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Znów rozbłysła w centrum Dopiewa 
choinka. Przyjechał Święty Mikołaj z re-
niferami Rudolfem i Fioną, na saniach. 
Stanęła zagroda i skrzynka na listy. 
O dobry humor uczestników „Wielkiego 
ubierania choinki”, które miało miejsce 
4 grudnia 2022 r. zadbali Bałwanek Olaf, 
Ciastek, anioły na szczudłach, Koszałek 
Czytałek oraz Dop i Ewo. Prowadzący 
wydarzenie Mikołaj Junior zadbał o to, 
by ci, którzy postanowili w ten sposób 
spędzić na placu niedzielne popołudnie 
i wieczór, byli na bieżąco z informacjami 
z Kataru, gdzie na boisku trwała walka 
Polaków z Francuzami o awans do 1/4  
Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej, nie-

Wielkie ubieranie choinki

stety przegrana (1:3). 
Mimo telewizyj-

nego konkurenta, plac 
gminny w Dopiewie 
wypełniły stoiska 
Jarmarku Bożona-
rodzeniowego - ze 
stroikami, zabaw-
kami, upominkami, 
smakołykami - przy-
gotowanymi przez 

wystawców, wśród których nie zabrakło 
szkół, klubu seniora i Ośrodka Pomocy 
Społecznej. 

Ponadto dzieci mogły zjeżdżać do 
woli na sankach ze  sztucznego stoku, 
wejść do śnieżnej kuli i poskakać w jej 
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wnętrzu, zafundować sobie zawrót gło-
wy na karuzeli, czy powozić zaprzęgiem 
reniferów w wirtualnej rzeczywistości. 
Amatorzy motoryzacyjnej klasyki mogli 
popatrzeć na sportowe auta z American 

Dreams Cars Po-
znań.

Na scenie pod 
wiatą prezento-
wali się artyści 
w różnym wieku 
– tańczący, śpie-
wający i teatralni. 
Zw ieńczeniem 
wieczoru był ener-
getyczny koncert 
chóru „Gospel 
Joy” (półfinali-
ści tegorocznej 
edycji programu 
„Mam Talent”), 
który śpiewem, 

muzyką i tańcem porywał i rozgrzewał 
publiczność, zapraszając śmiałków do 
prób wokalnych . Wcześniej można było 
podziwiać m.in. tancerki „Zumby z Ka-
roliną”,  Klubu Taneczno – Sportowego 
„Activus”, czy  grupy „Pas de Dominique”.  
Kolędy i świąteczne przeboje wykonywało 
wielu artystów, m.in. duetu BlaDo, zespół 
Dawida Dysia, Orkiestra Dęta Gminy 
Dopiewo i Juli Mróz (uczestniczka The 
Voice of Poland). Przez cały czas z dmu-
chaw prószył śnieg, który do złudzenia 
przypominał ten prawdziwy.

Tradycyjnie światełka na choince 
zapalił Wójt Gminy Dopiewo – Paweł 
Przepióra, życząc wszystkim dobrych 
Świąt Bożego Narodzenia.  Mieszkańcy, 
którzy przyszli pod drzewko z barwnym 
korowodem, razem z nim odliczali ten 
moment. Paradę poprowadziły wysokie 
anioły. Za nimi maszerowały Mażoretki 
Gminy Dopiewo, za którymi szedł Wójt  
w towarzystwie Elżbiety Nowickiej - Dy-
rektor Gminnej Biblioteki Publicznej 
i Centrum Kultury w Dopiewie, orga-
nizatora wydarzenia, a potem bajkowi 
bohaterowie i mieszkańcy. 

Obok choinki stanęły neony z logo-
typem biblioteki i herbem gminy oraz 
anielskie skrzydła, z którymi warto zrobić 
sobie zdjęcie.

AM, fot. Michał Juskowiak,  
Adam Meller, Adam Mendrala
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Gmina Dopiewo organizuje tradycyj-
nie przed Świętami Bożego Narodzenia 

Koncert Gwiazdkowy Gminy Dopiewo
„Koncert Gwiazdkowy”. Termin: 17 grud-
nia. Miejsce: Hala GOSiR w Dopiewie. 
Przede wszystkim przeznaczony jest on 
dla mieszkańców. Mamy dla Was „ostat-
nie” zaproszenia szczegóły na stronie 
dopiewo.pl – pod hasłem: Koncertowe 
Zadanie Gwiazdkowe „Last Minute”.

W tym roku gwiazdą wydarzenia 
będzie Sławek Uniatowski z zespo-
łem. Wcześniej publiczność rozgrzeje 
„christmasowymi” evergreenami wiel-
kopolanka - Roxama Tutaj z zespo-
łem Good Omen. Podczas zajmowania 
miejsc przez uczestników w świąteczny, 
bożonarodzeniowy nastrój wprowadzi 
publiczność Orkiestra Dęta Gminy 
Dopiewo (od godz. 17.30). 

Wydarzenie organizowane jest w ra-
mach akcji „Bądź GIT z PIT!”, zachęcają-
cej do wskazywania przez mieszkańców 

w deklaracji podatkowej gminy Dopiewo 
jako miejsca zamieszkania (co przekła-
da się na wpływ 40-procentowej części 
podatku PIT płaconego państwu). Dzię-
ki większym wpływom można więcej 
inwestować, ale dbać również o ofertę 
społeczną, kulturalną, sportową.

Organizator wydarzenia: Gmina Do-
piewo (połączone siły: Urzędu Gminy 
Dopiewo, Gminnego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Dopiewie, Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Dopiewie i Zakładu Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Dopiewie).

Adam Mendrala 
fot. Arch. Sławka Uniatowskiego  

i Roxany Tutaj

Wójt Gminy Dopiewo zaprasza Se-
niorów 75+ na „Wigilie Sołeckie”, które 
odbędą się w 10 miejscach. Organizato-
rem spotkań jest Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Dopiewie, przy współpracy 
z Gminną Biblioteką Publiczną i Cen-
trum Kultury oraz Sołtysami i Radami 
Sołeckimi. 

Terminarz:
• Gołuski  – 9 grudnia (piątek), godz. 

15.00 – Świetlica Wiejska
• Dąbrowa – 9 grudnia (piątek) , 

godz. 17.00 – Szkoła Podstawowa
• Skórzewo – 10 grudnia (sobota), 

godz. 12.00 – w Domu Parafialnym 
(o 11.00 w Kościele msza św.)

• Dopiewo – 10 grudnia (sobota), 

Wigilie dla Seniorów
godz. 16.00 – Dom Strażaka

• Dopiewiec – 11 grudnia (niedziela), 
godz. 11.00 - GOK

• Konarzewo – 11 grudnia (niedzie-
la), godz. 13.00 – CRK (wspólna 
wigilia dla Konarzewa i Trzcielina)

• Zakrzewo – 16 grudnia (piątek), 
godz. 15.00 – Dom Strażaka

• Dąbrówka – 16 grudnia (piątek), 
godz. 17.00 – Szkoła Podstawowa, 
ul Malinowa

• Palędzie – 17 grudnia (sobota), 
godz. 13.00 – Świetlica Wiejska 
(OSP)

• Więckowice – 18 grudnia (nie-
dziela), godz. 13.00 – Szkoła Pod-
stawowa

UG
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Wójt - felieton

Dopiewo  
z WOŚP

31 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy będzie dla Sztabu w Dopiewie 
jubileuszowym, ponieważ WOŚP zagra 
w naszej gminie po raz 25.  Sztabowcy 
zapowiadają, że z tej okazji przygotują 
coś specjalnego. 

Sztab WOŚP w Dopiewie został 
zarejestrowany 21.10.2022 r. pod nu-
merem 5210. 

Warto więc przyjść do Centrum Re-
habilitacyjno – Kulturalne w Konarzewie 
i włączyć się do wspólnego grania. Szcze-
góły i bieżące informacje: FB – Sztab 
WOŚ w Dopiewie

Finał WOŚP 2023 zaplanowano 29 
stycznia/ Jego hasło brzmi: „Chcemy 
wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich 
- małych i dużych!”

Sztab WOŚP w Dopiewie 
sztabwospdopiewo@gmail.com

Zbliża się koniec roku. Zanim jed-
nak rozpoczniemy różne podsumowa-
nia – każdy na swój sposób – najpierw 
będziemy się cieszyć świętami Bożego 
Narodzenia. Oby był to rzeczywiście 
czas radości, bo nawet jeśli jest wiele 
powodów do refleksji i niepokoju, to w te 
Święta postarajmy się o nich zapomnieć 
i spojrzeć w przyszłość z optymizmem.

Jak zwykle przed końcem roku przy-
gotowaliśmy budżet na 2023 r. Można 
uznać, że w tej kwestii są powody, żeby 
spoglądać w przyszłość z umiarkowa-
nym optymizmem. Stworzyliśmy taką 
konstrukcję finansową, która pozwala 
w sposób optymalny realizować zada-
nia Gminy. Choć zwiększają się wydatki, 
a zmniejszają dochody, to przyjęliśmy, 
że będziemy ambitnie – na miarę moż-
liwości - realizować plany inwestycyjne. 
Oznacza to, że na inwestycje przezna-
czymy ponad 30 proc. budżetu. To dużo, 
biorąc pod uwagę fakt, że według ogól-
nokrajowych danych gminy przeznaczają 
na ten cel średnio ok. 15 proc. Więcej 
o założeniach i uwarunkowaniach  nasze-
go budżetu można przeczytać na s. 6-11

Na ile optymistycznie można za-
kładać, że w odpowiednim momencie 
do naszej Gminy dowieziony zostanie 
niezbędny w czasie zimy dobrej jako-
ści węgiel, tego jeszcze nie wiemy. Tym 
niemniej jesteśmy przygotowani od 
strony formalnej, prawnej i logistycz-
nej do tego, żeby mieszkańcy mogli go 
zakupić. Wszystko teraz w rękach władz 
centralnych.

Optymistyczne jest to, że mogę od 
czasu do czasu poinformować Miesz-

Niech się święci Nadzieja…
kańców o decyzjach, które nie kłaniają 
się kryzysowi, inflacji etc. Taką decyzją 
jest podwyższenie o ok. 20 proc. budżetu 
przeznaczonego na działalność organi-
zacji pożytku publicznego czyli klubów 
sportowych, stowarzyszeń wspierających 
seniorów czy osoby z niepełnospraw-
nością, stowarzyszeń kulturalnych, or-
ganizacji turystyczno-krajoznawczych, 
promujących zdrowie czy ekologię. Zade-
cydowaliśmy też o tym, że w przyszłym 
roku, nie ulegając powszechnym tren-
dom w samorządach, nie podniesiemy 
podatku od nieruchomości.

Nade wszystko warto z optymizmem 
spojrzeć na fakt, że mimo wielu wcze-
śniejszych zapowiedzi i ostrzeżeń nie 
wróciła do nas pandemia, która rok 
temu siała chorobę i śmierć. Dlatego 
warto na te nadchodzące święta Bożego 
Narodzenia życzyć sobie, aby zdrowie 
nas nie opuszczało, aby codzienne troski 
związane z budżetami domowymi, cza-
sem z pracą czy z nauką nie przesłoniły 
przesłania tych Świąt – radości, miłości 
i narodzenia się w naszych sercach Na-
dziei. Również tej na lepszą przyszłość. 

Tego właśnie życzę Państwu z całego 
serca…

dr Paweł Przepióra 
Wójt Gminy Dopiewo
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finanse

Zgodnie z procedurą 15 listopada 
2022 r. Wójt Gminy Dopiewo - dr Paweł 
Przepióra przekazał Przewodniczącemu 
Rady Gminy – Leszkowi Nowaczykowi, 
w Urzędzie Gminy Dopiewo, projekt bu-
dżetu na 2023 r. Obydwaj zwrócili uwagę 
na wyzwania stojące przed samorządem, 
wyrażając przekonanie o kontynuacji do-
brej współpracy między Wójtem a Radą 
Gminy w nowym roku budżetowym.

Wydatki budżetu w 2023 r. zapla-
nowano na poziomie 229.870.347 zł, 
w tym wydatki bieżące w wysokości 
155.874.468 zł i wydatki majątkowe 
w wysokości 73.995.879 zł. Z kolei do-
chody budżetu mają wynieść w przyszłym 
roku 185.072.290 zł, w tym dochody 
bieżące 158.779.401,50 zł i dochody 
majątkowe 26.292.888,50 zł.

- To jest trudny budżet. Finanse 
samorządów zostały centralnie ogra-
niczone. Mniej mamy wpływów z podat-
ków.  Wydatki majątkowe wyniosą 74 
mln zł. Zaplanowaliśmy dużo inwestycji 
potrzebnych gminie i mieszkańcom – 
mówi Paweł Przepióra. - Częściowo 
będziemy je realizować kosztem zadłu-
żenia, ale będzie ono na bezpiecznym 
poziomie. Mimo mniejszego strumienia 
pieniędzy z budżetu państwa, nie pla-
nujemy podwyższenia stawek podatków 
od nieruchomości. Wiemy, że budżety 

Budżet - przekazanie przez Wójta przewodniczącemu

rodzinne mieszkańców naszej gminy, jak 
i budżety działających w gminie przed-
siębiorstw, są i tak poważnie obciążone 
sytuację makroekonomiczną i w pełni 
rozumiemy te uwarunkowania - tłu-
maczy Wójt.

Zatwierdzenie budżetu na 2023 r. 
przez radnych odbędzie się poprzez gło-
sowanie na sesji Rady Gminy Dopiewo, 
zaplanowanej na 19 grudnia. Radni przyj-
mą wtedy również wieloletnią prognozę 

budżetową na lata 2023 – 2034.
Budżet na kolejny rok jest wyni-

kiem konsultacji z radnymi, sołtysami 
i mieszkańcami. Powstający w Urzędzie 
Gminy Dopiewo projekt uwzględnia re-
alia finansowe, zadania do zrealizowa-
nia, potrzeby i priorytety całej Gminy 
Dopiewo i poszczególnych jej sołectw.

Adam Mendrala 
Fot. Michał Juskowiak

Projekt budżetu Gminy Dopiewo 
na rok 2023 oraz projekt wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy na lata 
2023-2034 jest gotowy. Przedłożony 
został 15 listopada Radzie Gminy Do-
piewo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
w Poznaniu.

Informacją, która tworzy bazę do 
analizy tego budżetu jest poziom do-
chodów – 185,1 mln zł oraz poziom 

Dobre finansowanie w dzisiejszych czasach
wydatków – 229,9 mln zł (wykres 1).

 
Różnica między tymi kwotami wynika 
przede wszystkim z aktywności inwesty-
cyjnej gminy oraz stopnia finansowania 
zadań gminnych z budżetu centralnego. 
W latach 2020 i 2021 odnotowaliśmy 
nadwyżkę budżetową. W pozostałych 
latach kwota wydatków przewyższała 
kwotę dochodów. W 2023 roku chce-

my utrzymać aktywność inwestycyj-
ną na wysokim poziomie. Nie jest to 
najlepszy czas dla inwestycji – rosnące 
ceny materiałów budowlanych, kryzys 
energetyczny, czy wojna w Ukrainie – 
dlatego też realizować będziemy przede 
wszystkim budowy już rozpoczęte i te, 
na które pozyskaliśmy dofinansowania 
(np. oczyszczalnia ścieków w Dąbrówce). 

Dobrze jest jeśli Gmina może samo-
dzielnie finansować inwestycje. Dzieje się 
tak jeśli dochody bieżące1 przewyższają 
wydatki bieżące co daje tzw. nadwyżkę 
operacyjną (wykres 2). 

1  Wartości dalej prezentowanych dochodów 
i wydatków bieżących nie uwzględniają 
dochodów i wydatków dotyczących pro-
gramu 500+. Zabieg ten pozwala przed-
stawić obiektywne dane, bowiem środki 
na program 500+ zwiększały z jednej 
strony dochody z drugiej wydatki Gminy 
Dopiewo nawet o 50 mln zł, a działalność 
ta nie była zadaniem własnym gminy.

Dobre finansowanie w dzisiejszych czasach 
Projekt budżetu Gminy Dopiewo na rok 2023 oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy na 
lata 2023-2034 jest gotowy. Przedłożony został 15 listopada Radzie Gminy Dopiewo i Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. 

Informacją, która tworzy bazę do analizy tego budżetu jest poziom dochodów – 185,1 mln zł oraz 
poziom wydatków – 229,9 mln zł (wykres 1). 

 
Wykres 1. Dochody i wydatki Gminy Dopiewo w latach 2018-2023 [mln zł]. 
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nie była zadaniem własnym gminy. 
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budżet Gminy Dopiewo

Wydatki bieżące to przede wszystkim 
utrzymanie szkół. To trudne zadanie, 
bo subwencja oświatowa (czyli środki 
z budżetu państwa) w coraz mniejszym 
stopniu wystarcza na pokrycie kosztów 
ich funkcjonowania (rosnąca luka finan-
sowa w oświacie), a zadań w oświacie 
przybywa. Wydatki bieżące to też np. 
komunikacja w Gminie, utrzymanie 
dróg i przestrzeni zielonych czy koszty 
energii związane z utrzymaniem budyn-
ków gminnych, a także oświetlenia na 
terenie Gminy. Jeśli chodzi o dochody 
bieżące, to składa się na nie przede 
wszystkim wspomniana już relatywnie 
zmniejszająca się subwencja oświatowa 
oraz podatki. Wpływy z PIT (podatek 
dochodowy od osób fizycznych) obniżyły 
się głównie poprzez zmianę regulacji 
centralnych tj. wzrost kwoty wolnej od 
podatku czy zwolnienie podatkowe dla 
obywateli do 26 roku życia, co również 
z punktu widzenia dochodów Gminy nie 
jest zjawiskiem pozytywnym (wykres 3).

