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Rekordową kwotę, bo 
aż  1,25  mln zł   przeznaczył 
samorząd gminy Dopiewo 
w tym roku na wsparcie 
organizacji pożytku pu-
blicznego, działających na 
terenie  gminy. 2 lutego 
wójt ogłosił listę organiza-
cji i zadań, które otrzymają 
wsparcie z budżetu gmin-
nego w ramach „Programu 
współpracy”. Rekomendację 
podziału środków przedsta-
wiły wójtowi komisje kon-
kursowe (powołane dla po-
szczególnych priorytetów), 
oceniające oferty zgłoszone 
do Urzędu Gminy Dopiewo 
przez kluby, stowarzyszenia, fundacje 
między 4 a 25 stycznia.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs 
wpłynęło 46 ofert, z czego dofinanso-
wanie mają szansę otrzymać 43, pod 
warunkiem podpisania umów. Suma 
wnioskowanych dotacji przekroczyła 
o 62 proc. zabezpieczoną w budżecie 
kwotę. Najwięcej ofert, jak co roku, 
wpłynęło ofert w priorytecie "sport", 
bo 23, zgłoszonych przez 19 organizacji.  
Otrzymają one 965 tys. zł z możliwych 
975 tys. zł. Drugim pod względem liczby 
ofert priorytetem jest „kultura” – ze 135 
tys. zł rozdysponowano 132 tys.  zł na 
9 projektów. Podobną ilość ofert, bo 8, 
miało „krajoznawstwo”. Zagospodaro-
wano 70 tys. z 85 tys. zł. Na działania 
na rzecz niepełnosprawnych wpłynęły 
3 oferty zgłoszone przez 1 organizację – 
przydzielono 25 tys. zł, pozostały 3 tys. 

Rekordowa pula  
dotacji dla NGO 

zł. Postanowiono wesprzeć 2 tys. zł  2 
zadania złożone na priorytet „zdrowie”, 
pozostawiając w puli 10 tys. zł. Jedy-
nej „eko-ofercie”  przydzielono dotację 
w kwocie tysiąca zł, zostały więc 4 z 5 
tys. zł, po które można było tu sięgnąć. 
Nie było chętnych do zorganizowania 
zajęć dla NGO. Kolejnym etapem jest 
aktualizacja kosztorysów, bo w większo-
ści przypadków zakres i związane z nim 
wydatki muszą zostać zmodyfikowane, 
ze względu na ograniczenia budżetowe.

Niezagospodarowana kwota 55.376 zł 
może zostać przydzielona organizacjom 
w ramach tzw. powierzenia.

Ciąg dalszy na str. 16-17

Adam Mendrala 
Graf. Michał Juskowiak 

Ile na priorytety?

Priorytet Kwota w budżecie 
gminnym  [w: zł]

Przyznane dotacje  
-razem [w: zł]

Wnioskowane 
dotacji  -razem 

[w: zł]

Oczekiwania 
a pula [w: %]

Pozostało [w: zł]

Priorytet A: Upowszechnianie kul-
tury fizycznej i sportu

 975 000,00     964 624,00     1 593 351,00     163,42     10 376,00    

Priorytet B: Krajoznawstwo oraz wy-
poczynek dzieci i młodzieży

 85 000,00     70 000,00     161 576,00     190,09     15 000,00    

Priorytet C: Działania na rzecz 
osób niepełnosprawnych

 28 000,00     25 000,00     28 000,00     100,00     3 000,00    

Priorytet D: Kultura, sztuka, oświata, 
ochrona dóbr kultury i tradycji oraz dzie-

dzictwa kulturalnego i historycznego

 135 000,00     132 000,00     245 045,00     181,51     3 000,00    

Priorytet E: Ekologii i ochrony zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

 5 000,00     1 000,00     2 700,00     54,00     4 000,00    

F: Działalność na rzecz organizacji poza-
rządowych oraz innych podmiotów

 10 000,00     -     -     -     10 000,00    

G: Ochrona i promocja zdrowia         12 000,00     2 000,00     4 790,00     39,92     10 000,00    

Razem  1 250 000,00     1 194 624,00     2 035 462,00     162,84     55 376,00    
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wójt - felieton

Coroczne spotkania z mieszkańca-
mi w ramach cyklu zebrań sołeckich to 
plan na najbliższe kilkanaście dni marca. 
Poprzedziła je ważna, również coroczna 
Gala wręczenia Dopiewskich Filarów 
za 2022 r. oraz Dopiewskiego Talentu, 
nagrody im. Adriana Napierały. 

 Jak co roku zebrania sołeckie z miesz-
kańcami zaplanowaliśmy we wszystkich 
11 sołectwach Gminy Dopiewo (harmo-
nogram publikujemy w tym numerze - na 
str. 6). Podczas tych spotkań - wzorem 
ubiegłych lat – chciałbym zrelacjono-
wać wykonanie przyjętych na 2022 r. 
planów i zadań w poszczególnych ob-
szarach funkcjonowania samorządu. 
Będzie to też okazja do przedstawie-
nia niektórych założeń dotyczących 
budżetu, a także planów związanych 
z inwestycjami, z polityką społeczną 
czy najważniejszymi wydarzeniami na 
terenie naszej Gminy w obecnym roku. 
A nade wszystko – jak zwykle – będzie to 
okazja do dyskusji, wymiany poglądów 
i odpowiedzi na zadawane przez Państwa 
pytania. Spotkania takie mają często 
charakter w pewnym sensie konsultacji 
społecznych. Dowiadujemy się w nich, 
jakie są oczekiwania mieszkańców, co 
chcą zmieniać w swojej okolicy, jakie 
mają pomysły, jak chcą aktywizować 
lokalną społeczność itp. Ja natomiast 
wraz z zespołem mam w takiej dyskusji 
możliwość wyjaśniania na ile realna jest 
realizacja tych wizji, biorąc pod uwagę 
obowiązujące prawo, przepisy, możli-
wości samorządu – w tym możliwości 
budżetowe. 

Tyle o tym co przed nami. Za nami 
natomiast radosne chwile czyli Gala 
wręczenia Dopiewskich Filarów i Do-

Gala za nami, zebrania przed nami
piewskiego Talentu za 2022 r.

Jak zwykle wyłonienie laureatów, 
zdobywców statuetek Filara oraz młodego 
Talentu 2022 r., to dla jury zadanie tyleż 
trudne co przyjemne. Filary przyzna-
jemy w trzech kategoriach. I tak Filara 
w kategorii Ambasador jury przyznało 
Andrzejowi Firgankowi, orędownikowi 
polskich spraw,  który – jako pracownik 
francuskiej Gminy Maen Roch - od lat 
dba o dobre kontakty i buduje wyjątko-
we relacje na linii Dopiewo – Bretania 
(Maen Roch jest partnerską gminą wła-
śnie w Bretanii). 

W kategorii Animator statuetkę 
odebrał Krzysztof Zaremba, od 10 lat 
kapelmistrz dopiewskiej Orkiestry Dętej, 
założyciel słynnej poznańskiej formacji 
jazzu tradycyjnego Dixie Company. 

Super Filarem natomiast wyróżnio-
na została Małgorzata Rogal-Dropińska, 
nauczycielka historii w ZSP Dopiewo, 
która od lat angażuje się we wszelkie 
projekty związane z kultywowaniem 
pamięci historycznej i pielęgnowaniem 
postaw patriotycznych. Szczególny udział 
ma pani Małgorzata w dokumentowa-
niu przeszłości i opiece nad miejscami 
kaźni hitlerowskich w lasach palędzko-
-zakrzewskich. 

Nagrodę im. Adriana Napierały dla 
największego Dopiewskiego Talentu jury 
przyznało Alicji Furmańczyk, jednej 
z najzdolniejszych młodych, polskich 
pianistek, uczestniczce wielu konkursów 
w Polsce i zagranicą, stypendystce m.in. 
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodo-
wego i Sportu, czterokrotnej laureatce 
nagrody Miasta Poznania, czy uczest-
niczce Programu „ZDOLNI”, Krajowego 

Funduszu na rzecz Dzieci. 
Wszystkim laureatom jeszcze raz 

serdecznie gratuluję i dziękuję za to, że 
swoją wyjątkową, wybitną działalnością 
i ogromnym zaangażowaniem budują 
tak wyjątkowy wizerunek naszej Gminy.    

Dr Paweł Przepióra 
Wójt Gminy Dopiewo

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

Straż Gminna w Dopiewie 
(7:30-22:00)
512 457 977

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

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

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

Gminny Ośrodek Sportu  
i Rekreacji w Dopiewie  
61 814 82 62

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Dopiewie 61 814 80 20

Zakład Usług Komunalnych  
w Dopiewie 61 814 82 31 

Spółka Wodna w Dopiewie
607 032 085

Pogotowie ratunkowe 999
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie gazowe 992

Telefon Antysmogowy
722 323 362

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

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

Ważne telefony
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Gala Nagród Wójta

Nauczycielka, kapelmistrz, 
samorządowiec i pianistka laure-
atami tegorocznych Nagród Wójta 
Gminy Dopiewo. Galę, podczas któ-
rej wręczono statuetki, zorganizo-
wano 17 lutego w konarzewskim 
CRK. Nagrody wręczyli gospoda-
rze Gminy Dopiewo – Wójt Paweł 
Przepióra i Przewodniczący Rady 
Gminy – Leszek Nowaczyk.

Dopiewski Talent powędrował do 
Alicji Furmańczyk – pianistki z Dą-
browy. Dopiewskimi Filarami wyróż-
niono: Małgorzatę  Rogal – Dropińską 
– nauczycielkę historii z ZSP Dopiewo 
(kategoria super – filar), Krzysztofa Za-
rembę – kapelmistrza Orkiestry Dętej 
Gminy Dopiewo (kategoria animator) 
i Andrzeja Firganka – urzędnika z fran-
cuskiej  gminy Maen Roch (kategoria 
ambasador). Ci, którzy nagrodzonych nie 
znali, mogli zobaczyć podczas uroczy-
stości krótkie filmy o nich, udostępnione 
również są na You Tube. 

Laureatka Dopiewskiego Talentu 
nie mogła osobiście uczestniczyć w uro-
czystości, ze względu na zaplanowany 
wyjazd artystyczny. W imieniu Alicji 
Furmańczyk, statuetkę, dyplom, voucher 
na warsztaty pianistyczne i kwiaty ode-
brała jej babcia – Elżbieta Hasińska. 

Odległość 1500 km i obowiązki zawo-
dowe w Strasburgu (jak na ambasadora 
przystało) nie pozwoliły uczestniczyć 
w ceremonii i Andrzejowi Firgankowi 
z bretońskiej Gminy Maen Roch. Nagrodę 
odbierze w maju tego roku podczas wi-
zyty delegacji z partnerskiej Maen Roch 
w Dopiewie, z okazji 20-lecia współpracy 
obu gmin. 

Mimo nieobecności obydwoje za po-
średnictwem ekranu nad sceną przemó-
wili do publiczności, dziękując  Wójtowi 
i kapitule za werdykt i nagrody. 

Łez wzruszenia podczas podzię-
kowań po otrzymaniu statuetek nie 
kryli obecni na gali laureaci.  Dla Mał-
gorzaty Rogal – Dropińskiej miniony 
rok był rokiem urodzaju, jeśli chodzi 
o nagrody, bo odebrała ich kilka, w tym 
ogólnopolską Nagrodę IPN im. Grażyny 
Langowskiej i Nagrodę Wielkopolskiego 
Kuratora Oświaty. Przyznała, że to jed-
nak nagroda przyznana przez wspólnotę, 
w której funkcjonuje na co dzień, cieszy 
ją najbardziej. Z kolei Krzysztof Zarem-
ba powiedział, że Dopiewskiego Filara, 
którego odebrał, traktuje po części jako 
wyróżnienie przyznane całej Orkiestrze 
Dętej Gminy Dopiewo - jej instruktorom, 
muzykom, którzy przyczynili do tego, 
że wpisała się w gminną rzeczywistość, 
funkcjonuje i  się rozwija.

Gala Nagród Wójta 
Wójt Gminy Dopiewo – Paweł Prze-

pióra zwrócił uwagę, w przemówieniu 
wygłoszonym na początku uroczystości, 
na wartość potencjału społecznego dy-

namicznie rozwijającej się gminy. Na-
wiązał do realizacji planów w ubiegłym 
roku i wyzwań najbliższej przyszłości. 
Przewodniczący Rady Gminy  - Leszek 
Nowaczyk przypomniał o okoliczno-
ściach powołania do życia uchwałą 
w końcu 2021 r. nagrody Dopiewski 

Małgorzata Rogal - Dropińska po dekoracji. Po lewej - Leszek Nowaczyk, 
Przewodniczący RG, po prawej - Paweł Przepióra, Wójt Gminy Dopiewo

Krzysztof Zaremba ze statuetką w dłoni, razem z Przewodniczącym RG i Wójtem

Nagrodę w imieniu wnuczki Alicji Furmańczyk odebrała  
Elżbieta Hasińska. Obok niej Joanna Napierała, żona patrona nagrody
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Gala Nagród Wójta

Talent, której patronem został śp.  
Adrian Napierała, Wójt Gminy Dopiewo 
w latach 2014 – 2020. Kilka słów ze 
sceny do laureatki powiedziała żona by-
łego Wójta -  Joanna Napierała, która 
podziękowała także za pamięć o mężu. 
W trakcie gali, między dekoracjami lau-
reatów, głos zabrali także Wicestarosta 
Poznański - Tomasz Łubiński  (miesz-
kaniec Dąbrówki) i Wicemarszałek 
Województwa Poznańskiego – Wojciech 
Jankowiak (mieszkaniec Skórzewa, lau-
reat Dopiewskiego Filara z 2020 r.).  
Poza samorządowcami i  laureatami 
z poprzednich lat, wśród gości nie zabra-
kło parlamentarzystów, przedstawicieli 
instytucji, organizacji i stowarzyszeń, 
z którymi Gmina Dopiewo współpracu-
je, reprezentantów gminnych jednostek 
i placówek oświatowych, przedstawicieli 
biznesu, kultury, nauki i sportu.  

Między kolejnymi odsłonami zwy-
cięzców występowała skrzypaczka 
Karolina Sydorowicz, o pseudonimie 
artystycznym Lin Violin. Półfinalistka 
ostatniej edycji telewizyjnego „Mam Ta-
lent” z brawurą zaprezentowała publicz-
ności wiązankę przebojów. Galę uświetnił 
koncert Grażyny Łobaszewskiej „50 lat 
na scenie”, na który złożyły się najwięk-
sze przeboje  charyzmatycznej artystki, 
które wylansowała podczas trwającej 
ponad pół wieku kariery.  Towarzyszyło 
jej trio Ajagore. (wywiady z artystkami 
str. 36-37)

Wydarzenie było dostępne na żywo 
dla szerszej publiczności za pośrednic-
twem Internetu.

Dopiewskie Filary rozdano po raz szó-
sty. Statuetki łącznie otrzymało dotych-
czas 18 osób, po 6 w każdej z kategorii. 
Obok tegorocznej „trójki” Dopiewskimi 

Filarami zostali uhonorowani wcześniej: 
w kategorii animator: Kinga Żelechowska 
Wiśniewska, Bogdan Maćkowiak, Tomasz 
Napierała, ks. Krzysztof Różański i ks. 
Karol Górawski; w kategorii ambasador: 
Przemysław Witek, Zbigniew Kopras, 
Jacek Jaroszewski, Aldona Latosik 
i Grzegorz Tomczak; w kategorii super-
-filar:  Teresa Kośmicka, Albin Marian 
Czekalski, Wojciech Jankowiak, Józef 
Brandenburg i Henryk Walenciak. Do-
piewski Talent przyznano po raz  drugi. 
Nagroda upamiętnia śp. Adriana Napie-
rałę – Wójta Gminy Dopiewo w latach 
2014 – 2020. Rok temu otrzymał  ją 
młody matematyk Kosma Kasprzak.

Adam Mendrala 
Fot. UG Dopiewo /  
Michał Juskowiak,  

Beata Spychała, Adam Mendrala

Alicja Furmańczyk

Wójt Paweł Przepióra w przemówieniu inauguracyjnym

"Wiele dni, wiele lat - czas nas uczy pogody" 
zaśpiewała Grażyna Łobaszewska

Lin Violin podczas występu

Grażyna Łobaszewska z zespołem

Joanna Napierała wręcza statuetkę 
Dopiewski Talent babci laureatki

Andrzej Firganek

luty 2023 5



Nagrody Wójta

Za co?
 
Alicja Furmańczyk 
Pianistka z Dąbrowy 
Laureatka 2. edycji Dopiewskie-
go Talentu

Za wybitne, niepowtarzalne i bu-
dzące podziw osiągnięcia muzyczne.  
Za godne reprezentowanie Pol-
ski, a przy okazji i Gminy Dopiewo, 
w międzynarodowej rywalizacji arty-
stycznej.

Za przyznane nagrody i stypen-
dia. Za zwycięstwa i czołowe miejsca  
w kilkudziesięciu ogólnopolskich 
i międzynarodowych konkur-
sach pianistycznych w różnych za-
kątkach Polski, Europy i świata.  
Na mapie sukcesów Laureatki znajdują 
się: Nakło, Goerlitz, Gorzów, Trzcian-
ka, Słupca, Genewa, Tokyo, Zambrowo, 
Rzeszów, Lugano, Madryd, Belgrad, 
Kutno, Wiedeń, Moskwa, Nowy Jork, 
Sarajewo, Sosnowiec, Geilenkirchen, 
Daugavpils, Bacau. 

Za upór i konsekwencję 
w rozwijaniu talentu. Za dyscyplinę 
i bezgraniczne oddanie się pasji. Za 
wyjątkową umiejętność łączenia obo-
wiązków szkolnych z wyzwaniami wy-
kraczającego poza ramy szkolne talentu.  
Za pracowitość i skromność, za perfek-
cjonizm i artyzm.

Z życzeniami dalszych osiągnięć 
i sukcesów.

Krzysztof Zaremba 
Kapelmistrz Orkiestry Dętej 
Gminy Dopiewo 
Laureat w kategorii: Animator

Za stworzenie Orkiestry Dętej 
Gminy Dopiewo, złożonej z muzyków  
– amatorów, mieszkańców Gminy 
Dopiewo w różnym wieku, z których 
część stawiała w Orkiestrze swoje 
pierwsze, muzyczne kroki. 

Za salanie w jeden zespół róż-
nych osobowości i temperamen-
tów muzycznych. Za dyrygowanie, 
z sukcesami, tym zespołem od 10 lat.  
Za atmosferę sprzyjającą odnoszeniu 
przez Orkiestrę sukcesów krajowych  
i zagranicznych. Za muzyczną promocję 
Gminy Dopiewo. 

Za wkład w rozwój kulturalny Gminy 
Dopiewo. Za integrowanie mieszkańców 
Gminy Dopiewo wokół muzyki i kultury, 
poprzez wspólne muzykowanie. Za współ-
pracę z animatorami życia społecznego 
na terenie Gminy Dopiewo. 

Za koncerty i parady. Za oprawę 
muzyczną wielu wydarzeń gminnych 
rozrywkowych, okolicznościowych, cha-
rytatywnych czy religijnych. Za dobór 
repertuaru i nowoczesne aranżacje. Za 
kapelmistrzostwo!

Andrzej Firganek 
Urzędnik Merostwa w Gminie 
Maen Roch we Francji  
Laureat w kategorii: ambasador 

Za budowanie mostów między 
Polską a Francją. Za 20-letni wkład  
w kształtowanie dobrych relacji między 
Gminą Dopiewo i Gminą Maen Roch. Za 
nadanie tym kontaktom szczególnego 
znaczenia. Za wieloletnie współdziałanie 
z samorządem Gminy Dopiewo. 

Za wkład we współpracę różnych 
grup społecznych z obu Gmin – uczniów  
i nauczycieli, sportowców, chórzystów, 
strażaków. Za koordynację wymian,  
tworzenie wartościowej płaszczy-
zny wymiany doświadczeń i dobrych 
praktyk. Za bycie pomocnym. Za 
wzmacnianie wzajemnych więzi.  
Za zaangażowanie i konsekwencję w re-
alizacji planów.

Za przybliżanie  mieszkańcom Gmi-
ny Maen Roch polskiej kultury, tradycji  
i historii, a mieszkańcom Gminy Do-
piewo – „francuskiego spojrzenia  
na świat”. 

Za zaangażowanie w budowanie 
dobrego wizerunku Polski i Gminy 
Dopiewo wśród Francuzów. Za bycie 
naszym Ambasadorem!
 
Małgorzata Rogal  
- Dropińska 
Nauczycielka historii, 
Wicedyrektor Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego  
im. Jana Brzechwy w Dopiewie 
Laureatka w kategorii: 
Super – Filar 

Za propagowanie historii lokalnej 
wśród mieszkańców Gminy Dopiewo.  
Za przenikanie z wiedzą historyczną do 
świadomości społecznej. Za bycie detek-
tywem lokalnej historii. Za umożliwianie 
innym jej odkrywania. 

Za wkład w wychowanie młodego 
pokolenia, kształtowanie postaw patrio-
tycznych i bycie wzorem nauczyciela. Za 
niekonwencjonalne podejście do wyko-
nywania tego zawodu. Za nowatorskie 
prowadzenie lekcji i wykorzystywanie 
nowoczesnych środków przekazu.

Za zrealizowane projekty historycz-
ne dla uczniów szkół Gminy Dopiewo  
i regionu - m.in.: „Tajemnice Lasów 
Zakrzewsko - Palędzkich”, „Świadko-
wie Historii”, „Więźniowie Obozów 
Koncentracyjnych  - Mieszkańcy Do-
piewa”, „Podchody Historyczne”, „Nasze 
Powstanie Wielkopolskie”. 

Za angażowanie innych do działania. 
Za pracę w Zespole Historyków Gminy 
Dopiewo. 

Adam Mendrala 
Fot. Archiwum
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zebrania wiejskie

Mieszkańcy sołectw Gminy Dopiewo 
mogą wziąć udział w zebraniach wiej-
skich, które odbędą się między 28 lutego 
a 16 marca. Do uczestnictwa w nich za-
praszają Wójt, Sołtysi i Rady Sołeckie 
każdego z 11 sołectw gminy Dopiewo. 

Zebrania będą miały charakter spra-
wozdawczy za 2022 r., ale podczas nich 
będzie można poznać też plany związane 
z 2023 r. i zadać pytania przedstawicie-
lom władz samorządowych. 

Harmonogram:
• Sołectwo Palędzie – 28.02.2023 r. 

- godz. 17.00 - Świetlica wiejska 
w Palędziu, ul. Leśna 17

• Sołectwo Gołuski – 28.02.2023 r. 
- godz. 19.00 - Świetlica wiejska 
w Gołuskach, ul. Polna 2

• Sołectwo Więckowice – 2.03.2023 r. 
- godz. 17.00 - Zespół Szkolno-Przed-
szkolny im. Powstańców Wlkp. 

Zapraszamy na zebrania wiejskie

Zebranie Wiejskie 
Jest organem uchwałodawczym So-

łectwa, formą demokracji bezpośredniej. 
Uczestniczący w nich mieszkańcy mogą 
w głosowaniu przyjmować uchwały do-
tyczące spraw istotnych dla wspólnoty 
sołeckiej. 
Jakie są zadania Zebrań Wiejskich?
• uchwalanie rocznego planu wydat-

ków Sołectwa,
• rozpatrywanie sprawozdań z pracy 

organów Sołectwa,
• wybór i odwoływanie Sołtysa oraz 

członków Rady Sołeckiej, stwier-
dzanie wygaśnięcia ich mandatów,

• opiniowanie na wniosek rady so-
łeckiej projektów jej uchwał,

• podejmowanie inicjatyw społecz-
nych i gospodarczych przedstawia-
nych organom gminy.

Sołectwo
Jest jednostką pomocniczą gminy 

wiejskiej. 
W Polsce jest 40 825 Sołectw i Sołtysów.  

Sołectwa Gminy Dopiewo: 
Jest ich 11: Dąbrowa, Dąbrówka, Do-

piewiec, Dopiewo, Gołuski, Konarzewo, 
Palędzie, Skórzewo, Trzcielin, Więcko-
wice i Zakrzewo (patrz: mapa; liczba wsi 
jest większa od liczby Sołectw – jest ich 
20, bo na terenie niektórych Sołectw 
znajduje się więcej wsi niż jedna). 

Najwięcej mieszkańców ma Skórzewo 
(8,5 tys.), najmniej – Trzcielin (600).

Największy obszar zajmują Więcko-

1918/1919 w Więckowicach, ul. 
Gromadzka 7 (zebranie odbędzie 
się w stołówce)

• Sołectwo Dopiewiec – 2.03.2023 r.  - 
godz. 19.00 - Gminny Ośrodek Kul-
tury w Dopiewcu, ul. Szkolna 11

• Sołectwo Trzcielin – 7.03.2023 r. 
- godz. 17.00 - Świetlica Wiejska 
w Trzcielinie, ul. płk. A. Kopy 36

• Sołectwo Konarzewo – 7.03.2023 r. 
- godz. 19.00 - Centrum Rehabilita-
cyjno - Kulturalne w Konarzewie, 
ul. Poznańska 19a

• Sołectwo Dąbrówka – 9.03.2023 r. 
- godz. 17.00 - Szkoła Podstawowa 
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu 
w Dąbrówce, ul. Malinowa 41

• Sołectwo Dąbrowa – 9.03.2023 r. 
- godz. 19.00 - Szkoła Podstawowa 
im. Astrid Lindgern w Dąbrowie, 
ul. Szkolna 41

• Sołectwo Dopiewo – 14.03.2023 r. 
- godz. 17.00 - Sala OSP Dopiewo, 
ul. Szkolna 21

• Sołectwo Zakrzewo – 16.03.2023 r. 
- godz. 17.00 - Sala OSP Zakrzewo, 
ul. Długa 73

• Sołectwo Skórzewo – 16.03.2023 r. - 
godz. 19.00 - Szkoła Podstawowa nr 
2 im Ignacego Jana Paderewskiego 
w Skórzewie , ul. ks. S. Kozierow-
skiego 1

UG

wice (2121,3 ha), najmniejszy – Palędzie 
(338,6 ha).

