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Na 36 miejscu w Polsce i szóstym 
w Wielkopolsce uplasowała się Gmina 
Dopiewo w rankingu Serwisu Samorzą-
dowego PAP „Gmina Dobra do Życia”.

Wyniki cyklicznego rankingu przygo-
towywanego przez zespół prof. dra hab. 
Przemysława Śleszyńskiego z Instytutu 
Geografii i Przestrzennego Zagospoda-
rowania Polskiej Akademii Nauk zosta-
ły ogłoszone 2 grudnia. Jak wyjaśniał 
podczas uroczystej gali prof. Śleszyń-
ski ranking ujmuje i łączy te wskaźniki, 
których wartość wypracowuje człowiek 
z tymi, które są stałe i niezależne od 
jego działań.    

W rankingu wzięły udział wszystkie 
polskie gminy, a jest ich 2477. Laure-
atów wyłoniono na podstawie analizy 63 
wskaźników, które pogrupowano według 
10 obszarów aktywności człowieka i zago-
spodarowania przestrzennego (środowi-
sko naturalne, rozwój demograficzny, roz-
wój społeczno-ekonomiczny, rynek pracy, 
warunki mieszkaniowe, infrastruktura 
osadnicza i ład przestrzenny, zdrowie 
i bezpieczeństwo, dostępność i jakość 
usług, dziedzictwo, kultura i rekreacja 
oraz spójność i aktywność społeczna). 
Analizowano m.in. takie wskaźniki, jak 
poziom edukacji, dochody własne gmin 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca, 

Gmina dobra do życia
infrastruktura kulturalna, przeciętne 
wynagrodzenie czy walory estetyczne 
krajobrazu. Im większa wartość każdego 
wskaźnika dla danej gminy, tym wyższy 
jej wynik ostateczny i w konsekwencji 
wyższe miejsce w rankingu.  W tej edycji 
dodano jeszcze jeden ważny wskaźnik, 
na który składało się 17 wskaźników 
cząstkowych, a dotyczył on obszarów 
funkcjonowania rodziny i miał za zada-
nie zbadać satysfakcję rodzin żyjących 
w gminach.

Ostatecznie wyniki rankingu zostały 
ogłoszone w pięciu kategoriach, a mia-
nowicie: miasta na prawach powiatu, 
strefy podmiejskie miast na prawach 
powiatu, gminy z siedzibą powiatu ziem-
skiego, gminy miejskie i miejsko-wiejskie 
z miastem powyżej 5 tys. mieszkańców 
oraz gminy wiejskie i miejsko-wiejskie 
z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców. 
Nasza Gmina wysoko punktowała w ka-
tegorii stref podmiejskich miast na pra-
wach powiatu.

Miejsca gmin powiatu poznańskiego 
w pierwszej „50”:  Sychy Las – 6, Tarno-
wo Podgórne – 12, Puszczykowo – 21, 
Kórnik – 25, Komorniki – 26, Dopiewo 
– 36,  Rokietnica – 49. 

Zbigniew Mamys

Raz jeszcze
Pod koniec stycznia część z nas re-

zygnuje z postanowień noworocznych. 
Zaczynamy zastanawiać się nad ich sen-
sem i celowością. Zdajemy sobie sprawę, 
że poczynionych w przypływie sylwe-
strowych emocji planów raczej nie uda 
się zrealizować, a jeśli już, to niezbędne 
będzie przesuniecie startu, zmiana za-
kresu, skali, obniżenie poprzeczki. Jest 
to całkiem normalne, bo przecież czym 
przełom lat różni się od przełomu mie-
sięcy, tygodni, dni, dnia i nocy. Każdy 
moment jest dobry na zmianę. Nie po-
trzebujemy przesunięcia ostatniej cyfry 

w dacie na rozpoczęcie czegoś nowego, na 
podjęcie wyzwania. Wszystkim Czytel-
nikom życzę realizacji planów, ale gdyby 
coś nie wyszło, spróbujcie raz jeszcze, 
nie czekajcie z kolejną próbą do Nowe-
go Roku. Każdy moment jest tak samo 
dobry na nowe otwarcie.

17 lutego odbędzie się doroczna gala 
wręczenia Nagród Wójta Gminy Dopiewo 
– „Dopiewskich Filarów” (w kategoriach: 
animator, ambasador i super-filar) oraz 
„Dopiewskiego Talentu”. Podczas niej 
poznamy nazwiska wyjątkowych osób, 
które mogą być dla nas przykładem – 
systematyczności w pracy, konsekwencji 
w dążeniu do celów, uporu, samorozwoju 
lub działania na rzecz wspólnoty. Dołą-

czą one do „gminnego 
panteonu”, otrzymując 
statuetki i dyplomy. 

To niezwykłe 
wydarzenie będzie 
transmitowane onli-
ne za pośrednictwem 
Internetu. Szczegó-
ły podamy wkrótce 
na stronie gminnej 
dopiewo.pl oraz na 
naszym profilu na 

FB – „Gmina Dopiewo 

– strona oficjalna”. Gwiazdą wydarzenia 
będzie Grażyna Łobaszewska, która pro-
gramem „50 lat na scenie” przypomni 
swoje największe przeboje. Zachęcamy 
do skorzystania z możliwości zdalnego 
uczestnictwa w gali i koncercie. Podobną 
formułę testowaliśmy - w poprzednim 
pandemicznym - roku.

TymCzasem 
Adam Mendrala,  

redaktor naczelny

17 lutego poznamy tegorocznych laureatów. Na zdjęciu 
statuetki „Dopiewskiego Filara” i „Dopiewskiego Talentu”

Grażyna Łobaszewska będzie 
gwiazdą „Gali Nagród Wójta Gminy 

Dopiewo”. W wydarzeniu będzie 
można wziąć udział przez Internet.
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wójt - felieton

Rozpoczynamy kolejny rok aktywne-
go działania naszego samorządu i współ-
pracy z mieszkańcami. To nie będzie 
łatwy rok, ale uchwalony pod koniec 2022 
r. budżet pozwala nam utrzymać kilka 
inwestycji i dodatkowo podjąć decyzję 
o darmowej komunikacji wewnętrznej. 
To o tyle ważne, że większość samorzą-
dów w tym samym czasie decydowała 
o podwyżce cen biletów. 

Decyzję o tym, aby komunikacja 
wewnątrzgminna była darmowa dla 
wszystkich została podjęta uchwałą przez 
Radę Gminy Dopiewo. Dla wszystkich, 
a więc nie tylko dla tych, którzy chcą się 
przesiąść do pociągów (tę grupę darmowa 
komunikacja obejmowała już wcześniej).  
Warto przy tej okazji przypomnieć, że 
wewnątrzgminną sieć komunikacyjną 
rozwijamy już od kilkunastu lat. Od po-
czątku miała ona służyć mieszkańcom, 
którzy chcieli dotrzeć z peryferii Gminy 
do przystanków kolejowych w Dopiewie 
i Palędziu. Dziś praktycznie z każdej 
miejscowości można do tych miejsc prze-
siadkowych dojechać. Do tego doszły 
przejazdy pomiędzy różnymi miejscowo-
ściami na terenie Gminy, a jedna z linii 
łączy również naszą Gminę z Tarnowem 
Podgórnym, co jest efektem podjętej 
współpracy z naszym sąsiadami. 

Nie zmieniają się też ceny wywo-
zu odpadów, choć – decyzją Centrum 
Zagospodarowania Odpadów Selekt – 
zmienił się harmonogram ich odbioru. 
Z tego powodu chciałbym jeszcze raz 
– tym razem na łamach „Czasu Dopie-
wa” - wyjaśnić dlaczego tak się stało. 
Otóż jednym z podstawowych założeń 
Związku Międzygminnego Selekt (CZO 
Selekt utworzył taki Związek dla 19 oko-
licznych gmin) jest zasada, że wszyst-

Czas na zmiany
kie gminy traktowane są w równy, taki 
sam sposób. Dotyczy to wysokości opłat 
i częstotliwości wywozu odpadów, czyli 
harmonogramów ich odbioru. Dotychczas 
mieszkańcy Gminy Dopiewo korzystali 
z częstotliwości preferencyjnej - to znaczy, 
podczas gdy u nas papier i tworzywa 
sztuczne wywożono co dwa tygodnie, to 
np. w Kościanie, Grodzisku Wlkp., Pusz-
czykowie, Opalenicy i innych gminach 
zrzeszonych w Związku odbierano je co 
cztery tygodnie. Taki wyjątek dotyczył też 
Gminy Komorniki. Wspomniana, wcze-
śniejsza preferencyjność była po części 
efektem dostosowywania harmonogra-
mu do zmieniających się zasad odbioru 
i ilości odpadów, poszukiwania opty-
malnych częstotliwości i intensywnego 
przyrostu zabudowy na terenie Gminy. 
Trzeba przy tym podkreślić, że mimo 
tych różnic obowiązywała taka sama 
stawka dla wszystkich, tzn. 35 zł od 
osoby miesięcznie. Aby więc dochować 
wspomnianej wyżej zasady o równym 
traktowaniu, od 2023 r. częstotliwość 
odbioru papieru i tworzyw sztucznych 
dla zabudowy jednorodzinnej w Gminie 
Dopiewo będzie taka sama, jak w pozo-
stałych 18 gminach. 

Zarząd ZM Selekt zdecydował też, 
aby zmienić częstotliwość wywozu szkła 
i bioodpadów. Zgodnie z nowym har-
monogramem szkło będzie odbierane 
co cztery tygodnie w miesiącach od 
maja do września (bez zmian), ale już 
od października do kwietnia co osiem 
tygodni. Bioodpady natomiast będą od-
bierane co dwa tygodnie w miesiącach 
od kwietnia do listopada (bez zmian), 

ale już w miesiącach od grudnia do 
marca – co cztery tygodnie. Wszyst-
kie te zmiany dotyczą zabudowy jed-
norodzinnej. W przypadku zabudowy 
wielorodzinnej Zarząd ZM Selekt podjął 
decyzję o zmniejszeniu częstotliwości 
odbioru tych samych rodzajów odpadów 
w podziale na takie okresy w roku z tą 
różnicą, że w przypadku szkła jest to 
zmiana z dwóch na cztery tygodnie, zaś 
w przypadku bioodpadów z jednego na 
dwa tygodnie. W żadnej z typów zabu-
dów nie zmienia się natomiast często-
tliwość odbioru odpadów zmieszanych. 
W uzasadnieniu tych zmian, które mają 
utrzymać płynność budżetową Związku 
i możliwość dalszego funkcjonowania 
Zarząd podaje powszechnie dotkliwą in-
flację, rosnące i mocno zmienne koszty 
zagospodarowania odpadów oraz ceny 
paliw, które szczególnie dotknęły wszelkie 
działy gospodarki oparte na transporcie. 

W nowym roku chcielibyśmy też 
wprowadzić nowości w „Czasie Dopie-
wa”. Postanowiliśmy na łamach „Czasu” 
stworzyć Państwu możliwość publika-
cji treści pożegnalnych nekrologów 
informujących o odejściu najbliższych, 
znanych czy ważnych w Państwa życiu 
osób. Będziemy je publikować w stałym 
wymiarze, zawierając na tej powierzchni 
zaproponowaną przez Państwa treść. 

W każdym wydaniu „Czasu” planuje-
my również publikację w środku numeru 
na rozkładówce tekstów praktycznych, 
poradnikowych, mających istotne zna-
czenie dla szerokiej grupy mieszkań-
ców, pomagających zrozumieć bieżące 
problemy czy ułatwiających współżycie 
w lokalnej wspólnocie.   

Chcemy zaprosić do aktywnej współ-
pracy dyrektorów szkół i przedszkoli, na-
uczycieli, wychowawców klas, opiekunów 
grup i kół, trenerów szkolnych klubów, 
rad rodziców i samorządów szkolnych. 
Tym samym chcemy poszerzać łamy dla 
informacji z życia szkół na temat aktyw-
ności najmłodszych mieszkańców. Mamy 
w gminie 17 przedszkoli (12 publicznych 
i 5 niepublicznych), w których opiekę 
znajduje ponad 2200 dzieci. W ośmiu 
szkołach podstawowych  zaś uczy się 
ok. 4000 dzieci i młodzieży. W sumie to 
prawie jedna czwarta wszystkich miesz-
kańców Gminy Dopiewo. Oczywistym 
wydaje się, że w tak dużej społeczności 
każdego dnia, tygodnia i miesiąca dzieje 
się szereg wydarzeń dużych i małych, 
którymi w szkołach, klasach, przedszko-
lach, grupach żyją dzieci, ich rodzice czy 
nauczyciele. Tego nie może przegapić 
żadna współczesna gazeta. 

dr Paweł Przepióra 
Wójt Gminy Dopiewo
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Rada Gminy

Podczas L sesji, która odbyła się 
19 grudnia  2022 r., radni podjęli 
13 uchwał.

Budżet gminny 2023
Najważniejszą uchwałą procedowaną 

na sesji był projekt budżetu na 2023 r. 
Budżet Gminy Dopiewo został przyjęty. 
„Za” głosowało 16 radnych, „przeciw” było 
4 radnych. Ogółem w budżecie Gminy 
na 2023 r. zapisano dochody w kwocie 
187.635.928 zł, w tym dochody bieżące 
w wysokości 159.688.573,50 zł, dochody 
majątkowe w wysokości 27.947.354,50 zł. 
Wydatki przyjęto w kwocie 233.336.425 
zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 
156.315.546 zł, wydatki majątkowe w wy-
sokości 77.020.879 zł. Budżet na 2023 rok 
zakłada deficyt w wysokości 45.700.497 
zł,  który zostanie pokryty przychodami 
z tytułu planowanych do wyemitowania 
papierów wartościowych w wysokości 
39.000.000 zł, z tytułu wolnych środków, 
jako nadwyżki środków pieniężnych na 
rachunku bankowym budżetu, wynika-
jących z rozliczeń wyemitowanych papie-
rów wartościowych, kredytów i pożyczek 
z lat ubiegłych  w wysokości 5.459.351 
zł oraz przychodami tytułu z niewyko-
rzystanych środków pieniężnych na ra-
chunku bieżącym budżetu, wynikających 
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 
finansowanych, związanych ze szczegól-
nymi zasadami wykonywania budżetu 
określonymi w odrębnych ustawach 
w wysokości  1.241.146 zł.

• Tworzy się rezerwę ogólną w wy-
sokości 370.000 zł. 

• Tworzy się rezerwy celowe w wy-
sokości 1.340.000 zł, w tym: 

1)    na realizację zadań związanych z za-
rządzaniem kryzysowym w wysokości  
460.000 zł; 

Relacja z L sesji Rady Gminy Dopiewo
2)    na wydatki związane z oświatą 

w wysokości 50.000 zł;
3) na wydatki związane 

z realizacją zadań w ramach ini-
cjatywy lokalnej w wysokości  
30.000 zł;

4)    na wydatki majątkowe w wysokości 
800.000 zł. 

Wieloletnia Prognoza 
Finansowa

Rada przyjęła nową wieloletnią 
prognozę finansową na lata 2023-2034. 
W prognozie założono, że budżet w latach 
2024-2034 zamknie się nadwyżką, która 
zostanie przeznaczona na spłatę zobo-
wiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, 
kredytów i wyemitowanych obligacji. 
Natomiast budżet 2023 roku zamknie 
się deficytem w wysokości 45.700.497 zł. 

Prognozę dochodów uwzględniono 
w oparciu o dane historyczne i makroeko-
nomiczne. Dynamiczny wzrost powyżej 
prognozowanej inflacji oraz dynamiki 
PKB założono dla dochodów z tytułu 
udziału w PIT (od 2% do 8% rocznie) 
w związku z corocznym wzrostem liczby 
mieszkańców. Dynamiczny wzrost po-
wyżej prognozowanej inflacji i dynamiki 
PKB założono dla dochodów z tytułu 
udziału w CIT (od 7% do 40% rocznie) 
w związku z powstawaniem nowych pod-
miotów gospodarczych na terenie Gminy 
i w oparciu o dane z 2023 roku, w którym 
to nastąpi znaczny wzrost planowanych 
dochodów z tytułu udziału w CIT. W la-
tach objętych prognozą założono również 
bardziej dynamiczny wzrost dochodów 
z tytułu podatku od nieruchomości (od 
3,5% do 7 % rocznie), co spowodowane 
jest planowanym corocznym wzrostem 
stawek oraz wzrostem powierzchni 

Uchwały - L sesja
Uchwały podjęte na L sesji Rady 

Gminy Dopiewo  w dniu 19 grud-
nia 2022 r.

Uchwała Nr L/660/22 w sprawie 
powierzenia spółce Zakład Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą 
w Dopiewie zadania publicznego w za-
kresie realizacji obowiązku zapewnie-
nia opieki bezdomnym zwierzętom 
na terenie Gminy Dopiewo.

Uchwała Nr L/661/22 w sprawie wpro-
wadzenia bezpłatnych przejazdów 
środkami lokalnego transportu 
zbiorowego oraz ustalenia wysokości 
opłat dodatkowych w komunikacji 
gminnej i międzygminnej, dla której 
organizatorem jest Gmina Dopiewo.

Uchwała Nr L/662/22 w sprawie zmia-
ny uchwały w przedmiocie przyjęcia 
programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie 
gminy Dopiewo w 2022 r.

Uchwała Nr L/663/22 w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenu w miej-
scowości Trzcielin, w rejonie ulicy 
płk. A. Kopy i drogi ekspresowej S5.

Uchwała Nr L/664/22 w sprawie miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu w miejsco-
wości Więckowice, w rejonie ulicy 
Tarnowskiej i drogi wojewódzkiej 
nr 307, gmina Dopiewo – część A.

Uchwała Nr L/665/22 w sprawie zmia-
ny Uchwały Nr XXXIX/493/21 Rady 
Gminy Dopiewo z 20 grudnia 2021 
r. w sprawie uchwały budżetowej 
Gminy Dopiewo na 2022 r.

Uchwała Nr L/666/22 z dnia 19 
grudnia 2022 r. w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXXIX/492/21 Rady 
Gminy Dopiewo z dnia 20 grudnia 
2021 r. w sprawie uchwalenia Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy 
Dopiewo na lata 2022-2030.

Uchwała Nr L/667/22 w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Dopiewo na lata 
2023-2034.

Uchwała Nr L/668/22 w sprawie 
uchwały budżetowej Gminy Dopiewo 
na 2023 rok. 

Uchwała Nr L/669/22 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XLII/545/22 
Rady Gminy Dopiewo z 28 marca 
2022 r. w sprawie zakresu pomocy 
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Rada Gminy / Powiat Poznański

ze wzrostem liczby mieszkańców, a tym 
samym ze wzrostem ilości dzieci przyjęto 
wzrost subwencji na poziomie 3 % do 
12,8% rocznie.

Zagospodarowanie  
przestrzenne

Radni uchwalili miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego (mpzp) 
w Więckowicach, w rejonie ulicy Tarnow-
skiej i drogi wojewódzkiej nr 307, gmina 
Dopiewo – część A. Teren miejscowego 
planu przeznaczony jest pod obiekty 
poprodukcyjne, składy i magazyny. Po-
wierzchnia opracowania wynosi 116 ha. 
Część terenu, 30 ha to grunty rolnicze, 
5 ha to teren zabudowy mieszkaniowej 
z działalnością gospodarczą, prawie 80 
ha to tereny pod składy, magazyny, 3-4 
ha zostały wyłączone z opracowania ze 
względu na III klasę gleby i brak zgody 
Ministra na wyłączenie z produkcji rol-
nej. Układ komunikacyjny został oparty 
o funkcjonujące rondo na trasie 307, 
dlatego cały ruch z terenu aktywizacji 
gospodarczej nie zostanie wprowadzony 
na drogę powiatową ul. Tarnowską. 

W uchwale wprowadzono pewną gra-
dację, na terenach bezpośrednio przy 
drodze wojewódzkiej oraz na terenie 
5P/U dopuszczono zabudowę przemy-
słową budynków do 16 m wysokości, 70% 
powierzchni zabudowy. Przy terenach 

udzielanej obywatelom Ukrainy.
Uchwała Nr L/670/22 w sprawie zmia-

ny uchwały nr XLIV/566/22 Rady 
Gminy Dopiewo z dnia 30 maja 2022 
r. dotyczącej organizacji wspólnej ob-
sługi finansowej i kadrowej jednostek 
oświatowych dla których organem 
prowadzącym jest Gminy Dopiewo.

Uchwała Nr L/671/22 w sprawie wyso-
kości i zasad ustalania dotacji celowej 
dla podmiotów prowadzących żłobki, 
kluby dziecięce lub zatrudniających 
dziennych opiekunów oraz dziennych 
opiekunów prowadzących działalność 
na własny rachunek.

Uchwała Nr L/672/22 w sprawie 
wprowadzenia zmian do Uchwały 
Nr XLII/530/22 Rady Gminy Do-
piewo z 28 marca 2022r. w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Gminy Dopiewo na 
lata 2022-2025. 

DG

związanych z działalnością gospodarczą 
stanowiących podstawę opodatkowania 
podatkiem od nieruchomości. Dotacje 
i środki przeznaczone na cele bieżące 
w prognozie od roku 2024 prognozowano 
na poziomie 2023 roku. W kolejnych 
latach wzrost o ok. 2,5%. W związku 

zabudowy mieszkaniowej i mieszka-
niowo-usługowej w planie miejscowym 
wprowadzono ograniczenia na terenach 
1P/U i 2 P/U – maksymalna powierzchnia 
zabudową do 45%, maksymalna wyso-
kość obiektów do 9 m. Wprowadzono 
także teren zieleni izolacyjnej o szerokości 
35 m oddzielający zabudowę mieszka-
niową przy ul. Sojowej od terenów in-
westycyjnych. Na styku terenu zieleni 
izolacyjnej, w przypadku przekrocze-
nia norm hałasu, wprowadzono nakaz 
realizacji ekranów akustycznych bądź 
innych rozwiązań technicznych.

Bezpłatne przejazdy

Rada podjęła uchwałę w sprawie 
wprowadzenia bezpłatnych przejaz-
dów środkami lokalnego transportu 
zbiorowego oraz ustalenia wysokości 
opłat dodatkowych w komunikacji 
gminnej i międzygminnej, dla której 
organizatorem jest Gmina Dopiewo. 
Wprowadzenie bezpłatnych przejazdów 
będzie promowało publiczny transport 
zbiorowy w stosunku do indywidualne-
go, co pozwoli na ograniczenie liczby 
pojazdów na drogach. 

Damian Gryska 
Biuro Rady Gminy Dopiewo 

Fot. Arch. UG

Nowe e-usługi

Pod koniec ubiegłego roku zakończy-
liśmy projekt „Cyfryzacja geodezyjnych 
rejestrów publicznych dla powiatu po-
znańskiego – część II” dla Powiatowe-
go Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 

Porozmawiajmy o Powiecie

i Kartograficznej. Usprawni on jeszcze 
bardziej obsługę podmiotów zajmujących 
się uzbrajaniem terenu.  Nasz powiat 
wprowadził tego rodzaju innowacje jako 
jeden z pierwszych. Jestem dumny, że 
doceniają nas gremia konkursowe, ale 
przede wszystkim mieszkańcy. Od roku 
2020 roku obsługa poprzez e-usługi wciąż 
wzrasta. W listopadzie 2022 r. było to 
już 80 % wniosków.  W 100% korzystają 
z nich natomiast członkowie narad ko-
ordynacyjnych, oszczędzając czas i pie-
niądze niezbędne na wizytę w urzędzie. 
Na realizację projektu otrzymaliśmy 
dofinansowanie z Unii Europejskiej. 
Początkowo miał kosztować 2,3 mln 
zł, wydatki wzrosły jednak o około 0,5 
mln. Brakującą kwotę powiat dołożył 
z własnych środków. Tym samym udało 
się skończyć projekt jeszcze w 2022 r., 
a nie, jak planowano, w czerwcu 2023 r.

Ostatnia szansa na do-
finansowanie wymiany 
ogrzewania

Od początku stycznia do 31 sierpnia 
br. mieszkańcy powiatu mogą składać 
wnioski o wsparcie wymiany starych 
„kopciuchów” na nowoczesne ogrzewa-
nie proekologiczne. Osoby posiadają-
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ce stary piec centralnego ogrzewania 
muszą go wymienić do końca 2023 r., 
piec kaflowy natomiast  do końca 2025 r. 
Serdecznie zachęcam osoby prywatne, 
prawne, przedsiębiorców czy wspólnoty 
mieszkaniowe do występowania o środ-
ki, bo po tym czasie właścicielom grozi 
kara grzywny.