* Luka finansowa - różnica między 
wydatkami bieżącymi w oświacie 
a subwencją oświatową

Mniej korzystna relacja między do-
chodami bieżącymi a wydatkami bieżą-
cymi w 2023 r. powoduje, że maleje do 
poziomu 2,9 mln zł nadwyżka operacyjna, 
która w budżecie Gminy tworzy fundusz 
dla doinwestowania różnych projektów. 
Mimo takiej sytuacji – jak już wspomnia-
no na początku – chcemy utrzymywać 
wysoką aktywność inwestycyjną. I tak 
w roku 2023 planujemy przeznaczyć na 
inwestycje blisko 74 mln zł (wykres 4).  
Warto przy tej okazji poinformować, że 
według danych ogólnopolskich średnio 
gminy przeznaczają ok. 14,7% budżetu na 
inwestycje2. W przypadku naszej Gminy 
wydamy około 32,2%. 

2  w 2020 r., na podstawie E. Malinowska-
-Misiąg, Finanse jednostek samorządu 
terytorialnego w Polsce w pierwszym roku 
pandemii, Optimum Economic Studies 
nr 1 (107) 2022, s. 57.

Realizacja celów inwestycyjnych 
powoduje konieczność zwiększenia 
zadłużenia. To obciążenie nominalnie 
rośnie. W planie na 2023 rok dług osią-
gnie poziom 96 mln zł (wykres 5). 

Wykres 5. Dług [mln zł], dług 
w relacji do dochodów bieżących [%]  
w Gminie Dopiewo w latach 2018-2023.
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Mniej korzystna relacja między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2023 r. powoduje, że 
maleje do poziomu 2,9 mln zł nadwyżka operacyjna, która w budżecie Gminy tworzy fundusz dla 
doinwestowania różnych projektów. Mimo takiej sytuacji – jak już wspomniano na początku – 
chcemy utrzymywać wysoką aktywność inwestycyjną. I tak w roku 2023 planujemy przeznaczyć na 
inwestycje blisko 74 mln zł (wykres 4).  Warto przy tej okazji poinformować, że według danych 
ogólnopolskich średnio gminy przeznaczają ok. 14,7% budżetu na inwestycje2. W przypadku naszej 
Gminy wydamy około 32,2%.  

Wykres 4. Wydatki inwestycyjne w Gminie Dopiewo w latach 2018-2023 [mln zł]. 
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nansach publicznych. W perspektywie 
do roku 2030 utrzymujemy bezpieczny 
poziom długu publicznego i margines 
bezpieczeństwa osiąga poziom od 10,8% 
do 16,5% (tabela 1). 

Reasumując, budżet, który stworzy-
liśmy jest narzędziem pozwalającym 
w sposób optymalny realizować plany 
inwestycyjne, jednocześnie utrzymując 
bezpieczne zadłużenie. To dobry budżet 
na dzisiejsze czasy. Ze szczegółami doty-
czącymi projektu budżetu na 2023 rok 
oraz wieloletniej prognozy finansowej 
można zapoznać się na stronie interne-
towej BIP Gminy Dopiewo: https://bip.
dopiewo.pl/?c=1950 

Małgorzata Mazurek,  
Paweł Przepióra, Zbigniew Mamys

Wykres 4. Wydatki inwestycyjne w Gminie Dopiewo w latach 2018-2023 [mln zł].

Tabela 1. Margines bezpieczeństwa w Gminie Dopiewo w latach 2023-2030

Rok Planowana obsługa zadłużenia Maksymalna dopuszczalna  
obsługa zadłużenia

Margines 
bezpieczeństwa

1. 2. 3. 3.- 2.

2023 10,8% 27,3% 16,5%

2024 12,2% 24,4% 12,2%

2025 10,8% 23,2% 12,3%

2026 9,6% 20,6% 11,0%

2027 9,2% 20,0% 10,8%

2028 8,7% 19,8% 11,1%

2029 7,7% 18,7% 11,0%

2030 6,5% 20,1% 13,5%
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Działalność Gminy Dopiewo jest sze-
roko zakrojona. W jej ramach Gmina 
realizuje wiele zadań na rzecz miesz-
kańców m. in. w zakresie: 
1. Oświaty – zadania dotyczące przed-

szkoli i szkół podstawowych.
2. Planowania przestrzennego – MPZP, 

warunki zabudowy.
3. Ochrony środowiska – nasadzenia 

zieleni, wycinki, decyzje środowi-
skowe.

4. Inwestycji infrastrukturalnych – tj. 
budowa dróg, chodników, ścieżek 
rowerowych, budynków użytecz-
ności publicznej.

5. Rejestracji działalności gospodar-
czej.

6. Wydawania dowodów osobistych 
i udzielania ślubów.

Zadania inwestycyjne w Gminie Dopiewo w 2023 r.

7. Komunikacji publicznej – linie au-
tobusowe, bez kolei.

8. Pobierania podatków lokalnych.
9. Kultury i czytelnictwa – zadania 

realizuje Gminna Biblioteka Pu-
bliczna i Centrum Kultury.

10. Pomoc społeczna – zadania realizuje 
Ośrodek Pomocy Społecznej.

11. Sportu i Rekreacji – zadania re-
alizuje Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji.

12. Dostarczania wody i odbioru ścieków 
– zadania realizuje Zakład Usług 
Komunalnych sp. z o.o. (ZUK).

Z wielu tych usług korzystamy na co 
dzień, często nawet nie dostrzegając, że 
gmina te zadania realizuje. Analizując 
opinie i potrzeby mieszkańców najczę-
ściej wskazujecie Państwo na potrzeby 

w zakresie inwestycji infrastruktural-
nych. Dlatego też warto plany na rok 2023 
w tym zakresie przybliżyć. Informacje 
na ten temat można znaleźć w różnych 
gminnych dokumentach czy uchwałach 
takich jak:
1. Uchwały dotyczące budżetu gminy
2. Uchwały dotyczące wieloletniej 

prognozy finansowej (WPF)
3. Uchwały dotyczące wieloletniego 

planu rozwoju i modernizacji urzą-
dzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych ZUK

I tak na rok 2023 projekt budżetu 
przewiduje pozycje w zakresie wydatków 
majątkowych (inwestycyjnych) takie jak 
przedstawione w tabeli 1 na łączną kwotę 
niemalże 74 mln zł. 

Tabela 1. Wydatki majątkowe w budżecie Gminy Dopiewo na 2023 rok

Dział Roz-
dział Treść Wydatek   

[tys. zł]

010  Rolnictwo i łowiectwo 25 306

  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Palędzie i Dopiewiec oraz budo-
wa sieci wodociągowej w miejscowości Palędzie w Gminie Dopiewo 716

  Dopiewo - wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitar-
nej ul. Więckowska do nr 35 (środki sołeckie 35000,00) 80

  Pozostałe zadania, w szczególności: opłaty przyłączeniowe, dokumentacje projektowe 10

  Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce  24 500

600  Transport i łączność 35 738

 60004 Lokalny transport zbiorowy 50

  Wpłaty na rzecz Związku Powiatowo - Gminnego  „Wielkopolski Transport Re-
gionalny” - udział gminy Dopiewo w zakupie nowych autobusów 50

 60014 Drogi publiczne powiatowe 276

  Konarzewo - budowa sygnalizacji świetlnej, przebudowa chodnika i miejsc parkingowych na od-
cinku ul. Szkolnej na wysokości Szkoły Podstawowej i w jej bezpośrednim sąsiedztwie 120

  Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od skrzyżowania ul. Pocztowej 
(2401P) z ul. Ojca Mariana Żelazka (2391P) w Palędziu do wysokości ostatnich zabudowań ul. Lipowej w m. Gołuski 106

  Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na wykonanie dokumentacji projektowej na za-
danie pn. Przebudowa/rozbudowa drogi 2401P na odcinku Dopiewo - Palędzie 50

 60016 Drogi publiczne gminne 35 392

  Budowa ul. Nowej w m. Palędzie i m. Gołuski (w tym dofinansowanie ze-
wnętrzne z Rządowego Funduszu Polski Ład - 2 382 tys. zł) 2 702

  Dąbrowa -  wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Okrężnej 140

  Dąbrowa - budowa ul. Leśnej etap I (w tym dofinansowanie zewnętrzne z Rządowego Funduszu Polski Ład - 4 000 tys. zł) 5 000

  Dąbrowa - budowa ul. Leśnej od ul. Dojazd do ul. Batorowskiej w Wysogotowie 2 900

  Dąbrowa - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Ogrodowej wraz z odwodnieniem 90

  Dąbrowa - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic: Krańcowa, Lazurowa, Szafirowa 159

  Dąbrówka - wykonanie  dokumentacji projektowej na budowę drogi dz. 97/12 60

  Dopiewo -  wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Leśnej na odcinku od ul. Niecałej do działki nr 870 120

  Dopiewo - budowa ul. Wysokiej - etap I 2 200

  Dopiewo - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kasztanowej do ul. Młyńskiej 99

  Dopiewo - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Młyńskiej od ul. Stawnej 79

  Dopiewo - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Ogrodowej odcinek od ul. Jasnej do ul. Młyńskiej 100

  Drwęsa - budowa ul. Akacjowej 1 900

  Gołuski - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kwiatowej 85

  Konarzewo - rozbudowa ul. Bukowskiej i budowa ul. Wiśniowej (w tym dofinanso-
wanie zewnętrzne z Rządowego Funduszu Polski Ład - 1 900 tys. zł) 4 500

  Konarzewo - wykonanie dokumentacji projektowej  budowy ul. Wspólnej wraz z odwodnieniem 50

  Konarzewo - zagospodarowanie terenu wokół kościoła (w tym dofinansowanie zewnętrznym  z RFIL - 400 tys. zł) 1 900

  Palędzie - budowa rejon  ul. Malinowej, ul. Wrzosowej, ul. Modrzewio-
wej i ul. Jeżynowej wraz z budową kanalizacji deszczowej 5 300
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  Palędzie - wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Lubczykowej wraz z chod-
nikiem i odwodnieniem oraz prowadzenie nadzoru autorskiego 90

  Palędzie - wykonanie dokumentacji projektowej przejścia podziemnego pod torami kolejowymi PKP 140

  Pozostałe zadania, w szczególności: opłaty przyłączeniowe, wykonanie dokumentacji technicznych 100

  Skórzewo - budowa chodnika z odwodnieniem wzdłuż ulicy Batorowskiej - od 
ul. Wiosennej do granicy administracyjnej Gminy Dopiewo 1 500

  Skórzewo - budowa rejon ulic: Bratniej, Botanicznej, Słonecznej  (w tym  dofinansowanie zewnętrzne z RFRD - 841 tys. zł) 1 761

  Skórzewo - utwardzenie terenu przy ul. Sportowej 150

  Skórzewo - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Brzoskwiniowej i ul. Morelowej 118

  Skórzewo - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Jaśminowej w Skórzewie na bra-
kującym odcinku od ul. Rumiankowej do ul. Wrzosowej  (środki sołeckie - 33100,00) 50

  Skórzewo - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Krótkiej i ul. Różanej 150

  Skórzewo - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Olimpijskiej, ul. Piłkarskiej, ul. Że-
glarskiej, ul. Koszykarskiej, ul. Wioślarskiej, ul. Łyżwiarskiej, ul. Maratońskiej 200

  Zakrzewo - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Leśnej od ul. Nie-
złomnych do ul Gajowej i ul. Gajowej od ul. Leśnej do ul. Długiej 148

  Zakrzewo - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Olszynowej 102

  Wykup gruntów 200

  Pomoc finansowa dla Gminy Komorniki pn. Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ul. Kolejowej w Plewiskach 
wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo - drogowego. 3 300

 60095 Pozostała działalność 20

  Skórzewo - zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości na ul. Poznańskiej  (środki sołeckie - 20000,00) 20

700  Gospodarka mieszkaniowa 50

  Wykup gruntów 50

750  Administracja publiczna 60

  Urząd Gminy - zakupy inwestycyjne 60

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 595

  OSP - zakupy inwestycyjne 200

  OSP - dotacje na zadania inwestycyjne 75

  Straż Gminna - zakupy inwestycyjne 120

  Zakupy inwestycyjne 200

758  Różne rozliczenia 800

  Rezerwa na wydatki majątkowe 800

801  Oświata i wychowanie 3 267

  Budowa Szkoły Podstawowej w Dopiewcu 2 100

  SP Dąbrowa - wykonanie wiaty na rowery 36

  SP Dąbrówka - rozbudowa sieci Wi-Fi 32

  SP Dąbrówka - zakup i montaż klimatyzacji 36

  SP Dąbrówka - zakup i montaż paneli ogrodzeniowych na boisko 50

  SP Dopiewiec - wykonanie ogrodzenia wokół budynku szkoły 90

  SP Konarzewo -  zakup i montaż klimatyzacji 40

  SP Nr 2 Skórzewo - projekt rozbudowy szkoły 270

  ZSP Dopiewo - wykonanie nowej sali technicznej 30

  ZSP Dopiewo - wykonanie wyłącznika przeciwpożarowego 12

  ZSP Dopiewo - zakup i montaż klimatyzacji 80

  ZSP Więckowice - adaptacja części pomieszczeń na nową salę dydaktyczną 126

  SP Dopiewiec - zakupy inwestycyjne 365

853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 30

  OPS - zakup i montaż kontenera z przeznaczeniem na jadłodzielnię 30

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 783

 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 100

  Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych bu-
dynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Gminy Dopiewo 100

 90013 Schroniska dla zwierząt 30

  Schronisko - zakupy inwestycyjne 30

 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 999

  Dąbrowa - budowa oświetlenia drogowego ul. Leśna od ul. Dojazd do ul. Batorowskiej 250

  Dopiewiec - budowa oświetlenia drogowego ul. Leśnych Skrzatów (środki sołeckie 26790,00) 75

  Dopiewo - budowa oświetlenia drogowego ul. Wysoka 90

  Drwęsa - budowa oświetlenia drogowego ul. Akacjowa 100

  Konarzewo - budowa oświetlenia drogowego (droga wokół kościoła) 260

  Konarzewo - budowa oświetlenia drogowego ul. Bukowska 70

  Konarzewo - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia „Dołów Konarzewskich” 15
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  Konarzewo - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Owocowa 20

  Lisówki - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Źródlana (środki sołeckie 1000,00) 20

  Pozostałe zadania, w szczególności: opłaty przyłączeniowe, dodatkowe punkty oświetleniowe 30

  Skórzewo - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego na ul. Poznań-
skiej od Szkoły Podstawowej  do „Węzła Dąbrówka” (środki sołeckie 62832,00) 63

  Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ścieżki pieszo -  rowerowej na odcinku od skrzyżowania ul. Pocz-
towej (2401P) z ul. Ojca Mariana Żelazka (2391P) w Palędziu do wysokości ostatnich zabudowań ul. Lipowej w m. Gołuski 6

 90095 Pozostała działalność 4 654

  Dopiewiec - rozbudowa placu zabaw ul. Bajkowa (środki sołeckie 10820,00) 20

  Dopiewo - wykonanie strefy rodzinnej etap I 800

  Dopiewo - zakup i montaż tzw. tyrolki (środki sołeckie 29225,00) 29

  Park Wiejski w Gołuskach - wyposażenie placu zabaw i uporządkowanie terenu (DBO) 60

  Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego na działkach nr 562/14 i nr 
562/15 zlokalizowanych przy ul. Kościelnej w Konarzewie 25

  Trzcielin - zakup i montaż tzw. tyrolki  (środki sołeckie 20177,00) 20

  Zagospodarowanie terenu przy ul. Figowej w Skórzewie 3 600

  Dotacje celowe na dofinansowanie budowy systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzy-
stywania opadu w miejscu jego powstania, realizowanych na terenie Gminy Dopiewo 100

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 704

  Dąbrowa - budowa świetlicy wiejskiej (w tym środki sołeckie 38 tys. zł oraz dofinan-
sowanie zewnętrzne z Rządowego Funduszu Polski Ład - 980 tys. zł) 1 638

  Dąbrówka - zakup i montaż wiaty wraz z utwardzeniem terenu (środki sołeckie 65500,00) 66

926  Kultura fizyczna 663

  GOSiR - wykonanie ogrodzenia boiska w Dąbrowie 27

  GOSiR - zakup i montaż piłkochwytów na boisku w Gołuskach 31

  Konarzewo - wykonanie nawodnienia boiska 120

  Palędzie - budowa oświetlenia na boisku 300

  Palędzie - utwardzenie terenu przy boisku 40

  Skórzewo - skatepark przez zabawę na Olimpiadę (DBO) 145

Razem   73 996

Wiele pozycji związanych z inwe-
stycjami znajduje się w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej (WPF). W tym 
planie zabezpiecza się środki finansowe 
i umieszcza się zadania, których realizację 
już rozpoczęto lub rozpoczęta zostanie 

w 2023 roku, a zakończenie zadania jest 
przewidziane w kolejnym 2024 roku (lub 
wyjątkowych sytuacjach w latach póź-
niejszych). Zadania inwestycyjne w WPF 
uchwalanym razem z budżetem na 2023 
roku zaprezentowano w tabeli 2. Wie-

le w tych zadaniach jest dokumentacji 
projektowych ścieżek rowerowych, któ-
rych budowę przewiduje się zrealizować 
z 70% dofinansowaniem w ramach tzw. 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorial-
nych ZIT.