Sołtys
Jest organem wykonawczym Sołectwa.  

Jakie kompetencje ma Sołtys?
• reprezentuje Sołectwo na zewnątrz,
• zwołuje zebranie wiejskie, 
• realizuje uchwały Rady Gminy do-

tyczące sołectwa, a także umożliwia 
zapoznanie się z uchwałami rady jak 
najszerszemu kręgowi mieszkańców 
sołectwa,

• w zakresie ustalonym przez radę 
gminy dokonuje poboru podat-
ków jako inkasent organu podat-
kowego,

• uczestniczy w sesjach Rady Gminy, 
a także w pracach jej organów bez 
prawa do głosowania,

• bierze udział w posiedzeniach komi-
sji Rady Gminy, jeśli rozpatrywane 
są sprawy Sołectwa.

Rada Sołecka 
Jest ciałem doradczym, funkcjonu-

jącym przy Sołtysie. Wspomaga jego 
działalność. Jej członkowie są wybierani 
przez stałych mieszkańców sołectwa na 
zebraniu wiejskim.
Jakie kompetencje mają członko-
wie Rady Sołeckiej?
• zbieranie i rozpatrywanie wniosków 

mieszkańców,

Sołecki niezbędnik

• pomoc Sołtysowi w prowadzeniu 
i załatwianiu spraw,

• współdziałanie z organizacjami 
społecznymi w celu wspólnej re-
alizacji zadań,

• opracowanie i przedkładanie zebra-
niu wiejskiemu projektów uchwał 
i programów,

• przygotowanie uchwał zebrania 
i kontrolowanie ich realizacji,

• inicjowanie i prowadzenie na te-
renie Sołectwa prac, które można 
wykonać środkami znajdującymi 
się w dyspozycji sołectwa, przy 
współudziale jego mieszkańców.

Dzień Sołtysa
W Polsce przypada 11 marca. Nie 

zapomnijcie złożyć w tym dniu życzeń 
swojemu Sołtysowi.

Opr. AM
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Dopiewo

Obejmuje miejscowości: Dopiewo, 
Podłoziny, Podgaj, Żarnowiec 
 
Sołtys: Tadeusz Bartkowiak 
ul. Młyńska 29 
tel: 61 814 81 23 
kom: 782 722 438 
e-mail: solectwodopiewo@wp.pl 
Rada Sołecka: Piotr Kruszona,  
Grzegorz Zakiewicz, Bolesław Golak 
Powierzchnia:  
Obręb Dopiewo: 1392,3 ha
Liczba mieszkańców: 3,7 tys.

Gołuski

Sołtys: Tadeusz Plenzler 
ul. Szkolna 29 
kom: 796 156 511 
Rada Sołecka: Jan Bąk, Justyna  
Skorupska, Michał Pankiewicz,  
Michał Mączyński 
Powierzchnia: Obręb Gołuski: 410 ha
Liczba mieszkańców: 770.

Konarzewo

Sołtys: Hanka Antkowiak-Janaszak 
ul. Kościelna 20 
tel: 61 814 84 91 
kom: 783 655 881 
Rada Sołecka: Marzena Szymczak-
-Rowińska, Ryszard Wojtasz, Henryk 
Kapciński, Karolina Stelmaszyk, 
Michał Pawlik 
Powierzchnia:  
Obręb Konarzewo: 1401,4 ha
Liczba mieszkańców: 2,2 tys.
 

sołtysi

Kto jest kim w Sołectwie? Czy znasz Soł-
tysa swojej wsi i członków Rady Sołec-
kiej? Czy wiesz jakie są ich kompetencje? 
Podajemy adresy i telefony do Sołtysów. 
Zachęcamy do kontaktu z nimi. 

Dąbrowa

Sołtys: Krzysztof Dorna 
ul. Szkolna 63 
kom: 609 970 277 
e-mail: soltys.dabrowa@wp.pl 
Rada Sołecka: Magdalena Klara, 
Joanna Schroeder, Justyna Thiem, 
Karolina Szymańska, Przemysław 
Miler 
Powierzchnia:  
Obręb Dąbrowa: 606,9 ha
Liczba mieszkańców: 2,5 tys.

Dąbrówka

Sołtys: Barbara Plewińska 
ul. Słoneczna 12 
tel: 61 814 33 24 
Rada Sołecka: Marek Palacz, Joanna 
Prażmowska 
Powierzchnia:  
Obręb Dąbrówka: 580,1 ha
Liczba mieszkańców: 4,3 tys.

Dopiewiec

Sołtys: Mariola Nowak 
ul. Leśna 31 
tel: 61 814 83 93 
Rada Sołecka: Andrzej Bernaczyk, 
Teresa Śliwińska, Anna Leżańska, 
Tomasz Smólczyk 
Powierzchnia:  
Obręb Dopiewiec: 998,5 ha
Liczba mieszkańców: 2,7 tys.

Bądź w kontakcie z Sołtysem
Palędzie

Sołtys: Agnieszka Grześkowiak 
ul. Słoneczna 51 
kom: 609 301 433 
e-mail: soltys.paledzia@wp.pl 
Rada Sołecka: Eugeniusz Czyż, Artur 
Huchwajda, Jacek Czarnecki, Michał 
Rackowiak 
Powierzchnia:  
Obręb Palędzie: 338,6 ha
Liczba mieszkańców: 2,1 tys.

Skórzewo

Sołtys: Walenty Moskalik 
ul. Batorowska 11 
tel: 61 814 38 47 
kom: 698 222 591 
Rada Sołecka: Stanisław Józefczyk, 
Mariola Walich, Sławomir  
Kempka, Magdalena Kaczmarek, 
Beata Bukowska 
Powierzchnia:  
Obręb Skórzewo: 710,4 ha
Liczba mieszkańców: 8,5 tys.

Trzcielin

Obejmuje miejscowości: Trzcielin, 
Lisówki, Joanka 
 
Sołtys: Alojzy Sammler 
ul. płk. Andrzeja Kopy 18 
tel: 61 814 81 44 
kom: 783 963 518 
Rada Sołecka: Andrzej Radzik, Karol 
Synowczyński, Andrzej Gucze 
Powierzchnia: Obręb 
Trzcielin: 1309,3 ha
Liczba mieszkańców: 600.
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Więckowice

Obejmuje miejscowości: Więckowice, 
Więckowice-Leśniczówka, Drwęsa, 
Zborowo, Zborówko, Pokrzywnica, 
Fiałkowo 
 
Sołtys: Anna Kwaśnik 
ul. Słoneczna 8 
kom: 501 758 062 
Rada Sołecka: Grzegorz Fechner, 
Bogdan Kowalak, Magdalena Rydian, 
Arleta Włodarek 
Powierzchnia: Obręb  
Więckowice: 2121,3 ha
Liczba mieszkańców: 1,3 tys.

Zakrzewo

Sołtys: Marian Czekalski 
ul. Długa 27 
tel: 61 814 30 41 
kom: 697 278 434 
Rada Sołecka: Antoni Kachlicki, Jan 
Raj, Tomasz Kąkolewski 
Powierzchnia: Obręb  
Zakrzewo: 936 ha
Liczba mieszkańców: 1,8 tys.

Oprac. AM 
Fot. Adam Mendrala

sołtysi / Rada Gminy

Sołtysi Gminy Dopiewo mają swój sztandar. Poczet sztandarowy 
uświetnia nie tylko gminne uroczystości.

Dwie sesje
Relacja z LI sesji Rady Gminy 

Dopiewo
LI sesja Rady Gminy odbyła się 30 

stycznia 2023 r., radni podjęli rekordowe 
25 uchwał. 

Plany miejscowe
Rada uchwaliła 2 miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego:
-  w Konarzewie, w rejonie cieku wod-

nego i ul. Młyńskiej, - część A - plan 
ma na celu zachowanie terenów rol-
niczych, zgodnie ze Studium oraz 
zabezpieczenie cieków wodnych 
poprzez wprowadzenie zieleni izo-
lacyjnej. Dopuszcza się we fragmencie 
zabudowę zagrodową. Powierzchnia 
opracowania – około 68 ha.

-  w obrębie ewidencyjnym Dopiewo, 

w rejonie ul. Trzcielińskiej i ul. Wy-
zwolenia -  plan ma na celu domknię-
cie terenu o zbiegu ulic Trzcielińskiej 
i Wyzwolenia w Dopiewie. W przy-
padku terenu bezpośrednio przy-
legającego do Gminnej Spółdzielni 
zostanie poszerzona droga obsługu-
jąca tereny przyległe. Powierzchnia 
opracowania – około 13 ha.

Dotacje na zabytki
Rada rozdzieliła dotacje na pra-

ce konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków na rok 
2023. Dotacji udzielono:
• Parafii Rzymskokatolickiej pw. 

NMP Królowej Korony Polskiej 
w Zakrzewie  w kwocie 40.000,00 
zł na dofinansowanie remontu po-
krycia dachowego absydy kościoła 
w Zakrzewie,

• Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. 
Marcina i św. Wincentego M. w Skó-
rzewie w kwocie 20.000,00 zł na 
dofinansowanie remontu żaluzji na 
wieży kościoła w Skórzewie,  

• Osobom prywatnym w kwocie 
10.000,00 złotych na dofinanso-
wanie remontu elewacji zachodniej 
budynku Willi Leszner.

Przejęcia terenów  
na drogi

Radni podjęli decyzję o wyrażeniu 
zgody na nieodpłatne przejęcie przez 
Gminę Dopiewo prawa własności 2 
nieruchomości gruntowych, których 
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Rada Gminy

właścicielem jest Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa:
-  położonej w obrębie Dopiewo, stano-

wiącej działkę nr 533/5 o powierzchni 
0,0440 ha -   przedmiotowa nieru-
chomość stanowi obecnie drogę – ul. 
Powstańców. Przejęty teren pozwoli 
stworzyć spójną sieć dróg gminnych. 

-  położonej w obrębie Konarzewo, 
stanowiącej działkę nr 153/8 o po-
wierzchni 0,0063 ha - nieruchomość 
stanowi obecnie grunt rolny. Obszar 
ten oznaczony jest jako tereny dróg 
wewnętrznych, zgodnie z obowią-
zującym miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego, 
przyjętego Uchwałą Nr XVIII/226/20 
Rady Gminy Dopiewo z dnia 24 lutego 
2020 roku. Przejęty teren planuje 
się przeznaczyć na zabezpieczenie 
drogi dojazdowej do znajdującego 
się w sąsiedztwie cmentarza.

Walka z azbestem
Rada podjęła uchwałę w sprawie 

współdziałania z Powiatem Poznańskim 
przy usuwaniu i unieszkodliwianiu wy-
robów zawierających azbest na terenie 
Gminy Dopiewo - środki finansowe na 
realizację programu pochodzą z Naro-

dowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Poznaniu, z budżetu 
powiatu oraz budżetu gminy. W 2023 r. 
planuje się, iż koszty związane z likwi-
dacją wyrobów zawierających azbest 
realizowane będą  w 100% z w/w źródeł, 
tj. bez udziału finansowego wnioskodaw-
ców. W wyniku analizy wykorzystanych 
w ubiegłych latach środków finansowych 
przeznaczonych na realizację w/w pro-
gramu proponuje się, aby tegoroczny 
udział Gminy Dopiewo w finansowaniu 
tego programu wyniósł 30.000 zł. 

Finanse
Ponadto Rada dokonała zmian 

w uchwale budżetowej i wieloletniej 
prognozie finansowej, podjęła 4 uchwa-
ły związane z nazewnictwem ulic, za-
twierdziła plany pracy Komisji i Rady na 
rok 2023 oraz uznała skargę na Wójta, 
zarzucającą brak zapewnienia dostępu 
do danych przestrzennych dotyczących 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, za bezzasadną. Radni 
podjęli także pakiet uchwał związanych 
z działalnością Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Dopiewie.

Uchwały - LI i LII 
sesja Rady Gminy

LI sesja 

Uchwały podjęte przez Radę Gminy 
Dopiewo w dniu 30 stycznia 2023 r.
Uchwała Nr LI/673/23 w sprawie za-

twierdzenia planów pracy Komisji 
Rady Gminy Dopiewo na rok 2023. 

Uchwała Nr LI/674/23 w sprawie 
ustalenia planu pracy Rady Gminy 
Dopiewo na 2023 r.

Uchwała Nr LI/675/23 w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Osło-
nowego „Korpus Wsparcia Seniorów” 
na 2023 r. w Gminie Dopiewo.

Uchwała Nr LI/676/23 w sprawie 
przystąpienia Gminy Dopiewo do 
realizacji Programu „Asystent osobi-
sty osoby niepełnosprawnej”- edycja 
2023.

Uchwała Nr LI/677/23 w sprawie 
zmiany uchwały Nr IV/42/19 Rady 
Gminy Dopiewo z dnia 28 stycznia 
2019r. w sprawie ustanowienia wielo-
letniego programu osłonowego Gminy 
Dopiewo w zakresie dożywiana na 
lata 2019-2023. 

Uchwała Nr LI/678/23 w sprawie 
określenia szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, z wyłączeniem specja-
listycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi 
oraz szczegółowych warunków czę-
ściowego lub całkowitego zwolnie-
nia od opłat, jak również trybu ich 
pobierania.

Uchwała Nr LI/679/23 w sprawie 
przystąpienia Gminy Dopiewo do 
realizacji Programu „Opieka wy-
tchnieniowa”- edycja 2023.

Uchwała Nr LI/680/23 w sprawie 
wyrażenia zgody na nieodpłatne 
przejęcie przez Gminę Dopiewo prawa 
własności nieruchomości gruntowej 
położonej w obrębie Dopiewo, w gmi-
nie Dopiewo, stanowiącej działkę nr 
533/5 o pow. 0,0440 ha.

Uchwała Nr LI/681/23 w sprawie wy-
rażenia zgody na nieodpłatne prze-
jęcie przez Gminę Dopiewo prawa 
własności nieruchomości gruntowej 
położonej w obrębie Konarzewo, 
w gminie Dopiewo, stanowiącej 
działkę nr 153/8 o pow. 0,0063 ha.

Uchwała Nr LI/682/23 w sprawie 
współdziałania z Powiatem Po-
znańskim przy usuwaniu i uniesz-
kodliwianiu wyrobów zawierających 
azbest na terenie Gminy Dopiewo.

Uchwała Nr LI/683/23 w sprawie 
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Rada Gminy / Powiat Poznański

Relacja z LII sesji Rady Gminy 
Dopiewo

W dniu 6 lutego 2023 r. odbyła się 
sesja nadzwyczajna, na której radni 
podjęli uchwałę w sprawie określenia 
zasad udzielania dotacji na prace kon-
serwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków. Miała ona związek 
z wprowadzeniem Rządowego Programu 
Odbudowy Zabytków – Polski Ład, który 
umożliwia wzięcie udziału w progra-
mie poprzez zmianę terminów naboru 

uchwalenia Regulaminu utrzyma-
nia czystości i porządku na terenie 
gminy Dopiewo.

Uchwała Nr LI/684/23 w sprawie 
określenia  górnych stawek opłat 
za usługi opróżniania zbiorników 
bezodpływowych lub osadników 
w instalacjach przydomowych 
oczyszczalni ścieków i transportu 
nieczystości ciekłych oraz odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości.

Uchwała Nr LI/685/23 w sprawie 
ustalenia wysokości ekwiwalentu 
pieniężnego za udział w działaniach 
ratowniczych, akcjach ratowniczych, 
szkoleniu lub ćwiczeniu dla straża-
ków  ratowników Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Dopiewie, Palędziu 
i Zakrzewie.

Uchwała Nr LI/686/23 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr L/668/22 Rady 
Gminy Dopiewo z dnia 19 grudnia 
2022 r. w sprawie uchwały budże-
towej Gminy Dopiewo na 2023 r.

Uchwała Nr LI/687/23 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr L/667/22 Rady 
Gminy Dopiewo z dnia 19 grudnia 

2022 r. w sprawie uchwalenia Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy 
Dopiewo na lata 2023-2034.

Uchwała Nr LI/688/23 w sprawie 
udzielenia dotacji w 2023 r. na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków.

Uchwała Nr LI/689/23 w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji 
na prace konserwatorskie, restaura-
torskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków.

Uchwała Nr LI/690/23 w sprawie 
nadania nazwy ulicy Frezjowa 
w Konarzewie.

Uchwała Nr LI/691/23 w sprawie 
nadania nazwy ulicy Konopna 
w Dopiewcu.

Uchwała Nr LI/692/23 w sprawie 
nadania nazwy ulicy Siewna w Skó-
rzewie.

Uchwała Nr LI/693/23 w sprawie 
nadania nazwy ulicy Kameralna 
w Dąbrowie. 

Uchwała Nr LI/694/23 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miej-

scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu w miejscowo-
ści Dopiewo, w rejonie ulicy Szkolnej 
i Młyńskiej.

Uchwała Nr LI/695/23 w sprawie miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu w miejsco-
wości Konarzewo, w rejonie cieku 
wodnego i ul. Młyńskiej - część A.

Uchwała Nr LI/696/23 w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenu w obrębie 
ewidencyjnym Dopiewo, w rejonie 
ul. Trzcielińskiej i ul. Wyzwolenia.

Uchwała Nr LI/697/23 w sprawie 
w sprawie rozpatrzenia skargi na 
Wójta Gminy Dopiewo. 

LII sesja

Uchwała Nr LII/698/23 z dnia 6 lutego 
2023 r. w sprawie określenia zasad 
udzielania dotacji na prace konser-
watorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków.

DG

wniosków, jak i procentowego udziału 
dofinansowania. Gmina może pozyskać 
dofinansowanie na obiekty gminne, ale 
także na obiekty, które dla Gminy nie 
należą. Można uzyskać 100% dofinan-
sowania na wskazane prace. Gmina do-
kłada tylko 2% kosztów, a budżet Pastwa 
pokrywa 98% kosztów. Beneficjent ma 
zagwarantowane 100% dofinasowania. 
Każda Gmina może złożyć do 10 wnio-
sków. Maksymalna wartość wniosku do 
3 500 000 zł.

Zwołanie sesji nadzwyczajnej wy-
nikało z rekomendacji Prezesa Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
dotyczącej uszczegółowienia zapisu 
projektu uchwały w zakresie obowiązku 
przedstawienia oświadczeń o wielkości 
pomocy de minimis przez podmioty ubie-
gające się o takową pomoc. W uchwale 
z dnia 30.01.2023 r. nie było tych zapi-
sów i istniało ryzyko ewentualnego jej 
uchylenia przez organ nadzoru.

Damian Gryska 
Biuro Rady Gminy Dopiewo 

Fot. Adam Mendrala

Wypełnij ankietę i po-
praw mobilność miesz-
kańców

Porozmawiajmy o Powiecie
Stowarzyszenie Metropolia Poznań 

przygotowuje Plan Zrównoważonej Mo-
bilności (ang. SUMP). Naszym celem jest 
zapewnienie dobrego dostępu do celów 
podróży i usług. Dokument zostanie 
opracowany i wdrożony przez włoda-
rzy miast oraz gmin, a także podmioty 
realizujące politykę transportową. Planu-
jemy przyszłość regionu z nastawieniem 
na ludzi i ich potrzeby, dlatego chcemy 
także oddać głos naszym mieszkańcom. 
Zachęcam wszystkich, którzy chcą mieć 
wpływ na otaczającą rzeczywistość, do 
wypełnienia anonimowej ankiety.

Korzystne rozwiązania zostaną wpro-
wadzone w życie do 2040 roku. Obok 
diagnozy zależy nam w szczególności na 
określeniu problemów występujących na 

obszarze powiatu poznańskiego i Metro-
polii, jak również ograniczenie indywi-
dualnego ruchu samochodowego na rzecz 
podróży zbiorowych. Co ważne, wszystkie 
proponowane zadania będą analizowane 
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także pod względem oddziaływania na 
klimat, środowisko czy mieszkańców. 
Dostrzegam wiele korzyści płynących 
z wdrożenia planowanych zmian. Wśród 
nich wymienić można m.in. wzrost do-
stępności komunikacji zbiorowej, po-
prawę bezpieczeństwa – szczególnie 
pieszych i rowerzystów, ograniczenie 
emisji spalin, redukcję hałasu, powstanie 
nowych punktów przesiadkowych czy 
też parkingów „parkuj i jedź”. Istotne 
jest, że wprowadzone usprawnienia 
będą systematycznie monitorowane 
i modyfikowane zgodnie z bieżącymi 
potrzebami. 

Szczegółowe informacje oraz ankietę 
można znaleźć na stronie www.metro-
poliapoznan.pl w zakładce „Prace nad 
Planem Zrównoważonej Mobilności dla 
Metropolii Poznań”. 

Pozbądźmy się azbestu
Bardzo się cieszę, że również w tym 

roku chętni z gminy Dopiewo będą mogli 
wziąć udział w   programie likwidacji 
wyrobów zawierających azbest. Jest on 
skierowany do mieszkańców powiatu 
poznańskiego (z wyłączeniem podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą).

Wnioski przyjmują urzędy gmin. 
Termin upływa 16 czerwca br. Warto 
podkreślić, że samorząd powiatowy 
pokrywa całość kosztów związanych 
z likwidacją materiałów tego typu (ich 
demontażem, odbiorem, transportem 
oraz unieszkodliwieniem). Do wnio-
sku obowiązkowo należy dołączyć 
dokument potwierdzający posiadanie 
tytułu prawnego do nieruchomości. 
Natomiast wnioskodawcy zajmujący 
się produkcją, przetwarzaniem i obro-
tem produktami rolnymi zobowiązani 
są wypełnić oświadczenie oraz formu-
larz informacyjny. Wszystkim chcącym 
wziąć udział w programie przypominam 
również o obowiązku złożenia zgłoszenia 
prac związanych z demontażem przed 
przystąpieniem do realizacji tego za-
dania do Wydziału Administracji Ar-
chitektoniczno-Budowlanej Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu.

Pozbycie się toksycznych związków 
ma korzystny wpływ zarówno na zdrowie 
ludzkie, jak i na środowisko naturalne. 
Powiat poznański od 2006 roku sku-
tecznie pomaga mieszkańcom uniesz-
kodliwiać wyroby zawierające azbest. 

Dotychczas na terenie powiatu poznań-
skiego udało się zutylizować prawie 14 
ton azbestu, przeznaczając na ten cel 
ponad 7,5 miliona złotych. 

Więcej informacji dotyczących 
programu oraz wymagane dokumenty 
dostępne na https://www.bip.powiat.
poznan.pl/1588,azbest

Z wizytą w Hanowerze
W styczniu br. delegacja powiatu po-

znańskiego wzięła udział w uroczystym 
pożegnaniu Cory Hermenau, I zastępcy 
prezydenta naszego partnerskiego re-
gionu Hanower. Uroczystość zorganizo-
wana w siedzibie regionu była nie tyko 
okazją do podsumowania kilkuletniej 
pracy pani wiceprezydent, ale również 
do snucia planów na przyszłość.

Przypomnę, że Cora Hermenau peł-
niła funkcję generalnego przedstawi-
ciela prezydenta regionu od 2018 roku. 
Wcześniej była szefem departamentu ds. 
zdrowia publicznego, bezpieczeństwa, IT 
i spraw UE w regionie Hanower. Przez 
siedem lat sprawowała też funkcję sekre-
tarza w ministerstwie finansów Dolnej 
Saksonii, a także pracowała jako prawnik.

Podczas wizyty delegacji powiatu 
poznańskiego odbyło się także spotka-
nie, na którym Jan Grabkowski, starosta 
poznański i Steffen Krach, prezydent 
regionu Hanower, dyskutowali na te-
mat nawiązania współpracy Hanoweru 
z Ukrainą. Warto podkreślić, że partnerzy 
z Niemiec zaraz po rosyjskiej napaści 
odpowiedzieli na nasz apel pomocy 
rzeczowej dla Ukraińców. Dzięki temu 
kilka ton darów z Hanoweru trafiło do 
uchodźców mieszkających na terenie 
powiatu poznańskiego.

WOŚP zagrała w gminie  
i powiecie

W ostatnią niedzielę stycznia odbył 
się 31. finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Tak jak w poprzednich 
latach, tradycyjnej zbiórce pieniędzy to-
warzyszyły aukcje internetowe i różnego 
rodzaju wydarzenia. Sztaby stanęły na 
wysokości zadania organizując wiele 
ciekawych imprez okolicznościowych. 
Mieszkańcy Dopiewa zebrali ponad 126 
tys. złotych. Orkiestra zagrała również 
w pozostałych gminach powiatu po-
znańskiego – łącznie na konto fundacji 

wpłynęło ponad 2,2 milionów złotych. 
Oczywiście są to wstępne obliczenia, 
aktualne tuż po zakończeniu zbiórek do 
puszek oraz e-skarbonek. Szczegółowe 
informacje na stronach gmin oraz tam 
działających sztabów.

Lepiej zapobiegać niż 
leczyć

25 stycznia br. na Zamku Królew-
skim w Warszawie odbyła się konferencja 
„Priorytety w Ochronie Zdrowia 2023”. 
Była to doskonała okazja, by w kontek-
ście planowanego Narodowego Progra-
mu Szczepień przeciwko HPV mówić 
o osiągnięciach powiatu poznańskiego. 
Jestem dumny, że jako jedni z pierwszych 
w kraju zaczęliśmy prowadzić działa-
nia profilaktyczne, które chronią naszą 
młodzież przed wirusem brodawczaka 
ludzkiego.

