
Bi
ul

et
yn

 In
fo

rm
ac

yj
ny

 U
rz

ęd
u 

G
m

in
y 

D
op

ie
w

o 
   

  w
w

w
.d

op
ie

w
o.

pl
   

   
IS

SN
 2

08
4-

10
86

   
   

 N
r 

88
,  

st
yc

ze
ń 

20
21

   

Dąbrowa  Dąbrówka  Dopiewiec  Dopiewo  Drwęsa
Fiałkowo  Glinki  Gołuski  Joanka  Konarzewo  Lisówki

Palędzie  Podłoziny  Pokrzywnica  Skórzewo  Trzcielin
Więckowice  Zakrzewo  Zborowo  Żarnowiec

w numerze m.in.:
          Pożegnaliśmy Wójta    Powstanie Wielkopolskie     #SzczepimySię - tel. 989 

.......

.......
Adrian Napierała  

Wójt Gminy Dopiewo 2014 - 2020



przedterminowe wybory

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Dopiewo

Wydawca, redakcja: 
Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c
Tel. 61 814 83 31 w. promocja
czas@dopiewo.pl

Redaktor  Naczelny: 
Adam Mendrala
Materiały redakcyjne przyjmujemy w redakcji 
w godzinach pracy Urzędu Gminy w Dopiewie, 
pocztą  tradycyjną i elektroniczną: czas@dopiewo.
pl. Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiu-
stacji nadesłanych tekstów i listów.

Skład: 
GWart Agencja Reklamowa
Grzegorz Wiza
os. Rzeczypospolitej 6, 63-200 Jarocin
tel. 609 807 095
biuro@gwart.pl

Druk:
Drukarnia Nowak Jarocin
63-200 Jarocin, ul. Poznańska 33
tel. 62 747 1737
biuro@dnj.pl

Nakład: 10 000 egz.

Za treść ogłoszeń nie odpowiadamy.

Prawa autorskie: Urząd Gminy Dopiewo
Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Poprzedni numer „Czasu Dopiewa” 
trafił do druku wcześniej niż zwykle. 
Czytelnicy mieli go otrzymać przed Świę-
tami. Zamknęliśmy go zanim dotarła do 
nas smutna informacja o śmierci Wójta 
Gminy Dopiewo – Adriana Napierały. 
Niespodziewanej i szokującej dla sa-
morządowców i mieszkańców Gminy 
Dopiewo. Nie sposób było nawiązać 
do wydarzenia w numerze, który je 
poprzedził, a o to pytali nas Czytelnicy.

Informacje o śmierci i pogrzebie 
Wójta podaliśmy na bieżąco na gmin-
nej stronie internetowej - dopiewo.pl 

Trwały ślad i naszym profilu na facebook’u, gdzie 
przypomnieliśmy sylwetkę zmarłego 
samorządowca. Nasza relacja z uroczy-
stości pogrzebowej ukazała się przed 
Świętami w dwutygodniku regionalnym 
„Nasz Głos Poznański”. 

Śmierć tak młodego samorządowca 
to rzadkość. Odnotowały ją liczne re-
dakcje internetowe, prasowe, radiowe  
i telewizyjne, jak również strony innych 
gmin, naszych sąsiadów i partnerów  
z zagranicy. 

Do tragicznych wydarzeń z grudnia 
ubiegłego roku wracamy w tym numerze 
naszego miesięcznika.

Dla mnie osobiście dzień, w którym 
umarł Wójt Gminy Dopiewo, to jeden 

z takich dni, których - ze względu na 
towarzyszące biegowi wydarzeń emo-
cje - nie sposób usunąć z pamięci, które 
odciskają trwały ślad na świadomości 
- podobnie jak zabójstwo Prezydenta 
Gdańska podczas WOŚP, jak katastrofa 
lotnicza pod Smoleńskiem, śmierć Pa-
pieża Polaka czy atak terrorystyczny 
na WTC. 

Przerwana śmiercią druga kadencja 
Wójta Gminy Dopiewo i towarzysząca 
temu atmosfera, słowa i obrazy zapisały 
tragiczną kartę samorządowej historii 
Gminy Dopiewo i z pewnością pozostaną 
w pamięci zbiorowej jej mieszkańców.

TymCzasem 
Adam Mendrala, Redaktor naczelny

Przedterminowe wybory Wójta Gmi-
ny Dopiewo odbędą się w niedzielę 7 
marca 2021 r. Taki termin został po-
dany w  rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z 8 stycznia 2021 r., które 
zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw 
Rzeczypospolitej Polskiej 11 stycznia 2021 
r. Określa ono datę wyborów i kalen-
darz wyborczy (terminy na dokonanie 
czynności wyborczych).  

Projekt rozporządzenia został podany 
do publicznej wiadomości 30 grudnia 
2020 r. Wcześniej został zaopiniowany 
przez Państwową Komisję Wyborczą. 

Zarządzenie przedterminowych 
wyborów uzasadnia fakt wygaśnięcia 
mandatu Wójta Gminy Dopiewo wskutek 
śmierci, co stwierdził postanowieniem 
21 grudnia 2020 r. Komisarz Wyborczy 
w Poznaniu. Pełniący tę funkcję Adrian 
Napierała zmarł 9 grudnia 2020 r.

Kalendarz wyborczy
w dniu wejścia w życie rozpo-

rządzenia: – publikacja obwieszczenia 
Wojewody z rozporządzeniem w sprawie 
przedterminowych wyborów w Gmi-
nie Dopiewo.
do 25 stycznia:
-  publikacja obwieszczenia z informacją 

o siedzibie gminnej komisji wybor-
czej,

-  zawiadomienie komisarza wybor-
czego o utworzeniu komitetu wy-
borczego.

do 26 stycznia: 
–  zgłaszanie kandydatów na członków 

gminnej komisji wyborczej.
do 28 stycznia: 
–  powołanie przez komisarza wybor-

czego gminnej komisji wyborczej.
do 12 lutego (do godz. 24.00): 
-  zgłaszanie gminnej komisji wyborczej 

kandydatów na Wójta Gminy Dopie-
wo.

do 17 lutego:  
-  zgłaszanie kandydatów na członków 

obwodowych komisji wyborczych, 
- składanie przez pełnomocników 

Przedterminowe wybory Wójta
komitetów wyborczych wniosków 
o przydział nieodpłatnego czasu an-
tenowego w programach publicznych 
nadawców radiowych i telewizyjnych, 
- publikacja obwieszczenia z informa-
cją o numerach i granicach obwodów 
głosowania, siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych, o lokalach do-
stosowanych do potrzeb wyborców, 
niepełnosprawnych, możliwości 
głosowania korespondencyjnego 
i przez pełnomocnika.

do 19 lutego:
-  powołanie przez komisarza wyborcze-

go obwodowych komisji wyborczych, 
- sporządzenie spisów wyborców.

do 22 lutego: 
- rozplakatowanie obwieszcze-

nia gminnej komisji wyborczej 
o zarejestrowanych kandyda-
tach na Wójta Gminy Dopiewo. 
- zgłaszanie zamiaru głosowania 
korespondencyjnego przez wybor-
ców niepełnosprawnych, w tym przy 
pomocy nakładek na karty do gło-
sowania w alfabecie Braille’a, oraz 
przez wyborców, którzy najpóźniej 
w dniu głosowania kończą 60 lat.

od 22 lutego:
-  nieodpłatne rozpowszechnianie 

audycji wyborczych w programach 
publicznych nadawców radiowych 
i telewizyjnych

do 26 lutego:
-  składanie wniosków o sporządzenie 

aktu pełnomocnictwa do głosowania 
przez wyborców niepełnosprawnych 
oraz przez wyborców, którzy najpóź-
niej w dniu głosowania kończą 60 lat

do 2 marca:
-  składanie przez wyborców wnio-

sków o dopisanie do spisu wybor-
ców w wybranym obwodzie głoso-
wania na obszarze Gminy Dopiewo, 
- zgłaszanie zamiaru głosowania ko-
respondencyjnego przez wyborców 
podlegających w dniu głosowania 
obowiązkowej kwarantannie, izolacji 
lub izolacji w warunkach domowych.

5 marca  (o godz. 24.00):
-  zakończenie kampanii wyborczej 

(cisza wyborcza).
6 marca:
-  przekazanie spisów wyborców prze-

wodniczącym obwodowych komi-
sji wyborczych.

7 marca (w godz. 7.00 – 21.00):
-  wybory (głosowanie).

Miejmy nadzieję że sytuacja epide-
miczna nie spowoduje przełożenia tego 
terminu na później. 

AM
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pożegnanie Wójta

Z głębokim żalem i smutkiem przy-
jęliśmy wiadomość o śmierci Wójta 
Gminy Dopiewo – Adriana Napierały, 
składając rodzinie, bliskim i przyjaciołom 
najszczersze wyrazy współczucia. Był 
Wójtem od  2014 r. Dwa lata temu zo-
stał wybrany przez mieszkańców Gminy 
Dopiewo na drugą kadencję.

Żył 42 lata (23.07.1978 r. – 
9.12.2020 r.). Umarł przedwcześnie, 
miał plany na kolejne lata, o których 
mówił z przekonaniem i pasją. Z zaan-
gażowaniem podejmował wyzwania, 
dotyczące rozwoju Gminy Dopiewo, 
czego potwierdzeniem były  liczne na-
grody i wyróżnienia, jak choćby: zaję-
cie przez Gminę Dopiewo w tym roku 
5. miejsca w „Rankingu Samorządów 
Najdynamiczniej Rozwijających Przed-
siębiorczość w latach 2003 – 2019” w ka-

Zmarł Wójt Gminy Dopiewo
tegorii gmin wiejskich, czy przyznany 
Urzędowi Gminy Dopiewo w tym roku  
tytuł  „Wielkopolska Jakość”.

Był dobrym gospodarzem, który 
dbał o zrównoważony rozwój Gminy 
Dopiewo i sprawiedliwy podział środków 
między sołectwa, rozwój infrastruktury, 
pozyskiwanie środków zewnętrznych, 
integrację społeczną. Był inicjatorem wie-
lu wydarzeń i projektów. Wielkopolski 
Instytut Jakości przyznał Adrianowi 
Napierale tytuł „Wielkopolskiego Me-
nadżera Jakości”. 

Związany był z samorządem Gminy 
Dopiewo od kilkunastu lat. Przez 10 lat 
pracował w Zakładzie Usług Komunal-
nych Sp. z o.o. w Dopiewie, gdzie pełnił 
funkcję prezesa. W 2014 r. wystartował 
w wyborach samorządowych i został 
Wójtem Gminy Dopiewo VII kadencji, 

uzyskując 67,48% głosów. Wynik wy-
borczy poprawił w 2018 r., otrzymując 
78,23% głosów. W 21-osobowej Radzie 
Gminy Dopiewo, startujący z Jego ko-
mitetów wyborczych kandydaci zdobyli 
odpowiednio w wyborach 2014 i 2018 r.: 
15 i 18 mandatów, co potwierdza duże 
zaufanie społeczne.

Z wykształcenia był prawnikiem, 
absolwentem Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył na 
Politechnice Poznańskiej studia pody-
plomowe, związane z pracą zawodową 
i studia menadżerskie. Interesował się 
historią współczesną i polityką społecz-
no-ekonomiczną. Prywatnie był mężem 
i ojcem.

Na zawsze pozostanie w naszej 
pamięci jako zaangażowany samorzą-
dowiec, skuteczny menadżer, sprawny 
organizator, dobry szef i człowiek przy-
jazny ludziom.

AM

Kilkaset osób wpisało się do „Ksiąg 
Kondolencyjnych” .Taka  „Księga” 
w wersji papierowej wystawiona zo-
stała w Urzędzie Gminy Dopiewo  od 
10 do 20 grudnia, a w wersji elektro-
nicznej dostępna jest nadal na gmin-
nej stronie internetowej - dopiewo.pl .

AM

Kondolencyjne
księgi 

Z niedowierzaniem, ogromnym ża-
lem, goryczą i smutkiem przyjęliśmy wia-
domość o Twojej jakże niesprawiedliwej, 

Wójcie Adrianie – Przyjacielu i Szefie
„Można odejść na zawsze, by stale być blisko” 

ks. Jan Twardowski 
przedwczesnej śmierci, która odebrała 
Cię Rodzinie, ale i nam – Twoim współ-
pracownikom.

Przez 6 lat pełnienia przez Ciebie 
funkcji Wójta Gminy Dopiewo i Kierow-
nika Urzędu Gminy Dopiewo rozmawia-
liśmy ze sobą często, razem wykony-
waliśmy zadania, razem załatwialiśmy 
sprawy z myślą o Gminie Dopiewo i jej 
Mieszkańcach, którzy byli Ci bardzo bli-
scy. Nadawałeś naszej pracy kierunek. 
Nikomu z nas przez myśl nie przeszło, że 
któraś z tych rozmów, będzie ostatnią, że 
nie odpowiesz na niezadane pytanie, że 
nie skonsultujemy z Tobą nieuzgodnio-
nej sprawy, że nie złożysz podpisu pod 
zarządzeniem, umową, pismem - że nie 
będzie ciągu dalszego, choć miał być!

Mimo naszych usilnych próśb o Twój 
powrót do zdrowia i modlitw, Bóg miał 
wobec Ciebie inny plan. Postanowił za-
brać Cię do „lepszego świata”. Nie po-
trafimy i długo nie będziemy mogli się 
z tym pogodzić. Może nigdy.

To boli, bo miałeś zaledwie 42 lata 
- byłeś energicznym mężczyzną w sile 
wieku. Miałeś dalekosiężne plany, 
o których z każdym z nas wielokrotnie 
rozmawiałeś, stawiałeś sobie i nam am-
bitne cele, do których konsekwentnie 
dążyłeś, z których wspólnie czerpaliśmy 
satysfakcję. Mieliśmy to szczęście, że 
mogliśmy razem pracować. Przez 6 lat 
byłeś Wójtem Gminy Dopiewo i „Na-
szym Wójtem” - wzorem samorządowca, 
menadżera, szefa, doradcą i partnerem, 
na którego zawsze mogliśmy liczyć, na 
którego mogli liczyć również Mieszkańcy. 
Motywowałeś nas do bycia lepszymi, 
zarażałeś nas swoją pasją, sprawiałeś, że 
chcieliśmy dawać z siebie więcej. Będzie 
nam Ciebie brakowało, nawet nie wiesz 
jak bardzo.

Współpracownicy  
z Urzędu Gminy Dopiewo, 

 fot. M. Juskowiak
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pożegnanie Wójta

Adrianie dziękujemy za wszystko i w blasku zniczy oddaje-
my Ci hołd! Dzisiaj pożegnaliśmy naszego Wójta - Śp. Adriana 
Napierałę, ale pamięć o Nim z pewnością pozostanie w naszych 
sercach - napisali mieszkańcy Konarzewa na swoim profilu 
na fb.. Z rożnych względów nie każdy mógł być obecny na 
cmentarzu w Niepruszewie, ale wielu myślami było przy Jego 
rodzinie i bliskich. Zapaliliśmy wieczorem znicze pamięci przed 
domami. Małym światełkiem uczciliśmy pamięć wybitnego 
samorządowca.

PJ, AAJ, Fot. Archiwum

Konarzewianie oddali  
hołd Wójtowi

W ostatniej drodze przedwcześnie 
zmarłemu, 42-letniemu Wójtowi Gminy 
Dopiewo – Adrianowi Napierale asysto-
wali samorządowcy – Burmistrzowie 
Puszczykowa i Swarzędza, Wójtowie 
– Komornik, Rokietnicy i Tarnowa 
Podgórnego oraz jego Zastępca. Rok 
temu o tej porze otwierał on „Koncert 
Gwiazdkowy Gminy  Dopiewo” i festyn 
bożonarodzeniowy „Wielkie Ubieranie 
Choinki” - kto by przypuszczał, że po 
raz ostatni. Pogrzeb odbył się 16 grud-
nia 2020 r. na cmentarzu parafialnym 
w Niepruszewie.

Oprócz rodziny i przyjaciół Wójta 
Dopiewa żegnali: samorządowcy, współ-
pracownicy, przedstawiciele instytucji, 
organizacji i firm, mieszkańcy, którzy  
zajmowali miejsca na terenie całej ne-
kropolii, dostosowując się do instrukcji 
służb informacyjnych, dbających o re-
spektowaniu zasad związanych z ko-
ronawirusem. W ich  przestrzeganiu 
pomagało nagłośnienie.

Uroczystość rozpoczęła msza św.  Ka-
zanie wygłosił bp. Stanisław Napierała, 
krewny zmarłego. Osobiste pożegnanie 
żony Joanny  odczytał proboszcz  parafii 
w Niepruszewie - ks. kan. Roman Janecki. 

Pożegnanie Wójta Gminy Dopiewo

Po nim przemawiali samorządowcy – naj-
bliższy współpracownik i zastępca - Paweł 
Przepióra, wicemarszałek województwa 
wielkopolskiego – Wojciech Jankowiak, 
koledzy samorządowcy i przyjaciele – 
wójt Tarnowa Podgórnego - Tadeusz 
Czajka oraz wójt Rokietnicy - Bartosz 
Derech, a także przewodniczący rady 
gminy Dopiewo – Leszek Nowaczyk. 

Po mszy kondukt żałobny przeszedł 
do kaplicy, znajdującej się po przeciwnej 
stronie cmentarza, gdzie wystawiona 
była trumna. Na czele orszaku, za krzy-
żem, maszerowała - grając - Orkiestra 
Dętą Gminy Dopiewo i liczne poczty 
sztandarowe: Sołtysów Gminy Dopie-
wo, Miasta Buk, jednostek Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Dopiewie, Palędziu 
i Zakrzewie, Kółek Rolniczych, Kół My-
śliwskich, Koła Wędkarskiego, Szczepu 
ZHP w Dopiewie. Za nimi szły oficjalne 
delegacje, duchowni, trumna w asyście 
samorządowców, rodzina, przyjaciele, 
znajomi i mieszkańcy. Podczas myśliw-
skiego obrządku złomu, grali na rogach 
myśliwi. Opuszczaniu trumny towarzy-
szyło wycie syren z  zaparkowanych 
pod cmentarzem wozów strażackich. 
„Ciszę” zagrali trębacze dopiewskiej 
orkiestry, która później grała marsze 
żałobne podczas składania wieńców.  
Kwiatami została wyłożona niemal cała 
aleja. Wśród nich nie zabrakło wiązanek 
z gmin partnerskich z Francji i Niemiec. 

Podczas całej uroczystości przy 
kościele wyłożona była „Księga kon-
dolencyjna”, którą po śmierci wójta 
urzędnicy wyłożyli w Urzędzie Gminy 
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pożegnanie Wójta

Mowa pogrzebowa wygłoszo-
na przez Ks. Biskupa dra hab.  
Stanisława Napierałę

Odszedł Śp. Adrian Napierała. Miał 
42 lata. Odszedł w kwiecie wieku. Tak do-
brze się zapowiadał. Właściwie wszystko 
dopiero było przed nim. W krótkim cza-
sie, jaki został mu dany, dokonał bardzo 
wiele. Dał się poznać w swoich wielo-
rakich skłonnościach i talentach, które 
na co dzień były w nim niezauważalne. 
Był dobrym człowiekiem – otwartym, 
życzliwym dla każdego, zwłaszcza dla 
tych, którzy potrzebowali pomocy. Gmina 
Dopiewo była jego miłością. Ośmielę się 
powiedzieć, że był on Wójtem z powo-
łania. Gmina, której przewodził, jest 
gminą rozwojową, bardzo zróżnicowaną 
i wymagającą. 

Adrian umiał znaleźć język z ludźmi 
nawet mu przeciwnymi. Umiał przeko-
nywać do swoich projektów i włączać 
ludzi w ich realizację, a wszystko to dla 
wspólnego dobra, dla budowania dobra 
Gminy. Adrian był bardzo aktywny, był 
twórczy. Był wspaniałym organizatorem. 
Wszędzie było go pełno. Wszystko chciał 
sam zobaczyć, na własne oczy. Nie liczył 
czasu pracy, wracał do domu zazwyczaj 
późno wieczorem. 

Rodzina, żona Joanna, ośmioletni 
synek Wiktor, ojciec Eugeniusz, bracia, 
my jego krewni, co mamy powiedzieć 
– że będzie nam go brakowało, że pozo-
stała po nim pustka? Owszem, trzeba to 
powiedzieć, ale to niewiele. Dla rodziny 
jest nie do wiary to, co się stało. Mamy 
go ciągle przed oczami, gdziekolwiek 
spojrzymy. On wszędzie był, on wszę-
dzie jest. On wszystkim się interesował. 

Jak mogło mu się to zdarzyć? Był 
silny i zdrowy. Wszedł do samocho-
du i sam poprowadził go do szpitala, 
by poddać się operacji. Miał wró-
cić po kilku dniach, a tymczasem…  
Jest w nas dziś ból, wielki ból. Ból, jakiego 
słowa nie potrafią wyrazić. Tylko milcze-
nie, a w nim ukryte, natrętne pytanie, 
z którego niepodobna się uwolnić – jak 
mogło się to stać?

Należymy 
do Pana

Dopiewo, który udostępnili również na 
gminnej stronie internetowej dopiewo.pl 
„Elektroniczną Księgę Kondolencyjną”. 
Uczestnicy otrzymywali obrazki z krótką 
informacją o zmarłym i wizerunkiem 
św. Kingi – patronki polskich samorzą-
dowców.

Adrian Napierała był wójtem gminy 
Dopiewo przez 6 lat. Cieszył się wyjątko-
wą popularnością wśród mieszkańców 
gminy. 2 lata temu po raz drugi wybrali go 
na wójta. Wielu samorządowców mogłoby 
pozazdrościć mu wyniku. Poparło go 
wówczas aż 78,23% głosujących. Mocny 
mandat społeczny uzyskał już podczas 
pierwszego wyborczego sprawdzianu 
w 2014 r., kiedy w wyborach zwyciężył 
w pierwszej turze, uzyskując 67,48% 

głosów.  Przy okazji dwukrotnie jego 
komitety wyborcze zdobywały większość 
w 21-osobowej radzie gminy, obsadza-
jąc 15 i 18 miejsc, potwierdzając zaufa-
nie mieszkańców do zaproponowanej 
wizji rozwoju gminy. Wcześniej wójt 
Napierała przez 10 lat związany był 
z Zakładem Usług Komunalnych Sp. 
z o.o. w Dopiewie, którego był preze-
sem. Był dobrym gospodarzem, który 
dbał o zrównoważony rozwój gminy Do-
piewo – inwestycje infrastrukturalne, 
pozyskiwanie środków zewnętrznych 
i integrację społeczną. 

Adam Mendrala 
Fot. Adam Michta 
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z Was przychodziło, dzwoniło, pisało 
do mnie  i naszej najbliższej rodziny, 
pytając jak można nam pomóc. Prosi-
liśmy wtedy o modlitwę i o pozytywne 
myśli. Świadomość, że nie byliśmy i nie 
jesteśmy w tym trudnym czasie sami, 
jest dla mnie i naszej rodziny wsparciem 
i pocieszeniem. Dzisiaj za wszystkie mo-
dlitwy i dobre słowa serdecznie dziękuję.  

Mój Mąż był wspaniałym ojcem. 
Dzień narodzin naszego syna był naj-
ważniejszym momentem w naszym 
wspólnym, małżeńskim życiu. Adria-
nie, dla Wiktora jesteś opoką, wzorem, 
autorytetem, jesteś jego całym światem. 
Dziś nie wiem jeszcze, jak wytłumaczyć 
mu to, że go nie przytulisz, że nigdy już 
nie zrobicie „noski-noski”, że nie powiesz 
już rano: „Wstawaj żołnierzu! Do szko-
ły”… Proszę, spoglądaj na niego, prowadź 
i otaczaj ojcowską opieką.

Adrianie, mój ukochany mężu. 
Byłeś moim partnerem, przyjacielem 
i powiernikiem. Wiem, że śmierć nie 
podlega ludzkim, ziemskim prawi-
dłom, ale nie rozumiem, dlaczego po 
Ciebie przyszła tak niespodziewanie?!  
Z tego miejsca chciałabym raz jeszcze 
podziękować z całego serca najbliższej 
rodzinie – Tacie Geniowi,  Wujowi 
Stasiowi, braciom Adriana - Cezarowi, 
Damianowi i Michałowi, Mojej siostrze 
Magdzie, Cioci Teresce, Wujowi Darko-
wi, Asi i Andrzejowi, moim rodzicom 
i babci i wszystkim tym, których nie 
wymieniłam, a  którzy są dla mnie bardzo 
ważni, których siła modlitwy i wsparcie 
towarzyszyły nam przez całą chorobę 

pożegnanie Wójta

modlitwa. Tyle modlitwy, zanoszonej 
w intencji Adriana przez najrozmait-
szych ludzi, w najróżniejszych miej-
scach, w świątyniach, w sanktuariach. 
Tyle mszy świętych sprawowanych za 
Adriana, a przecież każda modlitwa, na-
wet najmniejsza, to dzieło łaski Pana. 
Widocznie Bóg obudził tylu ludzi do 
obfitej modlitwy za Adriana, dla jego 
dobra. To wiele mówi. Adrian należy 
do Pana, który go kocha i obejmuje go 
swoją miłością, miłosierdziem bożym. 

Przyjmij Adriana Boże. Daj mu udział 
w swoim boskim życiu. Daj mu niebo, za 
modlitwy, za msze święte zanoszone do 
Ciebie, za ogrom dobra, które w ciągu 

swojego krótkiego życia wyświadczył lu-
dziom, swojej Gminie i wszędzie tam, 
gdzie mu powierzono jakieś zadanie.

Adrianie kochany, dziękujemy. 
Bardzo dziękujemy. Dobrze nam było 
z Tobą. Nie zapominaj tam o nas. My 
też będziemy Ciebie pamiętać, do kresu 
naszych dni. 

Adrianie, co powiesz nam pod-
czas tej uroczystości pożegnania?  
Czy może uczynisz swoimi słowa, jaki-
mi Pan nasz mówił tu dziś w ewangelii: 
„Bądźcie gotowi, bo nie znacie dnia, ani 
godziny”?

