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Rekordowa pula na NGO
46 z 50 ofert, jakie złożyły
organizacje pożytku publicznego w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartych konkursach,
otrzyma gminne dofinansowanie. Zarządzenia w tej
sprawie wydał Wójt Gminy
Dopiewo – Paweł Przepióra,
po otrzymaniu rekomendacji
o podziale środków od komisji
konkursowych, które pracowały w ramach każdego z siedmiu priorytetów.
Wyniki konkursów zostały podane do
publicznej wiadomości 19 stycznia 2022
r. za pośrednictwem stron: bip.dopiewo.
pl i dopiewo.pl (2 miesiące szybciej niż
przed rokiem).
Łącznie do rozdysponowania w tym
roku na zadania pożytku publicznego
samorząd Gminy Dopiewo przeznaczył
1.070.000 zł – to więcej niż kiedykolwiek
(rok temu pula wynosiła 1.045.000 zł).
Zgłoszone przez organizacje oferty opiewały w tym roku w sumie na 1.827.706,50
zł (170,8% kwoty zabezpieczonej na tego
rodzaju działalność w budżecie gminnym).
Przydzielono 1.029.900 zł. Jeżeli
wszystkie organizacje, którym przyznano
dotacje, wyrażą wolę realizacji zadań
- podpiszą umowy z Gminą Dopiewo,
znając wysokość możliwej do otrzymania dotacji (dostosują zakres zadań albo
zwiększą udział własny w finansowaniu),
pula na zadania dodatkowe, realizowane w ramach tzw. powierzenia, wynosić
będzie 40.100 zł. Środki pozostają w 4 z
7 priorytetów (krajoznawstwo, ekologia,
działania na rzecz niepełnosprawnych,
działania w celu profesjonalizacji NGO).
Najwięcej środków przyznaje się co
roku w sporcie (priorytet A). Tak było i
tym razem – zabezpieczono w budżecie

820.000 zł, co stanowi aż 76,6% „dotacyjnego gminnego tortu”. I tak oczekiwania oferentów wyniosły ponad 172%
możliwości. Rozdysponowano wszystko.
Zgłoszonych zostało 27 zadań, dotacje
otrzymały 24 zadania.
Rekordzistą pod względem rozmiaru
oczekiwań w stosunku do puli „środków
do wzięcia” była kultura (priorytet D).
Wskaźnik ten wyniósł tutaj blisko 211%.
Jeżeli oznaczałoby to rozwój działalności
kulturalno – organizatorskiej, powinniśmy być zadowoleni. Podzielono całą
kwotę dostępnych 120.000 zł. Dotację ma
szansę uzyskać każde z zadań, których
jest 10. Organizacje, które je zgłosiły
muszą wcześniej podpisać umowy.
Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert, pozostała w puli blisko jedna
czwarta puli środków zarezerwowanych
na zadania krajoznawcze (priorytet B).
Mimo że oczekiwania przekroczyły dostępną kwotę (wskaźnik 158%), komisja
postanowiła nie rozdysponować całej
zabezpieczonej na ten rok kwoty. 7 z 8
zgłoszonych zadań przyznano dofinansowanie.
Mimo że w 100 procentach zostały
spełnione oczekiwania dotyczące 2 zadań, dotyczących działań na rzecz osób
niepełnosprawnych (priorytet C), w puli
nadal pozostaje jedna trzecia środków,
które Gmina Dopiewo chciałaby przezna-

Ile na priorytety?
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Priorytet

Kwota w budżecie gminnym [w: zł]

Przyznane
dotacje
-razem [w: zł]

Wnioskowane dotacje -razem
[w: zł]

Oczekiwania
a pula
[w: %]

Pozostało
[w: zł]

Priorytet A: Upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu

820000

820000

1412594

172,3

0

Priorytet B: Krajoznawstwo oraz wypoczynek
dzieci i młodzieży

75000

56600

118550

158,1

18400

Priorytet C: Działania na rzecz
osób niepełnosprawnych

28000

20300

20300

72,5

7700

Priorytet D: Kultura, sztuka,
oświata, ochrona dóbr kultury
i tradycji oraz dziedzictwa
kulturalnego i historycznego

120000

120000

252885

210,7

0

Priorytet E: Ekologii i ochrony
zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

5000

0

0

0,0

5000

F: Działalność na rzecz
organizacji pozarządowych
oraz innych podmiotów

12000

3000

12000

100,0

9000

G: Ochrona i promocja zdrowia

10000

10000

11377,5

113,8

0

Razem

1070000

1029900

1827706,5

170,8

40100

czyć na wsparcie tego rodzaju projektów.
Spore „finansowe pole” do popisu
mają ci, którzy wymyślą i
zgłoszą działanie prowadzące
do profesjonalizacji organizacji pożytku publicznego
(priorytet F), w ramach tzw.
powierzenia bo do wykorzystania pozostało przynajmniej
trzy czwarte przewidzianej tu
kwoty.
Dotacje bliskie kosztorysom otrzymają obydwa zadania prozdrowotne (priorytet G), które
zostały zgłoszone przez dwie organizacje.
Zagospodaruje ona całą priorytetową
kwotę.
Dziwić może „posucha” w zadaniach
proekologicznych (priorytet E). Niby ekologia jest na czasie, ale zgłoszeń nie było.
Uwaga: można otrzymać 5.000 zł na tego
typu projekty społeczne, realizowane
w ramach tzw. powierzenia.
Tabelę z wynikami konkursu publikujemy na stronach: 10-11.
Adam Mendrala
Źródło danych: Urząd Gminy
Dopiewo, Referat Promocji
i Rozwoju Gminy

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 adiustacji 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: 12 000 egz.
Zdjęcie na okładce:
M. Juskowiak
Za treść ogłoszeń nie odpowiadamy.

Prawa autorskie: Urząd Gminy Dopiewo
Wszelkie prawa zastrzeżone.

styczeń 2022

Wójt

Z inwestycjami i planami w nowy rok
Prace nad Strategią Rozwoju Gminy
Dopiewo na lata 2022-2030 oraz szereg
inwestycji – pod takim hasłem rozpoczynamy nowy rok. Ten stary kończyliśmy w
atmosferze nowego państwowego święta,
które ma szczególne znaczenie dla nas
Wielkopolan i mieszkańców naszej gminy.
Zacznę od tego, co już się wydarzyło.
27 grudnia po raz pierwszy w atmosferze
święta państwowego uczciliśmy pamięć
bohaterów zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Wśród wybitnych postaci
tego bohaterskiego zrywu był też podpułkownik Andrzej Kopa. Urodzony w
Trzcielinie, komendant Staży Ludowej
w Powiecie Poznańsko-Zachodnim, zdobywca m.in lotniska Ławica w styczniu
1919 r., w momencie wybuchu powstania zorganizował w Dopiewie oddział
powstańców.
Im wszystkim składaliśmy w tym
dniu hołd w podziękowaniu za odwagę,
trud i dokonanie dzieła, które jest chlubą
Wielkopolan. W rocznicę zwycięskiego
zrywu rozdaliśmy mieszkańcom gminy
setki powstańczych flag, w miejscach
gdzie najczęściej się pojawiają. W historycznych strojach przemierzaliśmy
samochodami z początku ubiegłego
wieku kolejne miejscowości. Spotkania
z Państwem były pretekstem do wspominania tego wyjątkowego wydarzenia
historycznego, ale też okazją do porozmawiania o codziennych sprawach i o naszej
gminie (na temat obchodów i Powstania
Wielkopolskiego można przeczytać na
stronach: 23-32).
Pytali Państwo w tych rozmowach
m.in. o inwestycje i plany. Nie będzie
ich brakowało. Do czerwca zakończymy
prace związane z nowym oświetleniem na

Wójt Gminy Dopiewo składa kwiaty pod tablicą
pamiątkową z nazwiskami powstańców.

ul. Kozierowskiego w Skórzewie. Skończyliśmy właśnie budowę kanalizacji
sanitarnej na ul. Rolnej w Dąbrowie.
Rozpoczynamy budowę kanalizacji w
Dopiewcu (rejon ul. Olchowej i ul. Wierzbowej) i Palędziu (rejon ul. Malinowej).
Otwieramy też oferty przetargowe na
budowę szkoły podstawowej w Dopiewcu. W bliskich planach mam rozbudowę
szkoły podstawowej nr 2 w Skórzewie,
która będzie mogła obsłużyć tak samo
Skórzewo, jak i sąsiadujące części Dąbrowy i Zakrzewa. Dużym wyzwaniem jest
rozbudowa za ponad 30 mln zł istniejącej oczyszczalni ścieków w Dąbrówce.
Przygotowujemy wiele dokumentacji
projektowych, a gotowe projekty z pozwoleniami na budowę przedkładamy
do dofinansowania w ramach różnych
programów.
Wszystkie te inwestycje oraz szereg
planowanych, w tym również te, które
zakładają działania rewitalizacyjne są
częścią Strategii Rozwoju Gminy. Właśnie

rozpoczynamy pracę nad dokumentem,
który w sposób spójny i całościowy nakreśli wizję zrównoważonego rozwoju,
zdefiniuje cele oraz warunki i sposoby
ich realizacji. Strategia będzie więc długofalową koordynacją działań gospodarczych, społecznych i ekologicznych
w oparciu o wszelkie dostępne zasoby,
jakimi dysponuje Gmina Dopiewo. Pozwoli to prowadzić przejrzystą politykę
rozwojową rozpisaną na lata 2022-2030.
Będę przewodniczył tym pracom,
może z wyjątkiem 18 lutego, kiedy to
na jeden dzień zastąpi mnie inny wójt.
„Jednodniowym Wójtem” będzie osoba,
która wygra licytację w aukcji w ramach
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oczywiście będzie to symboliczne
zarządzanie gminą, ale postaramy się,
aby zwycięzca dobrze poznał pracę szefa
urzędu „od kuchni”. Zachęcam Państwa
do licytacji. Zachęcam też do udziału w
30. Finale WOŚP, który w naszej gminie odbędzie się na dopiewskim placu
gminnym. Na scenie występować będą
przedszkolaki i uczniowie podstawówek.
Będzie można podziwiać układy taneczne
m.in. grupy Modern Jazz i roztańczonej
młodzieży z Activusa. Zagra też Orkiestra
Dęta Gminy Dopiewo, a wydarzeniem
wieczoru będą koncerty dwóch rockowych formacji - ADN I SPLIN. Wiele
też będzie się działo pod sceną. Szczegółowy program znajdą Państwo m.in.
na stronie internetowej urzędu. Życzę
więc dobrej zabawy i zgodnie z duchem
tego wydarzenia – Siema!
dr Paweł Przepióra
Wójt Gminy Dopiewo
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WOŚP / Rada Gminy

WOŚP po dopiewsku
Trwają przygotowania do 30. finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Dopiewie, którego ogólnopolskie hasło
brzmi w tym roku „Przejrzyj na oczy”. Ze
względu na pandemię, wydarzenie odbędzie się w plenerze - na placu gminnym
w Dopiewie, który stanie się centrum
wydarzeń, bo pozwala na zachowanie
większego dystansu niż CRK Konarzewo,
przez kilka lat pełniące funkcję centrali.

Na powietrzu więc, ale pod wiatą wystąpią lokalni artyści (taneczni i wokalni)
i prowadzone będą licytacje. W finale
organizatorzy zapowiadają koncerty
gwiazd - zespołów rockowych, które
„dadzą czadu”, rezygnując z wynagrodzenia - Splin i ADN. Podczas wydarzenia
premierę mają mieć DOPIEczonki, czyli
certyfikowane, oficjalne ciastka gminne
- wyłonione w drodze konkursu przez
łasuchów o najwrażliwszych podniebieniach spośród wielu zgłoszeń. Akcje
towarzyszące, mające na celu wsparcie
WOŚP, zaplanowały również gminne
szkoły. Szczegóły na stronie: dopiewo.pl .

Ciekawe „przedmioty” trafiły pod
internetowy młotek sztabu gminnego
WOŚP z Dopiewa - na portalu Allegro.
Wśród nich największą popularnością
cieszy się obecnie aukcja: „Zostań Wójtem Gminy Dopiewo na jeden dzień!”,
„Złote Serduszko”, „Koncert Orkiestry
Dętej Gminy Dopiewo” i „Kawa z radnym
Tadeuszem Bartkowiakiem z Dopiewa”
(którego twórcy „Ranczo” przenieśli do
serialu). Ale jest też „Piłka nożna z autografami zawodników Lecha Poznań”,
kosze upominkowe i koszulki WOŚP.
Jeśli ktoś z Was chciałby – na przykład
- przejąć na jeden dzień władzę w naszej

Relacja z XXXVIII i XXXIX sesji
Rady Gminy Dopiewo
Nadzwyczajne
laboratoria
XXXVIII nadzwyczajna sesja
Rady Gminy odbyła się 6 grudnia
2021 r., radni podjęli 2 uchwały
związane ze zmianą budżetu oraz
wieloletniej prognozy finansowej.
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Głównym powodem zwołania sesji
było wprowadzenie do budżetu i wieloletniej prognozy finansowej planu dochodów i wydatków na zakup sprzętu
i wyposażenia w szkołach z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 w ramach

Gminie, uświetnić wydarzenie rodzinne
lub firmowe występem kilkudziesięciu
umundurowanych muzyków, podnieść
sobie ciśnienie kawą z radnym Bartkowiakiem – nie ma na co czekać. Licytujcie
już teraz! Sztab sukcesywnie dołącza
kolejne przedmioty, które można licytować na rzecz WOŚP do 6 lutego 2022 r.
Gminny sztab WOŚP w Dopiewie tworzą
miejscowy Szczep ZHP oraz Gminna
Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury.
AM, fot Arch. UG Dopiewo

Uchwały XXXVIII
i XXXIX sesja
Uchwały podjęte na sesjach Rady
Gminy: XXXVIII. i XXXIX, w dniach
6 i 20 grudnia 2021 r.

Sesja XXXVIII – 6 grudnia
Uchwała Nr XXXVIII/482/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/340/20
Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grud-
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Rada Gminy
nia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2021 rok.
Uchwała Nr XXXVIII/483/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/339/20
Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Dopiewo na lata 2021-2030.

Sesja XXXIX – 12 grudnia
Uchwała Nr XXXIX/484/21 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dalej: mpzp)
terenu w Konarzewie w rejonie ul.
Dopiewskiej, Perłowej i Rubinowej,
gmina Dopiewo.
Uchwała Nr XXXIX/485/21 w sprawie
mpzp terenu w Trzcielinie, rejon ul.
Środkowej.
Uchwała Nr XXXIX/486/21 w sprawie nadania nazwy ulicy Gwiazdy
Polarnej w miejscowości Dopiewiec.
Uchwała Nr XXXIX/487/21 w sprawie
nadania nazwy ulicy Zachodnia w
Zakrzewie.
Uchwała Nr XXXIX/488/21 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania
ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
Uchwała Nr XXXIX/489/21 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
takich usług dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również
trybu ich pobierania.
Uchwała Nr XXXIX/490/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/340/20
Rady Gminy Dopiewo z dnia 29
grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na
2021 rok.
Uchwała Nr XXXIX/491/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/339/20
Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Dopiewo na lata 2021-2030.
Uchwała Nr XXXIX/492/21 w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Dopiewo na lata
2022-2030.
Uchwała Nr XXXIX/493/21 w sprawie
uchwały budżetowej Gminy Dopiewo
na 2022 r.

DG
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Na pierwszym planie: radna Mariola Walich ze Skórzewa

programu „Laboratoria przyszłości” na
kwotę 1.071.100,00 zł, z których 60%
należy wydać jeszcze w 2021 r.
XXXIX sesja Rady Gminy odbyła się 20 grudnia 2021 r., radni
podjęli 10 uchwał.

Budżet 2022
Najważniejszą uchwałą procedowaną
na sesji był projekt budżetu na 2022 r.
Budżet Gminy Dopiewo został przyjęty.
„Za” głosowało 16 radnych, „przeciw” było

do wyemitowania papierów wartościowych w wysokości 14.000.000 zł, z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki
środków pieniężnych na rachunku
bankowym budżetu, wynikających z
rozliczeń wyemitowanych papierów
wartościowych, kredytów i pożyczek z
lat ubiegłych w wysokości 18.700.000
zł oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi
finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu

Małgorzata Mazurek - Skarbnik Gminy Dopiewo,
Paweł Jazy - Zastępca Wójta, Paweł Przepióra - Wójt Gminy Dopiewo

4 radnych. Ogółem w budżecie Gminy
na 2022 rok przyjęto dochody w kwocie
178.569.201 zł, w tym dochody bieżące
w wysokości 162.446.778 zł, dochody
majątkowe w wysokości 16.122.423,00 zł.
Wydatki przyjęto w kwocie 214.514.489
zł, w tym wydatki bieżące w wysokości
146.215.587 zł, wydatki majątkowe w
wysokości 68.298.902 zł. Budżet na
2022 rok zakłada deficyt w wysokości
35.945.288,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu planowanych

określonymi w odrębnych ustawach w
wysokości 3.245.288 zł.
Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 491.582 zł.
Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 1.790.000 zł, w tym:
1)    na wydatki związane z oświatą w
wysokości 300.000 zł;
2)    na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w wysokości
460.000 zł;

5

Rada Gminy / wywiad
i środki przeznaczone na cele bieżące w
prognozie od roku 2023 prognozowano
na poziomie 2022 roku uwzględniając
umniejszenie dotacji na realizację zadań
w zakresie świadczeń wychowawczych. W
związku ze wzrostem liczby mieszkańców,
a tym samym ze wzrostem ilości dzieci
przyjęto wzrost subwencji na poziomie
5,75% do 8% rocznie. Nie zaplanowano
wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Plany miejscowe
-

Radni podczas sesji, Dom Strażaka w Dopiewie

3)

na wydatki związane z realizacją
zadań w ramach inicjatywy lokalnej
– 30.000 zł;
4)    na wydatki majątkowe w wysokości
1.000.000 zł.

WPF 2023 - 2030
Rada przyjęła nową wieloletnią prognozę finansową (WPF) na lata 20222030. W prognozie założono, że budżet
w latach 2023-2030 zamknie się nadwyżką, która zostanie przeznaczona na
spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych
pożyczek, kredytów i wyemitowanych
obligacji. Natomiast budżet 2022 roku
zamknie się deficytem w wysokości
35.945.288 zł.
Prognozę dochodów uwzględniono w
oparciu o dane historycznei makroekonomiczne. Dynamiczny wzrost powyżej
prognozowanej inflacji oraz dynamiki

PKB założono dla dochodów z tytułu
udziału w PIT (od 3% do 6% rocznie) w
związku z corocznym wzrostem mieszkańców. Dynamiczny wzrost powyżej
prognozowanej inflacji i dynamiki PKB
założono dla dochodów z tytułu udziału
w CIT (od 13,5% do 18,4 % rocznie) w
związku z powstawaniem nowych podmiotów gospodarczych na terenie Gminy
i w oparciu o dane z 2021 r., w którym
to nastąpił znaczny wzrost dochodów
z tytułu udziału w CIT. W latach objętych prognozą założono również bardziej dynamiczny wzrost dochodów z
tytułu podatku od nieruchomości (od
7,1% do 8,9% rocznie) co spowodowane
jest planowanym corocznym wzrostem
stawek oraz wzrostem powierzchni
związanych z działalnością gospodarczą
stanowiących podstawę opodatkowania
podatkiem od nieruchomości. Dotacje

Między mną a samorządem

-

Radni uchwalili także 2 mpzp:
w Konarzewie w rejonie ul. Dopiewskiej, Perłowej i Rubinowej - plan
przede wszystkim wprowadza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami
1MN-10MN oraz tereny zabudowy
mieszkaniowo-usługowej, oznaczone symbolami 1MN/U-5MN/U.
Powierzchnia opracowania wynosi
ok. 15,5 ha.
w Trzcielinie, w rejonie ul. Środkowej
- plan przede wszystkim wprowadza tereny obiektów produkcyjnych,
składów i magazynów, oznaczone
symbolami 1P – 6P; teren rolniczej
przestrzeni produkcyjnej, oznaczony
symbolem R; tereny zieleni naturalnej, oznaczone symbolami 1ZO/WS
– 3ZO/WS; tereny zieleni izolacyjnej,
oznaczone symbolami 1ZI - 2ZI; teren lasu, oznaczony symbolem LS.
Powierzchnia opracowania wynosi
ok. 33 ha.
Damian Gryska,
Biuro Rady Gminy Dopiewo
Fot. Adam Mendrala

Rozmowa z Henrykiem Kapcińskim, radnym Gminy Dopiewo.
Jak zareagował Pan, gdy się dowiedział o możliwości powrotu do
samorządu?
- Było to dla mnie duże zaskoczenie,
bo łączyło się z koniecznością podjęcia
decyzji. Nie była to łatwa decyzja, miałem już plan na dalsze życie. Musiałem
go skorygować, żeby móc wywiązać się
z obowiązków radnego. Swoje wątpliwości skonsultowałem z rodziną.
Minął
już
kwartał
od
zaprzysiężenia Pana przed Radą.
Jak Panu funkcjonuje się w tej Radzie?
- Każda kadencja jest inna. Współpracuję już z czwartym Wójtem. Byłem
radnym w czasach, gdy opozycja miała
druzgocącą przewagę w Radzie i często
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Początek budowy domu w Bieszczadach

Zachody słońca nad Soliną
mają niepowtarzalny urok

Rankiem wokół domu znaleźć
można ślady łap dzikich zwierząt

przeprowadzała ataki na ówczesną Wójt.
To był dla mnie bardzo trudny okres,
bo działy się mało komfortowe rzeczy
- opozycja dążyła do zmiany Wójta,
miała plany, jak do tego doprowadzić
i próbowała je urzeczywistnić. Okres
był dla mnie trudny także z tego powodu, że rok po roku zmarli moi rodzice.
Dziś opozycja w Radzie jest inna niż
wtedy, korzysta ze swoich praw bycia
w opozycji, ale robi to w bardziej cywilizowany sposób. Jest o wiele bardziej
kulturalna.
Przynależy Pan w Radzie do któregoś „stada” czy jest „samotnym
wilkiem”?
Startowałem z listy nieżyjącego Wójta Ś.p.Adriana Napierały. W zasadzie
mój powrót do Rady Gminy Dopiewo
był konsekwencją tamtych wydarzeń,
bo gdyby nie ta przedwczesna i niespodziewana śmierć i gdyby nie oddalona
o ponad 8 miesięcy propozycja objęcia
fotela Zastępcy Wójta przez będącego
wcześniej radnym Pawła Jazego, którą
otrzymał on od zwycięzcy przedterminowych wyborów na Wójta, nie byłoby
wakatu i pytania skierowanego do mnie:
Czy zostanę radnym? Obecnego Wójta
Pawła Przepiórę uważam za kontynu-

atora polityki poprzednika, w końcu
był wówczas Zastępcą Wójta, dlatego
skłaniam się ku klubowi większościowemu i możliwe że do niego przystąpię.
Kolejne wybory odbędą się w
następnym roku. Czy chciałby Pan
wystartować w tych wyborach?
Za wcześnie by o tym mówić. Dla
mnie ta kadencja trwa stosunkowo krótko, jestem w innym miejscu niż pozostali
radni. Nie wykluczam decyzji o starcie
w wyborach, ale na razie skupiam się
na obecnej kadencji.
Ma Pan duże doświadczenie
samorządowe, bo był Pan radnym
przez trzy pełne kadencje - od 2006
do 2018 r.
- Bycie radnym zawsze traktowałem
jak służbę. Mając za sobą część życia,
chciałem coś zrobić dla społeczności.
Wcześniej osiągałem dobre wyniki
wyborcze, ale w 2018 r. poszło gorzej.
Nie miałem jednak poczucia porażki. Uważałem, że dobrze wykonałem
swoje zadanie i odchodząc po 12 latach
pełnienia funkcji radnego czułem się
spełniony.
Czy w związku z dodatkową ilością wolnego czasu rozwijał Pana
inne zainteresowania?