Przez 14 lat w powiecie poznańskim 
bezpłatne szczepionki otrzymało blisko 
11 tysięcy osób. Warto dodać, że tylko 
w minionym roku powiat poznański na 
realizację programu przeznaczył 600 
tysięcy złotych, a całkowity koszt do 2022 
roku wyniósł ponad 5,5 milionów złotych. 
Jesteśmy za to doceniani przez gremia 
zewnętrzne. Możemy się pochwalić np. 
prestiżową nagrodą w kilku edycjach 
konkursu „Zdrowy Samorząd”.

Zwracam uwagę, że istnieje 150 ty-
pów wirusa HPV, a zarażenie częścią 
z nich zwiększa ryzyko zachorowania 
na nowotwór, m.in. raka szyjki maci-
cy. Dlatego zarówno dziewczęta, jak 
i chłopcy, a także osoby dorosłe, które 
nie rozpoczęły współżycia seksualnego 
powinny skorzystać z szansy, jaka daje im 
medycyna. Bardzo mnie cieszy deklaracja 
starosty poznańskiego, że chciałby konty-
nuować program bezpłatnych szczepień. 
Zachęcam do nich także mieszkańców 
naszej gminy.

Tomasz Łubiński,  
Wicestarosta Poznański  

Fot. Arch. T. Łubińskiego  

Zapraszamy do odwiedzania 
strony: powiat.poznan.pl
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Zamiast w odpowiednim czasie wpro-
wadzić w miarę niski system stawek za 
gaz, rząd zgodził się na zastosowanie 
zmian i wyjątków połączonych z sys-
tem ulg, o którym można powiedzieć 
wszystko, tylko nie to, że jest przejrzysty, 
uczciwy, sprawiedliwy dla wszystkich. 
Powstał chaos, w którym mało kto się 
orientuje, dodatkową pracę mają tysiące 
samorządowych urzędników w całym 
kraju.

Na początku roku pojawiły się za-
wirowania dotyczące ceny gazu. Cena 
obowiązująca jeszcze w 2022 r. została 
odgórną decyzją zachowana na tym sa-
mym poziomie dla odbiorców indywi-
dualnych. W ubiegłym roku stawka VAT 
na gaz wynosiła zero. Jednak w styczniu 
2023 roku podatek wrócił i wynosi 23 %. 
Tym samym stawki opłat za kupowane 
jednostki od razu wzrosły o te 23 %. 
Rząd wprowadził możliwość uzyskania 
dotacji, ale pod pewnymi warunkami. 
O ulgę mogą występować tylko te go-
spodarstwa, które ten nośnik energii 
stosują do ogrzewania budynku miesz-
kalnego. Wykluczone jest ubieganie się 
o rekompensatę, gdy stosuje się gaz tylko 
do podgrzania wody, czy do gotowania 
w kuchni posiłków.

Ulgi nie są dostępne wszystkim go-
spodarstwom domowym, wprowadzono 
bowiem pewne ograniczenia. Jeśli takie 
gospodarstwo jednoosobowe uzyskuje 
przeciętne miesięczne dochody w wy-
sokości wyższej niż 2.100 zł  brutto, nie 
kwalifikuje się do starań o dopłatę. W wie-
loosobowych gospodarstwach graniczna 
stawka wynosi 1500 zł na jedną osobę. 
W całym kraju liczba gospodarstw, które 
mogą skorzystać z ulgi, jak się szacuje, 
wynosi ok. 300 tysięcy.

Maksymalna cena gazu w 2023 r. 
wynosi 200,17 zł za megawatogodzinę, 
a z zamrożonej taryfy korzystają tylko 
gospodarstwa indywidualne. Inna stawka 
przewidziana została dla firm. Oprócz 
gospodarstw domowych, z zamrożonej 
stawki korzystają spółdzielnie mieszka-

Zamieszanie związane z cenami gazu 
niowe, wspólnoty, lokalni producenci 
ciepła, czyli na przykład osiedlowe ko-
tłownie. Do tej puli należą też placówki 
oświatowe, żłobki, uczelnie, szpitale.

Jeśli natomiast chodzi o mieszkania 
komunalne, to chcąc skorzystać z za-
mrożonej ceny trzeba składać specjalny 
wniosek. Ustawodawca stwierdził bo-
wiem, że w budynkach komunalnych 
zdarza się, iż pomieszczenia oprócz 
funkcji mieszkalnych, pełnią też inne 
– służą użyteczności publicznej, bywają 
wynajmowane komercyjnie. W składa-
nych deklaracjach należy określić, jaki 
procent ogrzewanego lokalu służy jako 
mieszkanie dla ludzi.

Wydawałoby się, że zasady te wszyst-
ko porządkują, ale okazuje się, że wcale 
nie. Refundacja podatku VAT nie przy-
sługuje wspólnotom mieszkaniowym, 
a także spółdzielniom mieszkaniowym.  
Refundację VAT na gaz zużyty do ce-
lów grzewczych można otrzymać, ale 
nie dzieje się to automatycznie, samo 
z siebie. Trzeba wystąpić z odpowiednim 
wnioskiem do urzędów gmin, ośrodków 
pomocy społecznej, najpierw komple-
tując wszystkie dokumenty. Dopiero 
po rozpatrzeniu podania można liczyć 
na uzyskanie rekompensaty. Wcześniej 
należało zarejestrować w centralnej 
ewidencji źródło ogrzewania budyn-
ku. Właściciele mieli obowiązek złożyć 
stosowną deklarację do końca czerwca 
ubiegłego roku. Do puli osób ubiegają-
cych się o rekompensatę nie wchodzą 
właściciele budynków korzystający z gazu 
zgromadzonego w butlach i w innych 
zasobnikach. W grę wchodzi tylko gaz 
sieciowy.

Chcąc otrzymać rekompensatę, nie 
wystarczy wypełnić wniosek, podłączyć 
dokument potwierdzający prawo wła-
sności do mieszkania, trzeba też do-
łączyć faktury za zużyty gaz, a także 
potwierdzenie jej zapłaty. Dopiero z ta-
kim kompletem dokumentów trzeba się 
stawić w stosownym urzędzie. Pojawia 
się tu problem. Obok właścicieli nieru-
chomości zrzeszonych w spółdzielniach, 
wspólnotach mieszkaniowych, jest też 
duża grupa ludzi wynajmujących lokale. 
W myśl aktualnych przepisów właściciel 
wynajmowanego lokalu nie ma prawa 
skorzystania z odliczenia VAT-u. Nie 
on bowiem ponosi koszty, ale najemca.

Jest to mocno niesprawiedliwe. 
Nie wszyscy obywatele są równi wo-
bec obowiązujących przepisów. Kiedy 
podrożały kredyty mieszkaniowe, a ich 
uzyskanie stało się kłopotliwe, okazało 
się, że duża liczba potencjalnych kredy-
tobiorców nie ma możliwości ubiegać się 

o przyznanie takiej formy finansowania 
zakupu mieszkania. Nie wszyscy potrafią 
wykazać się zdolnością kredytową, nie 
każdego stać na opłacanie rat. Skutkiem 
tego wzrosło zainteresowanie wynajmo-
waniem budynków i mieszkań. Nie dość, 
że dużej grupy nie stać teraz na kupno 
mieszkania na kredyt, to jeszcze ludzie ci 
przez ustawodawcę potraktowani zostali 
niesprawiedliwe: nie mogą ubiegać się 
o zwrot VAT-u. 

Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem 
byłoby wyprzedzanie przez administrację 
rządową niektórych działań. Wprowadza-
nie różnych systemów dopłat jest dużym 
nieporozumieniem. Działają przecież 
Urzędy Regulacji Energetycznej i inne 
państwowe urzędy, które powinny to 
wszystko nadzorować, przewidywać. 
Mają obowiązek zająć się czymś uży-
tecznym dla obywateli, ułatwić im życie, 
łagodzić skutki inflacji. Produkcja prądu 
a także wydobywanie gazu czy też import 
tych nośników realizowany jest przez 
spółki należące do Skarbu Państwa, 
dalej sprzedażą energii elektrycznej  
czy też gazu także zajmują się spółki 
państwowe. Szaleństwo w windowaniu 
cen szczególnie energii elektrycznej było 
widoczne na rynku przez wiele miesięcy. 
W tym miejscu zwiódł system nadzoru 
nad tymi podmiotami z strony właścicie-
la (Skarbu Państwa) a także „przespał” 
właściwy moment do interwencji Urząd 
Regulacji Energetycznej. Nie dość, że 
wszystko jest skomplikowane, trudne do 
ogarnięcia przez przeciętnego obywate-
la, to mnóstwo pracy przybyło urzędom 
gmin. Kolejne zadania podrzucane są 
samorządom, gdy można było podjąć 
decyzje pozwalające zapanować nad 
systemem, uprościć go, nie narażać 
obywateli na kłopoty.

Inny problem to wprowadzenie 
niższych stawek na gaz dla zakładów 
zajmujących się produkcją pieczywa 
i wyrobów cukierniczych. Zostanie to 
jednak zastosowane, z przyczyn nie do 
końca zrozumiałych, dopiero d 1 kwietnia. 
Ulga ma zresztą dotyczyć tylko małych 
i średnich, najlepiej rodzinnych piekarni. 
Większe nie będą się do tego kwalifi-
kować. Znów więc mamy do czynienia 
z wprowadzeniem nierównych warunków 
konkurencji. 

Andrzej  Strażyński 
Przewodniczący  

Komisji Komunikacji, 
Budownictwa i Infrastruktury,   

Rady Powiatu Poznańskiego 
Fot. Arch. A. Strażyńskiego
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inwestycje

Nowy budynek Szkoły Podstawowej 
im. Marii Konopnickiej w Dopiewcu jest 
już prawie gotowy na przyjęcie uczniów. 
Inwestycję wartą 10 mln zł zrealizowano 
w 10 miesięcy. 

Dopiewiec w ostatnich latach dyna-
micznie się rozwija, w związku z czym 
zabytkowy budynek szkoły stał się niewy-
starczający. Nowy stanął w jego pobliżu. 
Został zaprojektowany tak, by w razie 
potrzeby możliwa była jego rozbudo-
wa. Ma parter i piętro oraz dwie klatki 
schodowe i windę. Dostosowany jest dla 
niepełnosprawnych. Jego powierzchnia 

Nowa szkoła w Dopiewcu

użytkowa wynosi 1270 m². Pomieścił 
10 sal lekcyjnych z  pomieszczeniami 
pomocniczymi. Są wśród nich nowocze-
sne pracownie - fizyczna i chemiczna.

Budynek jest przyjazny środowisku. 
Duże okna w salach lekcyjnych pozwalają 
prowadzić zajęcia przy świetle dziennym. 
Z kolei nad holem, wykonano szklany 
dach, który pozwala na dostęp światła 
dziennego do wnętrza.  To oszczędność 
energii elektrycznej. 

Szkoła wzbogaciła się też o boisko, 
które wypełniło przestrzeń między oby-
dwoma budynkami – starszym i nowo 

powstałym. Obok posadzono 47 drzew 
i krzewów na powierzchni 120 m². Ro-
ślinność  będzie nawadniana wodą ze 
zbiornika na deszczówkę, zebraną  z da-
chu. Powstałoydojścia, dojazd i droga 
pożarowa, jak również parking i strefa 
„kiss & ride”,. 

Wykonawcą dla Gminy Dopiewo jest 
firma INWEST LIM Sp. z o.o. Sp. k. 

z Wysogotowa.  
MJ, AM 

Fot. Michał Juskowiak

Umowę o dofinansowanie zadania 
inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Więc-
kowicach” podpisali 17 lutego w Urzę-
dzie Marszałkowskim Województwa 
Wielkopolskiego Wójt Gminy Dopiewo 
Paweł Przepióra i Skarbnik Małgorzata 
Mazurek. Szacowany koszt inwestycji 
wynosi prawie 1,95 mln zł, z czego 85% 
ma stanowić przyznane dofinansowanie 
z WRPO 2014-2020*.

Głównym celem projektu jest 
zwiększenie efektywności energetycz-
nej budynku poprzez przeprowadzenie 
głębokiej modernizacji energetycznej bu-

1,6 mln. zł dotacji na termomodernizację  
ZSP w Więckowicach

dynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Więckowicach oraz wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii- instala-
cji fotowoltaicznej.

Projekt zakłada wykonanie ocieple-
nia ścian zewnętrznych budynku ZSP 
wraz z salą gimnastyczną, ocieplenie 
stropodachu, wymianę oświetlenia na 
energooszczędne, a także zainstalowanie 
na dachu budynku instalacji fotowolta-
icznej o mocy 30 kW.

*Zadanie zostanie dofinansowane 
w ramach Osi Priorytetowej 3: Energia; 

Działania 3.2 Poprawa efektywności 
energetycznej w sektorze publicznym 
i mieszkaniowym; Poddziałania 3.2.1 
Kompleksowa modernizacja energetycz-
na budynków użyteczności publicznej, 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020 (WRPO 2014-2020). 

Milena Wolna 
Fot.  Adam Meller  i Arch. UMWW
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inwestycje / bezpieczeństwo

Z końcem 2022 r. wykonano prace 
związane z budową kanalizacji sanitarnej 
i sieci wodociągowej w Palędziu, przewi-
dziane operacją pn. : „Budowa kanalizacji 
sanitarnej w miejscowościach Palędzie 
i Dopiewiec oraz budowa sieci wodocią-
gowej w miejscowości Palędzie w Gminie 
Dopiewo”, dofinansowaną z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020.

Wykonano ponad 600 m sieci wo-
dociągowej i ponad 2367 m kanalizacji 
sanitarnej, z ponad 150 przyłączami. 
Wykonawcą robót była firma BUD-AN 
Sp. z o.o., a koszt prac wyniósł ponad 
2,98 mln. zł, z czego 1,08 mln stanowiły 
środki z dofinansowania. 

W ramach operacji realizowana jest 
również budowa kanalizacji sanitarnej 
w Dopiewcu, w rejonie ul. Jesionowej, 
Jodełkowej, Olchowej, Szerokiej, Borowi-
kowej, Truflowej i Wierzbowej. Obecnie 
trwają prace odbiorowe przedsięwzięcia, 
którego wykonawcą jest Zakład Insta-
lacyjny WOD.KAN.CO i GAZ Dominik 
Hańczewski. Wartość robót wynosi 

Palędzie i Dopiewiec – kanalizacja i wodociągi z dotacją

ponad 1,77 mln zł. Wykonano 1300 m 
kanalizacji sanitarnej, 392 m rurociągu 
tłocznego, a także 79 przyłączy do posesji 
indywidualnych.

W trakcie realizacji jest również 
ostatnia część operacji – doposażenie 
Stacji Uzdatniania Wody w Joance w roz-
dzielnię technologiczną. Wykonawcą 
została firma AXTER Adrian Kowal-
ski, z którą umowę Gmina podpisała 19 
stycznia 2023 r. Wartość umowy opiewa 
na kwotę 282,9 tys. zł, a zakończenie prac 
planowane jest na początek kwietnia br. 

Zrealizowana inwestycja, zgodnie 
z założonym w projekcie celem, ma 
przyczynić się do poprawy warunków 
życia oraz stanu środowiska naturalne-
go poprzez uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie objętym 
operacją.

Milena Wolna 
Fot. Arch. UG

Zakończono prace związane z wyko-
naniem sygnalizacji świetlnej na przejściu 
dla pieszych przy Szkole Podstawowej 
w Konarzewie.

Projekt realizowany był w obszarze 
drogi powiatowej nr 2415P (ul. Szkolna), 
na wysokości budynku Szkoły Podstawo-
wej im. Henryka Sienkiewicza w Kona-
rzewie. Zamontowana sygnalizacja jest 
w stanie „ogólno-czerwonym” i wzbu-
dzana jest przez pieszych przyciskiem. 
System został wyposażony w radarowy 
pomiar prędkości, który wymusza na 
poruszających się drogą, zachowanie 
odpowiedniej prędkości. Przejście dla 
pieszych zostało wyposażone w paski 
LED umieszczone w poziomie chod-
nika, które współgrają z sygnalizacją. 
Zamontowano również oświetlenie przej-

Modernizacja przejścia dla pieszych
ścia, zapewniające lepszą widoczność 
w jego obrębie.

Ponadto przeprowadzone zostały 
działania profilaktyczno-edukacyjne, 
których celem była nauka dzieci przed-
szkolnych i szkolnych odpowiednich po-
staw i zachowań podczas przechodzenia 
przez przejście dla pieszych. W trakcie 
spotkań w Szkole Podstawowej i Przed-
szkolu w Konarzewie dzieci zostały 
uświadomione o zagrożeniach, jakie 
mogą napotkać w ruchu drogowym. 
Utrwalone zostały zasady przechodzenia 
przez jezdnię na przejściach dla pieszych 
oraz działanie sygnalizacji świetlnej, 
w tym także sposób wzbudzania jej 
przez pieszych przyciskiem. Przeka-
zano też informacje na temat znaków 
drogowych dotyczących pieszych, jak 
również elementów odblaskowych i ich 
wpływu na bezpieczeństwo. Prelekcje 
zostały przeprowadzone przez Straż 
Gminną i Policję z Dopiewa.

Całkowity koszt zadania objętego 
dofinansowaniem wyniósł 367. 770 zł, 
z czego 100. 000 zł stanowi dofinanso-
wanie pozyskane przez Urząd Gminy 
Dopiewo.

W obrębie przejścia dla pieszych 
trwają prace wykończeniowe przy budo-
wie zatoki postojowej oraz przebudowie 

chodnika i miejsc postojowych, które 
realizowane są w ramach II etapu in-
westycji.

Zadanie współfinansowane jest 
w ramach „Rządowego programu ogra-
niczania przestępczości i aspołecznych 
zachowań: Razem Bezpieczniej im. Wła-
dysława Stasiaka na lata 2022-2024”.

Milena Wolna 
Fot. Arch. UG

Zadanie współfinansowane w ramach 
„Rządowego programu ograniczania 

przestępczości i aspołecznych zachowań 
Razem bezpieczniej im. Władysława 

Stasiaka na lata 2022-2024”
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NGO - wyniki

Wyniki konkursów NGO
Organizacja pożytku publicznego Nazwa zadania  Przyznana 

dotacja [w: zł] 
 Wnioskowana 
dotacja [w: zł] 

Priorytet A: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Klub Sportowy ORKAN Konarzewo Zespoły młodzieżowe w Orkanie Konarzewo  80 000,00     100 000,00    

Klub Sportowy ORKAN Konarzewo Zespoły seniorskie w Orkanie Konarzewo  50 000,00     60 000,00    

Klub Sportowy Akademia Judo Rok 2023 pod znakiem Judo w Dabrówce Gmina Dopiewo  10 000,00     20 000,00    

Victoria Judo Judo drogą do sukcesu  8 000,00     16 000,00    

Bukowsko-Dopiewski Klub Piłki Ręcznej Szkolenie seniorek w piłkę ręczną  65 000,00     80 000,00    

Bukowsko-Dopiewski Klub Piłki Ręcznej Szkolenie młodzieży w piłkę ręczną halową i plażową  40 000,00     70 000,00    

Uczniowski Klub Sportowy PANTERY Szkolenie dzieci w piłkę ręczną  60 000,00     99 500,00    

Uczniowski Klub Sportowy PANTERY Organizacja turnieju piłki ręcznej PANTERA CUP  15 000,00     16 200,00    

Stowarzyszenie INVICTUS BJJ Rozwój ruchowy po przez sporty siłowe i sporty wal-
ki ze szczególnym uwzglednieniem jiu jitsu

 -     11 000,00    

Klub Sportowy CANARIN-
HOS w Skórzewie

Piłkarska młodzież w Gminie Dopiewo jest wazna  125 000,00     180 000,00    

Klub Sportowy CANARIN-
HOS w Skórzewie

Piłkarscy seniorzy na sportowo  43 000,00     48 000,00    

Gminny Klub Sportowy Dopiewo Szkolenie i uczestnictwo w rozgrywkach piłki noż-
nej w kategorii wiekowej - seniorzy 

 55 000,00     159 880,00    

Gminny Klub Sportowy Dopiewo Piłka nozna bawi i wychowuje - grupy młodzieżowe  125 000,00     176 500,00    

Fundacja APR                                               
Fundacja Piotra Reissa

REKSIO CUP 2023 - turniej dla przedszkolaków  2 000,00     4 000,00    

Fundacja APR                                               
Fundacja Piotra Reissa

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

 -     50 000,00    

Stowarzyszenie Klub Spor-
towy Korona Zakrzewo

Szkolenie, współzawodnictwo sportowe dzie-
ci i młodzieży, organizacja imprez sportowych w sza-

chach przez sekcję szachową KS Korona Zakrzewo

 24 700,00     24 700,00    

Stowarzyszenie Klub Spor-
towy Korona Zakrzewo

Szkolenie, współzawodnictwo sportowe dzieci 
i młodzieży, organizacja imprez sportowych sekcji ko-

szykówki Stowarzyszenia KS Korona Zakrzewo

 60 000,00     120 000,00    

Stowarzyszenie Klub Spor-
towy Korona Zakrzewo

Szkolenie, współzawodnictwo sportowe dzieci 
i młodzieży, organizacja imprez sportowych sekcji pił-

ki nożnej Stowarzyszenia KS Korona Zakrzewo

 89 460,00     89 460,00    

EMPI Klub Karate Gminy Dopiewo Organizacja treningów dzieci i młodziezy z gmi-
ny Dopiewo - dyscyplina karate olimpijskie

 28 000,00     28 000,00    

EMPI Klub Karate Gminy Dopiewo Zorganizowanie turnieju ogólnopolskiego w karate olimpijskim  6 000,00     6 000,00    

Stowarzyszenie Akademia Pił-
karska Wilki Dąbrówka

Sport w wilczym wydaniu  35 000,00     60 000,00    

Klub Sportowo - Żeglarski SURF TEAM Dopiewo dla żeglarzy  10 000,00     20 192,00    

Fundacja Nieboskłon „Mistrzowie życia z szermierką” warsztaty i zajęcia sportowe dla dzieci  7 000,00     13 900,00    

Stowarzyszenie GO AHEAD Zajęcie BRAZYLIJSKIEGO JIU JITSU z elementami JUDO 
przygotowujące do współzawodnictwa sportowego

 2 000,00     7 300,00    

Stowarzyszenie GO AHEAD „Bezpieczna szkoła i droga do domu” - prohram wykorzystania 
elementów sportowego Judo i BJJ w samoobronie i nauki zacho-
wań służących zapewnieniu bezpieczeństwa osobistego w sytu-
acjach zagrożenia, adresowany do dzieci i młodzieży szkolnej

 3 000,00     10 000,00    

Klub Sportowy Akademickie-
go Związku Sportowego Akade-

mii Wychowania Fizycznego

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycz-
nej i sportu, Szkolenie sportowe dzieci w taekwondo olimpij-
skim „od przedszkolaka do olimpijczyka” w gminie Dopiewo

 5 000,00     64 755,00    

Fundacja „Centrum Tenisowe Skórzewo” Turniej Tenisa ziemnego i Festyn sportowo - rekre-
acyjny na kortach tenisowych w Skórzewie

 3 000,00     4 500,00    

Fundacja Victoria Futbolowo Organizacja treningówi udział w zawodach sportowych or-
ganizowanych przez WZPN dla dzieci i młodzieży zamiesz-

kałych w Gminie Dopiewo w dyscyplinie Piłka Nożna

 -     40 000,00    

Klub taneczno-sportowy Activus Roztańczone Dopiewo IX 2023 - Tanecz-
ne Igrzyska Szkół gminy Dopiewo 

 13 464,00     13 464,00    

Priorytet B: Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży

Polskie Towarszystwo Tury-
styczno - Krajoznawcze 

Cykl imprez turystyczno - krajoznawczych 
dla mieszkańców Gminy Dopiewo

 6 000,00     6 000,00    

Fundacja Rozwoju INTEGRO Wakacje z Integro 2023  25 000,00     58 143,00    

Fundacja APR „SportujMY.pl - obóz” dla zawodników Akade-
mii Piłkarskiej Reissa z gminy Dopiewo

 2 000,00     4 500,00    

Stowarzyszenie Miłośników Starych 
Samochodów i Motocykli „Mikrus”

Cykl imprez z Mikrusem 2023  15 000,00     30 000,00    

Stowarzyszenie Klub Spor-
towy Korona Zakrzewo

„Mistrzowie Życia” wakacyjne warsztaty dla dzieci.  6 000,00     10 000,00    

EMPI Klub Karate Gminy Dopiewo Organizacja obozu dla dzieci z gminy Dopiewo  7 000,00     10 000,00    

Klub Sportowo - Żeglarski SURF TEAM Owocowa żeglarska przygoda  4 000,00     7 933,00    

Związek Harcerstwa Polskiego 
Chorągiew Wielkopolska Hufiec 

Poznań Rejon Szczep ZHP Dopiewo 
im. Powstańców Wielkopolskich

Organizacja obozu „Gdzie ta keja” dla dzie-
ci i młodzieży z terenu Gminy Dopiewo

 5 000,00     35 000,00    
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NGO - wyniki / informacje gminne

Plan oszczędności dotyczący oświe-
tlenia drogowego wdraża od listopada 
ubiegłego roku Gmina Dopiewo. To 
odpowiedź na znaczące podwyżki cen 
prądu, ale też nawiązanie do rozwiązań 
proekologicznych i budowanie świadomo-
ści działań nastawionych na rozwiązania 
ekologiczne. 

Gmina Dopiewo ma na swoim obsza-
rze ponad 3000 lamp ulicznych, z czego 
ok. 30 proc. to oświetlenie stanowiące 
majątek spółki Enea, który utrzymuje 
Gmina, a pozostałe 70 proc. to majątek 
Gminy. Zgodnie z wprowadzonym pla-
nem oszczędności opóźniono o 20 minut 
wieczorne uruchamianie się oświetle-
nia i przyspieszono o 20 minut poran-
ne wyłączanie się lamp. Planowana jest 
również dalsza regulacja zegarów ste-
rujących oświetleniem w takich sposób, 
aby docelowo skrócić czas pracy lamp 
o jedną godzinę w ciągu doby. 