Ks. bp dr hab. Stanisław Napierała

Słowa pożegnania żony Joan-
ny Napierały, wygłoszone przez  
Ks. kan. Romana Janeckiego - Pro-
boszcza Parafii w Niepruszewie

Mój Mąż Adrian często powtarzał 
słowa Jamesa Madisona: „Sukces nigdy 
nie jest efektem słomianego zapału – tu 
trzeba przejść przez prawdziwy ogień”.  
Mój mąż tego ognia nigdy się nie bał. Był 
odważnym wizjonerem. Swoje plany kon-
sekwentnie, krok po kroku, realizował. 
Gdy się czegoś podejmował, to zajmował 
się tym z pasją i pełnym zaangażowaniem.  
I odnosił sukcesy, dostrzegane na fo-
rum regionalnym i doceniane na forum 
krajowym.

Mój Mąż był samorządowcem i spo-
łecznikiem. Jego całe życie zawodowe 
związane było z Gminą Dopiewo.  Wcze-
śniej, kiedy kierował Zakładem Usług 
Komunalnych, i teraz, będąc od dwóch 
kadencji Wójtem Gminy Dopiewo. Mówił 
mi często, że ma szczęście, bo pracuje 
z zespołem doskonałych fachowców,  
którzy - tak jak on - chcą zmieniać na 
lepsze Gminę Dopiewo. Bardzo wysoko 
cenił sobie możliwość współpracy z ko-
legami – samorządowcami i radnymi, 
z którymi mógł realizować swoje ambitne 
przedsięwzięcia. 

Mój Mąż był społecznikiem, zawsze 
gotowym do bezinteresownego działania 
dla drugiego człowieka. Nawet ja nie 
wiedziałam, że pomógł tak wielu ludziom. 
Dla niego było to tak oczywiste i tak 
naturalne. A kiedy zachorował, wielu 

Mój mąż Adriana. Musimy trzymać się razem, 
aby wspólnie przez to przejść.

Wiktor powiedział, że tatuś jest teraz 
wójtem w niebie.  Adrianie, widocznie 
Bóg  chce mieć teraz tak dobrego czło-
wieka obok siebie.

 Jeszcze jedno, teraz mamy taką samą 
datę urodzenia 9 grudnia, ja tu na ziemi 
a Ty w swoim nowym życiu wiecznym.

Żona Joanna 

Nie byłbym  
samorządowcem

W pierwszym czytaniu słyszeliśmy 
słowa św. Pawła Apostoła: „Należymy 
do Pana. W życiu i śmierci należymy do 
Pana”. Słowa te odnoszą się do każdego 
człowieka. Wszyscy należymy do Pana. 
On jest naszym Stwórcą, On Panem życia 
i śmierci, On naszym celem. 

Adrian też należy do Pana. Zauwa-
żamy to - w sytuacji trudnej, bolesnej, 
w której nie potrafimy zrozumieć Boga. 
Jeśli jest naszym Ojcem, jeśli nas kocha, 
to dlaczego dopuścił do tego? Adrian 
należy do Pana – jeszcze raz to zauważam 
i podkreślam, ponieważ zaistniało zjawi-
sko, jakie pojawiło się w łączności z jego 
pobytem w szpitalu. Tym zjawiskiem jest 

Mowa pogrzebowa dra Pawła 
Przepióry, Zastępcy Wójta Gminy 
Dopiewo i najbliższego współpra-
cownika

Adrian Napierała nie żyje. Jest to 
tak absurdalne i nieprawdopodobne 
stwierdzenie, że jeszcze dużo czasu 
minie, zanim uwierzymy, że jest to – 
niestety – tragiczna prawda. 

Dlaczego nie możemy w to uwierzyć? 
Dlaczego tak trudno przejść nam nad tym 
do porządku dziennego? Może dlatego, 
że Adrian – mój i Wasz Przyjaciel - był 
młodym, zdrowym, pełnym pomysłów 
i dynamizmu mężczyzną. Był „łebskim 
gościem”, który miał mnóstwo planów. 
Żadnego z nich już nie dokończy, ani nie 
rozpocznie. Powstającym ciągom dro-
gowym, kanalizacjom, szkołom, przed-
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szkolom będzie się już tylko przyglądał 
się z góry, z radością. Z radością, bo tak 
bardzo chciał, by ta nasza Gmina – Gmina 
Dopiewo – się rozwijała. 

Trudno nam się pogodzić, że życie 
pisze takie scenariusze. Los nikogo nie 
pyta, nie konsultuje, działa lekkomyślnie. 
Brutalnie odebrał nam Ciebie – współ-
pracownikom, mieszkańcom, przyjacio-
łom, a przede wszystkim rodzinie – bez 
żadnego uprzedzenia. 

Adrianie, byłeś taki dumny, że mogłeś 
tę naszą dopiewską społeczność repre-
zentować. Bez  reszty poświęcałeś się 
pracy na jej rzecz. Codzienność była 

taka, że pierwszy rano pojawiałeś się 
w urzędzie, w swoim gabinecie i najczę-
ściej to Ty gasiłeś światło w urzędzie. 
Ludzie to dostrzegali. Byłeś najlepszym 
Wójtem dla ¾ mieszkańców Gminy Do-
piewo, dlatego chcieli, żebyś nim był na 
kolejną kadencję. Byłeś ceniony za pro-
fesjonalizm, za otwartość wobec ludzi. 
Tym zaskarbiłeś sobie naszą sympatię 
i przyjaźń, ale też sympatię i szacunek 
kolegów samorządowców – Wójtów i Bur-
mistrzów. Z ich doświadczeń czerpałeś, 
swoimi doświadczeniami się dzieliłeś. 

Gdyby  nie Ty, ja nie byłbym samorzą-
dowcem. To Ty kiedyś wpadłeś na pomysł, 

Mowa pogrzebowa Wojciecha 
Jankowiaka, Wicemarszałka  
Województwa Wielkopolskiego

W rozpaczy pogrążona Rodzino Ad-
riana - Żono, Synu, Ojcze, Bracia, Księże 
Biskupie, Czcigodni Celebranci, Panie 
i Panowie.

Kres przychodzi zawsze o niewcza-
sie. Na koniec nigdy nie ma sposobnego 
czasu. Ale, gdy kres nadchodzi na pewno 
niemożliwym jest, aby się z tym jego na-
dejściem pogodzić. Droga, którą podążał 
Adrian rzeczywiście nie była długa, ale 
zdążyła być piękna. Zdążył Adrian, do-
znać miłości swoich najbliższych. Zdążył 

Dobry gospodarz
podzielić się swoją miłością z najbliż-
szymi. Zdążył zjednać sobie niezliczone 
rzesze przyjaciół, znajomych, ludzi mu 
przychylnych i zdołał uzyskać szacunek, 
uznanie, podziw i wdzięczność tych,  
z którymi pracował i dla których pra-
cował. 

Nigdy nie przyszło mi na myśl, że 
będę mówić o Adrianie, o Wójcie Adria-
nie w czasie przeszłym, że przyjdzie mi 
mówić w konwencji podsumowań, ale 
skoro los tak zrządził, to powiem krótko: 
Pan Wójt Adrian Napierała był po prostu 
dobrym gospodarzem w całej rozciągłości 
znaczenia tego słowa. Był wizjonerem 
– potrafił zaplanować i konsekwentnie 
swój plan realizować, pozyskując do tego 
wielu zwolenników. Potrafił budować 
nowoczesną Gminę, Potrafił budować 
nowoczesny - samorząd w rozumieniu 
potrzeb mieszkańców, w rozumieniu 
ich dążeń, w rozumieniu ich marzeń. 
Nie obok, ale z nimi. Z myślą o tych, 
dla których pracował. Z takich dobrych 
gospodarzy rodzi się pomyślność „Małych 
Ojczyzn”, pomyślność regionu i pomyśl-
ność kraju. To, że dumna Wielkopolska 
może poszczycić się priorytetami na 
mapie naszego kraju jest zasługą takich 
dobrych gospodarzy, jak Adrian Napie-
rała. A jednocześnie Pan Wójt potrafił 

pełnić tą funkcję z wysoką kulturą, która 
objawiała się nie tylko umiejętnością 
rozmowy z wszystkimi środowiskami, 
ale również z głęboką powagą i zrozumie-
niem odpowiedzialności, jaką nakłada 
wybór przez społeczeństwo.

Adrian, gdyby dziś tu stał, mógłby – 
parafrazując słowa św. Pawła z „Listu do 
Tymoteusza” – powiedzieć: „W dobrych 
zawodach wziąłem udział. Dochowałem 
wiary i na ostatek zachowany jest dla 
mnie wieniec sprawiedliwości.” Tak 
Panie Wójcie – dla Pana ten wieniec, 
złożony z uznania, z podziwu dla Pań-
skich talentów – od społeczności Gminy 
i społeczności regionu.

Chylę głowę nad mogiłą Pana Wój-
ta Adriana Napierały. Żegnam Go 
w imieniu samorządu Województwa 
Wielkopolskiego, w imieniu Marszał-
ka Województwa, Zarządu, w imieniu 
własnym i całego Sejmiku. Żegnam Cię 
Adrianie również w imieniu samorządu 
Powiatu Poznańskiego – Starosty Jana 
Grabkowskiego, Wicestarosty Tomasza 
Łubińskiego, całego samorządu. I żegnam 
Cię wreszcie z upoważnienia samorządu 
Miasta i Gminy Buk – Burmistrza Pawła 
Adama i całego samorządu bukowskie-
go. Spoczywaj w pokoju Adrianie. Cześć 
Twojej pamięci.
Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek  

Województwa Wielkopolskiego

żeby adiunkta wyższej uczelni namówić 
do pracy w urzędzie. I od tego momentu 
rozpoczęliśmy zawodową współpracę, 
w której rozumieliśmy się najczęściej 
bez słów. A dziś, teraz… Teraz brakuje 
słów, żeby oddać smutek i żal, że nagła 
śmierć brutalnie przerwała tak młode 
życie. To taki okrutny wyrok. 

Będziemy Cię pamiętać z tych naj-
lepszych chwil i wspólnie spędzonego 
czasu w nadziei, że jeszcze kiedyś się 
spotkamy.

dr Paweł Przepióra,  
Zastępca Wójta Gminy Dopiewo

Mowa pogrzebowa Tadeusza 
Czajki, Wójta Gminy Tarnowo 
Podgórne, kolegę i przyjaciela, 
samorządowca

Staliśmy obok siebie
Łączę się w bólu z Rodziną, bliskimi, 

przyjaciółmi tak nagle odłączonego 
od nas Adriana. To, co się stało, jest 
niezwykle trudne do zaakceptowania 
i zrozumienia. Ta wiadomość we 
wszystkich nas – samorządowcach, 
Burmistrzach, Wójtach wzbudziła szok 
i zawód, a dalej ból i cierpienie. Można 
by dopisać się do tych słów, które z tego 
miejsca już padły i tak pięknie opisują 
postać Adriana Napierały, Wójta Gminy 
Dopiewo – mojego przyjaciela, sąsiada, 
człowieka, który potrafił tak pięknie 
zjednywać. Człowieka o ogromnych 
talentach, zdolnościach, rozumiejącego 
ludzi. 

Pragnę złożyć wyrazy współczucia 
wszystkim mieszkańcom Gminy Dopie-
wo, bo w Jego osobie stracili znakomite-
go gospodarza, lidera, człowieka, który 
nie tylko był świetnym wizjonerem, ale 
doskonale rozumiał swoich mieszkań-
ców, ludzi z bardzo zróżnicowanych 
środowisk.

Adrian osiągał sukcesy niewątpliwe. 
O jednym z nich nie zdążył się dowie-
dzieć. Dwa tygodnie temu ogłoszono 
doroczny ranking, prowadzony przez 
Politechnikę Warszawską – „Ranking 
zrównoważonego rozwoju”. Gmina Dopie-
wo w kategorii samorządów dynamicznie 
rozwijających przedsiębiorczość, wśród 
gmin wiejskich, zajęła piąte miejsce 
w Polsce, a najlepsze w Wielkopolsce. 
To kwintesencja Jego umiejętności 
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Mowa pogrzebowa Bartosza 
Derecha, Wójta Gminy Rokietni-
ca, kolegę i przyjaciela, samorzą-
dowca

Pogrążona w smutku Rodzino, drodzy 
mieszkańcy Gminy Dopiewo, przyjaciele, 
znajomi, współpracownicy zmarłego.

Kiedyś, rozmawiając z Adrianem 
o przemówieniach, stwierdziliśmy, że 
najlepsze są te z głowy, a nie z kartki. 
Jednak to na dzisiaj sobie napisałem, 

Służył ludziom ponieważ emocje, które mi towarzyszą, są 
bardzo silne. Żadne słowa nie są w stanie 
opisać straty i żalu. 

Adrian był osobą niezwykle otwar-
tą, mądrą, inteligentną, radosną i opty-
mistyczną. Mogłem się od niego wiele 
nauczyć. Nie robił niczego dla rozgłosu. 
Każde  działanie, którego się podejmował, 
miało służyć ludziom. Budujące jest to, 
że Państwo – mieszkańcy Gminy Dopie-
wo o tym wiedzieliście. Świadczą o tym 
m.in. wyniki wyborów. Ale najważniej-
sze były codzienne Wasze relacje. Pełne 
serdeczności, ciepła, a w trudniejszych 
momentach  - szacunku i zrozumienia. 
Wynika to z faktu, że Adrian kochał ludzi. 
Spoglądając choćby na wszystkie reakcje 
ostatnich dni, można stwierdzić że,  ta 
miłość była i jest odwzajemniona.

Osobiście będzie mi brakowało 
naszych wspólnych rozmów – o samo-
rządzie, polityce, gospodarce, rodzinie 
i motoryzacji. Jestem wdzięczny Jemu za 
każde spotkanie. Nie zapomnę, że kiedy 
potrzebna była pomoc, wystarczył jeden 
telefon. Adrian nie kluczył,  nie ważył,  
dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem, 
po prostu pomagał. Z podziwem obser-
wowałem, jak potrafił swoje umiejętności 

przełożyć na zarządzanie Gminą. Znał 
się na prawie, finansach, budownictwie, 
mechanice i – co najważniejsze – na 
ludziach. Potrafił słuchać, potrafił łączyć, 
budować zespół, któremu niestraszne 
były najbardziej wymagające zadania. 
Pozostawił po sobie wiele inwestycji, ale 
najważniejsze jest to, że pozostawił po 
sobie swój samorządowy testament – 
wizję Gminy i jasne zasady współpracy.

Była mowa o tym, że Jego pasją była 
Gmina, Jego pasją - była praca społeczna, 
ale wiem o tym, że Jego hobby – taką 
prywatną pasją była motoryzacja, dlatego 
na zakończenie przytoczę wypowiedź 
mistrza wyścigów formuły 1 - Mario 
Andretti. Powiedział on kiedyś: „Jeśli 
wydaje Ci się, że wszystko masz pod 
kontrolą, to nie jedziesz wystarczająco 
szybko.” Adrian pracował na 100 pro-
cent, działał błyskawicznie, skutecznie 
i przemyślanie, a przy tak intensywnym 
życiu trudno mieć pod kontrolą własne 
zdrowie.

Panie Wójcie, Adrianie, Drogi Przyja-
cielu – pozostaniesz na zawsze w naszej 
pamięci.

Bartosz Derech,  
Wójt Gminy Rokietnica

Mowa pogrzebowa Leszka 
Nowaczyka, Przewodniczącego 
Rady Gminy Dopiewo

Szukałeś kompromisu 
Panie  Wójcie, Adrianie,
Kilka miesięcy temu śmialiśmy się 

razem, że to Ty będziesz żegnał mnie. 
Niedługo potem trafiłeś do szpitala. Kie-
dy stamtąd zadzwoniłeś, przekonywałeś 
mnie, że za kilka dni wrócisz do urzędu. 
Niestety stało się inaczej. Tygodnie wal-
ki, ciągła wiara w to, że wyzdrowiejesz 
i nieustająca modlitwa. Osoby, które 
żegnały Cię przede mną, powiedziały 
już wiele słów o Twojej życzliwości, 
profesjonalizmie i zorganizowaniu. To 
wszystko potwierdzam. Ściśle współ-
pracowaliśmy ze sobą od 6 lat i nigdy 
się na Tobie nie zawiodłem. Odważę się 
nawet powiedzieć, że nie zawiódł się na 
Tobie żaden z pozostałych radnych i soł-
tysów, bo zawsze szukałeś kompromisu. 
Zrobiłeś dla naszej Gminy bardzo wie-

le, co potwierdza szereg nagród, liczba 
przeprowadzonych inwestycji, a przede 
wszystkim to, jak wielu mieszkańców 
Tobie zaufało, wybierając Ciebie nie tak 
dawno na drugą kadencję. Przez cały 
ten czas byłem pod wrażeniem Twojego 
sprawnego zarządzania i niezliczonej 
liczby pomysłów, które często wydawały 
mi się nierealne do wykonania, ale Ty 
pokazywałeś mi i nam, że można. Wiele 
razy przekonywałem się, że jesteś w stanie 
zrobić naprawdę dużo dla osiągnięcia 
naszych wspólnych celów – wszystko 
dla dobra naszej „Małej Ojczyzny”.  
Do zrobienia jest jeszcze wiele, ale wierzę, 
że będziesz pomagał nam teraz z góry. 
Teraz, w imieniu mieszkańców naszej 
Gminy, radnych i sołtysów mogę powie-
dzieć tylko – dziękuję. 

Adrianie, żegnaj.
Leszek Nowaczyk, Przewodniczący  

Rady Gminy Dopiewo

działania, bo przecież umiał i musiał 
skupić wokół siebie wielu ludzi współ-
pracujących i pomagających mu w tym 
zadaniu. Jako Wójt sąsiedniej Gminy 
Tarnowo Podgórne chcę również wyrazić 
wdzięczność Wójtowi Gminy Dopiewo za 
to wszystko, co dla mojej społeczności 
czynił. Przez okres naszej wspópracy nie 
zdarzyło się nam w niczym poróżnić, 
a wręcz przeciwnie – w wielu ważnych 
przedsięwzięciach znajdowaliśmy po-
rozumienie, stawaliśmy obok siebie. To 
jest dla nas bardzo duża strata. Adrian 
pracował Radzie Nadzorczej Tarnowskich 
Term, w spółce Gminy Tarnowo Pod-
górne. Za to wszystko Adrianie z całego 
serca dziękuję. 

Pragnę Cię pożegnać w imieniu Sto-
warzyszenia Metropolia Poznań, któ-
re skupia 23 jednostki samorządowe, 
a wśród nich Gminę Tarnowo Podgórne 
i Gminę Dopiewo, której Ty byłeś znako-
mitym reprezentantem i poprzez Twój 
udział wiele wnosiłeś do jego działalności. 
Pragnę Cię również pożegnać w imieniu 
kilkudziesięciu Wójtów i Burmistrzów, 
skupionych w Ruchu Społeczno – Sa-
morządowym Bezpartyjni – Wielkopol-
ska, którzy z powodu Twojego odejścia 
niezwykle cierpią i wspominają bardzo 
dobrą współpracę z Tobą.

Tak się zastanawiałem, jaką mądrą 
myśl można by Tobie dedykować na tej 
ostatniej drodze. Wybrałem słowa ame-

rykańskiej pisarki i poetki Maya Ange-
lou, które brzmią następująco: „Ludzie 
zapomną, co mówiłeś. Ludzie zapomną, 
co zrobiłeś. Ale na pewno ludzie nie za-
pomną tego, jak się przy Tobie czuli.”  
Adrian tworzył szczególną atmosferę, 
miał wyjątkową pogodę ducha. W zasa-
dzie nawet, gdy był smutny, wydawało 
się, że jest pogodny. Stwarzał atmosferę, 
która dawała poczucie pewności, wiary, 
że z takim człowiekiem można śmiało 
rozmawiać. Budował przyjaźnie. Taką 
przyjaźń zbudował ze mną. Takiego Cię 
zapamiętam. Spoczywaj w pokoju.

Tadeusz Czajka,  
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
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Dziękujemy
Dziękujemy wszystkim, którzy  to-

warzyszyli Wójtowi Gminy Dopiewo 
Adrianowi Napierale w Jego „ostat-
niej drodze” -  osobiście uczestnicząc   
w uroczystości pogrzebowej na cmenta-
rzu w Niepruszewie, odprowadzając Go 
modlitwą lub myślami w swoich domach 
lub przesyłając kondolencje. Dziękujemy 
również wszystkim osobom, organiza-
cjom, instytucjom i firmom, które nadały 
uroczystości odpowiedni kształt.

Samorząd Gminy Dopiewo

16 grudnia 2020 r. pożegnaliśmy 
naszego ukochanego syna, brata, męża 
i ojca - Śp. Adriana Napierałę, Wójta 
Gminy Dopiewo w latach 2014 - 2020. 
Człowieka szlachetnego, bezinteresow-
nego, uczynnego i życzliwego. Nadal nie 
pogodziliśmy się z tym co się stało. Jego 
śmierć jest dla nas czymś niewytłuma-
czalnym. Cały czas zadajemy sobie py-
tanie: Dlaczego?

22 października 2020 r. Adrian 
uskarżał się na silne bóle brzucha. Trafił 
do szpitala na zabieg.  W szpitalu poin-
formowano go, że zabieg można przepro-
wadzić na następny dzień, po uzyskaniu 
wyniku testu na obecność koronawirusa 
(który okazał się być negatywny). 

Stan Adriana uległ pogorszeniu. Jego 
głos usłyszeliśmy po raz ostatni przed 
operacją - 23 października 2020 r., około 
godziny 10:00. W nocy miało miejsce 
silne zakażeniem organizmu. Konieczne 
było wprowadzenie Go w stan śpiączki 
farmakologicznej. 4 listopada rano miał 
miejsce wylew krwi do mózgu - trzeba 

Dlaczego? było przeprowadzić kolejną operację. Po 
badaniu tomografem stwierdzono, że 
wylew był bardzo obszerny - lekarze nie 
dawali już Adrianowi żadnych szans, a 
Nam nadziei.  

Konsultacje z najlepszymi specjali-
stami w Polsce nie dawały nam złudzeń 
co do stanu, w jakim znajduje się Adrian. 
Pozostała nam jedynie modlitwa i wiara 
w cud. Podczas wielu mszy jakie odpra-
wiano, również we wszystkich parafiach 
Gminy Dopiewo, modliliśmy się wspólnie 
z mieszkańcami, w intencji powrotu do 
zdrowia Adriana, zjednoczeni w duchu 
i nadziei. 

Niestety, Pan Bóg zdecydował inaczej 
i postanowił zabrać Adriana do siebie 
9 grudnia 2020 r., o godzinie 5:45. Z 
niedowierzaniem, żalem i smutkiem oraz 
ogromnym bólem nie możemy pogodzić 
się z tym, że Adrian odszedł od Nas tak 
nieoczekiwanie. 

Adrianie byłeś i będziesz dla nas 
zawsze Kimś Wyjątkowym. Zawsze 
pomocny, uśmiechnięty i radosny, służą-
cy radą i wsparciem, dobry i wspaniały 
Człowiek. Takiego Ciebie zapamiętamy! 

- W smutku pogrążona Rodzina

Za okazane współczucie, kondolencje 
i dobre słowo o Adrianie, z całego serca 
Dziękujemy:

Panu Ministrowi Szymonowi Vel 
Sęk, Panu Ministrowi Stanisławowi 
Kalembie, Posłom na Sejm - Panom: 
Waldemu Dzikowskiemu, Rafałowi 
Grupińskiemu, Bartłomiejowi Wró-
blewskiemu, Andrzejowi Grzybowi, 
Wojewodzie Wielkopolskiemu Panu 
Łukaszowi Mikołajczykowi, Marszałkowi 
Województwa Wielkopolskiego - Panu 
Markowi Woźniakowi, Wicemarszał-
kom: Panu Krzysztofowi Grabowskiemu 
oraz Panu Wojciechowi Jankowiakowi 
- za piękne słowa wygłoszone podczas 
mszy pogrzebowej, Staroście Poznań-
skiemu - Panu Janowi Grabkowskie-
mu, Wicestaroście - Panu Tomaszowi 
Łubińskiemu, Prezydentowi Poznania 
- Panu Jackowi Jaśkowiakowi, Prezydent 
Ostrowa Wielkopolskiego - Pani Beacie 
Klimek, Burmistrzowi Puszczykowa - 
Panu Andrzejowi Balcerkowi, Burmi-
strzowi Buku - Panu Pawłowi Adamowi 
oraz Przewodniczącemu Rady - Panu 
Piotrowi Gorońskiemu, Burmistrzo-
wi Szamotuł - Panu Włodzimierzowi 
Kaczmarkowi, Burmistrzowi Swarzę-
dza - Panu Marianowi Szkudlarkowi, 
Burmistrzowi Kórnika - Panu Przemy-
sławowi Pacholskiemu, Burmistrzowi 
Murowanej Gośliny - Panu Dariuszowi 
Urbańskiemu, Burmistrzowi Stęszewa 
- Panu Włodzimierzowi Pinczakowi, Bur-
mistrzowi Obornik - Panu Tomaszowi 
Szramie, Burmistrzowi Śremu - Panu 
Adamowi Lewandowskiemu,  Wójtowi 
Tarnowa Podgórnego - Panu Tadeuszowi 
Czajce, Wójtowi Rokietnicy - Panu Bar-

Podziękowanie toszowi Derechowi, Wójtowi Jawornika 
Podlaskiego - Panu Stanisławowi Petyni, 
najbliższemu współpracownikowi nasze-
go Adriana - Panu Pawłowi Przepiórze i 
Przewodniczącemu Rady Gminy Dopie-
wo - Panu Leszkowi Nowaczykowi - za 
wygłoszone mowy pożegnalne podczas 
mszy pogrzebowej. Wójtowi Suchego 
Lasu - Panu Grzegorzowi Wojterze, Wój-
towi Komorniki - Panu Janowi Brodzie, 
Wójtowi Kleszczewa - Panu Bogdanowi 
Kemnitz, Wójtowi Czerwonaka - Panu 
Marcinowi Wojtkowiakowi. 

Radnym Powiatu Poznańskiego, 
radnym i sołtysom Gmin: Dopiewo, 
Buk, Tarnowo Podgórne,  Rokietnica, 
Murowana Goślina, Kórnik, Czerwonak 
i Puszczykowo. 