- Samorząd nadal był w kręgu moich
zainteresowań. Nawet, jak w 2018 r.
przestałem być radnym, starałem się
być na bieżąco z tym, co się „w gminie”
dzieje. Nawet będąc na drugim końcu
świata, można wejść na stronę gminną dopiewo.pl, profil na Facebooku,
włączyć sobie transmisję z sesji Rady
Gminy. Teoretycznie powinienem mieć
więcej czasu, zwłaszcza gdy dodatkowo
w 2020 r. osiągnąłem wiek emerytalny
i formalnie przeszedłem na emeryturę.
Firmę „Metlabor” prowadziłem przez
27 lat i nadal ją prowadzę. Zajmuję się
powłokami metalicznymi nakładanymi
w drodze elektrolizy -jestem chemikiem,
jest to zgodne z moim zawodem. Nadal mnie to kręci. Trudno tak od razu
powiedzieć sobie stop. Nadal interesu
doglądam, ale staram się mieć więcej
czasu na przyjemności. Zacząłem realizować marzenia z młodości. Kupiłem
teren na wzgórzu w Bieszczadach, nad
rzeką i zbudowałem mały domek – taką
chawirę. Spędzam tam część roku. Teraz
może będzie trochę mniej czasu ciągiem,
bo wróciły obowiązki samorządowe.
Dlaczego Bieszczady? To trochę
daleko.
- Zawsze miałem słabość do obcowania z naturą, do ciszy, dzikiej przyrody i obserwowania zwierząt. Przed
domem widziałem ślady dzikich zwierząt
- wilków, saren, dzików, niedźwiedzi.
Obserwowałem wędrujące żubry. Krajobraz jest bardzo urozmaicony, przypomina nieco Bałkany, które bardzo lubię.
Poza tym ujęła mnie bezpośredniość
mieszkańców, chęć do pomocy, przyjazne traktowanie przybyszów, które
sprawdza się wszędzie. Zainteresowała
mnie historia regionu. Znalazłem się na
terenach doświadczonych ciężko przez
los. Czuje się tutaj ciężar historii - ludność sporo doświadczyła w okresie i po
II wojnie światowej. Są miejscowości,

Henryk Kapciński podczas obrad Rady Gminy Dopiewo, 2021 r.
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które zostały wybite doszczętnie, zburzone i spalone. Tak pozostały do dziś
a w ocalałych piwnicach swoje gawry
utworzyły niedźwiedzie. Miałem kiedyś
domek nad jeziorem w pobliżu Poznania,
ale to nie to samo, co dzikość Bieszczad.
Coś w tym jest, że to, co jest obok nas
nie ma magii. W pierwszym przypadku
dominowały raczej spotkania i imprezy
towarzyskie a w drugim to prawdziwy
wypoczynek, reset i ładowanie akumulatorów energii.
Jak udaje się Panu znaleźć czas
dla siebie?
- Choć minęło kilka lat wciąż chodzi
mi po głowie cytat z Dalajlamy, przy-

toczony podczas jednego ze spotkań
przez nieżyjącego Wójta Ś.p. Adriana
Napierałę: „Człowiek poświęca swoje
zdrowie, by zarabiać pieniądze, następnie zaś poświęca pieniądze, by odzyskać
zdrowie. Oprócz tego, jest tak zaniepokojony swoją przyszłością, że nie cieszy
się z teraźniejszości. W rezultacie nie
żyje ani w teraźniejszości, ani w przyszłości; żyje tak, jakby nigdy nie miał
umrzeć, po czym umiera, tak naprawdę
nie żyjąc. ”Piękne słowa, szkoda, że w
tak wielu przypadkach oddają to, jak
wygląda życie wielu z nas. Staram się
od jakiegoś czasu żyć bardziej świadomie. Realizować nie tylko plany, ale i

marzenia. Dbam o odpowiednie proporcje między różnymi częściami mnie
– członkiem rodziny, przedsiębiorcą,
emerytem i samorządowcem. Zdarzyło
mi się już przyjechać na sesję prosto z
mojej bieszczadzkiej chawiry. Między
mną, Bieszczadami i samorządem jest
chemia (śmiech).
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Adam Mendrala
Fot. Adam Mendrala
i Arch. Henryka Kapcińskiego
biuro@metlabor.com

Porozmawiajmy o Powiecie
Miliony na drogi

Jednogłośnie
za budżetem
„Polski Ład” i podatek janosikowy z
jednej strony, z drugiej duża wrażliwość
na potrzeby mieszkańców, ich komfort
i bezpieczeństwo. Konstruowanie tegorocznego budżetu powiatu poznańskiego
było zadaniem niełatwym m.in. ze względu na ograniczenie dochodów samorządu
w podatku PIT. Ustawy związane z „Polskim Ładem” sprawiły, że budżet powiatu
będzie uboższy o 50 mln zł. Ponadto
zwiększenie tzw. „janosikowego” o 9 mln
zł uszczupli kasę o 53,7 mln zł. Ogólnie
rzecz biorąc, dochody zaplanowano na
poziomie 428 mln zł, wydatki 466 ml
zł, a więc deficyt wyniesie 38 mln zł.
Wzorem lat ubiegłym najwięcej
przeznaczymy na inwestycje drogowe.
Ponad 100 mln zł wydanych zostanie
m.in. na drogę Napachanie – Rokietnica,
skrzyżowanie ulic Sucholeskiej i Perłowej w Suchym Lesie czy dwa mosty na
drodze Buk – Wiktorowo. Mieszkańców
gminy niewątpliwie ucieszy informacja,
że dołożymy 50 tys. zł na remont trasy
Dopiewo – Palędzie.
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Długo wyczekiwana budowa obwodnicy Swarzędza (6,5 mln zł, całość 25 mln
zł) połączy wiadukt w Jasinie z nowym
rondem w Rabowicach. Ponad 13 mln zł
pochłonie przejazd pod torami kolejowymi w Kobylnicy (cała inwestycja to niemal
45 mln zł). 1,7 mln zł pozwoli zwiększyć
liczbę połączeń kolejowych w ramach
Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, a
1,6 mln – realizować zadania związku
„Wielkopolski Transport Regionalny”.
Na edukację wydamy prawie 100 mln
zł. Centralna subwencja oświatowa (65,3
mln zł) niestety nie wystarczy nawet na
wynagrodzenia nauczycieli (76,7 mln
zł)! 92 mln zł to koszt utrzymania szkół:
modernizacji placówek, zajęć dodatkowych dla młodzieży, szkoleń zawodowych
nauczycieli czy stypendia dla prymusów.
Polityka społeczna zostanie wsparta kwotą 62 mln zł, co pozwoli kontynuować
szereg programów profilaktycznych czy
dofinansować szpital w Puszczykowie.
Nie zabraknie środków na prowadzenie
DPS w Lisówkach (7 mln zł) oraz udostępnionego w ubiegłym roku, jedynego
w regionie, domu dla samotnych rodziców z dziećmi i kobiet w ciąży – 890
tys. zł. Do Lisówek będzie prowadzić
dofinansowywana przez powiat linia
autobusowa.

Dotacje dla mieszkańców
Dalsze wsparcie obejmie też działalność Teatru Muzycznego w Poznaniu
(800 tys. zł). Nie będziemy też szczędzić środków na ratowanie zabytków.
Na prace konserwatorskie i restauratorskie w budżecie zaplanowano 2,5
mln zł. Mieszkańcy mogą nadal liczyć
na dotacje w ramach programów na

rzecz ochrony środowiska. 1,5 mln zł
to koszt na wymiany „kopciuchów”, a
403 tys. zł – likwidacji azbestu i jego
pochodnych.
Zadania z zakresu bezpieczeństwa
publicznego kosztować będą 3,6 mln zł.
Dzięki dotacji samorządowej komendy
powiatowe PSP oraz jednostki OSP
zakupią specjalistyczne pojazdy i niezbędne wyposażenie. Powiatowe środki
przekażemy też na zawody, konkursy i
szkolenia.

Związek przejął autobusy
Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny” stał się
właścicielem poznańskiego PKS. Miasto
Poznań przekazało bezpłatnie na rzecz
stowarzyszenia akcje spółki PKS Poznań
SA, dwa dworce autobusowe (w Śremie
i Nowym Tomyślu), 76 autobusów i cały
majątek ruchomy o wartości 10,8 mln zł.
Wraz z Piotrem Hojanem – przewodniczącym Zarządu Związku, Jackiem Jaśkowiakiem – prezydentem Poznania i
Piotrem Husejko – skarbnikiem miasta,
podpisaliśmy w grudniu akt notarialny.
To kolejny krok na drodze do stworzenia lepszej, bardziej spójnej i sprawnej
siatki połączeń autobusowych – szczególnie tam, gdzie nie dociera np. Poznańska
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Kolej Metropolitalna. A mamy duże pole
do popisu, bo związek jest największym
w kraju pod względem zasięgu i oddziaływania. Jednocześnie 10 tys. osób w
samym powiecie poznańskim jest zagrożonych wykluczeniem komunikacyjnym!
Umiejętność podjęcia współpracy i
porozumienia się ponad granicami samorządów było prawdziwym sprawdzianem
solidarności 23 jednostek członkowskich
związku. Teraz naszym zadaniem jest
m.in. modernizacja floty, optymalizacja
połączeń, ujednolicenie stawek taryfowych, słowem, szereg działań, które
poprawią komfort podróży pasażerów
transportu zbiorowego. Z przejętych
dworców natomiast chcemy stworzyć
lokalne centra przesiadkowe między
komunikacją miejską a regionalną.
Dodatkową korzyścią dla nas wszystkich jest niewątpliwie ograniczenie
zanieczyszczenia powietrza spalinami
oraz hałasem, jak i zmniejszenie ruchu
w miejscowościach i na trasach.

W hołdzie powstańcom
27 grudnia 2021 r. minęły 103 lata
od chwili, gdy mieszkańcy Wielkopolski
chwycili za broń i pokazali światu, że
mimo iż od zaborów upłynęło ponad
sto lat, nadal czują się Polakami i chcą
żyć w wolnym kraju. W tym roku po
raz pierwszy obchodziliśmy święto państwowe – Narodowy Dzień Zwycięskiego
Powstania Wielkopolskiego. W wielu
miastach, miasteczkach oraz gminach
odbyły się uroczystości upamiętniające
wybuch tego zrywu, zarówno w Wielkopolsce, jak i całym kraju.
Dzień później delegacja Powiatu Poznańskiego uhonorowała w Warszawie
bohaterów Powstania Wielkopolskiego.
Złożono kwiaty przy Grobie Nieznanego
Żołnierza w Warszawie oraz przed pomnikiem na Wojskowym Cmentarzu na
Powązkach, w miejscu upamiętniającym
zrywy narodowościowe Polaków. Honorową wartę przy pomniku powstańczym
pełnili harcerze z Buku i Stęszewa. Stali
z poczuciem pełnej odpowiedzialności

za pamięć o pokoleniach, które oddały życie za wolny kraj, o powstańcach
wielkopolskich. To dla młodych ludzi
ważna lekcja historii oraz patriotyzmu.
Powiat Poznański reprezentowali w
stolicy: Piotr Zalewski – członek Zarządu
Powiatu w Poznaniu, Mirosław Wieloch
– wiceprzewodniczący Rady Powiatu w
Poznaniu oraz radni: Elżbieta Nawrocka,
Zbigniew Jankowski, Michał Podsada,
Seweryn Waligóra. Na uroczystościach
obecne również były inne delegacje z
Wielkopolski i członkowie parlamentu: wicemarszałek Sejmu Małgorzata
Kidawa – Błońska oraz poseł Tomasz
Siemoniak.
Tomasz Łubiński,
Wicestarosta Poznański
Fot. Arch. T. Łubińskiego
Zapraszamy do odwiedzaniastrony: powiat.poznan.pl

O budżecie powiatowym na 2022

Najważniejszym punktem ostatnich
w roku sesji w jednostkach samorządu
publicznego jest uchwalenie budżetu na
kolejny rok. Tak też było na grudniowej
sesji Rady Powiatu Poznańskiego.
Budżet powiatu na 2022 rok został
przyjęty przez wszystkich radnych.
Zakłada on dochody w wysokości blisko 428 mln zł i wydatki w wysokości
ponad 466 mln zł. W porównaniu do
budżetu przyjmowanego rok wcześniej,
w grudniu 2020 r. dochody wzrosły o
blisko 20 mln, a wydatki są na niemal
niezmienionym poziomie.
Budżet w tym roku został przyjęty
jednogłośnie. Dla nas, radnych opozycji, najważniejsze było, że znalazły się
w nim propozycje, o których mówiliśmy
od kilku miesięcy i w ostatnim czasie.
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Wśród nich są m.in:
1. Środki na „Pocovidowy Bon Oświatowy” dla uczniów szkół, które prowadzi Powiat Poznański. Idea tego
programu zakłada dotację na rzecz
aktywizacji uczniów szkół, które
prowadzi powiat poznański. Długotrwały okres zdalnego nauczania
i brak kontaktów z rówieśnikami i
nauczycielami niewątpliwie miał
wpływ na sferę fizyczną i psychiczną
uczniów. Wychodząc temu naprzeciw, zaproponowaliśmy wsparcie w
postaci ustalonej kwoty pieniężnej, z
przeznaczeniem na zorganizowanie
przedsięwzięć integrujących zespoły
klasowe i motywujące uczniów do
aktywności w świecie rzeczywistym;
2. deklaracja wsparcia budowy Muzeum
Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu. Całkowity koszt budowy tej
placówki szacowany jest na 300 mln
zł. Połowę tej kwoty, tj. 150 mln zł
zadeklarował już wicepremier minister kultury Piotr Gliński. W budowę
muzeum, jako instytucji upamiętniającej bohaterów powstania 1918-1919,
mamy nadzieję, że za przykładem
Powiatu Poznańskiego, włączą się
także samorządy całej Wielkopolski.
Warto także podkreślić, że planowane na rok 2022 dochody powiatu z
podatków od osób fizycznych (PIT) i
prawnych (CIT) sumarycznie są wyższe

niż w zakończonym roku. Mimo kasandrycznych wizji, obniżenie PIT z 18%
na 17% wprowadzone od października
2019 r. nie zachwiało budżetem Powiatu Poznańskiego, a pozostawiło więcej
środków w kieszeniach mieszkańców
naszego powiatu.
W budżecie, mimo wcześniejszych
zapowiedzi, po raz kolejny nie ma
wzmianki o budżecie obywatelskim.
Należy również zaznaczyć, że remont i
modernizacja dworu w Skrzynkach ciągle
trwa. Planowane na ten rok otwarcie tego
obiektu raczej nie dojdzie do skutku, a
sama inwestycja wydaje się być przysłowiową „studnią bez dna”.
Kończąc, obserwujemy duże zmiany
w świecie, zarówno tym dalszym, jak i
nam bliższym. Wybiegając w nieodległą
przyszłość, przy konstruowaniu kolejnych
budżetów, należałoby przyjrzeć się rozwinięciu przez powiat poznański nowych
działań w obszarze ochrony środowiska,
np. w punkcie dotyczącym retencji wody,
jak również zaangażowania w sprawy
seniorów, których w naszym społeczeństwie będzie przybywać.
Paweł Ratajczak,
Radny Powiatu Poznańskiego
Fot. Arch. P. Ratajczaka
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NGO
Wyniki konkursów NGO
Organizacja pożytku publicznego

Nazwa zadania

Przyznana
dotacja [w: zł]

Wnioskowana
dotacja [w: zł]

Priorytet A: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Uczniowski Klub Sportowy „Judo-Kano Lusówko”

Szkoła miękkiego padania - judo w Więckowicach

2000

16200

Klub Sportowy „Akademia Judo”

Rok 2022 pod znakiem judo w Dabrówce Gmina Dopiewo

8000

20000

Victoria Judo

Judo drogą do sukcesu

6000

13600

Stowarzyszenie Klub Sportowy „Korona Zakrzewo”

Szkolenie, współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowych sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia KS Korona Zakrzewo

75000

129400

Stowarzyszenie Klub Sportowy Korona Zakrzewo

Szkolenie, współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowych w szachach
przez sekcję szachową KS „Korona Zakrzewo”

19000

27400

Stowarzyszenie Klub Sportowy Korona Zakrzewo

Szkolenie, współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowych sekcji koszykówki Stowarzyszenia KS „Korona Zakrzewo”

35000

120000

Fundacja Piotra Reissa i Fundacja APR

Reksio Cup 2022 - turniej dla przedszkolaków

2000

4000

Fundacja Piotra Reissa i Fundacja APR

Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Wielkopolsko-Lubuskich Lig Piłkarskich
dla dzieci i młodzieży z Gminy Dopiewo

0

50000

Fundacja Brave Beavers

Frisbee!

22000

29000

Bukowsko-Dopiewski Klub Piłki Ręcznej

Szkolenie młodzieży w piłkę ręczną halową i plażową

35000

50000

Bukowsko-Dopiewski Klub Piłki Ręcznej

Szkolenie seniorek w piłkę ręczną

52500

80000

Uczniowski Klub Sportowy Pantery

Szkolenie dzieci w piłkę ręczną

53000

80000

Uczniowski Klub Sportowy Pantery

Organizacja turnieju piłki ręcznej „Pantera Cup”

8000

14000

Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Wilki Dąbrówka

Wilczy głód sportu

16000

50000

Klub Sportowy Canarinhos w Skórzewie

Seniorzy w piłce nożnej są ważni

38000

45000

Klub Sportowy Canarinhos w Skórzewie

Piłkarska młodzież w Gminie Dopiewo jest ważna

110000

130000

Empi Klub Karate Gminy Dopiewo

Zorganizowanie turnieju ogólnopolskiego w karate olimpijskim

6000

6000

Empi Klub Karate Gminy Dopiewo

Szkolenie i współzawodnictwo w karate olimpijskim

28000

28000

Klub Sportowy Orkan Konarzewo

Zespoły młodzieżowe w „Orkanie Konarzewo”

67000

100000

Klub Sportowy Orkan Konarzewo

Zespoły seniorskie w Orkanie Konarzewo

55000

96000

Gminny Klub Sportowy Dopiewo

Piłka nozna bawi i wychowuje - grupy młodzieżowe

110000

138550

Gminny Klub Sportowy Dopiewo

Szkolenie i uczestnictwo w rozgrywkach piłki nożnej w kategorii wiekowej - seniorzy

55000

148880

Klub Taneczno-Sportowy Activus

Roztańczone Dopiewo VIII 2022 - Taneczne Igrzyska Szkół Gminy Dopiewo

10000

12924

UKS Grot Więckowice

„Grot na wiatr”

4500

8100

Stowarzyszenie Invictus BJJ

Organizacja zawodów - Brazylijskie JJ

0

9160

Koło Gospodyń Wiejskich w Konarzewie „Kobiety Sukcesu”

Zajęcia sportowe - Strong Nation

0

3150

Stowarzyszenie Miłośników Dopiewca - Sami Swoi

Gimnastyka dla seniorów

3000

3230

Priorytet B: Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
Koło Gospodyń Wiejskich w Konarzewie „Kobiety Sukcesu”

Rajd rowerowy na terenie Gminy Dopiewo

600

600

Polskie Towarszystwo Turystyczno - Krajoznawcze „Pędziwiatr”

Cykl imprez turystyczno - krajoznawczych
dla mieszkańców Gminy Dopiewo

5000

5000

Fundacja Piotra Reissa i Fundacja APR

„SportujMY.pl - obóz” dla zawodników Akademii Piłkarskiej Reissa z Gminy Dopiewo

0

4500

Empi Klub Karate Gminy Dopiewo

Organizacja obozu dla dzieci z Gminy Dopiewo

7000

10000

Stowarzyszenie Miłośników Starych Samochodów i Motocykli „Mikrus”

Cykl imprez z Mikrusem 2021

10000

14000

Stowarzyszenie Klub Sportowy Korona Zakrzewo

„Mistrzowie Życia” wakacyjne warsztaty dla dzieci.

5000

8700

Fundacja Rozwoju Integro

Wakacje z Integro 2022

25000

55750

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Poznań Rejon Szczep ZHP Dopiewo im. Powstańców Wielkopolskich

Naprzód marsz!

4000

20000

Priorytet C: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk”

Świeto Pieczonego Ziemniaka

6800

6800

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk”

Zajęcia rehabilitacyjno - terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych

13500

13500

Priorytet D: Kultura, sztuka, oświata, ochrona dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa kulturalnego i historycznego
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Stowarzyszenie Klub Sportowy Korona Zakrzewo

Warsztaty teatralno - ruchowe dla dzieci i młodzieży w 2022 roku

6000

32640

Stowarzyszenie Chór Bel Canto Gminy Dopiewo

Bel Canto dla wszystkich

40000

62500

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Poznań Rejon Szczep ZHP Dopiewo im. Powstańców Wielkopolskich

Harcerzem być każdemu wypada

6000

8000

Fundacja Nowoczesny Konin

Klockowe l-maszyny - warsztaty techniczne dla dzieci

900

900

Fundacja SeniorExtra

Szcześliwi w tańcu

7000

12600

Fundacja Promocji Kultury i Sztuki Solarte

Leśna Akademia

3000

4940

styczeń 2022
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Fundacja Zoom

Owocowy Chill Out

Klub Taneczno-Sportowy Activus

DANCEmania - Ogólnopolskie Zawody Taneczne Dopiewo 2022

25000

62615

8000

16190

Klub Taneczno-Sportowy Activus

Mażoretki Gminy Dopiewo - kontynuacja

20000

40500

Stowarzyszenie Miłośników Dopiewca - Sami Swoi

Przedsięwzięcia Kulturalne i Regionalno - Histroryczne

4100

12000

3000

12000

3451,5

Priorytet E: Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
brak ofert
F: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów
Doradztwo, wsparcie dla organizacji pozarządowych Gminy
Dopiewo - „Efektywna współpraca organizacji w Dopiewie”

Fundacja Rozwoju Integro

G: Ochrona i promocja zdrowia
Koło Gospodyń Wiejskich w Konarzewie „Kobiety Sukcesu”

Czuj się dobrze w każdym wieku w swoim ciele

3000

Fundacja Innowacji Społecznych Fishka

Fit KobieTY

7000

7926

1 029 900,00

1 827 706,50

RAZEM

Źródło danych: Urząd Gminy Dopiewo, Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Pumptrack nabrał kształtu

W czerwcu ubiegłego roku odbyły się
na „Pumptracku Dąbrówka” warsztaty
z zasad bezpiecznego korzystania z
toru - z Bartoszem Giemzą, mistrzem
Polski w BMX Racing. Zorganizowały
je Gmina Dopiewo i Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Dopiewie.

„Pumptrack Dąbrówka” – widok na oba tory z drona. Inauguracja
dobudowanej części będzie miała miejsce w tym sezonie.

mniejsi jak i więksi mieszkańcy naszej
Gminy. Mamy nadzieje, że w tym roku,
jak i przed rokiem, uda nam się zorganizować warsztaty i pokaz bezpiecznej
jazdy, które pokażą amatorom jednośladów jak w pełni wykorzystać możliwości
pumptracku. Wykonawcą rozbudowy dla
Gminy Dopiewo była firma BT Project
Sp. z o.o. z Poznania.
AR, MJ, fot. M. Juskowiak
i Archiwum BT Project

Zakończyły się prace budowlane
związane z rozbudową pumptracku w
Dąbrówce. Wartość inwestycji to 389 tys.
zł. Łączna długość torów po rozbudowie
wyniesie 261 m. Dobudowany tor ma
188 metrów długości i 7 profilowanych
zakrętów. Ten, który powstał w Dąbrówce
przed rokiem, ma 73 m. Aby w pełni
korzystać z walorów pumptracku musimy poczekać do wiosny, kiedy to na
skarpach zostanie ułożona trawa, a pozostała część terenu - obsiana trawą.
Dzięki rozbudowie z kompleksu będą
mogli bezpiecznie korzystać zarówno

styczeń 2022
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Nowa Szkoła w Dopiewcu
Już w tym roku stanie w Dopiewcu
nowy, dwukondygnacyjny budynek szkoły podstawowej. Na każdej kondygnacji
znajdzie się po 5 sal lekcyjnych, które
uzupełnią pomieszczenia pomocnicze
i korytarze. Powierzchnia użytkowa
budynku wyniesie 1269,87 m². Będzie

on w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych.
Zagospodarowany zostanie także teren przylegający - m.in. droga pożarowa,
dojścia i dojazdy, miejsca parkingowe,
nasadzenia, zbiornik magazynowo - rozsączający. Mamy nadzieje, że pierwszy

dzwonek zabrzmi w szkole po feriach
zimowych 2023 r. Obecnie Urząd Gminy
Dopiewo jest na etapie wyboru wykonawca inwestycji.

Aleksandra Rutyna,
Kierownik Referatu Inwestycji
i Gospodarki Komunalnej

Rekrutacja do przedszkoli
Zasady rekrutacji do publicznych
przedszkoli w Gminie Dopiewo, obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023

dostępne są na stronie dopiewo.pl , gdzie
znalazły się także inne użyteczne informacje, związane z rekrutacją.

Dane kontaktowe do przedszkoli (telefony, e-maile) można znaleźć na stronie
gminnej dopiewo.pl w zakładce Mieszkańcy/ Wykaz placówek publicznych.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz w postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Dopiewo
w roku szkolnym 2022/2023
Termin
w postepowaniu
rekrutacyjnym

Rodzaj czynności

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

4.

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Wskazanie rodzicom
innej placówki
przez Wójta

1.03.2022 r. –
11.03.2022 r.

14.03.2022 r. –
21.03.2022 r.
23.03.2022 r.
godz. 12.00

Termin
w postępowaniu uzupełniającym
20.04.2022 r. –
25.04.2022 r.

od
31.03.2022 r. –
do
11.04.2022 r.

26.04.2022 r. –
28.04.2022 r.
29.04.2022 r.
godz. 12.00

do
28.03.2022 r.

do
6.05.2022 r.

30.03.2022 r.
godz. 12.00

9.05.2022 r.
godz. 12.00

Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urząd Gminy Dopiewo
Fot. Arch. Przedszkoli
Przedszkola publiczne na terenie Gminy Dopiewo
nazwa

adres

rodzaj

Akademia ArcyMalce

ul. Szafirowa 6, Dąbrowa

publiczno - prywatne**

Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Brzechwy

ul. Bukowska 13, Dopiewo

gminne *

Przedszkole Publiczne „Kolorowa Wyspa”

Ul. Miła 9, Skórzewo

publiczno - prywatne

Przedszkole Publiczne „Mali Odkrywcy”

ul. Herbowa 6, Dąbrówka

publiczno - prywatne

Przedszkole Publiczne „Mądra Sowa”

ul. Koscielna 37, Konarzewo

gminne

Przedszkole Publiczne „Iskierki”

ul.Kolejowa 21, Skórzewo

gminne

Przedszkole „Leśne Duszki”

ul. Długa 57, Zakrzewo

gminne

Przedszkole „Bajkowa Wyspa”

ul. Malinowa 38, Palędzie

publiczno - prywatne

Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Powstańców Wielkopolskich

ul. Gromadzka 7,
Więckowice

gminne

Przedszkole Publiczne Diamentowa Kraina

ul. Grafitowa 4a, Skórzewo

publiczno - prywatne

Przedszkole Publiczne „Leśna Polana”

ul. Ognik 1, Dopiewiec

publiczno - prywatne

Przedszkole publiczne Skórzewo

Legenda: * publiczne prowadzone przez Gminę Dopiewo;
** - publiczne prowadzone przez podmiot prywatny

Przedszkole Arcymalce Dąbrowa

Przedszkole "Kolorowa Wyspa" Skórzewo
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Przedszkole Bajkowa Wyspa w Palędziu

Przedszkole Diamentowa Kraina Skórzewo

styczeń 2022
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Przedszkole Leśna Polana

Przedszkole Mali Odkrywcy Dąbrówka

Przedszkole Leśne Duszki w Zakrzewie

Przedszkole ZSP Dopiewo

ZSP Więckowice

Przedszkole Publiczne w Konarzewie

Zakład Usług Komunalnych
do użytkowania wiele kluczowych dla
rozwoju i prawidłowego funkcjonowania Gminy Dopiewo inwestycji zarówno
wodociągowych jak i kanalizacyjnych.

„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach
poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudową wszystkich rodzajów małej
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
objętego PROW na lata 2014-2020.

Magistrala

Zbiorniki retencyjne
Bardzo ważnym zadaniem zrealizowanym w 2021 r. była budowa dwóch
zbiorników retencyjnych, każdy o pojemności 1335 m3, zlokalizowanych
na terenie Stacji Uzdatniania Wody w
Joance. Zbiorniki te w układach wodociągowych gromadzą wodę, co jest
istotne w przypadku różnych poborów
wody przez mieszkańców.

Rok 2021r. pomimo pandemii, był
dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z
o.o. z siedzibą w Dopiewie rokiem bardzo pracowitym. Udało nam się oddać

Wykonane zadania wodociągowe służą poprawie stanu zaopatrzenia w wodę
mieszkańców Gminy Dopiewo. Zrealizowanie tych inwestycji było konieczne
z uwagi na coroczny znaczący przyrost
liczby mieszkańców. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. za pozyskane blisko
1,7 mln zł dofinansowanie z Unii Europejskiej wykonał i oddał do użytkowania
ostatni odcinek magistrali wodociągowej
o średnicy 400 mm i długości około 2,3
km oraz wartości prawie 2 mln zł, więc
z udziałem środków własnych. Inwestycję realizowano w ramach operacji typu

Budowa kanalizacji
sanitarnej w Dąbrowie

Budowa kanalizacji sanitarnej
w Zakrzewie

Odtwarzanie nawierzchni dróg po
budowie kanalizacji sanitarnej

Podsumowanie i plany

styczeń 2022

Wodociągi
Ze względu na dynamiczny rozwój
budownictwa mieszkalnego na terenie
Gminy, ZUK Dopiewo poza wspomnia-
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waliśmy ulicę Leszczynową i Orzechową
w Skórzewie wraz z kanalizacją deszczową, a także utwardzenie w Skórzewie
między ulicą Poznańską a Szkolną.