Ponadto w Skórzewie wzdłuż ulicy 
Poznańskiej od wysokości parku do ul. 
Malwowej, ze względu na lokalizację 
oświetlenia po obu stronach drogi podjęto 
decyzję o pozostawieniu włączonych lamp 

Priorytet C: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „PROMYK”

Świeto Pieczonego Ziemniaka  7 000,00     10 000,00    

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „PROMYK”

Zajęcia rehabilitacyjno - terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych  12 000,00     12 000,00    

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „PROMYK”

XX lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej „PROMYK”  6 000,00     6 000,00    

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

Stowarzyszenie Chór Bel Can-
to Gminy Dopiewo

Bel Canto dla wszystkich  42 000,00     63 000,00    

Koło Gospodyń Wiej-
skich „Kobiety z Pasją”

Warsztaty Wielkanocne dla seniorów  2 100,00     2 100,00    

Stowarzyszenie Klub Spor-
towy Korona Zakrzewo

Warsztaty teatralno - ruchowe dla dzieci i młodzieży w 2023 roku  7 000,00     15 070,00    

Fundacja Nieboskłon Folklor w Gminie Dopiewo. Warsztaty z tań-
ców polskich dla dzieci w 2023 roku

 5 000,00     10 500,00    

Związek Harcerstwa Polskiego 
Chorągiew Wielkopolska Hufiec 

Poznań Rejon Szczep ZHP Dopiewo 
im. Powstańców Wielkopolskich

25 lat na harcerskim szlaku  7 000,00     14 000,00    

Stowarzyszenie Miłośników 
Dopiewca - Sami Swoi

Przedsięwzięcia Kulturalne i Regionalno - Histroryczne  5 900,00     18 270,00    

Klub taneczno-sportowy Activus MAŻORETKI GMINY DOPIEWO  25 000,00     40 500,00    

Klub taneczno-sportowy Activus DANCEmania - Ogólnopolskie Zawody Taneczne Dopiewo 2023  8 000,00     16 190,00    

Fundacja ZOOM Owocowy Chill Out  30 000,00     65 415,00    

Priorytet E: Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Fundacja Promocji Kultu-
ry i Sztuki SOLARTE

Spotkania z naturą  1 000,00     2 700,00    

F: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów

brak brak  -     -    

G: Ochrona i promocja zdrowia        

Koło Gospodyń Wiej-
skich „Kobiety z Pasją”

Bezpieczne wakacje  650,00     650,00    

Fundacja Promocji Kultu-
ry i Sztuki SOLARTE

Aktywnie z rodziną  1 350,00     4 140,00    

RAZEM  1 194 624,00     2 035 462,00    

Oświetlenie tańsze o 11 tys. zł miesięcznie
 

tylko po jednej stronie. Oświetle-
nie drogowe tej ulicy generowało 
do tej pory jedno z największych 
zużyć w całej Gminie, w związku 
z czym wyłączono te zasoby, które 
stanowią majątek Enea i zostały 
wybudowane w starej technologii 
sodowej. Wyłączeniu nie podle-
gają natomiast lokalizacje new-
ralgiczne, takie jak przejścia dla 
pieszych. 

Szacowane oszczędności już wpro-
wadzonych rozwiązań to ok. 9 000 kWh 
miesięcznie, co przekłada się na kwotę 
ok. 11 tys. zł miesięcznie. 

To nie koniec rozwiązań, które 
przyniosą realne oszczędności. Obec-
nie Gmina planuje wymianę zegarów 
sterujących w takich miejscach, jak place 
zabaw, siłownie zewnętrzne, boiska, czy 
ścieżki turystyczne. Nowe urządzenia 
pozwolą wprowadzić przerwę nocną 
i wyłączenie oświetlenia na kilka go-
dzin nocnych, w których nie korzysta się 
z tych przestrzeni. W dalszych etapach 
planowana jest też sukcesywna wymiana 
starych opraw sodowych na nowoczesne 

w technologii LED. Obecnie średnia moc 
opraw Enea to 135 W, a część opraw sta-
nowiących zarówno majątek Enea, jak 
i gminny to oprawy o mocy aż 250 W. 
Wymiana i wprowadzenie technologii 
LED pozwalałaby ograniczyć tę moc od 
ok. 50 W do nawet ok. 80 W - zależności 
od wymagań lokalizacyjnych. 

Warto zaznaczyć, że Gmina nie pla-
nuje wyłączania oświetlenia na całych 
ulicach, nawet peryferyjnych, a także 
wprowadzenia przerw nocnych w oświe-
tleniu drogowym.

Oliwia Janiszewska,   
Referat Inwestycji 

Fot. Archiwum 
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bezpieczeństwo

Gmina Dopiewo dołożyła 65 tys. zł 
do nowego samochodu, który będzie 
wykorzystywany przez funkcjonariu-
szy z Komisariatu Policji w Dopiewie 
do zapewnienia bezpieczeństwa jej 
mieszkańcom.

Symboliczne przekazanie kluczyków 
do tego nieoznakowanego pojazdu miało 
miejsce 13.02.2023 r. przed Komisaria-
tem Policji w Dopiewie, podczas corocz-
nej odprawy z Komendantem Miejskim 
Policji w Poznaniu, insp. Robertem Ka-
sprzykiem. 

W spotkaniu uczestniczyli wszyscy 
funkcjonariusze komisariatu, Wójt Gmi-
ny Dopiewo - Paweł Przepióra, Komen-
dant Straży Gminnej - Adam Półtora-
czyk oraz dyrektorka Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Dopiewie - Magdalena  
Popłońska-Kowalska. Odprawa była 

Przekazanie kluczyków komendant Komisariatu w Dopiewie  
kom. Karolinie Przysieckiej przez Wójta Gminy Dopiewo Pawła 

Przepiórę. Obok insp. Robert Kasprzyk z KM w Poznaniu.

Nowe auto dla Komisariatu

okazją do omówienia statystyki i wy-
ników pracy komisariatu, podsumowując 
ubiegły rok, ponadto wyznaczono cele 
na rok bieżący.

MJ 
Fot. Michał Juskowiak

Komisariat Policji w Dopiewie od-
notował w styczniu 2023 r. 17 zdarzeń 
drogowych - kolizji i wypadków. Zdarzyły 
się przypadki kierowania pojazdem po 
spożyciu alkoholu. Miały miejsca wła-
mania, kradzieże i uszkodzenia czyjejś 
własności.

Nietrzeźwi kierowcy
•  8.01.2023 r. - Konarzewo –nietrzeź-

wy kierujący (0,95mg/l alkoholu)

Kradzieże i włamania
–  2/3.01.2023 r. – Dąbrówka: kradzież 

Kronika Policyjna
pojazdu,

–  6.01.2023 r. – Dopiewo: włamanie,
–  9.01.2023 r. – Konarzewo: włamanie, 
–  8.01.2023 r. – Dąbrowa: kradzież 

pojazdu, 
–  11.01.2023 r. – Skórzewo: włamanie, 
–  9.01.2023 r. – Skórzewo: kradzież 

portfela, 
–  12.01.2023 r. – Więckowice: kradzież 

pojazdu, 
–  11.01.2023 r. – Dąbrówka: kradzież 

katalizatora, 
–  16.01.2023 r. – Skórzewo: włamanie, 
–  17.01.2023 r. – Zakrzewo: włamanie, 
– 17.01.2023 r. – Palędzie: włamanie, 

–  17.01.2023 r. – Dąbrówka: włamanie, 
–  17.01.2023 r. – Palędzie: włamanie, 
–  18.01.2023 r. – Dąbrówka: kradzież, 
–  21.01.2023 r. – Więckowice: kradzież, 
–  23.01.2023 r. – Dopiewiec: kradzież, 
–  23.01.2023 r. – Dąbrówka, włamanie, 
–  25.01.2023 r. – Dopiewo: uszkodzenie 

mienia, 
–  26.01.2023 r. – Dąbrówka: kradzież 

roweru, 
–  26.01.2023 r. – Skórzewo: kradzież 

torebki. 

sierż. szt. Daniel Rychlewicz 
Komisariat Policji w Dopiewie

Przedstawiamy wykaz zdarzeń (po-
żarów, wypadków, zagrożeń, w jakich 
brały udział jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej z terenu Gminy Dopiewo.

OSP Dopiewo
1.01.2023 – Palędzie, ul. Poziomkowa - 

pożar budynku mieszkalnego - alarm 
fałszywy.

2.01.2023 – Konarzewo, ul. Tęczowa - 
pomoc policji w otwarciu mieszkania.

4.01.2023 – Stęszew, ul. Wrocławska - 
pożar hali (lakierni).

9.01.2023 - Autostrada A2, 142 km 
w kierunku Warszawy - zderzenie 
samochodu osobowego z samocho-
dem dostawczym.

Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej

14.01.2023 – Autostrada A2, 151 km 
w kierunku Warszawy - zgłoszenie 
z systemu E-call, brak zagrożenia. 

16.01.2023 – Trzcielin - nadłamana gałąź 
nad jezdnią.

20.01.2023 – Dopiewo, ul. Wyzwolenia 

- zderzenie trzech pojazdów, brak 
osób poszkodowanych.

21.01.2023 - Autostrada A2, 149 km 
w kierunku Świecka - zderzenie 
samochodu dostawczego z ciężaro-
wym - jedna osoba poszkodowana 
przetransportowana do szpitala.

23.01.2023 – Palędzie, ul. Pocztowa - 
pożar samochodu osobowego.

26.01.2023 – Zborowo, ul. Plażowa - 
plama nieznanego pochodzenia na 
powierzchni jeziora.

30.01.2023 - Dopiewiec, ul. Szkolna - 
kolizja samochodu osobowego - brak 
osób poszkodowanych.

31.01.2023 – Zborowo - odłamany konar 
na jezdni.
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bezpieczeństwo

OSP Palędzie
1.01.2023 – Palędzie, ul. Poziomkowa 

- pożar traw. Zagrożone budynki 
mieszkalne oraz sprzęt budowlany. 
Dzięki reakcji mieszkańców udało 
się uniknąć strat.

5.01.2023 – Zakrzewo, ul. Gajowa - po-
walone drzewo. 

7.01.2023 – Dąbrówka, ul. Poznańska 
- wypadek czterech samochodów 
osobowych. Jedna osoba poszko-
dowana została zabrana do szpitala.

9.01.2023 – Dąbrówka, ul. Poznańska 
- kolizja dwóch samochodów oso-
bowych.

9.01.2023 – Zakrzewo, ul. Długa - wypa-
dek dwóch samochodów osobowych. 
Dwie osoby poszkodowane.

12.01.2023 - S11, MOP Skórzewo - wyciek 
rozpuszczalnika z cysterny.

23.01.2022 – Palędzie, ul. Pocztowa - 
pożar samochodu osobowego.

25.01.2023 - Droga serwisowa, Dą-
brówka-Gołuski - wypadek dwóch 
samochodów osobowych. Jedna oso-
ba poszkodowana została zabrana 
do szpitala.

30.01.2023 – Dopiewiec, ul. Szkolna 
- kolizja- dachowanie samochodu 
osobowego.

30.01.2023 - S11, zjazd Dąbrówka - zde-
rzenie trzech samochodów osobo-
wych. Brak osób poszkodowanych.

31.01.2023 – Palędzie, ul. Olszynowa - 
nagłe zatrzymanie krążenia. Pomoc 
Zespołowi Ratownictwa Medycznego. 

31.01.2023 – Palędzie, ul. Leśna - po-
walone drzewo. 

W styczniu druhny oraz druhowie Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Palędziu 
kwestowali na rzecz WOŚP w Szta-
bie Dopiewo. Uczestnicy wydarzenia 
mieli możliwość zapoznania się ze 
sprzętem strażackim, dowiedzieć 
się na czym polega praca strażaka 
ochotnika, obejrzeć pokaz ratow-
nictwa technicznego oraz nauczyć 
się jak udzielać pierwszej pomocy.

OSP Zakrzewo 

5.01.2023 – Zakrzewo, ul. Gajowa - po-
walone drzewo. 

7.01.2023 – Dąbrówka, ul. Poznańska 
- wypadek czterech samochodów 
osobowych. Jedna osoba poszko-
dowana została zabrana do szpitala.

7.01.2023 – Skórzewo, ul. Trzmiela – 

ulatniający się gaz.
9.01.2023 - Dąbrówka, ul. Poznańska 

- kolizja dwóch samochodów osobo-
wych, jedna osoba poszkodowana.

9.01.2023 - Zakrzewo, ul. Długa - wypa-
dek dwóch samochodów osobowych. 
Dwie osoby poszkodowane. Jedna 
osoba poszkodowana została zabrana 
do szpitala.

9.01.2023 - Dąbrowa, ul. Wiejska – pożar 
samochodu dostawczego.

15.01.2023 - Skórzewo, ul. Poznańska – 
alarm, usterka systemu monitoringu. 

16.01.2023 – Dąbrowa, ul. Pasjonatów 
– wypadek samochód w rowie.

16.01.2023 – Sierosław, droga 307, ul. 
Bukowska – potrącenie pieszego.

17.01.2023 – Skórzewo, u. Kolejowa –
alarm fałszywy. 

21.01.2023 – Zakrzewo, ul. Poznańska 
– powalone drzewo. 

25.01.2023 - Droga serwisowa, Dą-
brówka-Gołuski - wypadek dwóch 
samochodów osobowych. Jedna oso-
ba poszkodowana została zabrana 
do szpitala.

26.01.2023 – Dąbrówka, S11 – wypadek 
samochodowy.

28.01.2023 – Dąbrowa, ul. Borówkowa 
- pompowanie wody. 

31.01.2023 – Skórzewo, ul. Poznańska – 
usterka systemu monitoringu. 

31.01.2023 – Sierosław, droga 307 – 
urwany baner na drodze - alarm 
fałszywy.

Opracowała: Beata Spychała 
Fot. Arch. OSP

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Zakrzewie wyjeżdżają już na akcje 
w nowych mundurach, w barwie piasko-
wej z czarnymi elementami. W sobotę 
18 lutego, odbyła się prezentacja druhen 
i druhów w nowym umundurowaniu. 
Podziękowali oni m.in. Wójtowi Gminy 

Nowe mundury 
Dopiewo – Paw-
łowi Przepiórze 
za dofinansowa-
nie zakupu.

J e d n o s t -
ka kupiła 19 
k o m p l e t ó w 
ubrań specja-
listycznych dla 
strażaków wg. 
wzoru zatwier-
dzonego przez 

Komendanta Głównego Państwowej 
Straży Pożarnej. Zmiana koloru z do-
brze znanych nam czarnych mundurów 
nie jest przypadkowa, jaskrawy kolor 
zapewni widoczność po zmierzchu lub 
w zadymionym otoczeniu. Dodatkowo 
nowe mundury wykonane są z innowa-

cyjnego materiału, który oprócz trwałości 
jest lżejszy i nie ogranicza poruszania 
się, w przeciwieństwie do poprzednich.

Jednostka pozyskała dofinansowanie 
z Komendy Głównej Państwowej Straży 
Pożarnej, z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu i z Gminy Dopiewo.

W uroczystej prezentacji udział wzię-
li:  Bartłomiej Wróblewski – poseł na 
Sejm RP, Paweł Przepióra – Wójt Gminy 
Dopiewo, Leszek Nowaczyk – Przewodni-
czący Rady Gminy Dopiewo, Małgorzata 
Mazurek – Skarbnik Gminy Dopiewo 
i Małgorzata Wzgarda – Sekretarz Gminy 
Dopiewo. Ponadto w spotkaniu uczestni-
czyli: Edward Dorna – honorowy Prezes 
OSP Zakrzewo, Jan Raj – skarbnik jed-
nostki OSP Zakrzewo oraz Marian Albin 
Czekalski – Sołtys Sołectwa Zakrzewo 
i honorowy członek jednostki.

Michał Juskowiak, fot. A. Dorna
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bezpieczeństwo

287 interwencji i kontroli odnotowali 
w „Dzienniku Służby” strażnicy gminni 
z Dopiewa w styczniu 2023 r. 

Najwięcej było kontroli porządko-
wych - 114 (dotyczyły: porządku wokół 
terenów budowlanych i stanu nawierzchni 
dróg w okolicach budów, miejsc han-
dlowych i nieruchomości prywatnych, 
jakości i rodzaju opału pod kątem spa-
lania odpadów, miejsc o małym natę-
żeniu ruchu pod kątem nielegalnego 
składowania i podrzucania śmieci, 
czystości dróg w okolicach inwestycji 
budowlanych,  obowiązku przyłączenia 
posesji do kanalizacji i złożenia deklaracji 
„śmieciowej”).

Drugie miejsce pod względem staty-
stycznym zajęły kontrole bezpieczeństwa 
- 83 (miejsc przebywania osób bezdom-
nych i ich warunków bytowych w związ-
ku ze spadkiem temperatur i opadami 

Kronika Straży Gminnej w Dopiewie
śniegu, obiektów komunalnych, miejsc 
spożywania alkoholu, miejsc publicznych 
pod kątem aktów wandalizmu, miejsc 
zamieszkania pod kątem zabezpiecze-
nia mienia prywatnego nieruchomego 
i ruchomego przed kradzieżą).   

Prawie co szóste zdarzenie, w którym 
uczestniczyli strażnicy gminni, związa-
ne było z ruchem drogowym - było ich 
54 (to: kontrole prawidłowości i legal-
ności parkowania, w tym pozostawia-
nych długoterminowo pojazdów i lawet; 
sprawdzenia uprawnień do zajęcia pasa 
drogowego , kontrole ruchu pojazdów 
pod kątem obowiązywania ograniczeń 
drogowych, prewencyjne kontrole na-
tężenia i prędkości pojazdów). 

Najmniej było interwencji związanych 
ze zwierzętami – 36 (odłów bezpańskich 
psów, kontrola obowiązku nadzoru nad 
zwierzętami, zgłoszenia dot. wypadków 

z udziałem zwierząt i zgłoszeń dotyczą-
cych zauważenia padłych osobników).

W styczniu pouczono – 44 osoby, 
wylegitymowano  - 60, ukarano man-
datem– 6 osób. 

Wybrane interwencje: 
10.01.2023 r. - Skórzewo   – zniszczenie 

drogi publicznej. Sprawca wykro-
czenia ukarany mandatem.  

13.01.2023 r. - Palędzie –  spalanie ma-
teriałów niedozwolonych.   Sprawcę 
ukarano mandatem 

26.01.2023 r.- Konarzewo – zanieczysz-
czenie miejsca publicznego odpada-
mi. Sprawcę ukarano mandatem . 

Adam Półtoraczyk 
Komendant Straży 

 Gminnej w Dopiewie

 

Na przełomie marca i kwietnia roz-
poczną się na terenie Gminy Dopiewo 
kontrole zbiorników bezodpływowych 
i przydomowych oczyszczalni. Trzeba 
posiadać dokumenty potwierdzające 
regularne wywożenie ścieków w przy-
padku szamb lub osadów ściekowych 
w przypadku przydomowych oczyszczalni 
przez firmy posiadające uprawnienia do 
takiego wywozu.

Gminy mają obowiązek prowadzenia 
ewidencji zbiorników bezodpływowych 
(szamb) oraz przydomowych oczyszczal-
ni ścieków  (art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy 
z  13 września 1996 r. o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach - t.j. Dz. 
U. z 2022 r. poz. 2519, ze zm.).

Właściciele nieruchomości, którzy 
pozbywają się z ich terenu nieczystości 
ciekłych, obowiązani są do udokumen-
towania w formie umowy korzystania 
z usług wykonywanych przez przed-
siębiorcę posiadającego zezwolenie na 
prowadzenie działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływo-
wych i transportu nieczystości ciekłych 
przez okazanie takich umów i dowodów 
uiszczania opłat za te usługi (art. 6 ust. 
1 pkt 1 ww. ustawy).

Kontrole będą polegać na:
• wezwaniu właściciela nierucho-

mości do Urzędu Gminy Dopiewo 
celem przedłożenia zawartej umowy 
z przedsiębiorcą oraz okazaniu do-
wodów potwierdzających uiszczanie 
opłat za tę usługę (rachunki, faktury 
vat). Należy pamiętać, że posiadane 
rachunki muszą potwierdzać regu-

Kontrole szamb i oczyszczalni przydomowych 

larność wywozu ścieków,
• kontroli nieruchomości przez straż-

ników Straży Gminnej / pracowni-
ków Referatu Ochrony Środowiska 
i Mienia Komunalnego Urzędu 
Gminy Dopiewo.

W przypadku posiadania przydomo-
wych oczyszczalni ścieków, należy pamię-
tać ponadto o obowiązku pozbywania się 
osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją 
eksploatacji), co musi zostać odpowiednio 
udokumentowane - poprzez podpisanie 
umowy na wywóz osadów ściekowych 
i posiadanie dowodów uiszczania opłaty 
za tę usługę. Przypominamy, że właściciel 
przydomowej oczyszczalni ścieków jest 
zobowiązany do dokonania jej zgłoszenia 
za pośrednictwem ankiety dostępnej na 
stronie dopiewo.pl.

Właściciele nieruchomości, którzy nie 
mają podpisanych umów na opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych lub przydo-
mowych oczyszczalni ścieków powinni 
uczynić to niezwłocznie.

Usługę wywozu ścieków mogą wy-
konywać jedynie przedsiębiorcy po-
siadający zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i trans-
portu nieczystości ciekłych wydane 
przez Wójta Gminy Dopiewo.

Kto nie wykonuje opisanych wyżej 
obowiązków lub utrudnia przeprowa-
dzenie kontroli, podlega karze grzywny 
(art. 10 ust. 2 i 2d ww. ustawy).

Informacje w sprawie kontroli:  tel. 
61 89 06 395.

Ewa Hejwosz, Referat Mienia Ko-
munalnego i Ochrony Środowiska 

Urzędu Gminy Dopiewo 
Graf. Michał Juskowiak
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informacje gminne

W ten sposób dbasz 
o estetykę miejsc, z których 
korzystasz, chronisz zdrowie 
własne i innych osób. Mimo 
upływu lat prowadzenia ak-
cji informacyjnych, wciąż nie 
brakuje osób odpornych na 
apele, którym wejście na 
wyższy poziom cywiliza-
cyjny idzie opornie. A prze-
cież, wychodząc z psem na 
spacer, wystarczy wziąć ze 
sobą worek. 

Psie odchody można 
wyrzucać do koszy ulicznych, których 
w Gminie Dopiewo jest ponad 700.

Posiadanie psa to nie tylko przy-
jemność, ale także odpowiedzialność 
i obowiązek. Przypominamy, że nie-
sprzątnięcie pozostawionych przez psa 
nieczystości może stanowić podstawę 
do ukarania jego właściciela mandatem 
do 500 zł - to naruszenie art. 145 i art. 
54 kodeksu wykroczeń (niedopełnienie 
obowiązku wynikających z przepisów 
porządkowych, np. „Regulaminu o utrzy-

Sprzątaj po psie!

maniu porządku i czystości w Gminie 
Dopiewo” wydanym na podstawie art. 4 
Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach). 

Wymówką usprawiedliwiającą nie-
sprzątnięcie psiej kupy nie może być ru-
chliwość czworonoga, który „musi się 
wybiegać”. Niedopełnienie obowiązku 
trzymania zwierzęcia pod nadzorem 
jest wykroczeniem (mandat może wy-
nieść 250-500 zł - art. 77 par. 1 i par 
2. kodeksu wykroczeń). Właściciel psa 

zobowiązany jest do wyprowadzania go 
na smyczy (a w przypadku ras psów 
uznanych za agresywne - również 
w kagańcu).

Pies ma pełne prawo poruszać 
się luzem po naszej posesji, ale mu-
simy pamiętać o zamykaniu furtki 
i bramy wjazdowej. Jeśli tego nie 
zrobimy nasz podopieczny może 
poczuć zew natury lub odkryć 
w sobie żyłkę obieżyświata, a ra-
czej powsinogi. Sprzyjać będą temu 
również wszelkie niedoskonałości 
płotu. Obowiązek zabezpieczenia 
ogrodzenia posesji w taki sposób, by 
pies nie był w stanie go podkopać lub 
przeskoczyć, ciąży na właścicielu.

Jeśli widzisz samotnego psa -zgłoś 
ten fakt Straży Gminnej w Dopiewie 
(ul. Łąkowej 5a w Dopiewie - tel. 512 
457 977) lub na Policję (tel.  do 15:30 - 47 
77 132 34, później 519 064 612 ; Komi-
sariat Policji w Dopiewie, ul. Łąkowa 
1). Zgłaszać prosimy również przypadki 
prowadzenia psa bez smyczy, pogryzie-
nia, przetrzymywania psów (i innych 
zwierząt w złych warunkach). 

Adam Mendrala

Lokalna Grupa Działania „Źródło” 
planuje w marcu 2023 r. ogłosić nabór 
wniosków na rozwijanie działalności 
gospodarczej. O pomoc mogą ubiegać 
się mikroprzedsiębiorstwa oraz małe 
przedsiębiorstwa z obszaru gmin Buk, 
Dopiewo i Stęszew, które w okresie 3 lat 
poprzedzających dzień złożenia wnio-
sku o przyznanie pomocy wykonywał 
łącznie przez co najmniej 365 dni dzia-
łalność gospodarczą, do której stosuje 
się przepisy ustawy z 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej 
oraz nadal wykonuje tę działalność. Ist-
nieje możliwość skorzystania z dofinan-
sowania w dwóch formach. 

Pierwsza z nich pozwala na refunda-
cję 70% poniesionych kosztów, a mak-
symalna kwota dofinansowania wynosi 
do 100 000 zł. Operacja musi zakładać 
utworzenie co najmniej jednego miejsca 
pracy w przeliczeniu na pełne etaty śred-
nioroczne oraz utrzymanie co najmniej 
jednego miejsca pracy w przeliczeniu 
na pełne etaty średnioroczne do dnia, 
w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty 
płatności końcowej.