Tabela 2. Przedsięwzięcia inwestycyjne w WPF Gminy Dopiewo

Rodzaj przedsięwzięcia Wartość 
[tys. zł]

Dokumentacje projektowe 4 270

Dąbrówka - dokumentacja projektowa budowy DWT do ronda przy stacji Cel

Dopiewiec - dokumentacja projektowa budowy DWT od ul. Jesionowej do ul. Osiedle

Dopiewiec - dokumentacja projektowa budowy drogi od ul. Kolejowej do ul. Szkolnej

Dopiewiec - dokumentacja projektowa budowy ul. Jesionowej

Dokumentacja projektowa - budowy ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2416P Plewiska - Gołuski

Dokumentacja projektowa - budowy ścieżki pieszo - rowerowej z Konarzewa do Trzcielina (wzdłuż drogi powiatowej nr 2412P)

Dokumentacja projektowa - budowy ścieżki pieszo-rowerowej z Więckowic do Dopiewa (wzdłuż drogi powiatowej nr 2403P)

Skórzewo - dokumentacja projektowa budowy ul. Olimpijskiej, ul. Piłkarskiej, ul. Żeglar-
skiej, ul. Koszykarskiej, ul. Wioślarskiej, ul. Łyżwiarskiej, ul. Maratońskiej 

Skórzewo - dokumentacja projektowa budowy ul. Krótkiej i Różanej

Zakrzewo - dokumentacja projektowa budowy ul. Leśnej od ul. Sportowej do ul. Sosnowej wraz z ul. Sosnową

Dokumentacja projektowa - budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kolejowej (wraz z prze-
budową ul. Kolejowej) od ronda do granicy Gminy Dopiewo 

Dokumentacja projektowa - budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Dąbrówce i Skórzewie (wzdłuż torów i w śla-
dzie ul. Spółdzielczej w Skórzewie) od Park & Ride w Dąbrówce do ul. Spółdzielczej w Skórzewie 

Dokumentacja projektowa budowy ścieżki rowerowej z Dopiewa do Trzcielina 

Dąbrowa - dokumentacja projektora budowy ul. Zachodniej

Zborowo - dokumentacja projektowa budowy ul. Plażowej

Więckowice - dokumentacja projektowa budowy ul. Jeziornej

Dopiewiec - dokumentacja projektowa budowy ul. Osiedle
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Dopiewiec - dokumentacja projektowa budowy ul. Polnej  do ul. Osiedle 

Zakrzewo - dokumentacja projektowa budowy ul. Zacisze do ul. Długiej 

Zakrzewo - dokumentacja projektowa budowy ul. Słonecznej 

Skórzewo - dokumentacja projektowa budowy ul. Gruszowej 

Skórzewo - dokumentacja projektowa budowy ul. Jabłoniowej

Pozostałe inwestycje 14 250

rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce 14 100

wykonanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej w Dopiewcu 150

RAZEM 18 520

Część inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej realizuje Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Dopiewie 
(ZUK). Inwestycje te zaprezentowano w tabeli 3.

Tabela 3. Przedsięwzięcia inwestycyjne ZUK na rok 2023
Nazwa inwestycji Wartość [tys. zł]

Sektor wodociągowy 1 950

Budowa zbiornika retencyjnego na SUW Skórzewo 500

Modernizacja SUW Joanka (dokumentacja projektowa) 300

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrówka na odcinku od ul. Komornickiej do ul. Logistycznej 550

Budowa nowych sieci wodociągowych wynikających z bieżących potrzeb na terenie gminy - m. in. na tzw. Politykę 600

Sektor kanalizacji sanitarnej 4 565

Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w kierunku Więckowic (Dopiewo ul. Bukow-
ska) wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dopiewo ul. Bukowska 750

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konarzewo ul. Ogrodowa, Tęczowa 470

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Palędzie ul. Morska 410

Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w kierunku Więckowic (Dopiewo ul. Wiśnio-
wa) wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dopiewo ul. Wiśniowa 1 550

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakrzewo ul. Polanki 530

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dopiewo ul. Wysoka 705

Modernizacja przepompowni ścieków 150

RAZEM 6 515

XLVIII sesja Rady Gminy Do-
piewo odbyła się 24 października 
2022 r. Radni podjęli 10 uchwał.

Plany miejscowe
Rada uchwaliła 2 mpzp:
- w Gołuskach, w rejonie ul. Szkolnej, 

Ogrodowej i drogi ekspresowej S11, gmina 
Dopiewo – część A. Plan wprowadza 
teren obiektów produkcyjnych, składów 
i magazynów oraz zabudowy usługowej, 
oznaczony na rysunku planu symbolem 
P/U; teren wód powierzchniowych śród-
lądowych, oznaczony na rysunku planu 
symbolem WS; tereny zieleni, oznaczone 
na rysunku planu symbolami 1Z, 2Z, 3Z, 
4Z; tereny komunikacji: 1KDD, 2KDD  
– tereny dróg publicznych klasy dojaz-
dowej. Zgodnie z ustaleniami Studium, 
teren objęty planem przeznaczony jest 
pod tereny obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów, oznaczone sym-

Relacja z XLVIII sesji Rady Gminy Dopiewo 
bolem P. W opracowaniu wyznaczono 
także strefy powodziowe, które na tym 
terenie mogą wystąpić.  Powierzchnia 
opracowania wynosi około 8 ha.  

- w Skórzewie, w rejonie ulicy Ks. 
Kozierowskiego, część A - etap I – plan 
wprowadza terenyzabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej i zabudowy usługowej, 

oznaczone symbolami 1MW/U - 3MW/U; 
teren zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, oznaczony symbolem MN; 
tereny zabudowy usługowej, oznaczone 
symbolami 1U - 2U; tereny usług sportu 
i rekreacji, parkingu wewnętrznego i zie-
leni urządzonej, oznaczone symbolami 
1US/KP/ZP -3US/KP/ZP; tereny dróg 
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wewnętrznych, oznaczone symbolami 
1KDW - 6KDW; teren publicznego ciągu 
pieszo-rowerowego, oznaczony symbolem 
KDx; tereny zieleni izolacyjnej, oznaczo-
ne symbolami 1ZI – 2ZI. Opracowanie 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego jest konieczne z uwagi na 
unormowanie zasad zagospodarowania 
przestrzennego. Brak przeprowadzenia 
procedury opracowania planu spowoduje 
chaotyczne zagospodarowanie terenu 
w oparciu o decyzje administracyjne. 
Powierzchnia opracowania – niecałe 4 ha.

Radni przystąpili do sporządzenia 
mpzp Dąbrówce, w rejonie ulicy Gości-
niec i Placu Szlaku Bursztynowego. Teren 
wskazany do opracowania jest objęty 
obowiązującym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, za-
twierdzonym uchwałą Nr XXI/297/16 
Rady Gminy Dopiewo z dnia 29.08.2016 
r. i przeznaczony pod tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej z usłu-
gami. Przedmiotem opracowania planu 
jest zmiana zasad zagospodarowania te-
renu w zakresie wprowadzenia nakazu 
realizacji usług w parterze budynków 
wielorodzinnych. Obszar opracowania 
planu wynosi ok. 0,1454 ha.

Izba wytrzeźwień
Rada udzieliła dotacji celowej w for-

mie pomocy finansowej dla Powiatu Po-
znańskiego, z przeznaczeniem na  dofi-
nansowanie organizacji izby wytrzeźwień 
dla osób nietrzeźwych doprowadzanych 
z terenu Gminy Dopiewo  w 2023 roku 
w  wysokości 75.541 zł.

Zgodnie z art. 39 ustawy o wycho-
waniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, Izby Wytrzeźwień mogą 

Uchwały - XLVIII sesja 

Uchwały podjęte na XLVIII sesji 
w dniu 24 października 2022 r.

Uchwała Nr XLVIII/634/22 w spra-
wie udzielenia pomocy finansowej 
dla Powiatu Poznańskiego. 

Uchwała Nr XLVIII/635/22 w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
z operatorem na świadczenie usług 
w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego o charakterze użytecz-
ności publicznej na terenie Gminy 
Dopiewo.

Uchwała Nr XLVIII/636/22 w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (dalej: mpzp) terenu 
w Gołuskach, w rejonie ul. Szkolnej, 
Ogrodowej i drogi ekspresowej S11 
– część A. 

Uchwała Nr XLVIII/637/22 w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia 
mpzp terenu w Dąbrówce, w rejonie 
ulicy Gościniec i Plac Szlaku Bursz-
tynowego. 

Uchwała Nr XLVIII/638/22 w sprawie 
nadania nazwy ulicy Aleja Tajemnic 
w Drwęsie.

Uchwała Nr XLVIII/639/22 w sprawie  
wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 
XLII/530/22 Rady Gminy Dopiewo z  
28 marca 2022 r. w sprawie uchwale-
nia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Gminy Dopiewo 
na lata 2022-2025. 

Uchwała Nr XLVIII/640/22 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XXXIX/493/21 
Rady Gminy Dopiewo z 20 grudnia 
2021 r. w sprawie uchwały budżetowej 
Gminy Dopiewo na 2022 r.

Uchwała Nr XLVIII/641/22 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XXXIX/492/21 
Rady Gminy Dopiewo z 20 grudnia 
2021 r. w sprawie uchwalenia Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy 
Dopiewo na lata 2022-2030. 

Uchwała Nr XLVIII/642/22 w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu w Skórzewie, 
rejon ulicy Ks. Kozierowskiego, część 
A - etap I. 

Uchwała Nr XLVIII/643/22 w sprawie 
zmiany uchwały Nr XIX/233/20 z 8 
kwietnia 2020 r.  w sprawie przeję-
cia od Powiatu Poznańskiego zadań 
zarządzania niektórymi odcinkami 
dróg powiatowych.

DG

organizować organy powiatu lub miasta 
powyżej 50.000 mieszkańców.

Powiat Poznański podjął się realizacji 
zadania  polegającego na prowadzeniu 
działań związanych z usuwaniem na-
stępstw nadużywania alkoholu poprzez 
zapewnienie przyjmowania do Izby 
Wytrzeźwień mieszkańców z Gminy 
Dopiewo.

Powiat Poznański zobowiązuje się 
również do  partycypacji w kosztach 
funkcjonowania Izb Wytrzeźwień w wy-
sokości 240.000 zł. W 2021 r. z Izby 
„skorzystało” 34 mieszkańców z Gminy 
Dopiewo, a w I półroczu 2022 r. – 24 
osoby.

Inne sprawy
Tradycyjnie radni dokonali zmian 

w uchwale budżetowej i wieloletniej 
prognozie finansowej, oraz podjęli 1 
uchwałę związaną z nazewnictwem ulic. 

Damian Gryska 
Biuro Rady Gminy Dopiewo 

Fot. Adam Mendrala

Obrady Rady Gminy Dopiewo - od lewej: Mariola Nowak, Anna Kwaśnik i Jan Bąk

Radni podczas sesji - od lewej: 
Walenty Moskalik (jednocześnie 

sołtys Skórzewa) i Tadeusz Bartkowiak 
(jednocześnie sołtys Dopiewa)
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XLIX sesji Rady Gminy Dopie-
wo odbyła się 21 listopada 2022 r. 
Radni podjęli 16 uchwał.

Dotacje na żłobki  
i kluby dziecięce 

Rada ustaliła wysokość i zasady 
ustalania dotacji celowej dla podmiotów 
prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub 
zatrudniających dziennych opiekunów 
oraz dziennych opiekunów prowadzą-
cych działalność na własny rachunek. 
W dotychczas obowiązujących lokalnych 
przepisach prawnych dotacje celowe 
przyznawane były tylko podmiotom 
prowadzącym żłobki i kluby dziecięce. 
W przedstawionej uchwale poszerzo-
no możliwość dotacji o kolejną formę 
organizacji opieki nad dziećmi do lat 3 
o dziennego opiekuna. Celem wprowa-
dzonej zmiany, oprócz uporządkowania 
dotychczas obowiązujących lokalnych 
przepisów, jest chęć szerszej pomocy 
rodzicom w godzeniu pracy zawodowej 
z obowiązkami rodzinnymi. Wysokość 
miesięcznej dotacji celowej udzielanej 
przez Gminę Dopiewo dla podmiotów 
prowadzących żłobki  wynosić będzie 
200 zł na każde dziecko objęte opie-
ką, zamieszkałe na terenie Gminy Do-
piewo, dla podmiotów prowadzących 
kluby dziecięce 100 zł, dla podmiotów 
zatrudniających dziennych opiekunów 
lub prowadzących działalność na własny 
rachunek jako dzienni opiekunowie 80 zł. 

Koszty nauki  
podstawowej poza  
gminą

Radni udzielili pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej dla Miasta Po-
znania na dofinansowanie oferty edu-

Relacja z XLIX sesji Rady Gminy Dopiewo 
kacyjnej w obszarze samorządowego 
szkolnictwa podstawowego, z której ko-
rzystają uczniowie mieszkający w Gminie 
Dopiewo w roku szkolnym 2022/2023 
i 2023/2024 na 2023 r. Obecnie do 
oddziałów sportowych, artystycznych 
i integracyjnych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Miasto Poznań 
uczęszcza 29 uczniów będących miesz-
kańcami Gminy Dopiewo. Z uwagi na to, 
że środki pochodzące z budżetu państwa 
nie pokrywają kosztów realizowanych 
zadań oświatowych w całości, Gmina 
Dopiewo zdeklarowała wolę współpracy 
w zakresie współfinansowania oferty edu-
kacyjnej Miasta Poznania w odniesieniu 
do kształcenia w szkołach podstawowych 
w oddziałach sportowych, artystycznych 
oraz integracyjnych w roku szkolnym 
2022/2023 i 2023/2024, z której ko-
rzystają mieszkańcy Gminy Dopiewo. 
Pomoc finansowa zostanie udzielona 
w formie dotacji celowej ze środków 
budżetu Gminy Dopiewo w 2023 r. 
w wysokości 181.184,00 złotych.

Terenami zielonymi  
zajmie się ZUK

Rada powierzyła spółce Zakład Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Dopiewie za-
danie publiczne w zakresie zagospoda-
rowania i pielęgnacji terenów zieleni, 
opróżniania koszy ulicznych i likwidacji 
dzikich wysypisk w zakresie odpadów 
innych niż niebezpieczne. Ww. zadania,  
zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 i 12 ustawy 
o samorządzie gminnym, należą do 
obowiązkowych zadań własnych gminy. 
Gmina Dopiewo zamierza realizować 
ww. zadania własne za pomocą komu-
nalnej osoby prawnej – ZUK Sp. z o.o. 
w Dopiewie, której powierzy prowadzenie 
tych zadań. 

Uchwały – XLIX sesja

Uchwały podjęte na XLIX sesji 
w dniu 21 listopada 2022 r.

Uchwała Nr XLIX/644/22 w sprawie  
wysokości i zasad ustalania dotacji 
celowej dla podmiotów prowadzących 
żłobki, kluby dziecięce lub zatrud-
niających dziennych opiekunów oraz 
dziennych opiekunów prowadzących 
działalność na własny rachunek.

Uchwała Nr XLIX/645/22 w sprawie 
ustalenia stawki za 1 km przebiegu 
pojazdu, uwzględnianej przy obli-
czaniu zwrotu rodzicom kosztów 
przewozu dzieci, młodzieży, uczniów 
oraz rodziców. 

Uchwała Nr XLIX/646/22 w spra-
wie udzielenia pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej dla Miasta 
Poznania na dofinansowanie oferty 
edukacyjnej w obszarze samorzą-
dowego szkolnictwa podstawowego, 
z której korzystają uczniowie miesz-
kający w Gminie Dopiewo w roku 
szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 
na 2023 r.

Uchwała Nr XLIX/647/22 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla 
Gminy Stęszew.

Uchwała Nr XLIX/648/22 w spra-
wie zmiany uchwały dotyczącej 
określania zasad udzielania dotacji 
celowych z budżetu Gminy Dopie-
wo na zadania  służące  ochronie  
środowiska  i zwiększaniu zasobów 
wodnych poprzez budowę systemów 
deszczowych do zatrzymywania i wy-
korzystywania opadu w miejscu jego 
powstania, realizowanych na terenie 
gminy Dopiewo.

Uchwała Nr XLIX/649/22 w spra-
wie powierzenia spółce Zakład Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Dopie-
wie zadania publicznego w zakre-
sie zagospodarowania i pielęgnacji 
terenów zieleni, opróżniania koszy 
ulicznych i likwidacji dzikich wy-
sypisk w zakresie odpadów innych 
niż niebezpieczne.

Uchwała Nr XLIX/650/22 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmia-
ny miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego (dalej: mpzp) 
terenu w Konarzewie, w rejonie ulicy 
Torfowej.

Uchwała Nr XLIX/651/22 w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia 
mpzp terenu w Dopiewie i Dopiewcu, 
w rejonie ulicy Poznańskiej, Szkolnej, Sesja Rady Gminy Dopiewo
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Deszczowej, Konarzewskiej, Łąkowej 
i Południowej.

Uchwała Nr XLIX/652/22 z dnia 21 
listopada 2022 r. w sprawie nadania 
nazwy ulicy Środkowa w Zakrzewie.