Na  podłączenie do sieci ciepłowni-
czej, ogrzewanie elektryczne, kocioł na 
biomasę, ogrzewanie gazowe czy olejowe 
można otrzymać do 10 000 zł. Na pompę 
ciepła  do 15 000 zł, a na pompę ciepła 
oraz ogrzewanie elektryczne wraz z in-
stalacją fotowoltaiczną – do 20 000 zł. 
Właściciele kilku lokali znajdujących się 
w jednej nieruchomości oraz wspólno-
ty mieszkaniowe mogą otrzymać nawet  
30 tys. zł.

Wnioski można składać korespon-
dencyjnie lub bezpośrednio w kancelarii 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu (ul. 
Jackowskiego 18, 60-509 Poznań), a także 
na adres elektronicznej skrzynki podaw-
czej ePUAP /starostwopowiatpoznan/
SkrytkaESP. Szczegółowe informacje, 
regulamin akcji oraz wzory wniosków 
znajdą Państwo na stronie interneto-
wej http://www.bip.powiat.poznan.pl 
w zakładce „Środowisko”.

Leczenie nie musi boleć
Mam doskonałą wiadomość dla 

mieszkanek naszej gminy: w szpitalu 
przy ul. Polnej w Poznaniu otwarto 
Centrum Histeroskopii w Znieczule-
niu Miejscowym. Dzięki temu kobiety, 
nie tylko ze stolicy Wielkopolski, mają 
dostęp do najdokładniejszego badania 
jamy macicy, a jednocześnie do jedne-
go z najbardziej skutecznych narzędzi 
diagnostyczno-zabiegowych. Zabieg jest 
mało inwazyjny, a w pełni świadoma 
pacjentka może obserwować wszystkie 
działania. Długi pobyt w szpitalu nie 
jest konieczny – trwa około 2 godzin.

Na powstanie Centrum przeznaczy-
liśmy prawie 2 miliony zł. Chcieliśmy 
zapewnić mieszkankom powiatu dostęp 
do najnowocześniejszych metod leczenia, 
które niwelują także niepotrzebne cier-
pienie. Szpital przy Polnej  to pierwsza 
i na razie jedyna lecznica w Polsce po-
siadająca certyfikat oficjalnego ośrodka 
szkoleniowego zabiegów minihisterosko-
pii wykonywanych z wykorzystaniem 
systemu GUBBINI.

Radni przyjęli budżet
Z ogromną satysfakcją przekazuję, 

że tegoroczny plan wydatków i docho-
dów poparto większością głosów. Rada 
Powiatu w Poznaniu oceniła, że został 
zaplanowany dobrze, a wszystkie wy-
datki są zasadne. To bardzo ważne, bo 
najbliższe 12 miesięcy z pewnością dla 
większości z nas nie będzie łatwych. 
Na oświatę wydamy ponad 130 mln 
zł, czyli  przeszło 15 mln zł więcej, niż 
planowaliśmy. 118 mln pochłoną bu-
dowy dróg: tunelu pod torami kolejo-
wymi w Kobylnicy, odcinka  Borowiec 
– Koninko – Krzesiny czy obwodnicy 
Swarzędza, a także dokończenie trzech 
ścieżek rowerowych: w Długiej Goślinie, 
na odcinku Strykowo – Sapowice oraz 
na drodze Poznań –Tulce – Gowarzewo. 
Wspomniane inwestycje będą współfi-
nansowane przez samorządy gminne, 
Ministerstwo Infrastruktury oraz Polskie 
Koleje Państwowe. 

W naszej gminie planujemy rozbu-
dowę na odcinku Dopiewo-Palędzie. 
W tym roku Zarząd Dróg Powiatowych 
chce zlecić dokumentację. Zabezpieczył 
też odpowiednie środki – 200 tys. zł na 
rok 2023  i 135 tys. zł na 2024 r. Przebu-
dowywana będzie również ul. Bukow-
ska w Dopiewie. Koszty na najbliższe 
miesiące szacowane są na 150 tys. zł.

Ponad 75 mln zł przeznaczymy 
na politykę społeczną, m.in. na domy 

dziecka, rodziny zastępcze, Dom Pomocy 
Społecznej w Lisówkach, a także Powia-
towy Urzędu Pracy w Poznaniu. W 2023 
roku nadal finansować będziemy dom 
dla matek i ojców samotnie wychowują-
cych dzieci i kobiet w ciąży. Na kulturę 
i zabytki zaplanowaliśmy 5,5 mln zł, na 
bezpieczeństwo i ochronę środowiska – 
po 3 mln zł. Podobną kwotę przeznaczy-
my na transport publiczny: Poznańską 
Kolej Metropolitalną i PKS. 51,5 mln zł 
wyniesie tzw. podatek janosikowy, który 
co roku musimy odprowadzać do budżetu 
centralnego.

Kursy dla ósmoklasistów 
maturzystów  
z 70-procentowym  
u pustem

Dzięki współpracy powiatu poznań-
skiego z Fundacją Miasto i Lecturus 
Spin-off Uniwersytetu Warszawskie-
go uczniowie ósmej klasy oraz piszący 
w tym roku egzamin dojrzałości zyskali 
skuteczne narzędzie do nauki. Od grudnia 
zeszłego roku z 3 przedmiotów egza-
minacyjnych prowadzone są dla nich 
specjalne kursy online. Właśnie ruszyła 
kolejna edycja. 25 godzin matematyki 
i tyle samo j. polskiego oraz angielskiego 
prowadzonych jest dwa razy w tygodniu 
na platformie e-learningowej Lecturus 
Junior. Można dołączyć w każdej chwili, 
a dzięki usłudze VOD skorzystać także 
z wcześniejszych lekcji. Choć kursy są 
płatne, dla mieszkańców naszego regionu 
wynegocjowaliśmy cenę niższą aż o 70 
procent. Szczegóły na www.lecturus.pl, 
https://sklep.lecturus.pl oraz na Face-
booku powiatu poznańskiego.

Tomasz Łubiński,  
Wicestarosta Poznański 

 Fot. Arch. T. Łubińskiego  
Zapraszamy do odwiedzania 

strony: powiat.poznan.pl

Trwa budowa ulic Bratniej i Sło-
necznej w Skórzewie. Inwestycja zo-
stała zrealizowana już w ponad 50%. 
Zakończenie prac potrwa do maja 2023 r. 
Koszt całkowity: 3,38 mln zł. Gmina 
Dopiewo pozyskała na realizację zada-
nia dofinansowanie w wysokości 1,68 
mln zł w ramach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg.

Zakres inwestycji:
• budowa jezdni o nawierzchni z kost-

ki betonowej o szerokości 5,50 m,
• budowa chodnika o nawierzchni 

z kostki betonowej o szerokości 
2,00 m,

Półmetek budowy w Skórzewie • zjazdy do posesji,
• progi zwalniające,
• odwodnienie ulic poprzez budowę 

kanalizacji deszczowej,
• montaż nowego oznakowania pozio-

mego i pionowego oraz elementów 
bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wykonawca: PERFECTA Robert 
Gąsiorek Sp. z o.o.

MJ fot. AR
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Droga i świetlica  
w Dąbrowie

Ponad  7,4 mln zł dofinansowania 
pozyskał Urząd Gminy Dopiewo z Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych na budowę ul. 
Leśnej w Dąbrowie. Koszt modernizacji 
ma wynieść 8,2 mln zł. Dotacja pokry-
je więc 90,74% wydatków, związanych 
z realizacją zadania inwestycyjnego 
pn. „Budowa ulicy Leśnej w Dąbrowie 
– Etap I”.

Umowa z wykonawcą została pod-
pisana 13 stycznia 2023 r.  Prace mają 
potrwać 13 miesięcy.

Ten etap obejmuje budowę jezd-
ni - na odcinku ul. Leśnej o długości 
680 m, od ul. Wiejskiej do ul. Rolnej, 
wraz z lewostronnym i prawostronnym 
chodnikiem. Ma też powstać oświetlenie 
uliczne,  kanalizacja deszczowa i system 
organizacji i bezpieczeństwa ruchu.

To jedno z dwóch zadań, na które 
Gmina Dopiewo otrzymała dofinanso-
wanie w II naborze wniosków w ramach 

Ponad 15 mln dotacji na inwestycje

Programu Inwestycji Strategicznych.  
Drugim zadaniem, na które Gmina 
Dopiewo otrzymała wsparcie finan-
sowe, jest budowa świetlicy wiejskiej 
w Dąbrowie przy ul. Tęczowej. Całkowity 
koszt inwestycji, której zakończenie za-
planowano na sierpień tego roku, to 2,1 

mln zł, dotacja wyno-
si 980 tys. zł. Stojący 
już budynek świetli-
cy, o powierzchni 
użytkowej 201 m², 
pomieści wewnątrz: 
salę spotkań, szat-
nię, hol, kuchnię, ma-
gazyn, pomieszczenie 
gospodarcze, toalety 
i kotłownię. Zagospo-
darowany zostanie 
również teren wokół 
świetlicy. Wykonawcą 

prac jest Zakład Ogól-
nobudowlany Walde-
mar Flak z Trzemeszna. 

W tym roku Dąbrowa zyska świetlicę. Będzie ona miejscem 
spotkań i aktywności mieszkańców, zwłaszcza takich 

grup, jak kluby, rada sołecka, koło gospodyń wiejskich

Podpisanie umowy na budowę ul. Leśnej w Dąbrowie przez Wójta Gminy 
Dopiewo – Pawła Przepiórę i Roberta Foszcza – dyr. Eurovia Polska SA.

Drogi w Palędziu,  
Gołuskach i Konarzewie

Ponadto, w ramach I i III edycji Pro-
gramu, dzięki staraniom Urzędu Gminy 
Dopiewo, wsparcie uzyskały również 2 
inne zadania z zakresu infrastruktury 
drogowej: „Budowa ul. Nowej w Palę-
dziu i Gołuskach” dla którego dotacja 
wynosi 4,74 mln zł i „Przebudowa ulicy 
Bukowskiej (wraz z budową chodnika) 
oraz budowa ulicy Wiśniowej w Kona-
rzewie” z dofinansowaniem 1,9 mln zł. 

Łącznie, po rozstrzygnięciu nabo-
rów I, II i III Gmina Dopiewo otrzymała 
wsparcie finansowe w wysokości nieco 
ponad 15 mln zł na realizację zadań zgło-
szonych do Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Maria Bąk 
Fot. Michał Juskowiak

ZUK Dopiewo - realizacja zamierzeń i plany
Rok 2022, pomimo trudności, jakie 

pojawiły się w związku z wybuchem wojny 
na Ukrainie i rosnącą inflacją, zakończył 
się realizacją zaplanowanych przez Spół-
kę wielu ważnych inwestycji, zarówno 
wodociągowych, jak i kanalizacyjnych. 

Oddano do eksploatacji ponad 3 km 
sieci wodociągowych o wartości około 
700 tys. zł w miejscowościach:

Dąbrówka rejon ul. Piastowskiej
• Skórzewo rejon ul. Ks. S. Kozie-

rowskiego 
• Zakrzewo ul. Wiązowa
• Gołuski rejon ul. Dopiewskiej
• Palędzie ul. Szafirkowa
• Konarzewo ul. Frezjowa
• Dopiewiec w ulicach: Truflowej 

i Krasnoludków
• Dąbrowa, ul. Szymborskiej
• Lisówki w ulicach: Źródlana
• Sowia, rejon ul. Trzcielińskiej, Ja-

strzębia
• Trzcielin w ulicach: Rysia, Żubra, 
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Sarnia, Jeża, rejon ul. Zwierzy-
nieckiej. 

Wykonaliśmy również około 3 km 
sieci wodociągowych w: Konarzewie, 
Dąbrówce, Gołuskach, Trzcielinie, Za-
krzewie. Zostaną oddane do użytkowania 
w 2023 r. 

W minionym roku wymieniliśmy 
zestaw hydroforowy o wartości około 
200 tys. zł, który dostarcza wodę do: 
Dąbrowy, Zakrzewa i części Dąbrówki.

W 2023 roku Spółka planuje zreali-
zować inwestycje:
• wynikające z uchwały Rady Gminy 

Dopiewo w sprawie zatwierdzenia 
Wieloletniego Planu Rozwoju i Mo-
dernizacji Urządzeń Wodociągowych 
i Urządzeń Kanalizacyjnych Zakła-
du Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
z siedzibą w Dopiewie na lata 2021-
2024: budowa sieci wodociągowej 
w Dąbrówce - na odcinku od ul. 
Komornickiej do ul. Logistycznej 
-  etap II,

• wynikające z bieżących potrzeb 
np. w Palędziu ul. Przyjemna; 
w Zakrzewie ul. Poznańska (tzw. 

Polityka); w Skórzewie rejon ulic: 
Dębowej, Sadowej, Poznańskiej, 
Polnej i Akacjowej.

W poprzednich latach Spółka pozy-
skiwała niskooprocentowane i częściowo 
umarzalne pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, dzięki którym możliwa 
była realizacja większej ilości zadań 
inwestycyjnych. 

Podobnie było w 2022 r., w którym 
otrzymaliśmy pożyczki w wysokości po-
nad 3,8 mln zł na budowę kanalizacji 
sanitarnej oraz budowę mikroinstalacji 
fotowoltaicznej. Z pozyskanych fundu-
szy oraz przy udziale środków własnych 
w 2022 r. wybudowaliśmy sieć kanalizacji 
sanitarnej w:
• Konarzewie (etap I), ulice: Ogro-

dowa, Tęczowa - o łącznej długości 
ponad 0,6 km za kwotę blisko 300 
tys. zł 

• Gołuskach, ulice: Rozmarynowa, 
ks. J. Laskowskiego - o łącznej dłu-
gości blisko 0,5 km za kwotę ponad 
650 tys. zł. 

• W 2023 r. zostaną dokończone 

budowy kanalizacji sanitarnej w:
• Konarzewie, ulice: Ogrodowa i Tę-

czowa 
• Dopiewie, ulice: Bukowska i Wi-

śniowa, która to inwestycja jest ko-
lejnym odcinkiem sieci w kierunku 
Więckowic. 

Ponadto zostanie zakończona bu-
dowa mikroinstalacji fotowoltaicznej 
na oczyszczalni ścieków w Dopiewie 
i Stacji Uzdatniania Wody w Skórzewie. 
Pozyskana energia zostanie zużyta na 
potrzeby tych obiektów. Montaż instalacji 
pozwoli na zmniejszenie opłat za zakup 
energii elektrycznej. 

Wraz z końcem 2022 r. zrealizowali-
śmy również zadanie polegające na bu-
dowie kanalizacji sanitarnej w Dąbro-
wie, ul. Wiśniowa, Czereśniowa, Rolna, 
Śliwkowa, Kokosowa, Polna - o łącznej 
długości blisko 2 km za kwotę ponad 
2,7 mln zł.

W bieżącym roku planujemy budo-
wę sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie 
z uchwałą Rady Gminy Dopiewo w spra-
wie zatwierdzenia Wieloletniego Planu 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie ul. Rolna

Ciąg pieszo-rowerowy w Skórzewie, ul. Nad Potokiem

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gołuskach ul. Ks. Laskowskiego

Skórzewo, ul. Przedwiośnie
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Rozwoju i Modernizacji w następujących 
lokalizacjach: 
• Zakrzewo, ul. Polanki
• Palędzie, ul. Morska;  
• Dopiewo, ul. Wysoka.

Poza eksploatacją dwóch ujęć wody 
w Skórzewie i Joance administrujemy 
trzema oczyszczalniami ścieków - w Skó-
rzewie, Dopiewie i Dąbrówce. Obecnie 
trwa, realizowana przez Gminę Dopie-
wo, rozbudowa Oczyszczalni Ścieków 
w Dąbrówce – wartość robót to ponad 
43 mln zł. Po zakończeniu inwestycji, 
która planowana jest na lipiec 2024 
r., oczyszczalnia zwiększy swoją prze-
pustowość hydrauliczną dwukrotnie. 
Znaczne obciążenie oczyszczalni zwią-
zane z szybkim rozwojem budownictwa 
mieszkaniowego oraz wzrostem liczby 
mieszkańców w miejscowościach przez 
nią obsługiwanych, spowodowało ko-
nieczność jej ponownej rozbudowy.

Spółka realizuje także zadania wy-
chodzące poza ramy działalności pod-
stawowej. 

W minionym roku wybudowaliśmy 
ulicę Przedwiośnie w Skórzewie, a także 
zrealizowaliśmy etap I budowy ciągu 
pieszo-rowerowego w Skórzewie ul. Nad 
Potokiem. 

Spółka przyczyniła się również do 
poprawy infrastruktury sportowo-re-
kreacyjnej, realizując budowę wiaty 
biesiadno-rekreacyjnej w Konarzewie 
i rozbudowując plac zabaw w Dopiewcu 
przy ul. Bajkowej. Ponadto zagospodaro-
waliśmy teren wokół Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Skórzewie. 

Spółka zajmowała się również likwi-
dacją dzikich wysypisk na terenie Gminy 
Dopiewo, zielenią przydrożną oraz bie-
żącym i zimowym utrzymaniem około 
200 km dróg i ulic gminnych. 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
prowadzi również schronisko dla zwie-
rząt zapewniające opiekę bezdomnym 
psom i kotom na terenie Gminy Dopie-
wo. Schronisko dysponuje 30 boksami 
dla psów dużych i małych oraz konte-
nerem z wolierą dla kotów.  W 2022 r. 
do schroniska przyjęliśmy 54 psy i 37 
kotów. Nowe domy udało się znaleźć dla 
26 psów oraz 19 kotów. Przy tej okazji 
chciałbym bardzo podziękować Fundacji 
„Głosem Zwierząt” za pomoc w przepro-
wadzaniu procesów adopcyjnych oraz 
Wolontariuszom, którzy poświęcają swój 
wolny czas m.in. na spacery z psami. 

Liczymy, że w 2023 r. zrealizujemy 
zadania jakie sobie stawiamy, a które 

Harmonogramy 
odbioru odpadów 
na dopiewo.pl

Harmonogramy odbioru odpadów 
z terenu Gminy Dopiewo można pobrać 
ze strony gminnej dopiewo.pl. Dostęp-
ne są w widocznej na stronie głównej 
zakładce (link: https://dopiewo.pl/ak-
tualnosci/2022-12-27/harmonogramy-
-odbioru-odpadow-na-2023-rok ).

Przygotowane zostały przez ZM CZO 
SELEKT i wykonawcę usług - firmę Pre-
Zero Dolny Śląsk Sp. z o.o., 

Teren Gminy Dopiewo podzielony 
został na 21 rejonów (miejscowości, części 
miejscowości). Oprócz zestawień zbior-
czych można niżej na wskazanej wyżej 
stronie znaleźć swój rejon i syntetyczne 
terminarze dla rodzajów zabudowy (jed-
norodzinnej, wielorodzinnej). 

Harmonogramy wskazują kiedy 
w 2023 r. danego rodzaju odpady będą 
odbierane (niesegregowane, tworzywa 
sztuczne, papier, szkło, bioodpady, wiel-
kogabaryty).

Uwaga!
Odbiór odpadów odbywa się w dni 

robocze w godzinach 6:00 - 20:00, w so-
boty 6:00 - 13:00.  

Pojemniki i worki należy wystawić 
przed posesję, w miejsce umożliwiają-
ce dojazd specjalistycznego sprzętu, do 
godziny 6:00 rano w dniu odbioru albo 
wieczorem dnia poprzedniego. 

Odpady niesegregowane (zmieszane) 
odbierane są tylko i wyłącznie z pojemni-
ków spełniających normy PN-EN 840-1 
i PN-EN 840. Worki  oraz inne odpady 
znajdujące się przy pojemnikach nie są 
odbierane. 

Mieszkaniec ma możliwość sko-
rzystania z odpłatnej usługi mycia 
i dezynfekcji pojemników na odpady 
komunalne, chęć skorzystania z usłu-
gi należy zgłosić firmie wywozowej do 
końca czerwca 2023 r. pod nr tel. 512-
507-689  503-739-878

Dane firmy realizującej usługi odbio-
ru odpadów na terenie Gminy Dopiewo:  
PreZero Dolny Śląsk Sp. z o.o., 54-530 
Wrocław,  ul. Jerzmanowska 13; Odział 
Poznań, 61-318 Poznań, Nowotarska 27,  
tel. 61 870 53 01.

AM

Jak już pewnie wszyscy w Gminie 
wiedzą, z początkiem stycznia 2023 r. 
rozpoczęła się mała rewolucja w kwe-
stii śmieciowej. Ceny niby pozostały 
na dotychczasowym poziomie, ale cóż 
z tego, skoro odpady segregowane są teraz 
odbierane o wiele rzadziej? Zwłaszcza 
sprzed domów jednorodzinnych, ale 
nie tylko. Mniejsza częstotliwość wy-
wozów, co podobno jest konieczne ze 
względów finansowych, dotknie także 
mieszkańców zabudowy wielorodzin-
nej. Szczegółowe informacje na temat 
nowego harmonogramu zostały opubli-
kowane wcześniej, więc nie będziemy 
ich powtarzać w tym tekście. Chcemy 
za to zwrócić uwagę czytelników na zu-
pełnie inny aspekt tej historii, a miano-
wicie na tryb wprowadzenia tej zmiany 
przez Związek Międzygminny SELEKT, 
a także na sposób reprezentowania nas 
w tej sprawie przez przedstawiciela 
Gminy Dopiewo. Jak łatwo się domy-
śleć, tym gminnym przedstawicielem  
w Związku jest wójt Paweł Przepióra. 

O tym, że odpady będą odbierane 
o wiele rzadziej niż w ubiegłym roku 
dowiedzieliśmy się z komunikatu SE-

przyczynią się do poprawy jakości życia 
mieszkańców Gminy Dopiewo. 

Sławomir Skrzypczak,  
Prezes Zakładu Usług  

Komunalnych Sp. z o.o.

Wszystko o nas bez nas  
czyli nowy harmonogram odbioru odpadów

LEKT-u, udostępnionego zaraz potem 
przez komunikatory naszego urzędu 
gminy, w dniu 27 grudnia minionego 
roku. A zatem między Świętymi, a Syl-
westrem. Można śmiało powiedzieć, że 
stało się to „za pięć dwunasta”. Gdyby 
zmiana była kosmetyczna, to jeszcze 
można by to z trudem, ale przyjąć do 
wiadomości. Jednak już wiemy, że nic 
z tych rzeczy. 

W gminnych mediach społeczno-
ściowych zawrzało. Wśród licznych 
komentarzy zabrakło choćby jednego, 
który uznałby nadchodzącą zmianę za 
uzasadnioną. Mieszkańcy zaczęli zada-
wać pytania wyrażając coraz to nowe 
wątpliwości. Co mamy robić z odpada-
mi, skoro będą tak rzadko odbierane? 
Co z ekologią i ze zużyciem wody, jeśli 
trzeba będzie teraz starannie domywać 
każde opakowanie szklane czy plastiko-
we? Skąd mamy nagle wziąć dodatkowe 
pojemniki na odpady i kto za nie zapłaci? 
Czy odpady segregowane nie trafią do 
zmieszanych? Dlaczego urząd nie prze-
prowadził konsultacji społecznych? I tak 
dalej, i tak dalej… Problem w tym, że 
większość z tych pytań zostało skiero-
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odpady

wanych tak naprawdę do SELEKT-u i nie 
doczekały się one na razie odpowiedzi. 
Naszym zdaniem Rada Gminy Dopiewo 
powinna jak najszybciej zaprosić panią 
prezes Dorotę Lew-Pilarską na swoja 
sesję (być może nawet zwołaną w trybie 
nadzwyczajnym) i wyjaśnić wszystkie 
zgłoszone kwestie i wątpliwości dotyczące 

wprowadzonej zmiany.
Ale sprawa nowego harmonogramu 

odbioru odpadów ma jeszcze jeden wy-
miar. Jest nim fatalna komunikacja na 
linii SELEKT - wójt - radni. Nie może być 
tak, że regulamin utrzymania porządku 
i czystości jest uchwalany w czerwcu 2022 
roku, a my radni, jako przedstawiciele 

mieszkańców, dowiadujemy się o tym 
ponad pół roku później!! Czy Pan Wójt 
jest w Związku przedstawicielem gminy 
czy reprezentuje tam tylko sam siebie?? 