Druga opcja pozwala na refunda-
cję 25 000 zł (przy czym minimalna 
całkowita kwota operacji musi wynieść 
50 000 zł). Wówczas nie ma obowiązku 

Rozwiń działalność gospodarczą z LGD
tworzenia etatu. 

W ramach wniosku można sfinanso-
wać koszty ogólne, takie jak honoraria 
architektów, inżynierów, opłaty za kon-
sultacje, opłaty za doradztwo w zakresie 
zrównoważenia środowiskowego i gospo-
darczego, w tym studia wykonalności); 
zakupu robót budowlanych lub usług; 
zakupu lub rozwoju oprogramowania 
komputerowego oraz zakupu patentów, 
licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie 
autorskich praw majątkowych lub zna-
ków towarowych; najmu lub dzierżawy 
maszyn, wyposażenia lub nieruchomości; 
zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, 
zakupu środków transportu, z wyłącze-
niem zakupu samochodów osobowych 
przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 
osób łącznie z kierowcą, (kwota nie może 
przekroczyć 30% pozostałych kosztów 
kwalifikowanych); zakupu rzeczy innych 
niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym ma-
teriałów; podatku od towarów i usług.

Wnioski można składać w biurze 
LGD we wskazanym w ogłoszeniu ter-
minie, przewidywana kwota w ramach 
naboru wyniesie ok 250 000 zł. Dofi-
nansowaniu podlegają wnioski, które 
zostaną najwyżej ocenione przez Radę 
stowarzyszenia, zgodnie z kryteriami 
oceny zamieszczonymi na stronie LGD. 

Obecnie stowarzyszenie pracuje nad 
nową strategią rozwoju dla gmin Buk, 
Dopiewo, Stęszew i Komorniki, która 
ma umożliwić mieszkańcom tych gmin 
ubieganie się o środki z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich, Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Zapraszamy do śledzenia facebooka 
i strony www.lgdzrodlo.pl, gdzie za-
mieszczane są na bieżąco informacje 
o aktualnych konkursach i przyszłych 
działaniach stowarzyszenia. 

Marta Kubiak,  
Stowarzyszenie LGD Źródło
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Złóż wypełniony wniosek 
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komisję rekrutacyjną
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rodzeństwa 
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DODATKOWE KRYTERIA PRZYJĘCIA

Rodzice w aktywności 
zawodowej 

Rodzeństwo 
uczęszczające 
do placówki

Trudna sytuacja 
materialna lub 

rodzina pod opieką 
Ośrodka Pomocy 

Społecznej
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w preferencji 
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Rodzice rozliczający 
podatek dochodowy 

w Gminie Dopiewo

W przypadku remisu 
kryterium 

rozstrzygającym 
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HARMONOGRAM

www.nabor.pcss.pl/dopiewo/przedszkole

SCHEMAT REKRUTACJI
Wejdź na stronę internetową

Wypełnij wniosek

Wybierz 3 przedszkola

Zaznacz kryteria, które spełniasz

Dodaj załączniki

Po wypełnieniu, zatwierdź wniosek
i wyślij przez stronę

lub wydrukuj, podpisz i złóż 
w przedszkolu pierwszego wyboru

USTAWOWE KRYTERIA PRZYJĘCIA

PRZEDSZKOLA OBJĘTE REKRUTACJĄ
  1. Akademia ArcyMalce w Dąbrowie
  2. Przedszkole Diamentowa Kraina 
      w Skórzewie
  3. Przedszkole Kolorowa Wyspa 
      w Skórzewie
  4. Przedszkole nr 1 Leśna Polana 
     w Dopiewcu
  5  Przedszkole nr 1 Łamigówka w Dąbrowie
  6. Przedszkole Mali Odkrywcy w Dąbrówce
  7. Przedszkole Mądra Sowa w Konarzewie
  8. Przedszkole Iskierki w Skórzewie
  9. Przedszkole Bajkowa Wyspa w Palędziu
10. Przedszkole Leśne Duszki w Zakrzewie
11. Przedszkole Janek Wędrowniczek 
      w Dopiewie
12. Przedszkole w Zespole Szkolno -Przedszkolnym 

w Więckowicach

12
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7
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szczegóły: dopiewo.pl
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Jak co roku, właśnie rozpoczyna 
się rekrutacja do 12 publicznych przed-
szkoli na terenie naszej Gminy. Zgodnie 
z harmonogramem od 1 marca placów-
ki rozpoczną przyjmowanie wniosków 
o przyjęcie do danego przedszkola wraz 
z dokumentami potwierdzającymi speł-
nienie przez dziecko warunków lub kry-
teriów branych pod uwagę w procesie 
rekrutacji. 

Termin, którego rodzice nie 
mogą przeoczyć, to czas od 1do 
10 marca – w tych dniach  należy 
złożyć wniosek o przyjęcie dziecka 
do trzech wybranych przedszkoli. 
Do wniosku (znajdującego się na stronie 
https://nabor.pcss.pl/dopiewo/przed-
szkole), który składa się w placówce 
pierwszego wyboru oczywiście muszą 
być dołączone dokumenty potwierdzające 
spełnienie przez kandydujące dziecko 
warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę w procesie rekrutacji. Wniosek 
i dokumenty należy przesłać drogą elek-
troniczną (link powyżej) lub wydruko-
wać i złożyć w formie papierowej w tejże 
placówce.  

Rekrutacja zakłada dwa etapy na-
boru, w których najpierw brane są pod 
uwagę takie kryteria ustawowe jak wielo-
dzietność w rodzinie, niepełnosprawność 
dziecka, niepełnosprawność jednego z ro-
dziców lub obojga rodziców czy rodzeń-
stwa, samotne wychowywanie dziecka, 
czy objęcie pieczą zastępczą. W przy-
padku kiedy mali kandydaci uzyskają 
takie same wyniki lub po zakończeniu 
tego etapu przedszkole ma jeszcze wolne 
miejsca, wtedy przeprowadza się drugi 
etap rekrutacji. Na tym etapie brana jest 
pod uwagę liczba punktów za kryteria, 
które określa uchwała Rady Gminy Do-
piewo. Brane są pod uwagę m.in. warunki 
materialne rodziny, aktywność zawodo-

Przedszkola rozpoczynają nabór!
wa jednego lub dwojga rodziców 
czy fakt, że w przedszkolu jest już 
starsze rodzeństwo. Hipotetycz-
nie można sobie wyobrazić, że 
i na tym etapie jacyś kandydaci 
mają taką samą liczbę punktów – 
wtedy o przyjęciu decyduje data 
urodzenia to znaczy w przypadku 
dzieci z jednego rocznika pierw-
szeństwo będzie miało to, które 
urodziło się wcześniej.  Szczegółowe 
informacje dotyczące rekrutacji, 
w tym opis kryteriów i punkta-
cja w drugim etapie oraz wszelkie 
daty wynikające z harmonogramu 
postępowania rekrutacyjnego są 
zapisane w opracowaniu  pt. Zasady 
rekrutacji do publicznych przed-
szkoli w Gminie Dopiewo w roku 
szkolnym 2023/2024 – można je 
znaleźć na stronach internetowych 
przedszkoli oraz pod adresem 
w załącznikach: https://dopie-
wo.pl/aktualnosci/2023-01-25/
przedszkola-czekaja

Co roku staramy się, aby oferta 
Gminy wyczerpywała zapotrzebo-
wanie na opiekę przedszkolną, 
a wszyscy chętni rodzice znajdo-
wali w przedszkolach miejsce dla 
swoich dzieci. I tak się do tej pory 
działo. W publicznych placówkach 
pod opieką wykwalifikowanych 
wychowawczyń i wychowawców 
rozwija swoje umiejętności i bez-
piecznie spędza czas ponad 1900 
dzieci. Mamy nadzieję, że nie ina-
czej będzie również po tegorocz-
nej rekrutacji w roku szkolnym 
2023/2024.

Zbigniew Mamys 
Oprac. graficzne  

Michał Juskowiak  

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Więckowicach

Przedszkole Iskierki w Skórzewie

Przedszkole Leśne Duszki w Zakrzewie

Przedszkole Mądra Sowa w Konarzewie

Przedszkole Janek Wędrowniczek w Dopiewie

Przedszkola Publiczne, których organem
prowadzącym jest Gmina Dopiewo
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podatki / nekrologi

Zeznania podatkowe PIT za 2022 
rok należy składać do 2 maja 2023 
roku. Najprościej zrobić to za pomocą 
usługi Twój e-PIT.  Wybrać można także 
tradycyjną papierową formę. 

Za pośrednictwem Twój e-PIT, do 2 
maja można zweryfikować i zmodyfiko-
wać lub zatwierdzić swoje rozliczenia 
w usłudze. Potem KAS automatycznie 
zaakceptuje zeznania PIT-37 i PIT-38. 
Osoby rozliczające się przez Internet 
szybciej otrzymują zwrot podatku. 

Pamiętaj! Bez względu na to, gdzie 
jesteś zameldowany, jeśli mieszkasz 
w Gminie Dopiewo, wypełniając PIT 
wpisz adres w Gminie Dopiewo. Wła-
ściwy do rozliczenia będzie Pierwszy 
Urząd Skarbowy w Poznaniu.

Twój e-PIT  
– usługa dla każdego

Twój e-PIT to prosty i bezpieczny 
sposób na rozliczenie z urzędem skarbo-
wym. Aby skorzystać z usługi wystarczy 
zalogować się do e-Urzędu Skarbowego 
oraz wybrać usługę Twój e-PIT. Następ-
nie sprawdzić lub zmienić swoje dane 
i wysłać deklarację. W przygotowanym 
zeznaniu uwzględnionych jest szereg in-
formacji takich jak dane podatnika i jego 
mikrorachunek podatkowy. Rozliczenie 
uwzględnia też zwolnienie z PIT dla osób 
do 26 roku życia.

Twój e-PIT

 To jedna z najpopularniejszych e-
-usług polskiej administracji. Z roku 
na rok bije ona rekordy popularności. 
Podatnicy złożyli w niej:
• w 2019 r. ok. 7 mln z ok. 16 mln 

elektronicznych deklaracji PIT
• w 2020 r. ok. 9 mln z ok. 18,3 mln 

elektronicznych deklaracji PIT
• w 2021 r. ok. 10 mln z ok. 19,6 mln 

elektronicznych deklaracji PIT
• w 2022 r. ok. 11,8 mln z ok. 19,8 

mln elektronicznych deklaracji PIT
W usłudze Twój e-PIT na podatników 

czekają zeznania wypełnione na pod-
stawie danych, które posiada admini-
stracja skarbowa. Rozliczenie za 2022 
r. zostało przygotowane dla ponad 24 
mln podatników.

Jak korzystać z usługi 
Twój e-PIT

Twój e-PIT działa przez całą dobę 
i można z niego korzystać na dowolnym 
urządzeniu podłączonym do internetu. 
Dostęp do usługi możliwy jest wyłącz-
nie w e-Urzędzie Skarbowym (e-US), 
na stronie podatki.gov.pl.

Można zalogować się Profilem Za-
ufanym (PZ), e-Dowodem, poprzez 
bankowość elektroniczną lub aplikację 
mObywatel. Dodatkowo będzie można 
zalogować się także danymi podatko-
wymi podając:

• PESEL (albo NIP i datę urodzenia),
• kwotę przychodu z rozliczenia za 

2021 r.
• kwotę przychodu z jednej z infor-

macji od płatników za 2022 r. (np. 
z PIT-11 od pracodawcy) którą trzeba 
potwierdzić kwotą nadpłaty/podat-
ku do zapłaty z rozliczenia na 2021 r.

Zeznania PIT-28 i PIT-36 nie zostaną 
automatycznie zaakceptowane 2 maja, 
ponieważ w zdecydowanej większości 
wymagają one uzupełnienia ze stro-
ny podatnika.

Ulgi w PIT  
i 1,5% podatku dla OPP

Podatnik korzystający z usługi może 
uzupełnić zeznanie przygotowane dla 
niego przez KAS i uwzględnić przysłu-
gujące mu odliczenia np. darowizny, 
ulgę rehabilitacyjną, ulgę na internet, 
ulgę termomodernizacyjną, wpłaty na 
indywidualne konto zabezpieczenia 
emerytalnego (IKZE) czy odliczenie 
wydatków mieszkaniowych.

Przez Twój e-PIT można też zadekla-
rować przekazanie 1,5% swojego podat-
ku dla dowolnie wybranej Organizacji 
Pożytku Publicznego, która znajduje się 
w wykazie organizacji uprawnionych do 
otrzymania 1,5% podatku dochodowego 
od osób fizycznych za 2022 r. w 2023 
r. Podatnik, który korzystał z tej moż-
liwości w roku ubiegłym będzie miał 
wstawiony w zeznaniu PIT za 2022 r. nr 
KRS organizacji, którą ostatnio wspie-
rał (o ile jest ona nadal uprawiona do 
otrzymywania 1,5% podatku), ale może 
tę organizację zmienić.

Zwrot nadpłaty podatku
Podatnicy, którzy rozliczą się elektro-

nicznie, w tym przez usługę Twój e-PIT, 
otrzymają zwrot podatku w skróconym 
czasie - do 45 dni. W przypadku zeznań 
papierowych termin zwrotu wynosi do 
3 miesięcy.

MF/MJ

Redakcja „Czasu Dopiewa” publi-
kuje treści pożegnalnych nekrologów 
informujących o odejściu najbliższych, 
znanych czy ważnych w Państwa życiu 
osób i wyrażających Państwa żałobę, 
bądź podziękowania. Nekrologi publi-
kujemy w stałym wymiarze 8 cm x 6 

Publikacja nekrologów
cm, zawierając na tej powierzchni zapro-
ponowaną przez Państwa treść, której 
objętość to maksymalnie 225 znaków. 
Aby pożegnalny nekrolog został opu-
blikowany, należy treść przesłać do 10. 
dnia każdego miesiąca, na adres e-ma-
il urząd_gminy@dopiewo.pl z tytułem 

„Nekrologi” lub listownie na adres: ul. 
Leśna 1c, 62-070 Dopiewo z dopiskiem 
na kopercie „Nekrologi”. Można zostawić 
kopertę w Biurze Podawczym Urzędu 
Gminy, również z dopiskiem „Nekrologi”. 
W każdym przypadku prosimy załączyć 
dane kontaktowe. 

ZM
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Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy 

po śmierci mojego męża 
Władysława Dudki
wspierali mnie, pomagali, a także 

uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu.
Z wyrazami wdzięczności

Wanda Dudka

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację 

o śmierci męża  
Wandy Dudki 

naszej koleżanki, 
byłej pracownicy Urzędu Gminy Dopiewo

Z wyrazami współczucia
Pracownicy Urzędu Gminy Dopiewo

Szkoła w Konarzewie pozyskała, 
w ubiegłym roku szkolnym, w ramach 
programu Laboratoria Przyszłości, wiele 
atrakcyjnych pomocy dydaktycznych. 
Wśród nich są gogle VR, za pomocą 
których uczniowie mogą zdobywać wie-
dzę oglądając ruchome animacje, filmy 
i obrazy w wirtualnej rzeczywistości. 
Sprzęt jest z sukcesem wykorzystywany 
na lekcjach.  Zajęcia z goglami cieszą się 
wśród uczniów dużym zainteresowaniem 
i wyzwalają ogromne emocje a nauka 
staje się pasjonującą przygodą i zabawą.

Joanna Liszkowska  
Fot. SP Konarzewo

Laboranci Przyszłości 

Wróżki, królewny, księżniczki, pira-
ci, rycerze, postacie z bajek, sportowcy, 
Harry Potter, Pikachu i wielu innych gości 
spotkało się na balu karnawałowym dla 
dzieci z klas edukacji wczesnoszkolnej 
Szkoły Podstawowej im. Marii Konop-
nickiej w Dopiewcu.

Karnawał to jak wiadomo miła, sza-
lona, pełna wrażeń, dźwięków, smaków 
i zabaw tradycja. Dlatego trudno sobie 

Roztańczone Fluo Party
wyobrazić ten czas bez balu, tak bardzo 
wyczekiwanego szczególnie przez dzie-
ci. W tym roku, 24 stycznia, wszystkie 
klasy edukacji wczesnoszkolnej spotkały 
się na baliku „Fluo Party” w specjalnie 
przygotowanej na to wydarzenie sali GOK 
w Dopiewcu. 

Trudno było rozpoznać rozbawio-
nych uczniów, którzy przebrali się za 
bohaterów z różnych znanych bajek. 

Były zabawy w chwytanie spadających 
gwiazd, zabawy taneczne, pląsy, rozpo-
znawanie melodii z bajek, zabawy z pia-
ną, zgadywanki oraz znane piosenki. 
Prowadzący balik animatorzy zachęcali 
do tańca przy skocznej muzyce, którą 
dzieci dobrze znały, a często wtórowały 
jej głośno śpiewając. 

Po baliku wszyscy szczęśliwi wrócili 
do szkoły. Kolejny bal karnawałowy już 
za rok!!!

Elżbieta Marcinkowska 
Fot. SP Dopiewiec
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21.I - Dzień Babci, 22.I - Dzień Dziad-
ka. W tych dniach w Polsce obchodzimy 
święto naszych najukochańszych Dziad-
ków, czyli opiekunów, towarzyszy wspól-
nych zabaw, a często także i pierwszych 
życiowych nauczycieli.

 Z okazji ich święta uczniowie klas 
I-III Szkoły Podstawowej im. Astrid 
Lindgren w Dąbrowie przygotowywali 
najróżniejsze występy, scenki, a także 
upominki dla swoich babć i dziadków. 
W ten sposób wyrażali swoją miłość 
i szacunek do seniorów rodziny, bez 
względu na ich wiek, wygląd, czy choroby 
z którymi starsi nierzadko się zmagają. 
U najmłodszych wstępnie kształtowa-

Dzień Babci i Dziadka w Dąbrowie 

ne były postawy uzewnętrzniające ich 
wrażliwość i poszanowanie dla tradycji 
związanych z rodziną oraz empatię dla 
drugiego człowieka. 

Uczniowie pod czujnym okiem swoich 
wychowawców tworzyli w klasach naj-
piękniejsze laurki, kalendarze, portrety 
babć i dziadków oraz personalizowane 
upominki jak np. własnoręcznie wyko-
nane breloki imienne, czy udekorowane 
pierniki. Ponadto klasy przygotowały 
wyjątkowy program artystyczny dla 
swoich najbliższych. 

Dzieci ukierunkowywane już od naj-
młodszych lat w szkole na odbiór sztuki 
ale także na samodzielne tworzenie i bycie 

jej częścią - miały okazję wyrazić swoje 
emocje i dokonać autoprezentacji swoje-
go szeroko pojętego talentu scenicznego 
przed licznie zgromadzoną publicznością 
- aktorskiego poprzez odgrywanie ról, 
czy muzycznego - śpiewając piosenki, 
grając na pianinie, czy perkusji. Każda 
klasa po swoim występie została nagro-
dzona gromkimi brawami, a łzy szczę-
ścia i wzruszenia popłynęły gdy wnusie 
i wnukowie wręczali swoim dziadkom 
osobiste prezenty i barwne laurki.

Katarzyna Kostaniak 
Fot. SP Dąbrowa

Dzień Babci i Dziadka to niezwykle 
ważne święto dla każdego dziecka. W tym 
roku mali artyści z przedszkola „Janek 
Wędrowniczek” w Dopiewie 
postanowili uczcić ten dzień 
wspaniałym koncertem. 
27 stycznia nasi wyjątko-
wi goście zebrali się w hali 
gimnastycznej GOSiR, aby 
wysłuchać i obejrzeć wystę-
py swoich kochanych wnu-
cząt. Licznie przybyli Babcie 
i Dziadkowie, mieli okazję 
podziwiać swoje pociechy 
w specjalnie dla nich przy-
gotowanych programach 
artystycznych. 

Dzień Babci i Dziadka w Dopiewie 

Maluchy z niewielką pomocą wy-
chowawczyń pokazały swoje artystyczne 
umiejętności w tańcu, piosence, recytując 

piękne życzenia oraz prezentując grę na 
instrumentach. Przedszkolaczki urze-
kły gości swoją odwagą oraz pięknymi 
występami, którym towarzyszyły urocze 
ruchy sceniczne. W przepięknej zimowej 
scenografii oraz wyjątkowej atmosferze, 
wnuczęta wspaniale wystąpiły przed 
bliskimi, za co zostały przez dziadków 
nagrodzone wielkimi brawami. 

Aby w szczególny sposób okazać 
swoim bliskim szacunek i po raz kolej-
ny podziękować za miłość, cierpliwość 
i zrozumienie podczas trwania koncertu 
przygotowano jeszcze jedną niespodzian-
kę- na wyświetlaczu multimedialnym 
można było oglądać zdjęcia dzieci z czasu 
spędzonego w przedszkolu.  To był dzień 

wyjątkowej uroczystości, 
pełnej uśmiechu, radości 
i dumy. Szczęśliwe i roz-
promienione twarze Babć 
i Dziadków dały wyraz tego, 
jak ważne są spotkania 
i chwile spędzone wspól-
nie z wnukami.

Agnieszka Nowaczyk 
Fot. SP Dopiewo
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Od kilku tygodni w Szkole Podsta-
wowej im. Henryka Sienkiewicza trwa-
ły przygotowania do naszego udziału 
w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Po-
mocy. Finałem działań był piątek 27 
stycznia, kiedy to odbył się kiermasz 
prac plastycznych przygotowanych przez 
uczniów i słodkości, które upiekli rodzice 
uczniów.

Wśród prac plastycznych, powsta-
łych na tę okazję, można było znaleźć 
walentynki, stroiki, obrazy i inne cieszące 
oko ciekawe drobiazgi.

Wszystkie te wytwory zostały zapre-
zentowane na stoiskach, które przygoto-
wali szkolni wolontariusze i członkowie 
Samorządu Szkolnego, a także harcerze.

27 stycznia zaprosiliśmy mieszkań-
ców Konarzewa, by mogli znaleźć na 

kiermaszu coś dla siebie. Mogli również 
zobaczyć naszą interpretację II części 
„Dziadów” Adama Mickiewicza. Przed-
stawienie było odpowiedzią na dwusetną 
rocznicę wydania ,,Ballad i romansów” 
i na Rok Polskiego Romantyzmu, którym 
był 2022. 

Młodzi amatorzy aktorstwa świet-
nie poradzili sobie z trudnym tekstem 
i z wyzwaniem, jakim zawsze scena. Gu-
ślarzami byli: Igor, Stanisław i Antoni, 
Józia zagrał Filip, a jego siostrę Rózię 
– Antonina. Mrocznym Widmem Złego 
Pana była Katarzyna, Chórem Ptaków 
Nocnych – Marta i Natalia, a Zosią – 
Duchem Pasterki – Julia i Oliwia, Julia 
zatańczyła, a Oliwia użyczyła jej głosu. 
Zalotnikami w naszej interpretacji zo-
stali Hubert, Piotr i Adam. Wspierały ich 

panie Daria jako Kruk i Hanna, która 
wcieliła się w rolę Sowy, a także pan 
Eryk odgrywający postać Starca, którzy 
nie zawahali się i śmiało wystąpili obok 
tak utalentowanej młodzieży. 

Musimy się pochwalić, że nasze 
przedstawienie miało multimedialny 
charakter, nad którym czuwał pan 
Konrad Rakowski.

Ogromne podziękowania należą 
się rodzicom i nauczycielom, którzy 
pomogli przygotować dekorację, ko-
stiumy i charakteryzację. Dziękujemy 
panu Mirosławowi Michalakowi za za-
pewnienie odpowiedniego nagłośnienia 
i oświetlenia.

Mamy nadzieję, że częściej uda 
nam się zaprosić mieszkańców do na-
szej szkoły na przedstawienie teatralne. 
Nasi aktorzy są głodni sławy.

Agnieszka Bartkowiak 
Fot. Konrad Rakowski  

Fot. SP Konarzewo

oświata

,,Dziady” i WOŚP w SP Konarzewo

Zmiany w obwodach szkolnych
Gmina Dopiewo notuje obecnie 

najwyższe w swoich dziejach przyro-
sty mieszkańców, co plasuje ją pod tym 
względem na czołowych miejscach w 
Polsce. Dynamiczne zmiany demo-
graficzne i urbanistyczne na poziomie 
poszczególnych miejscowości powodują 
jednak  konieczność zrewidowania do-
tychczasowych granic obwodów szkol-
nych i dostosowania ich do możliwości 

placówek oświatowych. Kreśląc zmiany 
na mapie obwodowej staraliśmy się brać 
pod uwagę wszelkie aspekty związane z 
dostępnością, komunikacją, liczebnością 
i komfortem uczenia się i nauczania. Kie-
runek tych zmian znalazł potwierdzenie 
w pracach Komisji Oświaty, która reko-
mendowała pewne działania odnośnie 
korekt obwodów szkolnych dotyczących 
głównie miejscowości Zakrzewo i niewiel-

kiej części miejscowości Dąbrowa. Warto 
zauważyć, że zmiany nie dotkną dzieci, 
które już uczęszczają do dotychczaso-
wych szkół podstawowych, jak również 
rodzeństw tych uczniów. 

O szczegółach omawianych zmian 
i ostatecznym ich kształcie będziemy 
szerzej informowali na stronie 
internetowej Gminy, a także w kolejnym 
wydaniu „Czasu Dopiewa”. 

ZM
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WOŚP

Wynik dopiewskiej zbiórki 31 Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
jest rekordowy. Zebraliśmy 152.313,50 
zł. Choć na ogólnopolskie podsumowanie 
musimy poczekać do 8 marca,  kwotę 
uzyskaną przez Sztab WOŚP w Dopie-
wie poznaliśmy wcześniej, bo 21 lutego. 

Gdy uczestnicy finału w całej Polsce  
wysyłali „Światełko do Nieba” na liczni-
ku Sztabu WOŚP w Dopiewie widniało 
126.477 zł, ale nie była to kwota końcowa. 
Do 12 lutego trwały licytacje na Allegro. 
Przed rokiem dopiewski sztab wrzucił 
do ogólnopolskiej skarbonki 136,7 tys. 
zł, więc w tym roku poprawił wynik 
o ponad 11%. 

