 
drużyny?

- Biorąc pod uwagę duży bagaż  emo-
cjonalny spotkania i towarzyszący nam 
niepokój o wynik, bo był to prestiżowy 
pojedynek, wyróżniłbym młodych za-
wodników, dla których taki mecz mógłby 
być trudniejszy. Potrafili oni ułożyć 
swoje emocje i zagrać w taki sposób, by 
nie było widać braku doświadczenia czy 
niepokoju wynikającego z rywalizacji 

Fala	wznosząca
sportowej. Wojtek Płotkowiak jako naj-
młodszy zawodnik wypadł fajnie. Adam 
Pluciński, który wrócił do nas po 2 letnim 
pobycie w Dopiewie, też nieźle. Bardzo 
o niego zabiegałem i chciałem mieć go 
w drużynie. On dopiero w grudniu skoń-
czy 16 lat. Pozostali nie zeszli poniżej 
poziomu i dali radę. Towarzyszyło nam 
w szatni poczucie niewykorzystanej 
szansy na zdecydowane zwycięstwo.

Kogoś wyróżniłby Pan z dru-
żyny przeciwnej?

- Bramkarza, który obronił rzut 
karny i w paru sytuacjach bardzo 
mocno pomógł gościom. Mnie zespół 
z Dopiewa niczym nie zaskoczył. Atuty, 
które miał, potrafiliśmy zneutralizować. 
Generalnie poziom derbów zaskoczył 
mnie in minus.

Dlaczego karnego strzelał wcze-
śniej faulowany Daniel Mankie-
wicz? 

- Taka był decyzja chłopaków. Do 
rzutu karnego był przeze mnie wskazany 
zawodnik, który w pierwszej połowie, 
z powodu kontuzji musiał opuścić boisko. 
Daniel czuł impuls, a potem miał pecha.

Jak Orkan poradzi sobie w V 
lidze?

- Mieliśmy pewne perturbacje, zwią-
zane z kontuzjami, które były mecha-
nicznymi urazami - nie do przewidzenia. 
Był okres urlopowy, który spowodował 
nerwową sytuację na początku sezonu. 
Mam zespół od czwartej kolejki. Nie 
byliśmy przygotowani tak, jak ja bym 
sobie tego życzył. Historyczny sukces, 
jakim jest awans drużyny z Konarzewa 
do V ligi, powoduje dodatkową konso-
lidację i zapał. Z perspektywy ostat-
nich spotkań, jestem optymistą. Bardzo 
mocno liczymy na rundę rewanżową. 
Możliwe będą przesunięcia personalne 
i wzmocnienia. Liczę na dobrą pracę 
treningową w okresie zimowym, bo to 
stanowi bazę.

Ma Pan pomysł jak wygrać re-
wanż z GKS-em?

- Gdybyśmy się teraz spotkali raz 
jeszcze, jestem przekonany, że wygra-
libyśmy. Nie jestem szarlatanem i nie 
będę mówił o tym co będzie w wiosną. 
Przeciwnik może zupełnie inaczej wy-
glądać.

Rozmawiał: Adam Mendrala

dla nas wielka niewiadoma. Ściągaliśmy 
zawodników za pięć dwunasta, w ostat-
nim tygodniu. Oni trenowali z różny-
mi klubami i byli w różnych okresach 
przygotowawczych. Wiedzieliśmy, że 
nie walczymy o najwyższe cele. O ile 
Konarzewo stanęło do meczu z nami 
na fali wznoszącej, u nas niestety było 
z tym gorzej, choć nie wiedzieliśmy, że 
aż tak. Mamy kompletnie nowy zespół, 
zawodnicy muszą się lepiej poznać. Czas 
będzie dla nas działał na korzyść.

Czy wiosenny mecz derbowy, 
tym razem w Dopiewie, ułoży się 
dla GKS-u pomyślniej?

- Nie patrzymy w ten sposób. Oczy-
wiście wiemy, że dla mieszkańców gminy 
derby to dodatkowe emocje, mecz „pod-
wyższonej temperatury”. My natomiast 
podchodzimy do tego, jak do każdego 
kolejnego meczu, który chcemy wygrać. 
To nie jest dla nas najważniejszy mecz 
sezonu. Wiemy, że każdy mecz to od 0 
do 3 punktów. Do tego czasu chcemy 
zdobyć tych punktów jak najwięcej. 
Każda z drużyn jest na zupełnie innym 
etapie budowy zespołu. Skupiamy się na 
tym, żeby zbudować zespół i go scalić. 
Będziemy bardziej zgrani i mądrzejsi.

Rozmawiał: Adam Mendrala
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Wraz z końcem wakacji na „Owo-
cowej Plaży” w Zborowie, zarządzanej 
przez GOSiR w Dopiewie, rozpoczęła 
się inwestycja polegająca na budowie 
promenady m.in. ułatwiającej dostęp do 
wody osobom na wózkach inwalidzkich 
oraz miejsc parkingowych dla osób 
niepełnosprawnych. 