Uchwała Nr XLIX/653/22 w spra-
wie wydzierżawienia nieruchomości 
położonej w Dopiewie.

Uchwała Nr XLIX/654/22 w spra-
wie obniżenia średniej ceny skupu 
żyta przyjmowanej jako podstawa 
obliczania podatku rolnego w 2023 
r. na terenie Gminy Dopiewo.

Uchwała Nr XLIX/655/22 w spra-
wie przyjęcia na 2023 r. „Programu 
współpracy Gminy Dopiewo z or-
ganizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie”. 

Uchwała Nr XLIX/656/22 w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXXVII/477/21 
Rady Gminy Dopiewo z dnia 22 li-
stopada 2021 roku w sprawie udzie-
lenia pomocy finansowej dla Gminy 
Komorniki.

Uchwała Nr XLIX/657/22 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XXXIX/493/21 
Rady Gminy Dopiewo z dnia 20 grud-
nia 2021 r. w sprawie uchwały bu-
dżetowej Gminy Dopiewo na 2022 r.

Uchwała Nr XLIX/658/22 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XXXIX/492/21 
Rady Gminy Dopiewo z dnia 20 grud-
nia 2021 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Dopiewo na lata 2022-2030.

Uchwała Nr XLIX/659/22 w sprawie 
zawarcia porozumienia międzygmin-
nego dotyczącego realizacji zadania 
z zakresu publicznego transportu 
zbiorowego o charakterze użytecz-
ności publicznej. 

DG

Plany miejscowe 

Radni przystąpili do sporządzenia 2 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego:
-  w Konarzewie, w rejonie ulicy Tor-

fowej - teren wskazany do opraco-
wania jest objęty obowiązującym 
mpzp, zatwierdzonym uchwałą Nr 
XIX/269/16 Rady Gminy Dopiewo 
z 30.05.2016 r. i przeznaczony pod 
tereny zabudowy mieszkaniowej, 
mieszkaniowo usługowej, zieleni oraz 
dróg wewnętrznych. Przedmiotem 
opracowania planu jest zmiana prze-
biegu dróg wewnętrznych. Obszar 
opracowania planu wynosi ok. 1,6 
ha.

-  w Dopiewie i Dopiewcu, w rejonie 
ulicy Poznańskiej, Szkolnej, Desz-
czowej, Konarzewskiej, Łąkowej 
i Południowej -  teren wskazany 
do opracowania jest w niewielkim 
fragmencie objęty obowiązującym 
mpzp, zatwierdzonym uchwałą Nr 
XIII/162/19 Rady Gminy Dopiewo 
z dnia 30.09.2019 r. i przeznaczony 
pod tereny zabudowy mieszkaniowej. 
Zgodnie z ustaleniami Studium, dla 
terenu objętego przystąpieniem do 
opracowania planu określono kieru-
nek zagospodarowania jako tereny 
zabudowy mieszkaniowo usługowej 
(M1) oraz tereny zabudowy mieszka-
niowej z działalnością gospodarczą 
(M1U). Przedmiotem opracowania 
planu jest określenie zasad zagospo-
darowania terenu. Obszar opraco-
wania planu wynosi ok. 16,3 ha.

Podatek rolny 

Rada określiła stawkę podatku rol-
nego, którego podstawą do ustalenia 
jest średnia cena skupu żyta za okres 
11 kwartałów poprzedzających kwartał 
poprzedzający rok podatkowy 2023, 
która wynosi 74,05 zł za dt. W związku 
z powyższym Rada obniżyła cenę żyta 
podaną przez Prezesa GUS dla potrzeb 
obliczania podatku rolnego na 2023 r. 
do kwoty 42,00 zł za dt.

Uchwała została pozytywnie zaopinio-
wana przez Wielkopolską Izbę Rolniczą 
 w Poznaniu. Stawka nie zmieniła się 
w stosunku do roku poprzedniego.

Transport zbiorowy 
Radni wyrazili zgodę na zawarcie 

porozumienia międzygminnego do-
tyczącego realizacji zadania z zakresu 
publicznego transportu zbiorowego 
o charakterze użyteczności publicznej.

Projekt uchwały powstał w związ-
ku z potrzebą mieszkańców w zakresie 
bezpośredniego połączenia autobusowe-
go pomiędzy Gminą Dopiewo i Gminą 
Tarnowo Podgórne w celu zaspokojenia 
potrzeb pasażerów lokalnego transpor-
tu zbiorowego, a zwłaszcza połączenia 
z placówkami oświatowymi na terenie 
Gminy Tarnowo Podgórne. Linia ta mia-
łaby połączyć Gminę Dopiewo z Gminą 
Tarnowo Podgórne poprzez miejscowo-
ści: Dopiewo, Więckowice, Sierosław, 
Lusówko, Tarnowo Podgórne. Przy ta-
kiej propozycji linia na terenie Gminy 
Dopiewo miałaby około 7 km długości, 

po stronie Gminy Tarnowo Podgórne 
około 10 km. Organizatorem transportu 
byłaby Gmina Dopiewo.

Budżet
Tradycyjnie radni dokonali zmian 

w uchwale budżetowej i wieloletniej 
prognozie finansowej, oraz podjęli  
1 uchwałę związaną z nazewnictwem ulic. 

Damian Gryska,  
Biuro Rady Gminy Dopiewo 

Fot. Adam Mendrala

Na pierwszym planie radny Justin Nnorom, za nim Jakub Kortus
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Warto się uczyć
Wielką radość sprawili mi najzdol-

niejsi uczniowie z naszego regionu, któ-
rzy otrzymali stypendia Rady Powiatu 
w Poznaniu oraz nagrody starosty po-
znańskiego. Młodzież z placówek pro-
wadzonych przez nasz samorząd ma się 
czym pochwalić. W szkołach, w których 
nauka kończy się egzaminem matural-
nym warunkiem koniecznym do otrzyma-
nia środków finansowych było uzyskanie 
średniej ocen równej co najmniej 5,0 
w poprzednim roku nauki. Takich osób 
było aż 111, najwięcej z Zespołu Szkół 
nr 1 w Swarzędzu – bo aż 26. Licząc od 
września do czerwca, będą one otrzymy-
wały 250 zł  miesięcznie. Na stypendia 
naukowe dla wyróżniających się uczniów 
przeznaczyliśmy prawie 300 tys. zł.

Do młodzieży, która uczy się w szko-
łach branżowych I stopnia, trafiły 23 
nagrody starosty poznańskiego. Prymusi 
otrzymali je za średnią ocen co najmniej 
4,25 z przedmiotów zawodowych i 4,0 
z przedmiotów ogólnokształcących. 
Warunkiem było także wzorowe zacho-
wanie oraz brak oceny niedostatecznej 
z przedmiotów szkolnych. 8 osób na-
grodziliśmy za osiągnięcia sportowe, 
działalność społeczną, kulturalną i in. 
Łączna wartość wyróżnień dla 31 mło-
dych ludzi wyniosła 30 tys. zł.

Wszystkim stypendystom oraz na-
grodzonym bardzo serdecznie gratuluję 
i życzę kolejnych sukcesów.

Rozpoczyna się współpra-
ca z Politechniką

Zarządzany przez nas Zespół Szkół 
nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich 
w Swarzędzu podpisał porozumienie 
z Politechniką Poznańską. Jestem prze-
konany że wielu osobom da ona szansę 

Porozmawiajmy o Powiecie
na piękny zawodowy rozwój, podobnie 
jak bardzo popularna wśród młodzieży 
nauka w klasach patronackich takich 
firm jak Solaris czy Volkswagen. Pozwala 
ona bowiem poszerzać wiedzę oraz zdo-
bywać umiejętności praktyczne, a także 
nabywać konkretne uprawnienia. Otwar-
cie się uczelni technicznej na uczniów 
jeszcze bardziej zwiększa ich zawodowe 
szanse, a dla Politechniki jest źródłem 
pozyskiwania potencjalnych studentów 
zwłaszcza takich kierunków, jak auto-
matyka, robotyka, mechatronika, czy 
choćby informatyka. Bardzo się cieszę, 
że młodzi ludzie będą mogli brać udział 
w wykładach, projektach, udostępnio-
ne zostaną im także laboratoria, a naj-
zdolniejsi realizować się będą w kołach 
naukowych i uczestniczyć w badaniach 
pod okiem naukowców. Rektor Teofil 
Jesionowski był zresztą pod wrażeniem 
bazy dydaktycznej szkoły, która w wie-
lu aspektach nie ustępuje wyposażeniu 
politechnicznemu.

Swarzędzka Jedynka jest miejscem 
wyjątkowym, które od lat rozbudowu-
jemy, wyposażamy w sprzęt najwyższej 
jakości, nawiązujemy współpracę z re-
nomowanymi firmami, stawiając na 
kształcenie zawodowe. Edukacja du-
alna umożliwia zdobycie kwalifikacji 
poszukiwanych zarówno na polskim, jak 
i na niemieckim rynku pracy. I tu, i tu 
nasi absolwenci są chętnie zatrudniani, 
a problem bezrobocia w ich przypadku 
praktycznie nie istnieje.

Sprawdźmy, czy mamy 
klimat do jazdy na  
rowerze

Dziękuję mieszkańcom naszej gminy, 
że bardzo się zaangażowali w ogólno-
polskie badanie klimatu rowerowego. 
Amatorzy jednośladów mogą wypełniać 
specjalne ankiety do 31 grudnia br. Dwa 
lata temu najlepiej oceniono przyjemność 
z jazdy i brak ograniczeń mentalnych, 
najgorzej – bezpieczeństwo poruszania 
się po jezdniach oraz objazdy robót dro-
gowych. Dzięki udziałowi w badaniach 
mają Państwo wpływ na to, jakie wa-
runki będą mieli rowerzyści w naszym 
regionie. Formularze zostały przygoto-
wane przez naukowców, a ich głównym 
celem jest przekazanie informacji, co 
działa, a co trzeba zmienić, by wszystkim 
uczestnikom ruchu drogowego jeździło 
się wygodniej i bezpieczniej. Badania 
przeprowadzane są w całej Polsce. Poza 

dopiewianami ankiety najchętniej wy-
pełniają rowerzyści z Mosiny, Kostrzyna 
i Komornik. Pytania można znaleźć pod 
adresem www.rowerowyklimat.pl, gdzie 
opublikowane są także raporty z 2020 
roku. Przesłanie wskazanej minimalnej 
liczby formularzy oznacza przygotowanie 
raportu, który potem trafia do władz 
samorządowych.

Badanie przeprowadza Polska Unia 
Mobilności Aktywnej (PUMA) w poro-
zumieniu z organizacjami rowerowymi 
w Europie, które zrzeszone są w ECF 
– Europejskiej Federacji Cyklistów. Na 
podstawie wyników, które mają zostać 
ogłoszone w maju przyszłego roku, po-
wstanie Ranking Miast Przyjaznych Ro-
werzystom, a także poprawią się warunki 
użytkowania wspólnej przestrzeni. Tych, 
którzy jeszcze tego nie zrobili, serdecznie 
zachęcam do wyrażenia opinii. 

 HPV – II dawka dla dzieci 
z powiatu poznańskiego

Na przełomie listopada i grudnia 
dzieci z rocznika 2008, które zostały 
zaszczepione przeciwko wirusowi bro-
dawczaka ludzkiego, mogą otrzymać ko-
lejny zastrzyk. Nasz powiat kontynuuje 
bowiem program walki z wywołującym 
raka wirusem brodawczaka ludzkiego. 
Skierowany jest do młodzieży zamel-
dowanej na terenie jednej z 17 gmin 
powiatu. Szczepienia poprzedzane są 
spotkaniami informacyjno-edukacyjny-
mi dla dziewcząt i chłopców oraz zain-
teresowanych rodziców czy opiekunów 
prawnych nastolatków. Całość finansuje 
powiat poznański.

Szczegółowy harmonogram dostępny 
jest na www.powiat.poznan.pl/program-
-profilaktyki-zakazen-wirusem-hpv-2 
oraz na stronie internetowej realizatora 
programu: www. edictum.pl/programy/
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powiat-poznanski-hpv-2022. Więcej na 
temat zapobiegania nowotworom szyjki 
macicy i innym chorobom wywoływanym 
przez wirus HPV można się dowiedzieć 
pod numerem telefonu 573 149 181, 789 
901 542.

Pierwszoklasiści będą 
bezpieczniejsi

Z radością informuję, że do wszyst-
kich uczniów klas pierwszych z 17 gmin 
powiatu trafiły kamizelki odblaskowe. 
Już 21. raz, wspólnie z Komendą Miejską 
Policji i Komendą Miejską Państwowej 
Straży Pożarnej w Poznaniu,  przeprowa-
dziliśmy akcję „Bezpieczny pierwszokla-
sista”. Do podstawówek w naszej gminie 
(Dąbrowy, Dąbrówki, Dopiewca, Kona-
rzewa, Skórzewa, a także do zespołów 
szkolno-przedszkolnego w Więckowicach 

i Dopiewie) trafiło łącznie 630 sztuk. 
W sumie rozdaliśmy ich prawie 6,5 tys., 
wydając na nie prawie 100 tys. złotych. 
Uważam jednak, że na bezpieczeństwie 
nie można oszczędzać. Dotychczas dzie-
ciom i dorosłym przekazaliśmy 78 tys. 
elementów odblaskowych. Spotkania 
z najmłodszymi i ich opiekunami są też 
dobrą okazją, by przypominać o zasa-
dach poruszania się pieszych na drodze.

Przypominam także, że wspólnie ze 
strażakami prowadzimy konkurs „Czuj-
ka tlenku węgla może uratować Twoje 
życie”. Szczególnie w okresie grzewczym 
warto posiadać to niewielkie urządze-
nie wykrywające śmiercionośny czad. 
Ze szczegółami akcji można się zapoznać 
na stronach internetowych www.powiat.
poznan.pl oraz www.kmpsp.poznan.pl 

Z okazji zbliżających się świąt  Bo-
żego Narodzenia mieszkańcom gminy 
Dopiewo, jak i całego powiatu poznań-
skiego życzę, aby ten magiczny czas 
wypełnił Państwa serca miłością, spo-
kojem i wiarą w lepsze jutro. Niech te 
chwile będą  pełne uśmiechu,  radości 
i wzajemnego zrozumienia, a nowy rok 
przyniesie wiele pozytywnych zdarzeń, 
pozwalając na realizację wszelkich 
zamierzeń w życiu zawodowym oraz 
prywatnym.

Tomasz Łubiński 
Wicestarosta Poznański 

Fot. Arch. T. Łubińskiego 
Zapraszamy do odwiedzania 

strony: powiat.poznan.pl

Monopol na spotkania

sytuacje, tutaj dotyczące spotkań z po-
słem Bartłomiejem Wróblewskim, mia-
ły miejsce także m.in. w Czerwonaku, 
Suchym Lesie i Tarnowie Podgórnym.

Dlaczego o czym piszę? Jako spo-
łeczeństwo obywatelskie nie możemy 
pozwolić, aby przestrzeń publiczną za-
właszczała jedna, najgłośniejsza – ponoć 
najbardziej tolerancyjna, grupa, która 
rości sobie prawa do decydowania, z kim 
mieszkańcy danej gminy mają prawo się 
spotykać, a z kim nie. Najczęściej w wyżej 
wymienionych przypadkach było tak, 
że sprzeciw wobec spotkania wyrażała 
niewielka, kilkuosobowa grupa osób, 
która nagłaśniała temat i wręcz doma-
gała się, często w niewybredny sposób, 
odwołania zaplanowanych wydarzeń, 
niemal zastraszając organizatorów i oso-
by, które chciałyby w tych spotkaniach 
uczestniczyć. Czy to jest demokracja? 
Czy wyrażający głośny sprzeciw wobec 
organizacji spotkań, wiedzą o tym, że 
w Polsce obowiązuje konstytucyjna wol-
ność słowa? Nie dajmy się zastraszyć 
mniejszości, ich medialny wrzask jest 
przejawem ich bezsilności.

Zgodnie z ustawą o wykonywaniu 
mandatu posła i senatora, parlamenta-
rzyści „powinni informować wyborców 
o swojej pracy i działalności organu, do 

którego zostali powołani” – również radni 
obowiązani są do utrzymywania stałej 
więzi z mieszkańcami i przyjmowania 
ich zgłoszeń. Jednym ze sposób reali-
zacji tego obowiązku są bezpośrednie 
spotkania z mieszkańcami.

W Powiecie Poznańskim w ostatnich 
wyborach parlamentarnych w 2019 r. na 
Prawo i Sprawiedliwość oddano ponad 
27% głosów – dlaczego zatem dąży się 
do wykluczenia z przestrzeni publicznej 
naszych mieszkańców, z których ponad 
co czwarty, głosował na PiS? Budynki 
użyteczności publicznej powinny słu-
żyć wszystkim mieszkańcom. Powin-
ny obowiązywać jasne regulaminy ich 
wynajmowania, a także dbałość przez 
gminy o gospodarność w wynajmowaniu 
pomieszczeń, które do gminy należą.

Nie słychać, aby w naszym powiecie 
spotkania z politykami innych partii po-
litycznych były odwoływane. Nie słychać 
także, aby organizatorzy wypowiadali 
sale. Odpowiedź dlaczego tak jest, po-
zostawiam Państwu.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia  
Mieszkańcom Gminy Dopiewo oraz 
Czytelnikom Czasu Dopiewa życzę au-
tentycznej radości  z faktu narodzenia 
Pana Jezusa oraz wszelkiej pomyślności  
w Nowym 2023 Roku.