WOŚP po dopiewsku

Tradycją dopiewskiego grania 
z WOŚP jest 100-procentowy wolontariat. 
Tak jest od 25 lat i nie zamierzamy tego 
zmieniać – mówi Elżbieta Nowicka, dyr. 
Gminnej Biblioteki Publicznej i Centrum 
Kultury w Dopiewie. Wszyscy pracują 
społecznie, a występujące zespoły nie 
otrzymują nawet częściowych wyna-
grodzeń. Uskładaną kwotę pozyskuje 
się bezkosztowo. 

Jest ona wynikiem pracy w terenie 
ponad 100 wolontariuszy i hojności 
mieszkańców, chętnie wrzucających 
datki do puszek, biorących udział w li-
cytacjach - przeprowadzanych w Cen-

trum Rehabilitacyjno – Kulturalnym 
w Konarzewie, gdzie mieści się od lat 
siedziba sztabu i główna scena gminnego 
„grania z WOŚP”, a także wpłacających 
pieniądze do sztabowej eSkarbonki. 

Na scenie prezentowały się m.in. 
zespoły  Cisza, ADN i Splin. Taneczne 
pokazy zapewniły Activus Taniec i Fit-
ness, Pas de Dominique Sztuka Tańca, 
El Pueblo i Zumba z Karoliną. GOSiR  
Dopiewo testował sprawność fizyczną 
w konkursach sportowych. Można było 
postrzelać z łuku z UKS „Grot”, wziąć 
udział w warsztatach plastycznych lub 
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kazał na licytację Dzień bycia wójtem”.  
Wśród hitów aukcyjnych znalazły się 
złota karta WOŚP, koszulka z autogra-
fami reprezentacji Polski w piłce nożnej, 
voucher na wakacje i rower. 

Sztab WOŚP w Dopiewie od 25 lat 
tworzą Szczep ZHP im. Powstańców 

Wielkopolskich oraz Gminna Biblioteka 
Publiczna i Centrum Kultury.

Adam Mendrala 
Fot. Michał Juskowiak  

i Łukasz Mańczak

przejechać się bryczką. Strażacy zorga-
nizowali pokazy sprzętu ratowniczego 
i własnych umiejętności, a cykliści „Rajd 
Czerwonego Serduszka”.

Licytacje poprowadzili harcerze. Do-
łączył do nich na jakiś czas wójt gminy 
Dopiewo – Paweł Przepióra, który prze-

WOŚP / przyroda 

Jak pisałem ostatnio, przełomowy 
dla naszego żurawia DOP był 26 lipca 
2022 r. Tego dnia po raz  pierwszy wzbił 
się w powietrze! 

Pierwszy raz w powietrzu
Pierwszy lot został zarejestrowany 

przez nadajnik satelitarny, umieszczony 
na nodze ptaka, popołudniu we wto-
rek, 26 lipca. Dane z loggera wskazały 
na  przelot z okolic dawnej leśniczówki 
Podgaj w kierunku północnym, na pole 
w okolicy Trzcielina. Ptak wraz z rodzi-
cami poruszał się ok. 4-50 metrów nad 
poziomem terenu, w locie spędzając za-
ledwie kilka minut. Po niespełna dwóch 
godzinach żerowania na ścierniskach, 
rodzina żurawi zerwała się i pokazała 
swojemu młodemu kolejne miejsce - zbio-
rowe noclegowisko na terenie obszaru 
ochrony ścisłej „Trzcielińskie Bagno”.

Czym jest   
noclegowisko? 

Są to miejsca wykorzystywane przez 
żurawie często regularnie przez wiele 
lat. Czasami w okresie całego roku, 
lecz głównie w okresie koczowań po-
lęgowych oraz migracji wiosennej i je-

Żuraw DOP – poznawanie okolicy
siennej, w których ptaki 
wspólnie spędzają noc. 
Noclegowiska zlokali-
zowane są najczęściej 
w bezpiecznych, spo-
kojnych miejscach po-
zbawionych penetracji 
ludzi. Bezpieczeństwo 
na takim stanowisku 
zapewnia woda – jej 
głębokość wynosi za-
wsze nie mniej, niż 30 
cm. Często wybierane 
na nocleg są takie miej-
sca jak bagna, wypłyce-
nia na stawach rybnych, 
rozlewiska rzeczne czy 
zalane łąki. Regularne 
kontrolowanie przez 
ornitologów tego typu 
miejsc pozwala na 
określenie np. sukce-
su lęgowego populacji 
w danym sezonie, czy 
też badanie dynamiki 
migracji w danej oko-
licy. Ale wracając do 
naszej samiczki DOP…

Mimo przebywa-
nia na noclegowisku 

Pierwszy lot DOP, 26 lipca 2022 r.

Wykorzystanie przestrzeni, 26.07-11.08.2022 r.
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przyroda

w godzinach wieczornych (od 17:30 do 
19:00), żurawie nie spędziły tam nocy, 
ale skierowały się w stronę miejsca im 
dobrze znanego, czyli na Bagna Krąplew-
skie, gdzie umiejscowione było gniazdo. 
Tegu typu schemat zachowania, czyli 
żerowanie na polach pod Trzcielinem - 
Bagna Krąplewskie - Trzcielińskie Bagno 
powtarzał się praktycznie codziennie, aż 
do 11 sierpnia. Rodzinka żurawi czasa-
mi robiła „oblot” po okolicy, pokazując 

młodemu okoliczne żerowiska na po-
lach i łąkach, by zaraz wrócić w okolicę 
Trzcielińskiego Bagna. W danym okresie, 
nadajnik satelitarny zebrał informacje 
o ponad 3000 lokalizacji ptaka! Dla każ-
dej lokalizacji, oprócz współrzędnych 
geograficznych i czasu zebrania, było 
zapisane kilkanaście innych parame-
trów, które wraz z wykresami zostaną 
opisane w kolejnym artykule.

Załączone mapy przedstawiają 

wszystkie lokalizacje DOP z 26 lipca 
2022 r., kiedy odnotowano jego pierw-
szy lot, a także lokalizacje odwiedzone 
przez rodzinę żurawi w okresie 26.07.-
11.08.2022 r.

Błażej Nowak 
Polish Crane Research Group 

Graf. Arch. PCRG

Święto Zakochanych nastraja nas 
bardzo romantycznie. Obdarowujemy 
się pieczołowicie wybranymi podarka-
mi: kwiatami, perfumami, potrawami, 
biżuterią, albo kilkoma słowami peł-
nymi ciepła. A jak to jest u zwierząt? 
Zaskakująco wiele gatunków łączy się 

w pary na całe życie, podobnie jak ludzie. 
Spośród polskich ptaków monogamiczne 
są dzięcioły, sowy, gęsi, wrony, żurawie, 
bieliki, kruki i wiele innych. Spośród 
ssaków stałe związki można odnaleźć 
u wilków, lisów i bobrów.

Czy okazują sobie uczucia? Na pew-
no. Oprócz tego, że uczucia są motorem 
przetrwania gatunku, są również wspólną 
płaszczyzną przeżywania zarówno dla 
ludzi, jak i dla zwierząt. Młode, świeżo 
narodzone pisklaki, tak samo potrzebują 
matczynej miłości i opieki jak ludzki 
noworodek.

Zawsze razem
Żuraw w ludzkiej kulturze uosabia 

wierność małżeńską, miłość, a nawet 
żądzę. Ptaki te łączą się w trwałe pary, 
a podczas przelotów przemieszczają się 
właśnie w parach. Po dotarciu na lęgowi-
sko odbywa się codziennie bogaty cere-
moniał taneczny, okraszany oczywiście 

ok r z yk a m i 
i klangorem, 
który sygna-
lizuje innym 
parom, że 
dany teren jest już zajęty. Żurawi ta-
niec jest bogaty w dostojne kroczenie, 
podskoki, machanie skrzydłami, mia-
rowe kroki z rozpostartymi skrzydłami, 
podlatywanie, stroszenie pióropusza 
i ukłony. W ten sposób okazują pod-
niecenie i równocześnie utrzymują więzi 
w swoich parach.

Bieliki odnajdują się w bielikowym 
życiu społecznym, potrafią nawiązywać 
znajomości i przyjaźnie. A jeśli w życiu 
pary jedno z partnerów umrze, bielik 
pozostaje przywiązany do wspólnego 
gniazda.

Kruki mają bardzo widowiskowe 
toki, polegające na zaskakujących lotach 
kruczych par, pełnych wyrafinowanych 
i precyzyjnych akrobacji, błyskawicznych 

zwrotów i niespodziewanych ślizgów. 
Kruki mają złożone zachowania społeczne 
i do zupełnie naturalnych przejawów 
więzi należy czułe mizianie partnera 
dziobem po karku.

Ptasi wybrankowie komunikują się 
ze sobą dźwiękami, ruchem, kuszącą 
barwą piór, zapachem a nawet podarka-
mi! Sowi partner, chcąc okazać uczucie 
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partnerce, przynosi jej często i syste-
matycznie po jednej upolowanej myszy. 
Wybranka zjada je z wielkim apetytem. 
A jak okazują sobie uczucia lub pokazują 
swoją przychylność? Przytulają się do 
siebie, smyrają sobie w piórach, cicho 
pohukują. Kochają się nawet kilkadziesiąt 
razy w nocy.

Niejeden czytelnik mógłby pomy-
śleć, że przyrodniczym obserwacjom 
próbuje się nadać ludzkie cechy, albo 
że zwierzęce afekty i gesty to pęd do 
przedłużenia gatunku. Z drugiej strony, 
jeśli uświadomimy sobie jak bardzo zwie-
rzę przeżywa śmierć swojego partnera, 

zastopujemy się w ocenach i skłonimy 
do refleksji. Gęś, której partner zmarł, 
przeżywa wielki dramat. Czasem zdarza 
się, że tragedia dokonuje się na oczach 
gęsi i wtedy pozostaje ona przy ciele part-
nera, nie mogąc pogodzić się ze stratą. 
Przechodzi przez czas żałoby, a nierzadko 
wpada w depresję. Niektórym udaje się 
znaleźć nowego partnera. Często jednak, 
doświadczone w ten sposób, pozostają 
same do końca życia. Jak głosi jeden ze 
sławnych cytatów:

„Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. 
Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, 
nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna, 

nie szuka swego, nie unosi się gniewem, 
nie pamięta złego; nie cieszy się z nie-
sprawiedliwości, lecz współweseli się 
z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu 
wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, 
wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie 
ustaje.”

Teresa i Michał Bartkowiak

Michał Bartkowiak od grudnia 2015 
r. publikuje zdjęcia przyrodnicze 

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

też stronę: miodybartkowiaka.pl

przyroda / kuchnia

Przednówek – co to? Mało kto zna 
to określenie. Dziś to nazwa poniekąd 
historyczna, zapomniana i rzadko uży-
wana. To czas kiedy kończy się już zima, 
ale wiosna jeszcze nie nadeszła. Czas 
oczekiwania na odrodzenie się przyrody, 
na świeże pożywienie. 

W dawnych czasach o tej porze zwy-
kle kończyły się zgromadzone zapasy, 
zwłaszcza na wsi polskiej. Tradycyjnie 
przechowywano w piwnicach główki 
kapusty, chrzan ,cebulę, czosnek, ziem-
niaki, brukiew i rzepę. Jadano dwa razy 
dziennie, potrawy były bardzo proste, 
okraszone olejem lnianym lub konop-
nym. Podstawą były ziemniaki i wszel-
kie kiszonki. Z oszczędności ziemniaki 
gotowano w mundurkach lub piekło się 
w popiele i dojadano wodnistą zupą z ce-
buli. Gotowano zalewajkę, popularną 
lemieszkę i dużo kapusty kwaszonej 
z kminkiem. Dla mieszkańców wsi był 
to najtrudniejszy okres w roku. Okres 
niedostatku a wręcz głodu. Z zebranych 
na zimę zapasów niewiele zostawało. 
Chleb też był inaczej wypiekany niż za-
zwyczaj. Zawierał znaczną domieszkę 
wypełniaczy roślinnych, zmielonych żo-
łędzi, siekanych ziół (pokrzywy, lebiody), 
rozdrobnione liście tataraku, miażdżoną 

Przednówek w kuchni
korę brzozy, nasiona sosny, wyki i owoce 
lipy, a nawet obierki z ziemniaków. Dzisiaj 
byłby to chleb super bio i kosztowałby 
krocie. Priorytetem było nakarmienie 
domowników. Gospodynie wykorzy-
stywały dostępne jadalne rośliny, które 
już w Przednówku szybko spod śniegu 
kiełkowały, liście młodych pokrzyw, 
dziki szczaw, lebiodę czy mniszka. Od 
lutego „odciągano” soki z brzozy, klonu 
i grabu, które były smaczne, odżywcze. 

Po wielu latach zapomnienia obecnie 
powoli wraca zainteresowanie „dawną 
kuchnią”, wykorzystaniem otaczającej 
roślinności w codziennym menu. Popu-
larność ta nie wynika z głodu i niedostat-
ku, ale zostały docenione walory dziko 
rosnących roślin. Czas pustek w spiżar-
niach i wyjadania ostatnich zapasów 
żywności... Tak było przed laty, dzisiaj 
Przednówek w klasycznym słowa rozu-
mieniu nie istnieje, bo półki sklepowe 
nigdy nie pustoszeją, a działy warzywno-
-owocowe są kolorowe jak zawsze... Tylko 
jakość tych kolorów i smaków pozosta-
wia wiele do życzenia...W mojej kuchni 
pozostaje trochę tradycji.  Przednówek 
łączy się kaszę z warzywami a kotlety 
pożarskie mają wszystko ,mięso ,ziem-

niaki ,cebulkę a sok z brzozy pije się 
jak eliksir młodości, lemieszkę jada się 
z wielkim apetytem. Czasami proste lub 
klasyczne przepisy są nie lada gratką dla 
miłośników sztuki kulinarnej .

Kotlety pożarskie 

czyli klasyka na obiad
Składniki:
- 600 g zmielonej piersi z kurczaka
- 3 gotowane ziemniaki
- 1 pęczek szczypiorku
- 1 duża cebula ,1 ząbek czosnku
- 2 jajka
- sól, pieprz, majeranek do smaku
- olej do smażenia

Przygotowanie:
Mięso mielone łączymy z jajkiem, 

pokrojonym drobno szczypiorkiem, prze-
tartym czosnkiem oraz przyprawami. 
Cebulkę kroimy drobno i podsmażamy 
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na odrobinie masła a następnie dodajemy 
do masy. Ugotowane ziemniaki dusimy 
i łączymy z mięsem. Formujemy kotleciki. 
Masa mięsna jest dość luźna, dlatego, aby 
nie kleiła się do rąk, kotlety formować 
zwilżonymi w zimnej wodzie rękami. 
Lekko obtaczamy w mące i smażymy 
na rozgrzanym oleju.. Serwować gorące 
z kaszą i ulubioną surówką z kiszonej 
kapusty. Są też bardzo smaczne podane 
na zimno na bułeczce posmarowanej 
majonezem.

Lemieszka 
- dawna potrawa w dzisiejszych czasach

Składniki:
- ziemniaki 1,5 kilograma
- mąka pszenna 6-8 łyżek
- sól do smaku

Przygotowanie:
Ziemniaki ugotować, osolić, zlać 

nadmiar wody do oddzielnego naczy-
nia. Woda powinna zajmować 2/3 ziem-
niaków. Do ziemniaków wsypać mąkę, 
wymieszać, przykryć, ale na krótko 2-3 
minuty. Dokładnie stłuc wraz z wodą 
najlepiej postawione na wolnym ogniu 
aż będą bardzo kleiste. Jeśli będą za su-
che ponownie dolać wody z gotowanych 
ziemniaków. Podawać kładąc na tale-
rzu kopczyk i łyżką robimy w tym dołek 
taki do samego dna - wielkości jabłka. 
Do dołka wlewamy sos przygotowany 
z podsmażonej cebulki ze skwarkami 
i śmietany. Jemy łyżką, nabierając od 
środka na zewnątrz.

Zalewajka 
- zupa na przednówek rozgrzewająca

Składniki:
- 2 litry wody
- 5 ziemniaków
- 3 ząbki czosnku

- 3 liście laurowe, pieprz, ziele an-
gielskie, majeranek

- 1 cebula
- 1 butelka zakwasu żurku
- ½ szklanki kremówki
- 2 wędzone kiełbaski i pasek wę-

dzonej słoniny

Przygotowanie:
Ziemniaki obieramy, kroimy w dużą 

kostkę zalewamy zimną wodą. Dodajemy 
czosnek pokrojony w plasterki, liście lau-
rowe, pieprz, ziele angielskie i majeranek. 
Gotujemy 30 minut i dodajemy zakwas 
wedle uznania. Jeżeli lubimy kwaśną 
zalewajkę dodajemy więcej zakwasu. 
Słoninę kroimy w drobną kosteczkę 
i na suchej patelni przesmażamy ją na 
brązowy kolor. Dodajemy do zupy. Na 
tłuszczu, który wytopił się ze słoniny 
podsmażamy plasterki kiełbasy  z drobno 
posiekaną cebulę. Dodajemy do zupy. 
Doprawiamy solą i pieprzem i dolewa-
my śmietankę. Podajemy z czerstwym 
chlebem który wkruszamy do zalewajki 
na talerz.

Chleb ziołowo - czosnkowy 
na Przednówku

Składniki:
- 40g oleju
- 600g mąki pszennej 500
- 300ml wody
- 40g drożdży
- ½ łyżeczki cukru
- 2 łyżeczki soli

Masło ziołowo  
– czosnkowe

Składniki:
- 150g masła
- 3 ząbki czosnku starte
- poszatkowana świeża bazylia i pie-

truszka

Przygotowanie:
Wszystkie składniki na ciasto wkła-

damy do naczynia miksera i dużym 
hakiem wyrabiamy na jednolitą masę. 
Przekładamy na stolnicę  i wałkujemy 
na duży prostokąt. Smarujemy ciasto 
masłem wyrobionym z ziołami i tnie-
my na długie paski szerokości 5cm tj. 
wysokość tortownicy. Paski  zwijamy 
w harmonijkę i układamy jeden obok 
drugiego, zapełniając całą tortownicę 
wyłożoną papierem. Pieczemy w temp. 
200C0  góra-dół, 30-40 min. Po upie-
czeniu wykładamy na deseczkę i odry-
wamy po kawałku dojadając do gulaszu 
lub leczo.

Smacznego życzy 
Barbara Barbalena Plewińska  

Sołtys Dąbrówki  
Fot. Arch. B. Plewińskiej

Ks. dr Stanisław Żelazek CR (1916-1990) cz. III
Brazylia jest 28 razy 

większa od Polski. Jest naj-
większym krajem Ameryki 
Łacińskiej. Została odkryta 
w 1500 r. przez portugalskie-
go żeglarza Pedro Cabrala, 
który objął nowe ziemie  
w imieniu króla Manuela 
I i nazwał je „Terra de Vera 
Cruz” (Ziemia Prawdziwe-
go Krzyża). Nazwa Brasil 
powstała później - od słów 
„terra braza” (ziemia czer-

wonego żarzącego się drzewa). Wśród 
portugalskich odkrywców znajdował się 
również poznaniak Gaspar da Gama. 

W 1822 r. Piotr I (syn regenta Portu-
galii) zerwał zależność Brazylii od sPor-
tugalii  i ogłosił się Cesarzem. W 1888 r. 
obalono Cesarstwo. 26 stanów Brazylii 
przekształcono w republikę federalną. 
Pod silną presją Wielkiej Brytanii znie-
siono niewolnictwo. W 1822 r. Brazylia 
była słabo zaludniona - liczyła zaledwie 
4 mln ludzi. Po uzyskaniu niepodległo-
ści dążyła do modernizacji gospodarki 
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i upodobnienia do Europy. Plantacje 
kawy, kauczuku, prężnie rozwijające 
się aglomeracje miejskie - taie jak Rio 
de Janerio, czy Sao Paolo, wzmagały 
zapotrzebowanie na ręce do pracy. 

Brazylia ale też sąsiednia Argentyna 
otworzyły granice zapewniając imigran-
tom bezpłatny przejazd, przydział ziemi, 
tani kredyt i wiele innych udogodnień. 

Czynnikami wspomagającymi emi-
gracje w XIX-wiecznej Europie były 
rewolucja przemysłowa, rozwój kolej-
nictwa (który pozwalał na szybsze do-
tarcie do portu), wyparcie żaglowców 
przez parowce i poprawa higieny życia. 
W końcu XIX w. nastąpiła kulminacja 
emigracji polskiej określana „gorączką 
brazylijską”. Wyjazd do Ameryki Płd. 

dawał szanse poprawy położenia mate-
rialnego. Kontakt z nową rzeczywistością 
poprzez długą kwarantannę, choroby 
tropikalne, karczowanie buszu, brak 
opieki konsularnej nie zawsze kończył 
się dla nich pomyślnie.

Misja Zmartwychwstań-
ców Brazylii

Już w 1865 r. jeden z Ojców Za-
łożycieli Zgromadzenia - Hieronim 
Kajsiewicz - na prośbę Papieża odbył 
półroczną wyprawę do Brazylii z myślą 
o utworzeniu tam misyjnych placówek. 
Plan ten udało się zrealizować jednak 
dopiero wiek później, w 1959 r. Pierw-
szych sześciu Zmartwychwstańców do-
tarło do Brazylii po trzytygodniowym 
rejsie statkiem z portu w Genui. Byli to 
księża przebywający wcześniej w Rzymie.

Ks. Stanisław Żelazek, który był 
w tym okresie przełożonym Zgroma-
dzenia w Rzymie, od początków uczestni-
czył w tworzeniu planu misyjnego w tym 
wielkim kraju. W trakcie studiów dokto-
ranckich na Uniwersytecie Laterańskim, 
a także podczas toczących się obrad II 
Soboru Watykańskiego jednym z ważnych 
tematów była praca misyjna Kościoła.

Pionierzy misji zmartwychwstańców, Resende 1967r.

Zwieńczeniem okazał się uchwalony 
przez zgromadzenie biskupów, a ogło-
szony przez Pawła VI 18 listopada 1965 
r., dekret „Ad gentes”

Kościół posłany przez Boga do na-
rodów był powszechnym sakramentem 
Zbawienia. Sami bowiem Apostołowie, 
idąc w ślady Chrystusa „głosili słowo 
prawdy i rodzili Kościół”. Zadaniem ich 
następców było szerzenie nauki bożej, 
aby Królestwo Boże na całym Świecie 
głoszono i zakładano. 

W maju 1966 r. ks. Stanisław Żelazek 
opuścił stanowisko rektora Sanktuarium 
w Mentorelli i podążył z portu w Genuii 
w ślad za swoim bratem Marianem (od 
1950 roku w Indiach) na prace misyjną, 
ale do Brazylii. 

Pierwszą jego placówką była parafia 
św. Cecylii w Resende, 120-tysięcznej 
wielkości mieście, położonym na połu-
dnie od Rio de Janeiro. 

To tam w 1959 r. Zmartwychwstańcy 
założyli pierwszy ośrodek pracy misyjnej, 
który stanowił siedzibę przełożonego. 

Po siedmiu miesiącach pobytu w Re-
sende, gdy miejscowy biskup przekonał 
się, że ks. Stanisław dobrze włada już 
językiem portugalskim, przydzielił mu 
22 stycznia 1967 r. nową samodzielną 

Kościół św. Cecylii w Resende Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Rio Claro

placówkę w Rio Claro, małym miasteczku 
w Stanie Sao Paulo. 

W pierwszym liście, adresowanym 
do o. rektora w Krakowie, wysłanym na 
Wielkanoc 1967 r., tak opisywał swoją 
pracę misjonarską: 

„Miejscowość górska (500 m wy-
sokości) a tuż za nami pasmo górskie 
do 1500 m. Piękny, duży kościół z cu-
downym obrazem, rzeźbą Matki Boskiej 
Bolesnej. Od trzech lat nie było tu księ-
dza. Ludzie pobożni, głód trzech-letni, 
ale 65% analfabeci, szkół tu prawie nie 
ma. Oprócz Rio Claro mam tu jeszcze 5 
kościołów i 3 kaplice, gdzie dojeżdżam 
na msze św. i posługę misjonarską. Do 
jednego miasteczka każdej niedzieli, 
a do innych raz na miesiąc. Odległości 
ogromne 20 do 30 km. Na co dzień od-
prawiam dwie msze św., a w niedziele 
i święta - cztery. Niedziela: rano msza 
św. Z nauką w Rio, następnie jedzie się 
w teren do 1-ego, 2-ego i 3-ego kościoła, 
wszędzie czekają na księdza, wszędzie 
spowiedzi, chrzty, śluby, chorzy, kate-
chizacja. A propos nauczania - wierzę, że 
Pan Bóg pomaga bo po ośmiu miesiącach 
pobytu  w Brazylii głoszę kazanie, i co 
najlepsze, że wszyscy rozumieją i około 
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wpół do ósmej wieczorem kończy się 
dzień. Żeby tylko Pan Bóg dał zdro-
wie, siły, to żniwo naprawdę wielkie.  
Ludzie są biedni, ale nie pozwolą żeby 
ksiądz cierpiał głód. Ostatnio nawiedzi-
ły Brazylię deszcze, a szczególnie nasz 
stan, powodzie, oberwania chmur. Zgi-
nęło około 10 tys. ludzi i około 100 tys. 
bezdomnych. Pomagamy, jak możemy, 
ale trzeba jeszcze dużo, żeby zaleczyć 
wszystkie rany. Z powodu wielkiego 
braku księży - w tutejszej diecezji 14 
parafii jest bez pasterza. Ksiądz Biskup 
przygotowuje wśród ludzi żonatych dia-
konów, którzy by w części prowadzili 
misjonarstwo, a jest możliwość, że po 
pewnym czasie zostaną wyświęceni na 
kapłanów. O Rio Claro napiszę, że wiele 
tu rzeczy jest niszczonych, bo przez długi 
czas nie było proboszcza. Obecnie muszę 
stare doprowadzić do normalnego stanu 
i nowe rzeczy w duchu naszego Zgroma-
dzenia wprowadzić. Na to trzeba przede 
wszystkim trochę czasu i Błogosławień-
stwa Bożego. Podtrzymuje nas codzienna 
ofiara mszy św. Czasem trzeba odprawić 
aż trzy msze święte w dzień powszedni. 
Kapłan jest dla ludzi. Podtrzymuje fakt,  
gdy ludzie czekają ze śmiercią aż przyjdzie 
ksiądz. Dosłownie, modlą się, czuwają 
-czasem tygodnie nie umierają aż nie 
przyjdzie ksiądz. Czy to nie Łaska Boża, 
a ja w krótkim czasie miałem już dwa 

Wnętrze Kościoła Matki Boskiej Bolesnej w Rio Claro Kazimierz na tarasie swojego domu w Buenos Aires, 1963 r.

takie wypadki. Pięknie jest pracować 
na misjach, choć pot z czoła kapie na 
korporał, choć nie ma czasu na jedzenie. 
Na pociechę kościół w Rio jest pod we-
zwaniem Matki Boskiej Bolesnej. Prze-
śliczna rzeźba Matki trzymającej zwłoki 
Boskiego Syna. Sanktuarium Misyjne”

Brat Kazimierz Żelazek  
w Buenos Aires  

Przed Stanisławem na kontynent po-
łudniowo-amerykański, do sąsiedniej 
Argentyny, dotarł starszy brat Kazimierz 
(25.02.1911 r. - 29.11.1981 r.).