Samorządom i mieszkańcom gmin 
partnerskich Gminy Dopiewo – Maen 
Roch z Francji, Szaterniki z Litwy, Dal-
lgow- Döberitz i Schalkau z Niemiec. 
Wszystkim pracownikom Urzędu Gminy  
w Dopiewie. 

Całemu Zarządowi, Dyrektorowi 
oraz pracownikom i członkom rady 
powiatowej, oraz kierownikowi biura 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Wszyst-
kim księżom - z: Dopiewa, Konarzewa, 
Zakrzewa, Dąbrówki, Skórzewa, Nie-
pruszewa, Buku i Wojnowic. Wszystkim 
Strażakom, Harcerzom, i Policjantom 
z Gminy Dopiewo, 

Wychowawczyni oraz koleżankom i 
kolegom z klasy 4C IV Liceum Ogólno-
kształcącego w Poznaniu oraz kolegom i 
koleżankom ze studiów - z Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz 
z Politechniki Poznańskiej.

Profesorom: Panu prof. Markowi 
Pietrydze, Panu prof. Mirosławowi 
Dziekiewiczowi, dr. Piotrowi Zarembie.

Mieszkańcom Gminy Dopiewo, oraz 
osobom, których nie sposób wymienić z 
imienia i nazwiska, a którzy towarzyszyli 
w ostatniej drodze pożegnalnej Adriana, 
Przyjaciołom. 

Dyrektorom,  firmom oraz instytu-
cjom: Radzie, Zarządowi i Pracownikom 
Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek 
Kształcenia i Studiów Samorządowych 
w Poznaniu, Zarządowi WUPRINŻ S.A., 
Zarządowi Spółki AQUANET S.A., Kołu 
Łowieckiemu nr 78 „Łoś”, Zarządowi 
i Pracownikom ENEA Oświetlenie Sp. 
z o.o.

Prezesowi oraz Radzie Nadzorczej 
Zakładu Usług Komunalnych w Dopie-
wie, Prezesowi Zarządu Przedsiębior-
stwa Usług Komunalnych w Bytkowie, 
Zarządowi Stowarzyszenia Metropolia 
Poznań, Dyrektorowi Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Dopiewie, Dyrek-
tor Gminnej Biblioteki Publicznej i Cen-
trum Kultury w Dopiewie, Zarządowi, 
pracownikom oraz Radzie Nadzorczej 
Poznańskiego Banku Spółdzielczego, 
Radzie oraz Zarządowi, Członkom SPR 
AGROFIRMA w Skórzewie, Prezesowi 
Rokietnickiego Ośrodka Sportu Sp. z o.o. 
w Rokietnicy, Zarządowi i pracownikom 
ALGLOB Sp. z o.o.

Zarządowi i pracownikom Grupy 
Nickel Development, Zarządowi oraz 
Członkom Zgromadzenia i Pracowni-
kom Związku Międzygminnego „Centrum 
Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” 
w Czempiniu, Dyrekcji i pracownikom i 
Mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej 
w Lisówkach, 

Dyrekcji i pracownikom Zarządu 
Transportu Miejskiego w Poznaniu, Za-
rządowi i pracownikom Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „Źródło”, Za-
rządowi i pracownikom RUREX Sp. z o.o.

Wszystkim, którzy w tak bolesnych 
dla Nas chwilach dzielili z Nami smutek 
i żal, okazali wiele serca i życzliwości, 
szacunku i wsparcia oraz uczestniczyli we 
mszy świętej oraz ceremonii pogrzebowej, 

Dziękujemy,
- pogrążeni w smutku: 

ojciec Eugeniusz, 
żona Joanna z synem Wiktorem

bracia - Cezary, Damian i Michał
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Rozmowa z Leszkiem Nowaczykiem, 
Przewodniczącym Rady Gminy Dopiewo.

Czy brakuje Panu Wójta? 
- Każdemu życzę takiego współ-

pracownika. Znaliśmy się z Wójtem 
Adrianem Napierałą od wielu lat. 
Przez ostatnie dwie kadencje ściśle ze 
sobą współpracowaliśmy na niwie sa-
morządowej. Rozmawialiśmy prawie 
codziennie, przede wszystkim o spra-
wach związanych z Gminą Dopiewo 
i jej rozwojem. Omawialiśmy plany na 
przyszłość, dotyczące bieżącej kadencji, 
którą przerwało nieszczęście. 

Jak Pan zapamiętał Waszą 
ostatnią rozmowę?

- Otrzymałem od Wójta telefon w mo-
mencie, gdy został przyjęty do szpitala. 
Powiedział mi, że czeka go zabieg i za 
kilka dni powinien wrócić do pracy, do 
Urzędu Gminy Dopiewo. Uważał, że to 
raczej nic poważnego, więc przyjąłem tę 
informację do wiadomości. Pomyślałem, 
że za kilka dni faktycznie się spotkamy, 
rzeczywistość nas jednak zaskoczyła.

Jak układała się współpraca 
między Panami?

- Od jakości współpracy między Wój-
tem i Radą Gminy zależy bardzo wiele. 
Dobrze jeśli jest między nimi porozu-
mienie, bo ono sprzyja wypracowaniu 
i osiąganiu celów. Tak było między nami. 
Dlatego naszą współpracę wspominam 
bardzo dobrze. Bardzo się szanowali-
śmy i nawet kiedy mieliśmy różne zda-
nie, potrafiliśmy znaleźć kompromis. 
 W 2014 r. nasza gmina bardzo potrze-
bowała młodej i energicznej osoby. 
Okazało się, że wspólnie, jako miesz-
kańcy, dokonaliśmy wyboru najlepszego 
z możliwych. Wójt Napierała nie tylko 
uporządkował pracę Urzędu Gminy, ale 
także stworzył zespół profesjonalistów, 
zaangażowanych w swoje zadania, co 
objawiało się na każdym kroku. Przez 
ostatnie 6 lat Gmina Dopiewo zmieniła 
się nie do poznania. Szczerze przyznam, 
że przez cały czas mojej aktywności sa-
morządowej, niewiele spotkałem osób 
otwartych jak Adrian, które jednocze-
śnie byłyby tak sprawne w zarządzaniu. 
Wiem, że był wymagający, ale mi to 
bardzo odpowiadało, bo dzięki temu 
udawało się skutecznie realizować za-
mierzone cele. Naszą pracę zdecydowa-
nie ułatwiało też to, że rozumieliśmy 
się też na płaszczyźnie prywatnej, co 

Musimy działać
pozwalało na jeszcze szersze obdarzenie 
się zaufaniem. 

Nie martwi Pana, że tak długo 
Gmina Dopiewo czeka na wyzna-
czenie przez Premiera osoby peł-
niącej obowiązki Wójta. Mamy za 
sobą ponad miesięczną przerwę 
w ciągłości decyzyjnej. Zgodnie 
z prawem, wraz ze śmiercią Wój-
ta, swoje uprawnienia stracił jego 
Zastępca.

- Oczywiście, że ta sytuacja mnie 
martwi. O ile w trakcie trwania choroby 
Wójta nie było to aż tak zauważalne, 
to po jego śmierci pojawiły się praw-
dziwe problemy. Niestety mamy lukę 
prawną i na chwilę obecną nie istnieje 
przepis, który nadawałby kompetencję 
do wykonywania tych czynności osobie 
innej, niż ta, którą wyznaczy Premier. 
Od ponad miesiąca Gmina pozostaje 
bez takiej osoby, która mogłaby pełnić 
obowiązki Wójta. Znacząco utrudnia to 
pracę Urzędu Gminy, ale także szereg 
innych czynności, jak chociażby wy-
konywanie uchwał. 

Śmierć włodarza dotyczyć może 
każdego miasta lub gminy w Polsce, 
wydaje się więc, że ustawodawca 
pozostawił lukę, którą warto by-
łoby wypełnić, bo - jak pokazuje 
m.in. nasz przykład - jeśli się okres 
ten się przedłuża, funkcjonowanie 
samorządu jest utrudnione

- Zdecydowanie, szczególnie w na-
szej sytuacji, kiedy wszystko toczy się 
na przełomie roku. Ustawodawca nie 
przewidział konkretnej daty. Pojawił 
się szereg problemów, związanych cho-
ciażby z uchwaleniem budżetu na 2021 
r. Zasygnalizowaliśmy już taką potrzebę 
niektórym posłom z naszego okręgu. 
Liczę na to, że uda im się podjąć czyn-
ności zmierzające do usunięcia tej luki. 

Czy nie byłoby zasadne, by do 
czasu powołania osoby pełniącej 
obowiązki Wójta albo przedtermi-

nowych wyborów, pozostawić je 
Zastępcy Wójta lub powierzyć Se-
kretarzowi Gminy, żeby zachować 
ciągłość w podejmowaniu decyzji 
administracyjnych, móc zawierać 
umowy, zaciągać zobowiązania fi-
nansowe. 

- W świetle obowiązujących prze-
pisów jest to niemożliwe, chociaż jak 
najbardziej byłoby zasadne. Mandat 
Zastępcy Wójta wygasł, a Sekretarz nie 
ma takich uprawnień. W obecnej chwi-
li nie ma zatem osoby, która mogłaby 
chociażby zawierać umowy.

Czy Rada Gminy Dopiewo pró-
bowała zasygnalizować Wojewo-
dzie, że mamy problem? Czy reko-
mendowaliście jakieś rozwiązania? 

- Tak, w porozumieniu z Radą wy-
syłaliśmy już trzy pisma do Wojewo-
dy z prośbą o przyspieszenie podjęcia 
decyzji. Niestety póki co pozostają one 
bez odpowiedzi.

Dlaczego proces powołania oso-
by pełniącej obowiązki Wójta jest 
aż tak czasochłonny?

- To jest pytanie raczej do Wojewody 
i Premiera. Być może ma to związek 
z niedawnym odwołaniem Wojewody 
Wielkopolskiego.

Zastępca Wójta - Paweł Prze-
pióra ogłosił radnym, sołtysom 
i urzędnikom chęć startu w wy-
borach i dokończenia „przerwanej 
kadencji”, której połowę mamy już 
za sobą. Jak ocenia Pan tę decyzję? 
Czy to dobry kandydat?

- To, co może wyróżniać Pawła Prze-
piórę pośród innych kandydatów to fakt, 
że współpracował z Wójtem już od lat 
i posiada szeroką wiedzę w sprawach, 
którymi miałby się zajmować po objęciu 
urzędu. Moim zdaniem to bardzo od-
powiedzialna decyzja, która umożliwia 
zachowanie ciągłości. Poza tym zde-
cydowanie pozytywnie oceniam naszą 
dotychczasową kilkuletnią współpracę. 
Jeżeli ostatecznie zdecyduje się na start 
na pewno otrzyma moje poparcie. 
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Czy ujawnili się już inni kan-
dydaci?

- Mówi się o kilku nazwiskach, 
jednak dopóki te osoby same nie po-
twierdzą oficjalnie woli swojego startu 
w wyborach, wolałbym powstrzymać 
się od komentarzy.

Od 11 stycznia znamy termin 
przedterminowych wyborów 
w Gminie Dopiewo. Premier wy-
znaczył je na 7 marca tego roku. 
Czy Pana zdaniem uda się je zor-
ganizować w terminie? Czy nie 
przeszkodzi nam w tym np. ko-
ronawirus, który w zeszłym roku 
tak bardzo nas doświadczył.

- Zdecydowanie potrzebujemy Wójta. 
Nie wiążę dużych nadziei z osobą, któ-
ra mogłaby zostać wyznaczona przez 
premiera, ponieważ prawdopodobnie 
będzie to ktoś zupełnie z zewnątrz, komu 
wdrożenie się w obowiązki zajmie sporo 
czasu. Tymczasem nie możemy czekać 
i musimy działać. Wierzę, że uda nam się 
przeprowadzić wybory w taki sposób, 
aby nikogo nie narażać na niebezpie-
czeństwo. Do 7 marca zostało jeszcze 
sporo czasu. 

Czy Pana zdaniem uda się przez 
te 2,5 roku, które mamy przed sobą 
do końca kadencji, zachować w na-
szym samorządzie dobrą atmos-
ferę, sprzyjającą pracy dla Gminy 
Dopiewo?

- Myślę, że sporo zależy od tego kto 
zostanie Wójtem, a wcześniej od osoby 
pełniącej obowiązki Wójta w okresie 

przejściowym. W Radzie Gminy Do-
piewo panuje bardzo dobra atmosfera. 
Zdecydowana większość z nas pochodzi 
z klubu związanego ze Śp. Adrianem 
Napierałą, co sprawia, że potrafimy 
się ze sobą dogadać. Wierzę, że kolej-
ny Wójt również będzie potrafił scalać, 
a nie dzielić. 

Wspomnieliśmy o koronawi-
rusie. A’propos - ruszyły zapisy 
na szczepienia przeciw covid-19. 
Czy zamierza się Pan zaszczepić?

- Tak. Krążą bardzo różne opinie, 
a mi ciężko je weryfikować, bo nie jestem 
specjalistą w tym zakresie, ale mam 
zdecydowanie więcej do zyskania niż 
do stracenia. 

Mamy w Gminie Dopiewo jedy-
nie dwa punkty szczepień – przy-
chodnie z Dąbrówki i Skórzewa. 
Nie ma w ogólnokrajowym wykazie 
tych punktów placówki z Dopiewa. 
Czy punktów szczepień nie będzie 
u nas za mało?

- Na obecnym etapie do naszej Gminy 
ma wpływać tyle dawek szczepionek, 
że te dwa punkty wydają się być wy-
starczające. W dalszych etapach, jeżeli 
będziemy mieli większe dostawy, za-
pewne uzasadnione będzie stworzenie 
kolejnych punktów.

Czy wśród radnych naszej 
Gminy więcej jest ambasadorów 
szczepień czy sceptyków? 

- To są raczej sprawy prywatne rad-
nych. Myślę, że każdy z nas ma prawo 
mieć jakieś obawy w świetle różnych 

informacji, jakie spływają, ale warto 
sobie po prostu zrobić rachunek zysków 
i strat.

Rada Gminy Dopiewo uchwaliła 
w końcu grudnia budżet na 2021 
rok. Radni przyjęli go w zapropo-
nowanym kształcie, bez zmian. Czy 
uda się go zrealizować?

- Mamy bardzo dobry budżet na 
przyszły rok, skonstruowany przez 
byłego Wójta Gminy Dopiewo - Śp. 
Adriana Napierałę i Skarbnik - Mał-
gorzatę Mazurek, w oparciu o szerokie 
konsultacje społeczne, z radnymi, soł-
tysami i mieszkańcami. Pozwala on na 
realizację zamierzeń i daje gwarancję  
kontynuacji - dalszego zrównoważo-
nego rozwoju naszej Gminy, z myślą 
o mieszkańcach. Przewiduje on  m.in. 
wysokie nakłady na oświatę, inwesty-
cje strategiczne, takie jak: rozbudowa 
obu oczyszczalni - w Dopiewie i w Dą-
brówce, rozbudowa sieci dróg i kana-
lizacji, których realizacja jest wręcz 
konieczna. To budżet perspektywiczny 
i - choć dotyczący trudnych czasów - 
jest budżetem wyważonym, a przez to 
realistycznym. 

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Adam Mendrala 
Fot. Archiwum UG Dopiewo
Rozmowę przeprowadzono  
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XXV sesja Rady Gminy odby-
ła się 29 grudnia  2020 r., radni 
podjęli 6 uchwał. 

Mamy budżet
Najważniejszą uchwałą procedowaną 

na sesji był projekt budżetu na 2021 r. Bu-
dżet Gminy Dopiewo został przyjęty. „Za” 
głosowało 17 radnych, jeden wstrzymał 
się od głosu. Ogółem w budżecie Gminy 
na 2021 rok przyjęto dochody w kwocie 
194.126.986 zł, w tym dochody bieżące 
w wysokości 181.906.530 zł, dochody ma-
jątkowe w wysokości 12.220.456 zł. Wy-

XXV sesja Rady Gminy Dopiewo
datki przyjęto w kwocie 202.426.068 zł, 
w tym wydatki bieżące w wysokości 
163.172.298 zł, wydatki majątkowe 
w wysokości 39.253.770 zł. Budżet na 
2021 rok zakłada deficyt w wysokości 
8.299.082 zł, który zostanie pokryty 
przychodami z tytułu planowanych do 
wyemitowania papierów wartościowych 
w kwocie 4.200.000 zł oraz przychodami 
z niewykorzystanych środków pienięż-
nych na rachunku bieżącym budżetu, 
wynikających z rozliczenia dochodów 
i wydatków nimi finansowanych zwią-
zanych ze szczególnymi zasadami wyko-
nywania budżetu określonymi w odręb-
nych ustawach w kwocie 4.099.082 zł.  
Planowany dług na koniec 2021 roku 
wynosi 83.000.000 zł i jest wyższy od 
planowanego długu na koniec 2020 roku 
o kwotę 4.200.000 zł. 

Tworzy się rezerwę ogólną w wyso-
kości 544.500 zł. 

Tworzy się rezerwy celowe w wyso-
kości 2.500.000 zł, w tym: 
1) na wydatki związane z oświatą w wy-

sokości 100.000 zł; 
2)  na realizację zadań związanych z za-

rządzaniem kryzysowym w wysokości  
 570.000 zł; 

Uchwały
Uchwała Nr XXV/335/20 z dnia 29 

grudnia 2020 r. w sprawie utworze-
nia związku powiatowo-gminnego 
„Wielkopolski Transport Regionalny”. 

Uchwała Nr XXV/336/20 z dnia 29 
grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia 
statutu związku powiatowo-gmin-
nego „Wielkopolski Transport Re-
gionalny”. 

Uchwała Nr XXV/337/20 z dnia 29 
grudnia 2020 r. w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XVI/204/19 Rady Gminy 
Dopiewo z dnia 18 grudnia 2019 r. 
w sprawie uchwały budżetowej na 
2020 rok. 

Uchwała Nr XXV/338/20 z dnia 29 
grudnia 2020 r. w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XVI/203/19 Rady Gminy 
Dopiewo z dnia 18 grudnia 2019 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Dopie-
wo na lata 2020-2030. 

Uchwała Nr XXV/339/20 z dnia 29 
grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Dopiewo na lata 2021-2030. 

Uchwała Nr XXV/340/20 z dnia 29 
grudnia 2020 r. w sprawie uchwa-
ły budżetowej Gminy Dopiewo na 
2021 rok. 
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3)   na wydatki związane z realizacją 
zadań w ramach inicjatywy lokal-
nej – 30.000 zł;

4) na wydatki majątkowe w wysokości 
1.800.000 zł. 
Rada przyjęła także nową wieloletnią 

prognozę finansową na lata 2021-2030. 
W prognozie założono, że budżet w latach 
2022-2030 zamknie się nadwyżką, która 
zostanie przeznaczona na spłatę zobo-
wiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, 
kredytów i wyemitowanych obligacji. 
Natomiast budżet 2021 roku zamknie 
się deficytem w wysokości 8.299.082 zł 
i zostanie on sfinansowany przychodami 
z tytułu wyemitowanych obligacji. Pro-

gnozę dochodów uwzględniono w oparciu 
o dane historyczne i makroekonomiczne. 
Dynamiczny wzrost powyżej prognozo-
wanej inflacji założono dla dochodów 
z tytułu udziału w PIT (od 2% do 7% 
rocznie). Dotacje i środki przeznaczone 
na cele bieżące w prognozie od roku 2022 
pozostawiono na poziomie 2021 roku. 
W związku ze wzrostem liczby miesz-
kańców, a tym samym ze wzrostem 
ilości dzieci przyjęto wzrost subwencji 
na poziomie 5,8% do 8,5%  rocznie. 
W latach 2021-2030 dokonano indek-
sacji większości wydatków bieżących 
o wskaźnik inflacji. Nie zaplanowano 
wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Transport zbiorowy
Radni podjęli uchwałę w sprawie 

utworzenia związku powiatowo-gminne-
go „Wielkopolski Transport Regionalny”, 
którego celem jest zaspokajanie potrzeb 
mieszkańców gmin i powiatów uczest-
niczących w nim w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego w powiatowo-
-gminnych przewozach pasażerskich 
oraz skorelowanych usług publicznych. 
Utworzenie związku pozwoli na zapew-
nienie publicznego transportu zbioro-
wego między powiatami i gminami 
województwa wielkopolskiego, w tym 
zagwarantuje połączenia pozwalające 
na sprawną komunikację mieszkań-
ców gmin i powiatów, uczestniczących 
w związku, z terenem miasta Poznania. 
W odróżnieniu od komunikacji miejskiej 
organizowanej przez Miasto Poznań o za-
sięgu metropolitalnym na podstawie po-
rozumień międzygminnych, głównym 
zadaniem związku powiatowo-gminnego 
będzie organizacja przewozów o zasię-
gu regionalnym, wykraczającym poza 
Metropolię Poznań, jako uzupełnienie 
siatki połączeń komunikacji miejskiej 
oraz kolejowych. Łącznie z utworzeniem 
Związku podjęto także uchwałę w sprawie 
przyjęcia jego statutu.

Damian Gryska, Biuro Rady Gminy 
Dopiewo, fot. Michał Juskowiak

Budżet Powiatu  
na 2021 rok

Za nami bardzo trudny rok. Mimo to 
staramy się patrzeć w przyszłość z opty-
mizmem. W najbliższych 12 miesiącach 
najwięcej przeznaczymy na transport 
i oświatę, politykę społeczną i ochronę 
zdrowia. Nie zabraknie też pieniędzy na 
ekologię, zabytki czy bezpieczeństwo. 
Niestety aż 44,6 mln złotych trzeba oddać 
do budżetu centralnego w ramach tzw. 
podatku janosikowego. To o 6,3 mln zł 
więcej niż w mijającym roku. Dochody 
Powiatu będą kształtować się na pozio-
mie ponad 408 mln zł. Wydatki wynio-
są nieco powyżej 446 mln zł. Deficyt 
w wysokości 38 mln zł pokryty zostanie 
z zaciągniętego kredytu.

Porozmawiajmy o Powiecie
Zainwestujemy w drogi  
i transport

Na drogi zamierzamy przeznaczyć 110 
mln zł, z czego prawie 74 mln zł stanowić 
będą inwestycje, za realizację których 
odpowiada Zarząd Dróg Powiatowych 
w Poznaniu. W planach jest m.in. zakoń-
czenie budowy obwodnicy Głuchowa (10 
mln zł) oraz przebudowa trasy  Gądki 
– Szczodrzykowo (12 mln zł). Prace te są 
dotowane z Funduszu Dróg Samorządo-
wych. Powiat poznański złożył wnioski na 
dofinansowanie dwóch kolejnych zadań 
z FDS na 2021 rok. Jeśli zostanie przy-
znane, wyremontowany będzie 2,7 km 
odcinek drogi Rokietnica – Napachanie 
(szacunkowy koszt z dotacją to 9,9 mln zł) 
oraz 1,2-kilometrowy odcinek od węzła 
na S11 do ulicy Kolejowej w Dąbrówce 
(szacunkowy koszt z dotacją – 8,1 mln 
zł). Ten rok to również prace projektowe 
innych wielkich inwestycji m.in.: mo-
stu nad Wartą i drogi Luboń – Czapury, 
a także tunelu pod przejazdem kolejowym 
w Kobylnicy. 

Zadbamy również o rozwój trans-
portu publicznego. Ponad 1,6 mln zł sa-
morząd przeznaczy na Poznańską Kolej 
Metropolitalną, a 2,4 mln zł wyda na 
organizację sieci połączeń w ramach 
PKS-u.

103 mln zł wydamy  
na oświatę

Koszty utrzymania oświaty niestety 
wzrosną. W sumie ze 103 mln zł po-
nad 86 mln zł przekazane zostanie na 
prowadzenie szkół zarządzanych przez 
Powiat. Resztę pochłoną m.in. zakup 
wyposażenia CKP w Swarzędzu, remonty 
i modernizacje. Subwencja oświatowa 
wysokości 63,6 mln zł nie wystarczy na-
wet na wynagrodzenia dla pracowników 
oświaty, które wynoszą prawie 72 mln 
zł. Jednak na szkolenia dla nauczycieli 
i projekty edukacyjne dla uczniów sa-
morządowych funduszy nie zabraknie.

Nie tylko seniorzy  
ze wsparciem

Polityka społeczna i ochrona zdrowia 
mieszkańców od lat są dla nas priory-
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tetem. W tym roku wydamy na nie 68 
mln zł. Dbamy m.in. o dzieci, osoby 
starsze, chore, niepełnosprawne czy 
zagrożone bezrobociem. Dom Pomocy 
Społecznej w Lisówkach otrzyma wspar-
cie w wysokości 7 mln zł. Za 1,7 mln zł 
sfinansowane zostaną warsztaty terapii 
zajęciowej działające w powiecie. Z kolei 
Powiatowy Urząd Pracy, który obsługuje 
mieszkańców Powiatu i Poznania, otrzy-
ma 18 mln zł. Łącznie na działalność 
placówek opiekuńczo-wychowawczych 
(Dom Dziecka w Kórniku-Bninie, Ośro-
dek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, 
Rodzinny Dom Dziecka w Swarzędzu) 
przeznaczymy 12,9 mln zł. Mieszkańcy 
skorzystają także z bezpłatnych szczepień 
przeciw HPV i grypie. Nadal – wspól-
nie z Gminami Powiatu – finansować 
będziemy izbę wytrzeźwień. 

Ekologia, zabytki  
i bezpieczeństwo

W 2021 r. nadal będziemy zachęcać do 
wymiany tzw. kopciuchów na ogrzewanie 
ekologiczne. Zarezerwowaliśmy na to 
zadanie 1,5 mln zł. Ponadto wspólnie z 17 
gminami oraz Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska od lat prowadzimy 

program usuwania z otoczenia azbestu. 
Nasz tegoroczny wkład w kontynuację 
programu to 100 tys. zł.

Na ochronę zabytków zaplanowano 
3,7 mln zł. Z tej puli prowadzona będzie 
m.in. dalsza rewitalizacja zabytkowego 
ogrodzenia ośrodka w Owińskach. 2,2 
mln zł mają otrzymać na prace konser-
watorskie czy restauratorskie właściciele 
obiektów wpisanych do „Rejestru Zabyt-
ków”. Zarezerwowano kolejną dotację 
(w wysokości 400 tys. zł) na ratowanie 
bezcennego zespołu klasztornego fran-
ciszkanów w Poznaniu. 