Paweł Ratajczak, Radny  
Powiatu Poznańskiego

W ostatnich miesiącach w kilku 
gminach Powiatu Poznańskiego miały 
miejsce sytuacje, w których zaplanowane 
wcześniej spotkania z politykami Pra-
wa i Sprawiedliwości, na krótko przed 
ogłoszonym publicznie terminem, były 
przenoszone w inne miejsca.

Sytuacja ta po raz pierwszy wydarzy-
ła się w Zalasewie, w gminie Swarzędz, 
w lipcu bieżącego roku, gdy tamtejsze 
władze już po ogłoszeniu terminu i miej-
sca spotkania z prezesem Prawa i Spra-
wiedliwości Jarosławem Kaczyńskim, 
po sprzeciwie części mieszkańców, zre-
zygnowały z wynajęcia sali w tamtejszej 
szkole. W kolejnych miesiącach podobne 
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ekologia

Wraz z dynamicznym rozwojem 
Gminy Dopiewo konieczne są nakłady 
na rozbudowę infrastruktury. Dosko-
nałym tego przykładem jest rozbudowa 
Oczyszczalni Ścieków w Dąbrówce. Na 
mocy umowy zawartej pomiędzy Gminą 
Dopiewo, a Spółką Miko-Tech Sp. z o.o. 
z Łazisk Górnych realizowana jest kolej-
na rozbudowa tego obiektu. Inwestorem 
jest Gmina Dopiewo, która na realizację 
zadania pozyskała dofinansowanie ze 
środków Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych , w kwocie 2,4 mln zł.  War-
tość robót to ponad 43 mln zł. Zgodnie 
z założonym planem, budowa powinna 
zakończyć się w lipcu 2024 r.

Przypomnijmy - wybudowana 
w 2008 r. Oczyszczalnia Ścieków w Dą-
brówce eksploatowana przez Zakład 
Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzi-
bą w Dopiewie przechodziła już jedną 
rozbudowę w latach 2013-2014. Prz 
pustowość obiektu została wówczas p 
dwojona. Dalszy rozwój obiektu zakładał 
kolejne rozbudowy w zależności od tempa 
wzrostu napływu ścieków. Zakładano 
rozbudowę oczyszczalni z podziałem na 
dwa kolejne etapy. Koncepcja ta została 
zmieniona ze względu na intensywny 
rozwój zlewni oraz ilość ścieków do niej 
dopływających i dowożonych. Po analizie 

Wartość: 43 499 934 zł. 
Dofinansowanie: 2,4 mln zł 

Termin realizacji: lipiec 2024 r. 

Wykonawca: MIKO-TECH sp. z o.o. 

Rozbudowa Oczyszczalni 
Ścieków w Dąbrówce

okazało się, że etapowanie rozbudowy 
jest niemożliwe i należy wykonać inwe-
stycje w całości. 

Wynikiem podjętych starań jest re-
alizowana obecnie inwestycja. W ramach 
tego zadania „serce” oczyszczalni, czyli 
reaktor biologiczny zostanie rozbudowa-
ny o dwa nowe bloki. Jest to dwukrotny 
wzrost objętości tej części oczyszczalni.  
Objętość jednego zbiornika reaktora to 
ponad 3 100 m3. Inwestycja zakresem 
obejmuje również m.in. budowę: osadni-
ków wtórnych, zbiornika osadu ustabili-
zowanego, budynku osadu i koagulantów, 
magazynu osadu odwodnionego, punktu 

czyszczenia wozów technicznych. 
Ponadto zostaną wykonane również 

prace adaptacyjne i remontowe. Najbar-
dziej wysłużone urządzenia zostaną wy-
mienione, a te których stan techniczny 
jest co najmniej zadowalający zostaną 
przeznaczone do dalszej eksploatacji. 
Zakłada się, że po rozbudowie przepu-
stowość hydrauliczna całego obiektu 
wzrośnie ponad dwukrotnie. Zasadniczo 
nie zmieni się technologia oczyszczania 
ścieków bazująca na pracy z wykorzy-
staniem osadu czynnego. 

Trwają aktualnie prace związane 
z budową żelbetowych konstrukcji re-
aktorów biologicznych, budynku osadu 
i koagulantów oraz budynku agregatów. 

Inwestycja ta jest kluczowa dla 

zachowania standardów oczyszczania 
ścieków. Bez niej niemożliwe byłoby 
dotrzymanie parametrów jakościowych 
ścieków oczyszczonych, które trafiają 
do środowiska naturalnego. Patrząc na 
tempo rozwoju zlewni, czyli obszaru 
z jakiego trafiają ścieki do oczyszczal-
ni z pewnością nie będzie to ostatnia 
inwestycja w gospodarce ściekowej na 
terenie Gminy Dopiewo. 

***

Zdrowych i pogodnych Świąt i 
szczęśliwego Nowego Roku.

*** 

Sławomir Skrzypczak,  
Prezes Zakładu Usług  

Komunalnych Sp. z o.o. w Dopiewie 
Fot. Arch. ZUK Dopiewo i Miko-Tech 

Gmina Dopiewo otrzymała na 
rozbudowę oczyszczalni w Dą-

brówce dofinansowanie w 2020 r. 
w kwocie 2,4 mln zł z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych 
(w ramach środków Funduszu 

Przeciwdziała COVID-19 dla JST).

grudzień 2022 17



inwestycje

Drzwi mają się tam nie zamykać – 
mówi o powstającej w Dąbrowie świetlicy 
wiejskiej sołtys Krzysztof Dorna. Budy-
nek z pomieszczeniami o powierzchni 
201 m kw. i przylegającym do niego 
parkingiem ma być gotowy latem przy-
szłego roku. 

Wewnątrz świetlicy, której koszt 
wyniesie 2 mln 182 tys. zł zaplanowa-
ne zostały sala spotkań, szatnie, toalety 
męskie, damskie oraz dla niepełnospraw-
nych, kuchnia cateringowa wraz ze zmy-
walnią i magazynem, pom. gospodarcze 
oraz  kotłownia. Inwestycja powstaje 
przy ul. Tęczowej i – jak podkreśla sołtys 
Dorna – jest to dobra, strategiczna lokali-
zacja. – Wyobrażam sobie, że nawiążemy 
współpracę ze szkołą, żeby tamtejsze 
dzieci i młodzież mogły przychodzić do 
świetlicy na dodatkowe, pozalekcyjne 
zajęcia. To będzie też miejsce dla naszego 
Koła Seniora – planuje sołtys. – A może 
i Koło Gospodyń Wiejskich, jak się zre-
aktywuje. No w każdym razie ma tam się 
dużo dziać – dodaje z radością.  Dyrektor 

W świetlicy w Dąbrowie będzie się działo

Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie 
Magdalena Popłońska-Kowalska też się 
cieszy z dąbrowskiej świetlicy, bo będzie 
to kolejny przyczółek powstającego w Pa-
lędziu Centrum Aktywności Lokalnej 
i kolejne miejsce, w którym można będzie 
realizować założenia gminnej polityki 
senioralnej.

Sołtys wspólnie z Wójtem Pawłem 
Przepiórą wyliczają istotne inwestycje, 
które udało się w Dąbrowie zrealizować 
albo są w trakcie realizacji na przestrzeni 
ostatnich lat. To niewątpliwie reaktywa-
cja szkoły podstawowej. Dzięki rozbudo-
wie może się w niej obecnie uczyć 500 
dzieci. Istotne są też budowy ważnych 
dla miejscowości dróg – ul. Szkolnej czy 
Wiejskiej, gdzie powstały kanalizacje 
sanitarna i deszczowa oraz chodniki. To 
również budowa ul. Leśnej i oświetlenie 
w kierunku Dąbrówki. W planach jest 
już drugi etap budowy ul. Leśnej dzięki 
pozyskanym dotacjom. Kończy się też 
budowa kanalizacji przy ul. Rolnej i uli-
cach przylegających. Gmina ma również 

projekty budowy ulic Ogrodowej, Okręż-
nej, Krańcowej, Szafirowej, Lazurowej 
czy Zachodniej. Jeśli sytuacja finansowa 
pozwoli, to następnych latach będą one 
realizowane. 

- Jestem dumny z tego co udało się 
w Dąbrowie zrealizować i z mieszkań-
ców, którzy mnie wspierają nie tylko 
jako sołtysa, ale też radnego Gminy 
Dopiewo – opowiada Krzysztof Dorna. 
– Oni mnie tu wszyscy znają, bo ja się 
tu urodziłem, mam tu swój warsztat, 
pracowałem też w szkole. 

W październiku wmurowano ka-
mień węgielny pod świetlicę. W tubie 
dla następnych pokoleń zostało zapisane 
– „Wbicie pierwszej łopaty pod budowę 
odbyło się po upływie 10 lat od powstania 
pomysłu na świetlicę wiejską”. – Marze-
nia się spełniają – sołtys podsumowuje 
z uśmiechem. 

Tekst i fot. Zbigniew Mamys

Nie będzie rogatek między Skórze-
wem a Plewiskami.

Trwają prace związane z budową 
skrzyżowania bezkolizyjnego w ul. 
Kolejowej w Plewiskach wraz z budową 
przyległego układu drogowego łączącej 
Skórzewo z Plewiskami (gm. Komorniki).

W marcu rozpoczęła się budowa 
wiaduktu drogowego na ul. Kolejowej 
w Plewiskach. Inwestycja jest wynikiem 
współpracy Gminy Komorniki, Gminy 
Dopiewo i Spółki PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A.

Gmina Komorniki na realizację 
inwestycji pozyskała dofinansowanie 
z Unii Europejskiej w ramach projektu 
pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzy-
żowaniach linii kolejowych z drogami 
– etap III” w wysokości ponad 7 mln zł. 

Wiadukt na ul. Kolejowej

Gminy Dopiewo przekazała w 2022r. do-
tację celową w wysokości 2 mln złotych, 
w 2023r. planowane jest przekazanie 
3,3 mln zł. Całkowity koszt inwestycji 
wynosi ponad 18 mln zł.

Planowane zakończenie prac to drugi 
kwartał 2023 roku.

Tekst i fot.Michał Juskowiak
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Zakończył się pierwszy etap remontu 
zabytkowego pałacu w Dąbrówce, w ra-
mach którego został wymieniony cały 
dach obiektu. Ponadto wykonano nową 
instalację odgromową oraz izolację fun-
damentów.

Pałac z nowym dachem

Odbiór prac konser-
watorskich, restaurator-
skich i robót budowlanych 
miał miejsce 25 listopada 
2022 r.  na spotkaniu przy 
obiekcie zabytkowym Wój-
ta Gminy Dopiewo Pawła 
Przepióry, Powiatowego 
Konserwatora Zabytków 
Wiesława Biegańskiego oraz 
przedstawicieli wykonawcy 
i użytkownika.

Koszt inwestycji to po-
nad 600 tys. zł, z czego 110 tys. zł to 
dotacja ze środków budżetowych powiatu 
poznańskiego.

Zabytkowy pałac w Dąbrówce po-
chodzi z drugiej połowy XIX w. i został 
zbudowany przez zasłużoną dla lokalnej 

społeczności rodzinę von Tempelhof. 
Znajduje się w północno-zachodniej 
części parku krajobrazowego z XVIII 
w. Zarówno pałac, jak i park wpisane 
są do rejestru zabytków. Po II wojnie 
światowej przejęło go państwo. Od tego 
czasu pełni funkcje oświatowe. Do 2003 r. 
mieściła się w nim publiczna szkoła pod-
stawowa, a następnie szkoła społeczna, 
prowadzona przez „Stowarzyszenie dla 
Przyszłości”. Kilka lat temu nadano jej 
imię podróżnika Kazimierza Nowaka”.

Dzięki uprzejmości obecnego właści-
ciela parku, którym jest RSP Dąbrówka 
i współpracy z samorządem, park jest 
dostępny dla mieszkańców i podobnie 
jak tworzone w jego sąsiedztwie przez 
gminę obiekty służy rekreacji. W sąsiedz-
twie powstał plac zabaw, mini boisko 
i pumptruck.

Dotacja w ramach naboru powiatu 
poznańskiego w 2022 r. na dofinan-
sowanie prac konserwatorskich, re-
stauratorskich lub robót budowlanych 
przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków lub znajdujących się w gmin-
nej ewidencji zabytków, położonych na 
terenie Powiatu Poznańskiego.

Michał Juskowiak 
Fot. Adam Meller, 
Michał Juskowiak

Przy stawie w Dopiewie została za-
montowana nowa siłownia zewnętrzna, 
która znajduje się na tyłach strażnicy 
oraz infokiosk zlokalizowany przy wiacie 
solarnej od strony ul. Stawnej.

Inwestycja została wykonana z do-

Siłownia i infokiosk
finansowaniem zdo-
bytym w XII edycji 
konkursu „Pięknieje 
wielkopolska wieś” 
w ramach projek-
tu „Dopiewska siła 
w sporcie i historii 
ukryta” w wysokości 
29,5 tys. zł.

Z a montow a ny 
infokiosk, jest pierw-
szym na terenie gminy 
Dopiewo, który ma on 
na celu przyczynić się 

do pogłębienia poczucia tożsamości lo-
kalnej wśród mieszkańców sołectwa oraz 
przyczyni się do zwiększenia liczby gości 
z innych sołectw gminy Dopiewo oraz 
liczby turystów odwiedzających tereny 
gminy. Na tablicy infokiosku znajdziemy 

informacje dotyczące historii, turystyki, 
rozkładów jazy komunikacji publicznej 
czy realizowanych  i zrealizowanych in-
westycji.

Siłownia zewnętrzna składa się z 5 
urządzeń mających na celu wzmacnianie 
górnych i dolnych partii ciała, w tym: 
orbitrek; podciąg integracyjny; twister 
+ wahadło; kołowrotki nożne; wioślarz.

Całkowity koszt realizacji inwestycji 
wynosi: 59,5 tys. zł

Tekst i fot. Michał Juskowiak
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Wokół Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
Fryderyka Chopina w Skórzewie zago-
spodarowano zieloną przestań, w ramach 
której posadzono ponad 
500 roślin.

Projekt zieleni wzbo-
gacił wizualnie i funk-
cjonalnie teren boiska 
przy Szkole Podstawo-
wej nr 1 im. Fryderyka 
Chopina w Skórzewie, 
zwiększył powierzch-
nię biologicznie czynną, 
poprzez zdjęcie kostki 
betonowej i od betono-
wanie terenu.

Nasadzenia zostały 
wykonane od strony ul. 
Kolejowej, dodatkowo 

Więcej zieleni wokół szkoły
obsadzono donice i rabaty na boisku. 
Łącznie w ramach projektu posadzono 
rośliny na powierzchni 508 m2 wokół 
terenu szkoły, na co składają się:
• 3 szt. drzewa liściaste ze specjalnie 

przygotowanymi siedziskami,
• 41 szt. drzewa iglaste,
• 462 szt. krzewów liściastych, pnączy, 

bylin i traw rabatowych.
Na realizację inwestycji Gmina Do-

piewo pozyskała dofinansowanie w ra-
mach Programu: „Błękitno-zielone ini-
cjatywy dla Wielkopolski” realizowanego 
przez Samorząd Województwa Wielko- polskiego wysokości 50 tys. zł brutto. 

Inwestycja została wykonana przez 
Zakład usług Komunalnych Sp. z o.o. 
w Dopiewie za kwotę 152 tys. zł brutto. 
W ramach zadania, sfinansowano usłu-
gę sadzenia, palikowania i pielęgnacji.

Celem Programu pn. „Błękitno – 
zielone inicjatywy dla Wielkopolski” 
jest zachowanie i zwiększenie terenów 
zielonych, poprawa jakości wód, wyko-
rzystanie na większą skalę odnawialnych 
źródeł energii, eliminacja zanieczysz-
czenia środowiska.

Tekst i graf. Michał Juskowiak

Nowa ścieżka edukacyjna o tematyce 
przyrodniczo-ekologiczno-historycznej 
powstała na terenie Gminy Dopiewo. 
Projekt zrealizowano w ramach przedsię-
wzięcia pn. „Wykonanie ścieżki edukacyj-
nej „Gmina Dopiewo – natura spleciona 
z tradycją i historią”, dofinansowanego 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu. 

19 przystanków z tablicami zloka-
lizowanych jest wzdłuż czerwonego 
szlaku rowerowego dookoła Gminy 
Dopiewo. Nawiązują one do walorów 
przyrodniczo-historycznych terenu, 
a także aspektów ekologicznych. Trzy 
lokalizacje stanowią miejsce wypoczynku 
i wyposażone zostały w gry edukacyjne 
o tematyce ekologiczno-przyrodniczej 
i elementy małej architektury: drewnia-
ne ławo-stoły, kosze na śmieci i stojaki 
na rowery.