Sport i rekreacja

Zbiorniki retencyjne na SUW Joanka

nymi wyżej inwestycjami wykonał szereg
„mniejszych”, ale równie ważnych dla
rozwoju Gminy sieci wodociągowych. W
minionym roku oddano do eksploatacji blisko 4 km sieci wodociągowych o
wartości ponad 700 tys. zł w: Dąbrówce,
Skórzewie, Zakrzewie, Gołuskach, Palędziu, Konarzewie, Dopiewcu i Dąbrowie.

Kanalizacja sanitarna
Kolejnym ważnym aspektem w działalności Spółki jest dbanie o środowisko
naturalne oraz podniesienie standardu
życia mieszkańców poprzez budowę kolejnych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej. W 2021r. dołożyliśmy kolejne
kilometry sieci sanitarnej, blisko 6 km za
kwotę ponad 4,4 mln zł. Wybudowaliśmy
sieci w Dąbrowie, Gołuskach, Skórzewie,
Dąbrówce, Dopiewcu, Zakrzewie oraz
w Konarzewie (sieć wykonana została
wraz z magistralą wodociągową, na którą
otrzymaliśmy dotację).

Ulice
W minionym roku realizowaliśmy
również zadania wychodzące poza ramy
naszej działalności podstawowej. Zbudo-

Przyczyniliśmy się również do poprawy infrastruktury pozwalającej na
spędzanie wolnego czasu mieszkańców
Naszej Gminy. Wykonaliśmy boisko do
siatkówki plażowej oraz przenieśliśmy
plac zabaw w miejsce rekreacji w Trzcielinie. W Dopiewcu wykonaliśmy dodatkowe utwardzenie na placu zabaw przy ul.
Osiedle/Bajkowa. W Gołuskach zrealizowaliśmy II etap zagospodarowania Parku Wiejskiego. W Zakrzewie wykonane
zostało ogrodzenie oraz piłkochwyt przy
boisku. Natomiast w Skórzewie Spółka
zrealizowała zagospodarowanie działki
przy ul. Pasikonika.

Kosze uliczne
Na terenie Gminy Dopiewo przez cały
rok prowadziliśmy zbiórkę odpadów z
koszy ulicznych oraz likwidację dzikich
wysypisk. Ponadto Spółka odpowiedzialna była za bieżące oraz zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych, sprzątanie
wiat przystankowych, a także dbanie o
zieleń przydrożną.

rzewo, Dąbrowa, Trzcielin oraz sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Dąbrowa, Gołuski, Konarzewo zgodnie z
założeniami zatwierdzonymi przez Radę
Gminy Dopiewo w „Wieloletnim Planie
Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych
Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z
siedzibą w Dopiewie na lata 2021-2024”.

Rurociąg
– kierunek Więckowice
W roku 2022 również planowany
jest do budowy kolejny odcinek rurociągu tłocznego w kierunku Więckowic
(Dopiewo ul. Bukowska) wraz z budową
kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Dopiewo ul. Bukowska. Ta ważna inwestycja, która jest bardzo kosztowna i w
związku z tym podzielona została na kilka
etapów rozpoczęła się w 2020r. Docelowo umożliwi odprowadzanie ścieków
z miejscowości Zborowo, Więckowice
i Drwęsa.
Liczymy, że zrealizujemy w 2022 r. założone przez Spółkę plany inwestycyjne.

Sławomir Skrzypczak,
Prezes Zarządu Zakładu
Usług Komunalnych Sp. z o.o.
fot. Arch. ZUK w Dopiewie
i Arch. S. Skrzypczaka

Wieloletni Plan Rozwoju
Biorąc pod uwagę potrzeby Naszych
mieszkańców Spółka planuje w 2022 r.
budowę sieci wodociągowych w miejscowości Dąbrówka, Palędzie, Zakrzewo,
Gołuski, Dopiewiec, Konarzewo, Skó-

Równamy drogi według zasad

Rozmowa z Jakubem Jezierskim, kierownikiem ds. usług w
Zakładzie Usług Komunalnych Sp.
z o.o. w Dopiewie.
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Często mieszkańcy zwracają
nam uwagę na dziury w gminnych drogach gruntowych. Chcą
by je jak najszybciej usunąć. Nie
rozumieją, że nie zawsze jest to
możliwe.
- Na początku trzeba zaznaczyć,
że wykonanie prac polegających na
równaniu dróg zależy od warunków
atmosferycznych, na które wpływu nie
mamy. Sprawcą problemu jest głównie
woda. Jej nadmiar nie tylko powoduje widoczne dla oka błoto i kałuże, ale
zmienia strukturę drogi. Najgorsze
warunki drogowe występują zazwyczaj w styczniu i lutym, gdy dodatkowo
mają miejsce częste zmiany temperatur
z dodatnich na ujemne i odwrotnie, co
jeszcze bardziej wpływa destrukcyjnie
na stan nawierzchni dróg. Stojąca na

drodze woda powoduje wymywanie
kruszywa i wybijanie dziur oraz - w
niektórych przypadkach - utratę twardości nawierzchni. Równań nie da się
przeprowadzić, gdy grunt jest zbyt
wilgotny oraz gdy jest zamarznięty.
Dlaczego nie równa się dróg
gruntowych,  gdy ich nawierzchnia
przypomina gąbkę?
- Spowodowałoby to jeszcze większą
degradację nawierzchni, co mogłoby
skutkować nieprzejezdnością drogi do
momentu jej wyschnięcia, a przecież
nie można wyłączyć tych dróg z użytkowania.
Kiedy zatem można przystąpić
do równania drogi?
- Najlepszym okresem na kompleksowe wykonywanie równań jest dopiero
marzec i kwiecień. Wtedy zwykle na
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równanie dróg pozwala ich struktura drogi nie są zbyt wilgotne i zamarznięte,
wtedy też stabilizuje się pogoda. Wykonanie prac w takich warunkach powala
na długoterminowy efekt tych prac. Nie
oznacza to, że wcześniej doraźnie nie
prowadzimy prac interwencyjnych, gdy
przejezdność drogi jest niekomfortowa
lub bardzo ograniczona. Na bieżąco
monitorujemy drogi i weryfikujemy
zgłoszenia mieszkańców przesłane do
Urzędu Gminy. Jak jest tylko możliwość,
przystępujemy do działania, ale trzeba
mieć świadomość, że wszędzie równocześnie równań nie da się realizować.
W pierwszej kolejności równamy drogi
najbardziej zdegradowane, z których
korzysta więcej osób.

Na czym
polegają
prace doraźne?
- Zazwyczaj dosypujemy kruszywo naturalne.
Mi e j s c o w o,
tam
gdzie
to możliwe,
używamy też
sprzętu lekkiego do równania fragmentów zniszczonych dróg, ale w miejscach, gdzie nie
ma zastoisk wody. Należy też wiedzieć,
że gdy grunt jest zmarznięty, to ciężko
nawet o prace interwencyjne, ponieważ dosypane kruszywo nie zaklinuje
się w zmarzniętym podłożu i zostanie
wypchnięte z tzw. zaniżeń przez przejeżdżające pojazdy.
Ile kilometrów gminnych dróg
gruntowych znajduje się pod opieką Zakładu Usług Komunalnych
Dopiewo Sp. z o. o. w ramach tzw.
bieżącego utrzymania dróg?
- Mamy pod opieką wszystkie drogi
gruntowe na terenie Gminy Dopiewo,
będące własnością gminy. Łącznie to
ponad 100 km. Wszystkie niemal drogi
równamy przynajmniej 2 razy w roku.
Zdarzają się drogi, które nie wymagają

równań z taką częstotliwością, dlatego
są równane, gdy pojawi się taka konieczność. „Rekordzistki” równamy nawet
10 razy w roku. Są to drogi zbiorcze,
o wyjątkowo intensywnym natężeniu
ruchu drogowego.
Ile ton kruszywa wysypujecie na
terenie Gminy i jaką powierzchnię
dróg równacie?
- Patrząc na ostatnie kilka lat, to rokrocznie jest wysypywane ok. 10 000 ton
kruszywa na drogi gminne. Natomiast
jeśli chodzi o równanie to dotyczy ono
ok. 2 000 000 m².
Jakim sprzętem do równania
dysponuje Zakład?
- Mamy odpowiedni sprzęt do zadania i kilometrażu dróg. Pod względem
liczby równiarek nasz park maszynowy jest lepiej wyposażony niż ma to
miejsce w sąsiednich gminach. Trzeba
pamiętać, że równanie dróg jest jedną
z wielu usług, które realizujemy na co
dzień. Wszystkie usługi wykonujemy
zgodnie z zasadami sztuki, z myślą o
potrzebach mieszkańców Gminy Dopiewo i naszych klientów.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Adam Mendrala
Fot. A. Mendrala i Arch.
Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dopiewie

Kronika Straży Gminnej w Dopiewie
Strażnicy Gminni z Dopiewa uczestniczyli w grudniu 2021 r. w 308 zdarzeniach.
Najwięcej było kontroli porządkowych - 88 (jakości opału i spalania
pod kątem substancji toksycznych,
nielegalnego porzucania śmieci, prawidłowości odbioru odpadów, obowiązku podłączenia posesji do kanalizacji,
utrzymania porządku na placach zabaw,
w obiektach użyteczności publicznej i w
miejscach usytuowania pojemników na
odzież).
Nieco mniej było kontroli ruchu drogowego – 80 (prawidłowości parkowa-

nia, zajęcia pasa drogowego, weryfikacja
zgłoszeń o porzuconych pojazdach, ruchu
pojazdów w okolicach szkół). Za nimi
pod względem liczebnym były interwencje związane ze zwierzętami – 77.
Najmniej było kontroli bezpieczeństwa
- 63 (obowiązku noszenia maseczek w
obiektach zamkniętych, obiektów komunalnych i miejsc spożywania alkoholu, grupowania się osób młodocianych i
nieletnich na terenach boisk szkolnych,
placach zabaw i innych, miejsc przebywania osób bezdomnych). Pouczono –
42 osób, wylegitymowano – 30, a na 6
nałożono mandaty karne.

Wybrane interwencje
-

Skórzewo – niedopełnienie obowiązku nadzoru nad psem.
- Pokrzywnica – spalanie substancji
niedozwolonych w piecu.
- Dąbrowa – spalanie substancji niedozwolonych w piecu.
- Dopiewo – wyciek z wozu asenizacyjnego.
Wszystkich sprawców powyższych
zdarzeń ukarano mandatami.
Adam Półtoraczyk, Komendant
Straży Gminnej w Dopiewie

Dotkliwe kary dla piratów drogowych
Nowy taryfikator
mandatów
Wraz z początkiem roku uprawnione
służby mogą surowiej karać za popełnienie wybranych rodzajów wykroczeń,
które wyszczególnione zostały w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów, opu-
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blikowanym 30 grudnia 2021 r. Zmienia
ono wysokość grzywien nakładanych w
drodze mandatów karnych oraz liczba
punktów karnych za popełnione przewinienia. O wiele łatwiej można stracić
prawo jazdy - jednorazowo kierowca może
dostać nawet 15 punktów karnych.

Od 2022 r. maksymalny mandat
za wykroczenie wynosi 5 tys. zł, a przy
zbiegu przepisów (kilka wykroczeń) nawet 6 tys. zł. Do tej pory maksymalna
wysokość grzywny w postaci mandatu
wynosiła 500 zł. Przy skierowaniu wniosku o ukaranie do sądu (np. po odmowie
przyjęcia mandatu) ten będzie mógł

15

bezpieczeństwo
wymierzyć grzywnę nawet do 30 tys.
zł. Dotychczas graniczną wartością było
5 tys. zł.
Oprócz podniesienia górnej granicy
wysokości grzywny, wzrośnie również,
w przypadku niektórych wykroczeń, minimalna kara wymierzonego mandatu. I
tak np. za nieustąpienie pierwszeństwa
pieszemu na przejściu wyniesie ona min.
1,5 tys. zł, a za kierowanie pojazdem w
stanie po spożyciu alkoholu - 2,5 tys. zł.
Nowe przepisy wprowadzą także
mandaty dla recydywistów. Kierowca,
który w przeciągu 2 lat popełni to samo
wykroczenie, otrzyma dwukrotnie wyższą karę.
Kierowca łatwiej też będzie mógł stracić prawo jazdy z tytułu przekroczenia
limitu punków karnych (24 pkt.). Dziś
maksymalna ilość punktów za popełnione wykroczenie, które można otrzymać
podczas jednej kontroli drogowej to 10.
Natomiast od 1 stycznia za niektóre z
wykroczeń można ich otrzymać nawet
15 punktów. Będą one kasowane dopiero
po 2 latach, a nie jak do tej pory po roku.
Bieg przedawnienia liczyć się będzie nie
od momentu kontroli drogowej, ale zapłaty grzywny.
Przykładowe wysokości mandatów od 1 stycznia 2021 r. wg.
nowych przepisów:
• mandat za nieujawnienie komu powierzony został pojazd do kierowania w postępowaniu o popełnienie
przestępstwa – nie niższy niż 4 tys.
zł do 8 tys. zł,
• mandat za spowodowanie kolizji,
której następstwem było narusze-

•

•
•

•

•

nie czynności narządów
ciała lub rozstrój zdrowia – nie niższy niż 1,5
tys. zł do 3 tys. zł,
mandat za spowodowanie kolizji pod wpływem alkoholu – 2,5 tys.
zł,
jazda bez uprawnień –
1,5 tys. zł,
nieprawidłowe zachowanie wobec pieszych
– 1,5 tys. zł,
wjazd lub wejście za
sygnalizator nadający
sygnały na przejściu kolejowym lub
opuszczone zapory – 2 tys. zł,
wyprzedzanie w niedozwolonym
miejscu – 1 tys. zł.

Maksymalna kara 15 punktów
karnych m.in. za:
• nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla
pieszych albo na nie wchodzącemu,
• naruszenie zakazu wyprzedzania
na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,
• wyprzedzanie na przejściach dla
pieszych i bezpośrednio przed nimi,
• przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h poza obszarem
zabudowanym,
• przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze
zabudowanym,
• omijanie pojazdu, który jechał w tym
samym kierunku, lecz zatrzymał się
w celu ustąpienia pieszym.

Taryfikator punktów karnych za wybrane
wykroczenia:
• wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub przejeździe dla rowerzystów
– 15 punktów karnych,
• przekroczenie dozwolonej prędkości
o co najmniej 50 km/h – 15 punktów
karnych,
• niezatrzymanie się do kontroli drogowej – 15 punktów karnych,
• nieprawidłowe zachowanie w stosunku do pieszych – 15 punktów
karnych,
• kierowanie pojazdu w stanie nietrzeźwości – 15 punktów karnych.
Informacje o liczbie punktów karnych
można będzie otrzymać : osobiście w
komisariacie policji oraz online w portalu
obywatel.gov.pl.
Adam Półtoraczyk,
Komendant Straży Gminnej

Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej
OSP Dopiewo
2.12.2021 – Zborowo, ul. Plażowa - rozpoznanie zagrożenia, ulatniający
się tlenek węgla w budynku wielorodzinnym.
7.12.2021 – droga ekspresowa S11 (25
km w kierunku wjazdu na autostradę
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A2) - kolizja samochodu dostawczego.
7.12.2021 – Dalekie, ul. Kokoszczyńska.
Pożar magazynu.
11.12.2021 - Podłoziny - pożar poddasza
w budynku wielorodzinnym.
8.12.2021 - Autostrada A2 (155 km w
kierunku Warszawy). Pożar samo-

chodu osobowego.
12.12.2021 – Więckowice, droga wojewódzka 307 - zderzenie dwóch samochodów osobowych. Zadysponowano
2 zespoły z psami ratowniczymi i
nawigatora.
15.12.2021 – Trzebaw, ul. Poznańska.
Pożar budynku usługowego.
17.12.2021 - Autostrada A2 (145 km w
kierunku Warszawy. Pożar samochodu osobowego.
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20.12.2021 – Dopiewiec, ul. Szkolna.
Zderzenie dwóch samochodów osobowych, jedna osoba poszkodowana.

23.12.2021 – Chomęcice, ul. Poznańska.
Pożar budynku mieszkalnego.
26.12.2021- Dopiewiec, ul. Jesionowa.
Pożar skrzynki elektrycznej.

OSP Palędzie
1.12.2021 – Zakrzewo, ul. Długa. Pożar
sadzy w kominie w budynku jednorodzinnym.
2.12.2021 – Palędzie, ul. Pocztowa. Zerwana linia energetyczna.
5.12.2021 – Palędzie, ul. Radosna. Pomoc
Zespołowi Ratownictwa Medycznego
w transporcie pacjenta.
7.12 2021 – droga ekspresowa S11 (25.
kilometr w kierunku Warszawy). Kolizja drogowa - samochód dostawczy
wypadł z drogi.
8.12.2021 – Dąbrówka, ul. Platanowa.
Monitoring przeciwpożarowy w
centrum handlowym.
10.12.2021 – Dopiewiec, ul. Podgrzybkowa - pomoc Straży Gminnej.
18.12.2021 – Dąbrówka, ul. Lipowa.
Usunięcie gniazda os.
18.12.2021 – Palędzie, ul. Leśna. Sprawdzenie gotowości bojowej jednostki przez przedstawicieli Jednostki
Ratowniczo – Gaśniczej nr 4 w Poznaniu.
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20.12.2021 - droga powiatowa Palędzie
– Dopiewiec. Wypadek dwóch samochodów osobowych. 2 osoby zostały
poszkodowane i zabrane do szpitala.
24.12.2021 – Gołuski, ul. Szkolna. Kolizja samochodu dostawczego z samochodem osobowym. Brak osób
poszkodowanych.
26.12.2021 – Dąbrówka, ul. Olszyno-

wa. Otwarcie mieszkania. Alarm
fałszywy.
27.12.2021 – Dąbrówka - droga ekspresowa S11. Wypadek samochodu ciężarowego z samochodem osobowym.
Jedna osoba poszkodowana.
28.12.2021 – Dąbrówka, ul. Majątkowa.
Pożar konaru drzewa.
30.12.2021 - Droga serwisowa S11.
Kolizja samochodu dostawczego
z samochodem ciężarowym. Brak
osób poszkodowanych. Wyciek oleju.
30.12.2021 - Droga serwisowa Dąbrówka – Gołuski. Usunięcie plamy oleju
z jezdni.

OSP Zakrzewo
1.12.2021 – Zakrzewo, ul. Długa Pożar
sadzy w domu jednorodzinnym.
2.12.2021 – Palędzie, ul. Pocztowa. Zerwana linia energetyczna.
4.12 2021 – Wysogotowo, ul. Batorowska.
Alarm fałszywy z systemu monitoringu przeciwpożarowego.
7.12.2021 – Dalekie, ul. Kokoszczyńska. Pożar magazynu materiałów
drewnianych

8.12.2021 – Dąbrówka, ul. Platanowa.
Alarm fałszywy z systemu monitoringu przeciwpożarowego.
8.12.2021 – Dąbrowa, ul. Wiejska. Wypadek dwóch samochodów osobowych.
Poszkodowane zostały 2 osoby.
9.12.2021 – Sierosław, droga wojewódzka
307. Wypadek samochodu osobowego z samochodem ciężarowym.
Jedna osoba została poszkodowana
i zabrana do szpitala.
11.12.2021 – Skórzewo, ul. Poznańska.
Wypadek dwóch samochodów osobowych, w którym została poszkodowana jedna osoba.
14.12.2021 – Dąbrowa, ul. Bukszpanowa.
Rozpoznanie zagrożenia, ulatniający
się gaz.
16.12.2021 – Zakrzewo, ul. Poznańska.
Usunięcie plamy oleju z jezdni.
21.12.2021 – Skórzewo, ul. Trzmiela. Nieprzyjemny zapach przypominający
dym - alarm fałszywy.
22.12.2021 – Sierosław, droga wojewódzka 307. Kolizja 5 aut osobowych. Brak
osób poszkodowanych.
22.12.2021 – Zakrzewo, droga ekspresowa S11. Wypadek 3 aut osobowych.
Poszkodowana została jedna osoba.
24.12.2021 – Zakrzewo, ul. Portugalska.
Powalone drzewo.
26.12.2021 – Dąbrówka, ul. Olszynowa.
Otwarcie mieszkania.
27.12.2021 – Zakrzewo, ul. Pasjonatów.
Alarm fałszywy z systemu monitoringu przeciwpożarowego.
27.12.2021 – Dąbrówka, trasa S11.
Wypadek samochodu osobowego z
samochodem ciężarowym. Zostały
poszkodowane 2 osoby.
28.12.2021 – Dąbrówka, ul. Parkowa.
Pożar drzewa.
Przed Świętami Bożego Narodzenia,
dzięki zaangażowaniu Sołtysa i Rady
Sołeckiej z Zakrzewa, obok remizy OSP
w Zakrzewie, druhowie postawili piękną,
dużą choinkę. W dekorowaniu drzewka
pomogła im Helenka z rodzicami, która przygotowała 15-metrowy łańcuch z
plastikowych kulek.
Poczty sztandarowe wszystkich jednostek wzięły udział w dniu 27.12.2021
r. w gminnych obchodach 103. rocznicy
wybuchu Powstania Wielkopolskiego lat
1918 – 1919. Jednostki zabezpieczały iluminację świetlną, która podświetlała na
biało – czerwono budynki dworca kolejowego i Urzędu Gminy w Dopiewie oraz
Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana
Paderewskiego w Skórzewie.
Beata Spychała, na podstawie
informacji jednostek OSP
w Dopiewie, Palędziu i Zakrzewie,
fot. Arch. OSP

17

bezpieczeństwo / jubileusze

Kronika Policyjna
Komisariat Policji w Dopiewie odnotował w grudniu 2021 r. 48 zdarzeń
drogowych – kolizji i wypadków.
Poza tym miały miejsca kradzieże
i uszkodzenia mienia:
- 1.12.2021 r. - MOP Dopiewiec: kradzież
torby z gotówką,

- 7.12.2021 r. - Skórzewo: uszkodzenie
płotu,
- 20.12.2021 r. - Palędzie: kradzież z
włamaniem do pomieszczenia gospodarczego,
- 15.12.2021 r. - Więckowice: kradzież
elektronarzędzi,

- 15.12.2021 r. - Skórzewo: kradzież
portfel w sklepie Lidl,
- 21.12.2021 r. - Skórzewo: kradzież z
włamaniem (biżuterii i pieniędzy),
- 21.12.2021 r. - Dopiewiec: kradzież
elementów metalowych,
- 30.12.2021 r. – Dąbrówka: uszkodzenie
mienia.
sierż. szt. Daniel Rychlewicz
Komisariat Policji w Dopiewie

Zgłaszajcie 50-lecia pożycia małżeńskiego
USC zaprasza Jubilatów
Urząd Stanu Cywilnego w Dopiewie
zaprasza Dostojnych Jubilatów, którzy w
2022 r. obchodzić będą jubileusz 50-lecia
pożycia małżeńskiego, zameldowanych
na pobyt stały na terenie Gminy Dopie-

wo, do składania wniosków w sprawie
nadania przez Prezydenta RP „Medali
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.
Wnioski można składać w Urzędzie
Stanu Cywilnego w Dopiewie, ul. Wyzwolenia 24, w godzinach pracy urzędu
do dnia 28 lutego 2022 r. Dodatkowe

informacje można uzyskać w Urzędzie
Stanu Cywilnego w Dopiewie pod nr
tel. 61 890 64 29 lub 61 890 64 28.
Natalia Szajstek,
Kierownik USC Dopiewo

Diamenty z Dopiewa i ze Skórzewa
Wspólnie przeżyte w małżeństwie
60 lat to okazja do złożenia życzeń, wręczenia kwiatów i koszy upominkowych
Jubilatom. Niedawno „Diamentowe
Gody” obchodzili Państwo Barbara i
Zbigniew Stasiewscy z Dopiewa oraz
Państwo Bożena i Karol Borzutowie
ze Skórzewa.

Państwo Stasiewscy

- w Obrzycku, Kościanie, Czempiniu i
Antoninku. Po urodzeniu dzieci zajęła się
ich wychowaniem. Jeszcze kilka lat temu
śpiewała w Chórze Gminy Dopiewo „Bel
Canto” – była w pierwszym jego składzie.
Ta przygoda trwała 10 lat. Pan Zbigniew
z zawodu jest inż. ogrodnikiem. Przez
lata pracował jako zarządca gospodarstw.
Przenosił się z rodziną, zgodnie z tzw.
„przydziałem pracy”. W czasach PRL-u przemierzyli Wielkopolskę wzdłuż
i wszerz, aby osiąść w Dopiewie. Należy
do Towarzystwa Heraldyczno – Genealogicznego - pisze artykuły i tworzy
drzewo genealogiczne rodziny. Doszukał
się przodka z ok. 1400 r, który zmienił
nazwisko z Stasiowski na Stasiewski.

Państwo Borzutowie
Przedstawiciele Samorządu Gminy Dopiewo odwiedzili Jubilatów 15
grudnia 2021 r.

Państwo Bożena i Karol Borzutowie
zawarli związek małżeński 19 grudnia
1961 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Poznaniu. Wychowali 2 dzieci, doczekali
się 4 wnucząt, 1 wnuczki i 1 prawnuka.
W Gminie Dopiewo, zamieszkali 20
lat temu. Jako miejsce do życia wybrali Skórzewo, które było wówczas wsią
o charakterze rolniczym. Przypadło
do gustu Panu Karolowi, naukowcowi
z Instytutu Biotechnologii Przemysłu
Rolno-Spożywczego, w którym nadal
pracuje. Pani Bożena w latach 70 pracowała w poznańskiej „Domenie” jako
kontrolerka jakości obuwia. Później
otworzyła sklep mięsny w Swarzędzu,
który obecnie prowadzi ich syn. Przysięgę małżeńską w 50 rocznicę ślubu
odnawiali podczas podróży turystycznej
- w Kanie Galilejskiej.