Klemens Krzywosądzki 
Przemysław Miler 

Krzysztof Kołodziejczyk 
Klub Radnych „JesteśMY na TAK”

Nie jest moją rolą, aby tłumaczyć 
decyzje zarządu CZO Selekt, choć mogę 
tu przytoczyć te argumenty, które każ-
demu mieszkańcowi będzie łatwo zro-
zumieć. CZO Selekt nie jest cudowną 
wyspą, której nie dosięgnęły fale inflacji 
i związanej z nimi podwyżki cen paliw, 
energii, pracy. Tak, jak w każdym go-
spodarstwie domowym podejmowane 
są decyzje o oszczędnościach, rezygnacji 
z pewnych aktywności czy inwestycji, 
tak i w przypadku CZO Selekt pojawiła 
się taka konieczność. Albo można było 
podnieść - i tak zdaniem wielu już dziś 
wysokie – ceny wywozu nieczystości albo 
nie podnosić i zmodyfikować harmono-
gramy wywozów. Oczywiście dyskuto-
wałem, przedkładałem stosowne pisma, 
aby do tych ograniczeń nie doszło, ale 
mój głos w Związku Międzygminnym jest 
jednym z 19 głosów, bo tyle gmin zrzesza 
ZM Selekt. Była możliwość przeprowa-
dzenia konsultacji społecznych w gminie 
Dopiewo, natomiast jakikolwiek byłby 
wynik tej konsultacji to nie zmienia 
on decyzji w odniesieniu do 19 gmin, 
a priorytetem włodarzy gmin zrzeszonych 
w CZO Selekt była niezmienność ceny.

 Pomijając złośliwości w tekście do-
tyczące sposobu reprezentowania naszej 

Odpowiedź Wójta

Gminy w Związku Międzygminnym, 
zwrócę uwagę, że ceny nie pozostały 
„niby” na dotychczasowym poziomie. 
One się po prostu nie zmieniły, co nie jest 
powszechne w dzisiejszej gospodarce. 
Nie uzasadnione jest też stwierdzenie, 
że odpady będą teraz odbierane „o wiele 
rzadziej” – w harmonogramie w żadnym 
z rejonów nie jest tak, że plastik był odbie-
rany raz na dwa tygodnie, a teraz będzie 
odbierany raz na 3 miesiące. Różna jest 
też częstotliwość odbioru – nazwijmy 
umownie - w okresie letnim i zimowym 
(BIO i szkło). Przy tej okazji dodam, że 
np. w okresie zimowym odpadów BIO 
przeciętny mieszkaniec gmin Dopiewo 
„produkuje” połowę tego co w okresie 
letnim. W dyskusjach dotyczących czę-
stotliwości odbioru odpadów Selekt pod-
nosił również argument, że w workach 
z odpadami segregowanymi jest dużo 
„powietrza” i zachęca do tego, by solidniej 
zgniatać odpady segregowane (głównie 
puszki, pety, papier, karton). 

Dodam, że CZO Selekt jest związkiem 
międzygminnym, który działa transpa-
rentnie. Jest kontrolowany przez RIO, 
stosuje prawo zamówień publicznych 
oraz prowadzi np. stronę BIP, gdzie publi-
kowane są wszystkie istotne informacje 

dotyczące gospodarki odpadami. Bez 
problemów do informacji na BIP mogą 
dotrzeć radni, szczególnie ci, którzy są 
żywo zainteresowani danym proble-
mem.  Transparentność to określone 
rygory i biurokracja, które powodują 
wydłużenie trwania procedur. W tym 
roku CZO Selekt prowadził wiele po-
stępowań przetargowych na wyłonienie 
firm wywożących odpady. W efekcie har-
monogram dotyczący Gminy Dopiewo 
trafił do UG Dopiewo 21 grudnia 2022 
roku. Zgłosiliśmy kilka uwag do tego 
harmonogramu. Ostateczny jego kształt 
powstał 27 grudnia 2022 roku i  od razu 
go udostępniliśmy mieszkańcom.

Radni już zdążyli poznać moje 
podejście do komunikowania w róż-
nych sprawach. Jestem dyspozycyjny 
w kontaktach z nimi i zawsze gotów brać 
udział w merytorycznej dyskusji. Pod-
pisani pod listem trzej Panowie radni 
mieli już okazję porozmawiać i wyjaśnić 
wszystkie zgłoszone kwestie i wątpliwo-
ści dotyczące wprowadzanych zmian na 
spotkaniu z przewodniczącą Zarządu 
CZO Selekt Panią Dorotą Lew-Pilarska 
na posiedzeniu komisji Budżetu w dniu 
09.01.2023. 

dr Paweł Przepióra 
Wójt Gminy Dopiewo

Podatki

Lokalnie bez zmian

Podatki od nieruchomości w Polsce 
mają charakter lokalny. Pobierają je sa-
morządy, dla których środki w taki sposób 
pozyskane są znaczącą częścią budżetu 
gminy. Choć wysokość maksymalnych 
stawek określa ustawa o podatkach 
i opłatach lokalnych, to decyzja o tym 
ile będziemy ostatecznie płacić należy do 
samorządu. W naszej Gminie samorząd 
podjął decyzję o tym, aby w tym roku 
nie podwyższać podatków. 

Podatki to źródło dochodów wła-
snych gminy. Dzięki nim zaspokajane 
są te potrzeby mieszkańców, do realiza-
cji których zobowiązany jest samorząd. 

Te zasoby są również przeznaczane na 
różne projekty inwestycyjne. Oprócz 
tej oczywistej funkcji fiskalnej podatki 
mogą i powinny również pełnić funkcję 
stymulacyjną. Dzieje się tak wtedy, gdy 
gmina nie wykorzystuje maksymalnych 
stawek. Taka polityka wpływa m.in. na 
przyciąganie inwestorów i pobudzanie 
przedsiębiorczości, ale też nie obciąża 
dodatkowo i tak już trudnych budżetów 
domowych. 

Jakie więc w tym roku 
obowiązują stawki  
podatków od  
nieruchomości? 

Nie zaglądając zbyt nachalnie na-
szym sąsiadom w tabelki, porównajmy 
się dla przykładu z gminą Komorniki 
czy Buk. Stawka podatku od gruntów 

w przypadku prowadzenia działalności 
gospodarczej wynosi tam odpowiednio 
1,05 zł i 99 gr. W przypadku budynków 
związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej to znów odpowiednio 25-
28,50 zł i 25,80 zł. W przypadku budyn-
ków mieszkalnych to odpowiednio 95 gr 
i (tu podobnie jak w naszej Gminie) 80 gr. 

Już niebawem dostaniemy decyzje 
o wysokości podatków, które mamy 
zapłacić w tym roku. W zeszłym roku 
Urząd odnotował 12 923 podatników 
Gminy Dopiewo. Z wysłanych dowie-
my się, że – jak co roku -  podatek jest 
płatny w ratach proporcjonalnych do 
czasu trwania obowiązku podatkowe-
go, w terminach: do dnia 15 marca, 15 
maja, 15 września i 15 listopada roku 
podatkowego. Podatek można też zapłacić 
jednorazowo. W przypadku gdy kwota 
podatku nie przekracza 100 zł  jest on 
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Stawki podatku od nieruchomości na 2023 r.

Od gruntów Od budynków

Rodzaj   nie-
ruchomości 

związanych 
z prowa-
dzeniem 

działalności 
gospodar-
czej, bez 
względu 

na sposób 
zakwali-

fikowania 
w ewidencji 

gruntów 
i budynków

pod wodami 
powierzch-

niowymi 
stojącymi 

lub wodami 
powierzch-

niowymi 
płynącymi 

jezior 
i zbiorników 
sztucznych

pozostałych, 
w tym zaję-
tych na pro-

wadzenie 
odpłatnej 
statutowej 

działalności 
pożytku 

publiczne-
go przez 

organizacje 
pożytku 

publicznego

niezabu-
dowanych 
objętych 

obszarem 
rewitali-
zacji (...)

miesz-
kalnych

związanych 
z prowa-
dzeniem 

działalności 
gospodar-

czej oraz od 
budynków 
mieszkal-
nych lub 
ich części 

zajętych na 
prowa-
dzenie 

działalności 
gospodar-

czej

zajętych na 
prowadze-
nie działal-

ności go-
spodarczej 
w zakresie 

obrotu 
kwalifiko-

-wanym ma-
teriałem 
siewnym

związanych 
z udzie-
laniem 

świadczeń 
zdrowot-

nych w ro-
zumieniu 
przepisów 

o dzia-
łalności 

leczniczej, 
zajętych 

przez pod-
mioty udzie-
lające tych 
świadczeń

pozostałych, 
w tym zaję-
tych na pro-

wadzenie 
odpłatnej 
statutowej 

działalności 
pożytku 

publiczne-
go przez 

organizacje 
pożytku 

publiczne

UG Dopiewo 2023 0,95 4,54 0,40 2,98 0,80 23,00 10,59 4,61 6,00

Maksymalne stawki 
według rozporzą-
dzenia Ministra 

Finansów  
na rok 2023 

1,16 zł
(+0,21 zł)

5,79 zł
(+1,25 zł)

0,61 zł 
(+0,21 zł)

3,81 zł
(+0,83 zł)

1,00 zł 
(+0,20 zł)

28,78 zł
(+5,78 zł)

13,47 zł
(+2,88 zł)

5,87 zł
(+1,26 zł)

9,71 zł
(+3,71 zł)

płatny jednorazowo w terminie płatności 
pierwszej raty. Jeśli  zarejestrujemy się 
(strona internetowa Gminy Dopiewo) 
do systemu powiadomień sms, to bę-
dzie on przypominał o nadchodzącym 
terminie zapłaty lub już po terminie 
o konieczności niezwłocznej zapłaty. Na 
stronie internetowej (www.dopiewo.pl/
podatki)  Gminy Dopiewo w zakładce 
„podatki”  znajdziemy wszelkie formu-
larze oraz informacje o tym, kto i w ja-
kich okolicznościach jest zobowiązany 
do zapłacenia podatku bądź zgłoszenia 
zmian mających wpływ na ustalenie jego 
wysokości. Nie zwlekajmy też z zgłasza-

niem takich zmian i z płatnościami, bo 
to grozi odpowiednimi sankcjami, choć 
jak mawiał George Orwell nikt nie jest 
patriotą, gdy chodzi o podatki. 

I już na koniec warto wiedzieć, że…
Wszelkie informacje dotyczące 

podatku od nieruchomości, podatku 
rolnego,  podatku leśnego oraz podat-
ku od środków transportowych w tym 
informacje dotyczące decyzji podatko-
wych,  dostępne są pod następującymi 
numerami telefonów:
• (61) 8 906 384 Anna Skarbińska 

( podatki lokalne + osoby prawne, 

rejon: Dąbrówka, Dąbrowa, Gołuski, 
Konarzewo )

• (61) 8 906 388 Magdalena Pawlak 
( podatki lokalne + osoby prawne, 
rejon: Dopiewo,  Zakrzewo, Podło-
ziny, Lisówki, Trzcielin )

• (61) 8 906 383 Anna Pięta ( podat-
ki lokalne + osoby prawne, rejon: 
Skórzewo )

• (61) 8 906 399 Karina Lamenta ( po-
datki lokalne + osoby prawne, rejon: 
Dopiewiec, Palędzie, Więckowice, 
Fiałkowo, Drwęsa, Pokrzywnica )

• (61) 8 906 368 Izabela Retkowska 
( podatek od środków transporto-
wych )

 Informacje dotyczące zaległości 
w podatku od nieruchomości, podat-
ku rolnym oraz w podatku leśnym jak 
również informacje dotyczące wpłat 
podatku, windykacji zaległości podat-
kowych oraz ulg podatkowych dostępne 
są pod następującym numerami telefonu:

• (61) 8 906 379 Anna Przybylska 
• (61) 8 906 382 Katarzyna Trze-

bowska 
               

Borys Chwiłkowski 
Zbigniew Mamys

Pogorszenie warunków atmosfe-
rycznych, obfite opady śniegu, zmiany 
temperatur – marznąca woda po roz-
topach lub deszczach  - mają wpływ na 
bezpieczeństwo nie tylko na drogach, 
ale i chodnikach. Na właścicielach nie-
ruchomości ciążą obowiązki w zakresie 
odśnieżania chodników przy posesjach, 
jak i dachów budynków.

Prawo stanowi, że za odgarnięcie 
śniegu z chodnika przy budynku wieloro-
dzinnym odpowiada jego zarządca,  nato-
miast w przypadku prywatnych posesji, 

Odśnieżanie to obowiązek
to właściciel ma obowiązek uprzątnąć 
ten fragment chodnika, który przylega 
bezpośrednio do jego domu.  

W przypadkach bardzo obfitych opa-
dów śniegu i zalegania go na dachach 
budynków, na zarządcach i właścicielach 
ciążą również obowiązki jego odśnieżania 
i usuwania lodowych sopli, co wynika 
z kolei z przepisów prawa budowlanego.  

Niedopełnienie obowiązków w zakre-
sie odśnieżania może przynieść liczne 
nieprzyjemne konsekwencje dla zarządcy 
lub właściciela - od mandatu poczynając, 

a kończąc na sprawie sądowej o odszko-
dowanie, zadośćuczynienie, czy też rentę 
dla osoby pokrzywdzonej w wyniku wy-
padku na oblodzonym chodniku czy od 
uderzenia spadającym z dachu soplem 
lub bryłą lodu. Dla naszego wspólne-
go dobra i bezpieczeństwa  warto więc 
pamiętać o zasadach i obowiązkach 
ciążących w okresie zimowym na wła-
ścicielach i zarządcach posesji 

Adam Półtoraczyk 
Komendant Straży Gminnej  

w Dopiewie

Dochody z tytułu podatków lokalnych30
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bezpieczeństwo

287 interwencji i kontroli odnotowali 
w „Dzienniku Służby” strażnicy gminni 
z Dopiewa w grudniu 2022 r. Najwię-
cej było kontroli porządkowych - 109 
(dotyczyły: obowiązku przyłączenia do 
kanalizacji, zgłaszania deklaracji o wy-
sokości opłat za wywóz śmieci, spalania 
odpadów, miejsc nielegalnych wysypisk 
śmieci , porządku okolic budów i utrzy-
mania czystości dróg w rejonie).

Mniej o ok. jedną trzecią było kontroli 
bezpieczeństwa - 73 (dotyczyły: obiek-
tów komunalnych, mienia komunalnego, 
miejsc publicznych, miejsc przebywania 
osób bezdomnych oraz  innych miejsc 

Kronika Straży Gminnej 

Kim jest? Z jakiej rodziny pochodzi? 
Dlaczego wyżywa się na przedmiotach 
martwych? Komu chce imponować? 
Dlaczego bezmyślnie niszczy również 
swoją własność? A może przyjeżdża tutaj 
z sąsiedztwa na „gościnne występy”? 
Kimkolwiek by nie był, zwyczajowo 
i potocznie nazywany jest wandalem. 
W naszej Gminie ma się dobrze i odnosi 
szereg „sukcesów”.

Działa prymitywnie i bezmyślnie. 
Przeszkadzają mu najczęściej wia-
ty przystankowe, sprzęt na terenach 
rekreacyjnych, ławki i czyste ściany. 
Działa prawdopodobnie po zachodzie 

zamieszkania pod kątem stosowanych 
zabezpieczeń mienia prywatnego nieru-
chomego i ruchomego przed kradzieżą). 

Na trzecim miejscu, pod względem 
częstotliwości występowania, uplasowały 
się  interwencje związane ze zwierzę-
tami – 56.   

Za nimi znalazły się  kontrole ruchu 
drogowego – 49 (dotyczyły: stosowania 
się kierujących pojazdami do oznaczeń 
i wskazań parkowania, zabezpieczenia 
miejsc bezpiecznego przejścia pieszych 
w pobliżu szkół, zajmowania pasów 
drogowych i wydanych w tym zakresie 
pozwoleń, stosowania się do oznaczeń 

drogowych zw. z tonażem i bezpieczeń-
stwem korzystania z dróg przez pojazdy 
ciężarowe).

W grudniu 2022 r. pouczono – 30 
osób, wylegitymowano  - 49, ukarano 
mandatami – 6. 

Wybrane interwencje
21.12.2022 - Pokrzywnica: spalanie 

materiałów toksycznych. 
19.12.2022 – Dopiewo: zanieczyszczenie 

drogi substancją ropopochodną. 
19.12.2022 – Więckowice: niedopełnie-

nie obowiązku nadzoru nad psem.  
Sprawców ukarano mandatami.   

 Adam Półtoraczyk,  
Komendant Straży Gminnej  

w Dopiewie

Kim jesteś, wandalu?
słońca, wtedy czuje moc bohatera wy-
bitych szyb czy wyłamanych desek. Ze 
statystyk i raportów wynika, że wiaty 
przystankowe upodobał sobie głównie 
w Dąbrowie, Palędziu i Pokrzywnicy. 
Małą architekturę terenów rekreacyjnych 
z przyjemnością niszczy w Dąbrówce, 
Palędziu czy Dopiewie. Niewątpliwie 
za dnia żyje wśród nas. Spotykamy go 
na tych przystankach, które po zmroku 
testuje kamieniem czy kopem z buta, 
stoi pewnie w kolejkach do kas w tych 
samych sklepach, ma wśród nas zna-
jomych, sąsiadów, a być może łączą go 
jeszcze inne relacje. Nie wykluczone, że 

uczęszcza do którejś ze szkół w Gminie, 
a być może pojawia się też na niedzielnych 
mszach. Umyka monitoringom, omija 
świadków swoich wyczynów, albo – nie-
stety – potencjalni świadkowie omijają 
jego szerokim łukiem, nie przyglądając 
się zbytnio komuś, kto nosi w sobie tyle 
agresji, żeby zdemolować nowo posta-
wioną, solidną ławkę. Prawdopodobnie 
też on, tudzież jego bliscy jako podatnicy 
płacą za ten sprzęt, zniszczone przed-
mioty, a potem za ich naprawę. I tak za 
naprawy zniszczeń na placach zabaw 
i terenach rekreacyjnych zapłaciliśmy 
za ostatnie 11 miesięcy 23 744 zł. Na 
zniszczone wiaty w tym samym okresie 
musieliśmy wydać ponad 6500 zł. To 
w sumie ponad 30 000 zł. Tym samym 

Dąbrówka Komornicka teren 
rekreacyjny uszkodzona ławka

Zniszczenie ławki aktywnej -Dopiewo 
Staw miesiąc po montażu

Palędzie teren pomiędzy 
świetlicą a boiskiem

Uszkodzenie ogrodzenia terenu 
rekreacyjnego - Więckowice staw

Staw w Dopiewie - ponowne 
uszkodzenie stojaka na rowery

Uszkodzenia na placu zabaw w Dąbrowie
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został poddany sporym ograniczeniom. 
W zasadzie na takie wydatki nigdy nas 
nie stać. Dlatego bądźmy czujni, reaguj-
my na przejawy głupoty i konsekwencje, 
które przedstawiamy na fotografiach. Na 
wszelki wypadek przypominam dane 
kontaktowe do Straży Gminnej w Do-

bezpieczeństwo

Dopiewo Wyzwolenia Dąbrowa Wiejska Palędzie Kolejowa urwany rozkład jazdy

zamiast wyposażyć np. place zabaw w trzy 
tzw. „tyrolki”, czy postawić cztery wiaty 
przystankowe zmuszeni jesteśmy prze-
znaczać podatki mieszkańców na niwelo-
wanie skutków działalności wandala. Nie 
stać nas na takie bezsensowne wydatki 
w czasach, kiedy budżet samorządowy 

piewie e-mail: strazgminna@dopiewo.
pl, tel. 512 457 977.

Zbigniew Mamys 
Fot. Arch. Urzędu Gminy Dopiewo

 
OSP Dopiewo
7.12.2022 – Konarzewo, ul. Wesoła 

- uszkodzony gazociąg średniego 

ciśnienia.
7.12.2022 - Trasa S5 2km, kierunek 

Poznań - zderzenie 3 samochodów 
osobowych - brak osób poszkodo-
wanych. 

8.12.2022 – Dopiewo, ul. Stawna / ul. 
Młyńska - plama oleju 1,5 m x 400m. 

12.12.2022 – Dopiewo, ul. Łąkowa - 
plama substancji ropopochodnej 
na powierzchni stawu o wielkości 
ok. 350m² .

13.12.2022 – Dopiewo, ul. Łąkowa - kon-
trola i uszczelnianie zapór olejowych 

Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej

na terenie wycieku oleju na stawie 
w Dopiewie

14.12.2022 – Dopiewo, ul. Łąkowa - 
kontrola miejsca wycieku oleju na 
stawie w Dopiewie.

18.12.2022 – Konarzewo, ul. Kościelna 
- pożar sadzy w przewodzie komi-
nowym.

20.12.2022 – Dąbrówka, ul. Logistyczna 
- wyciek substancji ropopochodnej 
do zbiornika wodnego.

22.12.2022 – Fiałkowo, ul. Więckowska  
- zalane pomieszczenie gospodarcze.

23.12.2022 – Dopiewo, ul. Łąkowa - wy-
ciek oleju do stawu - uszczelnianie 
i wymiana zapór.

23.12.2022 – Konarzewo, ul. Młyńska 
- pomoc Zespołowi Ratownictwa 
Medycznego. 

27.12.2022 - Otusz - pożar budynku 
gospodarczego.

30.12.2022 – Dopiewo, ul. Bukowska - 
pożar pnia drzewa. 

31.12.2022 - Żarnowiec - pożar drzewa.
31.12.2022 – Dąbrówka, ul. Platanowa 

- alarm z monitoringu przeciwpo-
żarowego.

OSP Palędzie

3.12.2022 – Dąbrówka, Szkoła Podsta-
wowa, ul. Malinowa – uczestnictwo 
w pikniku charytatywnym dla Kon-
stantego.

5.12.2022 – Dąbrówka, ul. Platanowa - 
monitoring przeciwpożarowy. Brak 
zagrożenia.

7.12.2022   Konarzewo, ul. Wesoła - uszko-
dzony gazociąg średniego ciśnienia.

22.12.2022 – Palędzie, Dworzec PKP- 
pomoc ZRM w transporcie pacjentki.

31.12.2022 – Dąbrówka, ul. Platanowa - 
monitoring przeciwpożarowy. Alarm 
fałszywy.

OSP Zakrzewo 

3.12.2022 - Dąbrówka, Szkoła Podsta-
wowa, ul. Malinowa – uczestnictwo 
w pikniku charytatywnym dla Kon-
stantego.

5.12.2022 – Dąbrówka, ul: Platanowa - 
monitoring przeciwpożarowy. Brak 
zagrożenia. 

7.12.2022 - S-11 - wypadek dwóch sa-
mochodów osobowych. Dwie osoby 
poszkodowane.
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bezpieczeństwo / informacje gminne

9.12.2022 – Lusowo - uczestnictwo 
w uroczystości włączenia jednost-
ki Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Lusowie do krajowego systemu 
ratowniczo – gaśniczego.

11.12.2022 – Skórzewo, ul: Batorowska 
- pożar sadzy w kominie. 

14 i 15.12.2022 – Skórzewo, ul: Kolejo-
wa - pożary kontenera z śmieciami 
na cmentarzu. 

17.12.2022 – Dąbrowa, ul: Batorowska 
- wezwanie z systemu e-call. Alarm 
Fałszywy. 

17.12.2022 - S-11 - samochód osobowy 
uderzył w barierki. Brak poszkodo-
wanych. 

20.12.2022 – Dąbrówka, ul: Platanowa 
- zabezpieczenie substancji ropopo-

chodna, która w wyniku uszkodze-
nia samochodu dostała się do rowu 
melioracyjnego. 

21.12.2022 – Batorowo, ul: Stefana Bato-
rego - monitoring przeciwpożarowy. 
Alarm Fałszywy. 

24.12.2022 – Dąbrówka, ul: Poznańska - 
dachowanie samochodu osobowego. 
Brak poszkodowanych.

24.12.2022 – Zakrzewo, trasa 307 - da-
chowanie samochodu osobowego. 
Dwie osoby poszkodowane 

28.12.2022 – Skórzewo, ul: Kolejowa 
- Pożar kontenera ze śmieciami na 
cmentarzu.

30.12.2022 – Skórzewo, ul: Biedronki 
- wezwanie z systemy e-call. Alarm 
fałszywy. 