Dzięki ścieżce mieszkańcy i osoby 
odwiedzające Gminę Dopiewo będą 
mogli zapoznać się z ciekawostkami 
przyrodniczymi i historycznymi z jej 
terenu. Przemierzając ścieżkę napo-
tkamy 19 przystanków uwzględniają-

Natura spleciona z tradycją i historią
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cych następującą tematykę:
• Dąbrowa: Tradycje wydobycia żwiru 

(przy ul. Leśnej)
• Dąbrówka: Zespół rezydencjal-

no-folwarczny (przy lipie w parku 
obok pałacu)

• Dąbrówka: Krajobrazowy Park 
Przypałacowy (przy lipie w parku 
obok pałacu)

• Dopiewiec: Bocian czarny w La-
sach Zakrzewsko-Palędzkich (przy 
ul. Wierzbowej)

• Dopiewo: Bazar – miejsce trady-
cji (przy ul. Wyzwolenia)

• Gołuski: Obóz pracy w Gołu-
skach (przy ul. Szkolnej)

• Konarzewo: – Glinki: Jezioro Ko-
narzewskie (przy ul. Glinki)

• Konarzewo: Pałac i Park (przy 
ul. Kościelnej)

• Konarzewo: Kościół parafialny pw. 
Św. Marcina i św. Piotra w Oko-
wach (przy kościele)

• Lisówki: Jezioro Tomickie (przy 
ul. Jeziornej)

• Skórzewo: Kościół parafialny pw. 

św. Marcina i św. Wincentego Mę-
czennika (przy ul. Batorowskiej)

• Trzcielin: Obszar ochrony ścisłej 
„Trzcielińskie Bagno” (przy ul. To-
polowej)

• Trzcielin: Trzy dwory w Trzcieli-
nie (przy Trzcielińskiej strefie re-
kreacyjnej)

• Więckowice: Majątek rodziny Bre-
zów (przy ul. Parkowej)

• Zborowo: Jezioro Niepruszew-
skie (przy ul. Wioślarskiej)

• Żarnowiec: Źródełko wywierzysko-
we (przy wiacie biesiadnej)

Ponadto utworzono trzy skwerki 
edukacyjne - miejsca wypoczynku:
• Dopiewo - przy Oczyszczalni ście-

ków i Punkcie Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych, poznamy 
aspekty związane z zanieczysz-
czeniem wód, a dzieci będą mogły 
skorzystać z gier edukacyjnych 
poruszających tematykę segrega-
cji śmieci i recyklingu,

• Skórzewo - w parku znajdziemy ta-
blicę edukacyjną o odnawialnych 

źródłach energii oraz grę o zwie-
rzętach parkowych,

• Trzcielin - zamontowano tablicę 
edukacyjną o formach ochrony 
przyrody oraz grę o florze i faunie 
obszaru ochrony ścisłej „Trzcieliń-
skie Bagno”.

Przedsięwzięcie dofinansowano 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu. Całkowity koszt 
realizacji wyniósł 79,5 zł, w tym dotacja 
wyniosła 63,5 tys. zł .

Milena Wolna, Michał Juskowiak 
Fot. Arch. UG

Spotkanie z mieszkańcami Gołusek 
w sprawie budowy ścieżki pieszo-rowe-
rowej na odcinku od Palędzia, przez Go-
łuski do wyjazdu w kierunku Głucho-
wa odbyło się 10 listopada w Urzędzie 
Gminy Dopiewo.

Zebrani w sali konferencyjnej Urzę-
du chcieli się dowiedzieć jakie są losy 
inwestycji niezbędnej dla mieszkańców 
ze względów komunikacyjnych i bezpie-
czeństwa na drodze.

Wójt Paweł Przepióra, któremu to-
warzyszyli na tym spotkaniu radny Jan 
Bąk, sołtys Gołusek Tadeusz Plenzler oraz 
szefowa referatu inwestycji Aleksandra 
Rutyna, przedstawił aktualną sytuację 
w tej sprawie informując, że uchwałą rad-
nych z kwietnia 2020 r. Gmina przejęła 
od Powiatu Poznańskiego - do którego 
należy droga - zadanie wybudowania 
wzdłuż niej ścieżki pieszo-rowerowej. 
Prace nad projektem ścieżki rozpoczęły 
się 2020 r. i w założeniu projekt miał 
być gotowy do końca 2021 r.  Niestety 
pojawiły się obiektywne przesłanki  opóź-
niające inwestycję – m.in. brak ostatecz-
nych podziałów gruntów przyległych do 
tej inwestycji. Obecnie postanowienia 
Wojewody pozwalają na przywrócenie 
prac projektowych, które mają potrwać 
do czerwca 2023 r. Po tym terminie 
trzeba zabezpieczyć środki finansowe 
i rozpocząć  procedurę przetargową. Na 
przełomie 2023/2024 powinny rozpocząć 

Z mieszkańcami o ścieżce w Gołuskach

się prace budowlane. Wójt poinformował 
również, że inwestycja może kosztować 
ok. 6 mln zł, co stanowi istotne obcią-
żenie budżetu Gminy.  

Mieszkańcy pytali, czy ze względu na 
ewentualne odwołania dotyczące wykupu 
działek nie wydłużą się przedstawione 
terminy. Wójt wyjaśnił, że ZRID w ta-
kiej sytuacji będzie wydany z klauzulą 
wykonalności, a ewentualne procedury 
odszkodowawcze potoczą się odrębnym 
trybem, bez wpływu na te terminy. Pa-
dały również pytania, czy do momentu 
wybudowania ścieżki można podwyższyć 
bezpieczeństwo mieszkańców poprzez 
organizację tymczasowych przejść dla 
pieszych. W tej sprawie Wójt interwe-
niował już w Starostwie Powiatowym 
(zarządza tą drogą, jako powiatową) 

w czasie obowiązywania objazdu ze 
względu budowę ronda w Dąbrówce. 
Niestety organizacja  przejścia tymcza-
sowego wymaga wszelkich pozwoleń, 
projektów i formalności, podobnie jak 
w przypadku budowy przejścia docelowe-
go, co jest bardzo czasochłonne. Jednak 
Wójt wyraził gotowość do dalszego wspie-
rania takich postulatów, dotyczących 
również dodatkowego oznakowania, jeśli 
mieszkańcy wspólnie będą w tej sprawie 
interweniować w instytucjach powiato-
wych czy na szczeblu centralnym, gdzie 
wydanie odpowiednich rozporządzeń 
mogłoby znacznie usprawnić i ułatwić 
zrealizowanie takich zadań.

Tekst i fot. Zbigniew Mamys 
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99 laptopów i 5 tabletów otrzymali 
mieszkańcy Gminy Dopiewo w ramach 
projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pe-
geerowskich w rozwoju cyfrowym”. 
Urządzenia pozyskał Urząd Gminy, 
przeprowadzając nabór wniosków i wy-
stępując o grant. Przekazanie sprzętu 
dzieciom i wnukom byłych pracowników 
działającego kiedyś w Gminie Dopiewo 
Państwowego Gospodarstwa Rolnego 
Konarzewo miało miejsce 2 grudnia 
w konarzewskim Centrum Rehabilita-
cyjno – Kulturalnym. 

Otwierając spotkanie, Wójt Paweł 
Przepióra życzył osobom, które przyszły 
odebrać sprzęt informatyczny, satysfakcji 
z jego użytkowania. Symbolicznie wręczył 
laptopy i pogratulował 7-letniej Ame-
lii Kleszcz - najmłodszej uczestniczce 

projektu i 20-letniemu Wojciechowi 
Kaczmarkowi - najstarszemu spośród 
beneficjentów. Każdy z właścicieli nowych 
urządzeń musiał dopełnić formalności, 
by móc zabrać komputer do domu.

Grant pokrył w 100 procentach koszty 
zakupu sprzętu komputerowego przez 

Przekazanie laptopów i tabletów

Gminę Dopiewo dla mieszkańców. Otrzy-
mała ona dla nich dofinansowanie w wy-
sokości 252,5 tys. zł. W wyznaczonym 
terminie naboru w Urzędzie Gminy Do-
piewo zostało złożonych 108 wniosków, 
z czego pozytywną weryfikację przeszły 
104. Wśród uczestników większość, bo 

80 to uczniowie szkół podstawowych.
Regulamin przewidywał możliwość 

przekazania sprzętu uczniom szkół pod-
stawowych i średnich oraz oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawo-
wych. 

Udział w konkursie mogły wziąć 
gminy posiadające status gminy po-
pegeerowskiej. Uprawnionych było 
prawie 1600 gmin. Nabór deklaracji 
przeprowadzony został w październi-
ku 2021 r. Pierwotnie przewidywano 
rozdysponowanie środków w wyso-
kości 80 mln. zł, ale na skutek dużego 
zainteresowania programem instytucja 
zarządzająca grantem podniosła pułap 
do prawie 590 mln.  

Nazwa projektu: Granty PPGR - 
Wsparcie dzieci i wnuków byłych pra-
cowników PGR w rozwoju cyfrowym. Do-
finansowanie z Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa, w ramach reakcji Unii 
Europejskiej na pandemię COVID-19.

Milena Wolna, Adam Mendrala 
Fot. Michał Juskowiak, 

Adam Mendrala
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OPS / LGD Źródło

Regionalny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Poznaniu rozstrzygnął konkurs 
na inicjatywę „Wielkopolska Otwarta 
dla Kadry Socjalnej” – 2022, którego 
tematem tegorocznej edycji były pod-
jęte działania na rzecz wsparcia i inte-
gracji osób uciekających przed wojną 
w Ukrainie.

Wśród Laureatów znalazł się Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Dopiewie, 
nagrodzony za inicjatywę ”Po-MOCNI 
Ukrainie”. Partnerami dopiewskiego 
OPS-u byli GBPiCK w Dopiewie, Urzę-
dem Gminy oraz lokalne instytucje, or-
ganizacje pozarządowe i wolontariusze. 

„Po-MOCNI Ukrainie” z nagrodą ROPS-u

W ramach inicjatywy podjętych zostało 
szereg działań wspierających  osoby przy-
bywające na terenie Gminy z powodu 
konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

Oprócz OPS Dopiewo (miejsce 
2.) laureatami tegorocznego konkur-
su zostali: Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Grodźcu, za inicjatywę: 
„Gmina Grodziec dla Ukrainy” (miej-
sce 1.) i Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Krotoszynie, za inicjatywę 
„Klub Integracji” (miejsce 3). Wyróżniono 
również 4 inne instytucje  pomocowe.

Nagrodą dla laureatów będą szko-
lenia „szyte na miarę”, które zostaną 

zrealizowane w 2023 r.
Na temat inicjatywy OPS Dopiewo 

można przeczytać na stronie: dopiewo.pl

Magdalena Popłońska – Kowalska 
Fot. Michał Juskowiak

Lokalna Grupa Działania „Źródło” 
realizowała Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich od 2009 r. Zasięgiem stowa-
rzyszenie objęło obszar gmin Buk, Dopie-
wo i Stęszew. Obecnie LGD rozpoczyna 
przygotowania do pozyskania nowych 
środków na kolejne lata programowania. 

Czym jest lokalna grupa 
działania? 

LGD są to organizacje pozarządowe 
działające zazwyczaj w formie stowarzy-
szeń, dla których organem nadzoru jest 
Marszałek Województwa. Organizacje 
te pozyskują środki na swoje działania 
między innymi z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Dotychczas LGD 
zrealizowało perspektywę finansową 
PROW 2007-2013 oraz realizuje PROW 
2014-2020 (która w związku z sytuacją 
epidemiczną trwa nadal). Teraz stowa-
rzyszenie ubiega się o środki na kolejne 
lata, tym razem będą one mogły zostać 
rozdysponowane również dla mieszkań-

Przygotowania LGD Źródło  
do nowej perspektywy finansowej

ców, instytucji czy organizacji 
pozarządowych z gminy Ko-
morniki.

Na co można pozy-
skać środki?

Dotychczas LGD realizowało 
konkursy z zakresu:
• rozwijania działalności go-

spodarczej – można było 
pozyskać do 100 000 zł na 
rozwój już funkcjonującej 
działalności z obszaru ob-
jętego strategią,

• podejmowania działal-
ności gospodarczej – do 
pozyskania była premia 
w wysokości 50 000 zł 
dla nowych firm,

• zachowanie Dziedzictwa 
Lokalnego – wnioskodawcy 
inwestowali miejsca waż-
nych dla obszaru, w prze-
strzeń publiczną,
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LGD / nagrody

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopie-
wie rozpoczął przyjmowanie wniosków 
o zakup preferencyjny paliwa stałego 
w ramach procesu sprzedaży węgla 
zarządzanego przez Gminę Dopiewo.

Warunkiem pozytywnego rozpatrze-
nia wniosku o zakup węgla w preferen-
cyjnej cenie jest:
• niedokonanie zakupu węgla na se-

zon grzewczy przypadający na lata 
2022–2023, po cenie niższej niż 
2000 zł brutto za tonę,

• posiadanie uprawnienia przez 
gospodarstwo domowe, w skład 

Wnioski węglowe 

którego wchodzi wnioskodawca, do 
dodatku węglowego na podstawie 
ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. 
o dodatku węglowym.

• rozwój niekomercyjnej infrastruk-
tury – pod tym hasłem powstały: 
place zabaw, boiska sportowe, ścież-
ki edukacyjne.

LGD realizuje również projekty 
grantowe w zakresie organizacji wol-
nego czasu dla dzieci czy warsztatów 
dla mieszkańców. Pracownicy biura 
LGD „Źródło” nieodpłatnie pomagają 
wnioskodawcom w przygotowaniu do-
kumentacji aplikacyjnej.

Zanim jednak zostaną ogłoszone 
konkursy zapraszamy do odwiedzania 
strony: www.lgdzrodlo.pl i do śledzenia 
profilu na facebooku.

Dlaczego LGD jest  
ważne? 

Pieniądze w lokalnej grupie dzia-
łania pochodzą ze środków z UE oraz 
wymaganego wkładu krajowego, jednak 
pomysły na wydatkowanie tych środków 
pochodzą od mieszkańców. Oznacza to, 
że strategia na kolejne lata jest budowana 
przy udziale lokalnej społeczności. Głos 
mieszkańców jest niezwykle ważny, dla-
tego też organizowane są spotkania i na 

ich podstawie powstaje analiza SWOT, 
ustalane są potrzeby, stawiane cele,  
następnie Państwa koncepcje zostają 
wpasowane w ramy, które narzucają 
dokumenty programowe.

W mijającej perspektywie LGD 
rozdysponowało 1 009 923,80 euro 
(nie jest to kwota ostateczna, harmo-
nogram naborów jest w trakcie reali-
zacji). 165 027,42 euro Wnioskodawcy 
wykorzystali na zagospodarowanie 
terenów przy jeziorach, przestrzeń pu-
bliczną, miejsca obserwacji przyrody. 
268 889,18 euro zostało przeznaczone 
na obiekty sportowo-rekreacyjne, place 
zabaw czy przygotowanie miejsc na cele 
społeczno-kulturowe. 216 247,96 euro 
zostało oddane w ręce mieszkańców 
i dzięki tym środkom powstało już 18 
nowych przedsiębiorstw. Natomiast 19 
działających już firm pozyskało łącznie 
359 759,24 euro na doposażenie działal-

ności. Spośród wniosków, które przeszły 
przez  biuro LGD w obecnej perspektywie 
79 jest rozliczonych, lub ma podpisaną 
umowę z Samorządem Województwa 
Wielkopolskiego.

Więcej informacji na stronie: www.
lgdzrodlo.pl 

Ankieta
Za pośrednictwem strony www.

lgdzrodlo.pl , do 30 grudnia mieszkań-
cy obszaru działania LGD Źródło mogą 
wypełnić ankietę. W związku ze zbliża-
jącą się nową perspektywą finansową, 
chcielibyśmy poznać zdanie mieszkańców 
na temat przyszłych kierunków dzia-
łalności LGD.  

Marta Kubiak, Kierownik Biura 
Stowarzyszenie - Lokalna  
Grupa Działania „Źródło”

Wnioski o preferencyjny zakup paliwa 
stałego można składać:

Osobiście w siedzibie Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Dopiewie, ul. Kona-
rzewska 12, 62-070 Dopiewo.

Elektronicznie za pośrednictwem por-
talu ePuap z wykorzystaniem formularza 
pismo ogólne do podmiotu publicznego 
(dołącz wypełniony formularz wniosku 
i podpisz pismo podpisem zaufanym albo 
podpisem osobistym).

Drogą pocztową na adres: Ośrodek 
Pomocy Społecznej, ul. Konarzewska 
12, 62-070 Dopiewo.

Formularze można pobrać ze strony 
dopiewo.pl.

Remigiusz Hemmerling

Samorząd gminy Dopiewo zaprasza 
mieszkańców, firmy z terenu gminy, or-
ganizacje, instytucje i grupy nieformalne 
do zgłaszania kandydatów do nagród 
„Dopiewski Filar” i „Dopiewski Talent”. 
Na dostarczenie zgłoszeń w obu przypad-
kach czeka do końca 2022 r. Dokumenty 
zgłoszeniowe dostępne są na stronie: 
dopiewo.pl . 

Wypełnione formularze należy 
dostarczyć do 31 grudnia 2022 r. do 
Urzędu Gminy Dopiewo (przynieść, 
wysłać pocztą tradycyjną lub emailem 

Poszukiwany Talent i trzy Filary
– decyduje data wpływu). Wręczenie 
nagród odbędzie się na uroczystej gali 
na początku 2023 r.

Dopiewski Talent
Nagroda „Dopiewski Ta-

lent” im. Adriana Napierały Wój-
ta Gminy Dopiewo w latach 
2014 - 2020 została ustanowiona w paź-
dzierniku 2021 r. przez Radę Gminy 
Dopiewo. Jest wyróżnieniem dla osób 
młodych do 26 roku życia, których 
uzdolnienia, wiedza, osiągane wyniki 

są szczególne w skali regionu, kraju 
i świata. Przyznawana jest raz w roku 
– jednej osobie. Laureatem pierwszej 
edycji został Kosma Kasprzak – młody 
matematyk.