W budżecie nie zabraknie też pienię-
dzy na dofinansowanie służb munduro-
wych. I choć nie jest to zadanie własne Po-
wiatu, to co roku przeznaczamy miliony 
złotych na m.in. remonty komisariatów, 
zakup radiowozów, dofinansowanie za-
kupu pojazdów ratowniczo-gaśniczych 
dla strażaków. 

Bądźmy razem
Powiat Poznański i stolica Wielkopol-

ski zadeklarowały współpracę w zakresie 
wsparcia działalności Teatru Muzycznego 
w Poznaniu. Pod koniec 2020 r. podpisa-
liśmy w tej sprawie list intencyjny. Sztuki 
i spektakle, które od 65 lat wystawia 

poznański Teatr Muzyczny cieszą się 
zasłużoną i nieustającą popularnością. 
Doceniając osiągnięcia zespołu i wkład 
instytucji w rozwój kultury regionu, 
chcieliśmy sformalizować tę współpracę, 
aby przekazywać Teatrowi Muzycznemu 
wsparcie finansowe. Te działania pozwo-
lą między innymi realizować projekty 
artystyczne w powiecie, poza murami 
teatru, dla szerokiej publiczności. 

Kooperacja Teatru Muzycznego 
i naszego samorządu ma już pierwsze 
konkretne efekty. Pod koniec grud-
nia odbyła się premiera wyjątkowego 
koncertu z największymi przebojami 
musicalowymi pt. „Bądźmy razem. 
Koncert dla pracowników służby zdro-
wia”. Wydarzenie to, współfinansowane 
przez Powiat Poznański, dedykowane 
jest wszystkim, którzy od prawie roku, 
każdego dnia stawiają czoło pandemii 
oraz walczą o zdrowie i życie każdego 
z nas. Zachęcam do wysłuchania kon-
certu: https://youtu.be/5YJJQgFzMk0

Tomasz Łubiński,  
Wicestarosta Poznański 

Fot. Archiwum T. Łubińskiego 
Zapraszamy do odwiedzania 

strony: powiat.poznan.pl

Nie ma ostatnio tematu bardziej 
nośnego niż szczepienia przeciwko ko-
ronawirusowi. Nie ma też tematu bar-
dziej kontrowersyjnego. Naród polski, 
niezależnie od politycznych sympatii, 
podzielił się na zwolenników szczepień 
i ich przeciwników.

Temat ten wcale nie jest nowy. Nie 
powstał nagle, po wybuchu światowej 
pandemii i po uzyskaniu szczepionek 
na nowy rodzaj wirusa. Od dawna 
rozmawiamy przecież, i niestety czę-
sto się kłócimy, o szczepieniach dzie-
ci. Co jakiś czas robi się głośno o tak 
zwanych antyszczepionkowcach. Lu-
dziach wmawiających sobie i innym, że 
podawanie szczepionki jest szkodliwe. 
Nie dostrzegają, jak bardzo na całym 
świecie zmniejszyła się liczba zgonów 
po wynalezieniu szczepionek przeciwko 
dziesiątkujących ludzkość chorobom.

Kto nie wierzy w szczepienia?
Ludzie ci nie przyjmują żadnych 

racjonalnych argumentów, narażają 
na groźne zachorowania własne dzieci, 
a także inne osoby, które mogą się zarazić 
od tych, co zaszczepieni nie zostali. Ktoś, 
kto tak traktuje własne dziecko, sprawia 
dodatkowo, że jest ono śmiertelnie groźne 
dla otoczenia – w przedszkolu, żłobku, 
szkole. Trudno o bardziej aspołeczne 
postępowanie. Nie potrzeba wielkiej 
bystrości, by zauważyć, jak zmieniła się 
w sytuacja w krajach, w których zaczęto 
stosować masowe szczepienia przeciwko 
groźnym chorobom zakaźnym.

O niskiej świadomości medycznej, 
a chyba i życiowej Polaków świadczy 
fakt, że nasze społeczeństwo nie chce się 
szczepić przeciwko grypie. Dotychczas 
nie była tym zainteresowana nawet co 
dziesiąta osoba w wieku senioralnym, 
czyli wymagającym szczególnej ochrony. 
Dla porównania – w Irlandii przeciw-
ko grypie szczepi się 70 procent społe-
czeństwa. W wielu innych europejskich 
krajach – też powyżej 50 procent. U nas 
ludzie pocieszają się tym, że na grypę, 
czyli zwyczajną chorobę sezonową i po-
wodowane przez nią powikłania, rzadko 
się umiera. Ale przecież się umiera. Co 
rok takich przypadków są grube tysiące. 
Można byłoby temu zapobiec.

Trzeba docenić, że Powiat Poznański 
od dawna zainteresowany jest zapobiega-
niem chorobom poprzez akcje masowych 
szczepień. Dobrym przykładem są sze-

roko zakrojone działania zapobiegające 
chorobom wywoływanym przez HPV, 
czyli wirusa brodawczaka ludzkiego. Po-
woduje on tak groźne choroby, jak rak 
szyjki macicy. A jednak w Radzie Powiatu 
nie brakowało osób sprzeciwiających się 
temu programowi. Żądały zaniechania 
finansowaniu takich szczepień. Posłu-
giwały się argumentami, które może 
byłyby aktualne w XVIII i XIX wieku, 
ale nie w naszych czasach. Na szczę-
ście radni ci ponieśli fiasko - program 
był kontynuowany. Ludzie racjonalnie 
myślący przedstawili własne argumenty, 
przytaczali opinie świata medycznego, 
prezentowali wyniki badań. Zderzali je 
z wiedzą czerpaną z Internetu.

Aktualne dane na temat liczby osób 
deklarujących chęć zaszczepienia się 
przeciwko koronawirusowi mogą wzbu-
dzić przerażenie. Ciągle mniej więcej 
połowa naszego społeczeństwa wola-
łaby tego uniknąć. Nadzieja w tym, że 
ludzie ci będą się nawracać, gdy zauwa-
żą, że zaszczepionym nic się nie stało, 
a w dodatku nie muszą już się obawiać 
złapania wirusa i ciężkiego przeżywania 
choroby, która przecież często okazuje 
się śmiertelną.

Na tak niski wskaźnik ludzi świa-
domych niebezpieczeństwa, jakim jest 
zakażenie, wpływ ma nie tylko to, co 
w kraju dzieje się w ostatnich latach. 
Wszyscy słyszeliśmy niefortunne wypo-
wiedzi Pana Prezydenta, który twierdzi, 
że z zasady się nie szczepi, „bo nie”. I że 
nie lubi, jak ktoś mu wokół ramienia 
manewruje z igłą. Trzeba przyznać, że 
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Powiat Poznański

ani ostatni ministrowie zdrowia, ani 
nawet wcześniejsi, sprzed rządów PiS-
-u, nie prowadzili akcji uświadamiają-
cej, promującej rozsądek. Nikt w tym 
kraju nie organizował kampanii zachę-
cającej do zaszczepienia się przeciwko 
grypie. A szkoda. Teraz, po wybuchu 
pandemii, zbieralibyśmy tego owoce. 
Owszem, samorządy oferowały senio-
rom programy darmowych szczepień, 
ale wiele osób z niego nie korzystało. 
Ostatnio, gdy w związku z wybuchem 
epidemii koronawirusa ludzie docenili 
zalety szczepienia się przeciwko grypie, 
zabrakło szczepionek. Rząd nie zatrosz-
czył się o sprowadzenie wystarczających 
ich ilości.

Temat szczepienia się przeciwko 
koronawirusowi został niestety upoli-
tyczniony. Organizowaniem rządowych 
programów zajmują się politycy. Tak być 
nie powinno. Ten problem powinien być 
wyniesiony ponad wszelkie podziały. 
Chodzi przecież o nasze zdrowie. O to, 
żeby nie umierało tak wiele osób, nie 
tylko w związku z zakażeniem, ale i z nie-

wydolnością ochrony zdrowia. Szpitale, 
przeciążone walką z epidemią, nie dają 
rady leczyć osób z innymi, często nie-
bezpiecznymi chorobami.

Gdyby rządzące krajem ekipy, nie 
tylko obecna, ale i poprzednie, powierzyły 
ochronę zdrowia specjalistom, mogliby 
oni wywierać wpływ na ludzką mental-
ność. Politykom ludzie od dawna nie 
wierzą. Nic a nic. Lekarzom jeszcze tak. 
Inna sprawa, że im dziwniejsze padają 
argumenty, tym trudniej z nimi racjonal-
nie polemizować. Antyszczepionkowcy 
podnoszą ostatnio, że preparat przeciwko 
koronawirusowi zbyt szybko został wpro-
wadzony na rynek, bez wszechstronnego 
sprawdzenia, należytego testowania.

Sytuację mamy nagłą. Trzeba się ra-
tować, działać jak najszybciej. Naukowcy 
działali pod dużą presją społeczną, chcieli 
sprostać oczekiwaniom. Mimo wielkiego 
pośpiechu, wszelkie procedury zostały 
zachowane, szczepionki były sprawdzane 
na wielotysięcznej próbie, nikt rozsąd-
nie myślący nie ma wątpliwości, że są 
i skuteczna, i w pełni bezpieczne. Poza 

tym nie mamy do czynienia z wynalaz-
kiem ostatnich miesięcy. Na identycznej 
zasadzie działają szczepionki przeciw-
ko podobnym wirusom, testowane od 
wielu lat.

Zachętą do szczepienia się ma być 
zlokalizowanie punktów jak najbliżej 
mieszkańców, podobno w każdej gmi-
nie. Takie są rządowe plany. Gabinety 
lekarza rodzinnego mogły deklarować 
uczestnictwo w tak zwanym narodowym 
programie szczepień. Wielkim zaskocze-
niem było to, że niektóre z nich katego-
rycznie odmówiły. Nie chcą zarabiać, 
nie chcą pomagać ludziom. Po prostu 
nie wierzą w szczepienia. Wydawałoby 
się, że na terenie Powiatu Poznańskiego 
świadomość lekarzy jest wysoka. A jed-
nak i tu spotykamy się z takim sposobem 
myślenia.

Andrzej  Strażyński
Przewodniczący  

Komisji Komunikacji,
Budownictwa i Infrastruktury  

w Radzie Powiatu Poznańskiego

Anarchizacja w celach 
polityki

W poprzednim numerze „Czasu 
Dopiewa” informowałem Państwa, że 
do projektu budżetu Powiatu Poznań-
skiego na rok 2021 zgłoszono poprawkę 
pozbawiającą policję dofinansowania. 
Ostatecznie pomysł ten nie uzyskał 
akceptacji Zarządu i zmian w budżecie 
w tym punkcie nie było. Jednak radni 
rządzącej koalicji zgłosili do głosowania 
„Stanowisko Rady Powiatu w Poznaniu 
w sprawie łamania prawa przez policję 
w czasie protestów społecznych”. To ku-
riozalne i sprzeczne z rzeczywistością 
stanowisko zostało przyjęte. W myśl jego 
zapisów, głosujący za nim radni, straszą 
policę wycofaniem z budżetu Powiatu 
Poznańskiego wsparcia finansowego 
dla powiatowych jednostek tej forma-
cji. Dofinansowanie z Powiatu w prze-
ważającej części przeznaczone jest na 

Powiatowe sprawy
remonty komisariatów i dofinansowanie 
radiowozów.

Kilka dni później, przewodniczący 
klubu radnych Platformy Obywatelskiej 
w wywiadzie radiowym oznajmił, że 
nie zna liderki protestów, ani nie sły-
szał o przerwanych mszach świętych, 
zdewastowanych elewacjach kościołów 
i zniszczonych pomnikach. W opinii 
popierających stanowisko protesty 
były pokojowe i legalne, a wszystkie-
mu jest winna policja. Świat stanął do 
góry nogami.

Przyjęta przez radnych koalicji narra-
cja nasuwa jeszcze jedno spostrzeżenie. 
Przypisują sobie oni kompetencje, któ-
rych nie posiadają. Swoim „obiektyw-
nym” stanowiskiem stwierdzają, jak było 
podczas protestów, gdy jeszcze ani sąd 
ani odpowiedzialne służby w tej materii 
się nie wypowiedziały. Po raz kolejny 
też raz tym głosowaniem pokazano 
mieszkańcom, że lokalna polityka jest 
ważniejsza niż dobro i bezpieczeństwo 
mieszkańców.

Budżet bez budżetu
Podczas ostatniej sesji przyjęto 

budżet powiatu na 2021 r. Z naszych, 
zgłoszonych przez Klub Radnych Prawa 
i Sprawiedliwości, ponad 40 poprawek 
tylko nieliczne uzyskały akceptację, co 
i tak jest lepiej niż w latach poprzednich. 
Wśród tych, które znalazły się w budże-
cie jest m.in. przeznaczenie 100 000 zł 
na stypendia dla studentów z Białorusi. 
Zgłoszona przez nas propozycja pomo-

cy dla studentów z Białorusi uzyskała 
jednomyślną akceptację radnych kilka 
miesięcy temu, a teraz nabiera realnego 
kształtu. W budżecie zabrakło, po raz 
kolejny, budżetu obywatelskiego.

Bliżej „nowego PKS-u”
Już wcześniej pisałem o sytuacji 

poznańskiego PKSu. Na ostatniej sesji 
nastąpił duży krok naprzód w powsta-
niu związku powiatowo-gminnego pn. 
„Wielkopolski Transport Regionalny”. 
Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę 
powołującą związek, w skład którego, 
poza Powiatem Poznańskim, wchodzi 
Miasto Poznań, 4 powiaty oraz 17 gmin, 
w tym Gmina Dopiewo. Jednocześnie na 
tej samej sesji przyjęliśmy statut powo-
łanego związku, którego głównym zada-
niem jest organizowanie i zarządzanie 
publicznym transportem zbiorowym 
na terenie jednostek samorządowych, 
którego go tworzą. To ważne wydarzenie.

Jednocześnie w tym miejscu, należy 
podkreślić, że rola rodnych w kwestii 
statutu została ograniczona tylko do gło-
sowania nad jego przyjęciem. Pokazano 
nam go zdecydowanie zbyt późno, gdy 
już poszczególne gminy i powiaty go 
zaakceptowały, więc wnoszenie przez 
radnych poprawek było praktycznie 
niemożliwe – wiązałoby się z akcep-
tacją zmianą przez członków związku. 
Można było zrobić to inaczej. Jako radni 
chcielibyśmy, aby takie ważne społecz-
nie sprawy były z nami konsultowane.

Paweł Ratajczak
Radny Powiatu Poznańskiego
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inwestycje

Do końca października 2021 r. 
w Dopiewie zostanie przeprowadzona  
modernizacja za 4 119 270 zł, na którą 
Gmina Dopiewo pozyskała 3 782 463 zł 
dofinansowania z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. 

Zakres objętych inwestycją prac 
jest szeroki. Zbudowana zostanie sieć 
kanalizacji sanitarnej w ulicach Ks. 
Alfonsa Majcherka, Magnackiej, Zaci-

Modernizacja za 4 mln w Dopiewie

sze, Wiosennej i Marcowej w Dopiewie. 
Powstanie kanalizacja sanitarna tłocz-
na i grawitacyjna, a także kanalizacja 
deszczowa. Na jezdni ułożona zostanie 
warstwa ścierana z betonu asfaltowego. 
W ciągu ul. Ks. Alfonsa Majcherka - od 
ul. Stawnej do ul. Wiosennej - zbudowany 
zostanie chodnik z kostki betonowej, 
o szerokości 2 m, wraz z oświetleniem. 

Rejon zyska w sumie 28 punktów oświe-
tlenia drogowego. 

Umowa na wykonanie inwesty-
cji, między Gminą Dopiewo a firmą 
Rawo z Tuliszkowa została podpisana 
19.11.2020 r. 

Aleksandra Rutyna Kierownik 
Referatu Inwestycji i Gospodarki 

Komunalnej,  
fot. Michał Juskowiak

Niedawno dowiedzieliśmy się o przy-
znaniu Gminie Dopiewo dofinansowania 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych dla zadania dotyczącego rozbudowy 
oczyszczalni ścieków w Dąbrówce. Ma 
ono wynieść 2,4 mln zł. Wniosek o uzy-
skanie środków Funduszu Przeciwdzia-
łania Covid-19 dla jednostek samorządu 
terytorialnego Gmina Dopiewo złożyła 
30.09.2020 r. 

To jedna z inwestycji strategicznych, 
niezbędnych w związku z dynamicz-
nym rozwojem i napływem nowych 
mieszkańców. Wartość całej inwesty-

Dofinansowanie na rozbudowę oczyszczalni  
w Dąbrówce

cji szacuje się na niebagatelną ok. 34 
mln zł (prace związane z rozbudową 
i nadzorem inwestorskim). Ubiegając 
się o dofinansowanie, Gmina Dopiewo 
wnioskowała o 20 mln zł. Dużo większą 
część kosztów rozbudowy będzie trzeba 
pokryć  z budżetu gminnego w kolejnych 
latach. 

Oczyszczalnia w Dąbrówce przezna-
czona jest do oczyszczania ścieków z: 
Dąbrówki, Dąbrowy, Gołusek, Palędzia, 
Zakrzewa, części Dopiewca i Skórzewa. 
Planowana rozbudowa istniejącej oczysz-
czalni ścieków w Dąbrówce ma zwiększyć 

jej przepustowość do 3700 m2 na dzień. 
Realizacja projektu jest odpowiedzią na 
rosnącą potrzebę poprawy standardu 
życia i ochrony zdrowia mieszkańców, 
ma również poprawić stan środowiska 
naturalnego, zwiększyć atrakcyjność 
gospodarczą poprzez uzbrojenie tere-
nów przeznaczonych dla potencjalnych 
inwestorów oraz rozbudowę budownic-
twa mieszkaniowego.

Starania Gmina Dopiewo o pozy-
skanie dofinansowania na inwestycje 
wsparł poseł Bartłomiej Wróblewski.

MB, MJ

Dopiewo zyskało w grudniu 2020 r. 
nowy chodnik, który powstał przy  
ul .Wyzwolenia na odcinku od siedziby 
Zakładu Usług Komunalnych  a ul. Łąko-
wą. Wykonawcą prac był ZUK Dopiewo. 
Koszt: 34 440 zł.

AR, fot. M. Juskowiak

Nowy chodnik w centrum Dopiewa

W Konarzewie jest bezpieczniej - 
dzięki barierce, która pojawiła się między 
chodnikiem a jezdnią ul. Poznańskiej 
w Konarzewie - na wysokości ścieżki 
prowadzącej do placu zabaw w „Dołach 
Konarzewskich”.

Fot. Michał Juskowiak

Bezpieczniej przy placu zabaw
Powiat Poznański  dofinansuje  

w 2021 r. likwidację pieców opalanych 
węglem lub innym paliwem stałym i za-
mianę ich na proekologiczne systemy 
ogrzewania. Wnioski można składać od 
8 lutego do 28 lutego 2021 r. w kancela-
rii Starostwa Powiatowego w Poznaniu 
przy ul. Jackowskiego 18 osobiście lub 
korespondencyjnie. Liczy się data wpły-
wu. Wysokość dotacji: do 80% kosztów 
kwalifikowanych (netto) zgłoszonych we 
wniosku, nie więcej niż 7 tys. zł na lokal, 
a w przypadku wnioskującej wspólnoty 
mieszkaniowej – 14 tys. zł. 

UG

Wymień  piec
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inwestycje / ekologia

Zakończyły się prace związane z re-
alizacją pierwszego etapu pumptracku 
w Dąbrowce - na działce o nr ewid. 91/49. 
Za kwotę prawię 150 tys. zł firma BT Pro-

Pumptrak w Dąbrówce

ject z Poznania wykonała dokumentacje 
projektową, wybudowała tor minipump 
i plac wypoczynkowy.

Powierzchnia toru to 343 m², w tym 
powierzchni asfaltowych 129,0 m².  Tor 
ma długość 73 m.

Na początku 2021 r. na placu wypo-
czynkowym ustawione zostaną ławki, 
stojaki na rowery i kosze na śmieci.

Całkiem możliwe, że w kolejnych 
latach pumptrack zostanie rozbudowa-
ny, ponieważ dokumentacja projektowa 
obejmuje wykonanie jeszcze większego 
toru easypump, co widoczne jest na za-
łączonym planie zagospodarowania.

AR, fot. Michał Juskowiak
Graf. Arch. UG Dopiewo

W Dąbrówce przy ul. Malinowej (przy 
przystanku przy SP) powstał punkt od-
bioru elektroodpadów. Sfinansowano go 
ze środków wygranych przez sołectwo 
w konkursie „Walczymy o frekwencję. 
To drugi elektropunkt w Gminie Dopie-
wo, wcześniej podobny zamontowano 
w Skórzewie przy ul. Kolejowej (parking 
przy SP nr 1). 

Liczba wyrzucanych elektroodpadów 
rośnie. W 2020 r. zebrano ich ponad 
18 ton, podczas gdy rok wcześniej 12 
ton. Przypominamy, że za wyrzucanie 
elektrośmieci do pojemników na od-
pady zmieszane, według obowiązują-
cych przepisów, można otrzymać karę 
w wysokości 5 tys. zł. Nie dość więc, że 
takie działanie szkodzi środowisku, to 
może też spowodować znaczny ubytek 
w naszym budżecie. 

Punkt elektroodpadów w Dąbrówce
Punkt Elektroodpadów to nowość 

na polskim rynku stanowi odpowiedź 
na wyzwanie, jakim jest edukacja spo-
łeczeństwa w zakresie segregacji odpa-
dów niebezpiecznych. Urządzenie łączy 
w sobie kilka funkcji:
• informacyjną – sygnalizuje problem 

elektroodpadów i potrzebę ich osob-
nej segregacji

• gromadzenia posortowanych elek-
troodpadów – siedem tub o pojem-
ności 33 litry każda są pojemnikami, 
do których można wrzucać takie 
odpady jak: żarówki, baterie, tele-
fony, ładowarki, płyty cd, tonery.

• reklamową – dwie powierzchnie 
umożliwiające umieszczenie dużych 
plakatów pro-edukacyjnych (kam-
pania społeczna).

MJ, MW, ZK fot. M.Juskowiak

Na przełomie listopada i grudnia 
w Dąbrówce wykonano nowe tereny 
zielone. Zostały zrealizowane w ramach 
realizacji zwycięskiego projektu pn. „Zie-
leń dla klimatu Dąbrówki” - autorstwa 

Więcej zieleni w Dąbrówce
Edyty Bąkowskiej - Waldmann - w kon-
kursie ”Walczymy o frekwencję”. Łącznie 
posadzono 1044 rośliny za 108.047,52 zł, 
w tym: 473 krzewów liściastych, 453 
byliny i trawy rabatowe, 82 krzewów 

iglastych, 34 drzew liściastych oraz 2 
drzewa iglaste. Do nasadzeń wykorzy-
stano rośliny o odpowiednich rozmia-
rach - m.in. drzewa liściaste o obwodzie 
pnia 16-18 cm czy krzewy o wysokości 
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zdrowie / odpady / bezpieczeństwo

od 60-160 cm.
Nowe drzewa, krzewy, trawy i byliny 

zasadzone zostały:
• ul. Malinowa - teren szkoły pod-

stawowej,
• ul. Majątkowa,
• fragment działki o nr ewid. 47 - od 

strony ul. Kolejowej,

• teren dworca przesiadkowego - 
ul. Kolejowa,

• ul. Słoneczna,
• ul. Jaworowa,
• ul. Jodłowa.

W ramach konkursu „Walczymy o fre-
kwencję!” sołectwo Dąbrówka zdobyło 
aż 2 nagrody w wysokości: 10 000 zł 

i 100 000 zł dzięki uzyskaniu w sołec-
twie podczas wyborów prezydenckich 
w 2020 r. frekwencji wyższej niż rok 
wcześniej - podczas wyborów parlamen-
tarnych i jednocześnie najwyższej wśród 
wszystkich sołectw Gminy Dopiewo.

Tekst i fot. Ewa Hejwosz

Przychodnie z Dąbrówki i Skórzewa 
znalazły się na mapie punktów szcze-
pień przeciwko koronawirusowi, którą  5 
stycznia opublikowało Ministerstwo 
Zdrowia. W dniu startu mapa podaje 
5994 punktów szczepienia na terenie 
Polski. Docelowo ma być ich ok. 8000. 
Codziennie, do 15 stycznia, mają być do-
pisywane kolejne placówki. Czy na mapie 
szczepień znajdziemy inne przychodnie 
z terenu Gminy Dopiewo?

Wśród 472 punktów szczepień z te-
renu województwa wielkopolskiego (4. 
miejsce wśród województw pod wzglę-
dem liczby punktów szczepień), jakie 

Gdzie się zaszczepić przeciw koronawirusowi?
podaje wykaż ministerialny 5 stycznia, 
znalazły się dwa z Gminy Dopiewo: Przy-
chodnia UNICA CR z Dąbrówki z ul. 
Parkowej 9 i Poradnia BONUS 2001 
z ul. Poznańskiej 74.

Przy wyborze placówki, w której się 
szczepimy nie obowiązuje rejonizacja. 
Możemy wybrać dowolną przychodnię, 
która prowadzić będzie szczepienia (np. 
taką, do której nam najbliżej ze wzglę-
du na naszą aktywność: miejsce pracu, 
„po drodze”, w sąsiedniej gminie, itd.). 
Zapisać możemy się telefonicznie lub 
internetowo. Najłatwiej zadzwonić pod 
telefoniczną Infolinię Narodowego Pro-

gramu Szczepień przeciw COVID-19: 989, 
która jest czynna całodobowo.  Trudno-
ści nie powinno sprawić skorzystanie 
z Internetowego Konta Pacjenta (za po-
średnictwem ePUAP-u, co umożliwia 
wiele banków klientom bankowości 
elektronicznej) Możemy zadzwonić 
także do: placówki, która wystawiła e-
-skierowanie lub do punktu szczepień. 
Po umówieniu wizyty otrzymamy SMS 
z informacją o miejscu i terminie szcze-
pienia na dwie wizyty (szczepimy się 
dwukrotnie, w odstępie 21 dni). Więcej: 
dopiewo.pl

AM

Związek Międzygminny „Centrum 
Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” 
przypomina o zasadach uiszczania opłat 
za gospodarowanie odpadami:
• Opłata za gospodarowanie odpa-

dami komunalnymi od 1.04.2019 
r. wynosi 27 zł od osoby fizycznej.