Opracowała: Beata Spychała, na 
podstawie materiałów OSP Dopiewo, 

OSP Palędzie i OSP Zakrzewo 
Fot. Arch. OSP 

Ponad 530 wniosków „wę-
glowych” wpłynęło do Urzę-
du Gminy Dopiewo między 
22 listopada (rozpoczęcie 
przyjmowania wniosków) 
a 31 grudnia 2022 r. Wska-
zane w nich zapotrzebowanie 
to 670 ton węgla.

Gmina Dopiewo, podobnie 
jak inne samorządy, prowadzi 
preferencyjną sprzedaż węgla. 
Mogą go kupić mieszkańcy, 
których wcześniej złożone 
wnioski przeszły pozytywnie 
weryfikację. Sprzedawany jest 
węgiel typów „orzech” i „gro-
szek”, pochodzący z Kolumbii. 
Jak deklaruje dostawca, węgiel przywo-
żony do Gminy Dopiewo jest paliwem 
certyfikowanym.

Ze wspomnianych 670 ton terminowo 
dostarczonych zostało do mieszkańców 
ok. 615 ton (91,7%). Czas oczekiwania 
przez niektórych mieszkańców na węgiel 
wydłużył się z powodu opóźnień Pol-

Jak dystrybuujemy węgiel?

skiej Grupy Energetycznej Paliwa Sp. 
z.o.o w dostarczaniu go na terminal 
w Stęszewie (skąd transporty jadą do 
Konarzewa i dalej do wnioskodawcy-
-kupującego).   Sytuacja taka nie jest 
zależna od Gminy jednak powoduje 
czasowe wstrzymywanie wydawania 
faktur i upoważnień do odbioru węgla. 

Ostatni transport węgla zaplanowany 
na 23 grudnia 2022 roku przyjechał na 

teren gminy w dniu 11 stycznia 
bieżącego roku. 

Podobne pod względem 
ilości zapotrzebowanie na 
paliwo stałe, deklarowane jest 
we wnioskach mieszkańców 
na 2023 r. Mamy nadzieje, że 
kolejne zamówienia będą reali-
zowane w krótszym terminie.  

Gminę Dopiewo zaopatruje 
w węgiel Państwowa Spółka 
PGE Paliwa Sp. z o.o. z Kra-
kowa. Dostarczeniem węgla 
bezpośrednio do mieszkańców 
w Gminie Dopiewo zajmuje się 
firma Transstone z Konarze-
wa, ul. Kościelna 96. Wnioski 
węglowe można składać za po-

średnictwem strony opsdopiewo.pl lub 
osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Dopiewie przy ul. Konarzewskiej 12.

Tekst i fot. Remigiusz Hemmerling, 
Kierownik Referatu  

Planowania Przestrzennego

Po raz kolejny mieszkańcy gminy 
Dopiewo mogą skorzystać z gminnego 
dofinansowania do likwidacji starego 
pieca węglowego na inne proekologiczne 
źródło ciepła. 1 lutego 2023 r.  od godz. 
7.30. Urząd Gminy Dopiewo rozpocznie 
przyjmowanie wniosków o dopłaty do 
wymiany źródeł ciepła. Nabór prowa-
dzony będzie do końca lutego. Wniosek 
można złożyć osobiście, przesłać pocztą 
(Urząd Gminy Dopiewo - Biuro Obsługi 
Klienta, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo) 

Pozyskaj dotację na wymianę pieca
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lub za pośrednictwem platformy e-puap. 
Wysokość dopłaty może wynieść  70% 

kosztów poniesionych na wymianę pieca, 
ale nie więcej niż 5 tys. zł dla budynku 
lub lokalu mieszkalnego i nie więcej niż 
30 tys. zł  a w przypadku obiektu zabyt-
kowego wpisanego do rejestru zabytków.

Dotacja udzielana jest w formie re-
fundacji kosztów wymiany źródła ciepła. 
Wypłata środków może nastąpić dopiero 
po realizacji opisanej we wniosku zmiany 
systemu ogrzewania i po prawidłowym 
udokumentowaniu wykonanych prac 
i poniesionych kosztów. 

Aby uzyskać wsparcie finansowe musi 
dojść do trwałej likwidacji starego ko-

tła węglowego. Może być on wymieniony 
na ogrzewanie gazowe, olejowe, elek-
tryczne, pompę ciepła lub paliwo stałe. 
Dofinansowanie może być przeznaczone 
na demontaż starego kotła węglowego, 
zakup i montaż nowego źródła ogrze-
wania oraz armatury niezbędnej do 
wykonania nowego systemu ogrzewania.

Dotacja nie będzie udzielana na 
urządzenia i materiały zakupione przed 
datą zaakceptowania wniosku, tzn. przed 
podpisaniem umowy. Nie będzie udzie-
lana także w przypadku inwestycji, dla 
której została już uprzednio udzielona 
dotacja z innego źródła (np. z programu 
„Czyste Powietrze”).

Do wniosku należy dołączyć m.in.: 
dokument potwierdzający tytuł praw-
ny do władania nieruchomością; zgodę 
pozostałych współwłaścicieli (dotyczy 
współwłasności), dokumentację fo-
tograficzną starego kotła węglowego; 
a w przypadku obiektu zabytkowego - 
kopię decyzji wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków w Poznaniu o wpisaniu  
do rejestru zabytków.

Więcej informacji: dopiewo.pl 
Ewa Hejwosz, fot. Archiwum

Dzielmy się, bądźmy solidarni. 
Pierwsza Jadłodzielnia na terenie gminy 
Dopiewo została otwarta przy ul. Ko-
narzewskiej 12, przy Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Dopiewie. Pierwsze pro-
dukty na półki jadłodzielni włożyli 16 
grudnia wójt gminy Dopiewo - Paweł 
Przepióra i dyrektor OPS w Dopiewie 
– Magdalena Popłońska – Kowalska.   
Jadłodzielnia to miejsce, w którym 
mieszkańcy mogą podzielić się jedzeniem 
z innymi. To ogólnodostępna przestrzeń, 
do której można przynieść żywność lub 
bezpłatnie poczęstować się pozostawio-
nym w niej jedzeniem! Jest otwarta całą 
dobę, wyposażona jest w lodówkę i regał 
na produkty suche.

Koszt inwestycji to 34,8 tys. zł, 
w tym dotacja wyniosła 21,7 zł.  Projekt 
współfinansowany przez Samorząd Wo-
jewództwa Wielkopolskiego „Program 
ograniczania marnotrawstwa i strat 
żywności w Wielkopolsce na lata 2021 
– 2025”.

Do środka można włożyć:
• produkty, które sam moglibyśmy 

zjeść,

Dopiewska Jadłodzielnia

Inauguracja Dopiewskiej Jadłodzielni, 16 grudnia 2022 r.

Podpisanie umowy na dotację, Wielkopolski 
Urząd Wojewódzki, 7 lipca 2022 r. 

Jadłodzielnia po Świętach Bożego Narodzenia

• produkty, których kupiliśmy za dużo 
i są w opakowaniach, jak marchew, 
cebula, ziemniaki, jabłka, pietrusz-
ka itp.

• produkty, które przekroczyły datę 
minimalnej trwałości - „najlepiej 
spożyć przed”, ale nie przekroczyły 
terminu przydatności do spożycia 
- „należy spożyć do”.

• produkty zapakowane lub w po-
jemnikach z etykietą.

• własne wyroby, np. ciasto lub zupa 
starannie i szczelnie zapakowane, 
z naklejonym opisem potrawy (skła-
dem) i datą przygotowania.

• nabiał jak: sery, jogurty, twarogi.

Tekst i fot. Michał Juskowiak
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seniorzy

Klub Senior+ w Konarzewie  roz-
począł swoją działalność 21.01.2022  r. 
Mamy zatem za sobą rok – piękny rok 
pełen dobrych wrażeń, spotkań, cie-
kawych doświadczeń.  Rok, który był 
kolorowy  i przyniósł wiele nadziei. 

Mogłoby się tylko wydawać, że życie 
po 60 zwalnia, staje się nudne, smutne 
i mniej kolorowe. Otwierając nasze drzwi 
Klubu Senior+ w Konarzewie spotykamy 
świat pełen radości, wzajemnej życzliwo-
ści, przyjaźni, świat kolorów i chęci do 
życia. Słyszymy często, że seniorzy mają 
mniej energii i pozytywnego stosunku 
do własnej starości– to tylko stereotypy. 
Nasz Klub to obecnie 22 Uczestniczki 
– pełne życia i energii, chęci do dzia-
łania, rozwijania i zdobywania nowych 
umiejętności, ale także niesienia pomocy.

Spotykamy się codziennie – od po-
niedziałku do piątku. Czas spędzony 
w Klubie wypełnia szereg zajęć: działamy 
prężnie w sekcji rękodzieła (rozwijamy 
umiejętności szydełkowania, decupage, 
qulling, szycie, nie są nam obce także 
inne techniki), organizujemy różnego 
rodzaju warsztaty, szkolenia edukacyjne 
a także imprezy.  Wychodzimy z zało-
żenia, że „ nudzi się ten kto sam jest 
nudny”. Ostatnie miesiące były dla nas 
wyjątkowo pracowite. Braliśmy udział 
w wykładach na temat przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, a także uczest-
niczyliśmy w szkoleniu dotyczącym 
problemu uzależnień Seniorów.  Są 
to bowiem obszary niezwykle istotne 
z punktu widzenia pozytywnego i pra-
widłowego starzenia.

Nasze Uczestniczki tworzą wyjątkowo 
piękne prace, w ostatnich miesiącach 
przede wszystkim wykonywały dekora-
cje świąteczne. Część ozdób przekazano 
Sołectwu Konarzewo, by udekorowana 
wspólnie choinka była piękniejsza i jesz-
cze bardziej wyjątkowa. Efekty pracy 
naszych seniorek  mogli Państwo zoba-
czyć podczas Jarmarku Świątecznego 
w dniu 4 grudnia gdzie prowadziliśmy 
zbiórkę charytatywną na rzecz Konstan-
tego Mikołajczyka z Dąbrówki. W tym 
miejscu pragniemy poinformować, że 
dzięki Państwa wsparciu udało się zebrać 
kwotę3080zł. Dziękujemy za okazane 
serce. 

Klub Senior+ w Konarzewie chętnie 
dzieli się zdobytymi umiejętnościami:  
5 grudnia w CRK odbyły się warsztaty 
kartek świątecznych wykonanych metodą 
quillingu, a 9 grudnia, wraz z KGW Ko-
narzewo, warsztat ozdób świątecznych. 
Chętnie gościmy każdego kto mógłby 
nauczyć nas czegoś nowego.

To już rok Klubu Senior + w Konarzewie

Oprócz sprawnych rąk mamy też 
roztańczone nogi – lubimy dobrze się 
bawić w rytm muzyki a okazji nadarzyło 
się ostatnio sporo m.in. Dzień Seniora 
czy Andrzejki, które wspólnymi siłami 
zorganizowaliśmy w Naszym Klubie. 

Wszystkie uroczystości obchodzimy 
z wielką radością i zaangażowaniem – 
w grudniu odbyła się u nas tradycyjna 
Wigilia, na którą każda z seniorek mia-
ła okazję przygotować swoja ulubioną 
potrawę. Nowy Rok rozpoczęliśmy 
wspólnym kolędowaniem - 3.01 pod-
czas wizyty duszpasterskiej ks Adama 
Sczanieckiego przypomnieliśmy sobie 
tradycyjne polskie kolędy i pastorałki 
– te bardziej i mniej znane.

Wszystkim mieszkańcom Gminy 
Dopiewo życzymy Szczęśliwego Nowego 
Roku, wszelkiej pomyślności, wielu mi-
łych niespodzianek i niezapomnianych 
wrażeń. Jednocześnie informujemy, że 

Najbardziej satysfakcjonującymi i cieszącymi się największą 
popularnością zajęciami są jednak warsztaty rękodzieła

Warsztat szydełkowania, 28.11.2022

Andrzejki, 24.11.2022

nadal dysponujemy wolnymi miejscami. 
Nasze drzwi są dla Państwa otwarte –
czekamy na tych , którzy być może za-
stanawiają się by do nas dołączyć. Nie 
czekajcie, nie zwlekajcie. 

Daria Henicz-Poprawa, 
Ewa Molęda, 

Ośrodek Pomocy  
Społecznej w Dopiewie
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informacje gminne

Urząd Gminy Dopiewo, jak co roku, 
wystąpi ze zbiorowym wnioskiem do 
Prezydenta RP - za pośrednictwem Wo-
jewody Wielkopolskiego, o nadanie „Me-
dali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.  
Pary obchodzące w 2023 r. jubileusz 
50-lecia pożycia małżeńskiego, które 
chcą być ujęte w takim wniosku, po-
winny zgłosić się do 10 lutego 2023 r. 
do Urzędu Stanu Cywilnego w Dopiewie.  
Zgłoszenie będzie też podstawą do udziału  

Czekamy na „złotych” Jubilatów

jubilatów w uroczystości wręczenia meda-
li, którą organizuje Wójt Gminy Dopiewo. 

Miejsce przyjmowania zgłoszeń: Urząd 
Stanu Cywilnego, ul. Wyzwolenia 24 – 
budynek B, pokój nr.2 -  czynny: w po-
niedziałki w godzinach 9:00-17:00, od 
wtorku do piątku od 7:30 do 15:30. Tel. 
kontaktowy (61) 890 64 29 lub (61) 890 
64 28.

NSz, fot. Arch. UG Dopiewo

Gmina Dopiewo wprowadziła od  
2 stycznia  2023 r. bezpłatne przejazdy 
na liniach gminnych nr: 790, 791, 792, 
796, 797, 798, 799. Obowiązują na nich 
nowe rozkłady jazdy – szczegóły są do-
stępne pod adresem https://dopiewo.pl/
rozklady-jazdy. 

Komunikacja podmiejska, organizo-
wana przez ZTM Poznań i funkcjonująca 
na terenie gminy Dopiewo (m.in. linie: 

Bezpłatne przejazdy 
w gminie Dopiewo

703, 705, 716, 727, 
729, 804, autobusy 
nocne 250 oraz 257) 
pozostaje odpłatna, 
zgodnie z cennikiem 
dostępnym na stronie 
ZTM https://ztm.po-
znan.pl/pl/cennik/

Paweł Molęda 
Graf. Michał 

Juskowiak

Redakcja „Czasu Dopiewa” chciała-
by stworzyć Państwu możliwość publi-
kacji treści pożegnalnych nekrologów 
informujących o odejściu najbliższych, 
znanych czy ważnych w Państwa życiu 
osób i wyrażających Państwa żałobę.

Nekrologi Nekrologi będziemy publikować 
w stałym wymiarze 8cm x 6cm, zawie-
rając na tej powierzchni zaproponowaną 
przez Państwa treść, której objętość to 
maksymalnie 225 znaków. 

Aby pożegnalny nekrolog został 
opublikowany, należy treść przesłać 
do 10 dnia każdego miesiąca, na adres 
e-mail urzad_gminy@dopiewo.pl lub 

listownie na adres: Urząd Gminy Do-
piewo – Redakcja Czasu Dopiewa, ul. 
Leśna 1c, 62-070 Dopiewo z dopiskiem 
na kopercie „Nekrologi”. Prosimy załą-
czyć dane kontaktowe. Można zostawić 
kopertę w Biurze Podawczym Urzędu 
Gminy, również z dopiskiem „Nekrologi”. 

ZM  

Lokalna Grupa Działania Źródło, 
do której należy m.in. Gmina Dopiewo, 
zaprasza przedstawicieli organizacji po-
zarządowych ze stowarzyszonych gmin 
(Buk, Dopiewo, Komorniki i Stęszew) do 
konsultacji w sprawie opracowania Lo-
kalnej Strategii Rozwoju. Zaangażowanie 
przedstawicieli NGO w proces budowania 
nowych celów pozwoli na wypracowanie 
dokumentu, wskazującego, w jaki spo-
sób można osiągnąć  w kolejnych latach 
zrównoważony i spójny rozwój obszaru 
LGD Źródło.

Lokalna Strategia Rozwoju Źródła
Spotkanie odbędzie się 23 lutego 

2023 r. w Sali Miejskiej (dawna syna-
goga) w Buku przy ul. Mury 5 o godzinie 
16.30. Przewidywany czas spotkania 
do 19.30 (Parking Buforowy – Buk, ul. 
Wielkowiejska). 

Na spotkaniu zostaną poruszone 
następujące zagadnienia:
• Zakresy tematyczne możliwe do 

realizacji w nowej strategii.
• Kryteria dostępu i najważniejsze 

kryteria oceny.
• Najważniejsze wyzwania i problemy 

podczas budowania strategii.

• Wnioski z konsultacji społecznych 
i badania ankietowego,

• Najistotniejsze problemy na obsza-
rze objętym LSR.

W razie pytań uprzejmie prosimy 
o kontakt z Biurem LGD Źródło – tel. 
61 888 44 56. 

LGD Źródło
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oświata

Koło Wolontariatu przy Szkole Pod-
stawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina 
w Skórzewie włączyło się w tym roku 
w  jeden z najbardziej rozpoznawalnych 
programów społecznych w Polsce – „Szla-
chetna Paczka”. Wolontariusze, wraz 

Szlachetna akcja

z całą społecznością szkolną, postanowili 
pomóc pani Marii, która po śmierci męża, 
została sama z dwójką dorosłych dzieci 
zmagających się z chorobami psychicz-
nymi. Rodzina mieszka na wsi, w domu, 
który nieustannie wymaga remontów, 
szczególnie po pożarze. 

Dzięki hojności Darczyńców z naszej 
szkoły udało się spełnić wszystkie marze-
nia pani Marii. Oprócz rzeczy pierwszej 
potrzeby – żywności, ubrań, pościeli, 
koców – przekazaliśmy brakujące sprzęty 
gospodarstwa domowego i meble, w tym 
zmywarkę i dwie wersalki.

Z relacji wolontariuszy wiemy, że 
pani Maria przyjęła dary  z ogromnym 
wzruszeniem i radością. Podzieliła się 
otrzymanymi słodyczami z sąsiadami, 
wyrażając tym samym swoją wdzięcz-
ność, bo przecież „Szczęście to jedyna 
rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli”.

 W imieniu społeczności SP nr 1 
w Skórzewie - Agnieszka Kącka 

Fot. A. Kącka

Najmłodsi charytatywnie Tradycyjnie, tuż przed Świętami, 9 
grudnia 2022r. w Niepublicznym  Żłobku 
i Przedszkolu Leśna Chatka Puchatka 
w Zakrzewie odbył się Kiermasz Świą-
teczny. Można było zakupić ozdoby 
świąteczne wykonane przez dzieci. 
Cały dochód zostanie przeznaczony na 
Schronisko dla Zwierząt w Dopiewie.

To nie jedyna akcja charytatywna, 
w jakiej uczestniczyły w 2022 r. dzieci, 
wraz z rodzicami. Przynosiły do przed-
szkola dary (zabawki, kosmetyki, słod-
kości), które zostały przekazane Gmin-
nemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 
i rozdysponowane wśród najbardziej 
potrzebujących Rodzin w naszej okolicy.

Magdalena Mikołajczak,  
Niepubliczny Żłobek  

i Przedszkole Leśna Chatka

Cel był jeden - pomóc naszemu kole-
dze Konstantemu, walczącemu z ciężką 
chorobą. Wszyscy mimo zmęczenia, wy-
trwale przygotowywali się do Kiermaszu 
Bożonarodzeniowego, który odbył się 
10 grudnia 2022  w Szkole Podstawo-
wej im. Astrid Lindgren w Dąbrowie. 
Można było nabyć lukrowane pierniczki, 
bałwanki, choineczki, bombki, aniołki, 
kartki i inne ozdoby choinkowe. 

Uczniowie wykonywali ozdoby od 
kilku tygodni z nauczycielami oraz 
w domach wraz z rodzicami,  a efekt 
ich pracy, to sprzedawane na kiermaszu: 
stroiki, ozdoby z masy solnej, makaronu, 
szyszek, gałęzi, kartki świąteczne itp. 

Kiermasz ze szczytnym celem
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oświata

Kiermasz świąteczny był doskonałą oka-
zją do zakupu ręcznie robionych ozdób 
choinkowych, dekoracji świątecznych 
i wyjątkowych prezentów. 

Oczywiście nie mogło zabraknąć 
przysmaków świątecznych. Ciasta 
przygotowane przez rodziców smako-
wały wyśmienicie. Podczas kiermaszu 
odbyła  się również licytacja, ANIOŁÓW, 
które wcześniej przygotowywała każda 
klasa wraz z wychowawcą. 

W miłą świąteczną atmosferę wpro-
wadziły wszystkich kolędy i piosenki 
świąteczne w wykonaniu dzieci z na-
szej szkoły. 

W szkolnym korytarzu usadowił 
się wygodnie na swoim fotelu Święty 
Mikołaj, czekając na grzeczne dzieci. 
Kolejka była długa, bo przecież każdy 
chce mieć zdjęcie z Mikołajem…   

Dziękujemy wszystkim za zaanga-
żowanie, zebrane fundusze przeznaczo-

ne zostały już na pomoc Konstantemu. 
Kwota, jaką udało się zebrać przero-
sła nasze najśmielsze oczekiwania. 
Udało się zebrać 123.497 zł. Każdy ma 
swojego Anioła. 

Tekst i fot. Ewelina  
Kustra, SP Dąbrowa 

 
            

Gogle VR to jedne z wielu pomocy 
dydaktycznych, które szkoła podstawowa 
w Konarzewie pozyskała w ubiegłym 
roku w ramach programu Laboratoria 
Przyszłości. Dla uczniów to wyjątkowa 
atrakcja, bo mogą zdobywać wiedzę oglą-
dając ruchome animacje, filmy i obrazy 
w wirtualnej rzeczywistości. 

Gogle wykorzystywane są obecnie na 
lekcjach biologii, geografii, matematyki 
a docelowo uczniowie będą je wykorzy-
stywali na wszystkich przedmiotach. 

Jak wygląda nauka w goglach w prak-
tyce? Nauczyciel za pomocą platformy 
komputerowej steruje nimi tak, aby 
wszyscy oglądali te same obrazy w da-
nym momencie i wiedzieli, na co zwra-
cać uwagę.  Były już zajęcia z biologii, 

Lekcje z goglami są super!
podczas których uczniowie poznawali 
różnice w budowie stawonogów, były 
zajęcia z pracy serca, podczas których 
oglądali ten wyjątkowy organ w akcji 
czy zajęcia z brył przestrzennych na 
matematyce. A na przykład klasy piąte 
uczyły się rozróżniać wirusy od bakte-
rii, więc oglądały obrazy 3D różnych 
drobnoustrojów.

W trakcie zajęć dzieci pracują na 
siedząco i nie wychodzą z ławek, żeby 
nie zaburzać pracy błędnika. Posługują 
się kontrolerami, dzięki którym, mogą 
przybliżać obrazy, obracać obiekty czy 
przemieszczać się w wirtualnej prze-
strzeni. Na pytanie czy im się takie lekcje 
podobają, zgodnie wykrzykują: „Lekcje 
z goglami są super!”.

Joanna Liszkowska

„Niepodległa” – to tytuł żywej lek-
cji historii, która odbyła się 11 stycznia 
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ignacego 
Jana Paderewskiego w Skórzewie. 

Prowadzący Pan Michał z Agencji 
Artystycznej „Pan Michał” z Pelplina 
przeniósł naszych uczniów, zarówno tych 
młodszych z klas 1-3, jak i starszych z klas 
4-8, w czasy kiedy to Polska walczyła 
o swoją niepodległość.

Profesjonalna scenografia z wyko-
rzystaniem oryginalnych rekwizytów, 
kostiumów zrobiła bardzo duże wrażenie 
na uczniach, którzy po przedstawieniu 
byli zachwyceni niebanalnym przekazem 
wydarzeń historycznych, jak również 

Historia i teatr w jednym
tym, że mogą wcielić się w postacie hi-
storyczne Ignacego Jana Paderewskiego, 
Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskie-
go i być częścią przedstawienia.

Pokaz przygotowany z wielkim roz-

machem i zaangażowaniem prowadzą-
cego, rozwijał  wśród naszych uczniów 
świadomość historyczną i wrażliwość 
artystyczną. Cieszył się bardzo dużym 
powodzeniem i entuzjazmem wśród 
społeczności szkolnej.