Brał on udział w wojnie obronnej 
1939 r. i we wschodniej Polsce dostał się 
do niewoli radzieckiej. Podczas wywózki 
z obozu jenieckiego wraz z kolegą udało 
się im uciec z transportu kolejowego, 
co wybawiło ich od zagłady. Na wieść 
o tworzeniu Armii Polskiej przez gen. An-
dersa przedostali się na Syberie i wstąpili 
w ich szeregi. Wraz z II   Korpusem prze-
mierzył cały szlak bojowy od Bliskiego 
Wschodu, Libii, Monte Casino, Bolonie 
Ancone. W tym ostatnim mieście doszło 
po dziesięciu latach do niecodziennego 
spotkania plutonowego Kazimierza z bra-
tem Wacławem, który też uczestniczył 
w wyzwalaniu Włoch. Po zakończeniu 

wojny dla żołnierzy gen. Andersa powrót 
do ojczyzny kończył się niestety z regu-
ły tragicznie. Pozostawała przymusowa 
emigracja głównie w Wielkiej Brytanii. 
Żołnierze ci byli pozbawieni przywilejów 
weteranów wojennych i w trosce o swoją  
egzystencję byli zmuszeni do emigracji 
na inne kontynenty. 

Kazimierz swoje dalsze losy życiowe 
związał z Argentyną. Zamieszkał „w Pa-
ryżu Antypodów” jak określano Buenos 
Aires, gdzie z powodzeniem prowadził 
małą manufakturę. Częstym gościem 
u niego był brat Wacław, który po jego 
śmierci przywiózł prochy doczesne, spo-
czywające obecnie w grobie rodzinnym 
na poznańskim Junikowie.

 
Opracował:  Krzysztof Szymkowiak 

Fot. Arch. K. Szymkowiaka

W artykule autor wykorzystał: 
Ks. Jerzy Rolka, materiały ze 
zbiorów Zmartwychwstańców CR 
w Krakowie. 
Stanisław Żelazek, „List do rektora 
w Krakowie”, Rio Claro - 1967 r. 
Ks. Bolesław Micewski CR., “Zmar-
twychwstańcy do 1984 r.”,  
Rzym – 2009 r. 
Zbiory rodzinne.

Styczeń był dla Chóru Gminy Do-
piewo „Bel Canto” niezwykle pracowity 
i intensywny. Zaczęliśmy 5 stycznia kon-
certem kolęd w Niepruszewie. W pięknej 
scenerii żłóbków i kolorowo oświetlonych 
choinek w kolędowym repertuarze wystą-
piliśmy również w Zakrzewie,  Kórniku,  
Tomicach,  Konarzewie, w Skórzewie, 
gdzie śpiewaliśmy razem z Chórem „Ju-
trzenka”, a do Dopiewa zaprosiliśmy Chór 
„Lira” z Pniew. Tegoroczny świąteczny 
okres pieśni bożonarodzeniowych  za-

Koncerty kolęd Chóru Bel Canto 

Koncert Chóru Bel Canto w Dopiewie z Chórem Lira z Pniew
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Sypie i mrozi

Styczeń 
wywiązał się
z przypisanego
sobie obowiązku.

Zanim sypnęło i ścięło, 
połać przeczesana
grzebieniem bron,
ukazała oblicze
zmarszczek
spracowanej kobiety.

Przygarbione iglaki
wloką się miedzą,
ciężko łapiąc oddechy
spod ciężaru 
śnieżnych czap.

Nade mną mrok
z wolna
roziskrza gwiazdy.

Księżyc 
w srebrnej kapocie
wychodzi z ukrycia,
by w pełnej krasie
zalśnić pełnym obliczem.

22.02.2023

Walentynkowa myśl
  
nie w Walentego,
a przez rok cały
rozewrzyj serce
ciut dla każdego

Między wierszami
 
kochaj wokoło
dużych i małych
nie odtrącając̀
przy tym nikogo
 
14.02.2015

Zimowe ferie 

Posypało wszędzie,
tylko u nas 
z zamrożonej breji,
dzieci wydrapują
pojedyncze płatki.

Zimowe ferie
bez białego ludka?

Za moich czasów
nie do pomyślenia.

18.01.2016

Byłam 

Byłam tam,
gdzie utkane wspomnienia
nie zdążyły
obrosnąć pleśnią.

Byłam tam,
gdzie znalazłam to,
co mnie przerosło,
gdzie płatki
zmrożonych motyli
między stopą

a podeszwą
zmieniały stan skupienia.

Byłam tam,
gdzie zaczajone 
pod śniegiem lodowisko,
rozłożyło moją pozycję
na horyzontalną,
gdzie sześć obcych dłoni
postawiły mnie 
do stanu pierwotnego.

Byłam tam,
gdzie pod naporem
ognistej kuli,
kotary chmur
w teatrze jednego aktora.
otwarły podwoje.

Gdzie po skończonym spektaklu,
scenę przysłonił
muślinowo mleczny tren,
ukrywając urok
tatrzańskich widoków.

Byłam tam,
gdzie czas śmigał
niczym
czwartego stopnia lawiny.

Wrócę tam,
gdy przekwitną kępy 
puszystych zwałów,
kiedy promienie wybarwią 
krokusowe pola.

6 II 2023

Autorka wierszy: Aldona Latosik 
Kontakt z autorką:  

aldona51@poczta.fm

kończyliśmy 2 lutego w Więckowicach. 
Dziękujemy wszystkim, którzy ze-

chcieli nas słuchać i wspólnie z nami 
śpiewać. Zapraszamy jednocześnie 
mieszkańców Gminy Dopiewo, którzy 

lubią śpiewać, do wstąpienia w nasze 
szeregi. Próby odbywają się we wtorki 
i czwartki od godz. 18.30 w sali dopiew-
skiej strażnicy OSP.

Koncert Chóru Bel Canto w Konarzewie Koncert Chóru Bel Canto w Skórzewie z Chórem Jutrzenka

Tadeusz Raburski 
Prezes Stowarzyszenia Chór 
Gminy Dopiewo „Bel Canto”
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Rozmowa z Grażyną Łobaszewską, 
która 17 lutego wystąpiła w Konarze-
wie podczas Gali Nagród Wójta Gminy 
Dopiewo.

Tytuł jednego z Pani przebojów 
brzmi „Czas nas uczy pogody”? 
Śpiewa Pani od ponad 50 lat. Czy 
jest Pani obecnie bardziej pogodna 
niż kiedyś?

- Był taki czas, że byłam na wszyst-
kich i na wszystko wkurzona, ale teraz 
jestem pogodna, wraz z upływem czasu 
wypogodniałam. Dziś inaczej podchodzę 
do życia niż kiedyś - na wesoło, z więk-
szym dystansem. Przed śmiercią chyba 
zdechnę ze śmiechu (śmiech). Proszę tak 
napisać, bo wszystko wskazuje na to, 
że tak właśnie będzie.

Jest Pani artystką z ogromnym 
dorobkiem. Czy Pani stosunek do 
uprawiania zawodu muzyka jest 
obecnie inny niż pół wieku temu, 
gdy rozpoczynała Pani swoją 
przygodę z profesjonalnym śpie-
waniem? 

- W moim przypadku zasadniczych 
zmian nie ma. Zawsze kochałam śpie-
wać. Ta miłość do muzyki i do śpiewania, 
do wyrażania emocji poprzez śpiew, 
bo tak to należy ująć, zawsze była dla 
mnie tak zwanym „clou programu”.  
Im bardziej byłam świadoma samej 
siebie na scenie, swojego głosu, tego, 
co chcę przekazać, tym bardziej wy-
rażałam to swoje „clou”. Lubię kontakt 
z publicznością i lubię śpiewać na żywo,  
wyrażam siebie, ale nie próbuję się przy-
podobać komukolwiek. Takie koncerty 
jubileuszowo – przekrojowe, jak ten dzi-
siejszy w Konarzewie, mają swój klimat. 
Słuchają mnie ludzie, którzy w różnym 
stopniu są obyci z moją twórczością, 
z moim repertuarem. 
Wśród „garniturowców” 
nie brakuje fanów, ale 
inaczej jest w klubach, 
tam podczas koncertów 
odjazd jest totalny. 

Pani płyty, a nagra-
ła ich Pani kilkanaście, 
są stylistycznie bardzo  
różnorodne. Dotyka 
Pani wielu gatunków 
muzycznych, czerpie 

Wypogodniałam
z wielu źródeł. Jak określiłaby 
Pani muzykę, którą wykonuje? 

- Biorę zewsząd, bo nie lubię szuflad-
kowania. W mojej muzyce są elemen-
ty jazzu, swingu, bluesa, wszystkiego. 
Swing powstał od bluesa. Wszystko jest 
„z tej samej matki”, z tego samego kraju, 
żeby było śmieszniej. Cały czas jesteśmy 
w muzyce soulowej. Kiedyś ojciec zaczął 
przywozić płyty z zagranicy, które grały 
mi w duszy takie, a nie inne utwory.

Czyli ukształtowała Panią mu-
zyka zza wielkiej wody.

- Nie tylko. U nas w Polsce też mamy 
taką muzykę. To muzyka góralska, która 
jest naszą rodzimą muzyką soulową. 
Myślmy tego nie nazywali, ale to jest 
muzyka płynąca z duszy. Gramy i śpie-
wamy to, co nam w duszy gra. Każdy 
region ma swoją muzykę. Teraz jest to 
już niemodne, granice się pozaciera-
ły, lansuje się muzykę ogółu. Kiedyś 
panie siedziały z mężami w domach, 
śpiewały piosenki ludowe, a oni grali na 
harmoniach. To zanikło. Nasi soulowcy 
zapomnieli o swojej duszy, połączyli 
się z muzyką ogółu, a muzyka ogółu to 
„wszystko i nic”. Małe ludowe zaśpiewki 
i ludowe podziały nas stworzyły, a nie 
ogół. Ogół tylko małpuje. Z muzyką jest 
trochę jak z ciastem, z wypiekami. Dziś 
mało kto robi prawdziwe ciasto. Chodzi-
my do cukierni i je kupujemy. Muzyka 
ludowa jest jak prawdziwe ciasto. To 
dobre źródło inspiracji.

Czy  piecze Pani ciasto, czy cho-
dzi do cukierni?

- Nie piekę placków, ale za to wy-
piekam chleb, chleb nasz powszedni.  
Bardzo lubię to robić. Jest smaczny, 
pachnący, własny. Koledzy z zespołu 
to potwierdzą. Relaksuję się przy tym, 
podobnie jak przy sprzątaniu. Lubię 
wokół siebie zapach chleba i porządek.

Dzisiaj publiczność usłyszała 
crème de la crème z Pani bogatego 
repertuaru. Takie są Pani koncerty 
z cyklu „50 lat na scenie”. Jak Pani 
ocenia kontakt z publicznością? 
Czym sugeruje się Pani dobierając 
piosenki na koncerty?

- Mam ten komfort, że to ja gram 
koncert, a nie słuchacze. To ja proponuję 
im coś. Nie chcę nikomu się podlizywać. 
To nie jest koncert życzeń. Gdybym za-
śpiewała 290 swoich piosenek, to bym 

nie zeszła ze sceny. Gramy piosenki z naj-
nowszej płyty, w nowych aranżacjach. 

Czy publiczność na gali w Ko-
narzewie czymś się różniła od tej, 
dla której Pani gra koncerty?

- Ludzie wszędzie są tacy sami, za-
chowują się podobnie. U was reagowali 
prawidłowo, choć trzeba było ich trochę 
rozruszać. Przyjaciel powiedział mi kie-
dyś, że ludzie ubrani w garnitury, na 
oficjalnych spotkaniach, czasem spieszą 
się do tego, co ich czeka po koncercie, to 
zrozumiałe. Też się kiedyś spieszyłam 
do tego, co po koncercie (śmiech). Ale 
tutaj było ok. Kiedy trzeba było klaskać, 
publiczność klaskała. Była interakcja. 
Widziałam, że ludzie się dobrze bawią. 
Niektórzy pewnie pamiętali koncert 
sprzed kilku lat, bo występowałam już 
na tej scenie. Kolega z zespołu widział 
na korytarzu plakat z moją podobizną 
z „40-lecia”. Jak ten czas leci…

Na Pani koncertach jubileuszo-
wych czasem pojawiają się goście. 
Czym kieruje się Pani wysyłając 
takie artystyczne zaproszenia do 
współpracy, spotkania, występu?

- Na koncerty, do wspólnego mu-
zykowania, śpiewania 
zapraszam mnóstwo 
cudownych artystów. 
Takich „artystów pełną 
gębą”, których kocham, 
których my kochamy, 
którzy dbają o tekst i mu-
zykę. Są to m.in. Stanisław 
Sojka, Adam Nowak, Mela 
Koteluk, Ostry. Przyna-
leżność pokoleniowa nie 
ma nic do tego. Można być 
starym i głupim. Można 

Dossier
Grażyna Łobaszewska znana jest 

z takich utworów jak „Czas nas uczy 
pogody” (1980), „Piosenka o ludziach z 
duszą” (2006), „Brzydcy” (1987), „Gdy-
byś” (1978). Wielokrotnie występowała 
na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej 
w Opolu i warszawskim Jazz Jambo-
ree. Koncertowała w kraju, Europie i 
Wielokrotnie nagradzana. Ma na kon-
cie kilkanaście płyt I współpracę z z: 
S-26 Andrzeja Ellmanna i Ergo Band 
(1975–1977), Crash (1978–1983), Can-
cer  (1983–1989), z zespołami Janusza 
Komana, Alex Bandem Aleksandra 
Maliszewskiego, Grupą Doktora Q Ta-
deusza Klimondy i z orkiestrą Zbigniewa 
Górnego, Januszem Skowronem, Krzysz-
tofem Ścierańskim,  Triem Jarosława 
Śmietany (od 1997 r.), Ajagore (od 2008 
r.). Urodziła się w Gdańsku, gdzie zdobyła 
wykształcenie muzyczne. Debiutowała 
w 1971 r. Od 1972 r. przez pewien okres 
mieszkała w Poznaniu, ale wróciła nad 
Bałtyk.

Opr. AM
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Rozmowa z Lin Violin, czyli Karolina 
Sydorowicz, która 17 lutego wystąpiła 
w Konarzewie podczas Gali Nagród Wójta 
Gminy Dopiewo.

Brała Pani udział w telewizyj-
nym show „Mam Talent” w 2022 r. 
Doszła Pani do półfinału. Czy re-
zultat Panią usatysfakcjonował?

- Sam udział w finałach przerósł moje 
najśmielsze oczekiwania. Prezentacja 
odbiegała od tej, którą przygotowałam 
do finałowego występu, bo po drodze ją 
zmodyfikowałam, ale uważam że był to 
dobry występ. Jestem z siebie zadowolo-
na. Było to nowe doświadczenie w moim 
życiu, otwierające nowe możliwości.

To nie jedyny Pani sukces 
w ostatnim czasie. Słyszałem o no-
minacji do prestiżowej nagrody.

- To prawda, zostałam nominowa-
na do tegorocznej „Business Woman 
Awards 2023”  i tę nagrodę wygrałam 
w kategorii „osobowość muzyczna”. Nie 
mam pojęcia skąd się znalazłam wśród 
nominowanych, ale informacja o tym 
wyróżnieniu sprawiła mi przyjemność. 
Jestem ogromnie szczęśliwa, że taki za-
szczyt mnie spotkał.

Gra Pani na skrzypcach od 7 
roku życia. Obecnie sięga Pani czę-
sto po rozrywkę i z rozmachem 
używa skrzypiec, ale najpierw grała 
Pani zapewne klasykę. Czym różni 
się granie rozrywkowe od grania 
klasyki?

Lin ze skrzypcami
- Granie muzyki klasycznej jest zwią-

zane z przestrzeganiem wielu zasad, 
które zostały ustalone na przestrzeni 
dziejów – w odniesieniu do konkret-
nych kompozytorów. Sięgam nie tylko 
po klasykę od XVIII wieku wzwyż, bo 
jednocześnie studiuję historyczne prak-
tyki wykonawcze na poznańskiej Aka-
demii Muzycznej, czyli  mówiąc wprost 
skrzypce barokowe, które różnią się od 
współczesnych chociażby tym, że stru-
ny metalowe zastąpione są strunami 
z bawolich jelit. Wykonawstwo tej mu-
zyki bardzo dawnej jest oparte o wiedzę 
z traktatów naukowych, z których czer-
piemy wiedzę o tym, jak tę muzykę naj-
prawdopodobniej wykonywano. Gram 
też muzykę romantyczną. Sięgam po 
muzykę współczesną, rozrywkową. Daje 
ona swego rodzaju wolność muzyczną, 
w której odnajduję się aktualnie najle-
piej. Mogę poprzez nią przekazać jak 
najwięcej swojej osobowości muzycz-
nej, charyzmy, tego co znajduje się we 
mnie, używając warsztatu i narzędzi 
zbudowanych na wielu latach grania 
muzyki klasycznej.

Ostatnie lata to Pani powrót do 
grania na skrzypcach, po chorobie, 
która na kilka lat wyeliminowała 
Panią z grania? Czy trudno było 
wrócić do instrumentu?

- Oczywiście, że tak. O ile muzy-
kalność jest czymś, co w nas jest, lub 
czego w nas nie ma, jest zero-jedynkowa 
i możemy ją jedynie rozwijać, o tyle 
technika potrzebuje praktyki. Chodzi 
też o emocje. Do tego, żeby grać, po-
trzebna jest mozolna praca, taka wręcz 
rzemieślnicza praca, niezbędna do tego, 
by wrócić do „brylantowego” warszta-
tu muzycznego, by mieć jak najwięcej 
środków wykonawczych.

Dlaczego Lin Violin?
- Poszukując pseudonimu artystycz-

nego, uznałam, że końcówka mojego 
imienia Karolina się do tego doskonale 
nadaje. Wycięłam „Lin”, dodałam „Vio-
lin”, czyli skrzypce, i jest. Lin Violin. Jest 
to dość krótkie, chwytliwe. Uznałam, 
że będzie najlepsze, że połączenie tych 
dwóch słów sprawdzi się najlepiej.

Pani skrzypcowi idole to…
- Ara Malikian, David Garrett i Liz 

Starling, no ale oczywiście trzeba wspo-
mnieć o wykonawcach klasycznych – to 
David Oistrah, Anna Fiebig.

Co Panią inspiruje?
- Inspirują mnie różne kultury, 

folklor różnych krajów, zagłębianie się 
w różnego rodzaju stylistykę. Staram 
się być uniwersalna - dotykać jazzu,  
przyjmować zamówienia komercyjne na 
granie muzyki country, szant, muzyki 
arabskiej, którą uwielbiam. 

Czy występowała Pani w jakiś 
egzotycznych krajach?

- Tak, grałam w Dubaju, w Turcji i in-
nych krajach arabskich. Lubię egzotykę, 
występowałam w Indiach i Peru. Jesienią 
wybieram się do Ameryki Północnej.

Widziałem Panią z kolczykiem 
w nosie w teledysku "Roundtable 
Rival", w którym brawurowo, dy-
namicznie Pani sobie poczynała 
w industrialnym otoczeniu. Wyglą-
dała Pani jak Lara Croft. Dlaczego 
miała Pani kolczyk w nosie?

- To wynika z moich inspiracji orien-
talnych. Czasem mam taką potrzebę, 
by tak wyglądać. Chyba w poprzednim 
życiu urodziłam się i żyłam w jakimś 
kraju arabskim (śmiech).

Czy muzyka poważna, podawa-
na „na poważnie” musi mieć po-
ważne problemy z popularnością?

- Myślę, że nie ma, ale jest dedyko-
wana wąskiej grupie odbiorców. Może 
nie jest tak popularna jak muzyka popu-
larna, bo jest muzyką niszy, tak jak jazz 
czy muzyka cygańska, którą również 
swoją drogą gram z ogromną radością. 
Grono, które wybiera się świadomie na 
takie koncerty myzyki klasycznej, jest 
w pełni usatysfakcjonowane tym, co 
otrzymuje.

Czy jest Pani związana arty-
stycznie z jakąś formację, orkie-
strą, zespołem?

- Na stałe jestem skrzypaczką zespołu 
Tre Voci. Gram też w zespole cygańskim 
Sary Mejk. Sporo występuję solo, ale 
również gościnnie z innymi artystami. 

Czy planuje Pani nagrać płytę?
- Myślę o tym, jestem na etapie kom-

pletowania materiału. Dwa utwory są 
już gotowe. Raczej będą to moje własne 
kompozycje, nie covery.

Jakie są Pani artystyczne plany?
- Tworzę własny band. Występy 

w krajach arabskich. Występy z mu-
zyką barokową. Koncerty z Tre Voci. 
Będę grać własne produkcje i covery.

Rozmawiał: Adam Mendrala 
Fot. Michał Juskowiak

też być młodym i bardzo mądrym. Za-
praszamy ludzi, których cenimy. 

Jakie są Pani związki z Wiel-
kopolską?

- Rodzinno – sentymentalne. Mam 
rodzinę w Poznaniu. Moja mama się tu 
urodziła, ja tu urodziłam syna. Tu była 
pierwsza moja praca, prawdziwa praca. 
Życie dorosłe zaczęło się w Poznaniu. 

Spędziłam tu 18 lat życia. Moja mama 
pochodzi z Poznania, tu kończyła studia 
muzyczne, później wyjechała do Gdań-
ska „za pracą”, ja się tam urodziłam. 

Jakie są Pani plany?
- Mam plany muzyczne, związane 

z koncertami i nagraniami. Żyję z mu-
zyki nie dlatego, że nie potrafię nic in-
nego robić, ale dlatego, że to właśnie 

ukochałam. Jestem z wykształcenia na-
uczycielem muzyki. Wszyscy w zespole 
robimy to, co kochamy muzykujemy! 
W składzie Ajagore jest polonista, che-
mik, muzyk. Dobrze nam się razem gra.

Rozmawiał: Adam Mendrala 
Fot. Michał Juskowiak, 

Adam Mendrala
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Gościem Gminnej Biblioteki Publicz-
nej i Centrum Kultury w Dopiewie była 
7 lutego Nina Majewska Brown. Autorka 
podejmuje w swoich książkach tematy-
kę obozową. Napisała m.in. „Tajemnicę 
z Auschwitz”, „Anioł życia z Auschwitz”, 
„Dwie twarze”, „Ostatnia więźniar-
ka Auschwitz”. Jej dzieła spotkały się 
z ogromnym zainteresowaniem czytelni-
ków, uzyskując nagrody „Książka Roku 
2020” i „Książka Roku 2021”.  Pisarka 
debiutowała w roku 2015 przebojową 
książką „Wakacje”. W najbliższym czasie 
pojawi się najnowsze jej dzieło - „Z Po-
wstania do Auschwitz”. 

Tekst i fot. Łukasz Mańczak 

Opowieści z obozem w tle

Niezwykłe spotkanie miało miej-
sce w bibliotece w Dopiewie w dniu 9 
lutego. Jego temat brzmiał: „Świat na 
opak, czyli szaleństwa brazylijskiego 
karnawału”. Monika Ścibor, etnolożka, 
liderka wypraw Soliści Adventure Club 
zabrała uczestników w darmową podróż 
do Rio de Janeiro. 

Brazylia – ten największy kraj Ame-
ryki Łacińskiej wspominany jest zawsze 
w okresie karnawału. To wówczas uwaga 
całego świata kieruje się na wybieg Sam-
bodromu w Rio de Janeiro, a obiektywy 
fotoreporterów skupiają się na ciałach 
tancerek w kusych strojach. Miasto 
przygotowuje się do tych występów cały 
rok. Podczas spotkania dowiedzieliśmy 
się skąd się wziął karnawał w Brazylii? 
Dlaczego obchodzony jest w taki sposób? 
oraz kto finansuje to wielkie show.

GBPiCK w Dopiewie 
Fot. Łukasz Mańczak

Brazylia  
i karnawał  
w Rio
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Przy Owocowej Plaży w Zborowie 
zawiązał się Klub Sportowo-Żeglarski 
SURF TEAM. Jego „pierwszym krokiem” 
było uruchomienie 10-12 osobowej spor-
towej sekcji klasy Optimist dla dzieci 
w wieku 8-12 lat. 