• Opłatę dla nieruchomości zamiesz-
kałych uiszcza się do końca każdego 
miesiąca kalendarzowego.

• Za nieruchomości letniskowo - 
wypoczynkowe obowiązuje ry-
czałt płatny w kwocie wynikającej 
ze złożonej deklaracji tj. 169 zł. do 
końca czerwca każdego roku.

• Każdy podatnik ma przydzielony 
indywidualny nr konta, dlatego nie 

Odbiór odpadów – zasady
należy dokonywać wpłat na ogólny 
rachunek bankowy Związku lub inny 
numer konta np. sąsiada, czy znajo-
mego. W  2021 r. indywidualne 
nr kont nie ulegają zmianie.

• Ulga za posiadanie kompostownika 
możliwa jest tylko dla nieruchomości 
jednorodzinnych- wysokość zwol-
nienia wynosi 2 zł miesięcznie od 
naliczonej opłaty miesięcznej dla 
nieruchomości. Aby uzyskać ulgę, 
należy złożyć nową deklarację!

ZMCZO „Selekt” przypomina o ter-
minowych opłatach za gospodarowa-
nie odpadami.

Każda zmiana ilości mieszkańców 
w gospodarstwie domowym powoduje 

konieczność złożenia nowej deklaracji:
• Termin na złożenie deklaracji - do 

14 dni od zamieszkania na nierucho-
mości lub od  momentu powstania 
na nieruchomości odpadów.

• Zmiana deklaracji – każdorazowo 
w przypadku zmiany liczby osób 
zamieszkujących nieruchomość 
(zgon, narodziny, przeprowadzka, 
sprzedaż nieruchomości, kompo-
stowanie bioodpadów, itp.). Należy 
pamiętać, aby nową deklarację zło-
żyć w terminie do 10 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w któ-
rym nastąpiła zmiana.

Aktualne harmonogramy odbioru 
odpadów i inne informacje na ten te-
mat można znaleźć na stronie gminnej 
dopiewo.pl – w zakładce Mieszkańcy/ 
Odbiór odpadów (https://www.dopiewo.
pl/smieci).

UG

291 zdarzeń odnotowali w „Dzienni-
ku służby” strażnicy gminni z Dopiewa. 
Najwięcej było kontroli porządkowych 
- 90 (spalanie odpadów, dzikie wysy-
piska śmieci, odbiór odpadów, podłą-
czenia posesji do kanalizacja). Prawie 
po równo było kontroli bezpieczeństwa 
- 81 (związanych z epidemią, obiektów 
komunalnych, miejsc spożywania alko-
holu) i kontroli ruchu drogowego – 80 
(parkowania i zajęcia pasa drogowego). 
O połowę mniej było interwencji zwią-
zanych ze zwierzętami – 40.                                                                                                           

Wybrane interwencje 
2.12.2020 - Dopiewiec, ul. Słoneczni-

kowa: spalanie w ognisku materia-
łów zabronionych. Sprawcę ukarano 
mandatem.  

Kronika Straży Gminnej
2.12.2020 - Palędzie, ul. Pocztowa: spala-

nie materiałów toksycznych w piecu. 
Właściciela nieruchomości ukarano 
mandatem. 

9.12.2020 - Dopiewiec, ul. Promenada: 
kierujący pojazdem ciężarowym 
uszkodził drogę publiczną. Sprawcę 
ukarano mandatem.  

18.12.2020 - Więckowice, ul. Gromadz-
ka: spalanie w ognisku materiałów 
zabronionych.  Sprawcę ukarano 
mandatem.

28.12.2020 – Dąbrówka, ul. Berłowa: 
zanieczyszczenie drogi publicznej. 
Sprawców pouczono i zobowiązano 
do oczyszczenia. 

Adam Półtoraczyk, 
Komendant Straży  

Gminnej w Dopiewie

Rekrutacja do 
przedszkoli 

Od marca rusza rekrutacja do pu-
blicznych przedszkoli w Gminie Dopiewo 
w roku szkolnym 2021/2022. Zasady 
rekrutacji udostępniamy na stronie: 
dopiewo.pl. Druk wniosku o przyjęcie 
dziecka do przedszkola, wraz z oświad-
czeniem, należy wypełnić poprzez stro-
nę: https://nabor.pcss.pl/dopiewo/przed-
szkole, czynną od 1 marca 2021 r. Więcej: 
dopiewo.pl.

UG
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bezpieczeństwo

Panujące za oknem warunki atmosfe-
ryczne, a przede wszystkim obfite opady 
śniegu, przypominają nam o obowiąz-
kach właścicieli nieruchomości takich 
jak: odśnieżanie chodników przy pose-
sjach, jak i zrzucanie nadmiaru śniegu 
z dachów budynków.

Odśnież chodnik
Prawo stanowi, że za odgarnięcie 

śniegu z chodnika przy budynku wie-
lorodzinnym odpowiada jego zarządca. 
W przypadku posesji prywatnej obowią-
zek uprzątnięcia chodnika, przylegają-
cego bezpośrednio do niej, spoczywa na 
właścicielu tej posesji. 

Zrzuć śnieg z dachu, usuń 
sople

W przypadkach bardzo obfitych opa-
dów śniegu i zalegania go na dachach 

Zimowe obowiązki zarządców i właścicieli domów
budynków, na zarządcach i właścicielach 
ciążą również obowiązki odśnieżania 
dachów i usuwania lodowych sopli, co 
wynika z kolei z przepisów prawa bu-
dowlanego.  

Kosztowny brak reakcji
Nieodśnieżony i nieposypany pia-

skiem lub solą chodnik przy naszej po-
sesji, podobnie jak niezrzucony z dachu 
śnieg i niepousuwane sople, mogą być 
przyczyną uszczerbku na zdrowiu osób 
trzecich. Niedopełnienie tych obowiąz-
ków może przysporzyć zarządcy domu 
wielorodzinnego lub właścicielowi posesji 
prywatnej  nieprzyjemne konsekwen-
cje finansowe i prawne - od mandatu 
poczynając, a na sprawie sądowej o od-
szkodowanie, zadośćuczynienie, czy też 
rentę dla osoby pokrzywdzonej w wyniku 
wypadku kończąc.

Dla naszego wspólnego dobrego 
i bezpieczeństwa  warto pamiętać o za-
sadach i obowiązkach ciążących na nas  
w okresie zimowym.                                                                                             

Adam Półtoraczyk 
Komendant Straży  

Gminnej w Dopiewie

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

Nietrzeźwi kierujący
- brak przez cały miesiąc.

Kradzieże i zniszczenia
–  28-29/12/2020 - Skórzewo - Uszko-

dzenie pojazdu Ford Focus – pory-
sowanie powłoki lakierniczej, 

–  14-15/12/2020 – Dąbrówka: kradzież 
pojazdu Renault Megane,

–  7-8/12/2020 – Dopiewiec: kradzież 
pojazdu Hyundai Tucson,

–  8-9/12/2020  - Dąbrówka: kradzież 
grila od Volvo V50,

–  28-29.12.2020 – Dąbrówka: uszko-
dzenie pojazdu Opel Zafira – wybicie 
szyb, wyrwanie lusterka. 

Kronika policyjna  Inne 
Wiele było zgłoszeń na skrzynki e-

-mailowe przedszkoli, zarówno u nas 
w gminie, jak i w całym Powiecie Po-
znańskim, dotyczących podłożonych 
ładunków wybuchowych i przestępstw 
o podłożu seksualnym, z udziałem dzieci. 
Żadne z tych  wiadomości nie zostały 
potwierdzone. Wysyłane były z adresów 
o małej wiarygodności.  

asp. szt. Przemysław Waliński, 
Kierownik Ogniwa Prewencji 

w Komisariacie Policji w Dopiewie

Wszystkie jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej z terenu Gminy Dopiewo 
wspierały w grudniu Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Dopiewie podczas akcji 
dostarczania paczek świątecznych dla 
seniorów. 16 grudnia liczne ich repre-
zentacje wzięły udział w pogrzebie Wójta 
Gminy Dopiewo w Niepruszewie – druh-
ny i druhowie włączyli się w organizację 
wydarzenia i zapewnienie bezpieczeń-
stwa w warunkach pandemii. 

OPS Dopiewo
7.12.2020 – Konarzewo, ul. Kościelna. 

Pęknięte drzewo.

Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej
15.12.2020 – Palędzie, ul. Radosna. Pożar 

skrzynki gazowej oraz elektrycznej.
18.12.2020 – Dopiewo, ul. Więckowska. 

Pożar sadzy w kominie.
24.12.2020 – Dopiewo, ul. Akacjowa. 

Załączony czujnik gazu ziemnego 
w budynku jednorodzinnym. 

31.12.2020 – Więckowice, ul. Jezior-
na. Zabezpieczenie lądowiska LPR. 

OSP Palędzie
4.12.2020 - Dopiewiec ul. Stawna. Po-

moc policji.
15.12.2020 - Palędzie ul. Radosna. Pożar 

skrzynki gazowej oraz elektrycznej.
21.12.2020 - S11 kierunek Wrocław. Ko-

lizja dwóch samochodów osobowych.
25.12.2020 - DW307 Sierosław. Pomoc 

policji w usunięciu potrąconego dzika 
z jezdni. 
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podatki / jubileusze

OSP Zakrzewo
4.12.2020 – Baborowo, powiat Szamo-

tulski. Pożar hali.
6.12.2020 – Sierosław. Pożar domku 

letniskowego.

9.12.2020 – S11. Zabezpieczenie miejsca 
zdarzenia - wypadek samochodowy. 

25.12.2020 – Droga wojewódzka 307 - 
Zakrzewo. Plama oleju. 

Beata Spychała,  
fot. Arch. OSP Dopiewo  

i OSP Palędzie

Przypominamy o corocznym obo-
wiązku podatkowym. Do składania 
odpowiednich deklaracji, dotyczą-
cych: nieruchomości, gruntów rolnych 
lub lasów - są zobowiązane: wszystkie 
osoby prawne, jednostki organizacyj-
ne, spółki nieposiadające osobowości 
prawnej, będące właścicielami, posia-
daczami samoistnymi, użytkownikami 
wieczystymi,  posiadaczami, stanowiące  
własność Skarbu Państwa lub jednostki 
samorządu terytorialnego oraz osoby 
fizyczne będące współwłaścicielami lub 
współposiadaczami z osobami prawny-
mi lub z jednostkami organizacyjnymi, 
w tym spółkami, nieposiadającymi oso-
bowości prawnej.

Pobierz deklaracje  
i dokumenty

Aktualne deklaracje i inne doku-
menty udostępniamy na stronie gminnej 
dopiewo.pl – w zakładce: Mieszkańcy 
/ Podatki / Obowiązujące deklaracje 
i uchwały 2021, gdzie poniżej linków 
do uchwał znajdują się linki do druków 
i formularzy:
• Deklaracja na podatek od nieru-

chomości DN-1 wraz z załącznikami 

Zapłać podatek do nieruchomości,  
gruntu rolnego, lasu 

w terminie do 31 stycznia na dany 
rok podatkowy

• Wysokość stawek w podatku od nie-
ruchomości

• Deklaracja na podatek rolny DR-1 
wraz z załącznikami w terminie do 
15 stycznia na dany rok podatkowy

• Deklaracja na podatek leśny DL-1 
wraz z załącznikami w terminie do 
15 stycznia na dany rok podatkowy

• Pełnomocnictwo - w przypadku 
złożenia deklaracji na podatek od 
nieruchomości, podatek rolny lub 
podatek leśny przez pełnomocnika, 
do deklaracji należy dołączyć peł-
nomocnictwo

Zmiany w trakcie roku
W przypadku powstania obowiąz-

ku podatkowego w trakcie roku należy 
złożyć wypełnioną deklarację, wraz z za-
łącznikami, w terminie 14 dni od dnia 
zaistnienia okoliczności uzasadniających 
powstanie obowiązku podatkowego,

W przypadku wygaśnięcia lub zmiany 
obowiązku podatkowego należy złożyć 
wypełnioną korektę deklaracji wraz 
z załącznikami.

Złóż przez ePUAP
Zachęcamy do składania deklaracji 

przez ePUAP (z katalogu spraw wybie-
ramy: „Podatki, opłaty, cła”).

Urzędnicy służą  
wsparciem

Wsparcia przy wypełnianiu dekla-
racji ze strony Urzędu Gminy Dopiewo 
udzielają:
• Skórzewo – Zuzanna Paluszak-Ben-

dlewska tel. 61 890 63 83, e-mail: 
zuzanna.paluszak@dopiewo.pl

• Dąbrowa, Dąbrówka, Gołuski, Kona-
rzewo – Anna Skarbińska tel. 61 890 
63 84, e-mail: anna.skarbinska@
dopiewo.pl

• Dopiewo, Dopiewiec, Zakrzewo, 
Trzcielin, Lisówki, Podłoziny – 
Magdalena Pawlak tel. 61 890 63 
88, e-mail: magdalena.pawlak@
dopiewo.pl

• Palędzie, Więckowice, Zborowo, 
Fiałkowo Drwęsa, Pokrzywnica – 
Borys Chwiłkowski tel. 61 890 63 
80, e-mail: borys.chwilkowski@
dopiewo.pl .

UG

Przypominamy, że 15 stycznia 2021 r. 
mija termin płatności opłaty za umiesz-
czenie urządzeń w pasie drogowym. Na-
leżności prosimy wpłacać na rachunek 
bankowy Gminy Dopiewo 22 9043 1012 
3012 0025 9105 0001. 

Czym jest pas drogowy? Czymś więcej 
niż jezdnia, po której jeżdżą samochody. 
To także przylegające do niej tereny. Ele-
mentami pasa drogowego mogą również 
być: jezdnia, chodnik (lub nieutwardzony 

Minął termin opłaty za zajęcie pasa drogowego 
ciąg pieszy), pobocze, zjazd, parking, 
zatoka postojowa, zatoka autobusowa, 
trasa rowerowa. 

Zgodę na wejścia na pas drogowy 
i jego zajęcie, np. w związku z budową 
wydaje zarządca drogi lub ekspozycją 
reklamy. Przybiera ono formę zezwole-
nia wydanego w drodze decyzji admini-
stracyjnej. W przypadku dróg gminnych 
zarządcą jest Gmina Dopiewo. 

Za zajęcie pasa drogowego pobiera-
na jest opłata, której wysokość zależy 
od zajętych metrów kwadratowych po-
wierzchni, liczby dni zajęcia pasa i stawki. 
Zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia 
obciążone jest karą pieniężną w wysoko-
ści 10-krotności opłaty, należnej z tytułu 
zajęcia pasa drogowego. Stawki opłat 
w przypadku dróg gminnych określa 
Rada Gminy.

UG

W ubiegłym roku 24 pary z terenu 
Gminy Dopiewo obchodziły jubileusz 
50-lecia pożycia małżeńskiego.  Ze 
względu na obowiązujące obostrzenia 
niestety nie mogliśmy zaprosić  par na 
wspólne świętowanie, które w naszej 
Gminie było tradycją. Medale, kwiaty 
i prezenty zostały dostarczone jubilatom 
bezpośrednio do domu.

Oto lista par, obchodzących „Złote 
Gody” w 2020 r. 

Złote Gody 2020 Anna i Zbigniew Bartczakowie 
Izabela i Zbigniew Broda 
Maria i Władysław Bródka 
Krystyna i Janusz Dopierałowie
Teresa i Leszek Jaroszewiczowie 
Wanda i Bogdan Jurgowie  
Bogumiła i Marian Kałek 
Barbara i Andrzej Królikowie
Danuta i Jan i Ksitowie
Kazimierz i Ewa Miernikowie 
Mieczysław i Dorota Mrozowie 
Wiesława i Jan Muszyńscy
Bogusława i Andrzej Nawracałowie
Genowefa i Zdzisław Ossesowie 

Anna i Ryszard Piechowiakowie 
Anna i Marian Pietek 
Aniela i Marian Pilarczykowie 
Wanda i Piotr Podoleccy 
Elżbieta i Walery Sarna 
Krystyna i Tadeusz Skrzypińscy
Teresa i Tadeusz Szlechta 
Halina i Longin Szymczakowie 
Teresa i Zdzisław Trenkler
Stefania i Kazimierz Wawrzyniakowie 

Wszystkim parom gratulujemy,  
życząc zdrowia i radości.

Natalia Szajstek, Kierownik  
Urzędu Stanu Cywilnego w Dopiewie
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jubileusze / autobusy / oświata

Pary małżeńskie obchodzące w 2021 
r. jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 
prosimy o zgłoszenie tego faktu osobiście 
przez małżonków w naszym Urzędzie 
Stanu Cywilnego w terminie od 1 do 
28 lutego 2021r. Zgłoszenie to będzie 
podstawą do sporządzenia wniosku do 
Prezydenta RP o nadanie medali „Za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie ”i zor-

Czekamy na Jubilatów 2021
ganizowania uroczystości ich wręczenia.

W myśl ustawy, dotyczącej przetwa-
rzania danych osobowych, Urząd Stanu 
Cywilnego nie ma uprawnień do skiero-
wania do Państwa pisemnego zapyta-
nia o zgodę. Dlatego jubilaci muszą ten 
fakt zgłosić osobiście. Ci, którzy się nie 
zgłoszą, nie zostaną ujęci w zbiorowym 
wniosku przekazywanym za pośrednic-

twem Wojewody Wielkopolskiego do 
Prezydenta RP.

Urząd Stanu Cywilnego znajduje 
się w Dopiewie przy ul. Wyzwolenia 
24 (budynek starej poczty) pokój 2, tel 
61 8 906 429.

Urząd jest czynny w poniedziałki  
w godz. 9.00 - 17.00, od wtorku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

Natalia Szajstek, Kierownik  
Urzędu Stanu Cywilnego w Dopiewie

Sprawdź i zaplanuj podróż komunika-
cją publiczną. Zobacz jak prosto i szybko 
możesz dowiedzieć się którymi autobu-
sami, tramwajami i koleją dojechać na 
miejsce docelowe.

Wszystko to dzięki aplikacji interne-
towej JakDojade.pl w której znajdziemy 
rozkłady linii wewnątrzgminnych Gminy 
Dopiewo: 791, 792, 797, 799.

Połączenia można wyszukiwać za 
pomocą informacji:
• tekstowej - zawierającej nazwy 

przystanków, środki komunikacji 
miejskiej, z których należy skorzy-
stać w wyszukanym połączeniu, czas 
dojścia do i z przystanków oraz czas 
potrzebny na przesiadkę,

• graficznej, pokazanej na mapie w po-
staci trasy podróży z zaznaczonymi 

Autobusy w aplikacji
rodzajami środków komunikacji 
miejskiej i ich przebiegiem,

Aby zaplanować podróż należy 
użyć funkcji:
• wypełnienia pól ‘Z’ i ‘Do’ wpisu-

jąc nazwę, ulicy i/lub podając jej 
numer, nazwę ronda, przystanku, 
bądź charakterystycznego punktu 
typu centrum handlowe, kino, na-
zwa szkoły, lub uczelni,

• ustawienia punktu startowego 
i docelowego przy użyciu mapy 
i wybraniu takiej funkcji z panelu 
pomocniczego dostępnego po klik-
nięciu w konkretnym miejsce na 
mapie prawym przyciskiem myszy,

• systemu POI ułatwiającego użyt-
kownikowi zdefiniowanie punktu 
startowego i docelowego,

• sprawdzenia rozkładów jazdy komu-
nikacji miejskiej dla poszczególnych 
linii i przebiegu ich tras,

• możliwości zobaczenia tabliczek 
przystankowych konkretnych linii 
komunikacyjnych dla poszczegól-
nych przystanków.

Korzystanie z wyszukiwarki po-
łączeń JakDojade.pl jest darmowe, 
z wyjątkiem wersji premium. Istnieje 
bezpłatna możliwość zarejestrowania się 
przez podanie e-maila, stworzenie loginu 
i hasła.Po zarejestrowaniu użytkownik 
może korzystać z dodatkowych funkcji 
- ustawić tzw. ‘moje punkty’, które będą 
zapamiętane w systemie, co przyspieszy 
obsługę serwisu. Zdefiniowane punkty 
są także dostępne dla użytkownika po 
zalogowaniu się do systemu mobilnego 
za pomocą telefonu komórkowego.

Beata Spychała

Od poniedziałku 18 stycznia przywró-
cone zostały dodatkowe kursy linii 729 
w dni robocze, oznaczone w rozkładzie 
literą „S” w związku z powrotem uczniów 
do zajęć stacjonarnych w szkołach pod-

Przywrócenie kursów autobusowych
stawowych w klasach 1-3. Odjazdy z Do-
piewa - o godzinach 6:40 i 16:30, odjazdy 
z poznańskich Ogrodów - o godzinach 
7:55, 15:25, 17:40.

Przywrócone zostały również szkol-
ne wjazdy linii wewnątrzgminnych do 
Joanki i DPS-u w Lisówkach (linia 791) 
oraz Podłozin (linia 792).

UG Dopiewo - Transport Publiczny

Blisko 50% nauczycieli nauczania 
początkowego (klas I – III) i ponad 35% 
pracowników obsługi administracyjnej 
szkół podstawowych z terenu Gminy 
Dopiewo zadeklarowało uczestnictwo 
w testowaniu przesiewowym na obec-
ność koronawirusa. Ogólnopolska ak-
cja testowania, prowadzona od 11 do 15 
stycznia, poprzedza powrót uczniów naj-
niższych klas podstawówek do nauki 

Testowanie nauczycieli
stacjonarnej po 10 tygodniach (nauce 
online od 9 listopada, przerwie świą-
tecznej i feriach). Badanie nauczycieli 
jest bezpłatne i dobrowolne, wykony-
wane jest za pomocą testu PCR (wymaz 
z nosogardła). Prowadzi je Sanepid we 
współpracy z wojskami terytorialnymi. 
Punkt mobilny, do którego zgłaszają 
się nasi pracownicy oświaty, znajduje 
się  obok stadionu przy ul. Bułgarskiej 
w Poznaniu. Wyniki testów udostęp-
niane są badanym za pośrednictwem 
internetowego konta pacjenta.

Na terenie województwa wielkopol-
skiego na testy zgłosiło się 9,5 tysnauczy-
cieli (57%)  i ponad 6 tys. pracowników 
niepedagogicznych szkół. Nieco mniejsze 
zainteresowanie testowaniem wykazali 
adresaci akcji z naszej Gminy - do punk-
tu pobierania wymazu zgłosiło się 84 
spośród 171 nauczycieli prowadzących 

zajęcia w klasach I-III w ośmiu  gminnych 
szkołach podstawowych i 38 spośród 105 
pracowników administracji i obsługi.

Deklaracje uczestnictwa w testo-
waniu zbierali dyrektorzy szkół, w celu 
wystawienia zleceń na badania w syste-
mie teleinformatycznym przez Sanepid. 
- Dzwoniłam do każdego nauczyciela 
z naszej szkoły. Połowa kadry nauczyciel-
skiej zadeklarowała udział w testowaniu, 
ale i jej podejście było w większości scep-
tyczne. Nie było hura-optymizmu – po-
wiedziała nam Adrianna Napierała, Za-
stępczyni Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Dopiewie. - Nauczyciele zastanawiali 
się czemu to badanie ma służyć. Testo-
wanie daje jedynie informację o stanie 
zdrowia osób z przetestowanej grupy 
w danym momencie i możliwość wyklu-
czenia ze „startu” osób chorych, ale nic 
poza tym. Zachorować można przecież 
dzień po badaniu. Podczas kwalifikacji  
na testy, prowadzonej przez Sanepid, 
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4 nauczycielki zostały wykluczone 
z badania, ze względu na wcześniejszą 
chorobę. Powrót  do nauczania stacjo-
narnego bezpośrednio po feriach jest 
dość ryzykowny. Nauczyciele, zamiast 
testów, woleliby badanie na obecność 
przeciwciał, wskazujących na odpor-
ność związaną z przechorowaniem, lub 
przesunąć ten moment w czasie, żeby 
uniknąć „efektu ferii”, a najlepiej mieć 
za sobą szczepienie - dodała.

Przedstawiciele rządu odpowiedzialni 
za Narodowy Program Szczepień wyklu-
czyli szybsze szczepienie nauczycieli. Szef 
kancelarii Premiera - Michał Dworczyk 
powiedział, że możliwość zapisów na-
uczycieli  na szczepienia pojawi się nie 
szybciej niż w drugiej połowie marca lub 
na przełomie marca i kwietnia. Z kolei 
Minister Zdrowia - Adam Niedzielski 
wskazał na ograniczenia wynikające 
z wielkości dostaw szczepionek i usta-

lony harmonogram szczepień - po medy-
kach, zostaną zaszczepieni seniorzy, ze 
względu na większe niebezpieczeństwo 
przechorowania, a po nich nauczyciele.

Od 18 stycznia nauka w szkołach 
podstawowych klas I – III powinna 
być prowadzona według wytycznych 
sanitarnych rządu, w tzw. „bańkach 
szkolnych” i z zachowaniem ścisłego 
reżimu sanitarnego.

AM

Przedszkole „Leśna Polana” otwiera 
3 nowe oddziały. Działające w Dopiewcu 
na osiedlu Leśna Polana od września 
2019 r. przedszkole o profilu artystycz-
nym cieszy się dużą popularnością - 
jest  nowoczesne, dobrze wyposażone 

i pozwala rozwijać dziecięce talenty. 
Opiekuje się prawie dwusetką dzieci. 
W związku z rosnącym zapotrzebowa-
niem przeprowadzono niedawno jego 
rozbudowę.

- Już w lutym bieżącego roku, po 
zakończeniu prac budowlanych, przed-

Leśna Polana się rozrasta
szkole będzie gotowe uruchomić trzy 
dodatkowe oddziały, w których znajdzie 
się miejsce dla kolejnych 75 dzieci - mówi 
dyrektor Grażyna Kasperska.

Przedszkole, poza nowoczesnym, 
przestronnym i wygodnym budynkiem 

oraz placem zabaw, dysponuje młodą 
i dynamiczną kadrą pedagogiczną oraz 
szeroką ofertą programową.