Dopiewski Filar
Nagroda Wójta Gminy Dopiewo 

„Dopiewski Filar” ma charakter hono-
rowy. Przyznawana była dotąd 5-krotnie. 
Podczas każdej edycji w 3 kategoriach: 
„animator”, „ambasador” i „super–filar”. 
Otrzymują ją osoby, które wyróżniają 
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nagrody / jubileusze

się działalnością, dorobkiem i osiągnię-
ciami, przyczyniając się do integracji 
gminnych środowisk lub propagowania 
dobrego imienia gminy, są wzorem do 
naśladowania dla innych. 

Statuetkę „Dopiewskiego Filara” 
otrzymało do tej pory 15 osób. Ostatnio 
(po roku przerwy) laureatami zostali – 
w kolejności kategorii powyżej: Kinga 
Żelechowska Wiśniewska – instruktorka 
tańca, animatorka i przedsiębiorczy-

Pary, które przeżyły ze sobą 50 lat 
odebrały z rąk Wójta Gminy Dopiewo - 
Pawła Przepióry „Medale za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie” przyznane przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
Były kwiaty, dyplomy gratulacyjne i kosze 
upominkowe. Uroczystość odbyła się 23 
listopada w skórzewskim „Smakoszu”. 
Wszystkim parom gratulujemy, życząc 
zdrowia i radości.

 Odznaczenia otrzymali:
• Adamczak Stanisław i Bożenna
• Anteccy Zbigniew i Alina
• Badyna Roman i Halina
• Dudziak Marek i Jolanta
• Frątczak Henryk i Aniela
• Gramera Zenon i Lesława
• Gryska Eugeniusz i Danuta
• Jasińscy Tomasz i Jolanta
• Kalawscy Andrzej i Ludomira
• Koncewicz Marian i Teresa
• Kwiatkowscy Zbigniew i Jolanta
• Lubawy Zbigniew i Lubawa Emilia
• Machniccy Józef i Krystyna
• Markiewicz Kazimierz i Elżbieta

Złote Gody 2022

• Matuszewscy Henryk i Janina
• Nowak Edward i Maria
• Nowak Roman i Maria
• Nowakowscy Zbigniew i Krystyna

• Pieczak Tadeusz i Anna
• Piotrowscy Eugeniusz i Elżbieta
• Radeccy Jan i Teresa
• Salamon Henryk i Stanisława
• Siwczak Tadeusz i Barbara
• Stranz Andrzej i Krystyna
• Szajkowscy Marian i Danuta
• Szynańscy Łukasz i Małgorzata
• Świerscy Jacek i Teresa 
• Tuliszkowie Jarosław i Danuta
• Wawrzyniak Marian i Ksawera
• Woźni Wiesław i Krystyna

Natalia Szajstek, Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego w Dopiewie 

Fot. A. Mendrala

ni, Przemysław Witek 
– pianista i wykładowca 
akademicki oraz Teresa 
Kośmicka – zasłużona 
dla społeczności lokalnej 
i ruchu spółdzielczego 
prezes SPR „Agrofirma”. 

AM 
Graf. Michał Juskowiak

Czekamy na  zgłoszenia

Pary małżeńskie obchodzące 
w 2023 r. jubileusz 50-lecia pożycia 
małżeńskiego prosimy o zgłoszenie się 
do 31 stycznia 2023 r. osobiście przez 
małżonków w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Dopiewie. 

Zgłoszenie będzie podstawą do spo-
rządzenia wniosku do Prezydenta RP, za 
pośrednictwem Wojewody Wielkopol-
skiego, o nadanie „Medali  za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie” i zorganizowania 
uroczystości ich wręczenia. 

Jubilaci, którzy nie zgłoszą się oso-
biście, nie zostaną ujęci w zbiorowym 
wniosku.

Miejsce przyjmowania zgłoszeń: 
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Wyzwole-
nia 24 – budynek B, pokój nr.2. Czynny 
w godzinach : poniedziałki 9:00-17:00, 
od wtorku do piątku 7:30-15:30. Tel. Kon-
taktowy (61) 8906 429 lub 8906 428.
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jubileusze

Żelazne Gody obchodzili niedawno 
Państwo Zofia i Bernard Trybuś z Dąbro-
wy (16 listopada 2022 r.) oraz Państwo 
Helena i Dominik Manyś z Dopiewa (27 
listopada 2022 r.). 

Z tej okazji Jubilatów odwiedził Wójt 
Gminy Dopiewo Paweł Przepióra, który 
złożył życzenia i pogratulował wspólnie 
przeżytych 65 lat. 

Państwo Trybusiowie 

Związek małżeński, zawarli 16 listo-
pada 1957 r. w USC w Palędziu. Ślubowali 
sobie w kościele parafialnym w Skorze-
wie. Młoda para zamieszkała w Dąbrowie, 
w której mieszkają do dziś.

Pan Bernard urodził się w Konarze-
wie. Całe życie z rodzicami mieszkał 
w Dopiewcu. Ich dom rodzinny, który 
znajdował się naprzeciw szkoły pod-
stawowej w Dopiewcu, już nie istnieje, 
po śmierci rodziców został rozebrany. 
Ma za sobą 90 lat życia, pamięta czasy, 

w których majątkiem Ko-
narzewo gospodarowała 
rodzina Czartoryskich. 

Pani Zofia (89), po-
chodzi z Żabikowa – wsi, 
która dziś jest dzielnicą 
Lubonia. Jest siostrą śp. 
Edmunda Frąckowiaka 
byłego, wieloletniego Soł-
tysa Dąbrowy. Po ślubie 
zamieszkała wraz z mężem w Dąbrowie. 

Początkowo pracowała 
jako kucharka, goto-
wała dla studentów. 
Po urodzeniu dzieci 
zajęła się prowadze-
niem domu, gospodar-
stwa. Pamięta lata 60 
XX w., kiedy na ulicy, 
na której zamieszkali, 
było tylko 11 domów 
po jednej stronie drogi, 
druga strona drogi to 
były bezkresne ciągną-
ce się po horyzont pola 
uprawne.  Państwo 

Trybusiowie maja dwoje dzieci - cór-
kę i syna. Doczekali się 5 wnuków i 6 
prawnuków. 

Państwo Manyś 
Są mieszkańcami Dopiewa. Ślub 

cywilny wzięli 65 lat temu 27 listopa-
da w USC w Dopiewie. Dom rodzinny 
budowali sposobem gospodarczym, przy 
pomocy sąsiadów i ludzi dobrej woli. Sami 
kopali fundamenty i wypalali własne 
cegły z pozyskanej przez siebie gliny. 

Pani Helena od urodzenia mieszka 
w Dopiewie, Pan Dominik pochodzi 
z Opalenicy. W młodości On pracował 
jako maszynista na kolei w Zbąszynku, 
Ona w cukrowni. Wpadli sobie w oko na 
potańcówce pracowniczej.  

W czasach stalinowskich Pan Domi-
nik jako młody 19 letni chłopak - syn 
powstańca Wielkopolskiego, został osą-
dzony jako wróg narodu i przez 5 lat 
przebywał w więzieniu. W latach 90. 
został członkiem Związku Kombatan-
tów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych 
Więźniów Politycznych.

Pani Helena przez 32 lata (od 1958 do 
1990 roku) pracowała w Urzędzie Gminy 
Dopiewo, w budynku na ul. Leśnej 1c, 
udzielała ślubów cywilnych. Później była 
Sekretarzem Gminy.

***    
Obu „Żelaznym Parom” serdecz-

nie gratulujemy, życzymy zdrowia, 
spokoju i wszelkiej pomyślności na 

kolejne, wspólnie przeżyte lata.

Tekst i fot. Beata Spychała

Żelazne Gody

Diamentowe Gody obchodzili nie-
dawno Państwo Daniela i Stanisław 
Polichnowscy z Konarzewa. Wspólnie 
przeżyte 60 lat to piękna okazja do zło-
żenia życzeń i wymiany doświadczeń. 
Z tej okazji 24 listopada 2022 r. z Jubi-
latami spotkali się Zastępca Wójta Gmi-

Diamentowe Gody 
ny Dopiewo Paweł Jazy i Sołtys 
Konarzewa Hanka Antkowiak 
- Janaszak.

Na ręce Jubilatki został zło-
żony dyplom uznania i bukiet 
kwiatów, a kosz upominkowy 
powędrował do Pana Stanisła-
wa. Życzyliśmy Jubilatom kolej-
nych wspólnych lat, w zdrowiu, 
spełnienia marzeń i jak najwięcej 
powodów do radości.

Państwo Polichnowscy znają 
się od wczesnej młodości. Ich 

miłość „rozkwitła od pierwszego wej-
rzenia”. Pani Daniela jest rodowitą ko-
narzewianką, Pan Stanisław pochodzi 
z Izbicy Kujawskiej. Wspólnie zamieszkali 
w Konarzewie na początku lat 60. On 
przez całe życie był kierowcą w PGR Ko-

narzewo. Ona początkowo pracowała 
w zakładach spirytusowych w Poznaniu. 
Po urodzeniu dzieci pozostała w domu  
dorywczo pomagała przy żniwach i wy-
kopkach buraków w  PGR.

Państwo Polichnowscy wychowali 2 
dzieci. Doczekali się 2 wnuków i 2 pra-
wnuków. Obecnie, pełna energii Pani 
Daniela działa w dwóch klubach seniora 
- działającym przy GBPiCK w Dopiewie 
oraz Klubie Senior Plus, działającym 
w Konarzewie.

***

„Diamentowej Parze” gratulujemy, 
życząc zdrowia, spokoju i wszelkiej po-
myślności na kolejne, wspólnie przeży-
te lata.

Tekst i fot. Beata Spychała
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bezpieczeństwo

Mieszkam na Osiedlu Dąbrówka Le-
śna Polana. Jak Państwo wiedzą, ani to 
Dąbrówka, ani leśna polana - mieszkam 
w Dopiewcu.

Ostatniej nocy budzę się przerażo-
ny! Tuż obok, pod oknem, z gwizdem 
przejechał pociąg. Sen? Nie, wilgotne 
jesienne powietrze sprawia, że hałas 
pociągu jest szczególnie dotkliwy.

Ale szum jadącego pociągu to nic. 
Przed każdym przejazdem kolejowym 
maszynista włącza sygnał. Nie sygnał, 

Cisza syrenę !!! Jeden włącza krótko, oszczęd-
nie, inny, ambitny dłużej…

Takie trąbienie w środku nocy, 
o trzeciej czwartej nad ranem to bar-
barzyństwo!!!

Ja wiem, zaraz powiecie, że nawet 
jedno uratowane życie warte jest takich 
niedogodności. Pewnie macie rację, ale…

Czemu przez (…) obojga płci nie 
stosujących się do sygnałów świetlnych 
(czerwone lampy) oraz opuszczających się 
zapór – setki, tysiące ludzi są brutalnie 
budzone w środku nocy? Czy ktoś zbadał 
ile setek, tysięcy ludzi cierpi z powodu 
hałasu pociągów? Ilu nabawi się nerwicy? 

Zaburzeń? Depresji?
Powtórzę: są włączone czerwone 

światła, opuszczone zapory, a pociągi 
trąbią!

Gdy nie działa sygnalizacja, gdy jest 
awaria świateł – tak, niech trąbią;

Gdy są uszkodzone rogatki – tak, 
niech trąbią.

W Dąbrówce - Leśnej Polanie, w Do-
piewcu, Palędziu... chcemy ciszy !!!

Jan Zrosy

List nadesłany do redakcji

Komisariat Policji w Dopiewie odno-
tował w listopadzie 2022 r. 22 zdarzenia 
drogowe
- kolizje i wypadki. 

Nietrzeźwi kierujący
Gołuski – 25.11.2021 – 0,46 mg/l

Kronika Policyjna

Kradzieże i włamania
14/15.11.2022  - Skórzewo - kradzież 
21/23.11.2022 - Dopiewo – włamanie
14.11.2022 - Skórzewo - kradzież 
14.11.2022 - Skórzewo - kradzież 
21/23.11.2022 – Dopiewo - włamanie 

31.11.2022 - Palędzie - kradzież roweru 
10/13.11.2022 - Skórzewo - włamanie 
8/9.11.2022 – Dąbrówka - kradzież
28/29.11.2022 - Skórzewo - kradzież 

sierż. szt. Daniel Rychlewicz  
Komisariat Policji w Dopiewie

299 interwencji i kontroli odnotowali 
w „Dzienniku Służby” strażnicy gminni 
z Dopiewa w listopadzie 2022 r.

Najwięcej było kontroli porząd-
kowych - 76 (obowiązku przyłączenia 
do kanalizacji, zgłaszania deklaracji 
o wysokości opłat za wywóz śmieci, 
spalania odpadów, miejsc nielegalnych 
wysypisk śmieci, porządku okolic budów 
i utrzymania czystości dróg w rejonie). 
Prawie tyle samo było kontroli ruchu 
drogowego – 73 (prawidłowości par-
kowania, bezpieczeństwa przejść dla 
pieszych w okolicach szkół, legalności 

Kronika Straży Gminnej 
zajęcia pasa drogowego, ruchu pojazdów 
ciężarowych). Mniej było interwencji 
związanych ze zwierzętami – 59 oraz 
kontroli bezpieczeństwa – 41 (obiektów 
komunalnych, miejsc publicznych, gdzie 
spożywany jest alkohol i dokonywane 
są aktów wandalizmu, miejsc przeby-
wania bezdomnych, miejsc zamieszka-
nia pod kątem zabezpieczenia mienia 
prywatnego nieruchomego i ruchomego 
przed kradzieżą, spotkania profilaktycz-
ne z uczniami klas I dot. bezpiecznej 
drogi do szkół).    

W listopadzie pouczono – 30 osób, 
wylegitymowano  - 50 osób, ukarano 
mandatem karnym – 8 osoby.

Wybrane interwencje 
• 9.11.2022r. - Dąbrowa – spalanie 

materiałów toksycznych. 
• 10.11.2022r. - Dąbrowa – nieupraw-

nione zajęcie pasa drogowego. 
• 17.11.2022r.- Gołuski – nielegalne 

podrzucenie śmieci.  
Sprawców tych zdarzeń ukarano 

mandatami po 500 zł. 

Adam Półtoraczyk, Komendant 
Straży Gminnej w Dopiewie

 
OSP Dopiewo

4.10.2022 - Trasa S5, węzeł Konarze-
wo, kierunek Wrocław - zderzenie 
dwóch samochodów ciężarowych, 
jedna osoba poszkodowana.

3.10.2022 - Autostrada A2, 150km kie-
runek Świecko - pożar samochodu 
osobowego.

5.10.2022 – Konarzewo, ul. Szkolna 
- rozpoznanie zagrożenia-owady 
błonkoskrzydłe.

14.10.2022 – Dopiewo, ul. Więckowska 
- pomoc policji w zabezpieczeniu 
i złapaniu byka.

Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej
15.10.2022 – Palędzie, ul. Poziomko-

wa - załączona czujka tlenku węgla.
19.10.2022 – Dąbrówka, las - pomoc 

policji, poszukiwania osoby zagi-
nionej - osoba odnaleziona.

20.10.2022 – Dopiewo, ul. Bukowska - 
zwisająca gałąź nad jezdnią.

23.10.2022 - Autostrada A2, 152 km 
w kierunku Świecka - auto osobowe 
uderzyło w barierę energochłonną - 
brak osób poszkodowanych.

26.10.2022 – Dopiewo, ul. Leśna - pożar 
trawy - alarm fałszywy.

29.10.2022 – Dopiewiec, ul. Promena-
da - załączona czujka tlenku węgla.
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bezpieczeństwo

OSP Palędzie
1.10.2022 - Dąbrówka, ul. Świerkowa - 

pomoc w otwarciu mieszkania.
18.10.2022 - S11, Gołuski - wypadek 

dwóch samochodów. Jedna osoba 
poszkodowana.

19.10.2022 - Dąbrówka - pomoc policji. 
Poszukiwania osoby zaginionej.

23.10.2022 - A2, PPO Gołuski - koli-
zja- samochód osobowy uderzył 
w barierki.

26.10.2022 - S11, zjazd Dąbrówka - koli-
zja- samochód osobowy uderzył w ba-
rierki. Brak osób poszkodowanych.

29.10.2022 - Dopiewiec, ul. Promenada - 
podejrzenie tlenku węgla w budynku 
mieszkalnym.

29.10.2022 - Żarnowiec - zabezpieczenie 
Cross Duathlon Żarnowiec.

OSP Zakrzewo
3.10.2022 - Zakrzewo, ul. Rzeczna - 

usunięcie gniazda owadów błon-
koskrzydłych.

4.10.2022 - Wysogotowo, ul. Batorow-
ska - monitoring przeciwpożarowy. 

11.10.2022 - Zakrzewo, ul. Gajowa - 
usunięcie gniazda owadów błon-
koskrzydłych. 

19.10.2022 - Dąbrówka - pomoc poli-
cji w poszukiwaniach. Poszukiwana 
osoba odnalazła się. 

20.10.2022 - Skórzewo, ul. Poznańska 
- zadymienie w markecie. 

21.10.2022 - Zakrzewo ul. Przemysło-
wa - monitoring przeciwpożarowy. 

26.10.2022 - Trasa S-11 - samochód 
osobowy uderzył w barierki.

28.10.2022 - Skórzewo, ul. Radosna - 
czujka gazu. Brak zagrożenia.