***

Przedstawiciele Samorządu Gminy
odwiedzili Ich 10 stycznia 2022 r.
Poznali się na potańcówce w klubie
studenckim na Winiarach. Rok później
pobrali się.  Wychowali 3 dzieci, doczekali się 7 wnuków i 3 prawnuczek. Do
Gminy Dopiewo przeprowadzili się z poznańskiego Strzeszyna - 23 lata temu.
Mieszka im się tutaj dobrze – lubią pola i
lasy za oknem, życie w zgodzie z naturą.
Pani Barbara przez 8 lat uczyła muzyki i śpiewu w szkołach podstawowych
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Obu „Diamentowym Parom” serdecznie gratulujemy! Życzymy zdrowia, spokoju i wszelkiej pomyślności na kolejne,
wspólnie przeżyte lata.
Tekst i fot. Beata Spychała
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Zmieniamy się dla pacjentów

Rozmowa z Agnieszką Latowską, menedżerką Przychodni
NZOZ Prima-Med Ahmad Faza w
Dopiewie
Przychodnia lekarzy rodzinnych zmieniła właściciela. Czy moglibyście opowiedzieć Państwo o
sobie oraz o problemach, z którymi
się Państwo borykacie.
- Część przychodni, zajmującą się
lekarzami rodzinnymi, przejęliśmy stosunkowo niedawno, bo w lipcu ubiegłego roku. Z kolei drugą część ośrodka
„Prima-Med”, pod kierownictwem
dermatologa doktora Ahmada Fazy,
prowadzimy od wielu lat - zajmuje się
ona świadczeniami specjalistycznymi z
takimi lekarzami jak: okulista, neurolog
czy ortopeda. Połączenie obu działalności, które znajdowały się pod jednym
dachem, ale różniły się pod względem
administracyjno - zarządczym, daje
szansę na lepszą koordynację pracy
Ośrodka Zdrowia jako całości. Jest
także wyzwaniem, bo mieliśmy różne
systemy rozliczania wizyt, inaczej prowadziliśmy kartoteki i zapisy. Naszym
pierwszym zadaniem po połączeniu była
więc unifikacja i wybranie najlepszych
rozwiązań z obu działalności. Prosty
przykład - w świadczeniach specjalistycznych od lat polegaliśmy na kartotekach elektronicznych, u lekarzy rodzinnych stawiano na klasyczne kartoteki
papierowe i rozwiązania analogowe.
Kartoteki elektroniczne – to pierwsza
zmiana, którą wprowadziliśmy. Wiele
z naszych pomysłów wymaga ogromu
pracy i czasu. Pewne sprawy musimy
załatwiać za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia, który musi
je zaakceptować, jest więc to proces
czasochłonny. Ponadto przejęcie przez
nas przychodni zbiegło się z pandemią,
ale i z problemami na lekarskim rynku
pracy - niedoborem kadry lekarskiej, nie
tylko tej specjalistycznej, ale również
lekarzy rodzinnych.
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Docierają do nas głosy pacjentów, którzy narzekają na trudności
w zarejestrowaniu się na wizytę
lekarską. Kolejki w czasie pandemii są dla pacjentów kłopotliwe.
Czy mają Państwo sposób, by tę
sytuację poprawić?
- Zdajemy sobie sprawę z problemów
i cały czas pracujemy nad ich rozwiązaniem. Nie ukrywamy, że czas pandemii
nam nie sprzyja. Spadła na nas ogromna
ilość obowiązków związan ych z raportowaniem przypadków osób chorych na
covid-19, obowiązkowymi teleporadami
dla osób przebywających na izolacji,
z wykonywaniem testów. Zdając sobie
z tego sprawę, podjęliśmy działania w
postaci wprowadzenia smsowego systemu dostarczania kodów recept, umożliwienia pacjentom składania zamówień
na leki drogą elektroniczną recepty@
prima-med.com.pl, zwiększenia kadry
lekarskiej, integracji Ośrodka z laboratorium "Diagnostyki". Obecnie pracujemy
nad wdrożeniem nowoczesnej centrali
telefonicznej, która ma na celu uporządkowanie systemu łączności i ułatwienie
skontaktowania się z naszą rejestracją.
Wbrew powszechnej opinii kłopot nie
tkwi w nieodbieraniu przez nas telefonu, a w tym, że jest - on szczególnie w
godzinach rannych cały - czas zajęty.
Nowa centrala umożliwi pacjentom
oczekiwanie w kolejce telefonicznej i

będzie ich informować, ile osób czeka
w takiej kolejce przed nimi. Chcielibyśmy jeszcze bardziej powiększyć grono
naszych lekarzy, nie tylko rodzinnych,
ale również specjalistów, tak aby nasi
pacjenci, nie musieli jeździć do Poznania
lub jeszcze bardziej oddalonych miejscowości.
A co z pacjentami, którzy preferują bardziej tradycyjne rozwiązania – telefon lub bezpośrednią
wizytę? Jaki macie Państwo pomysł
na usprawnienie?
- Rejestracja jest dostępna dla pacjentów w godz. 8.00 18.00. Zachęcamy
niemniej do wizyt w formie teleporady.
Mamy nadzieję, że sytuacja epidemiologiczna ulegnie poprawie, co zwiększy
dostępność naszych lekarzy, którzy obecnie znaczną część swojego czasu muszą
poświęcać kontrolnym teleporadom osób
przebywających na izolacji i związanej
z tym „pracy papierkowej”. Każda osoba
pracująca w naszej przychodni zdaje
sobie sprawę, że oprócz osób chorych na
covid-19 są jeszcze pacjenci borykający
się z różnymi przypadłościami. Staramy
się więc maksymalizować wydajność
naszej pracy, a nasi lekarze rodzinni
pracują często „po godzinach”.
Ilu lekarzy pracuje w przychodni? Czy planujecie zmianę
terminów dyżurów, żeby tę sytuację rozładować?
- Obecnie w naszej przychodni pracuje 2 pediatrów, 4 lekarzy medycyny rodzinnej – internistów. Cały czas

Część zespołu Ośrodka Zdrowia „Prima – Med”
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Dr Ahmad Faza zaprasza do przychodni

szukamy nowej kadry, poprzez pośrednictwo firm zajmujących się tego typu
poszukiwaniami oraz na własną rękę.
Sytuacja jest jednak trudna, na polskim
rynku pracy brakuje lekarzy i jest to
dla nas problematyczne.
Niektóre przychodnie umożliwiają umówienie się na wizytę w
danym dniu, ale są też przychodnie, w których można zapisać się
do lekarza z kilkudniowym lub
dłuższym wyprzedzeniem. Czy
rozważacie wprowadzenie takiego
rozwiązania?
- W chwili obecnej przyjmujemy
zapisy na dany dzień, co nie oznacza,
że nie planujemy naszej działalności
na następne dni. Oprócz aktualnych
codziennych zgłoszeń na wizyty, zaplanowane mamy także na cały tydzień
bilanse i szczepienia dzieci zdrowych,
wizyty domowe, wizyty dotyczące
wydania dokumentacji związanej ze
zgonem pacjentów i zapewnienie opieki

medycznej dla osób przebywających na
kwarantannie lub izolacji. Ze względu na
obecne obowiązki lekarzy nie jesteśmy
w stanie umożliwić zapisywania się na
wizyty z wyprzedzeniem.
Jak pandemia wpływa na funkcjonowanie przychodni? Czy chorzy
korzystający z Waszych usług mogą
czuć się bezpiecznie? Czy prowadzicie profilaktykę, planujecie
szczepienia, itp.?
- Pandemia dodała nam mnóstwo
obowiązków i zdecydowanie utrudniła nam funkcjonowanie. Cały czas
zachęcamy do korzystania z teleporad,
co nie oznacza, że odmawiamy wizyt
osobistych. Utworzenie izolatek ułatwiło nam przyjmowanie osób z chorych
na covid-19. Dzięki temu ograniczamy
też możliwość kontaktu osób chorych i
zdrowych w naszej przychodni. Przypominamy, że w celu umówienia się
do naszej przychodni należy dzwonić
po numer 814 83 21, 61 834 30 77 lub

kontaktować się wysyłając e-mail pod
adres: recepty@prima-med.com.pl
Zachęcamy pacjentów do tworzenia
Internetowych Kont Pacjenta, które także
w znaczny sposób ułatwiają korzystanie
ze świadczeń medycznych.
Aby pacjenci czuli się bezpiecznie,
przeprowadzamy wstępny wywiad epidemiologiczny przy rejestracji. Pacjenci
wypełniają ankiety epidemiologiczne
przy wejściu. Umawiamy ich na konkretne godziny w celu zachowania dystansu.
Zachęcamy do szczepień i szczegółowo
informujemy o dostępności Punktów
Szczepień na terenie Gminy Dopiewo.
Chcielibyśmy, aby osoby po przejściu
covid-19 mogły udać się na RTG i do
pulmonologa w celu zminimalizowania
prawdopodobieństwa wystąpienia lub
złagodzenia tzw. „długiego ogona”, czyli zespołu objawów, które po chorobie
przez miesiące mogą uprzykrzać życie
ozdrowieńcom.
Jakie badania i usługi medyczne wykonuje Wasza przychodnia?
- W naszej przychodni oprócz lekarzy
rodzinnych pacjenci mogą skorzystać, w
ramach umowy z NFZ, z pomocy neurologa, dermatologa, ortopedy, pulmonologa, logopedy i okulisty. Prowadzimy
także Pracownie RTG. Pacjenci mogą
ponadto komercyjnie skorzystać z porad
lekarza psychiatry a w każdą środę z
usług lekarza medycyny pracy. Mamy
nadzieję, że w najbliższym czasie wachlarz naszych lekarzy specjalistów się
poszerzy. Warto podkreślić, że w tym
samym budynku co nasza Przychodnia
„Prima-Med”, mieści się punkt pobrań
krwi „Diagnostyka” i apteka. Zachęcamy
do obserwowania naszego profilu na
Facebooku: Prima-Med Dopiewo, gdzie
zamieszczamy przydatne informacje i
aktualności dotyczące funkcjonowania
naszej przychodni.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Adam Mendrala
Fot. Agnieszka Latowska i Jan Sawiński

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 r.
Rok 2021 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie upłynął pod hasłem
MOCY i związanym z tym wprowadzaniem zmian oraz poszerzaniu wiedzy i
wzmacnianiu kompetencji kadry OPS
poprzez udział w szeregu szkoleń.
Po pierwsze: rozdzielono pracę
socjalną od postępowań administracyjnych .
Nowoczesna i profesjonalna pomoc
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społeczna nie może ograniczać się wyłącznie do działań o charakterze osłonowym, a Ośrodek Pomocy Społecznej,
realizując jej zadania, nie może pełnić
roli urzędu, którego głównym zadaniem jest przyznawanie świadczeń o charakterze materialnym.
Wymogiem współczesności jest to, żeby
instytucje pomocy społecznej, w tym w
szczególności ośrodki pomocy społecznej, stały się kreatorem lokalnej polityki

społecznej, ukierunkowanej nie tylko
na rozwiązywanie problemów indywidualnych osób i rodzin, ale również na
uaktywnienie i rozwój społeczności lokalnych, w których te osoby i rodziny żyją.
Efektem zmiany było wzmocnienie
/ powstanie dwóch podstawowych ról
zawodowych pracownika socjalnego:
1. pracownika socjalnego ds. pracy
socjalnej – realizującego wyłącznie
tę szczególną usługę pomocową, z
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oświata / #szczepimysię
wykorzystaniem właściwych jej metod, podejść i technik, oraz
2.pracownika socjalnego ds. postępowań administracyjnych
– prowadzącego postępowania administracyjne w sprawach świadczeń
pieniężnych, a także usług pomocy
społecznej przyznawanych w trybie
postępowania administracyjnego
(domy pomocy społecznej, ośrodki
wsparcia, usługi opiekuńcze itp.).
Rozdzielenie tych dwóch ról zawodowych pozwala na budowanie tożsamości
pracy socjalnej i zdecydowanie ułatwia
budowanie relacji z osobą lub rodziną,
zdobywanie jej zaufania w celu podjęcia
przez nią trudnych kroków w procesie
życiowych zmian.
Po drugie: wprowadzono organizowanie społeczności lokalnej
Rozwój społeczny Gminy Dopiewo –
szczególnie w zakresie zwiększenia liczby
mieszkańców w ostatnich latach znacząco
wpłynął na konieczność poszukiwania
nowych form wsparcia i zaspokojenia
potrzeb lokalnej społeczności. W myśl
zasady, że aktywizacja i rozwój lokalny
dokonuje się siłami samej społeczności
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie
uruchomił proces organizowania społeczności lokalnej – rozumiany jako praca
środowiskowa polegająca na ulepszaniu
i wzbogacaniu życia społecznego , wspomagająca jego rozwój, aktywizowanie,
inspirowanie do pozytywnych zmian,
przekształcanie zachowań i postaw ludzi
zamieszkałych w tym środowisku.
Organizator społeczności lokalnej
w ramach podejmowanych czynności
nawiązał bezpośrednie relacje z przedstawicielami wszystkich sołectw – by
w jak największym stopniu rozpoznać
zasoby i potencjały tkwiące w lokalnych
społecznościach oraz wypracować sieci
powiązań i kontaktów. W 2021r organizator wziął udział w 2 spotkaniach
ze wszystkimi sołtysami. Ponadto regularnie uczestniczył w spotkaniach
indywidualnych z przedstawicielami
poszczególnych sołectw.
Z uwagi na dużą rozległość terytorialną oraz liczbę mieszkańców gminy
– organizator społeczności lokalnej w
szczególności dokonuje rozpoznania sil
społecznych oraz przygotowuje diagnozę
potrzeb i zasobów w miejscowości Konarzewo – planowana data przedstawienia
diagnozy kwiecień 2022r.

blemy społeczne – związane ze skutkami
izolacji. W tym kontekście strategicznego
znaczenia nabrała profilaktyka społeczna.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie dostrzegając nowe wyzwania w tym
zakresie rozpoczął realizację zadania
pn. „Profilaktyka społecznościowa
- przeciwdziałanie zachowaniom
ryzykownym w oparciu o zasoby i
potencjał społeczności lokalnej”.
Adresatami działań zostali pracownicy
socjalni, lokalni liderzy oraz mieszkańcy,
którzy chcą realizować działania z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych i
organizowania społeczności lokalnych. W
ramach realizacji projektu prowadzono
następujące zadania:
- Warsztaty organizowania
społeczności lokalnej (skierowane
do przedstawicieli instytucji, organiza-

socjalnego we wdrażaniu organizowania społeczności lokalnej w połączeniu
z profilaktyką zachowań ryzykownych
Organizator społeczności lokalnej
uczestniczył w spotkaniach z mentorem za pośrednictwem platformy Google meet raz w tygodniu w okresie od
13.09-20.12.2021r
- Organizacja i wdrożenie mikrograntów na działania profilaktyczne - zorganizowanie systemu mikrograntów, umożliwiającego
dofinansowanie lokalnych inicjatyw,
wydarzeń, kampanii. Inicjatywy w ramach projektu zaplanowano na okres
od X.2021 do I.2022r
Dotychczas zorganizowano następujące mini projekty:
Warsztat makramy 6.11.2021 r.
w Trzcielinie zorganizowany przez
członkinie Koła Gospodyń Wiejskich

cji, podmiotów, działających na rzecz
wspierania mieszkańców, przygotowujące uczestników do organizacji i
zapewnienia warunków do integracji
oraz współpracy międzypokoleniowej,
zapewnienia warunków do budowania
relacji i więzi międzysąsiedzkich, realizowania działań ukierunkowanych
na podnoszenie wiedzy mieszkańców
na temat społeczności i przestrzeni,
w której żyją oraz działania na rzecz
utożsamiania się z lokalną społeczności
Warsztaty odbywały się za pośrednictwem platformy zoom, w każdy czwartek,
w okresie od 26.08 do 25 .11.2021 r. Do
udziału zgłosiły się 32 osoby – w tym 6
sołtysów, 5 radnych gminy Dopiewo, 9
pracowników OPS Dopiewo, pozostali
uczestnicy to aktywni mieszkańcy, lokalni liderzy i działacze
- Mentoring procesów organizowania społeczności lokalnej,
polegający na wspieraniu pracownika

w Konarzewie. Jego celem było zwiększenie aktywności kobiet i edukacja
w zakresie profilaktyki uzależnień
w kontekście radzenia sobie ze stresem
jako czynnikiem istotnie korelującym
z zażywaniem substancji psychoaktywnych
Spotkanie Kobiet Przedsiębiorczych Gminy Dopiewo 2.12.2021–
organizowane przez Panią Agnieszkę
Wilczyńską – mieszkankę Palędzia,

Podejmowane działania
i inicjatywy w 2021
W Gminie Dopiewo w okresie pandemii uwidoczniły się występujące pro-
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OPS
lokalną liderkę, członkinię KGW Palędzie. Celem spotkania, nad którym
patronat objął Wójt Gminy Dopiewo, było
wspieranie aktywności kobiet, stwarzanie
warunków do rozwoju ich zainteresowań oraz zwrócenie uwagi na problem
uzależnienia od alkoholu wśród kobiet
aktywnych zawodowo a także edukacja
w zakresie przeciwdziałania przemocy
względem kobiet. W spotkaniu uczestniczyła przedstawicielka Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Pani Alicja Wrębel. W sumie w
spotkaniu udział wzięły 53 mieszkanki
Gminy Dopiewo.
„Spotkajmy się w Realu” – wieczór gier planszowych 10.12 i 17.12
– organizowany przez Radę Rodziców
SP Dąbrówka
W ramach inicjatywy Rady Rodziców
– w dwóch terminach zorganizowano
spotkanie przy grach planszowych dla
dzieci i rodziców. W czasie spotkania
podjęto temat negatywnego wpływu gier
komputerowych i nadmiernego korzystania z Internetu na zdrowie i relacje
społeczne. Dzięki możliwości spotkania
wskazano alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego.

W celu pobudzenia aktywności
mieszkańców, stworzenia okazji do ich
zaangażowania w życie własnych środowisk lokalnych OPS przystąpił także
do realizacji projektu „Akademia Aktywności Lokalnej” realizowanego
przez Fundację SYMEON finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego ze środków Programu
NOWEFIO na lata 2021-2030. W ramach projektu mieszkańcy skorzystali z
dofinansowania w formie mikrograntów
na inicjatywy oddolne, których celem
była szeroko rozumiana aktywizacja społeczności lokalnej, tworzenie możliwości
wspólnego działania w odpowiedzi na
występujące w danej grupie potrzeby.

odbyło się w świetlicy wiejskiej w Palędziu. Uczestniczkami było 60 kobiet
w różnym wieku z terenu całej Gminy
Dopiewo. Dzięki temu Panie w aktywny sposób spędziły czas wolny, miały
możliwość integracji międzypokoleniowej. Wspólnymi siłami zorganizowano
poczęstunek oraz zapewniono oprawę
muzyczną
Warsztat Stroików Świątecznych 5.12.2021 r. w Trzcielinie

W ramach projektu zrealizowano
następujące inicjatywy:
Warsztat
Flower
Boxów
4.11.2021 r. – mieszkanki Palędzia

Warsztat stroików świątecznych dla seniorów w Dąbrowie
– 9.12.2021 r.

zorganizowały w Świetlicy wiejskiej
warsztat flower boxów. Dzięki wspólnemu spędzeniu czasu miały okazję do
wzajemnego poznania się, wymiany
doświadczeń oraz twórczego spędzenia
czasu wolnego. Dzięki inicjatywie miały
także okazję do planowania kolejnych
działań na rzecz własnego środowiska
lokalnego. W wydarzeniu uczestniczyło
10 kobiet.

W ramach projektu Akademii Aktywności Lokalnej mieszkanki Konarzewa
i Dopiewa zorganizowały w Świetlicy w
Trzcielinie spotkanie świąteczne, w ramach którego wspólnie wykonały stroiki
świąteczne. W spotkaniu uczestniczyło 14 mieszkanek. W trakcie spotkania
pojawiła się perspektywa utworzenia
koła Gospodyń Wiejskich w Dopiewie.
Warsztat Kulinarny 10.12.2021 r.

Andrzejkowy wieczór kobiet
26.11.2021 r.

W spotkaniu wzięło udział 20 seniorów z terenu Dąbrowy. W ramach spotkania poruszono kwestię uzależnienia
seniorów od substancji psychoaktywnych (alkoholu i leków) ze szczególnym
uwzględnieniem ich negatywnego wpływu na stan zdrowia. Podczas rozmów
i prelekcji seniorzy wykonywali stroiki
świąteczne.
Na styczeń 2022 r. planowane są
kolejne działania mieszkańców.
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Z inicjatywy sołtys Palędzia –
Agnieszki Grześkowiak zorganizowano
Andrzejkowy Wieczór Kobiet. Spotkanie

Mieszkanki Palędzia i Dąbrówki w
okresie przedświątecznym zorganizowały
warsztat kulinarny z Jakubem Reszką –
uczestnikiem telewizyjnego show :”Top
chef”. W ramach spotkania uczestniczki
przygotowały tradycyjne potrawy świąteczne w nowoczesnej odsłonie. Spotkanie zakończyło się wspólną kolacją, w
trakcie której narodziły się pomysły na
kolejne działania mieszkanek.
W warsztatach uczestniczyło 14 osób
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OPS / Powstanie Wielkopolskie
Po trzecie akcja „Zostań Dopiewskim Gwiazdorem i poczuj
MOC uszczęśliwiania”.
W listopadzie i grudniu 2021 r. Ośrodek PoMOCy Społecznej w Dopiewie
zorganizował II edycję akcji „Zostań
Dopiewskim Gwiazdorem i poczuj MOC
uszczęśliwiania”. Przeprowadzono zbiórkę nowych produktów m.in. środków
czystości, artykułów szkolnych, plastycznych, gier i zabawek. Darczyńcy
– wśród których znaleźli się zarówno
mieszkańcy jak i placówki oświatowe
oraz przedsiębiorcy w dniach 08.1110.12.2021 r. dostarczyli do siedziby
OPS dary, z których pracownicy przygotowali paczki świąteczne dla najbardziej
potrzebujących rodzin z terenu naszej
gminy oraz osób samotnych. Przygotowano w sumie 52 paczki.
Po czwarte: okresowa ocena
pracowników
Zmiana ustawy o pomocy społecznej
spowodowała konieczność przeprowadzania okresowej oceny pracowników
socjalnych. Dotychczas takiej ocenie
podlegali Zgodnie z Art. 27 Ustawy
o pracownikach samorządowych pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
urzędniczych a nie pomocniczych (pracownicy socjalni).

W związku z tym w OPS Dopiewo
chcemy , aby była to coroczna okazja do
zatrzymania się, przyjrzenia się własnym
zadaniom, kompetencjom, potrzebom
rozwojowym, refleksji nad tym co robimy, co możemy robić lepiej, czego do
tego potrzebujemy. To dobra okazja do
uzyskania informacji zwrotnej dotyczącej
naszej pracy od przełożonego i rozmowy
o możliwościach rozwojowych, zarówno
podejmowanych przez nas osobiście, jak
i tych, w których wspomóc nas może
pracodawca.
To okazja do refleksji, czy jestem na
właściwym miejscu? Czy to jest to co chcę
robić, czy się w tym odnajduję? Czego
potrzebuję, aby się tego dowiedzieć?
Dlatego bardzo ważnym elementem
tego procesu jest autorefleksja i samoocena, tak by najlepiej jak to możliwe
zaplanować swój kolejny rozwojowy rok.
Po piąte: projekty i inne działania
Rok 2021 to czas pozyskiwania środków zewnętrznych jak i wewnętrznych
oraz organizacji akcji i imprez profilaktycznych i integracyjnych dla mieszkańców w tym:
- KLUB SENIORA + w Konarzewie – pozyskano środki na doposażenie
i remont pomieszczenia byłej świetlicy opiekuńczo – wychowawczej. Klub

Powstańczy konwój

Ponad 500 flag powstańczych rozdał
mieszkańcom Gminy Dopiewo – Wójt
Paweł Przepióra. Podczas popołudniowo – wieczornego objazdu konwój,
złożony z trzech zabytkowych fordów
z okresu międzywojennego, odwiedził
15 punktów na terenie gminy, zgodnie
z obwieszczoną trasą „Akcji Powstań-
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czej”. Można w nich było odebrać flagę
z rąk ubranego w historyczny strój Wójta,
zobaczyć auta z epoki lub zrobić sobie
zdjęcie z powstańcami i zabytkowymi
pojazdami oraz porozmawiać - nie tylko
o zwycięskiej insurekcji lat 1918 – 1919.
- Obywatele mamy dla Was flagi.
Wywieście je przed swoimi domami.

rozpocznie działalność na przełomie
stycznia / lutego 2022
- OPIEKA WYTCHNIENIOWA
– rekrutacja do programu rozpocznie
się w I kwartale 2022 r.
- ASYSTENT OSOBISTY OSOBY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ- rekrutacja
do programu rozpocznie się w I kwartale 2022 r.
- BUDUJ RELACJE-chroń dziecko-uzależnienia niszczą- adresatami
byli mieszkańcy Gminy Dopiewo .
- RODZINNY RAJD ROWEROWY- ŻYCIE BEZ UZALEZNIEŃwspólne działanie z GBPiCK , GOSIR,
Policją z Dopiewa
- OTWÓRZ SIĘ NA POMOCDWIE EDYCJE KAMPANII - interaktywne projekty o zdrowiu psychicznym i uzależnieniu od internetu oraz
przeciwdziałaniu alkoholizmowi wśród
młodzieży i dorosłych
- UDZIAŁ W FILMIE EDUKACYJNYM pracowników socjalnych
z OPS Dopiewo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Magdalena Popłońska-Kowalska
Dyrektor Ośrodka
Pomocy Społecznej