Zapraszamy wszystkich chętnych do 
zgłaszania się. Zapisać można się przez 
stronę internetową www.surfteam.com.pl 
. Na początku kwietnia planujemy rozpo-
częcie treningów na wodzie, które będą 
również prowadzone w oparciu o jacht 
szkoleniowy SIGMA.  W sezonie letnim 
klub poprowadzi półkolonie żeglarsko-
-sportowe (pierwszy termin 3-7.07.2023 
r.).Klub oferuje: windsurfing – naukę 
i doskonalenie, jacht SIGMA – naukę 
podstaw żeglowania, Optimist – jedno-
osobową żaglówkę dla dzieci i młodzieży.

Sympatyków żeglarstwa zachęcamy 
do włączenia się w życie Klubu i wypełnie-
nie deklaracji członkowskiej (do pobrania 
na stronie internetowej). W KSŻ SURF 
TEAM można rozpocząć lub kontynu-
ować swoją przygodę w formie rekreacji 
lub zorganizowanych profesjonalnych 

Powstał nowy klub żeglarski
treningów.

W oparciu o przystań 
wodną w Zborowie będzie-
my propagować na Jeziorze 
Niepruszewskim żeglarstwo 
regatowe oraz rekreacyjne, 
w tym windsurfing. Liczymy, 
że Zborowo przyciągnie sze-
roko rozumiane żeglarstwo. 
Jest to doskonałe miejsce 
zarówno do uprawiania 
sportów wodnych, przepro-
wadzania regat, jak i zorganizowanego 
wypoczynku dzieci i młodzieży.

Choć klub jest nową organizacją to 
stoją za nią doświadczeni i utytułowa-
ni żeglarze, trenerzy i działacze. Wśród 
nich wspomnieć należy kilka nazwisk. 

Prezesem Klubu jest Agnieszka 
Kiełczewska - trener II klasy w żeglar-
stwie, wielokrotna mistrzyni Polski oraz 
aktualna mistrzyni Europy Masters 
w klasie Europa, Prezydent Polskiego 
Stowarzyszenia Klasy Europa, organiza-
tor regat MP Masters, sternik jachtowy 
i motorowodny, organizator żeglarskich 
zgrupowań kadry juniorów, nagradzany 
członek Jacht Klubu Wielkopolski.

Wiceprezesem Klubu ds. Sportowych 
jest Paweł Kowalski - trener główny w Pol-
skim Związku Żeglarskim, wielokrotny 
Mistrz Polski w Windsurfingu, sternik 
żeglarski i motorowodny, honorowy 
członek Jacht Klubu Wielkopolski.

Treningi w szkółce Optimist popro-

wadzi Joanna Kiełczewska (na zdjęciu) 
- Wiceprezes Klubu - wieloletnia uty-
tułowana zawodniczka klasy Optimist, 
brązowa medalistka juniorów Mistrzostw 
Polski w klasie Europa, wieloletnia człon-
kini i nagradzana reprezentantka Jacht 
Klubu Wielkopolski w Poznaniu, ster-
nik motorowodny, stypendystka Gminy 
Dopiewo.

Chcielibyśmy podziękować UKS 
GROT Więckowice za przekazanie 
sprzętu żeglarskiego i cieszymy się ze 
wsparcia osobowego członków USK-u

Zachęcamy do odwiedzenia naszej 
strony internetowej www.surfteam.
com.pl, polubienia profilu na FB www.
facebook.com/kszsurfteam 

Informacje i zapisy: tel. 576 431 424, 
klub@surfteam.com.pl   

Tekst i fot. Michał Kiełczewski 
Klub Sportowo-Żeglarski  

SURF TEAM

Zofia Siedlik to jedna z trzech osób 
ze Skórzewa nagrodzonych stypendium 
sportowym Gminy Dopiewo za osiągnię-
cia w 2021 r. Uczennica III LO w Poznaniu 
od 7 lat trenuje „szczypiorniaka” i jest 
rozgrywającą w Bukowsko-Dopiewskim 
Klubie Piłki Ręcznej.

Stypendium w kwocie 3000 zł prze-
znaczyła na rzeczy potrzebne do rozwoju 
sportowego - buty, strój i inne akcesoria 
do technicznego polepszenia gry (opaski 
kompresyjne, ochraniacze). 

We wrześniu ub.r. Zofia doznała kon-
tuzji, skręciła kostkę. Część stypendium 
przeznaczyła na zakup ortezy, by jak naj-
szybciej wrócić do gry. Kontuzje nigdy 
nie wpływają dobrze na samopoczucie 
nie tylko fizyczne, ale i psychiczne. Zofia 
uważa, że przeznaczenie pewnych fun-
duszy na rehabilitację i niezbędne rzeczy, 
które pomogą zapobiec powstawaniu 

Sport jej niestraszny
kontuzji, w jest jedną 
z ważniejszych inwe-
stycji sportowca. War-
to pamiętać o własnym 
zdrowiu i samopoczuciu. 

Zofia jest systema-
tycznie powoływana 
do kadry Wielkopolski 
Juniorek Młodszych, 
z którą w lipcu ub.r. za-
jęła 2 miejsce na Ogól-
nopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży w Wieluniu. 
Jej wielkim sukcesem 
jest też wygranie tur-
nieju „Szczypiorniak Dla 
Każdego” w Opolu (2-
4.09.2022). Wraz z dru-
żyną pokonała wszystkie 
zespoły z grupy, zapew-
niając sobie miejsce  
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w finale, z którego także wyszły one 
zwycięsko. Zatem jeszcze przed rozpo-
częciem sezonu, udało jej się stanąć na 
najwyższym stopniu podium! W ubie-
głym roku z drużyną zajęła też 2 miej-
sce w lidze wielkopolskiej, co dało 
możliwość walki o Mistrzostwo Polski 
Juniorek Młodszych. W dniach 8-10 
kwietnia 2022 r. Zosia wystąpiła w 1/16 
finałów mistrzostw kraju - komplet 
punktów w grupie zapewnił jej zespo-
łowi awans do 1/8 Mistrzostw Polski.  
W kolejnych trzech dniach sportowych 
rywalizacji pełnych emocji, musiał on 
jednak uznać wyższość innych ekip 
i zaznać gorycz porażki. We wszystkich 
spotkaniach nasza drużyna (młodsza 
od pozostałych!) walczyła do końca, 

pokazując, że rywalizację można pod-
jąć z każdym, bez względu na to, jak 
jest mocny.

Oto co mówi o sobie 17-letnia Zofia 
Siedlik: - „Sport odgrywa ważną rolę 
w moim życiu, przez co rzeczy niezwią-
zane z nim mało mnie interesują. Oprócz 
piłki ręcznej pasjonuję się siatkówką 
oraz koszykówką. Żaden sport nie jest 
mi straszny. Czego bym nie spróbowała, 
potrafię się w tym odnaleźć i czerpać 
z tego przyjemność. Jestem energiczną 
osobą, nie potrafię wyobrazić sobie ty-
godnia bez treningu albo jakiejkolwiek 
aktywności fizycznej. Oprócz treningów 
i meczów w klubie, reprezentuję szkołę 
w międzyszkolnych rozgrywkach piłki 
ręcznej”. 

Jej największym marzeniem jest gra 
w Superlidze. Ma nadzieję, że dalsze tre-
ningi, mecze oraz turnieje spowodują, że 
będzie na tak dobrym poziomie, aby mieć 
możliwość zagrać w najwyższej polskiej 
lidze oraz realizować własne ambicje 
sportowe. W przyszłości chciałaby spró-
bować sił również w zagranicznej druży-
nie piłki ręcznej, aby poszerzać horyzonty  
i umiejętności w innych krajach oraz móc 
zagrać w większym międzynarodowym 
turnieju, czego jej oczywiście życzymy!

Mariusz Frąckowiak,  
GOSiR w Dopiewie 

Fot. Archiwum Zofii Siedlik

Jedną z aż siedmiu młodych osób 
z Dąbrówki wśród 16 ubiegłorocznych 

Rysujący koszykarz 
stypendystów sportowych Gminy Do-
piewo, jest 17-letni koszykarz Kajetan 
Kaczyński.

Tegoroczny maturzysta uczy się w po-
znańskim Liceum Ogólnokształcącym 
Mistrzostwa Sportowego, a w rozgryw-
kach III Ligi PZKosz. i krajowych roz-
grywkach juniorów reprezentuje barwy 
ENEA Basket Junior Poznań. 

Jego największe dotychczasowe suk-
cesy to wywalczenie Mistrzostwa Polski 
do lat 14 i tytułu MVP meczu finałowego 
w 2019 roku w Żarach oraz 1 miejsca 
na nieoficjalnych Mistrzostwach Polski 
PYHH 2020 do lat 15 w Zielonej Górze. 
Był też z drużyną czwarty na mistrzo-
stwach kraju do lat 16 w 2020 roku we 
Wrocławiu i trzeci na Mistrzostwach 
Polski do lat 17 w Sierakowie w 2021 
r. (był wtedy rok młodszy od większo-
ści rywali!). W ubiegłym roku dołożył 
do tego Mistrzostwo Wielkopolski U17 
i 4 miejsce na mistrzostwach kraju do 

lat 17 w Zielonej Górze oraz Mistrzostwo 
Polski do lat 19 (nie grał jednak w turnie-
ju finałowym, ale za to w rozgrywkach 
ligowych oraz strefowych). Z klubową 
drużyną juniorów wywalczył też Wice-
mistrzostwo Wielkopolski rozgrywek 3 
Ligii Koszykówki Mężczyzn i dotarł do 
półfinału ogólnopolskich rozgrywek.

Większość z 3 tysięcy złotych przy-
znanego stypendium (po 300 zł przez 10 
miesięcy) Kajetan Kaczyński przeznaczył 
na zakup niezbędnego sprzętu sportowe-
go oraz dojazdy na treningi (7 razy w ty-
godniu!). Jego pasją poza koszykówką jest 
siłownia i w wolnych chwilach rysowanie,  
a największym marzeniem jest zwiedzić 
cały świat (na początek USA). Natomiast 
plany na najbliższy czas, to zdać dobrze 
maturę i dostać się na wybrane studia, 
czego mu oczywiście życzymy!

Mariusz Frąckowiak,  
GOSiR w Dopiewie 

Fot. Archiwum  
Kajetana Kaczyńskiego 
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W dniach 18-19 lutego 2023 roku 
gościliśmy w hali Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Dopiewie około 
300 młodych adeptów piłkarstwa z wo-
jewództwa wielkopolskiego. Turniej XXI 
GRAND PRIX orlików i żaków w ha-
lowej piłce nożnej o puchar Prezesa 
Wielkopolskiego ZPN Pawła Wojtali 
oraz honorowymi patronatami Staro-
sty Poznańskiego Jana Grabkowskiego 
i Wójta Gminy Dopiewo Pawła Przepióry 
zakończył finalnie cały cykl turniejów. 
W obydwu kategoriach zawodnicy zdobyli 
ponad pół tysiąca goli.

Na ceremonii dekoracji swoją obecno-
ścią nas zaszczycili Paweł Wojtala prezes 
Wielkopolskiego ZPN, Andrzej Giczela 
członek Zarządu Wielkopolskiego ZPN, 
Wicestarosta Powiatu Poznańskiego To-
masz Łubiński, Wójt Gminy Dopiewo 
Paweł Przepióra oraz Bartosz Ślusarski 
były zawodnik między innymi Lecha 
Poznań.  

Sobotnią rywalizację orlików 
wygrała drużyna MKS Mieszko 
Gniezno.
1. MKS MIESZKO GNIEZNO
2. FOOTBALL  ACADEMY LESZNO
3. CANARINHOS SKÓRZEWO
4. GKS DOPIEWO
5. KS WARTA ŚREM
6. LIPNO STĘSZEW
7. AP LWY TARNOWO PODGÓRNE 
-  zwycięzca Pucharu CONFERENCE 
LEAGUE 
8. MKS ORLIK POZNAŃ
9. AP LWY II TARNOWO PODGÓRNE
10. AP REISSA POZNAŃ
11. MKS PRZEMYSŁAW POZNAŃ
12. KS ORKAN KONARZEWO

W całym cyklu GRAND PRIX uzna-
nie organizatorów w poniższych kate-
goriach otrzymali:

Grand-Prix

W kategorii NAJLEPSZY STRZELEC 
GRAND PRIX orlików:
DŁUBIAK GABRYLIEL – FOOTBALL 
ACADEMY Leszno
W kategorii NAJLEPSZY BRAMKARZ 
GRAND PRIX orlików:
KISZMANOWICZ OSKAR - KS CANA-
RINIOS Skórzewo
W kategorii NAJLEPSZY ZAWODNIK 
GRAND PRIX orlików :
PYTLIK BARTOSZ – FOOTBALL ACA-
DEMY Leszno

Szczęśliwy los sprawił że dodatkowa 
fotografia Kamila Glika z autografem 
trafiła do zawodnika MKS OLIMP Po-
znań Szymona Nogalskiego.

W niedzielę rywalizowała kategoria 
żaków a zwycięzcą została drużyna AP 
Reissa Poznań.
1. AP REISSA POZNAŃ
2. MKS MIESZKO GNIEZNO
3. FOOTBALL ACADEMY LESZNO
4. FOOTBALL ACADEMY II LESZNO
5. KS CANARINHOS SKÓRZEWO
6. KS ORKAN KONARZEWO
7. MKS PATRIA BUK -  zwycięzca Pu-
charu CONFERENCE LEAGUE
8. AP BŁĘKITNI OWIŃSKA
9. AP WILKI DĄBRÓWKA
10. KS CANARINHOS II SKÓRZEWO
11. GKS DOPIEWO
12. KS ŚWIERCZEWO

W całym cyklu GRAND PRIX uzna-
nie organizatorów w poniższych kate-
goriach otrzymali:

W kategorii NAJLEPSZY STRZELEC 
GRAND PRIX żaków:
WĘCŁAWIAK MICHAŁ - MKS MIESZ-
KO GNIEZNO
W kategorii NAJLEPSZY BRAMKARZ 
GRAND PRIX żakó:

MICHALEWICZ ARON - FOOTBALL 
ACADEMY LESZNO
W kategorii NAJLEPSZY ZAWODNIK 
GRAND PRIX żaków :
KLUPŚ BORYS - FOOTBALL ACADE-
MY LESZNO

Szczęśliwy los sprawił, że dodatkowa 
fotografia Kamila Glika z autografem 
trafiła do zawodnika KS Orkan Kona-
rzewo Adama Konarskiego.

Każdy uczestnik GRAND PRIX 
otrzymał pamiątkowy medal, zwycięskie 
drużyny otrzymały puchary, indywidual-
nie zawodnicy otrzymali statuetki wraz 
z zdjęciem i autografem Kamila Glika. 

W całym cyklu prowadziliśmy klasy-
fikację Klubów z gminy Dopiewo. Z za-
proszenia do uczestnictwa skorzystały 
cztery Kluby. Klasyfikacja końcowa cyklu 
XXI GRAND PRIX 2022/23:
1. KS CANARINHOS Skórzewo
2. GKS Dopiewo
3. KS ORKAN Konarzewo
4. AP WILKI Dąbrówka

Ceremonię dekoracji uświetniły wy-
stępy grup ARTS&FUN po okiem pani 
instruktor Moniki Kubiak i   ACTIVUS 
z panią instruktor Kingą Żelechowską-
-Wiśniewską.

Adam Kocik, Gminny Ośrodek  
Sportu i Rekreacji w Dopiewie 

Fot. Arch. GOSiR Dopiewo

Stypendia 2023

Kapituła Stypendium Sportowego 
Gminy Dopiewo, na posiedzeniu, które 
odbyło się 16 lutego 2023 rozpatrzyła 
34 złożone wnioski. Kryteria określo-
ne w Uchwale Rady Gminy spełniło 18 
sportowców. Stypendia w wysokości 
od 200,00 do 400,00 złotych będą 
wypłacane zawodnikom przez okres 10 
miesięcy. Wręczenie stypendiów ma się 
odbyć 23 lutego w hali GOSiR w Dopie-
wie. Gratulujemy. W następnym nume-
rze przedstawimy listę stypendystów,  
z informacjami o uprawianych przez 
nich dyscyplinach.

GOSiR Dopiewo
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22 stycznia w hali GOSiR w Dopiewie, 
po przerwie spowodowanej pandemią 
COVID-19, odbyła się kolejna edycja ama-
torskiego turnieju piłki nożnej o nazwie 
„Tata Cup” z udziałem 9 zespołów.

W pierwszej fazie turnieju drużyny 
zostały podzielone na dwie grupy (A i B), 
w których rozegrały mecze w systemie 
„każdy z każdym”. W grupie A rywalizo-
wały 4 zespoły, gdyż awizowana wcześniej 
ekipa Pernambucano nie dotarła na za-
wody i wszystkim jej rywalom przyznano 
walkowery 3:0 za zaplanowane wcześniej 
mecze. Zdecydowanie najlepszą druży-
ną tej grupy okazała się ekipa Kumpli, 
która wygrała wszystkie 4 spotkania, 
zdobywając aż 12 goli, nie tracąc przy 
tym żadnego! Najwięcej bramek zdo-
byli dla nich Sławomir Trusiewicz (5) 
i Michał Grześkowiak (3). Drugą lokatę 
gwarantującą udział w meczu o 3 miej-
sce w turnieju wywalczyli Canarinhos 
Fathers Skórzewo – 9 pkt, w bramkach 
8:4. Najskuteczniejszym zawodnikiem 
tego zespołu był Bartosz Ślusarski – były 
reprezentant Polski i dwukrotny zdo-
bywca Pucharu Polski. Na boiskach eks-
traklasy w różnych drużynach rozegrał 
on 134 spotkania, w których strzelił 37 

sport

Udany powrót „TATA CUP”!
bramek, grał także w róż-
nych klubach angielskich 
i portugalskim. W repre-
zentacji Polski seniorów za-
grał w dwóch spotkaniach,  
a w drużynie U-21 wystą-
pił 12 razy i strzelił 3 gole. 
W hali GOSiR w Dopiewie 
zdobył natomiast dla Skó-
rzewa 4 bramki. Trzecie 
miejsce w grupie A z 6 
punktami zajął Random 
Team (w bramkach 6:4), 
a czwarte (3 punkty za 
walkower z Pernambuca-

no) - Bricoman Scorpiony Poznań (3:9).
5-zespołową grupę B z podobnym 

bilansem jak Kumple z gr. A wygrała 
ekipa FC Morska Palędzie, której naj-
lepszym strzelcem był zdobywca 4 goli 
Jakub Nowicki. Drugie miejsce zajęła 
Potęga Wisiory (9 pkt, 5:3), dla której 
najwięcej bramek (3) strzelił Piotr Mur-
cha. Trzecią lokatę w grupie, dającą grę 
o 5 miejsce w całym turnieju, wywalczył 
FKS HELLx (6 pkt, 5:6) w składzie z m.in. 
zdobywcą 3 goli Michałem Tymem. Na 
4 pozycji znalazła się drużyna Kubus 
(3 pkt, 2:6), a piątej – Tatuśkowie Ca-
narinhos Skórzewo, którym niestety  
w fazie grupowej nie udało się zdobyć 
żadnej bramki (0 pkt. 0:10). 

Po fazie grupowej rozegrano spotkania 
o końcowe lokaty w turnieju. W rywalizacji  
o miejsca 7-9 najlepiej spisał się zespół 
Kubus, który wygrał z Bricoman Scorpio-
ny Poznań 4:0 i zremisował 1:1 z Tatuś-
kowie Canarinhos. Co ciekawe aż 7 z 8 
grających zawodników Kubus strzeliło 
przynajmniej 1 bramkę w Tata Cup 2023! 
Ósme miejsce zajęła ekipa ze Skórzewa, 
która po remisie z Kubus wygrała 4:1 
z drużyną z Poznania. Najwięcej bramek 

(4) dla Tatuśkowie Canarinhos strzelił 
Tomasz Godlewski, natomiast jedynego 
gola w całym turnieju dla ostatniej ekipy 
zawodów, tj. Bricoman Scorpiony zdobył 
Piotr Niezgoda.

W meczu trzecich drużyn w tabeli 
rozgrywek grupowych lepszy okazał się 
FKS HELLx, która pokonując 2:0 Ran-
dom Team zajął 5 miejsce w imprezie. 
„Mały finał” w Tata Cup 2023 okazał 
się najbardziej wyrównanym poje-
dynkiem tego turnieju. Po remisie 2:2  
w regulaminowym czasie gry pomiędzy 
Canarinhos Fathers Skórzewo i Potęga 
Wisiory o 3 miejscu w imprezie zade-
cydowała dogrywka rozgrywana sys-
temem holenderskim. Polega ona na 
tym, że co np. 3 minuty z boiska musi 
zejść po 1 zawodniku z każdej drużyny 
i gra się do zdobycia tzw. złotej bramki. 
Strzelili ją zawodnicy ze Skórzewa i to 
oni z rąk dyrektora GOSiR w Dopiewie 
Marcina Napierały na koniec turnieju 
odebrali trofea za 3 lokatę, podobnie 
jak najlepszy bramkarz zawodów, któ-
rym został wybrany golkiper Canarin-
hos Fathers Maciej Bączyk. Natomiast 
królem strzelców został zawodnik 
najlepszego zespołu Tata Cup 2023 – 
Sławomir Trusiewicz z drużyny Kum-
ple, która w wielkim finale 1:0 wygrała  
z FC Morska Palędzie. 

Sportowo turniej stał na wysokim 
poziomie, czego dowodem były piękne 
bramki. Łącznie padło ich aż 61, a szyb-
kie i dynamiczne akcje stworzyły ładne 
widowisko piłkarskie dla sporej grupy 
kibiców. W wielu meczach nie brakowało 
emocji, a na boisku widać było deter-
minację i chęć zwycięstwa, co zachęca 
organizatorów do organizowania po-
dobnych turniejów w przyszłości. Fo-
torelacja z „Tata Cup” 2023 dostępna 
jest na stronie www.gosir.dopiewo.pl.

Opracował: Mariusz Frąckowiak,  
GOSiR w Dopiewie

Dopiewskie Igrzyska Przedszkolaków 
„ZEUSKI 2023 odbyły się w tym roku 
po raz 11. Trwały aż 3 dni - jak dotąd 
najdłużej.!

Spowodowane to było liczbą uczestni-
ków. W tym roku w rozgrywkach wzięło 
udział 460 dzieci, podczas gdy w 1 edycji 
było ich 160. 

W 11 edycji Igrzysk dziewczynki 
i chłopcy (rocznik 2017) z 11 przedszkoli 
z terenu Gminy Dopiewo konkurowały 
ze sobą w 6 konkurencjach.

Dopiewskie Igrzyska Przedszkola-

ków, odbywają się w oprawie z elemen-
tami protokołu olimpijskiego. Zatem na 
rozpoczyna się defiladą uczestników, 
następnie: wciągnięciem flagi olim-
pijskiej (z MKOL-u), sztafetą ogniową, 
odpaleniem znicza i przysięgą sportow-
ców. Rozbrzmiewa też hymn napisany 
i skomponowany specjalnie na te zawody. 
Każdy uczestnik występuję w pamiąt-
kowej koszulce, odróżniającą każdą 
placówkę przedszkolną innym kolorem 
koszulek. Wszyscy uczestnicy otrzymają 
takie same złote medale. 5-latki próbują 

Zeuski 2023 swoich sił w konkurencjach sprawno-
ściowych, podczas których sprawdzany 
jest niemal każdy element motoryczny. 
Start odbywa się przy trybunach pełnych 
kibiców, które dla małych sportowców 
– olimpijczyków z terenu całej gminy 
są dodatkową mobilizacją i przeżyciem.

Klasyfikacja:
14.02.2023 - pierwszy dzień
1 miejsce: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE 
MĄDRA SOWA KONARZEWO II
2 miejsce: PRZEDSZKOLE KOLOROWA 
WYSPA SKÓRZEWO I
3 miejsce: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE 
MĄDRA SOWA KONARZEWO I
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4 miejsce: AKADEMIA ARCYMALCE 
W DĄBROWIE
5 miejsce ex aequo: PRZEDSZKOLE PU-
BLICZNE JANEK WĘDROWNICZEK 
DOPIEWO I oraz PRZEDSZKOLE KO-
LOROWA WYSPA SKÓRZEWO II

15.02.2023 - drugi dzień
1 miejsce: PRZEDSZKOLE LEŚNE 
DUSZKI W ZAKRZEWIE
2 miejsce: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE 
ISKIERKI SKÓRZEWO I
3 miejsce: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE 
BAJKOWA WYSPA PALĘDZIE I

4 miejsce: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE 
BAJKOWA WYSPA PALĘDZIE II
5 miejsce: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE 
JANKA WĘDROWNICZKA W DOPIE-
WIE II
6 miejsce: PRZEDSZKOLE MALI OD-
KRYWCE W DĄBRÓWCE
7 miejsce: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE 
ŁAMIGŁÓWKA W DĄBROWIE

21.02.2023 - trzeci dzień, podczas 
tego dnia dla dzieci czekała nie lada nie-
spodzianka - „przepłynięcie” żaglówką.
1 miejsce: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE 
ISKIERKI SKÓRZEWO III

2 miejsce: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE 
DIAMENTOWA KRAINA SKÓRZEWO II
3 miejsce: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE 
ISKIERKI SKÓRZEWO II
4 miejsce: PRZEDSZKOLE PUBLICZ-
NE JANEK WĘDROWNICZEK DO-
PIEWO III
5 miejsce: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE 
DIAMENTOWA KRAINA SKÓRZEWO I
6 miejsce: PRZEDSZKOLE IM. K. NO-
WAKA W DĄBRÓWCE

Michał Juskowiak 
Fot. Michał Juskowiak,  

Tomasz Szwajkowski
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Urząd Gminy Dopiewo
ul. Leśna 1c

62-070 Dopiewo
www.dopiewo.pl

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

polub nas zobacz nas