Zakończenie budowy planowane jest 
do połowy listopada, tak aby zdążyć przed 
rozpoczęciem sezonu na „morsowanie” 
w jeziorze Niepruszewskim, którego zwo-
lenników w okolicy Dopiewa przecież 
nie brakuje.

Wcześniej gośćmi „Owocowej Plaży” 
byli jednak miłośnicy wypoczynku w cie-
płej, czystej wodzie bez sinic i pod opieką 
ratowników WOPR. Chętnie korzystali 
oni m.in. z plażowej gastronomii, wypo-
życzalni sprzętu pływającego oraz wod-
nego placu zabaw – zwłaszcza uczestnicy 
półkolonii z pobliskich miejscowości. 
Warto podkreślić, że pomimo bardzo 
dużej frekwencji przez cały sezon nie za-
notowano żadnego przypadku utonięcia, 
co potwierdza, że było tam naprawdę 
bezpiecznie!

Dużą atrakcją tegorocznych wakacji 
w Zborowie były też koncerty muzycz-
ne organizowane w ramach projektu 
„Owocowy Chillout”. Niemal w każdy 
weekend na plażowej scenie występo-
wały zespoły prezentujące różnę nurty 
muzyczne – w myśl zasady „dla każdego 
coś innego”. Widzami tych koncertów 
byli nie tylko klienci pola namiotowo-

-campingowego, wodnej przystani jach-
towo-motorowej czy wynajmujący wiaty 
grillowe, ale także osoby z różnych miast 
Wielkopolski, przyjeżdżający specjalnie 
na te wieczorne imprezy!

Jak co roku na „Owocowej Plaży” 
odbyła się też kolejna edycja akcji „Zbo-
rowo na Sportowo”, organizowana przez 
GOSiR i Gminę Dopiewo. 11 lipca i 8 
sierpnia oprócz tradycyjnych już owo-

cowych turniejów piłki nożnej plażo-
wej i siatkówki plażowej w programie 
imprezy były animacje dla dzieci takie 
jak np. eksperymenty naukowe, bańki 
mydlane, brokatowe tatuaże, gry i zabawy 
integracyjne oraz konkursy z nagrodami 
oraz stoisko sponsora nagród - firmy E1 
Gokart ze Skórzewa, na którym prezen-
towany był profesjonalny kart wyścigo-
wy. Dużą popularnością cieszyła się jak 
zwykle szalona i pełna energii Zumba, 
prowadzona przez K. Kuźlak. W Zbo-
rowie odbywały się też seanse filmowe 
w plenerowym kinie z leżakami, sporym 
zainteresowaniem cieszyło się też miejsce 
ogniskowe.

Ostatnią dużą letnią imprezą na 
„Owocowej Plaży” był Rowerowy Rajd 
Rodzinny „Życie bez uzależnień”, który 
odbył się 29 sierpnia. Jego organizato-
rem, oprócz Gminy Dopiewo, Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Dopiewie oraz GBP 
i CK w Dopiewie, był tradycyjnie także 
GOSiR. Celem imprezy było zwiększenie 
świadomości na temat różnych uzależ-
nień i ich profilaktyka, popularyzacja 
turystyki rowerowej, poznawanie gminy 
Dopiewo, propagowanie zdrowego trybu 
życia i rekreacja na sportowo. Każdy 
uczestnik rajdu na mecie zlokalizowanej 
w Zborowie otrzymywał upominki oraz 
napoje i słodki poczęstunek. Mógł też 
wygrać atrakcyjne nagrody w konkursie 
siatkarskim, koszykarskim, owocowym 
lub kalamburowym, przygotowanym 
przez pracowników GOSiR. Dodatkowy-

To	był	sezon	na	„Owocowej	Plaży”
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mi atrakcjami imprezy były: możliwość 
bezpłatnego oznakowania i rejestracji 
swojego roweru przez dopiewskich poli-
cjantów (z czego skorzystało ok. 40 osób), 
sesja jogi, pokaz wozu bojowego OSP 
Dopiewo, prezentacja I pomocy przez 
ratowników medycznych oraz profe-
sjonalny pokaz ratownictwa wodnego 
z użyciem psa. 

Podsumowując – tegoroczny sezon 
w Zborowie zakończył się sukcesem. 
Ładna pogoda i czysta woda, w której 
Sanepid przez całe wakacje nie stwierdził 
sinic, dobra gastronomia, funkcjonalne 
pole biwakowe, ciekawe miejsca na grille 
i ogniska, różne atrakcje muzyczno-kul-
turalne i turnieje sportowo-rekreacyjne 
zapewniły gościom miły, bezpieczny wy-

poczynek. Mamy nadzieję, że w nowym 
sezonie na „Owocowej Plaży” spotkamy 
się w jeszcze większym gronie!

Mariusz Frąckowiak 
Gminny Ośrodek Sportu  
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Gmina Dopiewo jest na portalach społecznościowych.
Nasze profile to:
Facebook: Gmina Dopiewo - strona oficjalna
You Tube: GminaDopiewo
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