Niech wiszą tak długo, jak trwało powstanie, do 16 lutego. Dziś obchodzimy
103. rocznicę wybuchu zwycięskiego
Powstania Wielkopolskiego. Od tego
roku jest ono świętem narodowym –
mówili do oczekujących mieszkańców
„współcześni powstańcy”.
Rano samorządowcy, przedstawiciele
gminnych jednostek i organizacji złożyli
wiązanki i zapalili znicze w miejscach
pamięci, związanych z Powstaniem Wielkopolskim, znajdujących się na terenie
Gminy Dopiewo - w Dopiewie pod tablicą pamiątkową na ścianie urzędu i przy
głazie obok dworca kolejowego, gdzie
w dzień po wybuchu powstania miała
miejsce zbiórka powstańcza, w Trzcielinie
pod pomnikiem organizatora tej zbiórki,
oraz dowódcy szturmu na lotnisko na
Ławicy - ppłk. Andrzeja Kopy (wówczas ppor.), w Konarzewie na grobach
wspomnianego dowódcy i proboszcza
miejscowej parafii ks. J. Laskowskiego
(poświęcił sztandar oddziału, wcześniej
organizował strajk dzieci wrzesińskich),
w Więckowicach pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich. Podczas uroczystości w Dopiewie obecne były poczty sztandarowe jednostek Ochotniczej
Straży Pożarnej, Związku Harcerstwa
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Polskiego - Szczepu w Dopiewie, Koła
Polskiego Związku Wędkarskiego w Dopiewie oraz Sołtysów Gminy Dopiewo.
Pieśni patriotyczne i niepodległościowe
zagrała Orkiestra Dęta Gminy Dopiewo.
Po zmierzchu rozświetlone zostały na
biało - czerwono budynki użyteczności
publicznej - urząd i dworzec w Dopiewie
oraz rotunda szkoły podstawowej nr 2
w Skórzewie, której patronem jest I.J.
Paderewski - pianista i mąż stanu, któ-
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rego przemówienie z okna Hotelu Bazar
w Poznaniu w przeddzień wybuchu powstania uznawane jest za powstańczą
iskrę zapalną.
W tym roku po raz pierwszy, mimo
103 lat jakie dzielą nas od wybuchu,
27 grudnia jest w Polsce „Narodowym
Świętem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego”. Powstanie zadecydowało
o zachodniej granicy odradzającego się
po 123 latach zaborów państwa polskie-

go. Symbolicznie za datę zakończenia
insurekcji przyjmuje się 16 lutego 1919 r.
- dzień rozejmu w Trewirze, choć były
miejsca na terenie objętym powstaniem, gdzie ogień walki jeszcze tego
dnia nie wygasł.
Adam Mendrala,
fot. Michał Juskowiak,
Beata Spychała, Adam Mendrala
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Andrzej Kopa i Powstanie Wielkopolskie

Rozmowa z Eligiuszem Tomkowiakiem, regionalistą z Dopiewa.
Jaki był udział przedstawicieli
naszej Gminy w przygotowaniach
do Powstania Wielkopolskiego?
- Istotną rolę w tych przygotowaniach odegrał ppor. Andrzej Kopa z
Trzcielina. Został dowódcą Straży
Ludowej dla Powiatu Zachodnio - Poznańskiego. Polacy pod pretekstem
porządkowania spraw na terenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego, postanowili stworzyć oddziały porządkowe
jesienią 1918 r. Straż Ludową. Niemcy
nie spodziewali się wybuchu działań
zbrojnych ze strony ludności polskiej.
Byli przerażeni tym, co się u nich działo (nastroje rewolucyjne). Dlatego nie
zareagowali w porę adekwatnie do
sytuacji. Powołanie Kopy na komendanta Straży Ludowej było wynikiem

Andrzej Kopa w mundurze
niemieckiego oficera
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spotkania, które odbyło się 12 listopada
1918 r. w Poznaniu, gdzie zebrały się
osoby zainteresowane odzyskaniem
przez Wielkopolskę niepodległości.
Utworzono wtedy powiatową Radę
Ludową i Straż Ludową.
Co to była za formacja?
- Straż Ludowa była zorganizowana dla ochrony ludności polskiej przed
atakami ze strony Niemców. Była to
formacja ochotnicza. Jej utworzenie
miało znaczący wpływ na przebieg
Powstania Wielkopolskiego. Pierwsze
oddziały tej Straży, początkowo nazywanej Obywatelską, zaczęto tworzyć
jeszcze w październiku 1918 r. W dniu
17 października 1918 r. odbyło się w
Poznaniu tajne spotkanie „mężów zaufania” z Poznania, Gniezna, Inowrocławia, Kościana, Obornik i Szamotuł.
Na nim powołano do życia konspiracyjną 9-osobową Komendę Tymczasową
Straży Obywatelskiej, na której czele
stanął Julian Bolesław Lange, działacz
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.
Komenda ujawniła swoje istnienie, wraz
z Komitetem Obywatelskim 10 listopada.
Początkowo Straż funkcjonowała tylko
w Poznaniu. Z czasem, na skutek apeli
Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej,
zaczęto tworzyć Straże także w innych
miejscowościach. Dlatego zebranie w
Powiecie Zachodnio Poznańskim odbyło się 12 listopada 1918 r. W Gminie Dopiewo zorganizowane zostały
pierwsze oddziały. Początkowo były to
drużyny, później plutony. Powstały w
Konarzewie, Dopiewie i Więckowicach.
Członkowie Straży Ludowej stawili się
jako pierwsi na zbiórce powstańczej w
Dopiewie, którą zwołał Andrzej Kopa
28 grudnia 1918 r.
Skąd powstańcy mieli broń?
Po powrocie do domu z listopadowego spotkania Kopa zawiadomił o
utworzeniu Rady Ludowej w Poznaniu Plucińskich ze Swadzimia i Brezę,
właściciela majątku w Więckowicach.
Wtedy telefony były głównie we dworach, komunikacja miała więc pewne
ograniczenia. Hrabia Breza był dość
wyrywny, więc już popołudniu tego
samego dnia wystawił posterunki na
trakcie bukowskim, złożone z pracowników dworu, do rozbrajania Niemców.
Początkowo posterunkowi mieli widły
i kosy. Dozbroili się, gdy zdobyli pierwsze karabiny od niemieckich żołnierzy,
którzy tamtędy przechodzili. Zbierano w
ten sposób broń na wypadek powstania.
Tworząc Straż Ludową, Andrzej Kopa
pozyskał od władz niemieckich 120 ka-

rabinów, wraz z amunicją. Broń była
nowa i pochodziła prosto z magazynu.
Tłumaczył, że trudno dbać o porządek
bez broni. Złożony został wniosek, który
spotkał się z akceptacją niemieckiego
komendanta. To był ewenement, że
uzyskał je w sposób legalny. Niemcy
uzbroili Kopie oddział jeszcze przed
wybuchem powstania. Naczelna Rada
Ludowa hamowała wystąpienie zbrojne
przeciwko Niemcom. To, co się stało,
to było działanie oddolne. Powstanie
wybuchło spontanicznie. Potem broń
zdobywano w walkach.
Dlaczego ppor. Andrzejowi Kopie z Trzcielina powierzono funkcję
Komendanta Straży Ludowej?
- Rada Ludowa była organem administracyjnym, polską formą autonomii.
Powoływano jej oddziały powiatowe i
gminne. Na terenie dzisiejszego Powiatu

Ppłk. Andrzej Kopa
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Członkowie Tymczasowej Kapituły Orderu Virtuti Militari na Placu
Saskim w Warszawie, 22.01.1920 (Andrzej Kopa drugi z prawej)

Poznańskiego i miasta Poznania funkcjonowały powiatowe Rady Ludowe dla
Powiatu Zachodnio - Poznańskiego i
dla Powiatu Wschodnio - Poznańskiego.
Z Radami związane były oddziały Straży
Ludowej. Występując o zgodę stworzenia
Straży Ludowej, która była oddziałem
porządkowym, czymś na wzór policji,
podlegającym Radzie Ludowej, trzeba
było, dla bezpieczeństwa, uzbroić osoby
wykonujące obowiązki porządkowe.
Kopa był w Powiecie Zachodnio - Poznańskim jedynym z niewielu oficerów wojennych, obok Plucińskich ze
Swadzimia. Odpoczywał w majątku
w Trzcielinie, ze względu na chorobę.
Zgłosił się na spotkanie tworzącej się
powiatowej Rady Ludowej. Uznano, że
ma największe doświadczenie bojowe
z okresu I wojny światowej, które zdobywał jako oficer pruski. Był dobrym
żołnierzem, artylerzystą. Walczył na
froncie zachodnim. Pierwszy awans
dostał w 1915 r. Został odznaczony
niemieckimi Krzyżami Żelaznymi I i
II klasy oraz odznaczeniem austriackim
za I wojnę światową. Krzyże Żelazne

II klasy były niemieckim odpowiednikiem Krzyża Walecznych, służyły do
motywowania ludzi. Otrzymywali je
także Polacy z zaboru pruskiego, walczący w szeregach armii niemieckiej na
wszystkich frontach I wojny światowej.
Jak powstał oddział powstańczy
w Dopiewie?
- Ogłoszona przez Andrzeja Kopę
zbiórka powstańcza miała miejsce 28
grudnia 1918 r. o godz. 18:00 w okolicy dworca kolejowego w Dopiewie. Na
miejsce przybył tłum mężczyzn chcących
wziąć udział w zbrojnym wystąpieniu
przeciwko Niemcom. Byli to mieszkańcy Powiatu Zachodnio - Poznańskiego,
który obejmował wówczas: Dopiewo,
Luboń, Komorniki, Rokietnicę, Stęszew
i Tarnowo Podgórne. Zgłosiło się ponad
1200 ochotników. Kopa odrzucił najmłodszych i najstarszych, zostało 800.
Z tego oddziału utworzono trzy kompanie piechoty, potem w styczniu 1919 r.
czwartą kompanię - karabinów maszynowych. Oddział, który powstał w
Dopiewie, początkowo był rezerwowy,
ale został wykorzystany dość szybko.

Koszary w Ławicy po zdobyciu przez powstańców 6 stycznia 1918 r.
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Jego część została wysłana do Wolsztyna, gdzie w nocy z 5 na 6 stycznia 1919
r. wzięła udział w walkach i odnosząc
zwycięstwo. Tam powstańcy zdobyli w
walkach 6 ciężkich karabinów maszynowych. W tym samym czasie druga
część oddziału wzięła udział w walkach
o lotnisko w podpoznańskiej Ławicy,
które zdobyła. Na przejętych poniemieckich maszynach wkrótce namalowano
biało – czerwone szachownice. Zdarza
się współczesnym pomijać rolę Andrzeja
Kopy w zdobyciu lotniska, które dało początek naszej flocie powietrznej, wskazując na zasługi Mieczysława Palucha. On
jednak wchodził w skład sztabu Kopy.
Źródła jasno i wyraźnie mówią o tym, że
dowódcą tej akcji był ppor. Andrzej Kopa.
Mieszkańcy Gminy Dopiewo wstępowali
też do innych oddziałów - w Buku, gdzie
powstały dwie kompanie powstańcze
i w Grodzisku. Grupy powstańcze organizowano w wielu wielkopolskich
miejscowościach. Zazwyczaj były one
niewielkie, wielkości drużyny bądź plutonu, czasem większe, jak te w Dopiewie
czy Buku.
Skąd czerpiemy informacje
o tym, co się wtedy działo w Gminie
Dopiewo?
W Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej
można znaleźć niewielkie wydawnictwo
z 1928 r., ze wspomnieniami Andrzeja
Kopy z tego okresu. Przed kilku laty
odnaleziony został pamiętnik ppłk. Kopy
- 127 stron nieznanych dotąd wspomnień
z lat 1910 -1947. Dobrym źródłem informacji jest też kronika szkoły w Dopiewie (Najprawdopodobniej autorem
zapisków w kronice szkolnej był ówczesny kierownik szkoły. Do 27 grudnia
1918 r. pisał on kronikę po niemiecku,
a od 28 grudnia po polsku). W kronice
można znaleźć informacje o oddziale
powstańczym z Dopiewa. Dowiadujemy
się o jego stworzeniu, o tym gdzie były
zakwaterowane grupy wchodzące w
jego skład - w szkołach w Konarzewie,
Dopiewcu i Dopiewie, w tzw. dominium
w Dopiewie (dom Państwa Nowickich).
Oficerów zakwaterowano na piętrze w
budynku stojącym przy skrzyżowaniu ul.
Poznańskiej i Wyzwolenia w Dopiewie,
gdzie dawniej znajdowała się gospoda
(dom Państwa Blachnierków).
Powstańcy dużo ćwiczyli na terenie
Dopiewa - był to oddział rezerwowy.
Urządzili strzelnicę w dawnym korycie
rzeki, jadąc w stronę Konarzewa, obok
obecnej suszarni. Wielu mieszkańców
Dopiewa i okolic zginęło podczas I wojny
światowej.
Ze źródeł dowiadujemy się ponadto
o tym, co się działo po Powstaniu Wielkopolskim - z urzędnikami, nauczycie-
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Organizatorzy 10 Pułku Strzelców Wielkopolskich na zjeździe w 1928 roku

lami. Te relacje nie były złe. Niektórym,
gdy wyjeżdżali z Dopiewa, wysyłano
na koszt gminy zgromadzony majątek.
Najwięcej wiemy o tym, co działo się
w Dopiewie i w Więckowicach, gorzej
z innymi miejscowościami. Materiały ze Skórzewa, z nieistniejącego już
dworu, przepadły. Dopiewo było wtedy
w Gminie wsią dominującą, pozostałe
miejscowości były dużo mniejsze, inaczej niż dzisiaj.
Co wiemy na temat udziału
mieszkańców Gminy Dopiewo
w walkach powstańczych?
- Brali udział w najważniejszych
wydarzeniach, jakie miały miejsce na
początku Powstania - w bitwach o Wolsztyn i o Ławicę. Po nich oddział wrócił
do Dopiewa i został uporządkowany. 15
stycznia 1919 r. Kopa wymaszerował z
oddziałem do Biedruska. Tam z luźnych
oddziałów powstańczych uformował
oddział wojskowy. 16 stycznia 1919
r. dowództwo nad powstaniem objął
gen. Józef Dowbor – Muśnicki. Oddział

z Dopiewa, jako I Batalion, był zalążkiem
1 Rezerwowego Pułku Strzelców Wielkopolskich, a później 10. Pułku Strzelców
Wielkopolskich, który powstał w Biedrusku. Dowódcą tego pułku, liczącego
1200 żołnierzy, został Andrzej Kopa.
Trafiły do niego także oddziały z innych
miejscowości. Na terenie koszar w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej Kopa
złożył przyrzeczenie.
Po stworzeniu regularnego oddziału wojskowego, powstańcy wyruszyli
w styczniu 1919 r. na front północny,
gdzie walczyli pod Rynarzewem i na
front zachodni, pod Zbąszyń. To były
ważne walki. Nie zdobyli Zbąszynia,
Niemcy okazali się silniejsi. Straty były
znaczące, wielu powstańców zginęło.
Miasto zostało przekazane Polsce przez
Niemców dopiero w 1920 r.
W połowie 1919 r. pułk Kopy wyszedł
z Powstania Wielkopolskiego - został
wysłany do walk o Lwów. Wielu byłych
powstańców wielkopolskich tam zginęło.
Po powrocie z frontu południowego, pułk

W obecności ks. kapelana Dykierta składa przysięgę dowódca pułku
kpt. A. Kopa, po lewej strome ks. Bronisław Gładysz, za nim A.
Poszwiński i gen. J. Dowbor Muśnicki. Poznań 4. 02. 1919 r.
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przeszedł reorganizację i pojechał na
wojnę polsko – bolszewicką. Tam poniósł
ciężkie straty. Ppłk Kopa został oskarżony przez jednego z generałów o to, że
nie zastosował się do jego rozkazów. Nie
podobał mu się sposób działania Kopy,
który do boju wysłał nie tylko żołnierzy,
ale i administrację pułkową - kucharzy,
pisarzy, itd. Rosjanie zostali wyparci.
Po wojnie polsko – bolszewickiej 1920
r. pułk stacjonował we Wrześni. Kopa
wrócił do Trzcielina, chorował na serce.
Dlaczego marszałek Piłsudski
darzył ppłk. Kopę z Trzcielina wyjątkową sympatią?
- Możemy z całą pewnością stwierdzić, że Józef Piłsudski był w Trzcielinie w 1919 r. Odwiedził Andrzeja Kopę
w jego majątku. O tym spotkaniu wiemy m.in. ze wspomnień mieszkańców
Trzcielina . Nie mamy w Polsce na ten
temat źródeł pisanych, ale są dokumenty w Waszyngtonie - w Instytucie
Piłsudskiego, które potwierdzają, że taka
wizyta miała miejsce. Dokumenty te
znalazły się w Ameryce jako materiały
po Piłsudskim. W tych materiałach jest
teczka ppłk. Kopy. Zawiera ona dokumentację oszczerczej sprawy sądowej
z gen. Baranowskim, którą stłumiono
w zarodku, dlatego, bo Piłsudski bardzo
szanował Kopę. Jest nam znany nawet
numer tej teczki. Niestety, żeby mieć w
nią wgląd, trzeba by osobiście pofatygować się do Waszyngtonu. Piłsudski,
podobnie jak Kopa, był żołnierzem z krwi
i kości, praktykiem. Obydwaj zdobywali
doświadczenie w walce. Obydwaj nie
byli po szkołach oficerskich. Sympatia marszałka do Kopy mogła wynikać
z podobieństw, z zachowania ppłk. Kopy
na froncie.
Potwierdzeniem tego, że był szanowany przez Piłsudskiego było powołanie
go, jako jedynego powstańca wielkopolskiego , do Tymczasowej Kapituły
Orderu Virtutti Militari. Zasiadał
w niej do 1923 r. Występują na zdjęciu, które się zachowało z tego okresu razem z Marszałkiem Piłsudskim
i pozostałymi członkami Kapituły. Mam
zdjęcia z „Żołnierza Polski” z 1923 r.
Do tej Kapituły Kopa został powołany
po wizycie Piłsudskiego w Trzcielinie,
w 1919 r. Piłsudski przyjechał do Wielkopolski na obchody pierwszej rocznicy
wybuchu Powstania Wielkopolskiego,
w grudniu 1919 r.
Rozmawiał: Adam Mendrala (fragment wywiadu "Nasze Powstawnie"
przeprowadzonego
w 2018 r. dla „Czasu Dopiewa”)
Fot. Arch. Eligiusza Tomkowiaka
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Powstaniec
Jan Dembiński (1892 -1919)
- bohater Powstania Wielkopolskiego związany z Palędziem

z innym uczestnikiem tego powstania,
założycielem Związku Plebejuszy Walentym Stefańskim prowadził działalność
spiskową w pobliskich miejscowościach.
Szeroko zakrojona akcja chłopów z kosami przekłutymi na sztorc przygoto-

Magdalena z domu Szymkowiak
i Jakub Dembiński, 1926 r.

Tuż po obchodach 103 rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego, wydarzenia niezwykle bliskiego i ważnego
dla ogółu Wielkopolan, którego od tego
roku rangę jego obchodów podniesiono do
Święta Narodowego, wspominamy przede
wszystkim liczny udział mieszkańców
Gminy Dopiewo w oddziale ppłk. Kopy
w zwycięskim ataku na lotnisko Ławica
(6.01.1919 r.), a następnie w wielu bitwach
na zachodnim odcinku powstania.
Przy okazji tej rocznicy warto przybliżyć sylwetkę bohatera Powstania
Wielkopolskiego - Jana Dembińskiego,
mocno związanego więzami rodzinnymi
z Palędziem.
Jego matka Magdalena Szymkowiak
urodziła się 14.05.1870 r. w Palędziu jako
przedostatnie z ósemki dzieci Stanisława Szymkowiaka (ur. 1829 r.) i Anny
Idźkowiak (ur. 1831 r.) prowadzili oni
jak na ówczesne czasy duże 80-morgowe gospodarstwo rolno-hodowlane.
W okresie postępującego Kulturkampfu
mającego na celu całkowitą germanizację
mieszkańców Wielkopolski szczególną
wagę w rodzinie przykładano do praktyk
religijnych w parafii skórzewskiej jak i
uczestnictwa we wspólnych modlitwach
mieszkańców Palędzia przy pobliskim
Krzyżu. Pielęgnowano tradycje narodowe, a szczególnym kultem darzono
Naczelnika Tadeusza Kościuszkę.
Dużą rolę w rozbudzeniu świadomości narodowej chłopów w tym rejonie
odegrała bliskość Górczyna. To w tej
wsi był sołtysem weteran powstania
listopadowego Maciej Palacz, który wraz
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wanych do ataku na Cytadelę w 1846
roku zakończyła się niepowodzeniem
i osadzeniem wielu z nich w Moabicie.
Późniejszy masowy ich udział w
czasie Wiosny Ludów w 1848 roku a po
niej działalność parlamentarna w Kole
Polskim w Berlinie jest dowodem, że
chłopi w Poznańskiem wcześniej niż w
innych dzielnicach ziem polskich utrwalili swoją polską świadomość narodową.
W 1891 r. Magdalena Szymkowiak
poślubiła w kościele skórzewskim Jakuba Dembińskiego (ur. 20.07.1862 r.)

spokrewnionego przez matkę z rodziną
Palaczów. Małżonkowie zamieszkali w
domu rodzinnych Dembińskich na Górczynie przy Lessingstrasse 7a, przemianowanej po odzyskaniu niepodległości
na Palacza.
Pierwszym ich dzieckiem był syn Jan,
który urodził się 2.07.1892 r. Edukację
odbył w pobliskiej Szkole Górczyńskiej
przy ulicy Bosej 9. Była to duża, nowa
6-klasowa szkoła, do której uczęszczało
ponad 800 dzieci. Dobrze przygotowani
nauczyciele dbali o odpowiedni poziom
nauczania ze szczególnym naciskiem na
naukę języka polskiego, a nawet często

Jubileusz 70-tych urodzin Michała Szymkowiaka, 22.09.1924 r.
W prawym dolnym rogu Magdalena Dembińska z wnukiem od
młodszego syna Bogumiłem. Palędzie ul. Pocztowa 18.
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zdarzało się, że rodzice o niemieckich
nazwiskach zapisywali do tych klas swoje
dzieci. W obronie języka ojczystego trwał
od 26 czerwca 1906 r. do 20 czerwca
1907 r. strajk szkolny.
Przez cały ten okres Dembińscy
utrzymywali ścisły kontakt z Palędziem,
a dzieci ich spędzały wielokrotnie okres
wakacyjny w gospodarstwie prowadzonym przez starszego brata Magdaleny
– Michała (ur. 1854) i Katarzyny z domu
Wiciak (ur. 1858) przy Pocztowej 18.
W kwietniu 1915 r. otrzymał kartę
mobilizacyjną do armii niemieckiej, co
wiązało się z wyjazdem na front zachodni. Wybuch wojny rozbudził wśród
młodych nadzieję, że osłabi ona zaborców i pojawi się okazja na wskrzeszenie
niepodległej Polski. Zdarzało się, że odjeżdżających rekrutów w przyozdobionych wagonach na poznańskim dworcu
żegnano okrzykami: „Niech Żyje Polska!”
Po zakończeniu wojny powrócił w
listopadzie 1918 r. do rodziców. Jak się
później okazało niedługo cieszył się z
ciepła rodzinnego.
Wybuch powstania 27 grudnia 1918 r.
sprawił, że po pierwszych spontanicznych
walkach mieszkańców Poznania w końcu grudnia zaczęto formować wojskowe
oddziały. Najbardziej pożądani do nich
byli przeszkoleni i z doświadczeniem
żołnierze wracający z frontów I Wojny
Światowej.
Przyjęło się powiedzenie , że sukces
powstania wiązał się z dobrym przygotowaniem żołnierskim w armii niemieckiej.
Jan Dembiński po 3 latach służby w
armii niemieckiej został wcielony do 8
Poznańskiej Kompanii I Pułku Rezerwowego Strzelców Wlkp.
Żołnierz musiał być w kilka godzin
wyekwipowany. Średnio kompania
piechoty składała się z 3 oficerów, 16
podoficerów, 140 szeregowców. Na wyposażeniu posiadała 160 karabinów, 1
lekki kulomiot, 200 granatów ręcznych,
26 tysięcy naboi, jedna kuchnia polowa,
2 wozy bagażowe, 4 konie wierzchowe,
6 koni taborowych.
Najbliżsi jego kuzynowie z Palędzia
Walenty i Piotr Szymkowiakowie w tym
czasie brali udział pod dowództwem ppłk.
Kopy 6 stycznia 1919 r. w zdobyciu lotniska Ławica.
8 Poznańska Kompania z Janem
Dembińskim została skierowana na północny odcinek frontu, który przebiegał
na linii rzeki Noteć, Szubin - Rynarzew
– Łabiszyn. Na tym terenie Niemcy zmobilizowały wielotysięczne siły w obawie,
by powstańcze oddziały nie przedostały
się do Bydgoszczy i Piły. Po pierwszych
nieudanych próbach 11 stycznia udało się
zdobyć Szubin. W wyzwolonych miej-
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W środku Piotr Szymkowiak (ur. 1898 r.). Po prawej Walenty Szymkowiak (ur. 1890 r.)

scowościach organizowano nowe władze
polskie, a cały front pilnie patrolowano.
Był to okres silnych mrozów dochodzących do -180C, a co drugi żołnierz
nie miał płaszcza, odpowiedniej bielizny, niektórzy posiadali podarte buty. Z
powodu złych warunków higienicznych
rozwijała się wszawica i inne choroby.
Front ten nie miał odpowiedniego
wspomagania ze strony Dowództwa

pociągu pancernego z obsadą 500 osób.
Bitwa rozpoczęła się 1.02.1919 r.
zmasowanym atakiem nieprzyjaciela na
Szubin i Rynarzewo z użyciem artylerii,
kulomiotów, minomiotaczy. Dodatkowo
2 samoloty ostrzeliwały z karabinów
maszynowych. Walki były wyjątkowo
zaciekłe, a teren trzy razy przechodził
z rąk do rąk. Po obu stronach było wiele
ofiar i rannych.

Mapa sytuacyjna z lutego 1919 r.