Małgorzata Mierzejewska
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statystyki

29 098
zarejestrowanych dokumentów
w Urzędzie Gminy Dopiewo 

178
przyjętych uchwał 

przez Radę Gminy Dopiewo

107
udzielonych ślubów
w Urzędzie Stanu Cywilnego

1 951
zamontowanych paneli

fotowoltaicznych na terenie 
Gminy Dopiewo w ramach projektu „Eko - energia

w gminach Dopiewo i Komorniki”

wydarzeń sportowych

wydarzeń i akcji 
kulturalno-bibliotecznych

99
207

241
nasadzonych drzew
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30 443
zameldowanych 

mieszkanek i mieszkańców 

595
uczennic i uczniów rozpoczęło 
edukację w Szkołach Podstawowych

130 841
wypożyczonych  książek 

w Gminnej Bibliotece i Centrum Kultury 

17 160
plażowiczek i plażowiczów
na Owocowej Plaży w Zborowie

1 126
Ukrainek i Ukraińców wspartych 

jednorazowym świadczeniem pieniężnym

81
zamontowanych 

słupów oświetleniowych

72
udzielonych dotacji na budowę systemów 

deszczowych do retencjonowania
 wód opadowych i roztopowych

20
uchwalonych Miejscowych
Planów Zagospodarowania
Przestrzennego

10 700 197 zł
pozyskanych  środków zewnętrznych 

NGO 51
wspartych projektów organizacji 

pozarządowych, w zakresie: sportu, krajoznawstwa, 
kultury, zdrowia i wsparcie os. z niepełnosprawnością

LICZBY 2022

86
mandatów wystawionych
przez Straż Gminną,w ramach 
prawie 5 tys. interwencji

429
pouczonych osób i 274 osób 
wylegitymowanych
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statystyki

Mówią, że statystyki nie 
kłamią. My postanowi-

liśmy pokazać najprawdziwsze 
liczby, które opisują naszą Gminę 
w różnych jej obszarach i przeja-
wach aktywności – od czytania do 
pisania, od nauczania do ślubowa-
nia, od biegania do pomagania…

Zacznijmy od tego, że jest nas 
coraz więcej – każdego roku 

przybywa ok. 1000 nowych mieszkań-
ców. Jeśli spojrzymy na ten przyrost 
w skali jednej dekady, to okazuje się, 
że w 2012 r., w którym to do szkoły po-
szło 240 pierwszaków, Gminę Dopiewo 
zamieszkiwało 19305 mieszkańców. Ale 
10 lat później, kiedy to pierwszą klasę 
zaczęło 596 dzieciaków,  jest nas już 
30 443. I trzeba przyznać, że jesteśmy  
społecznością mieszkańców generalnie 
szanujących się wzajemnie. Choć Straż 
Miejska podejmowała w zeszłym roku 
prawie 5 tysięcy interwencji, to wystawiła 
jedynie 86 mandatów.

Łączymy się w rodziny w tempie 
dość jednostajnym – w 2022 r. 

zarejestrowano łącznie 107 małżeństw, 
o sześć więcej niż rok wcześniej. Z tych 
107 ślubów, 59 miało charakter cywilny, 
co oznacza, że ponad połowa par zde-
cydowała się na małżeństwo świeckie. 
Ciekawostką jest, że osiem z nich speł-
niło swoje marzenie w okolicznościach 
plenerowych, a nie w Urzędzie Stanu 
Cywilnego. 

Jesteśmy aktywni i to tak w ob-
szarze szeroko pojętej kultury, 

czytelnictwa tudzież udziału w warsz-
tatach czy zajęciach poszerzających na-
sze kompetencje i rozwijających cechy 
osobowości, jak i aktywności fizycznej 
oraz rekreacji. I tak Gminna Biblioteka 
Publiczna i Centrum Kultury zapropo-
nowała mieszkańcom 26 różnych zajęć 
i aktywności, w których udział wzię-

czyli DZIEJE SIĘ W GMINIE
ło ponad 750 osób. Śmiało można też 
uznać, że mieszkańcy lubią czytać. Ci 
najaktywniejsi, to dzieci w wieku od 6 
do 12 lat (1688) oraz dorośli w wieku 
od 25-44 lat (1868). W sumie w 2022 r. 
w czterech gminnych bibliotekach poja-
wiły się 6084 osoby, które w ciągu roku 
przeczytały 130 841 książek.       

W ramach intensywnych działań 
na rzecz budowania lokalnego 

partnerstwa Ośrodek Pomocy Społecznej 
zorganizował 5 spotkań, zachęcając do 
udziału w nich 78 osób reprezentujących 
różne środowiska i organizacje. Wśród 
rozlicznych programów, realizowanych 
przez OPS są te skierowane do osób z pro-
blemami alkoholowymi, do seniorów, do 
aktywnych kobiet oraz rodzin i dzieci. 
Dla przykładu w ramach akcji „Zostań 
Dopiewskim Gwiazdorem i poczuj MOC 
uszczęśliwiania”  34 dzieci w 19 rodzinach 
i 11 osób samotnych mogło się cieszyć 
świąteczną paczką.  Również 100 dzie-
ci skorzystało z letniego wypoczynku 
w nadmorskim Mikoszewie w ramach 
programu socjoterapeutycznego. OPS 
to też twarde liczby, a więc 262 osoby, 
którym przyznano w 2022 r. świadcze-
nia, 74 rodziny objęte pracą socjalną. 
Ośrodek udzielił też wsparcia 1126 Ukra-
ińcom uprawnionym do jednorazowego 
świadczenia pieniężnego w wysokości 
300 zł. Jeśli już piszemy o uchodźcach 
z Ukrainy, to tych, których objęto wnio-
skami o zapewnienie zakwaterowania 
i wyżywienia było 2464. 

Jesteśmy aktywni fizycznie i lubimy 
wypoczywać w ruchu, a pomaga 

nam w tym Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji, który w zeszłym roku zorgani-
zował 99 imprez sportowo-rekreacyjnych 
na własnych obiektach. Wzięło udział 
w sumie ponad 6000 osób. Wydarzeniem, 
które ma już swoją wieloletnią tradycję 
jest bieg o koronę Księżnej Dąbrówki, 

w którym w 2022 r. na starcie stanęło 
420 osób. Miejscem, które szczególnie 
przyciąga w okresie letnim jest „Owo-
cowa Plaża” w Zborowie – jedna z bar-
dziej atrakcyjnych inwestycji w gminną 
rekreację. W zeszłorocznym sezonie 
odwiedziło ją … 17 160 plażowiczek 
i plażowiczów.

Każda z takich inwestycji wymaga 
sporych środków. Oprócz tych, 

które wpływają do gminnego budżetu np. 
z podatków, Gmina pozyskuje również 
finansowanie zewnętrzne – w zeszłym 
roku było to prawie 11 mln zł, uzyska-
nych w ramach różnych programów 
i dotacji. Staramy się też dbać o to, aby 
Gmina była samorządem ekologicznym. 
W ramach prowadzonego przez nas 
projektu „Eko-energia” zamontowano 
1951 paneli fotowoltaicznych. Wykona-
no też 241 nasadzeń nowych drzew. 72 
gospodarstwa domowe uzyskały dotacje 
na instalację do zbierania deszczówki. 
W nowych instalacjach oświetleniowych 
zaś wykorzystujemy jedynie oświetlenie 
ledowe. Takich ledowych lamp powstało 
w zeszłym roku 81. 

I już na koniec o aktywności na 
terenie samorządu. Trzeba przy-

znać, że w relacjach urząd-mieszkańcy 
dynamika dość mocno wzrosła. W 2022 
r. biuro podawcze przyjęło 29 098 pism. 
To o 2613 pism więcej w porównaniu 
z poprzednim rokiem. Intensywniej było 
też w Radzie Gminy, która w zeszłym 
roku podjęła 178 uchwał czyli o 25 więcej 
niż w 2021 r. Warto dodać, że w 2022 
r. Rada uchwaliła 20 miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego, 
a także przystąpiła do sporządzenia 15 
kolejnych planów.  

Zbigniew Mamys 
Oprac. Graficzne Michał Juskowiak 

Współpraca: GBPiCK, GOSiR, OPS 

styczeń 2023 21



oświata

Ferie zimowe przypadają w Gminie 
Dopiewo w tym roku na okres od 30 
stycznia do 12 lutego. Zobacz, co dla 
uczniów przygotowały  biblioteka i szkoły. 
Uwaga! liczba miejsc jest ograniczona, 
a zajęcia są odpłatne. 

Dąbrówka - Szkoła Podstawowa 
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
• Termin: 30.01 - 3.02.2023 r.
• W godz.: 8:00 - 15:00
• Koszt: 260 zł/tydzień/osoby
• Zapisy tel.: 616 460 891
• W programie:
• Warsztaty Aikido
• Laboratorium Magii
• Laboratorium Wyobraźni
• Wyjazd do Muzeum Narodowego
• Wyjazd do kina

Skórzewo - Szkoła Podstawowa 
nr 1 im. Fryderyka Chopina
• Termin: 30.01 - 3.02.2023 r.
• W godz: 8:00 - 15:30
• Odpłatność: 250 zł/tydzień/osoby
• Zapisy tel: 618 143 771
• W programie:
• Wyjazd na paintball laserowy
• Wyjazd do kręgielni
• Wyjazd do kina
• Zajęcia sportowe
• Warsztaty robotyki
• Warsztaty chemiczne
• Mobilne planetarium
• Animacje dla dzieci,
• Zajęcia sztuk walki - jujitsu oraz ta-

ekwondo
• Zajęcia integracyjne w grupach 

 
Skórzewo - Szkoła Podstawowa 

nr 2 im. Ignacego Jana 
Paderewskiego 

Propozycje na ferie
• Termin: 30.01 - 3.02.2023 r.
• W godz.: 8:00 - 16:00
• Koszt: 250 zł/tydzień/osoby
• Zapisy tel.: 618 945 270
• W programie:
• Gry i zabawy sportowe o charak-

terze integracyjnym
• Wycieczka do Poznania – Muzeum 

Figur Woskowych (warsztaty) i Bow-
ling

• Warsztaty plastyczno- technicz-
ne, rękodzieło

• Wyjazd do kina Bułgarska- seans 
filmowy. Wycieczka poznawcza 
Stadionu Lecha

• Dyskoteka – zabawy, tańce, ko-
smiczne konkurencje

Więckowice: Zespół Szkolno - 
Przedszkolny / Młodzieżowy Klub 
Sportowy - Szkółka 
Piłkarska KADET
• Termin: 30.01 - 3.02.2023 r.
• W godz: 8:00 - 15:00
• Koszt: 490 zł/tydzień/osoby
• Ubezpieczenie na czas trwania pół-

kolonii
• Zapisy tel: 501 069 230 Waldemar 

Hoffmann M.K.S KADET
• W programie:
• 2 posiłki dziennie (szneka z glan-

cem i obiad)
• Wyjazd wynajętym busem na kręgle 

do hotelu Vector w Tarnowie Pod-
górnym

• Zajęcia tenisa ziemnego na kortach 
w Tarnowie Podgórnym

• Wyjazd na Termy również do Tar-
nowa Podgórnego

• Upominki dla wszystkich uczest-
ników na zakończenie półkolonii

Dąbrowa: Szkoła Podstawowa 
im. Astrid Lindgren
• Termin: 30.01 - 3.02.2023 r.
• W godz: 7:30 - 16:00
• Koszt: 250 zł/tydzień/osoby
• Zapisy tel: 618 143 106
• W programie:
• Treningi sportowe (judo, ninja, 

koszykówka, gry i zabawy)
• Wycieczka do Wielkopolskiego 

Parku Narodowego
• Wyjazd na Termy do Tarnowa Pod-

górnego
• Wyjazd do kina
• Warsztaty muzyczno - plastyczne
• Zajęcia z robotyki
• Warsztaty mydlarskie

Dopiewo: Zespół Szkolno - 
Przedszkolny 
• Termin: 30.01 - 3.01.2023 r.
• W godz: 8:00 - 15:30
• Koszt: 100 zł/tydzień/osoby

• Zapisy tel: 618 148 356
• W programie:
• Zajęcia sportowe, plastyczne, ru-

chowe (na miejscu)
• Wycieczka do Poznania: „Niewi-

dzialna ulica”, Palmiarnia
• Zajęcia sportowe, plastyczne + 

warsztat przyrodniczy (na miejscu)
• Wycieczka do Poznania: kino + 

Jump Arena
• Zajęcia sportowe, plastyczne, re-

kreacyjne (na miejscu).
Gminna Biblioteka Publiczna 

i Centrum Kultury
• Zapisy tel. 600 469 489 oraz 882 

006 090
• Odpłatność na konto 39 9043 1012 

2012 0027 6245 0001
• W tytule prosimy wpisać: imię 

i nazwisko uczestnika oraz nazwę 
warsztatu/warsztatów.

• 30.01.2023 r. – eko warsz-
taty: „Obrazy z nasion”. 
Mając do dyspozycji różnego rodzaju 
nasiona i ziarna stworzymy prze-
piękne kompozycje zaklęte w ramki. 

Filia w Skórzewie, 
ul. Kozierowskiego 1
• W godz: 11:00 - 13:00
• Wiek: 6 +
• Koszt: 25 zł/osobę
• 31.01.2023 – warsztaty detektywi-

styczno-dziennikarskie: „Detektyw 
Na Tropie INFORMACJI”. Część 
pierwsza „Detektyw na tropie infor-
macji”. Część druga „Dziennikarskie 
śledztwo”. Część trzecia „Uzbrajanie 
językowej bomby”.

Biblioteka w Dopiewie, 
ul. Konarzewska 12 
• W godz: 11:00 - 13:00
• Wiek: 8+
• Koszt: 25zł/osobę
• 1.02.2023 – wyścigi aut zdalnie 

sterowanych: „Zostań Rajdowcem”
• 1 grupa: 
• Sala widowiskowa w Konarzewie, 

ul. Poznańska 19a
• W godz: 10:00 – 12:00
• Wiek: 7+ 
• Koszt: 50 zł/osobę
• 2 grupa: 
• Sala widowiskowa w Konarzewie, 

ul. Poznańska 19a
• W godz.: 12:00 – 14:00 
• Wiek: 7+
• Koszt: 50zł/osobę
• 2.02.2023 – spotkanie z Panem 

Przygodą i żywymi zwierzętami: 
„Człowieku, zapraszamy na Ma-
dagaskar!”

Filia biblioteczna w Dąbrówce, 
ul. Malinowa 41
• W godz: 11:00-13:00 
• Wiek: 6+
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W 104. rocznicę wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego samorządowcy złożyli 
wiązanki i zapalili znicze w miejscach 
pamięci narodowej na terenie Gminy 
Dopiewo. Obchody rozpoczęło spotkanie 
przy tablicy z nazwiskami miejscowych 
powstańców, znajdującej się na ścianie 
Urzędu Gminy Dopiewo, gdzie pojawili 
się także uczniowie z Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Dopiewie wyposażeni 
w czerwone flagi z białym orłem. Wójt 
Paweł Przepióra podkreślił w wygłoszo-
nym w tym miejscu 27 grudnia przemó-
wieniu wpływ zwycięskiej insurekcji lat 
1918-1919 na kształt  odradzającego się 
państwa polskiego, po 123 latach nie-
obecności na mapie Europy, na prze-
bieg jego granicy zachodniej oraz wkład 
mieszkańców gminy w czyn powstańczy. 
Samorządowcy odwiedzili następnie po-
mnik ppłk Andrzeja Kopy w Trzcielinie, 
jego grób i grób ks. Jana Laskowskiego 

Pamiętamy o Powstańcach Wielkopolskich

na cmentarzu w Konarzewie  i Pomnik 
Powstańców Wielkopolskich w Więcko-
wicach.

Ponad 100 mieszkańców zgłosiło się 
do Urzędu Gminy Dopiewo między 11 
listopada a 27 grudnia po flagę Powsta-

• Koszt 25 zł/osobę
• 3.02.2023 – warsztaty cyrkowe: 

„Odkryj Świat Cyrku”
• Sala widowiskowa w Dopiewcu, ul. 

Szkolna 11
• W godz.: 10:00 - 13:00 
• Wiek: 6+ 
• Koszt 35 zł/osobę
• 6-8.02.2023 – trzydniowe warsztaty 

gry na ukulele: „Przyjaciele Ukulele”

• Sala muzyczna w Dopiewie, ul. 
Szkolna 21 

• W godz: 11.00 - 13.00 
• Wiek: 8+ 
• Koszt: 100 zł/osobę
• 9.02.2023 – warsztaty plastyczne: 

„Płaskorzeźba”
Biblioteka w Dopiewie, 

ul. Konarzewska 12
• W godz: 10:00 - 12:00 
• Wiek: 7+

• Koszt: 40 zł/osobę
• 10.02.2023 – warsztaty plastyczne: 

„Księga Tajemnic ”
Biblioteka w Dopiewie, 

ul. Konarzewska 12
• W godz.: 10:00 - 12:00 
• Wiek: 7+
• Koszt: 40zł/osobę

Opracowała: Beata Spychała 
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nia Wielkopolskiego, którą można było 
otrzymać bezpłatnie.

Ppłk. Andrzej Kopa jako komendant 
powiatowy Straży Ludowej w dzień po 
wybuchu powstania w Poznaniu zwołał 
zbiórkę powstańczą w okolicy dworca 
kolejowego w Dopiewie (wówczas ppor.). 
Stawiło się na nią 1200 ochotników, spo-
śród których wybrał on 800 i stworzył 
oddział powstańczy Powiatu Zachod-
nio Poznańskiego.

Leżący na cmentarzu w Konarzewie, 
naprzeciw A. Kopy, były proboszcz miej-
scowej parafii ks. Jan Laskowski (znany 

także ze Strajku Dzieci Wrzesińskich) 
poświęcił sztandar tego oddziału.

Jako dowódca A. Kopa wsławił się 
m.in. zwycięskim szturmem na lotnisko 
niemieckie w podpoznańskiej Ławicy. 
Przyniósł on największy łup wojenny 
w historii polskiego oręża w postaci 70 
samolotów i uzbrojenia wartych 200 mln 
marek niemieckich. 50 maszyn nadawało 
się po przejęciu do startu (wystarczyło 
zamalować czarne krzyże biało-czerwo-
ną szachownicą).

Z Więckowic pochodziło 16 uczestni-
ków Powstania Wielkopolskiego, w tym 

właściciele majątku - Gustaw i Alfons 
Brezowie. Wystawili oni posterunki na 
trakcie bukowskim w Więckowicach już 
12 listopada 1918 r., celem pozyskiwania 
broni od rozbrajanych żołnierzy nie-
mieckich, zanim wybuchło Powstanie 
(27 grudnia).

Adam Mendrala 
Fot. Michał Juskowiak 

i Beata Spychała

Wieś Konarzewo została nabyta 
w 1649 r. przez wojewodę inowrocław-
skiego Hieronima Radomickiego herbu 
Kotwicz, od braci Jerzego i Gabriela Osta-
szewskiego. Kilka lat wcześniej, w 1644 
r. zakupił również Hieronim od Andrzeja 
Reja z Nagłowic dobra: Dopiewo, Dopie-
wiec, Palędzie i Konarzewko. W latach 
1689-1699 Andrzej Aleksander Rado-
micki (ur. ok. 1660 r.), starosta osiec-
ki, później wojewoda poznański, syn 
Kazimierza i jego pierwszej żony Zofii 

Sarkofag Andrzeja Aleksandra Radomickiego – fot. archiwum autora

Radomiccy w Konarzewie w XVII I XVIII w.

Ossowskiej (wnuk Hieronima) zbudował 
pałac w Konarzewie. Andrzej Aleksander 
Radomicki zmarł 24 grudnia 1726 r., 
o czym zaświadcza napis na sarkofagu 
zachowanym do dziś w krypcie kościoła 
w Konarzewie. 

Andrzej Aleksander Radomicki był 
studentem uniwersytetu w Krakowie 
i Pradze. W 1696 r. został wybrany posłem 
na sejm konwokacyjny z województwa 
poznańskiego, a w 1698 r. został mar-
szałkiem sejmiku średzkiego. W 1702 r. 
otrzymał kasztelanię kaliską, a w 1704 r. 
kasztelanię poznańską. W 1709 r. został 
wojewodą kaliskim, a w 1711 r. wojewodą 
poznańskim. 

Jego żoną była Franciszka Czarnkow-
ska, z którą posiadał córkę Konstancję 
Teresę (ur. 1699 r.), zmarłą w dzieciństwie 
i syna Jana Antoniego. 

Jan Antoni urodził się prawdopo-
dobnie w 1691 r. W dość młodym wieku 
rozpoczął karierę urzędniczą i polityczną:
-  około 1712 r. otrzymał od ojca sta-

rostwo osieckie w województwie 
pomorskim,

-  w 1713 r. scedował na niego stryj 
Maciej Radomicki starostwo mię-
dzyrzeckie, 

-  w dniu 19 sierpnia 1720 r. został 
wybrany na posła do sejmu z wo-

jewództwa poznańskiego,
-  w dniu 14 stycznia 1726 r. stryj Maciej 

Radomicki zrzekł się na jego rzecz 
województwa inowrocławskiego i sta-
rostwa generalnego Wielkopolski,

-  w 1726 r. otrzymał starostwo mo-
sińskie,

-  we wrześniu 1727 r. został deputatem 
z województwa poznańskiego do Try-
bunału Koronnego, a w październiku 
1727 r. wybrany został w Piotrkowie 
na marszałka Trybunału.
 Jan Antoni Radomicki był jedynym 

spadkobiercą ojca Andrzeja Aleksandra. 
Po śmierci ojca odziedziczył m.in. dobra 
Konarzewskie, w tym pałac w Konarze-
wie. W związek małżeński wstąpił Jan 
Antoni na przełomie lutego i marca 
1720 r. z Dorotą Broniszówną, córką 
Piotra Jakuba, starosty pyzdrskiego 
i Marianny Szołdrskiej (I v. Choińskiej). 
Dorota urodziła się pod koniec 1700 r. 
lub w pierwszych dniach stycznia 1701 
r., zmarła w Racocie 15 listopada 1773 
r., pochowana została 10 marca 1774 r. 
w Stęszewie, a jej serce zostało złożone 
u bernardynów w Kościanie. Jan Antoni 
i Dorota doczekali się czwórki dzieci:

- Franciszki, urodzonej w Stęszewie 
(?) pod koniec 1720 r., zmarłej po 1777 r.. 
Była żoną (ślub w Łysinach 27 stycznia 

Portret Jana Antoniego Radomickiego
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1735 r.) Władysława Józefa Szołdrskiego, 
wojewody inowrocławskiego, starosty 
generalnego Wielkopolski, syna Ludwika 
i Marianny Bogumiły Unrug. Władysław 
Szołdrski został ochrzczony w Wilko-
wie Polskim 26 września 1703 r., zmarł 
w Czempiniu 15 sierpnia 1857 r.,

- Jakuba, urodzonego w Stęszewie 
(?) w październiku 1721 r., pochowane-
go 10 października tego samego roku 
w Stęszewie,

- Annę, urodzoną w 1724 r., zmarłą 
17 maja 1812 r. w Pałacu Działyńskich 
w Poznaniu, pochowaną w Konarzewie 
20 maja 1812 r.. Ślub w Konarzewie 1 paź-
dziernika 1737 r. z Augustynem Jakubem 

Działyńskim, wojewodą wielkopolskim, 
synem Józefa i Marianny Katarzyny 
Potulickiej, urodzonym w Kościelcu 28 
sierpnia 1715 r., zmarłym w Konarzewie 
13 maja 1759 r., (więcej o Annie i Augu-
stynie zobacz „Czas Dopiewa” 12/2022), 

- Augustyna Rafaela Walentego, 
urodzonego w Łysinach 24 paździer-
nika 1727 r., zmarłego w Konarzewie 
w kwietniu 1728 roku.

Jan Antoni, zmarł w Lublinie 27 
kwietnia 1728 r. i pochowany został 
w Konarzewie na początku maja 1728 r. 
Po jego śmierci żona Dorota wyszła po-
wtórnie za mąż około 26 marca 1729 r. za 
Stanisława Wincentego Jabłonowskiego 

(ur. ok. 1694 – zm. 25.09.1754), wojewodę 
rawskiego, syna Jana Stanisława, woje-
wody ruskiego i Joanny Marii Bèthune.