Zapytana o program realizowany 
przez placówkę wicedyrektor Maria 
Lipska, wymienia zajęcia: języka an-
gielskiego, włoskiego, rytmiki, nauki 

gry na instrumencie, logopedii, dogo-
terapii, a także pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej i wczesnego wspomaga-
nia rozwoju. Dodatkowo rodzice mogą 
skorzystać z odpłatnych zajęć takich jak: 
balet, judo, piłka nożna czy fizjoterapia.

Zainteresowani rodzice już teraz 
mogą wstępnie zgłaszać dzieci do nowo 
powstających oddziałów, telefonicznie, 
pod numerem 577 680 286 lub mailo-

wo biuro@lesnapolana.eu.
- Leśna Polana serdecznie zaprasza 

-  dodaje Natalia Aleksandrov, prowa-
dząca przedszkole.

Maria Lipska, Wicedyrektor 
Fot. Arch. LP

To możliwe! Uczniowie klasy 4a 
z Szkoły Podstawowej im Ignacego Jana 
Paderewskiego w Skórzewie wyjeżdża-
ją. Pierwszą wycieczkę (integracyjną) 
udało nam się zorganizować jeszcze 
przed wprowadzeniem nauki zdalnej, 
będąc w szkole. Z uwagi na epidemię nie 
jechaliśmy daleko. Wszystko działo się 
na terenie szkoły. Byliśmy w „kinie” na 
„Cudownym Chłopaku”. Wycieczka przy-
padła akurat w „Dzień Chłopca”. Później 
były gry i zabawy na boisku szkolnym, 
dużo śmiechu i zabawy. Była też okazja 
do lepszego poznania się. 

Później dowiedzieliśmy się, że zo-
stajemy w domu - na szczęście nadal 
mogliśmy „zwiedzać”.

W ostatnim okresie udało nam się 
odwiedzić kilkanaście ciekawych miejsc. 
Wzięliśmy udział w wielu lekcjach 
i warsztatach online organizowanych 

Wycieczki szkolne w czasie epidemii?

przez różne instytucje. Zajęcia, mające 
miejsce w szczególnym czasie, pozwoliły 
na chwilę „wybrać się” do innego mia-
sta i doświadczyć - dzięki internetowi 
i połączeniu online - czegoś innego niż 

tradycyjna lekcja. Taka „wycieczka” 
w dzisiejszych czasach znaczyła dla 
nas bardzo dużo. 

Od października do grudnia wzię-
liśmy udział w wielu zajęciach
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• w Centrum Nauki Kopernik po-
dróżowaliśmy e-Naukobusem, 
odwiedzając: Laboratorium Bio-
logiczne (zajęcia „Cukier krzepi” 
i  „Wykrywanie witaminy C”), La-
boratorium Robotyczne  (zajęcia 
„Budujemy obwód elektryczny” i   
„Poczuj trój-wymiar!”), odwiedzili-
śmy też w kosmos - Planetobusem,

• w Muzeum POLIN w Warszawie 
– uczestniczyliśmy w lekcji „Jak 
pięknie się różnić?”,

• w Zamku Królewskim w  Warszawie 
– na lekcji „Na królewskim dworze”, 
poznaliśmy też „Legendy wawelskie”,

• w Muzeum Łazienki Królewskie 
w Warszawie byliśmy na „Bajce 
zamiast lekcji”,

• w Muzeum Narodowym w War-
szawie wzięliśmy udział w lekcji 
„Plakat - sztuka ulicy”,

• Stowarzyszenie AFS Polska  zapro-
siło nas na warsztaty  międzykul-
turowe,

• Filmoteka szkolna oczarowała nas 
„Magią dźwięku”,

• w Muzeum Warszawy przeszliśmy 
„Szlakiem warszawskich zwierząt”,

• w Filharmonii im. Mieczysława 
Karłowicza w Szczecinie – wysłu-
chaliśmy utworu granego na żywo,

• w Muzeum Pałacu Króla Jana III 
w Wilanowie byliśmy trzykrotnie 
– wybraliśmy się w „Podróże w ka-
recie”, byliśmy też „W staropolskiej 

kuchni” i poznaliśmy „Staropolskie 
zwyczaje świąteczne”

• W Kino-Szkole poznaliśmy „Tradycje 
świąteczne”, 

• wzięliśmy też udział w lekcji na 
żywo „Jak spotkałam prawdziwego 
Świętego Mikołaja”.

Uczniowie byli bardzo zaintere-
sowani zajęciami. Kilku miało okazję 
wcześniej zwiedzić osobiście miejsca, 
do których zawitaliśmy online, siedząc 
u siebie w domu. Zajęcia były wspaniałym 
urozmaiceniem lekcji w szkole. Na pewno 
pozostaną na długo w pamięci dzieci.

Agata Józefowicz, Wychowawca  
klasy 4a, SP 1 nr w Skórzewie

Ostatnie kilka lat na dopiewskim 
rynku nieruchomości były okresem 
długiego, stałego boomu, w którym 
ceny i transakcje rosły nieprzerwanie. 
Wiosenne nadejście pandemii dodatkowo 
pobudziło lokalny rynek nieruchomości, 
a obniżone do zera stopy procentowe 
spowodowały lawinowy wzrost zapytań 
o działki budowalne oraz inne nierucho-
mości kupowane na inwestycję. Sporo 
wynajęło się też hal magazynowych, 
gdyż wiele firm zwiększyło sprzedaż 
przez internet. Co za tym idzie ceny 
nieruchomości znów wzrosły, osiągając 
rekordowy poziom.

Było tak aż do połowy października, 
kiedy pandemia mocno dotknęła wiele 
rodzin bezpośrednio. Część osób stra-
ciła pracę, zmuszona była iść na tzw. 
„postojowe”, zachorowała lub znalazła 
się w izolacji. Niektórzy mieli jeszcze 
mniej szczęścia. Późną jesienią dało się 
już zaobserwować na rynku nierucho-
mości strach klientów - mniejszy przed 
wirusem - większy przed zmniejszeniem 
się zarobków.

Rynek nieruchomości w Gminie Dopiewo 
w drugiej połowie 2020 r.

Z jednej strony za-
tem obserwowaliśmy 
wzrost cen do nieno-
towanych poziomów, 
z drugiej mniejszą de-
cyzyjność klientów po-
wodowanych obawami 
o swoją sytuację finan-
sową. Te dwa sprzeczne 
zjawiska sprawiły, że 
podstawowym pyta-
niem jakie zadawali-
śmy sobie tworząc ten 
raport brzmiało: Czy 
dopiewski rynek nie-
ruchomości dotknęła 
wyłącznie chwilowa 
zadyszka, przejściowa stagnacja czy 
też stoimy u progu dłuższego regresu?

Mieszkania
Wśród mieszkań utrwalił się po-

dział na mieszkania z ogrodem i bez. Te 
pierwsze drożały, a mimo to były chętnie 
oglądane i nabywane. Mieszkania bez 

ogrodu, na wyższych kondygnacjach do-
tknęła stagnacja i ich ceny nie zmieniły 
się przez ostatnie pół roku. Pandemia 
uświadomiła klientom, jak ważny może 
być choćby mały kawałek działki, na który 
nikt nie zakaże nam wychodzić.

Kolejnym nowym trendem z 2020 
roku jest większa ilość zapytań o miesz-
kania 4 pokojowe. Nagle, gdy wiele osób 
zostało zmuszonych do pracy w domu, 
a wszystkie dzieci do nauki online, do-
datkowy pokój, w którym można się 
skupić na pracy stał się bardzo istot-
ny. Mieszkania, które do tej pory były 
uważane za wystarczające, po rewolucji, 
która przeniosła praca i nauka zdalna, 
okazały się o co najmniej jeden pokój 
za małe.

Ponownie zauważyliśmy rosnący 
udział klientów gotówkowych, którzy 
szukali alternatywnych sposobów inwe-
stowania kapitału w czasach zerowych 
stóp procentowych. Tym razem jednak 
chodziło im już bardziej o zabezpieczenie 
kapitału przed inflacją niż zarabianiem 
na wynajmie, gdyż rynek najmu również 
odczuł spowolnienie. Klienci nabywający 
mieszkania na własne potrzeby na kredyt, 
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coraz bardziej borykali się z wyższymi 
wymogami dotyczącymi wkładu wła-
snego, a proces ubiegania się o kredyt 
znacznie się wydłużył.

Na szczęście ponowny lockdown 
nie spowodował zamknięcia kancela-
rii notarialnych, banków i urzędów. Te 
ostatnie pracowały wolnej, w trybach 
zdalnych, ale jednak zapewniały moż-
liwość dokonywania transakcji. Rów-
nież place budowy nie zwolniły, a ilość 
oddawanych mieszkań była równie 
wysoka jak w pierwszej połowie roku. 
Znakiem zapytania pozostają natomiast 
nowe inwestycje, gdyż deweloperzy nie 
są pewni jak będzie prezentowała się 
koniunktura w 2021 roku. Koszty budowy 
mieszkań będą rosły, a ceny sprzedaży 
już niekoniecznie.

Domy
Segment domów okazał się bardziej 

odporny na pandemię niż mieszkania. 
Wzięło się to z tego samego powodu, 
dla którego większym zainteresowaniem 
zaczęły cieszyć się duże mieszkania. Po 
prostu domy zapewniają większy kom-
fort pracy na „home office” połączony 
z nauką zdalną. W przeciwieństwie do 
ciasnych mieszkań, domy mają zwykle 
4-5 pokoi lub więcej, w których to każdy 
domownik może się zamknąć w osob-

nym pomieszczeniu i zająć własnymi 
zadaniami.

Niezmiennie największym zainte-
resowaniem cieszyły się domy o moż-
liwie przystępnych cenach. W przy-
padku gminy Dopiewo były to domy 

bliźniacze i dwulokalowe. Ceny takich 
domów w porównaniu do poprzednie-
go badania wzrosły ponownie o 6%. 
Obecnie w gminie Dopiewo nowy dom 
bliźniaczy, o przeciętnej powierzchni 117 
m2, kosztuje w stanie deweloperskim 
519.000 zł brutto. To cena średnia, we 
wsiach położonych dalej od Poznania 
jest taniej np. w Trzcielinie, Dopiewie 
czy Konarzewie ceny takiego domu 
oscylują wokół 435.000 zł brutto. To 
między innymi daje odpowiedź na py-
tanie, dlaczego zabudowa mieszkaniowa 
w gminie coraz bardziej „rozlewa się” 
na pola w miejscowościach położonych 
daleko od miasta.

Domy wolnostojące cieszyły się 
sporym zainteresowaniem, lecz ilość 
transakcji była mniejsza. Domy te po-
dzieliły się na dwie grupy. Wysokie zain-
teresowanie dotyczyło domów w miarę 
nowoczesnych, nie starszych niż 10-15 
lat. Domy starsze, a zwłaszcza te wybu-
dowane przez 1989 rokiem i wymagają-
ce remontu, czekały dłużej na swojego 
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amatora. Cena takiego budynku musiała 
być naprawdę atrakcyjna, aby udało się 
go sprzedać. Koszty remontów i prac 
wykończeniowych wzrosły, przez co ku-
pujący oczekiwali wysokich upustów, 
na doprowadzenie starych domów do 
współczesnego standardu.

Działki budowlane
Z powodu pandemii 2020 rok był 

rekordowy pod względem ilości zapytań 
o działki budowalne. Obniżka stóp pro-
centowych była tego głównym powodem, 
bardziej nawet niż chęć wybudowania 
domu na własne potrzeby. Obecnie ceny 
niektórych działek, w bardziej modnych 
lokalizacjach, osiągnęły wręcz absurdal-
ne poziomy. Gdyby kilka lat temu, ktoś 
zobaczył obecne ceny, nie uwierzyłby, że 
taki wzrost jest możliwy. Klienci jednak 
powoli przestają takie ceny akceptować, 
wstrzymując się z zakupami lub wybie-
rając wyłącznie najtańsze oferty.

Ceny działek w 2020 roku wzrosły 
o rekordowe 13%, osiągając najwyższy 
poziom w historii naszych raportów. 
Średnia cena działki budowalnej w gmi-
nie Dopiewo wyniosła w grudniu 2020 
roku 278 zł/m2. Bez zmian najdrożej 
jest w Skórzewie, Dąbrówce i Zakrzewie. 
Najtaniej w Więckowicach, Konarzewie 
i Drwęsie. Miejscowością, która zyskała 
najbardziej w czasie pandemii są Lisów-
ki, które zanotowały najwyższy wzrost 
cen o ponad 34% w ciągu zaledwie 12 
miesięcy. To ewidentny dowód na to, że 
praca zdalna wpływa na wzrost zain-
teresowania lokalizacjami położonymi 
daleko od Poznania, za to posiadającymi 
niezaprzeczalne walory przyrodnicze. 
Jeśli nie musimy codziennie dojeżdżać do 
biura, możemy wybudować dom w miej-
scu, które się nam po prostu podoba 
i jest przystępniejsze cenowo.

Przewidujemy, że rynek będzie da-
lej ewoluował w tym kierunku. Brak 

ciekawych ofert w rozsądnych cenach 
w Skórzewie czy Dąbrówce, skłania 
osoby zainteresowane budową domu 
do oglądania działek położonych na 
peryferiach naszej gminy, a gorsza do-
stępność komunikacyjna przy pracy 
zdalnej przestaje mieć takie znaczenie 
jak wcześniej.

Nieruchomości  
komercyjne

Rynek nieruchomości komercyjnych 
w gminie Dopiewo okazał się bardziej 
odporny na pandemię, niż mogłoby się 
to wydawać porównując go do sytuacji 
ogólnopolskiej.

W przypadku rynku biurowego, wie-
le osób zmuszonych zostało do pracy 
w domu lub blisko swojego miejsca za-
mieszkania zamiast w centrum Pozna-
nia. Dzięki temu lokalne biurowce nie 
świecą pustkami. W 2020 roku oddano 

do użytku kolejne takie budynki, które 
zostały w całości zapełnione najemcami. 
Ceny biur nadal utrzymywały się w prze-
dziale od 25/m2 do 45 zł/m2, zależnie 
czy były to proste biura przy halach, 
czy nowoczesne biurowce z usługami 
dodatkowymi.

Rynek hal magazynowych uratowany 
został dzięki przeniesieniu dużej części 
sprzedaży i dystrybucji do Internetu. 
Dzięki rozwojowi e-commerce, coraz 
więcej przestrzeni było potrzebne firmom 
do przygotowywania, pakowania i wysy-
łania przesyłek do klientów. Szczególnym 
wzięciem cieszyły się nowe magazyny 
o możliwie najmniejszej powierzchni oraz 
takie, które były dostępne od ręki. Ceny 
najmu hal magazynowych wyniosły od 
15 zł/m2 do 25 zł/m2.

Na rynku działek komercyjnych 
sytuacja była stabilna. Pandemia nie 
spowodowała tutaj do tej pory żadnej 
gwałtownej zmiany. Ceny dużych tere-
nów utrzymywały cenę w pobliżu 200 zł/
m2, ceny mniejszych działek zawierały 
się w przedziale od 250 do 300 zł/m2.

Podsumowanie
Rok 2020 okazał się rewolucyjny, jeśli 

chodzi o zachowania ludzkie, potrzeby 
i preferencje klientów oraz sposób dzia-
łania firm. Przełożyło się to w wieloraki 
sposób na lokalny rynek nieruchomości. 
Zmiany jakie zaszły w ciągu ostatnich 
12 miesięcy były większe niż w ciągu 
poprzednich 5 lat. Na razie dopiewski 
rynek nieruchomości okazał się w miarę 
odporny na nadchodzące spowolnienie 
gospodarcze, ale dopiero początek 2021 
roku pozwoli stwierdzić, czy były to 
chwilowe zawirowania, czy też mamy 
do czynienia z odwróceniem wielolet-
nich trendów.

Opracował: Marcin Witkowski
witkowski-nieruchomosci.pl
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Od lat w każdym sołectwie Gminy 
Dopiewo w okresie przedświątecznym 
odbywały się gminne „Wigilie dla Se-
niorów”, które stały się naszą tradycją. 
Były okazją do spotkania się, złożenia 
sobie życzeń, wspólnego poczęstunku, 
podziwiania świątecznych występów ar-
tystycznych dzieci, młodzieży i lokalnych 
zespołów, ale i do rozmów z przedstawi-
cielami samorządu o sprawach gminnych. 

Sytuacja epidemiologiczna pokrzy-
żowała wiele planów i przedsięwzięć, 
również tych związanych z organiza-
cją opłatkowych spotkań. Gmina jed-
nak nie zapomina o  swoich Seniorach. 
Każdy mieszkaniec naszej Gminy, który 

Ciśnieniomierze dla Seniorów 75+
ukończył 75 rok życia, otrzymał przed 
Świętami Bożego Narodzenia, z inicja-
tywy Wójta Gminy Dopiewo Śp. Adriana 
Napierały, upominkowy pakiet, a w nim 
- ciśnieniomierz. 

W dostarczeniu prezentów do do-
mów naszych Seniorów zaangażowali się 
pełni entuzjazmu pracownicy Ośrodka 
PoMOCy Społecznej, Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji, Straży Gminnej, Soł-
tysi i członkowie Rad Sołeckich, druhny 
i druhowie jednostek Ochotniczej Straży 
Pożarnej z terenu Gminy Dopiewo. Im 
wszystkim dziękujemy za pomoc

AM, fot OPS Dopiewo

50 paczek dla najbardziej potrzebu-
jących przygotował Ośrodek PoMOCy 
Społecznej w Dopiewie z darów zebra-
nych podczas akcji „Gwiazdkowa po-
MOC – zostań Dopiewskim Gwiazdorem 
i poczuj moc uszczęśliwiania”. Środki 
czystości, przybory szkolne, książki, 
gry i zabawki trafiły do tych, którzy tej 
pomocy potrzebowali. Uśmiechy na twa-
rzach dzieci były bezcenne. Serdecznie 
dziękuje wszystkim darczyńcom, którzy 
włączyli się w akcję, czyniąc świąteczny 
czas niezwykle radosnym.

Zainteresowanie i zaangażowanie 
przeszło nasze najśmielsze oczekiwa-
nia. Wsparcie przyszło zarówno od osób 

Dziękujemy za poMOC
prywatnych - mieszkańców Skórzewa, 
Zakrzewa, Dąbrówki i Dopiewa, insty-
tucji oświatowych z terenu naszej gminy 
-  Żłobka Żyrafy w Dąbrówce i Dopiewcu, 
Niepublicznego Przedszkola „Leśna Chat-
ka Puchatka” w Zakrzewie oraz przedsię-
biorców – firmy DERFORM z Tarnowa 
Podgórnego oraz Getinge IC Production 
Poland, Dział DCY z Plewisk.

Niesiona bezinteresownie pomoc 
innym to wyraz niezwykłej życzliwości 
i solidarności międzyludzkiej. Wykazali-
ście się wielkim sercem i hartem ducha.

Magdalena Popłońska-Kowalska 
Dyrektor OPS

Związek Dużych Rodzin Trzy Plus 
włączył się w organizację VII Międzyna-
rodowego Tygodnia Małżeństwa, który 
odbędzie się 7-14.02.2021 r. W Dopiewie 
od 2013 r. funkcjonuje Koło Związku 
Dużych Rodzin 3+. Ma na swoim koncie 
liczne inicjatywy dla rodzin: warsztaty 
małżeńskie, gry miejskie, zajęcia eduka-
cyjne, konkursy, festyny. Podczas najbliż-
szego wydarzenia zaplanowano lokalne 
inicjatywy dla mieszkańców Dopiewa: 
pediatryczny kurs I pomocy, warsztaty 
z budowania więzi małżeńskiej on-li-
ne, zespołowy konkursu strzelectwa 
sportowego, msza św. z odnowieniem 
przyrzeczeń małżeńskich w kościele 
w Skórzewie, jak również szereg ini-

Tydzień Małżeństwa z ZDR 3+
cjatyw ogólnopolskich.. 

ZDR 3+ jest organizacją pozarządo-
wą, zrzeszającą rodziców wielodzietnych 
i osoby pochodzące z dużych rodzin. 
Działa na rzecz interesów społecznych 
i ekonomicznych dużych rodzin. Jest 
ogólnopolskim stowarzyszeniem oby-
watelskim, które ma w Polsce 101 kół. 
Oddział wielkopolski zrzesza 11 gminnych 
i miejskich kół. 

Wielodzietność to wybór drogi życia, 
z której czerpiemy wiele radości. Idąc 
tę drogą odczuwamy poczucie spełnie-
nia, mimo zmęczenia i trudów. Chcemy 
wspierać rodziny w rozwiązywaniu pro-
blemów dotyczących relacji, zarówno 
między małżonkami, jak i między ro-

dzicami i dziećmi. Prowadzimy szko-
lenia, warsztaty, seminaria, teleporady 
i konsultacje prawne służące temu celo-
wi. Rozszerzamy w tym zakresie naszą 
ofertę zarówno dla członków Związku, 
jak i rodzin niezrzeszonych, w tym mniej 
licznych. Przykładem może być nasz pro-
gram stypendialny „Akademia Talentów” 
skierowany do uzdolnionych studentów.   
Rodziny, zwłaszcza  wielodzietne, to 
niezwykła szkoła rozwoju osobistego 
i odnajdywania szczęścia we wspólnym 
działaniu, dlatego serdecznie zapraszamy 
do dołączenia do ZDR 3+.

Łukasz Olko
Kontakt: dopiewo@3plus.pl. 

Więcej informacji:  
www.dopiewo.3plus.pl

Otrzymujemy od mieszkańców Gmi-
ny Dopiewo informacje o przypadkach 
nieuczciwego zachowania pracowników 

firm fotowoltaicznych. Prosimy o ostroż-
ność! Nie podpisuj umowy tego samego 
dnia! Nie płać z góry! Poproś o referen-
cje. Nie daj się zwieść „okazji”! Wybieraj 

tylko sprawdzone i postępujące etycznie 
firmy fotowoltaiczne. Więcej: dopiewo.pl

UG

Oszustwa na panele fotowoltaiczne

styczeń 2021 27



Powstanie Wielkopolskie

Samorządowcy Gminy Dopiewo od-
dali hołd Powstańcom Wielkopolskim. 
W 102 rocznicę zwycięskiej insurekcji  lat 
1918 – 1919  odwiedzili związane z nią 
miejsca znajdujące się na terenie Gmi-
ny Dopiewo.

Ze względu na sytuację, związaną 
z koronawirusem, było kameralnie. Nie 
było przemarszów, młodzieży z powstań-
czymi flagami, orkiestry i chóru. Wśród 
uczestników przeważali radni, przedsta-
wicieli urzędu i sołtysi. Obecni byli  także 
reprezentanci Szczepu ZHP w Dopiewie 
im. Powstańców Wielkopolskich i prezes 
Stowarzyszenia „Sami Swoi”.

Obchody rozpoczęły się przy Urzę-
dzie Gminy w Dopiewie, gdzie przypo-

mniane zostały chlubne karty zapisane 
przez powstańców z Gminy Dopiewo. 
Uczestnicy  wspólnie odśpiewali hymn 
Polski. Głos zabrał Zastępca Wójta Gminy 
Dopiewo – Paweł Przepióra, który zwrócił 
uwagę na znaczenie pracy organicznej 
w podtrzymywaniu polskości w czasach 
niewoli  - przez blisko 125 lat, jak rów-
nież  rolę Powstania Wielkopolskiego 
w kształtowaniu zachodniej granicy 
odradzającego się państwa polskiego. 
Wartę w miejscach pamięci pełnili straż-
nicy gminni, którzy asystowali również 
przy składaniu wiązanek i zniczy przez 
delegacje, najpierw w Dopiewie - przy 
tablicy wmurowanej w ścianę budynku 
urzędu, z nazwiskami powstańców, i przy 
głazie naprzeciw dworca kolejowego, 
gdzie 28 grudnia 1918 r. miała miejsce 
zbiórka powstańcza.

Potem uroczystość przeniosła się do 
Trzcielina, rodzinnej miejscowości jed-
nego z organizatorów powstania – ppłk. 
Andrzeja Kopy, w której znajduje się jego 
pomnik. Andrzej Kopa jako komendant 
Powiatowej Straży Ludowej zorganizował 
uzbrojenie, służące potem powstańcom, 
zwołał zbiórkę powstańczą w Dopiewie 
i z ochotników  z Powiatu Zachodnio 
Poznańskiego uformował oddział po-
wstańczy, dowodził m.in. zwycięskim 
szturmem o lotnisko na Ławicy 6 stycznia 
1919 r. Uczestników obchodów powitał 

Nasze obchody rocznicy wybuchu  
Powstania Wielkopolskiego

sołtys Trzcielina - Alojzy Sammler z żoną. 
Następnie przejechali oni na cmentarz 
w Konarzewie, gdzie pochylili się nad 
grobami wspomnianego dowódcy od-
działu powstańczego, a także ks. Jana 
Laskowskiego - ówczesnego proboszcza 
parafii w Konarzewie, jednego z członków 
komitetu powstańczego, który odprawił 
mszę św. dla oddziału z Dopiewa.

Obchody zakończyła wizyta w Więc-
kowicach, gdzie przy stawie stoi pomnik 
z nazwiskami powstańców. Właścicie-
le majątku – Brezowie już 12 listopada 
1918 r. wystawili posterunek rozbra-
jający żołnierzy niemieckich. Pomnik 
w Więckowicach wzniesiono w 100. 
rocznicę wybuchu powstania w 2018 

r. Wtedy patrona w postaci Powstań-
ców Wielkopolskich otrzymały: Szkoła 
Podstawowa w Więckowicach i rondo 
w Skórzewie przy Szkole Podstawowej 
nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego, 
jednego z ojców polskiej niepodległości, 
którego przemówienie, wygłoszone dla 
kilku tysięcy poznaniaków 27 grudnia 
1918 r.  z okna poznańskiego Hotelu Ba-
zar, stało się iskrą zapalną „Powstania 
Wielkopolskiego”, które rozstrzygnąć 
miało o polskości Wielkopolski, choć 
walki w niektórych miejscach nie ustały 
wraz z rozejmem w Trewirze 16 lutego 
1919 r.