Głównego. Dowódcy odcinków byli skazani na własną zaradność i pomysłowość.
27 stycznia dowodzenie frontem
objął płk Grudzielski. Dowódcą odcinka Szubin, w którym walczył Jan
Dembiński był kpt. Jan Tomaszewski,
a jego zastępcom hrabia Ignacy Mielżyński z Iwna. Podarowany przez niego
samochód ułatwił szybszą kontrolę w
terenie. 28 stycznia pod dowództwem
gen. Otto von Belowa skoncentrowanych
było już 3 tysiące dobrze wyposażonych
niemieckich żołnierzy wraz z parciem

Ciężko ranny został też Jan Dembiński, a 2.02.1919 r. w wieku 26 lat zmarł.
Dowódca kpt. Jan Tomaszewski
(1867-1942) wychowany we Francji, po 11
latach od tych krwawych wydarzeń odniósł się z refleksją: „Będąc przeważnie na
służbie u obcych, podróżując po dalekich
morzach, zazdrościłem innym narodom
niepodległości i wolności i marzyłem,
aby Bóg Najwyższy dozwolił mi doczekać chwili walczenia o Polskę. Marzenia
moje ziściły się w późnych latach życia
mojego. Szczęśliwym się czułem, że los
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alfabet świąteczny
pokierował kroki moje do
że pomiędzy kaplicą a bramłodych, patriotycznych
mą główną 1 stycznia 1923
powstańców, z którymi
roku został poświecony kawalcząc o ojczyznę przeżymień węgielny pod budowę
wałem tak wzniosłe chwile.
monumentu. Jego twórcą
Wszyscy byli pełni zapału i
został prof. Stanisław Jagwiary w przyszłość Polski,
min, kierownik Wydziału
przyszłość swoją osobistą
Rzeźby i Ceramiki Szkoły
i widzieli ojczyznę naszą
Sztuk Zdobniczych, który
wielką i jednością silną.”
nadał mu cechy klasycyzuCiało Jana Dembińjącego modernizmu.
skiego zostało przetransKształt monumentu
portowane do Poznania i
nawiązywał do formy stapochowane na Cmentarzu
roegipskiej mastaby, a jego
Górczyńskim. Powstał on
centralnym elementem była
na początku XX w. jako
płaskorzeźba przedstawiawspólne miejsce pochówku
jąca kobietę pochylającą się
dla łazarskiej parafii Matki
nad umierającym powstańBoskiej Bolesnej i staro- Kartoteka ewidencyjna Jana Dembińskiego z adnotacją o jego śmierci cem. Mocno zarysowane fimiejskiej parafii Świętego
gury wyraźnie udrapowane
Marcina. Zaprojektowany przez Boletkaniny oraz układ tej sceny w sposób
sława Ziółkowskiego posiadał regularną jako na dowód, że naród czci i kocha oczywisty nasuwał skojarzenie ze sceną
kwaterową strukturę, a poszczególne tych, co krwią własną stwierdzili swą opłakiwania przez Matkę Boską śmierkwartały otoczone były szpalerami je- służbę Ojczyźnie, wzywa aby tenże naród ci Jezusa. Zwieńczeniem pomnika były
sionów, klonów, platanów i skrzydło- w chwili gdy świat cały na nas patrzy, skrzyżowane lufy armatnie oraz rozłożo-orzechów kaukaskich.
dał obraz zgody z wartości i ładu. Po- ne symetrycznie kule, a nad nimi górował
Na tej nekropolii 1 stycznia 1919 r. cieszając pozostałych żegnał poległych orzeł z rozpostartymi skrzydłami. Poodbyły się wielkie uroczystości związane zapewniając, że pamięć o ich czynie nad rzeźbą umieszczono napis „Cieniom
z pochówkiem dwóch pierwszych ofiar pozostanie w drogiej pamięci długich poległych bohaterów w wielkopolskim
wybuchu powstania – Franciszka Ra- pokoleń.”
powstaniu grudniowem r. 1918/19 pozotajczaka i Antoniego Andrzejewskiego.
Od tej pory Cmentarz Górczyń- stali towarzysze broni i rodacy”.
Kondukt żałobny wyruszył z ulicy ski stał się jednym z głównych miejsc
Z prawej strony wykuto napis: w
Libelta, gdzie w lazarecie fortecznym upamiętniających Powstanie Wielko- walkach o oswobodzenie ziem wielznajdowało się ciało F. Ratajczaka, a na polskie. Co roku w trakcie obchodów kopolskich z wiekowej niewoli pruskiej
ulicy Głogowskiej dołączyła do niego jego rocznicy ciągnęły ulicą Głogowską polegli: Ś.p. Jan Dembiński 2.2.19 pod
trumna A. Andrzejewskiego. Manife- delegacje związków powstańczych wraz Szubinem, Ś.p. Stefan Grabski 12.2.19
stacja narodowa skupiła niemal całą z mieszkańcami miasta, by na grobach pod Żninem, Ś.p. Stanisław Śniegogocpolską ludność Poznania. Wśród licz- pierwszych poległych złożyć wieńce i ki 20.4.20 w Kowlu, Ś.p Maksymilian
nego duchowieństwa, władz, wojska, kwiaty.
Nickel 7.5.19 pod Czarnkowem
znajdował się też Wojciech Korfanty,
Podczas jednego z miesięcznych zeZ lewej strony wykuto napis:
który wygłosił mowę.
brań Towarzystwa Powstańców i Woja- 27.12.1919 podczas zdobywania b. pre„Sławię śmierć poległych, śmierć naj- ków Łazarz – Górczyn wysunięto pomysł zydium policji pruskiej polegli:
piękniejszą, bo świadectwo poświęcenia, wystawienia pomnika na tej nekropolii.
Ś.p. Antoni Andrzejewski ur. 3.6.1901,
ofiary życia dla ojczyzny. Wskazując na Dzięki wielu pomysłom i operatywności Ś.p. Franciszek Ratajczak w 34 roku życia
tysięczną rzeszę uczestników pogrzebu szybko udało się zgromadzić finanse tak,
Wykonawcą monumentu był pochodzący z Włoch sztukator Filipo Salvetti
i art. rzeźbiarz Piotr Cekiera. Dużej pomocy udzielił między innymi dowódca 58
Pułku Piechoty płk. Sikorski (późniejszy
generał), który do prac ziemnych odkomenderował odpowiednią liczbę ludzi,
koni oraz wozów.
20.05.1924 r. odbyło się uroczyste
przeniesienie zwłok wyżej wymienionych 6 bohaterów ze starych grobów
na miejsce przed pomnikiem.
Uroczyste odsłonięcie odbyło się w
niedzielę 13 lipca 1924 r. Wiele tysięcy
mieszkańców, władzy, liczne organizacje,
Bractwo Strzeleckie, Koła Śpiewacze,
organizacje społeczno - narodowe z całej
Wielkopolski, Pomorza oraz Górnego
Śląska, halerczycy, skauci przemaszerowali ulicą Głogowską. Całe miasto
przyozdobione było chorągwiami biaPomnik Powstańców Wielkopolskich na Cmentarzu Górczyńskim
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ło-czerwonymi, kwiatami, napisami.
Uroczyste nabożeństwo za poległych
powstańców odprawił w kościele Matki
Boskiej Bolesnej ks. proboszcz Maliński. Po mszy wszyscy zgromadzeni przy
dźwiękach trzech orkiestr wojskowych
przemaszerowali na Cmentarz Górczyński. W obecności między innymi wojewody Adolfa Bnińskiego, prezydenta Cyryla
Ratajskiego dowódca Okręgu Korpusu nr
VII gen. Kazimierz Raszewski dokonał
odsłonięcia pomnika. Chwili tej towarzyszyły salwy armatnie i karabinowe. Po
bogatej i podniosłej oprawie ceremonii
pochód z powrotem powrócił na Plac
Nowomiejski (dziś Cyryla Ratajskiego),
gdzie po poczęstunku przygotowanym
przez grono pań świętowano do późnych
godzin.
W okresie międzywojennym był to
jedyny monument w Poznaniu upamiętRocznica obchodów z 1926 roku.

tablica z nazwiskami bohaterów.
Warto pamiętać o siostrzeńcu mojego
pradziadka, bohaterze spod Szubina Janie Dembińskim, wzrastającym też
w Palędziu, który poświęcił całe swoje
młodzieńcze życie na rzecz Wolnej Polski. Jego bohaterski czyn został doceniony i wyróżniony pochówkiem w tak
znaczącym miejscu. Jedynie żal, że po
wielu hucznie obchodzonych rocznicach
Powstania Wielkopolskiego już w wolnej
Polsce nie odbudowano pięknego monumentu z Cmentarza Górczyńskiego!
Obecny kształt nagrobka Powstańców Wielkopolskich na Cmentarzu Górczyńskim

niający bohaterski zryw z 27.12.1918 r.
i co roku uroczyście obchodzono jego
rocznicę.
Ten piękny w swojej stylistyce górczyński pomnik został zburzony przez
Niemców w 1940 r. Krótko przed zniszczeniem udało się wydobyć nocą puszkę
z aktem fundacyjnym, chroniąc w ten
sposób podpisanych na nim powstańców
przed dekonspiracją.
Po II Wojnie Światowej tymczasowo
wybudowano płaski nagrobek.

W ramach obchodów pięćdziesiątej
rocznicy powstania wielkopolskiego odsłonięto 18 grudnia 1968 roku istniejący
do dziś pomnik wg Projektu prof. R.
Skupina. Nad powstańczymi mogiłami
po lewej stronie, wznosi się niższa część
pomnika, na której została umieszczona kamienna opaska z napisem: Cześć
Bohaterom.
Przylega do niej asymetryczna, wyższa część pomnika na której umieszczony
został odlany z brązu orzeł, a poniżej

Opracował: Krzysztof Szymkowiak
Źródła: 1. Zbiory rodzinne Szymkowiaków. 2. Alina Kucharska. Ulica
Głogowska – żałobny trakt powstańczy. w: Kronika Miasta Poznania.
Poznań 2019. 3. Archiwum Państwowe Poznań. Kartoteka ewidencji
ludności 1870 – 1931. 4. Górczyn.
Kronika Miasta Poznania. Poznań
2002. 5. Jan Tomaszewski. Walki o
Noteć. Poznań 1930. 6. Zdjęcia „NAC’.

Historyczne miejscowości Gminy Dopiewo
Kontynuując temat z poprzedniego
miesiąca przedstawiam dzisiaj Państwu
kolejną osadę z terenu naszej Gminy,
która znikła z map w XX w.

Twardowo
To folwark powstały około 1750 r.,
założony przez Józefa Wyssogotę Za-
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– część 2.

krzewskiego. Nazwa folwarku pochodzi
prawdopodobnie od nazwiska jego żony
Katarzyny Twardowskiej. Zlokalizowany
był on po drugiej stronie obecnie istniejących torów kolejowych, w okolicy
oczyszczalni ścieków w Dąbrówce. Folwark istniał do początku XX w.
W 1768 r. Józef Zakrzewski, podczaszy wschowski, sprzedał swoje dobra - Skórzewo i Twardowo - swojemu
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Twardowo na mapie z ok 1859 roku

synowi Florianowi za 65 tys. zł. Kilka lat
później (w 1780 r.) Twardowo, wraz z Gurowem i Skórzewem, zostało sprzedane
za 130 tys. zł Ksaweremu i Antoniemu
Chłapowskim.
Następie w ramach podziału braterskiego w 1784 r., Ksawery Chłapowski dał
swojemu bratu Antoniemu: Dąbrówkę,
Dąbrowę, Sobiesiernie, Skórzewo, wraz
z Twardowem, Gurowem, Zakrzewem i
Wyssogotowem.

Prawdopodobnie pierwszą osobą
urodzoną w Twardowie i ochrzczoną w
kościele skórzewskim 4 sierpnia 1750 r.
był Wawrzyniec, syn Antoniego Rudolffa
i Marianny. W latach następnych były
chrzczone kolejne dzieci Antoniego i Marianny: Anna Katarzyna (27 października
1751 r.) i Jan Jerzy (21 kwietnia 1754 r.).
W XVIII w. zamieszkiwały w Twardowie
rodziny: Jakuba i Doroty Skowronów,
Marcina i Anny Jeleniów oraz Jana i

Mapa z 1910 roku z pozostałością
po folwarku Twardowo

Marianny Guciów. Po wybudowaniu linii kolejowej folwark podupadł a w jego
miejscu powstała siedziba dróżnika – na
mapie oznaczona jako B.W.
Dr Piotr Dziembowski
Fot. Fot i graf. z Arch.
P. Dziembowskiego

Rynek nieruchomości
w Gminie Dopiewo w II poł. 2021 r.
Ostatnie półrocze przyniosło kilka
znaczących zmian na rynku nieruchomości. W jednym czasie zbiegło się bowiem
wiele negatywnych zjawisk, które łącznie
spowodowały spadek optymizmu konsumentów. Po pierwsze Rada Polityki
Pieniężnej rozpoczęła cykl podwyżek
stóp procentowych co spowodowało
wzrost rat kredytów hipotecznych, po
drugie rekordowa inflacja przyczyniła
się do skoku kosztów utrzymania nieruchomości, po trzecie trwał kryzys na
granicy Polsko-Białoruskiej i po czwarte
śmiertelne żniwo zbierała kolejna fala

pandemii, rodząc obawy o ponowny
lockdown. Wyżej wymienione czynniki wywarły znaczący wpływ na ocenę
społeczeństwa co do dalszej poprawy
lub pogorszenia sytuacji gospodarczej
w kraju. Nastroje konsumenckie uległy
znacznemu i szybkiemu osłabieniu, a to
zawsze bezpośrednio przekłada się na
podejmowanie decyzji o zakupie nieruchomości.
Na lokalnym rynku nieruchomości w
Gminie Dopiewo ceny nadal rosły, lecz
zauważyliśmy, że niektóre wybrane
kategorie rosły już wolniej albo wręcz

Średnie ceny nieruchomości w gminie Dopiewo
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zanotowały symboliczny spadek. Miało to miejsce szczególnie w przypadku
nieruchomości już bardzo drogich, których cena dotarła ewidentnie na skraj
możliwości finansowych potencjalnych
kupujących. Na lokalnym rynku dało się
również zauważyć ogólne spowolnienie
sprzedaży, spowodowane z jednej strony
wysokimi cenami, a z drugiej obawami
klientów co do swojej przyszłej sytuacji
finansowej.

Mieszkania
Deweloperzy, aby zachować swoje
marże na niezmienionym poziomie,
zmuszeni byli podnieść cenę oferowanych mieszkań. Głównym powodem był
wzrost kosztów wykonawstwa, materiałów budowalnych oraz ziemi pod
budowę. W stosunku do poprzedniego
badania ceny nowych mieszkań w stanie
deweloperskim wzrosły aż o 16%. Najwyższy przyrost miał miejsce tym razem
w Dopiewcu oraz Dąbrówce i to te dwie
miejscowości obok Skórzewa stały się
najdroższymi lokalizacjami. Średni koszt
zakupu mieszkania deweloperskiego w
Gminie Dopiewo o przeciętnym metrażu
65 m2 wynosił 423.200 zł brutto.
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nieruchomości
Ceny 1m2 nowych mieszkań w stanie deweloperskim

Inflacja oraz szybko rosnące ceny
nieruchomości skłoniły wielu inwestorów do zakupu mieszkań w celach
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Ceny 1m2 nowych domów w stanie deweloperskim
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Domy
Wzrost cen domów był wolniejszy niż mieszkań, a także
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Palędzie Konarzewo Dopiewo

I połowa 2021

inwestycyjnych. Wiele lokali było kupowanych na wynajem, a część w celach spekulacyjnych, aby po zakupie i
zakończeniu budowy od razu sprzedać
z zyskiem drożej.
Cały czas mieszkań budowało się
dużo, a szczególnym zainteresowaniem deweloperów cieszył się Dopiewiec
(Osiedle Leśna Polana) oraz pogranicze
Skórzewa i Dąbrowy (okolice ulicy Kozierowskiego).
Rynek wtórny również funkcjonował
bardzo dobrze, a liczba transakcji była
wyższa niż na rynku pierwotnym. Ceny
używanych mieszkań wzrosły podobnie
jak ceny na rynku pierwotnym. Szczególnie zdrożały mieszkania z drugiej ręki
w Dąbrówce, gdzie na moment przygotowywania raportu (grudzień
2021 r.) nie było już w sprzedaży mieszkań od deweloperów.
Średni koszt zakupu mieszkania
wykończonego z rynku wtórnego
w Gminie Dopiewo o przeciętnym metrażu 65 m2 wynosił
502.600 zł.

Dąbrowa
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Gołuski

Trzcielin

dwukrotnie wolniejszy niż wykazany
w naszym poprzednim raporcie. Ceny
domów wzrosły średnio o 9,7%. Na wzrost
cen nowych domów wpływ miały rosnące
ceny działek, wykonawstwa i materiałów
budowlanych. Inaczej niż w przypadku
mieszkań, w przypadku domów mieliśmy
do czynienia ze znacznie wyższymi cenami średnimi. Aby nabyć nowy dom w
Gminie Dopiewo o przeciętnym metrażu
106,2 m2 należało wydać średnio 631.700
zł brutto. Domy używane były droższe
mniej więcej o koszt ich wykończenia
i zagospodarowania działki i wynosiły
średnio 859.550 zł.
Tak wysokie ceny całkowite powodowały, że wielu klientów przestało
być stać na zakup choćby niewielkiego

bliźniaka czy szeregowca. Klienci coraz
częściej odbijali się od szklanego sufitu, dlatego że ich dochody i zdolność
kredytowa rosły znacznie wolniej niż
ceny domów. Trend ten w najbliższych
kwartałach będzie przybierał na sile,
z uwagi na rosnące stopy procentowe.
Aby sprzedaż domów mogła odbywać
się w dotychczasowym tempie, ich ceny
będą musiały iść w parze ze zdolnością
kredytową kupujących.
Do najdroższych lokalizacji należały cały czas Skórzewo oraz Dąbrówka.
Najwyższy procentowy przyrost cen
miał miejsce natomiast w Dąbrowie i
Dopiewie. Do najbardziej poszukiwanych typów domów zaliczyliśmy domy
parterowe wolnostojące z garażem o
powierzchni użytkowej do około 120
m2. O takie domy było najwięcej zapytań w ciągu ostatniego półrocza. Natomiast domów takich na sprzedaż było
bardzo mało, a gdy już się pojawiały, to
kosztowały dużo więcej niż większość
klientów mogła wydać. Dlatego rynek
oferował najczęściej produkty tańsze i
bardziej przystępne tzn. domy bliźniacze
bez garażu o powierzchni około 100 m2.
Najtrudniej i najdłużej sprzedawały
się domy stare (ponad 30-letnie) i o bardzo dużym metrażu. Wielu potencjalnych
kupujących zaczęło obawiać się rosnących kosztów utrzymania nieruchomości. Drożejący gaz i energia elektryczna
będą zniechęcały do zakupu domów, o
wysokich miesięcznych rachunkach.

Działki budowlane
Przez ostanie 4 lata wzrost cen działek budowlanych spowodował prawie podwojenie ich wartości. Pandemia i okres
rekordowo niskich stóp procentowych
napędził napływ kupujących i inwestorów na dopiewski rynek nieruchomości.
Pomimo ogólnego obrazu sprawiającego
wrażenie, że działki cały czas i wszędzie
drożeją, zanotowaliśmy pierwsze oznaki
spowolnienia.
W stosunku do poprzedniego ba-
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nieruchomości
Ceny 1m2 działek budowlanych
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dania zaobserwowaliśmy, że po
raz pierwszy od 4
lat ceny działek w
kilku miejscowościach przestały
rosnąć i ustabilizowały się na poziomie z początku
2021 r. Do takich
miejscowości zaliczamy Skórzewo,
Dąbrówkę, Gołuski i Więckowice.
W
pozostałych
miejscowościach
cały czas dominowały umiarkowane
wzrosty, średnio o 4%.
Przeciętna działka budowlana oferowana do sprzedaży w Gminie Dopiewo
miała 824 m2 i jej średnia cena ofertowa
po raz pierwszy przekroczyła 300.000
zł, osiągając kwotę 309.610 zł. Działki
uznawane są często za dobrą formę zabezpieczenia przed inflacją, dlatego popyt
na nie cały czas przewyższał podaż, a
oferta była bardzo skromna i z każdym
kwartałem kurczyła się.

II poł 2020

I poł 2020

II poł 2019

Nieruchomości
komercyjne
W Gminie Dopiewo w 2021 r. miał
miejsce boom na rynku nieruchomości magazynowych. Większość nowych
obiektów budowana była na działkach
położonych wzdłuż trasy ekspresowej.
W tym roku powstały nowe centra logistyczne Segro w Gołuskach, rozbudowywano centrum logistyczne MLP
w Dabrówce oraz powstawały mniejsze
obiekty magazynowe w Zakrzewie i Dąbrowie. Ponieważ firmom doskwierały

problemy z zapewnieniem ciągłości dostaw, zwiększały stany magazynowe. To
powodowało z kolei coraz większy popyt
na dodatkowe powierzchnie magazynowe. W Gminie Dopiewo prawie wszystkie nowe i gotowe obiekty są w 100%
wynajęte. Wskaźnik pustostanów jest
rekordowo niski i dotyczy tylko starych
budynków położonych daleko od węzłów
transportowych. Największą ilość zapytań zanotowaliśmy o magazyny o małej
powierzchni do około 300 m2, one były
również najdroższe – przeszło 24 zł/m2
netto. Coraz częściej istotną kwestią dla
najemców była minimalizacja kosztów
utrzymania obiektów, z uwagi na rosnące
ceny nośników energii. Dlatego coraz
więcej nowych obiektów magazynowych
przygotowywanych było już pod instalację fotowoltaiki na dachach.
Jeżeli chodzi o rynek biurowy, jest on
w naszej gminie cały czas słabo rozwinięty. Mamy na terenie gminy zaledwie
kilkanaście większych obiektów biurowych. Z uwagi na niską podaż nowoczesnej powierzchni biurowej były one
w większości w pełni wynajęte. Nowe
warianty korornawirusa i jego IV fala
powodowały, że nadal wiele osób pracowało zdalnie, więc popyt na powierzchnie biurowe nie był w pełni rozwinięty.
Ten segment rynku ma naszym zdaniem
duże pole do rozwoju na terenie gminy.
Z działkami komercyjnymi sytuacja
była równie trudna jak na rynku działek
mieszkaniowych. Ofert było mało, a ceny
szczególnie wzdłuż trasy S11 można było
uznać za bardzo wysokie.
Cały czas obserwowaliśmy również
wysokie zapotrzebowanie na lokale usługowo-handlowe w Skórzewie i Dąbrówce.
Takich obiektów od dawna brakuje, dlatego jest tutaj szansa dla potencjalnych
inwestorów.

Podsumowanie
Rok 2021 przyniósł na rynku wiele zmian. Szczególnie jego końcówka
zaowocowała w zjawiska, które mogą
zmienić bieg wydarzeń w przyszłym
roku. Rosnące stopy procentowe, wysoka
inflacja i wolniejszy wzrost PKB mogą
wpływać na sytuację na lokalnym rynku
nieruchomości w 2022 r. Ciężko obecnie
tworzyć scenariusze, ale widzimy pierwsze sygnały, że boom trwający od ponad
4 lat może dobiegać końca i czeka nas
czas pewnej korekty. Co niekoniecznie
musi być złe, bo rynek ustabilizowany
jest zdrowszy w dłuższej perspektywie.
Opracował: Marcin Witkowski
www.witkowski-nieruchomosci.pl
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przyroda

Świat koloru białego

Gdy piszę te słowa, zima ponownie
nadrabia zaległości. Kolor biały wjechał
na scenę krajobrazu. Zakrył to, co ma
być ukryte przed ciekawskim okiem, ułatwiając podglądanie dzikich zwierząt. Na
polach możemy zobaczyć zimowe rudle
saren. Zwróćcie uwagę, że ich zimowa
formacja wypoczynkowa ma strategiczny
układ. Na brzegach grupy znajdują się
„czujki”, które mają baczenie na okolicę

i jako pierwsze wyłapują swoimi zmysłami potencjalne niebezpieczeństwo.
Kiedy temperatura spada poniżej
zera, zwierzęta napotykają na trudności. Potęgują je opady śniegu, który
zakrywa potencjalne źródła pokarmu
- „łołogi” z ubiegłorocznymi nasionami,
miejscami zieloną trawę, rowy z wodą
do picia. Od razu nasuwa się pytanie:
„karmić i jeśli karmić to kiedy i czym?”.
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Gdy chcesz karmić, to rób to regularnie. Jak nie możesz tak, to
nie zaczynaj. Ptaki zapamiętują
miejsca, gdzie mogą coś zjeść.
Po co mają zużywać cenną
energię na sprawdzenie, że u
Ciebie nie ma dzisiaj „papu”?
Jak temperatura poniżej zera można karmić. Karmnik trzeba
czyścić z resztek. Pokarm ma
być świeży. Mogą być to nasiona
słonecznika, kasze – jaglana i
gryczana (z wyjątkiem kaszy gryczanej
palonej), ziarna zbóż. Będą to kuszące
smaki dla sikor, dzwońców, wróbli, mazurków, czy nawet grubodziobów. Dla
ptaków wodnych możecie przygotować

ugotowane - bez soli - i drobno pokrojone warzywa. Dla kosów, kwiczołów,
jemiołuszek możesz zaserwować umyte
jabłko (umyte - pozbawione woskowania i resztek pestycydów). Do amatorów
owoców, na przykład dzikiej róży, należą
jeszcze oprócz tych trzech wymienionych:
szczygły, gile, grubodzioby, dzwońce,
mazurki, czubatki i drozdy. Przechadzając
się polną drogą można je zaobserwować
przy bogatych w owoce zaroślach.
Śnieżne tło daje możliwość obserwacji ptaków i ich zimowych zachowań. Z
zachwytem obserwowaliśmy
naszego lokalnego krogulca,
którego pieszczotliwie od lat
nazywamy „Rafałkiem”. Jest
nadzwyczaj szybki, 100 km/h
to dla niego przysłowiowa
bułka z masłem. Podczas lotu
świetnie steruje ciałem, bez
problemu wywijając zaskakujące akrobacje za potencjalnym posiłkiem. Umożliwia mu to budowa skrzydeł,
są krótkie i szerokie. W zimie

w skład jego posiłków wchodzą drobne
ptaki, jak wróble (od nich zyskał przydomek krogulec-wróblarz) i czasem odwiedza nasz ogród robiąc sobie zakąskę.
Innym charakterystycznym drapieżnikiem, którego można zauważyć zimową
porą, jest nieduża, brązowa pustułka.
Charakterystyczne dla niej jest nietypowe zawisanie w powietrzu, gdy ciągle
energicznie i szybko macha skrzydłami.
Po tym możecie ją rozpoznać, tak jak i
ja po wieloletnich naukach mojego taty
- „pustułka zawisa”. Wreszcie jak sama
ją zobaczyłam, to automatycznie mi się
wypsnęło: „O, pustułka!”
Mamy nadzieję, że pokrywa śnieżna
utrzyma się długo, że dostarczy Wam
wiele radości i nowych przyrodniczych
obserwacji. Możecie się z nami podzielić
Waszymi obserwacjami przyrodniczymi
pisząc e-maila na adres: dzikastrona.
dopiewo@gmail.com
Zima to dobry czas, by powiedzieć
parę słów o karmniku. Na samym początku warto wiedzieć, jakie miejsce jest
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przyroda / kuchnia
najlepsze, aby ustawić karmnik, jak o
niego zadbać i co do niego wsypać.
Pamiętaj, dokarmianie ptaków zacznij, gdy przyjdą mrozy lub ziemia jest
pokryta śniegiem. Ptaki w tym czasie
mają ograniczoną możliwość znajdywania pokarmu.
W jakim miejscu ustawiamy
karmnik?
•
Karmnik ustaw w miejscu widocznym dla ptaków. Najlepiej w pobliżu jakiegoś krzewu czy drzewa, tak
by ptaki mogły się w nim schronić
przed drapieżnikiem lub po prostu
przysiąść i spokojnie zjeść.
•
Ustaw go z dala od niebezpieczeństw.
Unikaj miejsc w pobliżu drogi, budy
psa czy przeszklonych miejsc budynków.
•
Nie ustawiaj karmnika na wolnej
przestrzeni, ponieważ twoi goście
w stołówce będą łatwym łupem dla
drapieżnika.
•
Jeśli miejsce, gdzie planujesz ustawić karmnik odwiedzane jest przez
koty, lepiej w ogóle zrezygnuj z karmienia ptaków. Staną się łatwym
łupem kotów.
Jak prawidłowo dbać o karmnik?
•
Zadbaj o prawidłową konstrukcję
karmnika. Najlepiej żeby miał spadzisty, długi daszek.
•
Dzięki temu pokarm w nim nie będzie tak łatwo namakał. Dobrym

•

•

•

•

•

wyborem jest karmnik z automatycznie uzupełniającym się ziarnem.
Karma jest dobrze zabezpieczona
przed warunkami atmosferycznymi.
Uzupełniasz go raz na kilka dni a
pokarm wypada z niego w takiej
ilości jaką zjedzą ptaki.
Jeśli już zacząłeś dokarmianie to rób
to regularnie przez cała zimę. Pilnuj,
aby nigdy w karmniku nie zabrakło
jedzenia. Ptaki przyzwyczajają się
do karmników. Pusty karmnik zaskoczy je. Przy krótkim zimowym
dniu mogą nie zdążyć znaleźć takiej
ilości pokarmu, która zapewni im
energię na długą, chłodną noc.
Dbaj o higienę ptasiej stołówki. Regularnie czyść karmnik z odchodów
i ewentualnych zepsutych resztek.
Osusz go, jeśli zalega w nim woda.
Co wsypać do karmnika?
Do karmnika wkładaj pokarm naturalny, świeży i nieprzetworzony.
Najlepszym wyborem są oleiste nasiona np. słonecznik (łuskany lub
nie, zależnie czy musisz sprzątać
łuski wokoło
karmnika) i olejarka abisyńska. W
domieszce syp ziarna zbóż. Suszone
owoce są przysmakiem kosa a na
orzechy skuszą się sikorki, dzwońce,
grubodzioby... Dobrym wyborem
będą też ogólnodostępne specjalne
mieszki dla dzikich ptaków.
Uważaj na kule tłuszczowe. Najlepiej
zrób je sam. Ziarna sklej smalcem

Babcina kuchnia

Większość z nas z wielkim sentymentem wspomina ulubione dania
przygotowywane przez nasze kochane
babcie. Smak świeżo wypieczonej chałki
drożdżowej, popijanej ciepłym mlekiem
lub kakao - koniecznie z pianką! – to
dla wielu z nas jedno z najpiękniejszych
wspomnień z dzieciństwa. Na tzw. „babciną kuchnię” składają się tradycyjne
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przepisy, które przechowujemy w starych
zeszytach lub na pożółkłych i poplamionych kartkach. Skrywają tajemnice,
wręcz sekrety, wspaniałych potraw,
które czasami trudno jest odtworzyć.
Przepisy te były gromadzone z pokolenia
na pokolenie, skrzętnie wycinane z gazet,
lub starych kalendarzy, bądź przywiezione z podróży. Najczęściej jednak życie

•

lub przetopioną niesoloną słoniną.
Kupne kule przeważanie mają niezdrowe dodatki, których rolą jest
to, by tłuszcz nie jełczał. Bardzo
niebezpieczne są siatki, w których
wiszą kule. Ptaki potrafią się w nie
zaplątać i zginąć.
Przy karmniku możesz powiesić
słoninę (niesoloną i niewędzoną).
Lepiej wieszaj częściej a małe kawałki, by nie jełczały przy zmianie
temperatury. Zjełczały tłuszcz jest
tak samo niezdrowy dla ptaków,
jak dla nas.