W wyniku podziału spadkowego 
pomiędzy siostrami Anną i Franciszką 
Radomickimi, majątek Konarzewo wraz 
z pałacem otrzymała Anna Radomicka, 
żona Augustyna Działyńkiego i drogą 
dziedziczenia Konarzewo przeszło na 
własność Działyńskich, a następnie na 
własność rodziny Dzieduszyckich.

dr Piotr Dziembowski 
Fot. Arch. P. Dziembowskiego

Okres boomu na rynku nieruchomo-
ści mamy zdecydowanie za nami. Rynek 
obecnie powoli dąży do równowagi. Na 
pierwszy rzut oka ceny ofertowe pozostały 
na podobnym poziomie, jak w poprzed-
nim badaniu. Widać jednak pierwsze 
promocje i możliwości negocjacji cen 
w przypadku niektórych nieruchomo-
ści. Liczba transakcji sprzedaży spadła 
proporcjonalnie do spadku udzielonych 
kredytów hipotecznych, a rynek zdomi-
nowali klienci gotówkowi oraz transakcje 
najmu. Spójrzmy, jak prezentował się 
dopiewski rynek nieruchomości w po-
szczególnych segmentach w drugiej 
połowie 2022 r.

MIESZKANIA
W przypadku mieszkań, po raz pierw-

szy pojawiła się większa różnica między 
cenami na rynku pierwotnym i wtórnym. 
Wzrost kosztów budowy spowodował, 
że nowe mieszkania nadal drożały – 
wzrost wyniósł wprawdzie mniej niż 

Rynek nieruchomości  
w Gminie Dopiewo w II poł. 2022 r.

obecna inflacja, ale i tak był znaczny 
– 9 %. Cena mieszkania 3-pokojowego 
w stanie deweloperskim o przeciętnym 
metrażu 64,5 m2 wyniosła 479.600 zł 
brutto. W naszej analizie, po raz pierwszy 
odnotowaliśmy inwestycje w budynki 
wielorodzinne w Zakrzewie i Dopiewie, 
gdzie do tej pory występowała tylko 
zabudowa jednorodzinna, bliźniacza 
i szeregowa.

W przypadku mieszkań używa-
nych sytuacja była odmienna. Koszty 
ich wybudowania zostały poniesione 
wiele lat temu, tak więc na ich cenę 
większy wpływ miał obecny popyt niż 
historyczne koszty wytworzenia. Ceny 
mieszkań z rynku wtórnego symbolicz-
nie, ale spadły o 0,4%. Średnia cena kil-
kuletniego mieszkania wykończonego 
wyniosła 560.200 zł. W przypadku 
transakcji na rynku wtórnym również 
łatwiej było o negocjacje cen oferto-
wych. Największym wzięciem cieszyły 
się mieszkania tanie i odpowiednie pod 

wynajem. Mieszkania duże i droższe 
dłużej czekały na nabywców. W obu 
przypadkach cały czas dodatkowymi 
zaletami były przynależne do miesz-
kań ogródki, duże tarasy oraz garaże.

Większość transakcji odbyła się bez 
udziału kredytu. Środki pochodziły 
z oszczędności klientów, ze sprzedaży 
poprzedniej nieruchomości, lub od człon-
ków rodziny. Wielu klientów przełożyło 
decyzje o zakupie na „lepsze czasy”, tj. 
do czasu, gdy kredyty będą znów ła-
twiej dostępne. Wiele rodzin musiało 
zadowolić się wynajęciem mieszkania, 
co dodatkowo nakręciło popyt na tym 
polu. Wynajem mieszkań, szczególnie 
tych tańszych z czynszem do około 
2500-3000 zł miesięcznie był bardzo 
łatwy, czasami wystarczyło parę dni, 
aby wynająć mieszkanie. Dużą grupę 
najemców cały czas stanowiły osoby 
przebywające w Polsce tymczasowo 
z uwagi na wojnę w Ukrainie.

Na rynku najmu dało się zauważyć 
coraz większą świadomość właścicieli 
mieszkań, aby możliwie dobrze zabez-
pieczyć umowę. Zdecydowanie częściej 
zawierano umowy w trybie najmu oka-
zjonalnego, a także oczekiwano kaucji 
wyższej niż standardowa 1-miesieczna. 
Wpływ na to na pewno miała przewaga 
negocjacyjna właścicieli nad najemca-
mi. Jeśli sytuacja gospodarcza w Polsce 
w 2023 r. się pogorszy, takie zabezpiecze-
nia mogą okazać się zbawienne, gdy część 
najemców zacznie zalegać z opłatami.

DOMY
W przypadku nowych domów bliźnia-

czych w stanie deweloperskim odnotowa-
liśmy dość ciekawą sytuację, mianowicie 
pierwsze od wielu lat spadki cen. Zjawi-
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nieruchomności

sko to było zróżnicowane geograficznie: 
w Konarzewie i Dopiewcu ceny spadły 
najbardziej tj od 5% do 7,5%, w Dopiewie, 
Dąbrowie i Skórzewie spadek wyniósł 
4%, w pozostałych miejscowościach ceny 
spadły symbolicznie. Jedyny wyjątek to 
Dąbrówka, gdzie ceny wzrosły o 1%.

W sumie średnia cena nowego domu 
w stanie deweloperskim na terenie gmi-
ny Dopiewo spadła o 2,4%. Spadek cen 
miał postać obniżki cen ofertowych lub 
czasowych promocji. W rezultacie cena 
domu bliźniaczego o średniej powierzch-
ni 105,5 m2 spadła z 700.800 zł brutto 
w I połowie 2022 roku, do 683.900 zł 
brutto na koniec 2022 roku. Dla przypo-
mnienia w 2017 roku taki dom kosztował 
zaledwie 447.000 zł brutto.

Większa, ponad 10% przecena mia-
ła miejsce w przypadku domów co naj-
mniej kilkunastoletnich, wybudowanych 
w starych technologiach, gdzie koszty 
ogrzewania są znaczne. Obecne zmia-
ny cen nośników energii powodują, że 
na domy tego typu jest coraz mniejszy 
popyt. Rabat cenowy musi być na tyle 
wysoki, aby wystarczył na kompleksową 
termomodernizację i np. montaż pompy 
ciepła z panelami fotowoltaicznymi.

Z nowych zjawisk warto odnotować 
również pojawienie się większej ilości 
ofert domów w stanie surowym lub 
rozpoczętych budów. Niestety, wzrost 
kosztów budowy oraz obsługi kredytu 
spowodował, że wielu inwestorów prze-
liczyło się z możliwościami finansowymi 
i obecnie szuka kupców na rozpoczęte 
budowy. Wiele inwestycji budowalnych 
zostało również zamro-
żonych w oczekiwaniu na 
lepsze czasy.

Generalnie segment 
domów zanotował dość 
duże spowolnienie (za-
równo pierwotny jak 
i wtórny). Domy do tej 
pory zwykle były kupo-
wane z użyciem kredytu 
oraz po sprzedaniu po-
przedniej nieruchomości. 
Obecnie obie opcje po-

zyskania kapitału są 
utrudnione, co miało 
negatywny wpływ 
na ilość transakcji 
w 2022 r.

DZIAŁKI  
BUDOWLANE

Na rynku działek 
również zapanowała 
stagnacja, ponieważ 
liczba zapytań oraz 

transakcji zdecydowanie spadła. Ma to 
niewątpliwie związek z brakiem chęci 
rozpoczynania nowych inwestycji budow-
lanych przez klientów indywidualnych 
oraz deweloperów. Nie zanotowaliśmy 
jednak wzrostu ilości ofert działek na 
sprzedaż. Powodem jest powszechne 
przekonanie właścicieli, że ziemia przy 
tak wysokiej inflacji, jest dobrym zabez-
pieczeniem wartości majątku.

W II połowie 2022 roku najdroższe 
działki były nadal w Skórzewie, Dąbrówce 
i Zakrzewie – ceny 1 m2 wyniosły odpo-
wiednio: 579 zł, 520 zł i 505 zł. Najtańsze 
działki były bez zmian na obrzeżach gmi-
ny tj. w Drwęsie, Trzcielinie i Lisówkach 
– ceny 1 m2 wyniosły odpowiednio: 175 zł, 
180 zł i 190 zł. W rezultacie uzbrojo-
na działka budowalna o przeciętnym 
metrażu 890 m2 kosztowała w Gminie 
Dopiewo średnio 320.400 zł. Jest to 
wzrost o symboliczny 1% w stosunku do 
poprzedniego badania. Jak bardzo zdro-
żały działki na przestrzeni ostatnich lat 
niech zaświadczy fakt, że za taką działkę 
6 lat temu płacono średnio 163.400 zł, 
czyli prawie dokładnie dwa razy mniej.

Podczas analizy rynku odnotowali-
śmy coraz więcej transakcji i ofert do-
tyczących najmu i dzierżawy działek. 
Najczęściej były to utwardzone, ogro-
dzone i oświetlone place o metrażach 
między 2000 a 5000 m2. Stawki najmu 
wahały się od 1 zł/m2 za działki położone 
zupełnie na uboczu do 4,50 zł/m2 za 
działki położone w Dąbrówce i Zakrzewie 
blisko węzłów na S11 lub w Dąbrowie 
przy ulicy Bukowskiej.

NIERUCHOMOŚCI  
KOMERCYJNE

Na rok 2023 wiele prognoz przewidu-
je wystąpienie w Polsce płytkiej recesji. 
Widać to w rozmowach z przedsiębior-
cami, którzy planują, lub już inwestują 
w gminie Dopiewo. Wiele firm, zamiast 
nabyć nieruchomość na własność lub 
budować swoją siedzibę na własnym 
gruncie, woli na razie nieruchomość wy-
nająć i zobaczyć co przyniesie najbliższa 
przyszłość. Z tego powodu zmniejszyła 
się ilość transakcji sprzedaży gruntów 
inwestycyjnych oraz nieruchomości 
komercyjnych, wzrosła natomiast ilość 
transakcji najmu magazynów oraz hal 
produkcyjnych.

Ceny najmu hal magazynowych wzro-
sły, lecz nie w takim samym stopniu, jak 
wzrosły koszty ich budowy. W II połowie 
2022 r. średnia cena najmu nowoczesnej 
powierzchni magazynowej z zapleczem 
socjalnym wyniosła około 22-23 zł/m2 

netto. Koszty najmu powierzchni biuro-
wej wahały się do 35 do 40 zł/m2 netto 
w zależności od lokalizacji i standardu.

Druga połowa 2022 roku obfitowała 
również w liczne informacje o planach 
budowy kolejnych wielkopowierzchnio-
wych magazynów w naszej gminie, m.in. 
w Dopiewcu, Gołuskach oraz Więckowi-
cach. Rynek logistyczny w Polsce cały 
czas się rozwija i wielcy deweloperzy 
aktywnie poszukają gruntów wokół 
Poznania. W 2023 r. przewidujemy 
kontynuację tego trendu.

Cały czas widoczna była duża ilość 
zapytań o lokale usługowe zlokalizowane 
przy głównych ciągach komunikacyjnych 
przede wszystkim w Skórzewie i Dą-
brówce. W tym zakresie podaż zdecydo-
wanie nie nadążała za popytem. Naszą 
gminę wzięło również na celownik kilka 
nowych sieci handlowych, które poszu-
kiwały działek pod budowę niewielkich 
centrów handlowych (wielkości Dino). 
Ewidentnie coraz więcej wsi w naszej 
gminie stało się już na tyle dużych, że 
takie obiekty zaczynają mieć w nich sens 

ekonomiczny.

PODSUMOWANIE
Po wielu latach boomu rok 

2022 okazał się pierwszym 
rokiem stagnacji na lokalnym 
rynku nieruchomości. Ceny 
w większości przypadków prze-
stały rosnąć, a ilość transakcji 
sprzedaży spadła. Mocno trzy-
mał się natomiast rynek najmu, 
który pozytywnie zaskoczył za-
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bezpieczeństwo / komunikacja

Czy Twoja Gmina traktuje ruch ro-
werowy wystarczająco poważnie? Czy 
jazda rowerem w Twojej miejscowości 
sprawia radość, czy jest raczej źródłem 
stresów? Wypowiedz się w ogólnopol-
skim badaniu online! Już 117 rowerzy-
stów z terenu Gminy Dopiewo podzieliło 
się swoją opinią. Możesz to zrobić do 
27.02.2023 r.

Badania mają dać odpowiedź na py-
tania dotyczące klimatu rowerowego, 
tworząc wielowymiarowy obraz sytuacji 
osób korzystających z rowerów w  mia-
stach i gminach Polski. Mają umożliwić 
wsparcie argumentów na rzecz poprawy 
warunków jazdy rowerem i jakości prze-
strzeni publicznych.

Badania klimatu rowerowego
Czym są i czemu służą?

Badania próbują znaleźć odpowiedzi 
na te pytania, stwarzając wielowymia-
rowy obraz sytuacji osób korzystających 
z rowerów w poszczególnych miastach 
i gminach Polski. Umożliwia to wsparcie 
argumentów na rzecz poprawy warunków 
jazdy rowerem i jakości przestrzeni pu-
blicznych.

Odbywają się  
w cyklu dwuletnim

Pilotażowe badania odbyły się 
w 2018 r. w Tczewie. Pierwsze „pełno-
wymiarowe” ogólnopolskie Badania Kli-
matu Rowerowego. odbyły się w 2020 r. 

Wzięło w nich udział:

• 90 miejscowości,
• 9 718  respondentów.

Zapraszamy do udziału w ankie-
cie: https://www.interankiety.pl/f/
oW6O30rD.

Więcej informacji i raport z 2020 r. 
dostępne są na stronie internetowej www.
rowerowyklimat.pl

MJ

równo w segmencie mieszkaniowym jak 
i komercyjnym.

Ostatnie sygnały zaczynają wskazy-
wać, że wzrost inflacji powoli zwalnia, 
co daje szanse na zakończenie procesu 
podnoszenia stóp procentowych przez 
Radę Polityki Pieniężnej. Bez ponownego 
uruchomienia kredytów hipotecznych 
w Polsce ciężko mieć nadzieję, na szyb-

kie ożywienie sprzedaży nieruchomości 
w naszej gminie.

Na rok 2023 r. przewidujemy konty-
nuację trendów z 2022 r. Oznacza to, że 
wszystkie negatywne zjawiska (inflacja, 
rosnące koszty nośników energii, wojna 
w Ukrainie), których jesteśmy świadka-
mi obecnie szybko nie znikną. Należy 

nastawić się na trudniejszy rok i mieć 
nadzieję, że za naszą wschodnią granicą 
nie będzie gorzej niż jest obecnie. Per-
spektywy powrotu do trendu wzrosto-
wego na rynku nieruchomości widzimy 
dopiero na początku 2024 roku.

Opracował: Marcin Witkowski

Komisariat Policji w Dopiewie od-
notował w grudniu 2022 r. 26 zdarzeń 
drogowych - kolizji i wypadków. Zdarzyły 
się przypadki kierowania pojazdem po 
spożyciu alkoholu. Miały miejsca wła-
mania, kradzieże i uszkodzenia czyjejś 
własności.

Nietrzeźwi kierujący
– 24.12.2022 – Dopiewiec – 0,91 mg/l
– 26.12.2022 – Więckowice – 0,32 mg/l

Kradzieże i włamania
– 9.12.2022 – Dopiewo MOP – kradzież 
– 16.12.2022 – Dąbrówka – włamanie 
– 29.12.2022 – Skórzewo – kradzież 
– 30.12.2022 – Konarzewo – włamanie 
– 05.12.2022 – Więckowice – kradzież
– 04.12.2022 – Dopiewiec – kradzież 

pojazdu 
– 04.12.2022 – Skórzewo – uszkodzenie 

mienia 
– 19.12.2022 – Zakrzewo – włamanie 
– 25.12.2022 – Skórzewo – włamanie 
– 30.12.2022 – Dopiewiec MOP – wła-

manie 

Kronika Policyjna

– 20.12.2022 – Dąbrówka – włamanie 
– 21.12.2022 - Skórzewo – kradzież 

Bądźmy czujni
Drodzy mieszkańcy Gminy Dopie-

wo, z uwagi na zwiększoną liczbę prze-
stępstw na terenie Poznania i Powiatu 
Poznańskiego, takich jak kradzieże 
mienia, włamania do mieszkań i do-
mów, przypominamy o konieczności 
prawidłowego zabezpieczenia mienia. 

Zbliżają się Ferie Zimowe, w trakcie 
których wielu z nas wyjedzie na zimowy 
wypoczynek, poza miejsce zamieszkania. 
Pamiętajmy o tym, aby zawsze zamykać 
drzwi i żaluzje antywłamaniowe oraz 
wzmóc czujność sąsiedzką.

W przypadku zauważenia dziwnych, 
niepokojących sytuacji, zauważenia osób 
„kręcących się” po ulicach, zgłaszajcie 
takie fakty takie za pomocą telefonu 
alarmowego 112 dyżurnemu Komendy 
Miejskiej Policji w Poznaniu.

sierż. szt. Daniel Rychlewicz 
Komisariat Policji w Dopiewie
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przyroda

Za oknami zima, choć śniegu nie 
ma. W Nowy Rok pszczoły z uli powy-
latywały i po oblocie oczyszczającym 
jak gdyby nigdy nic rozpoczęły loty 
w poszukiwaniu pożytku. W niektó-
rych rejonach kraju zaczęły znosić 
do ula pyłek z kwitnącej leszczyny, 
czy rosnących często na działkach 
ciemierników. Taki mamy styczeń, 
że bliżej mu do marca. Nawet zboże 
na polach ma soczysty, zielony kolor.  

Od dawna marzy mi się zdjęcie 
żurawi, stojących w białym puchu, 

Zima

pośród spadających śniegowych płat-
ków. Co roku natomiast albo nie mam 
zlokalizowanych zimujących w okolicy 

żurawi albo nie ma śniegu. W tym roku 
już prawie mi się udało: wiedziałem gdzie 
nocują regularnie żurawie, było biało 
(przez kilka dni!) i nawet padało. Problem 
pojawił się w zupełnie nieoczekiwanym 
miejscu. Otóż mimo, że na miejscu byłem 
dobrze przed świtem, to ilość światła, 
jaka odbijała się od śniegu zdradziła moją 
obecność nim nawet zbliżyłem się do 
stawu. Żurawie szybko mnie zauważy-
ły i najzwyczajniej czmychnęły. Teraz 
pozostaje czekać na kolejną okazję… 
Tym razem mam już opracowaną trasę 
i plan, jak się niezauważenie zbliżyć na 
dogodną odległość.

Tego poranka na stawie zostało jednak 
stado dzikich gęsi i mimo fatalnej pogody 
do czatowania wiernie mi towarzyszyło.

Kilka dni później lód się roztopił, a po 
śniegu pozostało tylko wspomnienie. 
Żurawi też już nie było. Pojawiła się za 
to czapla siwa i stado kaczek, które pięk-
nie prezentowały się w parującej wodzie 
w blasku wschodzącego słońca. Warto 

było trochę pomarznąć dla 
takich kadrów. 

Miło jest potem wrócić 
do ciepłego domostwa, napić 
się ciepłej kawy zbożowej 
z mlekiem migdałowym i po-
patrzeć przez okno jak zimny 
wiatr hula po ogrodzie. A je-
żeli już o ogrodzie mowa, to 
podczas przedświątecznych 
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przyroda / kuchnia

porządków, Teresa wypatrzyła stado 
szczygłów, które beztrosko żerowało 
na wiesiołku tuż pod oknem werandy. 
Bardzo polecam wysiew w ogrodzie 
wiesiołka. Roślina ta niczym magnes 
przyciąga pszczoły latem, a szczygły 
w okresie jesieni. Jest niezawodna! 
Kilka dni później z tego samego okna 

Teresa zrobiła serie zdjęć kąpiących się 
radośnie wróbli i mazurków. Była to istna 
gratka dla oka. Skrzące się w słońcu kro-
ple i energicznie trzepoczące skrzydłami 
ptaki zdawały się prześcigać między sobą, 
kto więcej wody z kąpieliska wychlapie. 
Fajnie jest podglądać przyrodę!

Teresa i Michał Bartkowiak 

Michał Bartkowiak od grudnia 
2015 r. publikuje zdjęcia przyrodni-

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

też stronę: miodybartkowiaka.pl

Karnawał to okazja nie tylko do 
szalonej zabawy, ale również do uciech 
kulinarnych. To czas na przyjemności, 
jeszcze przed rozpoczęciem Wielkiego 
Postu, kiedy z czystym sumieniem mo-
żemy, a nawet musimy, pozwolić sobie 
na kulinarne grzeszki. Nie obowiązują 
zasady, postanowienia noworoczne od-
chodzą już w niepamięć i przychodzi 
czas na próbowanie nowości.      

Z jedzeniem karnawałowym wiążą 
się pewne tradycje i zwyczaje. To jeden 
z najsmaczniejszych okresów w roku. Naj-
ważniejszy w nim jest oczywiście Tłusty 
Czwartek. W tym roku przypada on 
16 lutego i rozpoczyna ostatni tydzień 
karnawału. Zgodnie z tradycją w tym dniu 
powinniśmy zjeść dużą ilość pączków 
z nadzieniem różanym lub powidłami. 
Jeśli w tłusty czwartek nie zjemy ani 
jednego pączka, w dalszej części roku 
nie będzie nam się wiodło. 

Trudno znaleźć uniwersalne karna-
wałowe menu. W tym czasie na polskich 
stołach, oprócz wspomnianych pączków, 
goszczą takie potrawy, jak golonka, ta-
tar, sałatka jarzynowa, śledziowa czy 
faworki, róże karnawału. 

Czasy się zmieniają i menu też, na 
domówkach i w lokalach pojawiają się 
przekąski, które mają niewiele wspólnego 
z kuchnią polską np. sałatka z tortellini, 
koreczki z oliwkami czy sałatka gyros. 
Takie przekąski cieszą oko kolorem, 
kształtem i różnorodnością. Należy 

Karnawał w kuchni
pamiętać, aby jedno danie było podane 
na gorąco  - i  tu trzymajmy się tradycji 
serwując np. flaczki. 

Trzeba sobie życzyć udanej zabawy, 
wyśmienitego humoru i super apetytu, 
aby zjadać wszystkie przysmaki karna-
wałowe.

Flaczki karnawałowe

Składniki:
- flaczki wołowe oczyszczone 70dkg 

lub dwa batony gotowych
- jedna marchew 
- jedna pietruszka
- 1 łyżka kopiasta majeraneku
- 1/2 łyżeczki imbiru 
- przyprawa do flaków
- sól, pieprz do smaku 

- czosnek
- 1 łyżka masła
- 1 łyżka mąki
- 1 łyżka przecieru pomidorowego
- 1 łyżka magi

Przygotowanie:
Oczyszczone flaczki zagotować i odlać 

wodę. Nalać świeżej i gotować z dodat-
kiem marchewki i pietruszki, utartych 
na grubych oczkach. Dodać imbir, starty 
czosnek, magi i przyprawę do flaków 
w celu wydobycia głębszego smaku i za-
pachu. Wszystko gotować do miękkości 
flaków. Osobno zrobić zasmażkę i dodać 
do gotujących się flaków wraz z łyżecz-
ką przecieru pomidorowego. Zagotować 
i dodać trochę kremówki. Podać z bułecz-
ką. Można kupić dwa batony gotowych 
flaków wołowych  i zastosować  resztę 
według powyższego przepisu.

Przystawka z melona  
i szynki parmeńskiej

Składniki:
- 1/2 melona
- opakowanie szynki parmeńskiej
- listki rukoli lub miks sałat

Przygotowanie:
Melona kroimy w słupki, kładziemy 

po 3-4 listki rukoli i zawijamy w poło-
wę plasterka szynki. Pyszna przystawka 
gotowa Najlepiej smakuje schłodzona.
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kuchnia / poezja

Szynka z brzoskwinią  
w galarecie

Składniki:
- 10 plasterków szynki konserwowej 

lub gotowanej (duże plastry)
- 170 g serka śmietankowego typu 

Philadelphia
- 4 łyżeczki chrzanu ze słoika
- 1 czubata łyżka majonezu
- sól, pieprz
- sok z cytryny
- 1 puszka brzoskwiń w syropie
- 3 łyżeczki żelatyny
- natka pietruszki do dekoracji
- 0,5l wody
- 1 łyżeczka octu winnego
Przygotowanie:
Serek przekładamy do miski. Doda-

jemy chrzan, majonez, przyprawy, kilka 
kropel soku z cytryny, doprawiamy solą 
i pieprzem. Mieszamy na jednolitą masę 

i na każdy plasterek szynki nakładamy 
chrzanowy farsz. Roladki układamy 
na półmisku, jedna obok drugiej a na 
wierzch połówki brzoskwiń. 0,5l wody  
zagotowujemy z solą, cukrem, octem 
i łyżką syropu z brzoskwiń i mieszając 
dodajemy 4 łyżki żelatyny do rozpusz-
czenia. Kiedy wywar z żelatyną zacznie 
tężeć, zalej nim roladki z szynki ułożone 
na półmisku. Wstawiamy do lodówki do 
całkowitego stężenia.