A. Mendrala, 
fot. B. Spychała i A . Mendrala
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historia

Nazwisko Jana Kozietulskiego być 
może części spośród czytelników nie 
mówi za wiele, ale na pewno każdy 
z nas słyszał o bitwie pod Somosierrą. 

Pułkownik Jan Kozietulski, herbu 
Abdank, był synem Antoniego i Marian-
ny Grotowskiej. Urodził się w Skiernie-
wicach 4 lipca 1778 r., zmarł 3 lutego 
1821 r. w Warszawie. Był pułkownikiem 
i dowódcą 3. Szwadronu 1. Pułku Lekko-
konnego Polskiego Gwardii Cesarskiej. 
Uczestniczył w kampaniach napoleoń-
skich w Hiszpanii, w Austrii, w Rosji 
i w Niemczech. Odznaczony Orderem 
Virtuti Militari, Legią Honorową, Orde-
rem Zjednoczenia i Orderem św. Anny. 
W lutym 2021 r. będzie 200. rocznica 
jego śmierci.

Cesarz Napoleon Bonaparte dążąc 
do blokady Wielkiej Brytanii musiał 
opanować cały Półwysep  Iberyjski, 
czyli Hiszpanię i Portugalię. W 1807 r. 
przeszedł przez Hiszpanię do Portugalii 
detronizując panującą tam dynastię Bra-
ganca. W tym samym czasie w Hiszpanii 
powstał konflikt dotyczący pretensji do 
tronu, pomiędzy Karolem IV Burbonem, 
będącym w sojuszu z Napoleonem, 
a sprzyjającym Anglikom Ferdynandem 
VII. Cesarz rozstrzygnął sprawę w do-
godny dla siebie sposób, a mianowicie 
zaprosił obu pretendentów do tronu na 
rokowania, po czym ich uwięził, a na 
króla Hiszpanii mianował swojego brata 
Józefa Bonapartego. 

Po przybyciu Józefa Bonaparte do 
Hiszpanii doszło do wybuchu powstania, 
które zmusiło go do ucieczki z Hiszpanii. 
W związku z powyższym w listopadzie 
1808 r. Napoleon podjął decyzję o popro-
wadzeniu kampanii wojennej mającej na 
celu odzyskać kontrolę nad Hiszpanią. 
Najkrótsza droga do Madrytu, będącego 
w rękach powstańców, prowadziła przez 
góry Ayllon, przełęczą Somosierra. 

W przełęczy Hiszpanie ustanowili 
ostatni przed Madrytem punkt obrony. 
Na szczyt przełęczy prowadziła droga 
długa na ok. 3 kilometry i szeroka na 
ok. 8 metrów. Droga ta ze względu na 
zakręty uniemożliwiała jej obronę po-
przez pokrycie jej ogniem artyleryjskim 

Naprzód psiekrwie, cesarz patrzy

z jednego stanowiska. Z tego powodu, 
podzielono ją na cztery odcinki - na za-
krętach drogi, co umożliwiało ostrzał na 
jak najdłuższym odcinku prostej drogi. 
Na każdym stanowisku ustawiono po 
cztery działa. 

Wojska hiszpańskie dysponowały 
około 200 artylerzystami i około kil-
koma tysiącami nieregularnej piechoty. 
Wojska francuskie przybyły pod przełęcz 
30 listopada. Na podstawie rozpozna-
nia w terenie okazało się, że zdobycie  
pozycji hiszpańskich wymagać będzie 
długotrwającego szturmu okupionego 
dużymi stratami w ludziach. 

Pierwsze ataki Francuzów nie przy-
niosły rezultatu,  co  poirytowało Cesarza, 
który wydał rozkaz, aby polski szwadron 
uderzył  na Hiszpanów. Generał francu-
ski Montbrun poinformował Cesarza, 
w czym poparli go inny dowódcy, że atak 
szarżą wprost na armaty jest niemożliwy. 
Wówczas Napoleon wypowiedział słyn-
ne zdanie „Laissez faire aux Polonais” 
[Zostawmy to Polakom]. 

Kozietulski, będący wówczas w za-
stępstwie nieobecnego Ignacego Stokow-
skiego dowódcą 3. Szwadronu, mający 
pod komendą około 125 szwoleżerów 
i pewną ilość ochotników, wydał ko-
mendę do ataku – prawdopodobnie 
były to słowa „Naprzód psiekrwie, ce-
sarz patrzy”. Szwadron ruszył cwałem 
wprost na pierwszą baterię, pierwsza 
salwa nie załamała ataku, jeźdźcy prze-
skoczyli nad armatami, tnąc Hiszpanów 
szablami. Pod Kozietulskim padł koń, 
a on sam został lekko ranny. Komendę 
przejął Jan Dziewanowski, pod którym 
szwadron dotarł do drugiego stanowiska 
wojsk hiszpańskich. Szarża była szybka, 
a reakcja Hiszpanów opóźniona, co nie 

spowodowało dużych strat w szwadro-
nie. Niestety na kolejnym stanowisku 
Hiszpanie mieli więcej czasu na przygo-
towanie się na obronę, a tym samym na 
wycelowanie i wystrzał z armat. Między 
innymi ciężko ranny został tymczaso-
wy dowódca Dziewanowski (komendę 
nad oddziałem przejął wówczas Andrzej 
Niegolewski), a szwadron poniósł już 
większe straty. Impet ataku – szarży był 
jednak tak duży, że obrona hiszpańska 
została zniesiona. 

Do pokonania został ostatni odcinek, 
najbardziej stromy. Został on obstawiony 
przez hiszpańskich piechurów strzela-
jących z boków do Polaków. Oddział 
polski był już rozciągnięty ze względu 
na czas trwania jazdy, stromość drogi 
oraz  zadane rany żołnierzom, jak i ko-
niom. Niedobitkom udało się dotrzeć 
do czwartego stanowiska i je zdobyć. 

Cesarz obserwując przebieg bitwy, 
wysłał za Polakami francuskich strzelców 
konnych oraz piechotę,  co spowodowało 
odwrót i ucieczkę wojsk hiszpańskich. 
Podczas szarży zginęło lub zmarło z od-
niesionych ran 57 żołnierzy. Co do strat 
Hiszpanów, to zginęła większość obsłu-
gi dział, a do niewoli wzięto ok. 3000 
żołnierzy. Cała szarża trwała około 10 
minut, na odcinku ok. 3 kilometrów. 
Jej tempo było bardzo duże (ok. 20 km/
godz.), biorąc pod uwagę stromość drogi, 
ostrzał i przeszkody. 

Zwycięstwo Polaków pod Somosierrą 
otwarło Napoleonowi drogę do Madrytu,  
umożliwiając podbicie Hiszpanii. 

Na Grobie Nieznanego Żołnierza 
w Warszawie znajduje się tablica upa-
miętniająca walkę żołnierza polskiego 
pod Somosierrą.  

dr Piotr Dziembowski

Bitwa pod Somosierra – obraz J. Suchodolskiego [źródło: Internet]
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harcerze / WOŚP

Choć pogoda nie wskazywała  na 
przyjazd Mikołaja, to harcerze i zuchy 
z Konarzewa wyruszyli na poszukiwanie 
świątecznych prezentów.  Harcerze wy-

Harcerskie Mikołajki                 

brali się w mikołajkową trasę 5 grudnia, 
a zuchy 12 grudnia. W pokonaniu trasy 
i poszukiwaniach, zarówno zuchów i har-
cerzy, wspierali rodzice. Trzeba dodać, 

że wszyscy doskonale 
posługiwali się mapą, 
szukając kolejnych 
punktów w Konarzewie. 
Każdy odnalazł punkt, 
w którym Mikołaj zo-
stawił paczki. Oprócz 
słodyczy były również 
harcerskie upominki, 
a dla zuchów spraw-
ności „Bajarza”. Nie-
które zuchy złożyły 
w tym dniu obietnicę 

na gwiazdki zuchowe. 
Harcmistrzyni Irena Jóźwiak

Fot. Arch Szczepu ZHP Dopiewo

WygraMy ze s-Skarbonką WOŚP 

WOŚP brzmi: ,,WygraMY” ! 
Niech nie zmylą was plakaty 

z pierwotną datą wydarzenia. Pamię-
tajcie o przesunięciu Finału WOŚP na 
31.01.2021 r. Choć będziemy osobno, 
bądźmy razem! W naszym sztabie w tym 
roku nie będzie hucznej imprezy. Mamy 
nadzieję, że ten dzień zapamiętamy wszy-
scy. Nie tylko przez ograniczenia, ale 
jako zwiastun lepszego jutra. 

Tekst: Sztab WOŚP w Dopiewie
Graf. WOŚP

Przedstawiciele Szczepu ZHP w Do-
piewie przynieśli 21 grudnia 2020 r. do 
Urzędu Gminy Dopiewo Betlejemskie 
Światło Pokoju. Odebrał je Zastępca 
Wójta Gminy Dopiewo - Paweł Prze-
pióra, który - przyjmując ten wyjątkowy 
dar od harcerzy - przekazał im życzenia 
świąteczne, dziękując za pomoc w czasie 
epidemii, obsłudze wydarzeń i obchodów, 
zaangażowanie podczas akcji charyta-
tywnych i kampanii społecznych. Jest 
ono znakiem zrozumienia i pojednania.

Światełko trafiło do Urzędu Gminy 
Dopiewo  z Groty Narodzenia Pańskiego, 
gdzie płonie „wieczny ogień”. Najpierw 
przywożone jest do katedry wiedeńskiej, 
skąd od 29 lat harcerze rozprowadzają je 
po Europie. Polscy harcerze otrzymują 
je na przejściu granicznym w Tatrach 
od skautów ze Słowacji i przekazują je 
dalej - różnym urzędom, organizacjom 
i instytucjom w całej Polsce, a także do 
Niemiec, Estonii, na Litwę i Ukrainę.

AM, fot. Beata Spychała

Z Betlejem do Dopiewa

Wspierasz co roku Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy? Zrób to w tym roku 
za pośrednictwem e-Skarbonki Sztabu 
WOŚP w Dopiewie. Oto link do niej: 
https://eskarbonka.wosp.org.pl/fl457h . 
Cały czas można przekazywać nam fanty 
i dołączyć do grona darczyńców. 

Więcej informacji  dotyczących WOŚP 
w Gminie Dopiewo znajdziecie wpisując 
na facebook’u: Sztab WOŚP w Dopiewie. 
Niedługo ruszymy z licytacjami fantów, 
które odbędą się one on-line za pośred-

nictwem facebook’a - obserwujcie naszą 
stronę oraz stronę GBPiCK w Dopiewie 
i podajcie informację dalej.

W zeszłym roku padł u nas w Gminie 
Dopiewo rekord zbiórek – przekazaliście 
blisko 120 tys. zł. W tym roku sytuacja 
epidemiologiczna utrudnia organizację 
imprez, do jakich przywykliśmy przy 
okazji Finałów WOŚP , ale nie wszystko 
stracone. Bądźcie szczodrzy! Razem je-
steśmy w stanie pokonać przeciwności 
losu. Jedno z haseł tegorocznego finału 
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przyroda

W domu przyrodników różne sprawy 
wyglądają inaczej niż zwykle. Jak brzmią 
nasze codzienne, poranne przywitania? 
Na przykład zamiast porannego „Cześć” 
pojawia się „Czy widziałaś dzisiaj Białego 
Wróbla?”albo „Kochanie, piękny krogulec 
był tutaj parę minut temu! Patrolował 
ogród, a wszystkie wróble się schowały 
w krzaki!”. 

Biały wróbel musiał się mieć tym 
bardziej na baczności, bo przez swoje 
nietypowe ubarwienie był jeszcze bard-
ziej widoczny na tle szarości i brązów 
śpiącej roślinności. Piszę celowo „był”, bo 
od dawna go nie widzieliśmy i całkiem 
możliwe, że „nasz” krogulec miał z nie-
go smaczny obiad. Dla przypomnienia, 
ten nasz Biały nie był albinosem. Miał 
inną mutację, nazywa się ją mutacją 
ino - dużo mniej barwnika melaniny, 
niż egzemplarze bez takiej mutacji (oczy 
mają normalnego koloru). 

Mój typowy poranek, oprócz okien-
nego patrolu, w celu sprawdzenia czy na 
trawniku lub w krzakach pojawiło się coś 
ciekawego, wzbogacony jest o łupanie 
orzechów włoskich. Łupię je na śniadanie 
dla sikorek (ale wróble też się nauczyły 
jak korzystać z tego wysokotłuszczowego 
pokarmu i też przylatują). Moim poran-
nym zadaniem jest nałupanie małego 
wiaderka orzechów, naładowanie nimi 
wiszącego karmnika i dopiero potem za-
siadam do swojego śniadania. Skrzydlaty 
popyt na orzechy wzrasta przy tempe-
raturze -3ºC i jak temperatura jeszcze 
bardziej się obniży. Jednak najwięcej 
klientów obserwuję, gdy krajobraz po-
kryje warstwa śniegu. Ptaki mają wtedy  
utrudnioną możliwość wyszukiwania 
pożywienia w ściółce.

Tak wygląda nasz zimowy karm-
nik orzechowy dla sikorek. Gratka dla 
oczu. Żadna inna karma poza orzecha-

mi włoskimi nie zdołała przyciągnąć 
jednocześnie takiej liczby sikorek.

Uwaga – konkurs!

Stale monitorowa-
liśmy ilość sikorek jed-
nocześnie wyjadających 
orzechy. Rekordowy mo-
ment zarejestrowaliśmy na 
zdjęciu. Wytęż wzrok! Ile 
sikorek widzisz? Swoją od-
powiedź przyślij do nas 
na email:  dzikastrona.
dopiewo@gmail.com

Z osobami, które wy-
typują prawidłową ilość 
sikorek skontaktujemy się 
w odpowiedzi i nagrodzi-
my przyrodniczym zdję-
ciem z kolekcji Michała.  

Z kolei tak wygląda 
nasz karmnik dla wróbli 
i dzwońców. Codziennie 

Zimowe obserwacje 

staramy się wypełnić go ziarnem. Wró-
ble mają dosyć nietypowy system jego 
opróżniania. W pierwszym etapie starają 
się opróżnić możliwie jak najszybciej cały 
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zbiornik wysypując ziarna na ziemię. 
Wygląda to tak, jakby chciały znaleźć 
najlepiej smakujące ziarno w całej partii. 
Gdy w końcu docierają do dna  karmni-
ka to zaczynają wyjadać ziarno leżące 
na ziemi.

Takie tajemnicze i piękne zjawiska 
widujemy dość rzadko w czasie „zimy XXI 
wieku”. Nowoczesne okna spowodowały, 
że zima nie maluje nam na szybach swo-
ich pięknych, tajemniczych pejzaży. Coraz 
rzadziej też mróz pojawia się w ciągu 
dnia. Udało mi się zarejestrować takie 
zimowe malowidło w nocy na szybie  
samochodu przy świetle podwórkowej 
żarówki.

Kolejną niespodzianką zostawioną 
przez zimową artystkę jest taka oto 
urocza mandala. Wygląda niczym fili-
granowe dzieło precyzyjnego grawera. 
W rzeczywistości jest to oszroniona klapa 
od metalowego kosza na śmieci.

Życzymy Wam ciekawych tematów do 
przyrodniczych obserwacji, bez względu 
na pogodę! 

Do przeczytania za miesiąc! 
Tekst i fot. Teresa Porankiewicz-

-Bartkowiak i Michał Bartkowiak
Michał Bartkowiak od grudnia 

2015 r. publikuje zdjęcia przyrodni-
cze na Facebook’u – na profilu  

„Dzika Strona Gminy  
Dopiewo”. Prowadzi też  

stronę: miodybartkowiaka.pl

Kiedy patrzymy przez okno i wi-
dzimy  szare, zimne i krótkie dni, to 
zawsze mamy ochotę schować się pod 
kocem i przeczekać tę mniej przyjemną 
porę roku….zimę.  Brakuje nam świa-
tła i ciepła, często narzekamy i tracimy 
pogodę ducha, szukamy jakiś środków 

Zimą rozgrzewamy się jedzeniem
pociechy. Ogrzewamy 
się, jak tylko możemy: 
odkręcamy kaloryfe-
ry, wyciągamy z szafy 
ciepłe koce i wełniane 
swetry, a także wypija-
my litry gorącej herbaty, 
może być wzbogacona 
konfiturami z pigwy. 
Są zwolennicy gorącej 
czekolady lub napojów 
z soków  rozgrzewają-
cych jak maliny czy 
napary z cynamonu, 
imbiru lub lipy. 

Często zapominamy 
jednak, że na odczuwa-
nie temperatury wpływa 
również jedzenie, które 
spożywamy!  Aby było 
nam naprawdę ciepło, 
musimy ogrzewać się 
„od środka” – czasami 

okazuje się, że odpowiednia dieta jest 
w stanie zdziałać więcej, niż nawet naj-
grubsze skarpetki czy kolejna warstwa 
odzieży pod kurtką.  Większość z nas 
z pewnością zauważyła, że potrawy, które 

nam smakują, często zależne są od pogo-
dy lub miejsca, w którym się znajdujemy. 
Latem lub podczas egzotycznych wakacji 
częściej sięgamy po orzeźwiającą wodę 
z cytryną, warzywa, owoce, a także dania 
podawane na zimno. W trakcie zimowych 
miesięcy trudno jednak najeść się lekką 
sałatką lub koktajlem, a parujący rosół 
, staje się znacznie bardziej atrakcyjny 
niż buraczkowy chłodnik. Okazuje się, 
że nasz organizm wie, co dla nas dobre. 
Choć nie jest prawdą, że zimą musimy 
jadać wyłącznie ciężko i tłusto, trudno 
zaprzeczyć, że w tym czasie potrzebujemy 
nieco więcej energii, by ogrzać swoje 
ciało. Dobrze jest również przynajmniej 
raz dziennie zjeść posiłek podawany na 
ciepło – wyższe temperatury sprzyjają 
prawidłowemu trawieniu. Bardzo istotne 
jest pamiętanie o zjedzeniu śniadania 
przed wyjściem z domu (najlepiej, by było 
ono bogate w błonnik). Z właściwości 
rozgrzewających znane są także wszystkie 
rodzaje kasz  oraz rośliny strączkowe, 
takie jak fasola, groch, ciecierzyca czy 
soczewica. Zimową dietę warto uzupeł-
nić również o orzechy, masło, kapustę, 
cebulę, drób, jagnięcinę, ryby, miód ...
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Czekolada na gorąco 
z chili i cynamonem

Składniki:
- 125 ml mleka,
- 2,5 łyżki śmietanki 30%,
- łyżka cukru,
- duża szczypta mielonego chili, 
- duża szczypta mielonego cynamonu, 
- 25 g gorzkiej lub deserowej czekolady.

Przygotowanie:
Do garnka wlać mleko oraz śmietan-

kę, a następnie dodać cukier i przyprawy. 
Podgrzewać, ciągle mieszając, do czasu, 
aż cukier się rozpuści, a mleko zagotuje. 
Połamaną czekoladę dodać do gorącego 
płynu i podgrzewać, mieszając, aż się 
rozpuści. Gotować na małym ogniu do 
momentu, gdy czekolada będzie jednolita 
i kremowa. Przed podaniem zblendo-
wać, można udekorować bitą śmietana 
i posypać przyprawami. Dla dzieci podać 
bez przypraw.

Owsianka piernikowa
Składniki:

- 1/2 szklanki płatków owsianych bły-
skawicznych,
- szklanka mleka,
- 1/2 łyżeczki przyprawy do piernika,
- ½ łyżeczki cynamonu,
- łyżka miodu,
- ulubione bakalie.

Przygotowanie:
W małym garnku wymieszać mleko 

oraz płatki. Dodać przyprawę do pierni-
ka i cynamon, a następnie podgrzewać 

przez ok. 3-4 minuty, aż do zgęstnienia 
masy. Cały czas mieszać owsiankę, by 
się nie przypaliła.  Posypać bakaliami 
i polać miodem. Jeżeli ktoś nie lubi ba-
kalii może dodać banana w plasterkach. 
Bardzo dobra alternatywa na śniadanie, 
bomba rozgrzewająca cały organizm.

Jajka zapiekane w  
muffinkach

Składniki na 6 sztuk:
- 6 plasterków suszonej szynki (parmeń-
skiej, serrano),
- 6 kawałków suszonych pomidorów 
w oleju,
- 6 jajek,
- Olej z suszonych pomidorów do wy-
smarowania foremek w blaszce,
- Sól, pieprz, zielony koperek.

Przygotowanie:
Piekarnik nagrzać do 200 stopni C 

(góra i dół bez termoobiegu). Wgłębienia 
formy na muffiny posmarować olejem 
z suszonych pomidorów, każde wgłębie-
nie wyłożyć plasterkiem szynki, na dno 
położyć kawałek suszonego pomidora 
i wbić jajka ,posolić na wierzchu . Wsta-
wić do piekarnika i piec przez 15 minut.

Wyjąć z piekarnika, obkroić nożem 
koszyczki i wyjąć je na talerz , posypać 
pieprzem i koperkiem . Można podać je na 
śniadanie z pieczywem lub do obiadu ze 
szpinakiem i duszonymi ziemniaczkami .

Kurczak curry
Składniki:

- 2 piersi z kurczaka,

- 150 śmietany kremówki,
- łyżka curry w proszku lub czerwonej 
pasty curry,
- 1/2 łyżki kurkumy,
- 1 cebula,
- ząbek czosnku,
- 1/2 papryczki chili lub chili w proszku,
- 1/2 łyżeczki pieprzu cayenne,
 - 1,5 cm startego  korzenia imbiru,
- łyżeczki sproszkowanego,
- 1/4 łyżeczki cukru, najlepiej brązowego,
- łyżeczka startej skórki z cytryny i 1 
łyżka soku z cytryny,
- olej,
- sól, pieprz.

Przygotowanie:
Kurczaka pokroić w paski, posypać 

solą i pieprzem. Przygotować marynatę, 
mieszając posiekany czosnek, posieka-
ną papryczkę chili, imbir, sok i skórkę 
z cytryny oraz pół łyżki oleju. Maryno-
wać kurczaka przez co najmniej 10 min. 
Na patelni zeszklić cebulę, a następnie 
dodać kurczaka z marynatą. Usmażyć 
mięso na złoty kolor, zmniejszyć ogień, 
a następnie dodać cukier, curry i kurku-
mę. Wszystko razem smażyć przez ok. 5 
min, po czym dodać śmietanę i gotować  
przez kolejne 4-5 minut, co jakiś czas 
mieszając. Doprawić pieprzem cayenne 
i solą. Podać z ryżem, ziemniakami lub 
makaronem.

Smacznego!

Barbara „Barbalena” Plewińska, 
Sołtys Dąbrówki 

Fot. Arch. B. Plewińskiej

O północy sylwestrowej

Na kameralnych domówkach,
wystrzeliły korki.

Jak przystało na powitanie,
bąble zawirowały w kielichach
witając Nowe,
miejmy nadzieję,
że niekoronowane.

Czym ten rok się popisze,
za rok wierszem to opiszę.

Zdrowia oraz pomyślności
w Nowym 2021 Roku,
życzę Redakcji i Wydawcy
Biuletynu Czas Dopiewa
oraz czytelnikom
mojej twórczości.

Aldona Latosik,  
1 I 2021 godz.0.30

W nowy rok po wierszach
W kolejce po szansę

Od jakiegoś czasu,
ustawiam się w kolejce.

Nie, nie, to nie czasy
słusznie minione,
kiedy wystawało się
po wszystko, co rzucili.

Wpisana na listę po życie,
widzę szansę.
Normalność, na którą czekamy,
wróci po podjęciu
najlepszej z decyzji.

Aldona Latosik,  
2 I 2021

Dając sobie szansę

Wraz z przekroczeniem progu,
ludzkość żyje nadzieją uśmiechu,
nie tylko oczami.

Zapomnieć o dystansie
i bez strachu wpaść w ramiona
dawno nie widzianej przyjaciółki,
czy uścisnąć dłoń znajomego.

Powrót do normalności,
to czas,
na który czeka świat.

Nigdy nie bałam się igły.
Mając do wyboru za lub przeciw,
wybieram najlepsze z posunięć.

Aldona Latosik,  
27 XII 2020

Nienormalność

W tym dziwnie,
nienormalnym czasie
dusi się rzeczywistością.

Przez szybę
ogląda nagie drzewa,
na których wróble
strosząc piórka,
udają liście,
czekając na okruszek.
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Kiedy co, nieco
rzuci przez okno,
spadają, jakby wiatr
zdmuchnął resztki lata,
po którym nie ma śladu.

Dziwny to czas,
kiedy drzwi domu,
nie można
zamknąć z drugiej strony.

Aldona Latosik,  
4 I 2021

Niczyja

Od kiedy
wygasło słońce w jego oczach,
czuje się niczyja.

Pogodne dni,
zmieniły się w koszmarne noce,
spękane udręką.

Zajęta w połowie poduszka
nie nadąża wyschnąć,
przed kolejnym żalem
spływającym
symfonią smutku.

Aldona Latosik,  
3 I 2021

Ferie bez ferii

Po zdalnej nauce,
czas na odpoczynek.

Dzieci zdane na ferie
w domowych pieleszach,
oznaczają dalszy ciąg klikania,
tyle, że w innych oknach.

Niezawodna
Instytucja Babcia,
obejmuje kolejny dyżur
na czas nieokreślony.

Aldona Latosik,  
27 XII 2020

Zanim opadły liście

W cieniu rozłożystego drzewa,
cisza jak makiem zasiał.
Słońce zbierało się już
na drugą stronę horyzontu.

Nie wiadomo skąd przywiał,
szelmowsko rozhuśtał gałęzie
nad moim gabinetem pod chmurką.

Gradobicie
trwało mniej niż minutę,
za to zbieranie orzechów godzinę.

Wicher przyszedł, zaszalał i poszedł.
Znowu cisza, jakby przed burzą.
Przewiane ptactwo
wróciło dać koncert
na scenie utkanej z liści.

Aldona Latosik,  
21 XII 2020

Ile roczek ma swych braci,
wierszyk wam to wytłumaczy

(Wierszyk dla dzieci)

Stary rok uciekł w historię,
po nim żwawo wszedł Rok Nowy,
Myślę, że w plecaku przyniósł dobro,
wierzyć w to jestem gotowa.