Pamiętaj, aby nie karmić ptaków
pieczywem i resztkami z naszego stołu, które są dla nichbardzo szkodliwe.
Długotrwałe spożywanie chleba przez
nie prowadzi do wielu schorzeń, a nawet
do ich śmierci.
Edukujemy razem ze Stowarzyszeniem Ochrony Sów w ramach projektu
„W trosce o dzikość - pomagaj z głową!”
dofinansowanego przez Urząd Miasta
Sopot.
Tekst i fot. Teresa
i Michał Bartkowiak
Michał Bartkowiak od grudnia 2015
r. publikuje zdjęcia przyrodnicze
na Facebooku – na profilu „Dzika
Strona Gminy Dopiewo”. Prowadzi
też stronę: miodybartkowiaka.pl

zmuszało je do gospodarowania tym co
było. A nasze babcie były i są nadal czarodziejkami w kuchni, zawsze potrafiły
wyczarować coś co pachniało w całym
domu i przywołuje nasze najskrytsze
wspomnienia. Babcina kuchnia to rosół,
który na piecu się „pyrczył” godzinami,
taki złociutki pachnący a do tego makaron własnej roboty. Latem, kiedy było
gorąco, robiło się duże ilości makaronu,
wszystko ręcznie, suszyło się i pakowało
w papierowe torebki, zimą to był rarytas
do rosołu i przepysznej pomidorowej.
Placki ziemniaczane, posypane cukrem,
takie chrupiące, prosto z patelni, kusiły
każdego domownika i gości, dla których
nasze babcie zawsze miały otwarty dom.
A kluski z pokrywki, ze skwarkami,
cebulką i kiszoną kapustą - w zimowe
mroźne dni skupiały wszystkich domowników przy jednym stole. Teraz rzadko
gotuje się zupy naszych Babć: krupnik,
fasolowa, grochówka, ogórkowa, ziemniaczanka, kapuśniak lub „parzybrodę i
ślepe ryby”. To wszystko wymaga czasu i
serca, które nasze babcie tam wkładały.
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kuchnia
Gulasz z żołądków
drobiowych

Moja babcia zawsze mówiła: „Tak smakuje, jak serce ładuje”, ”Gotowanie jest
jak miłość, należy do niego podejść bez
opamiętania albo nie podchodzić wcale”.
Poniżej przytaczam przepisy, które kiedyś
królowały w kuchniach naszych babć i
współczesne, bo babcie idą z postępem
kulinarnym. Jedno trzeba im oddać - nie
marnują jedzenia i gotują w duchu „zero
waste”. Co to znaczy ? - „Nie wyrzucaj
pieniędzy i jedzenia”, co powinno być
hasłem na 2022 r.

Składniki:
- ok. 600 g żołądków kurzych,
- 1-2 cebule,
- 1-2 ząbki czosnku,
- sól ,pieprz, papryka słodka i ciut ostrej,
- kurkuma, ziele angielskie, liść laurowy,
- 1-2 łyżki płaskie mąki, łyżeczka oliwy.

Rolada marchewkowa

Przygotowanie
Najpierw żołądki oczyszczamy i
kroimy na mniejsze kawałki. Potem
wrzucamy je do wody z dodatkiem 2
liści laurowych i kilku ziarenek ziela
angielskiego. Gotujemy do miękkości,
co trwa zazwyczaj ponad 2 godz., dlatego dobrze jest je ugotować dnia poprzedniego.

Składniki:
- 500 g marchewki,
- 4 jajka,
- 50 g masła,
- 1 łyżeczka cukru,
- 1 łyżka ostrej musztardy,
- 150 g twarogu,
- 1-2 łyżki śmietany,
- 1/2 pęczka szczypiorku lub
koperku (sezonowo),
- szczypta chili, pieprzu, soli.
Przygotowanie
Marchewkę należy obrać i zetrzeć
na tarce do jarzyn (średnia grubość
oczek). Masło rozgrzać na patelni. Dodać
marchewkę, cukier, pieprz, chili i sól do
smaku. Dusić 10 minut, pod koniec dodać
musztardę i zostawić do schłodzenia.
Dodać żółtka i dobrze wymieszać.
Białka ubić dodając szczyptę soli i
delikatnie, kilkoma ruchami wymieszać
z marchewką. Umieścić masę na małej
blaszce wyłożoną papierem do pieczenia.
Wyrównać i piec 20 min. w temp. 1800C.
Po upieczeniu wyrzucić na lnianą
ściereczkę papierem do góry. Drugą ściereczką przykryć na 1-2 min. a następnie
delikatnie zdjąć papier. Twaróg zmiksować ze śmietaną ( jeżeli jest wilgotny
to dać mniej śmietany). Szczypiorek lub
inne dodatki drobno pokroić i dodać
do sera. Doprawić solą i pieprzem do
smaku. Wyłożyć na przestygnięty blat
z marchewki i rozsmarować. Zwinąć
roladę, zawinąć w papier i schłodzić w
lodówce. Zimną roladę kroić w plastry.
Dowolnie udekorować.

Słoikowe smarowidełko
Składniki:
- 600 g łopatki wieprzowej,
- 300 g białego surowego boczku,
- 15 g zwykłego smalcu,
- 2 cebule,
- 4 ząbki czosnku,
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- szklanka białego, wytrawnego lub
półwytrawnego wina lub wody,
- płaska łyżeczka soli,
- 1/2 łyżeczki cukru,
- 3 kulki ziela angielskiego,
- 3 ziarenka pieprzu,
- 3 goździki,
- 3 ziarenka jałowca,
- 1/2 łyżeczki tymianku,
- kilka igieł rozmarynu, majeranek.
Przygotowanie
Mięso i boczek pokroić w grubą
kostkę. Przełożyć do rondla, dodać
smalec, pokrojone na połówki cebule,
smalec i całe, obrane ząbki czosnku.
Przyprawy zawinąć w gazę i zawiązać
sznurkiem. Można je włożyć do metalowej kulki od zaparzania herbaty. Chodzi
o to, by łatwo było je wyjąć. Wszystko
posypać solą i cukrem. Zalać wszystko
wodą -tak, żeby przykryć mięso. Zagotować, zmniejszyć ogień i wszytko dusić
pod przykryciem na najmniejszym ogniu
ok. 2 godz.
Usunąć przyprawy, zalać wszystko
winem i gotować jeszcze ok. 1,5 do 2
godz., aż mięso będzie bardzo, bardzo
miękkie. Gdyby płynu pozostawało dużo,
trzeba go odparować bez przykrycia, aż
zostanie mięso i tłuszcz.
Mięso porozrywać widelcem na włókna, wymieszać z tłuszczem i przekładać
do słoików. Przechowywać w lodówce.
Przed użyciem, należy potrzymać kilkanaście minut w pokojowej temperaturze
by było lepiej smarowne. Najczęściej robię
to z dwóch porcji ,czas taki sam.

Po tym czasie na rozgrzanym tłuszczu szklimy drobno posiekaną cebulę i
czosnek, po czym dodajemy odcedzone
żołądki i niewielką ilość wody z ich gotowania (wody nie wylewam po odcedzeniu, bo przydaje się później do ew.
rozrzedzenia, gdyby potrawa okazała
się zbyt gęsta). Chwilę dusimy, przyprawiamy i na koniec zagęszczamy mąką
ze śmietanką. Możemy do sosu wsypać
świeży koperek - smaczek jest cudowny.
Podajemy z ryżem lub kaszą jaglaną.
Danie jest proste w przygotowaniu,
tylko trzeba je lubić, podobnie jak wątróbkę i inne podroby. Podroby nie cieszą
się specjalnym uznaniem na polskich
stołach, choć są bogactwem składników
odżywczych: białka, cynku, magnezu,
witamin z grupy B. Nasze Babcie wiedziały, jakie dostarczać nam jedzenie
- kaloryczne i z witaminami.

Policzki wieprzowe
w kapuście
Składniki:
- 500 g policzków wieprzowych, tj. 6-8sztuk,
- 250 ml gorącej wody,
- 4 ziarenka ziela angielskiego, 2 liście laurowe,
- 1 łyżeczkę majeranku, tymianku,
- 1 łyżka musztardy miodowej,
- 1 łyżka keczupu łagodnego,
- 1 duża marchewka,
- 1 cebula,
-7 śliwek suszonych,
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kuchnia / poezja
- 1 łyżka mąki pszennej,
- sól i świeżo zmielony pieprz,
- olej do smażenia,
- 500g kiszonej kapusty.
Przygotowanie
Mięso myjemy i osuszamy. Wkładamy do miski. Polewamy olejem. Dodajemy rozgniecione ząbki czosnku, liście
laurowe, gałązki tymianku. Posypujemy
solą i pieprzem, majerankiem,1 łyżką
musztardy i 1 łyżką keczupu, mieszamy.
Wstawiamy na 1-2 godz. do lodówki. Po
tym czasie oprószamy mięso mąką - tak,
aby pokryła ona równomiernie całe mięso. Na patelni rozgrzewamy olej, wkładamy policzki. Smażymy na średnim ogniu
około 5 min. Następnie przewracamy na
drugą stronę i smażymy kolejne 5 min.
Policzki przesuwamy na bok patelni i
w wolne miejsce wrzucamy liście laurowe, ziele angielskie, marchewkę i cebulę.
Należy wszystko posolić i popieprzyć.
Smażymy razem kilka minut. Gdy warzywa się przesmażą, całość zalewamy
wodą lub wywarem jarzynowym, a nawet

Rozważając
wierszem  
Na przełomie dnia
i zmroku  

Domowe wafle
Składniki:
- kostka masła (200g),
- pół szklanki cukru,
- 3-4 łyżki kakao,
- 4 łyżki kaszy manny,
- opakowanie wafli kwadratowych lub
okrągłych.

Żeby nieco złagodzić
Natarczywość swojej mocy,
Opowiedział mi najnowszy sen.
29 XII 2021

Przygotowanie
Masło trzeba rozpuścić w rondelku,
na małym ogniu. Dodajemy cukier, mieszamy aż do rozpuszczenia. Kiedy cukier
się rozpuści, dodajemy kakao, całość dokładnie mieszamy, dodając również kaszę. Pozostawiamy na małym ogniu, tak
aby nie wrzało. Czekamy, aż masa zacznie
gęstnieć i wtedy zdejmujemy z ognia. Po
ostygnięciu przekładamy masą wafle.
Kiedy zostaną przełożone, na wierzch
dajemy coś ciężkiego (np. deskę do
krojenia). Następnie wstawiamy wafle
do lodówki. Po ok. 2 godzinach kroimy
według uznania na trójkąty lub kwadraty
o dowolnych wymiarach.

Barbara „Barbalena” Plewińska,
Sołtys Dąbrówki
Fot. Arch. B. Plewińskiej

Narzucić kapotę,
pożegnać bodyguarda,
Pełniącego służbę
przed progiem
i postawić kropkę.
2 I 2022

Jeszcze zaspana
Ledwo wyzwoliłam się
Z ramion Morfeusza,
Wystarczyło
Jedno spojrzenie w okno,
by mój barwny raj,
O którym śniłam
Stracił kolory.

Kiedy dzień żegnał się
Resztkami słońca,
Zmrok nie zdążył jeszcze
Przekroczyć progu.
Z anielskich piór,
Niczym płatki śniegu
Zaczęły sypać się słowa.
Wystarczyło pochylić się,
Pozbierać
i ubrać w metafory.
Przy latarni,
która wymknęła się
z porozrywanych chmur,
Łatwiej było skończyć,
Co się zaczęło.

Jak pech, to pech

30 XII 2021

Zimowym wieczorem

21 X 2021

Walka z Morfeuszem
Po ciężkim dniu
I przegranej walce z Morfeuszem,
Zmęczone powieki opadły,
Niczym kotary
Po spektaklu dnia.

styczeń 2022

rosołem. Przekładamy wszystko do garnka żaroodpornego, dokładamy 7 śliwek
suszonych i zakrywamy pokrywką. Piec
nastawiamy na 1800C na 1 godzinę. W
oddzielnym garnku gotujemy kiszoną
kapustę. Po godzinie pieczenia na wierzch
policzka wykładamy kapustę i dusimy
jeszcze przez 20 minut. Podajemy z kaszą
lub duszonymi ziemniakami. Policzki to
pyszna, lecz nieco niedoceniona część
mięsa. Odpowiednio przyrządzone są
miękkie i kruche, wręcz rozpływające
się w ustach. Moja Babcia gotowała je w
rosole i podawała w sosie chrzanowym, a
rosołek zasypywała grubą kaszka manną,
wraz z pokrojoną rosołową włoszczyzną
i zaciągała żółtkiem z masłem. To było
obłędne danie, jak na królewskim stole.

Myśli kłębią się
Jak dym
Z kopcących kopciuchów.
Z wolna
Zaczyna ubywać
Bladego pola kartki
I jak strugami po roztopach,
Zaczynają spływać
Całkiem nie głupie metafory.
Niczym
Po zamarzniętych kałużach,
Jeden za drugim
Ślizgają się wersy.
Robi się coraz zimniej.
Czas włożyć rękawice,

Świt z ponurą miną
Nie zapowiadał pogodnego dnia.
Tak, czy owak,
Praca czeka.
Trzynastka pomerdała mi ogonem.
Nad głową zawisły stalowe chmury,
W których
Rozwrzeszczały się grzmoty.
Kolejny tramwaj
O tym samym numerze,
Z daleka świeci napisem
ZMIANA TRASY.
Nic, tylko trzeba z buta.
Zmoknięta do szpiku kości,
Ze strączkami na głowie
I piętnasto-minutowym spóźnieniem
W progu zderzam się
Z lisim spojrzeniem szefowej.
No tak, Nie dość,
że trzynastego,
To jeszcze piątek.
18 XII 2021
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poezja / kultura
W trudnym czasie
Przeglądam się w lustrze
Brudnej kałuży,
Palcami rozczesując
Zmokniętą grzywę.
Szaropióre maluchy
Nie kończąc kąpieli
Przestraszone
Strachem widokiem
stracha na wróble
odfrunęły w gąszcz korony.
Wcale się nie dziwię,
Bo samej siebie nie poznaję.
Końcówka dnia
Rozmyła się w mroku,
A ja z pustogłowiem.
Które ciąży jak kamień,
Odbijam się między regałami.
Niby chcę poczytać.
Tyle książek
Ustawionych na baczność
Wdzięczy się grzbietami
Z tytułami, aż korcą.
Przebieram, wybieram
I odkładam,
Bo co to mi pomoże?
30 XII 2012

Wciąż w tym samym
miejscu
Metafora kolejnego dnia
Dobiega końca,
A ja nadal przyglądam się staruszce,
Która laską rysuje
Okruchy słów i rozrzuca je
Walczącym ze sobą gołębiom.
Nie wyglądają, jak ona
Na zabiedzone.
Z pełnymi brzuszkami
Wznoszą się wysoko ponad.
Poetka, o której piszę,
Jakby puściła korzenie,
Wciąż w tym samym miejscu.
Świat jej się kurczy,
Szadź dawno włożyła
Srebrną czapkę na jej głowę,
Ale nie zamartwia się tym.
Każdego przedwiośnia
Gałęzie starych drzew
Strzepują z siebie biały kurz
I po zachłyśnięciu się
ciepłem promieni,
żyją, jakby od nowa.

W sadzie
Późną jesienią
Świt zarechotał
Przenikliwym wiatrem,
Szusując slalomem
Po gałęziach jabłoni.
Pozrzucane i obite owoce
Ronią łzy soku.
Czy ktoś zechce się pochylić
I przerobić na coś konkretnego?
Czy może nadgryzie i rzuci,
A może przydepnie obcasem
Ze skwaszoną miną.
30 X 2021

Wiersze: Aldona Latosik
Kontakt z autorką:
aldona51@poczta.fm

28 XII 2021

Kultura nie poddaje się pandemii

W minionym 2021 r., który nie był
łatwy ze względu na sytuację pandemiczną, mieszkańcy naszej gminy chętnie
korzystali z oferty, którą przygotowała
Biblioteka i Centrum Kultury w Dopiewie.
Prawie 5 tys. czytelników wypożyczyło
niemalże 119 tys. książek i audiobooków,
a filie naszej biblioteki wzbogaciły się
o prawie 4 tys. nowych woluminów.
Czas lock downu wymusił a jednocześnie nauczył czytelników korzystania
z biblioteki on-line. Mam tutaj na myśli:
rezerwowanie książek przez nasz system
biblioteczny, a także zapisywanie się do
biblioteki za pośrednictwem komputera
i Internetu - bez wychodzenia z domu.
Aktywni Czytelnicy mogą cały czas
bezpłatnie korzystać z platformy Legimi,
która umożliwia dostęp do ponad 60
tys. ebooków i audiobooków. W 2021 r.
wprowadziliśmy dostęp do nowego serwisu Ebookpoint BIBLIO. Jest to serwis
działający na zasadach tradycyjnej bi-
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blioteki, przeniesionej do sieci. Bazuje
na ofercie znanych wydawnictw, w tym
na wyłączność marek Grupy Helion, ale
także małych, niszowych wydawców.
Dzięki ebookpoint BIBLIO mamy dostęp do ponad 32 tys. pozycji w trzech
formatach: ebooki, audiobooki, kursy
video. Kolejną nowością jest darmowa
wypożyczalnia Academica. Umożliwia
ona korzystanie ze zbiorów cyfrowych
Biblioteki Narodowej. Mamy tutaj dostęp
do 3 476 467 publikacji ze wszystkich
dziedzin wiedzy, również najnowszych,
objętych ochroną prawa autorskiego.
Wystarczy wejść na academica.edu.pl.
Publikacje niechronione prawem autorskim lub licencjonowane, są dostępne
dla każdego użytkownika Internetu bez
żadnych ograniczeń. Publikacje chronione prawem autorskim są dostępne
na komputerze w Bibliotece Głównej
w Dopiewie. Wiosną przed budynkiem
biblioteki w Dopiewie pojawiła się mała

,plenerowa biblioteczka w kształcie bajkowego domku. Mieszkańcy mogą z niej
korzystać o każdej porze. Zabrać książkę
do domu lub pozostawić swoją już przeczytaną dla innego czytelnika. Z kolei na
Owocowej Plaży w Zborowie zbudowano
letnią bibliotekę. Plażowicze wypoczywający nad jeziorem mogli w dowolnej chwili
skorzystać z setek książek i czasopism.
Oferta zajęć edukacyjno-artystycznych
organizowanych przez GBPiCK w minionym roku została wzbogacona o nowe dla
dzieci i dorosłych. Do obecnej już oferty
wprowadzono język hiszpański, jogę,
salsę oraz zszywkę kreatywkę. W minionym roku udało się zorganizować
trzykrotnie już przekładany z powodu
wprowadzanych obostrzeń koncert Michała Bajora. Artysta zaprezentował na
scenie widowiskowej w Konarzewie utwory ze swojej najnowszej płyty. W 2021
r. odbyły się także imprezy i wydarzenia dla dzieci i dorosłych. Zaskakująco
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sport

dużą frekwencją cieszyło się spotkanie
plenerowe i obserwacja gwiazd z popularyzatorem astronomii, dziennikarzem
naukowym i prezenterem TV Karolem
Wójcickim. Jest on twórcą największego w Polsce astronomicznego fanpage
„Z głową w gwiazdach” na Facebooku.
Jak zawsze wielka popularnością cieszyły się obchody Dnia Dziecka, Jesienny
Wielkopolski Przegląd Amatorskich
Grup Teatralnych „Dopiewska Jesień
Teatralna” a także Wielkie Ubieranie
Choinki w Dopiewie z koncertem Arki
Noego. Latem Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Dopiewie
zorganizowała cykl spotkań i warsztatów
wakacyjnych dla dzieci i młodzieży. Nie

zabrakło plenerowego Kina na leżakach
w Dopiewie, Konarzewie, Skórzewie
oraz w Dąbrówce. Z okazji 100 urodzin
Stanisława Lema, zorganizowaliśmy
wystawę „Stanisław Lem … on już to
wiedział. Wystawa została zaprezentowana w Konsulacie Generalnym RP
we Lwowie oraz polskich szkołach we
Lwowie. Od czerwca minionego roku
wystawa podróżowała po bibliotekach
i szkołach na terenie całej Polski.
Jak zawsze o tej porze zapraszamy do
włączenia się w organizowanie 30 finału
WOŚP, który w tym roku odbędzie się
na placu gminnym w Dopiewie. Mamy
nadzieję, że pandemia wkrótce ustąpi
i wrócimy do pełnej normalności i jeszcze

bogatszej oferty kulturalno-bibliotecznej.
Nie zabraknie na pewno kontynuacji imprez kulturalnych, które na stałe weszły
do kalendarza wydarzeń i cieszą się od lat
dużym zainteresowaniem. Odbywać się
będą cyklicznie warsztaty edukacyjno-artystyczne, okazjonalne zajęcia warsztatowe, koncerty i spotkania z teatrem.
Informacje o bieżących wydarzeniach
znaleźć można na stronie www.bibldop.
pl oraz profilu biblioteki na Facebooku.
Zapraszamy!
GBPiCK w Dopiewie
Fot. Łukasz Mańczak

Pierwsza odsłona Grand Prix Piłki Nożnej
Po raz 20. Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Dopiewie zorganizował
Grand Prix w Piłce Nożnej Orlików I
Żaków o Puchar Prezesa Wielkopolskiego
Związku Piłki Nożnej - Pawła Wojtali.
Wydarzenie honorowym patronatem
objęli Starosta Poznański - Jan Grabkowskiego i Wójta Gminy Dopiewo - dr
Pawła Przepióry.
Po przerwie pandemicznej znów
mogły się spotkać zespoły nie tylko z
Wielkopolski. Organizatorzy zaprosili
młodych adeptów piłki nożnej m.in. ze
Zbąszynka, Kościana i Swarzędza, którzy
zagrali w kategorii Orlik - rocznik 2011
i młodsi oraz Żak - rocznik 2013 i 2014
– od 7 roku życia.
Celem Grand Prix jest rywalizacja
sportowa i integracja dzieci z różnych
klubów. Takie wydarzenia sprzyjają
utrzymaniu dobrej kondycji psychicznej w czasach pandemii.