Smacznego życzy

Barbara Barbalena Plewińska 
Sołtys Dąbrówki 

Fot. Arch. B. Plewińskiej

Trzej Królowie

nocą bieżeli w pustynnych falach
sypkie bezdroża zawiane tropy
wielbłądom ciężko piach po kolana
Bożej Dziecinie szli oddać hołdy

z otchłani nieba spłynęły znaki
ogrom komety błyszczał jasnością
gwiazda wskazała któ-
rym iść szlakiem
trojgu wędrowcom kró-
lewskim mościom

zsiedli z wielbłądów jazdą zmęczeni
kierując kroki w kierunku światła
Jezus w ramiona Matki wtulony
w biednej stajence ubogiej chatki

Kacper darował mirrę pachnącą
Melchior kadzidła życzliwą dłonią
ziarenka złota Baltazar wręczył
Dziecięciu z czcią oddali pokłony.

Lubaczów, 2013

Zima bez zimy (2)

Kiedy noc z wolna ulatuje,
poranek zakrada się
z zachmurzoną miną.

Ramiona drzewa,
chcąc się przywitać
stukają w okno.

Wieje, leje,
ot, taka zima
bez zimy.

1 I 2023

Między wierszami
Władca nocy

Późnym wieczorem
władca nocy
ułożył się do snu
za stertą chmur,
które płaczą
rzewnymi łzami.

Pogwizdy wiatru
dostały chrypki
i męczy je kaszel.

Może to grypa,
a może przewiane
przez same siebie.

Mimo to,
dają po plecach
i przeszywają na wylot.

6 I 2023

Na łasce losu

Zawieszona
na łasce losu,
jak pies przytwierdzony
do łańcucha,
w drucianym kagańcu
i kolczatką ironii,
drży strachem niepojętym.

Obrzucana
solą nie prawd,
śladem 
spłoszonego zwierza
z oczami pełnymi strachu,
coraz częściej myśli

o wynajęciu
skrawka otchłani,
gdzie nie liczy się
szelest zmarszczek 
i wrzask
tłukącego lustra.

27 XI 2022

Bałwanek Franek
Bajka
Przysiadł bałwan na ławeczce, 
staniem nieco był zmęczony. 
Chce odpocząć choć troszeczkę, 
ma też nogi przemrożone.
Zatem włożył ciepłe buty, 
gdyż to zimy jest początek. 
Wnet po styczniu przyjdzie luty, 
miałby katar i gorączkę.
Włożył czapkę futerkową, 
zima nic już mu nie zrobi. 
Ciut odpocznie, siedząc sobie, 
by znów wstać na równe nogi.
Dzieci też odpoczywają, 
gdy są nieco przemęczone. 
Ciut odsapną, znów biegają, 
lub sankami suną sobie.
A nasz Franek całą zimę, 
w dzień i w nocy na stojąco. 
Aż czas jego nie przeminie, 
gdyż go wiosną stopi słonko.

 
7 I 2015

Autorka wierszy: Aldona Latosik 
Kontakt z autorką:  

aldona51@poczta.fm
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książki

Dzieci
„Baśnie zimowe” - Dawn Casey

Baśnie zimowe to skarbnica opo-
wieści sławiących piękno zimy, które 
rozgrzeją nasze serca podczas długich 
mroźnych wieczorów. Ta wspaniała 
książka zawiera wybór zimowych baśni 
z całego świata - od Ameryki Północnej 
poprzez Europę, aż po Azję. Poznamy 
ludowe opowieści między innymi z Sy-
berii, Szkocji, Francji, Rosji, Norwegii, 
Polski, Meksyku przepięknie zilustro-
wane przez Zannę Goldhawk. Uczta dla 
wszystkich pokoleń!

„Cudowna dolina Muminków” 
– książka zainspirowana twórczo-
ścią Tove Jansson

Muminki przeżyły wielką przygodę 
i powracają do cudownej Doliny Mumin-
ków! Dołącz do nich, gdy poznają nowych 
przyjaciół, Migotka i Bobka, stawiają 
czoła naelektryzowanym Hatifnatom, 
urządzają przyjęcie-niespodziankę 
i dokonują wielkiego włamania. Boga-
to ilustrowane opowieści prosto z Do-

Nowości czytelnicze styczeń 2023
liny Muminków są idealne na pierwszą 
lekturę dla najmłodszych czytelników 
3+. Wprowadzą dziecko w świat pełen 
wyobraźni, który uczy przyjaźni, wrażli-
wości i otwartości. To połączenie klasyki 
z nowoczesnością jest pomostem między 
pokoleniami! 

Młodzież
„24 godziny w kosmosie”: tekst 

- Rob Lloyd Jones, ilustracje - Lau-
rent Kling 

To seria komiksów popularnonau-
kowych, która zabierze czytelnika do 
niesamowitych i fascynujących miejsc! 
To nie tylko interesujące historie, ale 
również bogaty zbiór faktów i ciekawo-
stek. Komiksy w atrakcyjnej i przystępnej 
formie przybliżą dzieciom życie astro-
nautów na stacji kosmicznej czy pracę 
badaczy w lesie tropikalnym. Świetne 
ilustracje i ciekawe tematy sprawią, że 
seria zachwyci każdego czytelnika! Po-
leć na orbitę okołoziemską, aby spędzić 
cały dzień na Międzynarodowej Stacji 
Kosmicznej, po której oprowadzi cię 
astronautka Becky. Dowiesz się, jakie 
eksperymenty naukowe przeprowadzają 
astronauci, co jedzą i jak spędzają czas 
wolny. Razem z Becky odbędziesz ko-
smiczny spacer i zobaczysz, jak wspaniale 
wygląda z kosmosu nasza planeta.

„Anne z Redmondu” - Lucy 
Maud Montgomery

Anne ma już osiemnaście lat. W końcu 
zostawia za sobą rodzinny dom – a w nim 
Marillę oraz bliźnięta, Dorę i Davy’ego – 
i wyjeżdża na studia w Redmond College. 
Wpada w wir nauki, ale ciężka praca nie 
uchroni jej przed niespodziewanymi zda-
rzeniami. W ciągu tych czterech lat czeka 
ją mnóstwo wyzwań: nowe przyjaźnie, 

spośród których najważniejsza okazuje 
się ta z Philippą, walka o stypendium 
Thornburna czy pierwsze próby literac-
kie. Pojawia się także nowy adorator, 
Roy Gardner, mężczyzna jak żywcem 
wyjęty z romantycznych marzeń Anne. 
Znajomość coraz bardziej się zacieśnia, 
lecz gdzie w tym wszystkim jest miej-
sce dla Gilberta… ? Droga do dorosło-
ści potrafi być niezwykłą próbą sił. Na 
szczęście Anne nie opuszcza poczucie 
humoru, bogata wyobraźnia i odrobina 
szaleństwa. 

Dorośli
„Była sobie miłość” - Katarzyna 

Michalak

Całą odwagą Urszuli był Michał. Jej 
kochający mąż. Kiedy musiał wyjechać 
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na drugi koniec świata, jej serce pękłoby 
z żalu, gdyby nie Bingo – mały biało-
-brązowy szczeniak rasy welsh corgi. 
Ostatni prezent od Michała. Psy ko-
chają bezwarunkowo – za to tylko, że 
jesteśmy. Na każdą inną miłość musi-
my zasłużyć. Jeden telefon zza oceanu 
sprawił, że Ula powierzyła opiekę nad 
szczeniakiem sąsiadce i ruszyła ratować 
męża. Teraz to ona musi być odważna 
i silna. Gdyby tylko mogła przewidzieć, 
że w tym czasie przewrotny los rzuci jej 
małego Bingo daleko od domu, głodnego 
i zziębniętego… Czy znajdą się ludzie, 
którzy zechcą mu pomóc? A może to 
piesek pomoże im?

„Silverview” - John le Carré
Julian Lawndsley porzucił intratną 

posadę w londyńskim City, by cieszyć się 

znacznie prostszym życiem właściciela 
księgarni w nadmorskim, angielskim 
miasteczku. Niestety po kilku miesią-
cach spokój Juliana zakłóca Edward, 
tajemniczy Polak, emigrant mieszkający 
w Silverview, wielkiej willi na skraju 
miasteczka. Edward trochę za dużo wie 
o rodzinnej historii Juliana i za bardzo 
interesuje się jego skromną księgarnią. 
Tymczasem w Londynie pewien wysoko 
postawiony pracownik wywiadu bry-
tyjskiego otrzymuje list z ostrzeżeniem 
o niebezpiecznym przecieku informacji. 
Śledztwo sprowadza go do tego samego 
spokojnego miasteczka nad morzem…

Opracowała: Ilona Łysiak,  
Gminna Biblioteka Publiczna  

i Centrum Kultury w Dopiewie

 „Koncertem Gwiazdkowym”, odby-
wającym się – jak co roku - w ramach 
kampanii „Bądź GIT z PIT!”, gmina 
Dopiewo podsumowała okres przygo-
towań do Świąt Bożego Narodzenia. Na 
muzyczną ucztę zaprosiła mieszkańców 
i przyjaciół, którzy 17 grudnia  wypełnili 
halę dopiewskiego GOSiR-u po brzegi. 

Życząc publiczności zdrowych, ra-
dosnych Świąt, Wójt gminy Dopiewo 
– Paweł Przepióra przypominał, że 
ma znaczenie to, jaki adres wpisujemy 
w rocznym zeznaniu podatkowym, bo od 
tego zależą wpływy do budżetu gminnego, 
dzięki którym można inwestować, ale 
i organizować wydarzenia kulturalne 
czy sportowe. Jednocześnie zapewnił 
ze sceny, że samorząd gminny, mimo 
wzrostu cen, utrzyma lokalne podatki 
na niezmienionym poziomie.

Gwiazdą wydarzenia był Sławek  
Uniatowski, który oprócz własnych pio-
senek, takich jak ”Honolulu”  i „Każdemu 
wolno kochać” przypomniał publiczności 
przeboje swoich mistrzów - Zbigniewa 
Wodeckiego, Andrzeja Zauchy i Franka 
Sinatry, ale i Anny Jantar, Piotra Szcze-
panika czy Krzysztofa Krawczyka. W jego 
recitalu nie zabrakło świątecznych eve-
rygreenów „White Christmas” i „Santa 
Claus is Coming to Town”. 

Wcześniej sceną zawładnęła – w peł-
nym tego słowa znaczeniu – żywiołowa 
Roxana Tutaj i jej zespół Good Omen. 
Przedstawili  „christmasowe” szlagiery 
na rockową nutę, a wśród nich autorską, 
utrzymaną w klimacie świąt piosenkę 
”Całym sercem”.  Ci, którzy przyszli pół 
godziny przed oficjalnym rozpoczęciem 
imprezy mogli usłyszeć Orkiestrę Dętą 

Przebojowo, nastrojowo i świątecznie

Gminy Dopiewo, która serwowała tego 
wieczoru wyłącznie najpopularniejsze 
utwory Świąt Bożego Narodzenia.

Adam Mendrala

Fot. Michał Juskowiak,  
Milena Wolna, Michał  

Wachowiak, Adam Mendrala
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Sławek Uniatowski i Roxana Tutaj zaśpiewali w Dopiewie

Rozmowa ze Sławkiem Uniatow-
skim – piosenkarzem, który wystą-
pił 17 grudnia 2022 r. w Dopiewie 
podczas Koncertu Gwiazdkowego 
Gminy Dopiewo.

Czy często zdarza się Panu brać 
udział  w koncertach świątecznych? 

- Uczestniczyłem w wielu takich 
koncertach w różnych miastach Polski, 

Muzyka daje radość
nawet w katedrach i kościołach. Często 
są one dla mnie okazją do spotkań ze 
śpiewającymi znajomymi. Nigdy nie 
było w moim domu tradycji obchodzenia 
Świąt Bożego Narodzenia. Odwiedzam 
w tym okresie znajomych. Czasem, 
jak w tym roku, wyjeżdżam na narty. 
Mam w repertuarze kilka coverów 
piosenek popularnych w okresie Świąt. 
Nagrałem kilka lat temu po polsku pio-
senkę z repertuaru Chrisa Rea „Do domu 
czas na święta”. Ostatnio zaśpiewałem 
z Klaudią Szafrańską piosenkę do filmu 
„Święta, nie święta”. 

Czym jest dla Pana muzyka 
i śpiewanie? Co chce Pan przekazać 
słuchaczom? 

- Chcę poprzez muzykę dawać lu-
dziom przyjemność, wzbudzać emocje. 

Lubię jak się śmieją, jak płaczą. Pro-
wadzę czasami dialog z publicznością 
i widać te emocje. Za każdym razem jest 
inaczej, ale zawsze jesteśmy zadowoleni. 
Ludzie klaszczą, proszą o bis, często 
wstają. To jest bardzo miłe. Staram się 
dobrze robić to, co  robię. Jeśli ludziom to 
się podoba, to jest OK. Czerpiemy z chło-
pakami z zespołu dużo przyjemności  
z naszego muzykowania. Nie traktu-
jemy koncertów wyłącznie jako pracy, 
bo byśmy zwariowali i pewnie stracili 
magię. Bardzo lubimy grać. Muzyka 
i nam daje radość. 

4 lata temu nagrał Pan dobrze 
odebraną przez publiczność i kryty-
kę płytę „Metamorphosis”. Próżno 
szukać jej w sklepach, wyprzedała 
się. Jest Pan z niej zadowolony? 

- Płyty nie sprzedają się już w takich 
nakładach tak jak kiedyś. Dzisiaj mu-
zyki słuchamy głównie ze streemingu. 
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Samochody produkuje się już bez odtwa-
rzaczy CD. Ja jestem starej daty, lubię 
przeczytać z okładki płyty, gdzie na-
grano muzykę, kto nagrał, kto na jakim 
instrumencie zagrał. Jeśli ktoś interesuje 
się muzyką, chce wiedzieć kto napisał 
tekst czy muzykę. W serwisach z muzyką  
takiej informacji często brakuje. Umniej-
sza się przez to muzyce, kompozytorom, 
wykonawcom i to jest dość przykre.  
Jestem ze swojej debiutanckiej płyty 
bardzo zadowolony. To moje rozlicze-
nie z czasem, który był dla mnie dość 
ciężki. Nie mogłem nagrać płyty z racji 
podpisanego, niekorzystnego dla mnie 
kontraktu. Miałem za sobą 10 lat absencji 
muzycznej i poniekąd scenicznej. Gra-
łem po kasynach, za grosze, do kiełbasy 
z musztardą. Takie to były czasy, trzeba 
było sobie radzić. Zaufałem ludziom, 
nie znając się w ogóle na umowach. Ta 
umowa była wiążąca. Nie mogłem nic 
zrobić i byłem w pułapce przez 10 lat. 
Ale nazbierało się przez te lata trochę 
piosenek. W końcu stwierdziłem, że skoro 
moja wytwórnia nie chce ich wydać, to 
ja je wydam. Udowodniłem, że nie są 
złe. Ludziom się spodobały. Jest złota 
płyta, niewiele ją dzieli od platyny.

W czwartej edycji telewizyjnego 
„Idola” zajął Pan drugie miejsce 
(2005 r.). Czy zostały z tego pro-
gramu jakieś przyjaźnie?  Czy 
utrzymuje Pan kontakty z innymi 
uczestnikami?

- Miałem wtedy 20 lat. Było w pro-
gramie sporo osób młodszych ode mnie. 
Dobrze się bawiliśmy. Z częścią osób 
jestem w kontakcie, zdarza się nam spo-
tkać na scenie, ale nie wydzwaniamy 
do siebie, każdy zajmuje się swoimi 
rzeczami. Najlepszy kontakt mam 
z Bartkiem Szymoniakiem, który zajął 
trzecie miejsce.

Czy czas, który minął od udziału 
w „Idolu” do wydania płyty, czegoś 
Pana nauczył?

- Nauczyłem się czytać umowy i tego, 
że nie każdy, kto klepie cię po plecach, 
jest Twoim przyjacielem. Staram się 
być człowiekiem życzliwym dla innych, 
bardzo lubię ludzi i jestem otwarty, choć 
czasami wolę zwierzęta. 

Debiutował Pan w zespole „Kije” 
w 2001 r. Ma Pan jakiś kontakt 
z kolegami z tej formacji.

- Zespół „Kije” założył Sławek Cie-
sielski z Republiki. Ja tam grałem na 
syntezatorach. Krótko po tym jak wy-
jechałem z Torunia, zespół się rozpadł. 
Mile wspominam ten czas, mam kontakt 
z chłopakami. 

Od wielu lat występuje Pan 
w projektach muzycznych poświę-
conych konkretnemu artyście. 
Podczas własnych koncertów chęt-
nie sięga Pan utwory innych, np. 
Zbigniewa Wodeckiego, Andrzeja 
Zauchy, czy Franka Sinatry. 

- Zbyszek Wodecki i Andrzej Zaucha  
to moi idole z dzieciństwa. Wpisuję się 
tembrem swojego głosu w ich tonację. 
Szkoda byłoby tego nie wykorzystać. 

Jakie są Pana gusty muzyczne?
- Śpiewam w różnych stylach. In-

spiruję się różnymi gatunkami muzycz-
nymi i głosami. Oprócz wspomnianych 
panów, lubię śpiewające panie - Ellę 
Fitzgerald, Arethę Franklin, ale i Ewę 
Bem, Annę Marię Jopek, Agę Zaryan, 
Grażynę Łobaszewską, Hannę Banaszak, 
czy Monikę Borzym. Słucham też The 
Beatles, Queen, Pink Floyd. 

W 2018 r., wziął Pan udział w na-
graniu wyjątkowej płyty, zatytuło-
wanej „Dobrze że jesteś”. Ukazała 
się ona rok po śmierci Zbigniewa 
Wodeckiego.

- To była płyta, której Zbyszek nie 
skończył. Rafał, z którym teraz gram 
koncerty, produkował Zbyszkowi tę pły-
tę. Jak Zbyszek zmarł, Rafał stwierdził, 
że trzeba płytę skończyć. Dokończyli ją 
Jego przyjaciele, ludzie, których znał 

i cenił. Oprócz mnie, w projekcie wzięli 
udział m.in. Kayah, Beata Przybytek, 
Kuba Badach i Andrzej Lampert. Myślę, 
że kształt nadany przez nas tej płycie, 
to jak ją „dokończyliśmy”, spodobało-
by się Zbyszkowi. Płyta jest świetnie 
zrealizowana. Osiągnęła status platy-
nowej płyty. Nazywa się przewrotnie 
„Dobrze że jesteś”, bo Jego  piosenki są 
nieśmiertelne.

Czy ma Pan osobiste wspomnie-
nia związane ze Zbigniewem Wo-
deckim?

- Pamiętam nasz wspólny występ 
w 2006 r. - On grał na skrzypcach, Jan 
Kanty Paluszkiewicz - na fortepianie, a ja 
śpiewałem „Tango Anawa” z repertuaru 
Marka Grechuty. Spotkaliśmy się w 2015 
r. w „Tańcu z Gwiazdami” - Zbyszek był 
jurorem, a ja śpiewałem Presley’a, do 
tańca. Braliśmy też razem udział w 2016 
r. w koncercie charytatywnym w Ła-
zienkach Królewskich, zorganizowanym 
przez Fundację „Opiekuńcze Skrzydła”. 
Potem Zbyszek odszedł. Lubiliśmy się 
bardzo.   

Zaśpiewał Pan kilka duetów – 
nie tylko ze Zbigniewem Wodec-
kim – „Nie ma jak Bacharach”,  ale 
i z Marylą Rodowicz – „Będzie to 
co musi być” czy  z Anią Rusowicz 
– „Szukaj mnie”. Czym różni się 
nagranie duetu od nagrania pio-
senki solo? 

- Duety są fajne. Ludzie lubią duety, 
szczególnie te romantyczne. Nie zawsze 
śpiewanie duetów wygląda tak, że dwie 
osoby spotykają się razem w studiu. 
Ja akurat nagrywałem duety osobno. 
W teledyskach to tak wygląda, jakby 
dwie osoby stały koło siebie i śpiewały 
do jednego mikrofonu. Może kiedyś to 
tak robiono, kiedy trzeba było coś szybko 
nagrać. Teraz nagrywa się osobno, bo 
można wtedy edytować wokal każdego 
ze śpiewających, co jest niemożliwe przy 
jednoczesnym nagrywaniu. 
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Ma Pan w dorobku piosenkę do 
filmu „Ja Wam pokażę” zatytuło-
waną „Kocham Cię”. Wcielił się też 
Pan w postać Leszka Krajewskiego 
w serialu „M jak Miłość”. Ten wą-
tek jednak „wygaszono”. Czym jest 
dla Pana kino? Czy Leszek powróci 
na ekran? 

- Jestem kinomanem i kocham filmy, 
szczególnie te stare, klasyczne. Interesuje 
się kinem i marzę, żeby kiedyś zagrać 
w jakieś dobrej fabule. Seriale mnie nie 

pociągają. Myślę, że Leszek Krajewski 
już nie wróci do „M jak miłość”. Może 
jak zmieni się władza i podejście decy-
dentów do tego, co robią aktorzy poza 
planem. Basia Kurdej - Szatan nara-
ziła się władzy i Joasia, którą grała, 
„musiała” zniknąć z serialu. Siłą rzeczy 
Leszek przepadł razem z nią. Jak wróci 
Joasia, może wrócić i Leszek.

Na jakim etapie jest praca nad 
drugą Pana płytą? Jaka ona będzie? 
Kiedy planowana jest premiera? 

- Ta płyta będzie inna. Równie cie-
kawa, ale nowocześniejsza i dojrzal-
sza muzycznie. Pracujemy nad nią. 
Zatytułowana będzie „Wielki błękit”. 
Znajdzie się na niej  7 piosenek pol-
skich i 5 angielskich. Premierę mamy 
zaplanowaną na wrzesień 2023 r. Wtedy 
ruszymy z trasą.

Rozmawiał: Adam Mendrala 
Współpraca: Aneta Sobczak 

Fot. Arch. Urzędu Gminy Dopiewo

Dobry znak
Rozmowa z Roxaną Tutaj – 

wokalistką zespołu Good Omen, 
z którym wystąpiła na Koncercie 
Gwiazdkowym Gminy Dopiewo w 
grudniu 2022 r.

Jak długo Pani śpiewa?
- Moja przygoda ze śpiewem zaczęła 

się, gdy miałam 3 lata. Tata nagrał mnie 
wtedy na kasetę po raz pierwszy. Zaśpie-
wałam utwór Zbigniewa Wodeckiego 
„Basia Basia”. W szkole podstawowej i 
gimnazjum śpiewałam w chórze gospel, 
otwierały się przede mną drzwi na różne 
warsztaty. podczas liceum chodziłam 
do szkoły piosenkarskiej. Starałam się 
przez cały czas konsekwentnie rozwijać 
w tym kierunku.

Od dawna śpiewa Pani z Good 
Omen?

- Z gitarzystami, Maćkiem i z Kubą, 
znamy się od 9 lat. Graliśmy razem 
pod różnymi szyldami i w różnych 
składach. Przeszliśmy ewolucję. Samo 
„Good Omen” powstało w 2017 r. Był 
Maciek, Kuba i ja, Basia jest z nami od 
ponad 4 lat, a Łukasz dołączył do nas 
kilka miesięcy temu.

Skąd ta nazwa?
- Good Omen to dobry znak. Dlacze-

go? Bo chcemy swoją muzyką dawać 
ludziom coś dobrego, dzięki czemu po-
czują się lepiej. Chcemy być takim do-
brym znakiem, na te czasy, wśród szarej 
rzeczywistości, iskierką na co dzień, 

ale i dobrym znakiem na 
scenie muzycznej. Swo-
imi utworami uwalniać 
pozytywne (choć czasem 
też te mniej, i nie ozna-
cza to „gorsze”) emocje 
i wspomnienia.

Co dał Pani udział 
w telewizyjnych 
show?

- W pewnym stopniu 
rozpoznawalność, trwa-
jącą jakiś czas. Zdecydo-
wanie otworzyła mi ona 
kilka furtek do różnych 
wydarzeń muzycznych. 
Wspominam ten czas do-
brze. Jedne doświadcze-
nia były przyjemniejsze, 
inne trochę może mniej. 