Z nim dwunastu przyszło braci,
każdy inne miano nosi.
Styczeń wnet się zadomowił’
po nim miesiąc luty wkroczy.

W marcu słonko wyżej świeci,
kwiecień przyprowadzi wiosnę.
Maj ogrody bzem ukwieci,
w czerwcu wszystko pięknie rośnie.

Lipiec, sierpień, to wakacje,
najcieplejsze dwa miesiące.
Wrzesień dzwonkiem prosząc w ławki,
edukacji rok początek.

Barwy drzewom da październik,
z góry babim latem rzuci.
Naszą polską złotą jesień,
nawet każde dziecko lubi.

Gorzej z batem listopadem,
leje deszczem, wiatrem hula.
Jakby z góry ktoś lał z wiadra,
w mig pojawia się kałuża.

Grudzień zimą nas uraczy,
sypiąc śniegiem przed świętami.
Gwiazdki wypatrują dzieci
i Gwiazdora z prezentami.

Gdy się roczek postarzeje,
że był nowy nikt nie wspomni.
W tom lat wpisze swoje dzieje,
tok historii dla potomnych.

Cały rok, to pory cztery,
różnią się pogody aurą.
W trzech z nich śmiga się rowerem,
w czwartej hulać można sanną.

Aldona Latosik,  
1 I 2015

Zapraszam Was tradycyjnie na przy-
godę z książką. Przedstawiam trzy kolejne 
biblioteczne nowośc

Dla dorosłych
„Podróże na drugi kraniec 

świata. Dalsze przygody młodego 
przyrodnika”-  David Attenborough 

Po sukcesie wcześniejszych wypraw 
przedstawionych w programach „Zoo 
Quest” młody David Attenborough 
pod koniec lat 50. XX wieku wyruszał 
w dalsze podróże do bardzo różnych 
regionów świata.

Były to niezwykłe podróże - od wyspy 
Pentecost z „lądowymi nurkami” i No-
wej Gwinei ze świętami sing-sing przez 
wyspy Tonga z Królewską Ceremonią 
Picia Kavy aż po Terytorium Północne 
Australii i jego starożytne dzieła sztu-
ki. Oprócz owych egzotycznych kultur 
podróżnik spotykał rajskie ptaki, kame-
leony, sifaki oraz wiele innych zwierząt 
żyjących w najbardziej niepowtarzalnych 
środowiskach na naszej planecie.

„Podróże na drugi kraniec świata”, 
napisane z charakterystycznym dla sir 
Davida Attenborough humorem, czarem 
oraz wielką serdecznością, są niezrówna-
ną relacją z przygód wśród ludzi, miejsc 
i zadziwiających dziko żyjących stworzeń.

Dla młodzieży
„Ikabog” - J. K. Rowling
Nadchodzi Ikabog! Przez tego legen-

darnego potwora królestwo znajdzie się 
w niebezpieczeństwie, a dwoje dzieci 
będzie musiało wykazać się nie lada od-
wagą. Poznaj historię o mocy nadziei 
i przyjaźni opowiedzianą przez jedną 

Nowości  
naszej  
Biblioteki
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z najlepszych pisarek na świecie. Co-
niemiara była niegdyś najszczęśliwszym 
królestwem. Nie brakowało tam złota, 
król miał najpiękniejsze wąsy na świecie, 
a specjały serwowane przez rzeźników, 
cukierników i serowarów -  to było niebo 
w gębie! Wszystko w tym pięknym kraju 
było idealne – wszystko poza mglistymi 
Błotami na północy. Legenda głosiła, że 
mieszka tam potworny ikabog. Każdy 
rozsądny człowiek wiedział jednak, że 
ikabog nie istnieje, a wymyślono go tyl-

ko po to, by straszyć nim niegrzeczne 
dzieci. Z legendami tak jednak bywa, 
że czasami zaczynają żyć własnym ży-
ciem. Czy legenda może pozbawić tronu 
uwielbianego króla? Czy legenda może 
doprowadzić do upadku szczęśliwy kraj? 
Czy legenda może nieoczekiwanie rzucić 
dwoje dzieci w sam środek przygody? 
Dowiesz się tego ze stronic tej książki, 
jeśli tylko nie zabraknie ci odwagi… Ta 
pięknie wydana baśń to idealny prezent 
nie tylko dla dzieci. Dodatkową atrakcją 
są kolorowe ilustracje autorstwa młodych 
zwycięzców konkursu.

Dla dzieci
„Przyjaciel na zawsze” - Ellen 

De Lange
Prawdziwa przyjaźń nigdy się nie 

kończy! Poznaj historię uroczego bał-
wanka i pewnej wiewiórki, między któ-
rymi nawiązuje się niezwykła przyjaźń. 
Pewnego zimowego dnia, wiewiórka 
wychodzi ze swojej dziupli i zauważa 
coś bardzo dziwnego w samym środku 
lasu – samotnego i drżącego z zimna 
bałwanka. Od tamtej pory nie może o nim 
zapomnieć i postanawia mu pomóc. Tak 
zaczyna się wyjątkowa przyjaźń. Ale czy 
będzie ona trwała zawsze? Wzruszająca 
opowieść o sile przyjaźni, która trwa 
pomimo rozłąki.

Piękny tekst autorstwa Ellen DeLange 
uczy empatii, wrażliwości i pomaga dziec-
ku poradzić sobie z trudnymi emocjami, 
np. w sytuacji rozstania z bliską osobą.

Forma pictruebooka – prosty tekst 
i całostronicowe ilustracje, sprawią, że 
będzie to idealna książka dla wszystkich 
maluchów.

Ilona Łysiak, Bibliotekarka Gminna 
Biblioteka Publiczna  

i Centrum Kultury w Dopiewie

Mamy rowerowy 
klimat

Metropolia Poznań uplasowała się w czołówce 
„Badania Klimatu Rowerowego 2020”. Jej miesz-
kańcy wypełnili aż 2593 ankiety. 

W kategorii „największe miasta” na trzecim 
stopniu podium znalazło się Miasto Poznań,  z 614 
wypełnionymi ankietami. Lepsze w tej kategorii 
były: Wrocław (765) i Gdańsk (726).

Członkowie Metropolii Poznań zdominowali ka-
tegorię „miejscowości i gminy, w których zebrano 
ponad 100 ankiet”.  W pierwszej dziesiątce znalazło 
się aż siedmiu naszych reprezentantów  – na kolejnych 
miejscach: 1. Mosina – z 218 ankietami, 3. Skoki 
– (167 ankiety), 4 Czerwonak (143), 5. Murowana 
Goślina (132), 6. Luboń (123), 8. Swarzędz (121), 9. 
Suchy Las (113), 10. Komorniki (109).

Dobre wyniki uzyskały pozostałe gminy Metro-
polii Poznań: Rokietnica – 90 ankiet, Dopiewo – 76, 
Pobiedziska – 75, Stęszew – 74, Kleszczewo – 73, 
Kórnik – 71, Kostrzyn – 64, Tarnowo Podgórne – 60, 
Oborniki – 59, Buk – 57, Szamotuły – 54, Puszczy-
kowo – 50, Śrem – 50.

Ewelina Rychlewska 
Stowarzyszenie Metropolia Poznań 
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Wiele perełek okolic Poznania 
to miejsca unikatowe, nie brakuje 
jednak i takich, które z przymru-
żeniem oka można nazwać bliźnia-
kami. Ich odpowiedniki rozsiane 
są zarówno po najbliższej okolicy, 
jak i w innych częściach kraju, Eu-
ropy i świata.

Nie ma chyba nikogo, kto nie znałby 
poznańskich koziołków, trykających się 
w południe ku uciesze turystów i miesz-
kańców. Mało kto jednak wie, że koziołki 
mają swojego kolegę na wieży ratusza 
w Kórniku, gdzie o 12 pod zegarem pie-
je i kłania się wszystkim sympatyczny 
kogut-kur. Występom zwierzaków to-
warzyszą również dźwięki miejskich 

Cyklicznie  
z PLOT

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

Red.

Bliźniaki hejnałów.

Podwójne
Kórnik wraz z Bninem to idealny 

przykład podpoznańskich bliźniaków. 
O ich dawniejszej, odrębnej historii 
świadczy unikatowy, podwójny herb 
gminy oraz dwa rynki i ratusze: kórnicki 
jest siedzibą burmistrza, w bnińskim 
mieści się Izba Pamiątek Regionalnych. 
Dwoma rynkami może się również po-
chwalić Murowana Goślina. Pierwszy to 
centralny punkt średniowiecznej części 
miasta z budynkami kościoła farnego i ra-
tusza. Drugi (ze stylizowaną kamienicą-
-ratuszem) powstał jako element osiedla 
dla pracowników fabryki zbrojeniowej 
w Bolechowie. Swoistymi bliźniakami 
są też synagogi w Buku (obecnie Sala 

Miejska) i Mosinie (Galeria Sztuki). 
Odnowione i zarządzane przez samo-
rządy, funkcjonują dziś z powodzeniem 
jako miejsca licznych wystaw, spotkań 
i koncertów.

Pomniki
Charakterystycznym elementem 

panoramy Lubonia jest Pomnik Siew-
cy. Rzeźba, wykonana przez słynnego 
Marcina Rożka, pierwotnie służyła jako… 
reklama podczas Powszechnej Wystawy 
Krajowej. Wiele lat później kopia Siew-
cy stanęła przed budynkiem obecnego 
poznańskiego Uniwersytetu Przyrodni-
czego. Rzeźba przypomina, że uczelnię 
można śmiało nazwać młodszym bratem 
Wyższej Szkoły Rolniczej imienia Haliny 
w Żabikowie (część Lubonia) – jedynej 

Ratusz w Kórniku (fot. Łukasz Grzegorowski) Ratusz w Bninie (fot. Łukasz Grzegorowski)
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uczelni wyższej w zaborze pruskim. Licz-
ne kopie słynnych rzeźb znalazły swoje 
miejsce w Muzeum Arkadego Fiedlera 
w Puszczykowie. W tamtejszym Ogrodzie 
Kultur i Tolerancji zobaczyć można Bramę 
Słońca z Tiahuanaco, posąg z Wyspy 
Wielkanocnej czy posąg Buddy z Bamian, 
którego pierwowzór został zniszczony 
przez talibów. W Puszczykowie swoją 
przystań znalazła też wierna kopia Santa 
Marii – żaglowca Krzysztofa Kolumba 
oraz kopia myśliwca Hurricane, używa-
nego przez polskich pilotów walczących 
w bitwie o Anglię.

Architektura
Co łączy Salę Mauretańską na zamku 

w Kórniku i Fontannę Lwów na dziedziń-
cu zamku w Poznaniu? Obie swoje pier-
wowzory mają w hiszpańskiej Grenadzie, 
w pałacu Alhambra. Kórnicki zamek ma 
jeszcze innego bliźniaka – mauzoleum 
Tadź Mahal w indyjskiej Agrze, o czym 
najłatwiej przekonać się, oglądając zamek 
z perspektywy arboretum. Częścią impo-
nującej rezydencji w Rogalinie jest kościół 
świętego Marcelina. Budynek, znany 
jako mauzoleum rodu Raczyńskich, 
jest kopią rzymskiej świątyni z fran-

cuskiego Nîmes. Na berlińskiej Starej 
Mennicy był wzorowany Pałac Janko-
wice, czyli najstarszy w regionie obiekt 
w stylu klasycyzmu romantycznego. Dla 
efektownej wieży ciśnień górującej nad 
Śremem odpowiednika szukać trzeba 
w nieodległym Kościanie, a obie wieże 
nawiązują do londyńskiego Tower Brid-
ge. Ciekawe są losy Kopca Kościuszki 

w Objezierzu. Według legendy pierw-
szy kopiec usypano tam w roku śmierci 
Naczelnika, a więc na kilka lat przez 
budową bardziej znanego odpowiednika 
z Krakowa.

Rekreacja
Miłośnicy aktywności w plenerze 

w każdą sobotę spotykają się w Dąbrówce. 
Stamtąd punktualnie o godzinie 9 rusza 
bieg po lasach palędzko-zakrzewskich. 
W tym samym czasie startują też zawod-
nicy bliźniaczych biegów sieci parkrun 
nad Jeziorem Swarzędzkim, na poznań-
skiej Cytadeli i w setkach miejsc w 22. 
krajach świata. Ze względu na pandemię 
póki co trzeba szukać innych sposobów 
rekreacji – na przykład w Puszczy Zie-
lonce! Kto by pomyślał, że w jej gra-
nicach mieszczą się dwie Ameryki(!), 

Floryda, Karpaty, Łysa Góra, no i Mazury. 
A właściwie Czerwonackie Mazury, czyli 
zbiorniki pożwirowe w Owińskach, któ-
re oglądane z lotu ptaka przypominają 
miniaturkę malowniczych krajobrazów 
północno-wschodniej Polski.

Piotr Basiński
Poznańska Lokalna  

Organizacja Turystyczna

Parkrun Dąbrówka (fot. Adam Mendrala)

Czerwonackie Mazury w Owińskach (fot. Marcin Deckert)

Zawody karate olimpijskiego odbyły 
się 5. grudnia w Hali Sportowej Gmin-
nego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Do-
piewie. W myśl aktualnych przepisów 
i zarządzeń zawody te musiały się odbyć 
w ściśle określonym reżimie sanitarnym, 
dlatego w jednym dniu odbyły się dwa 
turnieje do 150 zawodników każdy.

Była to już czwarta edycja Ogólno-
polskiego Turnieju Karate WKF EMPI 
CUP, podczas której zawodnicy zmierzyli 
się w karate olimpijskim. Na zawodach 
pojawiła się rekordowa liczba licencjo-

Święto Karate w Dopiewie
nowanych klubów – przyjechało ich aż 
31  (m.in. z Warszawy, Inowrocławia, 
Szczecina, Wrocławia, Prudnika, Za-
wadzkiego i Bydgoszczy). Łącznie ro-
zegrano prawie 460 osobo-konkurencji 
(było prawie 240 zawodników w 2 tur-
niejach kata i kumite).

Nasz Klub Karate Empi z Dopiewa 
został sklasyfikowany na 11. miejscu 
w klasyfikacji medalowej,  z dorobkiem: 1 
złoty, 5 srebrnych i 8 brązowych medali.

Złote: Nina Jańczak – kumite dziew-
cząt 8-9 lat -28kg,

Srebrne: Antoni Ruiz – kata białe 
pasy chłopców 8-9 lat, Alicja Bartko-
wiak – kata białe pasy dziewcząt 10-11 
lat, Filip Tierling – kumite chłopców 
14-15 lat +57 kg, Amelia Smoczyńska 
– kumite dziewcząt 10-11 lat +32 kg, 
Zuzanna Draber – kumite dziewcząt 
8-9 lat OPEN,

Brązowe: Maksymilian Karabon – 
kata białe pasy chłopców 10-11 lat, Jakub 
Nowacki – kata białe pasy chłopców 10-11 
lat, Filip Tierling – kata pomarańczowe 
pasy i wyżej 14-15 lat, Filip Tierling – 
kumite chłopców 16-17 lat -68 kg, Kuba 
Bachorz – kumite chłopców 8-9 lat +28 
kg, Sieklucka Anna – kumite dziewcząt 
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10-11 lat -32 kg, Amelia Smoczyńska – 
kumite dziewcząt 12-13 lat -45 kg, Wik-
toria Gołębiowska – kumite dziewcząt 
16-17 lat +53 kg.

W związku z aktualnymi wymogami 
sanitarnymi, na sali mogli pojawić się 
tylko trenerzy, opiekunowie/kierownicy 
ekip i zawodnicy. Przed wejściem każdy 
miał mierzoną temperaturę. Mata była 
dezynfekowana, a nad bezpieczeństwem 
od strony medycznej czuwał ratownik 
medyczny, natomiast od strony spor-
towej - 20 licencjonowanych sędziów 
z całej Polski. Impreza ta nie mogłaby 
się odbyć bez wsparcia Gminy Dopiewo, 
Rodziców oraz Karateków Klubu EMPI, 
za co serdecznie dziękujemy! Więcej na 
FB: Klub Karate Empi i na www.empi.pl.

Tekst i fot. Krzysztof Chmielnik,  
Klub Karate Empi

Wróciliśmy na WLU
Po wstępnej rezygnacji ze względu 

na pandemię, jednak wracamy do gry! 
Powrót na Warszawską Ligę za nami. 
Podczas pierwszej kolejki zagraliśmy  6 
spotkań, z czego 4 zakończyliśmy zwy-
cięstwem. Ciąg dalszy, mamy nadzieję, 
nastąpi w tym roku. Wyjazd był współ-
finansowany ze środków publicznych 
Gminy Dopiewo

Bobry w grudniu
Co Gwiazdor sprezento-
wał Bobrom?

Kończymy rok pełen wyzwań i ob-
ostrzeń, licząc, że kolejny będzie łaskaw-
szy i zdecydowanie lepszy. W 2020 r. 
udało nam się zrealizować 118 treningów, 
z czego 15 online. Na ostatnim w roku 
halowym treningu Bobry odwiedził 
Gwiazdor z prezentami. Każdy z za-
wodników otrzymał spersonalizowany 
dysk i nowe dresy, zakupione w ramach 
projektu „Kręci Nas Dysk” -dofinanso-

wanego ze środków publicznych Gminy 
Dopiewo.

Walczyli o powołania 
W trudnym 2020 r. nasi zawodnicy 

mieli okazję pojawić się we Wrocławiu 
na zgrupowaniu kwalifikacyjnym do 
kadry Polski U24 – mixed (czyli dam-
sko-męskim).

W promieniach grudniowego słońca 
Bobry pokazały na co ich stać. Pozostało 
nam oczekiwać na podjęcie decyzji przez 
trenerów co do powołań do narodowego 
składu.

Tekst: M. Schiller, Joanna Jurga,  
M. Juskowiak  

Fot. A. Biegała i M. Juskowiak

W Gminnym Ośrodku Sportu i Re-
kreacji w Dopiewie rok 2020 zaczął się 
jak zwykle - na sportowo. Nic nie progno-
zowało i nikt nie przewidywał tego, że 
pojawi się  koronawirus i co spowoduje. 

Zaczęliśmy od dokończenia cy-
klu turniejów „Grand Prix w Piłce 
Nożnej Orlików i Żaków”, zagraliśmy  
z WOŚP. W marcu zorganizowaliśmy 
„Turniej Samorządowców w Piłce Nożnej” 

2020 - rok trudny dla sportowców 
i cieszący się dużą popularnością „Tur-
niej Tata Cup” (również w piłkę nożną). 
Równolegle rozpoczęliśmy prace nad 10. 
edycją „Biegu o Koronę Księżnej Dą-
brówki” - największej imprezy sportowej 
w Gminie Dopiewo

Niestety 11 marca, w związku z roz-
przestrzenianiem się covid-19, zostały 
zamknięte wszystkie obiekty sportowe. 
Wprowadzono obostrzenia, które miały 

doprowadzić do rychłego końca epidemii. 
Rozpoczęliśmy współpracę z mieszkań-
cami zdalnie, w formie akcji „GOSiR 
Challenge”, następnie zajęcia aerobowe 
on-line z instruktor Pauliną Nowacką 
- Bernaczyk. 

Zamknięte boiska i hale pozwoliły na 
intensyfikację prac na „Owocowej Plaży”, 
placach zabaw, siłowniach zewnętrznych, 
na remontach i konserwacji obiektów. 
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Dynamicznie rozwijająca się epidemia  
i kolejne ograniczenia dotyczące zgro-
madzeń, zmusiły nas do przeniesienia 
jubileuszowej „Korony Dąbrówki na 
ostatnią niedzielę sierpnia. 

Na szczęście wszyscy mamy Las 
Zakrzewsko - Palędzki i tereny w oko-
licy Źródełka Żarnowiec, gdzie można 
indywidualnie biegać, uprawiać nordic 
walking, turystykę rowerową szlakami 
Gminy Dopiewo. 

Mekką rekreacji w czasie covid-19 
stała się „Owocowa Plaża” w Zborowie. 
To tutaj udało nam się zorganizować 
bezpieczne kąpielisko, a pole biwakowe 
cieszyło się ogromnym zainteresowa-
niem. Odbywały się półkolonie, koncerty 
Orkiestry Dętej Gminy Dopiewo, a plac 
zabaw, siłownia zewnętrzna, boiska pla-
żowe stały się nad wyraz popularne. Dla 
poprawy bezpieczeństwa zamontowali-
śmy monitoring terenów, uruchomiliśmy 
stronę internetową www.owocowaplaza.
pl. Urząd Gminy, po uzyskaniu dofinan-
sowania z funduszy zewnętrznych, za-
montował na plaży nowe ławki i leżaki. 

Wspólnie z Bukowsko – Dopiewskim 
Klubem Piłki Ręcznej,  GOSiR w Dopie-

wie zorga-
n i z ow a ł 

półfinały Mistrzostw Polski juniorek 
i juniorek młodszych w plażowej od-
mianie piłki ręcznej. Warto dodać, że 
zawodniczki z BDKPR zostały Mistrzy-
niami Polski w tej dyscyplinie - w kate-
gorii juniorek. 

W sierpniu zorganizowaliśmy jeszcze 
turniej siatkówki plażowej, lecz jubile-
uszowa „Korona Dąbrówki” musiała 
zostać ostatecznie odwołana - wszyscy 
zapisani zawodnicy otrzymali zwrot 
wpisowego.  

Miłym akcentem w ostatnią niedzielę 
lata, była prognoza pogoda w programie 
„Dzień dobry TVN” zapowiadana dla całej 
Polski z „Owocowej Plaży” w Zborowie. 
Pięć wejść Bartka Jędrzejaka na żywo,  
z naszej, gminnej kolorowej, „smacznej” 
i zdrowej plaży było dla nas sympatycz-
nym wyróżnieniem. 

Wszyscy mieliśmy nadzieję, że wkrót-
ce pandemia ustąpi i jeszcze w wakacje 
rozpoczęliśmy prace związane z organi-
zacją październikowego „Cross Duath-
lonu Żarnowiec”. Niestety i te zawody 
musieliśmy odwołać. 

Nowością dla nas okazała się paź-
dziernikowa „Międzynarodowa Wysta-

Zabałwaniło nam się wokoło. Od 
kiedy na każdej połaci śnieg, tam, gdzie 
można, lepimy bałwany – w ogródku, na 
trawniku, skwerze. Pełno ich wszędzie. 
A jak już białemu puchowi nadaliśmy 
odpowiedni kształt, lubimy się tym 
pochwalić. W odpowiedzi na naszą 
prośbę , ogłoszoną na naszym profilu 
na facebook’u „Gmina Dopiewo – stro-
na oficjalna”, otrzymaliśmy mnóstwo 

Ale bałwan zdjęć Waszych wspaniałych bałwanów, 
których powołaliście do życia u siebie, 
często rodzinnie lub zespołowo. Były 
bałwany - panowie, bałwany - panie, 
bałwanie parki i bałwanie rodziny….  
Po minach widać, że jesteście ze swo-
ich bałwanów dumni. Turlanie białych, 
śniegowych kul sprawiło Wam mnóstwo 
radości, satysfakcji i frajdy. Póki mrozy 
trzymają, cieszcie  się z towarzystwa bał-
wanów. Wszystkich ich na łamach „Cza-
su Dopiewa” zaprezentować nie sposób, 

wa Kotów Rasowych”. W hali sportowej 
GOSiR w Dopiewie w dużym reżimie 
sanitarnym swoich ulubieńców przed 
komisją sędziowską prezentowali goście 
z Polski, Czech, Słowacji, Dani, Norwegii. 
Łącznie 150 wystawców ze 180 kotami.  
Organizator wystawy – klub miłośni-
ków kotów rasowych „Felis Posnania” 
w ocenie wystawców dobrze wywiązał 
się z organizacji zawodów w hali w Do-
piewie. Być może kolejna wystawa kotów 
rasowych w naszej hali będzie mogła 
odbyć się już z udziałem publiczności. 

Tak w telegraficznym skrócie przed-
stawiliśmy rok 2020, który na długo 
zostanie zapamiętany, i to nie tylko za 
sprawą globalnej pandemii ale także za 
sprawą przedwczesnej śmierci Wójta 
Gminy Dopiewo Adriana Napierały. 

Odszedł od nas w grudniu przyja-
ciel sportu i rekreacji. I choć sam nie 
był amatorem aktywnego wypoczynku 
- oddany pracy samorządowej - lubił 
sportowców. Podczas „Gali z okazji  
20-lecia GOSiR w Dopiewie”, podkreślał 
jak ważnym obszarem dla mieszkańców 
naszej dynamicznie rozrastającej się spo-
łeczności jest sport, rekreacja i turystyka. 
Wiedział, że mieszkańcy Gminy Dopiewo 
rozwijają swoje pasje sportowe, aktyw-
nie spędzają czas wolny i biorą udział  
w wydarzeniach i zajęciach sportowych 
na terenie naszej Gminy. Miał plany roz-
budowy infrastruktury sportowo-rekre-
acyjnej, lubił wręczać stypendia sportowe 
Gminy Dopiewo, kibicował gminnym 
drużynom i chętnie uczestniczył w wy-
darzeniach sportowo-rekreacyjnych. 
Wójta Adriana Napierałę zapamiętamy 
jako uśmiechniętego oficjela z medala-
mi w ręku, dekorującego uczestników 
zawodów i składającego gratulację zwy-
cięzcom. 

Marcin Napierała,  
Dyrektor GOSiR w Dopiewie 

więc przedstawiamy ich reprezentantów. 
Zainteresowanych zrobieniem pełnego 
przeglądu lub pochwaleniem się własny-
mi rzeźbami śniegowymi, odsyłamy na 
nasz  profil i na śnieg, by zrobić z niego 
pożytek, a przy okazji rozruszać stawy, 
kości i mięśnie. Do dzieła!

Adam Mendrala 
Fot. Uczestnicy Akcji Bałwankowej

Wasze bałwany prezentujemy na 
tylnej okładce "Czasu Dopiewa". 
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Urząd Gminy Dopiewo
ul. Leśna 1c

62-070 Dopiewo
www.dopiewo.pl

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

polub nas zobacz nas

hu, hu, ha ...

Źródło: profil gminny Facebook  
- Gmina Dopiewo - strona oficjalna