GP Orlików
W sobotę 8 stycznia od rana halą
GOSiR w Dopiewie zawładnęli Orlicy z
8 drużyn. W wyniku losowania 8 drużyn podzielono na dwie grupy. Wśród
losujących był m.in. jeden z najlepszych
pomocników Lecha Poznań w latach
1973-80 - Zbigniew „Dłuto” Milewski
(16.04.1978 r. w meczu ze swoim wcze-
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śniejszym klubem Zawiszą Bydgoszcz
zdobył najszybszego gola w historii „Kolejorza”, bo już w 30 sekundzie! Obecnie
jest on pracownikiem GOSiR w Dopiewie
- animatorem Orlika 2012 w Skórzewie).
W rozgrywkach grupy A najlepsza
okazała się Akademia Piłkarska Reissa
Kościan II, druga była Akademia GKS
Dopiewo, a kolejne miejsca zajęli Orkan
Konarzewo i Korona Zakrzewo. Z kolei
grupę B z 3 zwycięstwami wygrał Kościan
I przed AP Wilki Dąbrówka, Canarinhos
Skórzewo i UKS Lider Swarzędz. Do finału
awansowały dwa zespoły z grupy B, a w
meczu o 3 lokatę w turnieju, doszło do
rewanżu pomiędzy dwoma najlepszymi
drużynami grupy A, które wcześniej ze
sobą zremisowały 0:0. Ten turniej XX
Grand Prix Orlików o Puchar Prezesa
WZPN pod honorowym patronatem
Starosty Poznańskiego, z kompletem
zwycięstw, wygrała AP REISSA KOŚCIAN I (trener Tomasz Woźniak), która
w 5 meczach zdobyła aż 20 goli, tracąc
tylko 1! Na kolejnych miejscach uplasowali się: 2. AP WILKI DĄBRÓWKA,
3. AKADEMIA GKS DOPIEWO, 4. AP
REISSA KOŚCIAN II, 5. KS ORKAN
KONARZEWO, 6. KS CANARINHOS
SKÓRZEWO, 7. UKS LIDER SWARZĘDZ,
8. KS KORONA ZAKRZEWO. Najlepszym zawodnikiem został wybrany Mar-

cel Skórzanek (zdobywca 7 bramek dla
AP REISSA KOŚCIAN I), a najlepszym
bramkarzem uznano Borysa Czyżewskiego z Akademii GKS DOPIEWO. Warto
wspomnieć, że w I zawodach GP Orlika
wystąpiła 1 dziewczynka (Amelia Tyma
z Konarzewa), a najmłodszym zawodnikiem był Eryk Mrówka - też z KS Orkan
Konarzewo (rocznik 2013). Arbitrami
turnieju byli Michał Głomski i Kacper
Hoffmann z Kolegium Sędziów WZPN.

GP Żaków
Dzień później w podobnej formule
rywalizowało 8 drużyn Żaków. Losującą
była m.in. Daria Kaczmarek – utalentowana zawodniczka I-ligowego Bukowsko-Dopiewskiego Klubu Piłki Ręcznej (zdaniem wielu najlepiej rzucająca
z 9 metra w tej drużynie). Po rozegraniu
dwunastu 10-minutowych meczów grupowych, które sędziowali Michał Głomski
i Maciej Rędzio, do półfinału z grupy A
awansowało Canarinhos Skórzewo II
i Orkan Konarzewo, wyprzedzając AP
Wilki Dąbrówka i AP Reissa Kościan II,
natomiast grupę B wygrała Zbąszynecka
Akademia Piłkarska, przed Kościanem I,
Akademią GKS Dopiewo i Canarinhos I.
Okazała się, że grupa ta była mocniejsza,
bo wszystkie zespoły w niej grające, w
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kolejnych spotkaniach okazały się lepsze
od tych z grupy A. W meczu o 3 miejsce w turnieju ORKAN KONARZEWO
wziął rewanż za porażkę grupową 0:2 z
CANARINHOS SKÓRZEWO II. Po bezbramkowym remisie w regulaminowym
czasie gry, okazał on się lepszy w serii 3
rzutów karnych, wygrywając 1:0, dzięki
czemu drużyna z Konarzewa okazała się
najlepszą z Gminy Dopiewo. Także w meczu finałowym do wyłonienia zwycięzcy
potrzebne były „karne”. Po remisie 2:2,
lepiej wykonała je drużyna AP REISSA
KOŚCIAN I, wygrywając ze ZAP ZBĄSZYNEK 1:0. Tym samym podopieczni
T. Woźniaka i S. Flisa zrewanżowali się
zespołowi z woj. lubuskiego za porażkę
grupową 0:1! Kolejne miejsca w I turnieju
XX Grand Prix Żaków o Puchar Prezesa WZPN pod honorowym patronatem
Wójta Gminy Dopiewo zajęli: 5. AKADEMIA GKS DOPIEWO, 6. AP WILKI
DĄBRÓWKA, 7. KS CANARINHOS SKÓ-

RZEWO I, 8. AP REISSA KOŚCIAN II.
Najlepszym zawodnikiem imprezy został
wybrany Patryk Grys (zdobywca 6 goli
dla AP Reissa Kościan I), a bramkarzem
- Wojciech Miśkiewicz (ZAP Zbąszynek).
Najmłodszym zawodnikiem, który strzelił
bramkę był Dominik Matuszak z Kościana
II (rocznik 2015), gola zdobyła też jedna
z dwóch dziewczynek występujących w
turnieju – Amelia Tyma z Konarzewa (r.
2011), oprócz niej na liście uczestników
zawodów była 7-letnia Aneta Suchocka
z Kościana I.
W ramach wpisowego zawodnicy i
trenerzy podczas każdego turnieju mieli
zapewnione wyżywienie i zimne napoje.
Mecze finałowe odbywały się przy godnej
oprawie – zawodnicy wyczytywani przez
spikera wybiegali na płytę boiska przy
iluminacjach świetlnych i hymnie Ligi
Mistrzów. Pierwsze 3 drużyny z danej
kategorii otrzymały puchary, dyplomy i
nagrody rzeczowe, które wręczali Wójt

Gminy Dopiewo - Paweł Przepióra i
dyrektor GOSiR w Dopiewie - Marcin
Napierała. Kapitanowie pozostałych
zespołów odebrali pamiątkowe dyplomy. Były też statuetki i nagrody indywidualne dla najlepszych zawodników
oraz upominki dla wszystkich trenerów,
którzy gratulowali dobrej organizacji I
turniejów GP o puchar Prezesa WZPN
w kat. Orlik i Żak.
Kolejne spotkania GP, niestety także
bez obecności widzów, odbędą się 12 i
13 lutego. Mamy nadzieję, że emocji ponownie nie zabraknie, tym bardziej, że
zgłosiło się do nich aż po 10 zespołów
w każdej kategorii. Wyniki i zdjęcia ze
styczniowych turniejów XX Jubileuszowego Grand Prix w piłce nożnej Orlików
i Żaków znaleźć można na stronie www.
gosir@dopiewo.pl
Mariusz Frąckowiak,
GOSiR w Dopiewie

Wytańczyli mistrzostwo kraju

Mistrzostwo Polski w kategorii
„urban streetdance fusion show” wytańczyli młodzi i utalentowani tancerze
z Klubu Taneczno - Sportowego Activus
działającego na terenie gminy Dopiewo
– z formacja modern i hip-hop chor ”
Step up”.
Mistrzostwa World Association
Dance Federation odbyły się 5 grudnia w Sulęcinie. Świetnie przygotowani tancerze z formacji modern jazz
i hip-hop przywieźli aż 4 złote medale
(Michalina Chojak – debiut baletowy,
2x Tadeusz Pięta – street dance solo i
fusion show, formacja modern - contemporary), 5 srebrnych (Małgorzata

Świderska debiut baletowy, Nina Łuczak
z Zosią Krzywosądzką – debiut w duecie
contemporary, Patrycja Zalewska – urban
street dance, Leonard Namysł – fusion
show) i jeden brązowy (mini formacja
12-16 lat - contemporary).
- To kolejne sukcesy, którymi może
pochwalić się nasz klub. Jesteśmy dumne
z naszych zawodników. Po raz pierwszy
w jednej z choreografii połączyliśmy
aż 36 tancerzy całkowicie odmiennych
technik tanecznych, takich jak hip-hop
i modern jazz, w dynamiczny i zaskakujący projekt, który został nagrodzony
- mówią choreografki Iwona Jackowska
i Amanda Kucak.

- Medale te są wynikiem ciężkiej
pracy, zdolności tancerzy i choreografów. Sukcesy reprezentantów klubu
są powodem do dumy, ale ważny jest
dla mnie indywidualny rozwój każdej
tancerki i tancerza – doskonalenie
techniki, budowanie pewności siebie,
tworzenie dobrych relacji, bez których
nie byłoby dobrej atmosfery, wyników
i tak spektakularnych osiągnięć - mówi
Kinga Żelechowska -Wiśniewska , prezes
i założyciel klubu.
KTA
Fot. Klub Taneczno
- Sportowy „Activus”

Zapraszamy na salę
Zapraszamy na salę aerobic w GOSIR
w Dopiewie. Program oferowanych zajęć
jest różnorodny. Każdy może tu znaleźć
coś dla siebie.
Dla dzieci
•
Karate Washi – poniedziałki i środy
17.00 – 19.30
•
Gimnastyka Artystyczna – poniedziałki 15.00 – 16.00, wtorki 13.30
– 17.00, czwartki 14.30 – 16.45
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•

Aikido – wtorki 17.15 – 19.45,
czwartki 17.15 – 19.45
Taniec Nowoczesny – środy 13.45
– 16.45
Dla dorosłych
Zumba – poniedziałki 19.45 – 20.45,
czwartki 20.00 – 21.00
Aerobic – środa 19.30 – 20.30

•

Joga – wtorki 20.00 – 21.00 piątki
16.45 – 17.45

Szczegółowe informacje i kontakt do
organizatorów na stronie internetowej
www.gosir.dopiewo.pl w zakładce oferta.

GOSiR w Dopiewie
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Sportowe Soboty
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Dopiewie wznawia projekt „ Sportowe
Soboty”. Jego istotą jest bezpłatny dostęp do hal sportowych dla mieszkańców
Gminy. Cieszył się on popularnością w
miejscowości Dopiewo, teraz zapraszamy
do Dąbrówki.
- Założeniem projektu jest korzystanie z hal sportowych znajdujących
się na terenie Gminy przez jej mieszkańców dla rozwoju sportowo-rekre-

acyjnego. Zapraszamy rodziców z
dziećmi do wspólnych ćwiczeń, gier,
zabaw, wspólnych lekcji wychowania
fizycznego – mówi Marcin Napierała
dyrektor GOSiR w Dopiewie, pomysłodawca projektu.
W wybrane soboty, w godzinach
10.00 – 14.00 do dyspozycji mieszkańców będzie oddana hala sportowa Szkoły
Podstawowej w Dąbrówce ul. Malinowa
41. Animatorami zajęć będą nauczyciele
tej szkoły, którzy poprowadzą zajęcia,

wydadzą sprzęt sportowy, będą czuwać
nad bezpieczeństwem.
Do dyspozycji uczestników będą piłki, materace, stół do tenisa stołowego,
zestaw do badmintona, do speed badmintona, inne przyrządy i urządzenia
sportowe oraz ścianka wspinaczkowa
z możliwością wspinania z asekuracją
„na wędkę”.
Terminy „Sportowych Sobót”:
29 stycznia, 12 i 26 lutego, 12 i 26 marca,
16 i 30 kwietnia 2022.
Zapraszamy
MF

Zagrają z sercem o Puchar Wójta Gminy Dopiewo!
Jeszcze nie ucichło echo po turniejach inauguracyjnych „XX Grand Prix
w piłce nożnej ORLIKÓW i ŻAKÓW” o
puchar Prezesa Wielkopolskiego Związku
Piłki Nożnej, pod honorowym patronatem Starosty Poznańskiego i Wójta
Gminy Dopiewo, a GOSiR w Dopiewie już
przygotowuje się do organizacji kolejnej
dużej imprezy sportowej!
Będzie to Amatorski Turniej Piłki
Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Dopiewo dr Pawła Przepióry, który odbędzie się w niedzielę 30.01.2022 r. jako
jedna z gminnych imprez związanych
z WOŚP Jerzego Owsiaka. W imprezie
pt. „ZAGRAJ Z SERCEM” wystąpi aż
12 zespołów, a uczestniczyć w nim będą
tylko drużyny amatorskie, których zawodnicy nie podlegają rejestracji w PZPS
i w wojewódzkich związkach w ostatnich

365 dniach. Zaproszenie GOSiR-u do
udziału w zawodach przyjęły następujące zespoły:
•
Friends Dopiewo I
•
Friends Dopiewo II
•
Monday 21 Dopiewo
•
Dąbrówka Gniezno
•
Taśma Team Granowo
•
For Fun Team Poznań
•
Janusze Poznań
•
Kontra Banda Poznań
•
Ludzie Parkietu Poznań
•
Orion Poznań
•
PUBT Ander-87 Puszczykowo
•
Force In Us Volleyball Stęszew
•
Turniej odbędzie się bez udziału
publiczności i zgodnie z obowiązującymi na dzień zawodów wytyczny-

mi zawartymi w rozporządzeniach
Rady Ministrów dotyczących sytuacji pandemicznej na terenie Polski,
a zawodnicy będą musieli przestrzegać
ew. reżimu sanitarnego związanego z
epidemią COVID-19. Organizatorzy imprezy nagrodzą trzy pierwsze zespoły
pucharami i nagrodami rzeczowymi, a
pozostałe zespoły i najlepszy zawodnik
otrzymają pamiątkowe statuetki. Otwarcie zawodów połączone z losowaniem
grup nastąpi ok. godz. 9.40, pierwsze
mecze na 2 boiskach rozpoczną się o
godz. 10.00, a zakończenie turnieju, którego arbitrami będą sędziowie WZPS,
przewidywane jest na ok. godz. 16.30.

Mariusz Frąckowiak,
GOSiR w Dopiewie

Dopiewo przyznaje stypendia sportowe
Tylko do końca stycznia można
zgłaszać kandydatów do stypendiów
sportowych Gminy Dopiewo na 2022 r.
Wniosek, dotyczący młodego sportowca z
osiągnięciami, może złożyć klub sportowy, związek sportowy danej dyscypliny,
szkoła, w której zawodnik pobiera naukę
lub radny gminy.
Kandydat powinien być zameldowanym mieszkańcem gminy Dopiewo, mieć
mniej niż 21 lat i uprawiać dyscyplinę
olimpijską - w kategorii wiekowej juniora
młodszego, juniora lub młodzieżowca.
Ponadto powinien spełnić co najmniej
jeden z warunków:
•
brać udział w szkoleniu kadry wojewódzkiej lub narodowej,
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uczestniczyć w 2021 r. w Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich,
Mistrzostwach Świata lub Europy,
zdobyć medal w Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży, Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych,
Juniorów, lub Młodzieżowych Mistrzostwach Polski,
w przypadku gier zespołowych wziąć udział w turnieju finałowym
Mistrzostw Polski.

Kapituła Stypendium Sportowego
Gminy Dopiewo ogłosi listę stypendystów w lutym 2022 r. Stypendia będą wypłacane od marca do grudnia 2022 r.
Przyznana kwota będzie uzależniona
od oceny sukcesów . Więcej informacji
można uzyskać pod nr telefonu 61 814
82 62 lub pisząc e-mail na adres: gosir@
dopiewo.pl.
Gmina Dopiewo wspiera młodych
sportowców, przyznając stypendia, od

2014 r. Dotychczas otrzymało je 65
dziewczyn i 47 chłopaków.
Szczegółowe zasady przyznawania
stypendium sportowego Gminy Dopiewo
określa Uchwała nr LVII/395/13 Rady
Gminy Dopiewo z dnia 25 listopada
2013 r. ze zmianami.i
AM na podstawie
inf. GOSiR Dopiewo

GOSiR Dopiewo zaprasza
Zapraszamy na wydarzenia, które
odbędą się w najbliższych tygodniach
w hali sportowej GOSiR, mieszczącej
się przy ul. Polnej 1a w Dopiewie.
12-13 lutego – sobota i niedziela
Finałowe turnieje XX Grand Prix
Orlików i Żaków w piłce nożnej o puchar Prezesa WZPN pod honorowymi
patronatami Starosty Poznańskiego Jana
Grabkowskiego i Wójta Gminy Dopiewo
dr Pawła Przepióry.
27 lutego - niedziela
Zimowy–Halowy to turniej piłki
nożnej drużyn niezrzeszonych.
6 marca - niedziela
Turniej piłki nożnej „Tata Cup” –
przeznaczony jest dla rodziców dzieci
grających w klubach piłkarskich. Preferowane drużyny reprezentujące gminne
kluby sportowe.
Szczegóły na www.gosir.dopiewo.pl
GOSiR Dopiewo
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Rekreacyjnie i sportowo
Podsumowanie i plany

Od czasu wybuchu pandemii wiele się
zmieniło. Obostrzenia obowiązujące w
2021 r. były zdecydowanie przystępniejsze dla sportowców i amatorów rekreacji
w stosunku do 2020 r. Dezynfekcja rąk
stała się powszechna, podobnie jak noszenie maseczek i zachowanie dystansu
społecznego. Trudno jest uprawiać sport
z zakrytymi ustami i nosem w pomieszczeniu zamkniętym, ale są przypadki w
Europie, gdzie takie rzeczy miały miejsce.
W naszych gminnych warunkach
początek 2021 r. zmusił nas do udostępniania obiektów w określonych
panelach czasowych z przerwami na
ich dezynfekcję. Gminne kluby sportowe prowadziły szkolenie sportowe w
reżimie sanitarnym. Osoby rekreacyjnie
uprawiające sport mogły to robić tylko
na świeżym powietrzu.
Wraz z nastaniem wiosny sytuacja
nieco się uspokoiła, a gdy od 28 maja
2021 r. można było organizować imprezy biegowe w zwiększonych limitach
uczestników, to Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Dopiewie dwa dni później
(jak zwykle - w ostatnią niedzielę maja)
zorganizował „Bieg o Koronę Księżnej
Dąbrówki” (30.05.2021 r.). W jego dzie-
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siątej edycji wzięły udział tylko osoby
dorosłe. Bieg odbył się w czterech falach,
co 2 godziny. Jako pierwsi o godz. 10.00
wystartowali chodziarze nordic walking,
następnie biegacze o godz. 12.00, 14.00
i 16.00. Pamiątkowe medale uczestnicy
odebrali przed biegiem wraz z pakietem
startowym. Nie było ceremonii dekoracji, a zwycięzcy wyłonieni zostali na
podstawie osiągniętego czasu spośród
wszystkich fal startowych. Najlepsi nagrody odbierali w siedzibie GOSiR w
Dopiewie przy ul. Polnej.
Przez cały miniony rok dużą popularnością w naszej gminie cieszyła
się ścieżka biegowa w lesie palędzko-zakrzewskim, tereny wokół źródełka
Żarnowiec oraz tereny rekreacyjno-sportowe w Zborowie nad jeziorem
Niepruszewskim.

To właśnie na „Owocowej Plaży” można było spotkać wiele osób korzystających
z zimowych i letnich kąpieli, placu zabaw
czy siłowni. W sezonie funkcjonowało
strzeżone kąpielisko i pole biwakowe, z
jeziora korzystały tysiące osób. W lipcu
i sierpniu GOSiR w Dopiewie zorganizował wydarzenia pod nazwą „Zborowo
na sportowo”, w ramach których odbyły
się turnieje – siatkówki plażowej i piłki
nożnej na piasku, były animacje taneczne,
zumba, gry i zabawy dla dzieci.
Od czerwca do końca sierpnia na
plaży fundacje FlowArt oraz Movements
Factory realizowały projekt „Owocowy
Chillout”, obejmujący 10 koncertów muzycznych i 2 seanse kina plenerowego.
Na „owocowej scenie” wystąpiło wielu
muzyków z różnym repertuarem, od
rocka poprzez swing, jazz do coverów
popowych. Zaprezentowali się muzycy
występujący na ogólnokrajowej scenie z
topowymi gwiazdami muzycznymi oraz
mniej znani. Koncerty odbywały się w
każdą niedzielę o godz. 17.00.
Trzeba nadmienić, że „Owocowa
Plaża” jest miejscem bardzo popularnym na mapie turystyczno-rekreacyjnej
naszej gminy. W minionym roku dokonano blisko 200 rezerwacji miejsca
ogniskowego oraz wiat piknikowych, a
parcele campingowe sprzedawano ponad
sto razy. Miejsce odwiedzają turyści z
kraju i zagranicy, miłośnicy campingu
i caravaningu. Spotkania i imprezy to-
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warzyskie organizują prywatne osoby,
firmy, szkoły, stowarzyszenia osób niepełnosprawnych.
„Owocowa Plaża” była również metą
„Rodzinnego Rajdu Rowerowego” pod hasłem „Życie bez uzależnień” (29.08.2021
r.). Zorganizowały go wspólnie jednostki
organizacyjne Gminy Dopiewo: Ośrodek
Pomocy Społecznej, Gminna Bibliote-
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ka Publiczna i Centrum Kultury oraz
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Po zakończeniu sezonu na terenie
rekreacyjno-sportowym w Zborowie
rozpoczęły się prace budowalne związane z wykonaniem miejsc parkingowych
dedykowanych osobom niepełnosprawnym, utwardzeniem drogi dojazdowej do
pola biwakowego i budową promenady

umożliwiającej m.in. łatwiejszy dostęp
do plaży osobom poruszającym się na
wózkach inwalidzkich. Dzięki tej inwestycji plaża jest jeszcze bardziej przystępna
dla wszystkich.
Jesień w Gminnym Ośrodku Sportu i
Rekreacji w Dopiewie od lat związana jest
m.in. z Dopiewskimi Igrzyskami Przedszkolaków „Zeuski” oraz Cross Duathlonem w Żarnowcu. Niestety pandemia
uniemożliwiła organizację „olimpiady”
dla wszystkich pięciolatków uczęszczających do publicznych przedszkoli z terenu
Gminy Dopiewo. Po rocznej przerwie
odbyła się za to druga z jesiennych imprez
- V Cross Duathlon Żarnowiec. Cieszące
się dużym uznaniem wydarzenie łączy
bieganie z jazdą rowerem, zgromadziło
ono blisko 160 uczestników. Wszyscy
zgodnie docenili wyjątkowość miejsca,
skalę trudności i prawie górski charakter
zawodów. W tym przypadku udało się
wręczyć medale i nagrody na miejscu.
GOSiR w Dopiewie w 2021 roku zorganizował także mniejsze wydarzenia
- takie jak: turniej brydża sportowego
czy amatorskie turnieje siatkówki i piłki
nożnej.
Sytuacja pandemiczna nie sprzyja
nikomu, niemniej głośno mówi się, że
aktywność fizyczna i ruch na świeżym
powietrzu pomagają nie tylko w zachowaniu ogólnej sprawności, ale także w
stanach emocjonalnych, psychicznych,
a niekiedy nawet i depresyjnych. Jako
jednostka dbająca o rozwój kultury
fizycznej na terenie Gminy Dopiewo
zachęcamy i namawiamy do aktywnego spędzania wolnego czasu - zarówno
dorosłych jak i dzieci.
W prawie każdej miejscowości na
terenie naszej gminy odbywają się zajęcia
aerobowe, taneczne, gimnastyczne, joga,
sporty walki, realizowane przez kluby
sportowe, stowarzyszenia, podmioty
prywatne. Działa wiele siłowni, klubów
fitness. Zajęcia odbywają się w galeriach
handlowych, prywatnych budynkach,
szkołach i często są dostosowane do
poszczególnych grup wiekowych. To w
szkolnych obiektach można znaleźć kluby
sportowe szkolące dzieci i młodzież w
piłkę nożną, ręczną, koszykówkę, frisbee.
W okresie zimowym zapraszamy także do morsowania. Regularne wejścia
„doświadczonych morsów” odbywają się
w każdą niedzielę o godz. 12.00 na „Owocowej Plaży” w Zborowie. Morsowanie
zaliczane jest przez niektórych ekspertów z dziedziny medycyny do sportów
ekstremalnych, niemniej daje ono wiele
korzyści. Zanim jednak ktoś spróbuje
tej aktywności zachęcamy wcześniej do
poczytania o tym kto może morsować i w
jaki sposób rozpocząć tę przygodę. Tutaj
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sport

przedział wiekowy jest nieograniczony.
Doskonałą, zorganizowaną formą
aktywności działającą na terenie naszej gminy jest organizowany w każdą
sobotę o godz. 9.00 parkrun w Dąbrówce
(nazwę pisze się – zgodnie z wolą pomysłodawców - małą literą, by podkreślić
powszechny charakter tej międzynarodowej inicjatywy). To bieg, ale i marsz
nordic walking, na dystansie 5 km - po
lesie, odbywający się bez względu na
warunki atmosferyczne. Pozwala każdemu małymi krokami pokonywać swoje
słabości, realizować różne wyzwania oraz
pokonywać kolejne kilometry na świeżym
powietrzu. W Gminie Dopiewo parkruny
odbywają się od kilku lat.
Jaki będzie 2022 r. pod względem
sportu, rekreacji i turystyki? - Trudno
na jego początku jednoznacznie przewidzieć. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
przygotowuje ofertę pełną różnorodnych
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przedsięwzięć. Chcemy
nadal organizować turnieje piłki nożnej, siatkowej, tenisa stołowego
dla dzieci i dorosłych,
planujemy XI edycję
„Biegu o Koronę Księżnej
Dąbrówki” (29.05.2022
r.), animacje i turnieje
na „Owocowej Plaży”.
Chcielibyśmy po dwuletniej przerwie
zorganizować i zaprosić do hali GOSiR w
Dopiewie przedszkolaków na Sportowe

Igrzyska „Zeuski”. Na 29 października
2022 r. (sobota) planujemy VI edycję
Cross Duathlonu w Żarnowcu.
Jak pojawi się taka potrzeba, będziemy reagować na zmieniającą się
sytuację pandemiczną i być może uda
się przeprowadzić więcej zadań w plenerze. Mamy świadomość i poczuwamy
się do odpowiedzialności - stwarzania
mieszkańcom Gminy Dopiewo warunków
do uprawiania wszelkich form aktywności fizycznej. Już dzisiaj zapraszamy do
Dąbrówki, do Szkoły Podstawowej przy
ul. Malinowej 41 na „Sportowe Soboty”.
Więcej na ten temat na stronie www.
gosir.dopiewo.pl.
W tym roku w dalszym ciągu będziemy dbać o istniejącą infrastrukturę
w niewielkim stopniu wzbogacając ją o
nowe elementy placu zabaw i siłowni
work out. Zajmiemy się renowacją boisk
w Gołuskach, Dąbrowie i Dopiewcu. W
planach jest przeprowadzenie aeracji,
wertykulacji, piaskowania, i innych zabiegów konserwacyjnych, tak aby jesienią boiska służyły mieszkańcom oraz
dzieciom uczęszczającym do klubów
działających na terenie naszej gminy.
Jesteśmy przekonani, że 2022 r. poprawi, a przynajmniej utrzyma kondycję
sportową mieszkańców naszej gminy,
zachęci nowe osoby do aktywności fizycznej, pozwoli miło spędzić czas na
uprawianiu rekreacji na sportowo i turystyki. Postaramy się wyjechać na drogi
„Rekreacyjnym Patrolem GOSiR-u” i w
bezpośrednim kontakcie z Państwem
poznać Wasze oczekiwania.

Marcin Napierała
Dyrektor GOSiR w Dopiewie
Fot. Arch. GOSiR Dopiewo
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Gmina Dopiewo jest na portalach społecznościowych.
Nasze profile to:
Facebook: Gmina Dopiewo - strona oficjalna
You Tube: GminaDopiewo
polub nas

zobacz nas

Urząd Gminy Dopiewo
ul. Leśna 1c
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