Wszystko nas czegoś uczy. Miałam do 
czynienia z wieloma specjalistami w 
dziedzinie muzyki, z branży muzycz-
nej - wiadomo Elżbietą Zapendowską, 
Adamem Sztabą, ś.p. Korą oraz Pio-
trem Roguckim. W „Must Be the Music” 
jurorzy miło się wypowiadali na mój 
temat - to zawsze podnosi człowieka na 
duchu. W „Idolu” było nieco inaczej. Nie 
wszyscy zdają sobie sprawę, że telewizja 
rządzi się swoimi prawami. Nie zawsze 
wszystko wygląda tak, jak na ekranie 
widzą to widzowie.

Czy muzyka jest Pani wyłączną 
przestrzenią aktywności zawodo-
wej? Czy oprócz występów na sce-
nie i nauczania śpiewu zajmuje się 
Pani czymś innym?

- Głównie „kręcę się” wokół muzy-
ki, ale mam też inne hobby i zajęcia. 
Ostatnio zaczęłam się bawić ceramiką, 
lepieniem z gliny.

Ile utworów własnych  macie 
na koncie?

- Ciężko powiedzieć, musiałabym tu 
zacząć liczyć, niektóre jeszcze nie ujrzały 
światła dziennego i są w kolejce do na-
grania. Część z nich można już usłyszeć 
w Internecie, do czego zachęcam.

Jaki jest wasz największy suk-
ces? Z kim dzieliliście do tej pory 
scenę? Kiedy ukaże się wasza płyta?

- Występowaliśmy m.in. przed 
Ralfem Kamińskim, Acid Drinkers, Le-
monem Kasią Wilk, Urszulą itd. Płytę 
krótkogrającą, tzw. EP-kę wydaliśmy 
kilka lat temu. Teraz przygotowujemy 
się do nagrania płyty pełnowymiarowej. 
Myślę, że naszym sukcesem jest to, że 
nam się chce - cały czas tworzymy i 
gramy. Mamy otwarte głowy i myślę, 
że wszystko jest jeszcze przed nami, 
wiele pięknych chwil.

Jakie macie plany?
- Nastawiamy się na nadchodzą-

cy sezon koncertowy i rozpoczynamy 
rozmowy. Zapraszamy wszystkich do 
kontaktu z nami – nie będziecie żałować, 
bo dajemy ogień na scenie. Kto był na 
naszym koncercie, ten wie, że nie są to 
czcze obietnice.

Czym są dla Pani Święta?
- Uwielbiam Święta Bożego Narodze-

nia. Są magiczne! To spędzenie czasu z 
rodziną, spowolnienie, wsłuchanie się 
w bliskich. Czuje się ciepło i wyjątkową 
atmosferę.

Podobno plan przygotowa-
nia programu świątecznego od 
dawna chodził Pani i zespołowi 
Good Omen po głowie. Udało się 
go przygotować w tym roku. Pu-
bliczność w Dopiewie jest jedną 
z pierwszych, które mają okazję 
usłyszeć Wasze wersje znanych 
świątecznych przebojów.

- Planowaliśmy zrobić taki program 
od dawna, ale – jak to bywa - brakowało 
nam czasu na jego przygotowanie. W 
tym roku udało postawić kropkę. Tydzień 
wcześniej, przed występem w Dopiewie, 
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zagraliśmy „christmasowe” piosenki u 
naszych przyjaciół.

Co inspiruje Was muzycznie? 
Jakiego rodzaju muzyki słuchacie?

- Bardzo różnie. Każdy  z nas słu-
cha czegoś innego. To sprawia, że jeste-
śmy bardziej kreatywni i otwarci, że 
nie mamy blokad tworzenia własnych 

rzeczy. Inspiruje nas jazz, muzyka kla-
syczna, pop, R’n’B czy nawet ostrzejsze, 
metalowe brzmienia. Jesteśmy więc 
bardzo „wpływowi”.

Dziś występujecie przed Sław-
kiem Uniatowskim. Myślicie, że to 
dobry „zestaw”.

- Myślę, że jest tak nie bez powodu. 
Organizatorzy wiedzą, co robią (śmiech).

Rozmawiał: Adam Mendrala 
Współpraca: Aneta Sobczak 

Fot. Arch. Urzędu Gminy Dopiewo

Szkoła Podstawowa im Kawalerów 
Orderu Uśmiechu w Dąbrówce zwycięz-
cą 8 edycji „Roztańczonego Dopiewa”,  
czyli  Tanecznych Igrzysk Szkół Gminy 
Dopiewo. Uczniowie zaprezentowali 
się w choreografii inspirowanej do fil-
mu Matrix.

Mottem ósmej edycji Igrzysk było 
przygotowanie choreografii tanecznych 
do znanych filmów. Podczas zmagań 
tancerze z sześciu szkół zaprezentowało 
się w układach inspirowanych filmami: 

Roztańczone Matrixem Dopiewo 

Harry Potter, Avengers, Kot w Butach, 
Piotruś Pan, Marix i Miłość zaklęta 
w muzyce. 

Tancerze z Dąbrówki podium dzie-
lili z zespołami z SP nr 1 im F. Chopina 
w Skórzewie (2. Miejsce), w choreografii 
przygotowanej przez Amande Kucak  in-
spirowanej filmem Kot w Butach i ZSP 
im J. Brzechwy w Dopiewie (3. miejsce), 
w choreografii Pauliny Smaś, inspiro-
wanej filmem Avengers.

W jury zasiedli: Nikola Wrona - tan-
cerka, choreograf., Marcin Napierała - 
dyrektor GOSIR w Dopiewie, i Dawid 
Mularczyk „Białas” - tancerz , choreograf . 

„Roztańczone Dopiewo czyli Tanecz-
ne Igrzyska Szkół Gminy Dopiewo” to 
projekt Klubu taneczno- sportowego 
ACTIVUS,  współfinansowany ze środ-
ków publicznych Gminy Dopiewo.  Ce-
lem projektu jest promocja zdrowego 
i aktywnego stylu życia.

Michał Juskowiak

Mieszkanka Gminy Dopiewo - Pau-
lina Frelich - zdobyła tytuł Mistrzyni 
Polski - w bikejoringu open, startując 3-4 
grudnia 2022 r. z suczką Mają (przedsta-
wicielką rasy greyster) w „Mistrzostwach 
Polski w sportach psich zaprzęgów w wa-
runkach bezśnieżnych”, które odbyły się 
w Owińskach. To kolejny sukces zgranego 
duetu, który ma na koncie wiele tytułów 
mistrzowskich, miejsc na podium, medali 
i pucharów w Polsce i krajach sąsiednich. 
Na przełomie kwietnia i maja ubiegłego 
roku zostały wicemistrzyniami świata 
w bikejoringu we francuskim Pledran. 

Na grudniowych Mistrzostwach 
Polski zawodnicy pojawili się na linii 
startu aż 152 razy. Rywalizowali ze sobą 
w takich konkurencjach, jak: bikejoring 
(rowerzysta i jeden pies), canicross (bie-
gacz z psem), scooter (hulajnoga z jed-

Mamy mistrzynie i wicemistrzów Polski

nym lub dwoma psa-
mi) i większe zaprzęgi 
na wózkach trzy- lub 
czterokołowych. 

Oprócz Pauli-
ny i Majki sukcesy 
w Owińskach odnie-
śli i inni mieszkańcy 
Gminy Dopiewo upra-
wiający sporty zaprzę-
gowe.  Wicemistrzem 
Polski w konkurencji 
DS2, czyli hulajnoga 
z dwoma psami, zo-
stał Patryk Pietrusiak 
z Dopiewca, który star-
tował z dwoma psami 
rasy greyster - Scottem i Foxem.  Z ko-
lei, ścigająca się w parze z suczką husky 
o imieniu Manda, Agnieszka Ignaszak 

z Konarzewa, zajęła 9 miejsce w bikejo-
ringu open, uzyskując najwyższą loka-
tę dla zaprzęgu, w składzie którego był 

Paulina Frelich z Dopiewca - z Majką
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Agnieszka Ignaszak z Konarzewa - z MandąPatryk Pietrusiak - wicemistrz w kategorii Dze Scottem i Foxem

przedstawiciel rasy husky (zwinniejsze 
są greystery). 

Mistrzostwa Polski w Owińskach, 
mimo opadów śniegu, powodujących, że 
wpisana w ich nazwie i formule „bezśnież-

ność” była jedynie teoretyczna, udało się 
przeprowadzić bez większych trudności 
i bezpiecznie.

Gratulujemy wyników wszystkim 
reprezentantom Gminy Dopiewo, zarów-

no dwunożnym, jak i czworonożnym 
i życzymy kolejnych sukcesów.

PF, AM 
Fot. Archiwum P. Frelich

Zapraszamy do kibicowania 
podczas XI Dopiewskich Igrzysk 
Przedszkolaków.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Dopiewie, po przerwie spowodowanej 
pandemią COVID-19, zaprasza na kolej-
ną edycję Dopiewskich Igrzysk Przed-
szkolaków - „Zeuski 2023”. Impreza, 
którą po raz pierwszy zorganizowano 
w 2011 r., kierowana jest do pięciolat-
ków uczęszczających do placówek wy-
chowawczych z terenu Gminy Dopiewo. 
Dla dzieci w tym wieku bardzo często są 
to pierwsze w życiu prawdziwe zawody 
sportowe. Tegoroczna ich edycja odbędzie 
się w dniach 14-15 lutego (wtorek-śro-
da) i 21 lutego (wtorek) w hali GOSiR 
przy ulicy Polnej 1a, od godziny 10.00 
każdego dnia. 

W pierwszej edycji „Zeusków” wy-
startowało ok. 150 maluchów. W tym 
roku w zmaganiach weźmie udział aż 
430 dzieci z 11 przedszkoli z Konarze-
wa, Dąbrowy, Skórzewa, Zakrzewa, Dą-
brówki, Palędzia i Dopiewa, a oprawa 
imprezy połączona będzie z elementami 
protokołu olimpijskiego. Będzie zatem 
defilada uczestników, wciągnięcie fla-
gi olimpijskiej przekazanej przez Polski 
Komitet Olimpijski, sztafeta ogniowa, 

Zeuski 2023 
odpalenie znicza i przysięga sportowców. 
Zabrzmi też hymn napisany i skompo-
nowany specjalnie na te zawody.

Wszyscy młodzi „olimpijczycy” 
dostaną od organizatorów pamiąt-
kową koszulkę z logo imprezy i złoty 
medal za uczestnictwo, każde dziecko 
po zawodach otrzyma też poczęstunek. 
5-latki spróbują  swoich sił w kilku kon-
kurencjach sprawnościowych, podczas 
których sprawdzany będzie niemal każdy 
element motoryczny. Przewidziano m.in. 
rywalizację na torze przeszkód z tunelem, 
rzuty do celów, przenoszenie różnych 
piłek, jazdę na hulajnodze, skakanie 
na piłce z rogami, slalomy, ustawianie 
piramidy ze specjalnych kostek, będzie 
też tor przeszkód dla nauczycieli. 

Po rozegraniu wszystkich konkuren-
cji odbędzie się prezentacja wybranej 
dyscypliny olimpijskiej. Tym razem 
będą to pokazy akrobatyki sportowej, 
a w roli głównej wystąpią ubiegłorocz-
ni stypendyści Gminy Dopiewo – bra-
cia Eryk i Tymon Stecowie z Palędzia. 
Obaj uprawiają skoki na trampolinie 
w KS AZS-AWF Poznań i pomimo 
młodego wieku mają już na swoim 
koncie wiele sukcesów, w tym medale 
 i udział w Mistrzostwach Polski oraz na 

Ogólnopolskich Olimpiadach Młodzieży.
 Organizatorzy liczą na dobrą fre-

kwencję widzów, tym bardziej, że każde 
dziecko otrzyma zaproszenie dla rodzeń-
stwa, rodziców i dziadków, by Ci do-
pingowali swoje pociechy w hali GOSiR  
w Dopiewie. Start przy trybunach 
pełnych kibiców będzie zapewne dla 
małych sportowców – olimpijczyków 
z terenu całej Gminy dodatkową mo-
bilizacją i przeżyciem, dlatego już teraz 
zapraszamy Państwa na XI Dopiewskie 
Igrzyska Przedszkolaków „Zeuski 2023” 
gwarantując, że emocji nie zabraknie 
do samego ich końca!

Mariusz Frąckowiak, 
 GOSiR w Dopiewie
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Oliwia Muzsik jest najmłodszą 
stypendystką Gminy Dopiewo 
w 2022 r. Przez 10 miesięcy tego 

Łączy walkę na macie z łucznictwem konnym!
roku otrzyma łącznie 2500 zł, które 
przeznaczy na udział w zawodach 
sportowych oraz na zakup nowego 
sprzętu typu ochraniacze.

Urodzona 3.12.2008 r. mieszkanka 
Dąbrówki uprawia Taekwondo Olimpij-
skie w KS AZS-AWF Poznań, a jej do-
tychczasowym największym sukcesem 
jest trzykrotne zdobycie złotego medalu 
na mistrzostwach Polski oraz srebrnego 
na mistrzostwach w Czechach. W 2018 
r. zajęła 3 miejsce w Pucharze Polski 
w Olsztynie i Legionowie, podobnie 
zresztą jak rok później, kiedy wywal-
czyła też Puchar Polski w Olecku i Gór 
Świętokrzyskich. W 2021 r. z kolei zajęła 
IV lokatę w Pucharze Polski w Bydgoszczy 
i była członkiem kadry wojewódzkiej 
juniora młodszego. 

W tym roku natomiast absolwent-
ka Szkoły Podstawowej im. K. Nowaka 

w Dąbrówce zdobyła już złoty i srebr-
ny medal w Grand Prix Wielkopolski, 
a w październiku wywalczyła 3 miejsce 
w Pucharze Polski w Bydgoszczy, wy-
startowała też w mistrzostwach juniorów 
w  łucznictwie konnym, które poza ta-
ekwondo jest jej wielką pasją, podobnie 
jak gotowanie, cukiernictwo i sama jazda 
konna. Dostała również zaproszenie na 
wspólne treningi i sparingi od najlepszego 
klubu taekwondo w Tajlandii, na które 
pojedzie w styczniu przyszłego roku! 
Największym jej marzeniem z gminy 
Dopiewo jest wyjazd na mistrzostwa 
świata i Igrzyska Olimpijskie, czego 
jej oczywiście życzymy.

Mariusz Frąckowiak,  
GOSiR w Dopiewie 

Fot. Archiwum rodziny Muzsik 

Filip Tierling to jedyny przed-
stawiciel Karate Olimpijskiego 
WKF wyróżniony przez Kapitułę 
Stypendium Sportowego za sukcesy 
w 2021 roku. Trenuje on w EMPI 
Klub Karate Gminy Dopiewo i uczy 
się w XI Liceum Ogólnokształcą-
cym w Poznaniu.

16-letni zawodnik ze Zborowa ma 
licencję Polskiej Unii Karate (PUK), która 
na terenie naszego kraju jest wyłącznym 
przedstawicielem międzynarodowej or-
ganizacji sportowej działającej w olim-
pijskim karate i od 2 lat należy do kadry 
wojewódzkiej. W swojej dotychczasowej 
karierze na różnego rodzaju turniejach 
zdobył setki medali, w tym ponad 60 
złotych! W kwietniu 2017 r. reprezen-
tował Polskę na Mistrzostwach Europy 

Karateka z setkami medali!
federacji WUKF. 8.06.2019 r. 
wywalczył Mistrzostwo Pol-
ski federacji IMAF w kon-
kurencji kumite. W 2021 r.  
w Grand Prix Karate – 7th 
Central Poland Open w Ple-
szewie (5-6.06) zajął 3 miej-
sce w kat. 63 kg juniorów 
młodszych (14-15 lat) i wy-
grał 12 grudnia XIV Puchar 
Wielkopolski w Karate WKF 
w Śremie. W grudniu 2021 r. 
dotarł też do ćwierćfinałów 
indywidualnych i drużyno-
wych Mistrzostw Polski ro-
zegranych w Łodzi i Wrześni, 
dzięki czemu ubiegły rok 
zakończył na wysokim 5 
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miejscu w kraju w Rankingu PUK.
Oto jak młodego karatekę scha-

rakteryzował jego trener Grzegorz 
Michalak: - „Filip jest zawodnikiem 
zdyscyplinowanym, regularnie uczęsz-
czającym na zajęcia sportowe, zgrupo-
wania i zawody. Na treningach wyka-
zuje duże zaangażowanie, jest pilny  
i systematyczny. Inni zawodnicy widzą 
w nim wzór do naśladowania. Na tre-

ningach i obozach pomaga młodszym 
i wspiera mniej zaangażowanych”. F. 
Tierling jest też bardzo dobrym uczniem 
- pierwszą klasę LO zakończył ze świa-
dectwem „z czerwonym paskiem”, a jego 
poza sportową pasją jest ekonomia.

Otrzymane stypendium (250 zł przez 
10 miesięcy 2022 roku) przeznacza na za-
kup sprzętu sportowego umożliwiającego 
startowanie na zawodach międzynaro-

dowych, bo jak mówi – „zawsze jest coś, 
co dodatkowo może pomóc w rozwoju 
formy”. Marzeniem mieszkańca gminy 
Dopiewo jest zostanie mistrzem świata 
w karate lub zawodowym piłkarzem – 
trzymamy kciuki za ich spełnienie!

Mariusz Frąckowiak,  
GOSiR w Dopiewie 

Fot. Archiwum Filipa Tierlinga

Michał Pisanko z Dąbrowy, to 
kolejny stypendysta Gminy Do-
piewo wyróżniony za osiągnięcia 
sportowe w ubiegłym roku. Ma 
17 lat i od 9 lat jest zawodnikiem 
UKS Lusowo, w którym uprawia 
triathlon. 

Triathlon to wyjątkowy sport 
łączący trzy dyscypliny: pływa-
nie, jazdę na rowerze i bieganie.  
W tygodniu Michał ma aż 11 jednostek 
treningowych, w tym 5 razy pływanie 
na basenie o godzinie 6:00... Pogodzenie 
szkoły (IV LO w Poznaniu, wcześniej SP 
w Dąbrowie), treningów, pasji i życia 
rodzinnego wymaga dużej samodyscy-
pliny. Od 4 lat jest on powoływany do 
Kadry Województwa Wielkopolskiego  
w Triathlonie, a jego największym suk-
cesem sportowym jest zdobycie w tym 
roku brązowego medalu na Ogólnopol-
skiej Olimpiadzie Młodzieży Sztafet MIX 
Juniorów Młodszych w Krakowie na 
dystansie supersprinterskim (3 x 0,3 
km-5km-1,8km). 

Województwo wielkopolskie repre-
zentowała sztafeta w składzie dwóch 
chłopaków i jedna dziewczyna (klubowa 
koleżanka M. Pisanko). Uczniowski Klub 
Sportowy „Lusowo” na OOM wywalczył  
3 miejsce, co w skali Polski jest ogrom-
nym wspólnym osiągnięciem. Ten sukces 
to uwieńczenie pracy trenerów, zawodni-
ków, zaangażowania rodziców, to też efekt 
rewelacyjnej atmosfery na treningach  
i obozach, bo zawodnicy stanowią bardzo 
zgraną drużynę. Jego 14-letni brat Franek 
również trenuje w UKS Lusowo. Razem 
dojeżdżają na treningi, nawzajem się do-
pingują do wczesnego wstawania na basen  
i ogólnie się wspierają. Michał na 
Mistrzostwach Polski w Triathlonie 
startując indywidualnie znalazł się  
w TOP 10, zajmując 9 miejsce na dy-
stansie supersprinterskim 0,4x10x2,5 
km. W 2021 r. zajmował też 9 lokaty 
w Pucharze Polski Juniorów Młod-
szych – w Pniewach 6.06 i Suszu 3.07. 
Natomiast Mistrzostw Polski w Rawie 
Mazowieckiej 31.07 triathlonista z Dąbro-

Triathlonista i wędkarz w jednej osobie

wy nie ukończył z powodu 
kraksy rowerowej. Jego 
sportowym marzeniem 
jest start w triathlonie na 
igrzyskach olimpijskich.

Poza sportem jego 
największą pasją jest 
łowienie ryb. Ma tu też 
swoje sukcesy - jego tzw. 
„życiówki” to: szczupak - 
100 cm (Bałtyk, Rugia) 
i łosoś - 105 cm (Zatoka Gdańska). Jeżeli 
ma tylko wolną chwilę, to jadą z tatą 
i bratem albo z przyjaciółmi na ryby. 
To właśnie tata Marek zaraził go pasją 
wędkarską. Z powodu niewielkiej odle-
głości, najczęściej wybierają się z łódką 
na Jezioro Lusowskie, gdzie łowią piękne 
szczupaki. Ich rodzinne urlopy prawie 
zawsze są związane z aktywnością na 
wodzie – dużo pływają i łowią różne 
ryby w zależności od akwenu. Woda jest 
po prostu ich żywiołem.

Jak sam mówi, otrzymane stypen-
dium sportowe od Gminy Dopiewo to dla 
niego duże wsparcie finansowe, dzięki 
któremu odciąża rodziców. Przyznaną 
kwotę 2500 zł wydał już w części na 
dofinansowanie zakupu nowego roweru 
szosowego. Pozostałą część przeznaczy na 

opłacenie dwutygodniowego zimowego 
klubowego obozu w Calpe w Hiszpanii. 

Niedawno ciekawym i nowym do-
świadczeniem był dla niego udział w VI 
Cross Duathlonie w Żarnowcu. Zajął 
w nim 14 miejsce w kat. Open i drugie 
w swojej kategorii wiekowej. Koniec 
października to jednak okres roztreno-
wania i dlatego były to dla niego bardzo 
wymagające zawody. Zapewnia, że na 
pewno wróci do Żarnowca za rok, bo-
gatszy o tegoroczne doświadczenia!

Mariusz Frąckowiak,  
GOSiR w Dopiewie 

Fot. Archiwum Michała Pisanko
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polub nas zobacz nas

Po raz kolejny Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy zagra także 
w Gminie Dopiewo!  Serdecznie za-
praszamy do wzięcia udziału w tego-
rocznym wydarzeniu, które rozgrze-
wa serca i napełnia wiarą w ludzkość. 
Finał, odbędzie się 29 stycznia, od go-
dziny 14:30 w sali widowiskowej przy 
ul. Poznańskiej 19A w Konarzewie.

Plan:
14.30 – 14.50 – Activus Taniec 
i Fitness 
15.00 – 15.10 – Baletnice z Pas de 
Dominique Sztuka Tańca 
15.10 – 15.20 – LICYTACJA 
15.20 – 15.30 – Uczestnicy zajęć 
w GBPiCK – hip hop 
15.30 – 15.40 – LICYTACJA 
15.40 – 16.00 – Zumba z Karoliną 
16.00 – 16.15 – LICYTACJA 
16.15 – 16.30 – zespół CISZA cz.1 

31. Finał WOŚP w Gminie Dopiewo
16.30 – 16.45 – LICYTACJA 
16.45 – 17.00 – zespół CISZA cz.2 
17.00 – 17.15 – LICYTACJA 
17.15 – 17.30 – Pokaz salsy z El Pueblo 
17.30 – 17.45 – LICYTACJA 
17.45 – 18.00 – zespół ADN cz.1 
18.00 – 18.15 – LICYTACJA 
18.15 – 18.30 – zespół ADN cz.2 
18.30 – 19.00 – LICYTACJA z Wójtem 
19.00 – 19.15 – zespół SPLIN cz1. 
19.15 – 19.30 – LICYTACJA 
19.30-19.45 – zespół SPLIN cz.2 
20.00 – Światełko do nie-
ba – pokaz Fireshow

Na miejscu, zapewnimy 
masę atrakcji! Między in-
nymi:

• Loteria fantowa
• Licytacje
• Konkursy i sztafety z GOSiR

• Przysmaki kuchni ukraińskiej
• Dekorowanie serc z cukierni Róża
• Łucznicy UKS Grot – strzelanie 

z łuku
• Przejażdżki bryczką
• Możliwość obejrzenia wnętrza sa-

mochodu bojowego Straży Pożarnej 
z OSP

• Warsztaty plastyczne

Informacje na temat wydarzeń 
towarzyszących na terenie Gminy Do-
piewo, można znaleźć m.in. na stronie: 
dopiewo.pl

Sztabowa E- Skarbonka - dostępna 
jest do północy 30.01.2023 r.: https://
eskarbonka.wosp.org.pl/exk1a1

Sztab WOŚP w Dopiewie