29.10.2022 - Żarnowiec - zabezpieczenie 
Cross Duathlon Żarnowiec. 

30.10.2022 - Sierosław, sektor 4 - pożar 
przyczepy campingowej. 

BS, na podstawie materiałów  
OSP Dopiewo,  

OSP Palędzie i OSP Zakrzewo 
Fot. Arch. OSP Zakrzewo

Podczas XIV Powiatowych Zawodów 
Sportowo - Pożarniczych Ochotniczych 
Straży Pożarnych Powiatu Poznańskie-
go 8.10.2022 r. w Łopuchowie drużyna 
żeńska z OSP Zakrzewo okazała się być 
bezkonkurencyjna. 

Strażackie Mistrzynie Powiatu

Mistrzowski skład : Monika Beling, 
Angelika Dorna, Konstancja Duda, Ka-
tarzyna Grodzka, Maja Kachlicka, Mał-
gorzata Jazgar, Erica Józefczak, Ange-
lika Zwierzyńska i mechanik Krystian 
Tomczak. 

Jednostkę reprezentowały na zawo-
dach dwie drużyny pożarnicze – oprócz 
damskiej, także męska. Panowie, choć 
mistrzostwa nie zdobyli, nie mają się 
czego wstydzić – godnie reprezentowali 
OSP Zakrzewo i Gminę Dopiewo. 

AM

Kolejne zebrania sołeckie w sprawie 
przyjęcia Sołeckich Strategii Rozwoju 
Wsi  Palędzie i  Więckowice miały miej-
sce 24 listopada 2022 r. To dokument 
pomocniczy przy podejmowaniu przez 
władze sołeckie, jak i gminne decyzji, 
dotyczących wsi. Oba sołectwa uczestni-
czą w programie „Wielkopolska Odnowa 
Wsi 2020+”.

Strategie Palędzia i Więckowic
W Palędziu spotkanie odbyło się 

w świetlicy wiejskiej. Wzięło w nim udział 
28 mieszkańców Palędzia. Poprowadziła 
je Sołtys Agnieszka Grześkowiak. Obecny 
był również Wójt Paweł Przepióra. 

Drugie ze spotkań odbyło się w Więc-
kowicach się w szkole. Uczestniczyło 
w nim 19 mieszkańców sołectwa. Pro-

wadziła je Sołtys – Anna Kwaśnik. Obec-
ny był Zastępca Wójta Gminy Dopiewo 
– Paweł Jazy. 

Panie Sołtys, będące jednocześnie 
Lidekami Grup Odnowy Wsi, przedsta-
wiły mieszkańcom „Sołeckie Strategie 
Rozwoju Wsi na lata 2022-2026”, wypra-
cowane przez mieszkańców biorących 
udział w warsztatach 16 i 18.11.2021, 

OSP na FB
Zachęcamy do odwiedzenia i po-

lubienia profilów na FB naszych jed-
nostek OSP, gdzie w miarę możliwości 
- zamieszczają bieżące informacje o 
swojej działalności:
- OSP Zakrzewo - https://

w w w. f ac e b o ok .c om/pr of i le .
php?id=100064812153786

-  OSP Dopiewo - https://www.face-
book.com/OSP.KSRG.Dopiewo

-  OSP Palędzie - https://www.face-
book.com/osppaledzie
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z udziałem moderatorów z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Wielko-
polskiego w Poznaniu.

Z pozyskanych 
środków z  progra-
mu „Wielkopolska 
Odnowa Wsi”  zo-
stały sfinansowane 
dotąd w Palędziu 
m.in.: drewniane 
stoły i zastawy dla 
świetlicy, plac do 
street workoutu, 
plac do gry w ko-
szykówkę, sprzęt 
do ćwiczeń na po-

wietrzu dla seniorów; zagospodarowany 
został plac do gry w koszykówkę. 

Z kolei w sołectwie Więckowice 
zostały dotychczas zrealizowane z do-

finansowaniem ze środków Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego m.in.: 
boisko do streetballa, „parkiet” taneczny, 
szachownica do gry w szachy plenerowe, 
tor do gry w boule, piłko-chwyt na boisku 
wiejskim, zagospodarowanie działki nr 
139 w Więckowicach; kupiono nagło-
śnienie, ławki ze stojakami na rowery,  
namiot i komplety biesiadne.

Obie strategie zostały zaakcepto-
wane i przyjęte przez mieszkańców. 

Aneta Sobczak i Maria Bąk 
Fot. Aneta Sobczak

Tegoroczne obchody Dnia Patrona 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego 
Jana Paderewskiego w Skórzewie odby-
ły się 10 listopada br. i były połączone 
z Narodowym Świętem Niepodległości 
oraz akcją „Szkoła do hymnu”.  

Ten dzień miał swój scenariusz i wy-
jątkową oprawę. Od wczesnych godzin 
porannych, społeczność szkolna, groma-
dziła się w przydzielonych salach lek-
cyjnych i uczestniczyła w różnorodnych 
zajęciach. 

Uczniom klas I-III przybliżone zo-
stało historyczne znaczenie wydarzeń 
1918 r. dla narodu polskiego i szczególny 
w nich udział patrona szkoły. Oprócz 
tego dzieci wykonywały  kotyliony, ser-
ca i flagi w barwach narodowych oraz 
uczyły się piosenki o patronie “Paderew-
ski jedzie”. Nad wszystkim czuwały ich 
wychowawczynie. 

Podczas specjalnych lekcji wy-
chowawczych uczniom klas IV-VIII 
zaprezentowana była m. in. opowieść 
filmowo-muzyczna “Paderewski, podróż 
w czasie”. Poza tym przedstawiciele klas 
VI i VIII rywalizowali w Ignacjadzie 2022 
“Paderewski znany-nieznany”, turnieju 
klas o medalion przechodni Dyrektora 
Szkoły. Konkurs przeprowadzili uczen-
nice i uczniowie z klas V.

Obchody dnia patrona 

Przed główną częścią obchodów wszy-
scy uczniowie, grono pedagogiczne wraz 
z pracownikami administracji i obsługi 
szkoły utworzyli datę 11 listopada, a ten 
moment został uwieczniony na zdjęciu 
z lotu ptaka. 

Jedną z atrakcji był także pokaz 
mody okresu międzywojennego, który 
był obrazem tego, jak zmieniała się moda  
w tamtym czasie, co nosiły nasze babki, 
prababki a nawet praprabaki, jak ubierali 
się chłopcy czy mężczyźni.

Przed godziną 11:11 w skupieniu 
wprowadzono sztandar szkoły i w ra-
mach akcji „Szkoła do hymnu”, uroczy-
ście i w pełnej wersji, został odśpiewany 
hymn Polski. 

Okolicznościowe przemówienie 
wygłosiła dyrektor szkoły. Podkreśliła 
w nim jak ważną rolę odegrał w historii 
nasz patron, który swoją postawą, tak 
słowem jak i czynem,  przyczynił się do 
odzyskania przez Polskę niepodległości 
w roku 1918. W przemówieniu nawiązano 
również do obecnych wydarzeń i sytuacji 
jaka ma miejsce na Ukrainie, bo ważną 
częścią szkoły stali się uczniowie z Ukra-
iny i ich rodziny. Dyrektor na koniec 
zaprosiła Ignacego Jana Paderewskiego 
do wygłoszenia przemówienia. W tym 
roku idealnie w rolę patrona szkoły wcielił 

się uczeń klasy VIII b, bo tak, jak Ignacy 
Jan, jest i uzdolniony muzycznie, i nosi 
bujną czuprynę złotorudych włosów. 
Po jego przemówieniu i wyprowadze-
niu sztandaru szkoły przystąpiono do 
ostatniej części uroczystości.  

Podczas niej zostały podsumowane 
zmagania i ogłoszone wyniki Ignacjady 
oraz Szkolnego Konkursu Literacko-
-Plastycznego „Ignacy Jan Paderewski”. 
Dyrektor szkoły osobiście wręczyła me-
dalion zwycięskiej drużynie klasy VIII 
b, a zwycięzcom i uczestnikom konkursu 
pamiątkowe dyplomy i nagrody. Lau-
reaci zaprezentowali zgromadzonym 
swoje utwory. 

W finale tegorocznego uroczyste-
go i radosnego wydarzenia, bo i ota-
czający świat i przyroda dostroiły się 
do niego, wybrzmiała piosenka o pa-
tronie „Paderewski jedzie” wykonana 
z zaangażowaniem i okraszona opra-
wą wizualną przez uczniów z klas  
I-III. Po swoim występie zebrali oni 
zasłużone brawa. Prowadzący uro-
czystość podziękowali wszystkim 
za obecność i zaangażowanie. 

Biorąc udział w tegorocznych 
uroczystościach społeczność Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana 
Paderewskiego w Skórzewie wyraziła 
uznanie dla swojego patrona i jego po-
kolenia, ich pracy i jej wartości, które 
do dziś stanowią istotną część naszej 
tożsamości narodowej. Pielęgnowanie 
pamięci o patronie to nasz obowiązek, 
dlatego ta idea jest przewodnią corocz-
nych obchodów w naszej szkole, a dzięki 
zaangażowaniu całego grona pedagogicz-
nego, pracowników administracji i ob-
sługi szkoły oraz rodziców była możliwa 
do zrealizowania w bieżącym roku 
szkolnym. 

Marcin Chętnik
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Uroczystości rozpoczęły się  recyta-
cją patriotycznych wierszy i wspólnym 
odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego” 
tych, którzy zebrali się przed Urzędem 
Gminy Dopiewo. Na jego ścianie znajduje 
się tablica upamiętniająca powstańców 
wielkopolskich lat 1918 – 1919 - powstanie 
to zadecydowało o włączeniu naszych 
ziem do odradzającego się państwa pol-
skiego. Każdy, kto przyszedł, otrzymał 
kotylion, mógł również wyposażyć się 
w flagę biało – czerwoną lub powstańczą. 
Po flagę narodową można było przyjść 
do urzędu od początku listopada. 

Dzień Niepodległości po dopiewsku
Podczas uroczystości stanęli obok 

siebie przedstawiciele władz samorzą-
dowych, gminnych jednostek, stowarzy-
szeń, organizacji i instytucji, harcerze, 
strażacy, przedstawiciele szkół z terenu 
gminy oraz mieszkańcy z różnych miej-
scowości, którzy postanowili przyjść lub 
przyjechać, by w tym symbolicznym 
miejscu oddać hołd wszystkim tym, 
którzy przelali krew za wolność i nie-
podległość w różnych okresach naszej 
historii.  Przemówienie okolicznościowe 
wygłosił wójt Gminy Dopiewo - Paweł 
Przepióra. Poczty sztandarowe wystawi-

ły szkoły, jednostki Ochotniczych Straży 
Pożarnych, harcerze ZHP i ZHR i sołtysi. 
Orkiestra Dęta Gminy Dopiewo zagrała 
utwory patriotyczne Nie zabrakło „Legio-
nów”, „Pierwszej Brygady”, czy „Wojenko, 
wojenko”. Delegacje i mieszkańcy złożyli 
wiązanki i zapalili znicze - zarówno pod 
tablicą powstańczą, jak i głazem za dwor-
cem kolejowym (poświęconym z kolei 
bohaterom II wojny światowej). 

Następnie samorządowcy odwiedzili 
inne miejsca pamięci w gminie Dopiewo 
związane z wydarzeniami z lat 1918 - 
1919 (Powstanie Wielkopolskie) i 1939-
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1945 (II wojna światowa). W Trzcielinie 
oddali hołd ppłk. A. Kopie – dowódcy 
oddziału powstańczego powiatu zachod-
nio – poznańskiego i dowódcy zwycię-
skiego szturmu na lotnisko Ławica. 
W Gołuskach położyli kwiaty i znicze 
pod pomnikiem upamiętniającym prze-
trzymywanych w obozie pracy z czasów 
II wojny światowej (jeńców z różnych 
państw  i więźniów narodowości żydow-
skiej). W Więckowicach pochylili głowy 
pod Pomnikiem Powstańców Wielko-
polskich. 

W południe, w Lasach Zakrzewsko – 
Palędzkich, w miejscu zwanym "Kwaterą 

Siedmiu Grobów", została odprawiona 
polowa msza św. za Ojczyznę. Poprowa-
dził ją proboszcz parafii zakrzewskiej ks. 
Dariusz Piasecki, a o oprawę muzyczną 
zadbał Chór Gminy Dopiewo „Bel Canto”. 
W lasach tych, w mogiłach zbiorowych 
spoczywa do kilkunastu tysięcy Polaków 
– ofiar hitlerowskich Niemców z czasów 
II wojny światowej.

Dzień wcześniej koncertem „Serce 
w Plecaku” Dopiewo uczciło Narodo-
wy Dzień Niepodległości. Organizato-
rem wydarzenia, które wpisało się już 
w niepodległościową tradycję, jest Ze-
spół Szkolno – Przedszkolny im. Jana 

Brzechwy. Wydarzenie było muzyczno 
– refleksyjną podróżą po polskich dro-
gach do niepodległości. Rozpoczęły je 
przedszkolaki, po których prezentowali 
się uczniowie i absolwenci. Energetyczny 
koncert dała  Zofia Liwerska. Gwiazdą 
wieczoru była Mary Kier z zespołem  
Q-Artist, w składzie którego gra Marcin 
Mańka, koordynator koncertu, nauczyciel 
muzyki i opiekun artystyczny występu-
jących dzieci.

Adam Mendrala 
Fot. Adam Mendrala,  

Michał Juskowiak
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Mieszkańcy Gminy Dopiewo mogą 
w grudniu odbierać w Urzędzie Gminy 
Dopiewo flagi powstańcze. Wystarczy 
przyjść zapozować do zdjęcia z flagą, 
godząc się na jego upublicznienie. Bliź-
niaczą akcję urzędnicy z Dopiewa pro-
wadzili  w listopadzie przed Narodowym 
Świętem Niepodległości. Chętnych nie 
brakowało. 

Rozdawanie flag powstań-
czych prowadzone będzie przez 
dopiewski samorząd do wyczer-
pania zapasu. Akcja kończy się 27 
grudnia, w dniu wybuchu zwycięskiej 
insurekcji. W Gminie Dopiewo znajduje 
się kilka miejsc pamięci związanych ze 
zwycięskim Powstaniem Wielkopolskim 
lat 1918 – 1919.  W Dopiewie – tablica 
z nazwiskami powstańców z gminy, 

Dbamy o tradycję i wartości

wchodzących w skład oddziału powiatu 
zachodnio – poznańskiego. Formował 
go Andrzej Kopa (wówczas ppor.), który 
w okolicy dworca kolejowego przepro-
wadził zbiórkę ochotników. Wsławił się 
m.in. dowodzeniem szturmem na lotnisko 
Ławica, którego efektem było przejęcie 
samolotów i amunicji od Niemców. Po-
mnik ppłk. Kopy znajduje się w Trzcieli-
nie, a grób na cmentarzu w Konarzewie. 
Naprzeciw niego leży ks. Jan Laskowski, 
ówczesny proboszcz (wcześniej znany 
ze strajku dzieci wrzesińskich), który 
poświęcił sztandar miejscowego oddzia-
łu, liczącego 800 powstańców. Pomnik 
Powstańców Wielkopolskich znajduje się 
w Więckowicach – samorząd wzniósł go 
w setną rocznicę Powstania Wielkopol-

skiego, 4 lata temu. 

Adam Mendrala 
Fot. Adam Mendrala, Beata Spychała

Uczestnicy „IV Marszu Pamięci”, 
którego głównym organizatorem było 
Stowarzyszenie Miłośników Dopiewca 
„Sami Swoi”, złożyli hołd ofiarom zbrodni 
niemieckich z okresu II wojny światowej, 
do których doszło w Lasach Dąbrówki, 
Palędzia i Zakrzewa. Wśród maszeru-
jących byli przedstawiciele instytucji, 
urzędów, stowarzyszeń, młodzież i żoł-
nierze. Nie zabrakło świadków historii, 
członków organizacji kombatanckich 
i potomków ofiar. 

Obchody rozpoczęły się przy Kwate-
rze Duchownych, gdzie 13 października 

IV Marsz Pamięci
1939 r. miało dojść do pierwszych egze-
kucji. Lasy stały się miejscem masowych 
mordów, wykonywanych przez Niemców 
w okresie okupacji – najpierw z więk-
szą regularnością, potem nieregularnie. 
Spoczywa w nich nawet do kilkunastu 
tysięcy Polaków. Po złożeniu wiązanek 
pod grobem duchownych uczestnicy prze-
maszerowali do Kwatery Zapomnianej, 
a następnie Kwatery Siedmiu Grobów, 
gdzie odbyły się główne uroczystości: 
przemówienia, msza św., złożenie wią-
zanek i zniczów. Na zakończenie uczest-
nicy przemieścili się duktami leśnymi 

pod pomnik - do „Kwatery Studentów 
Uczelni Poznańskich”. Tu po oddaniu 
honorów, czekała na nich grochówka, 
przygotowana przez KGW „Kobiety 
z Pasją” z Dopiewa. 

Samorząd gminny podczas wydarze-
nia reprezentowali Paweł Jazy – zastępca 
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Wójta Gminy Dopiewo, Wiceprzewodni-
czący Rady Gminy Dopiewo – Wojciech 
Dorna oraz radna Anna Kwaśnik i radny 
Krzysztof Kołodziejczyk, którym towa-
rzyszył Sołtys Zakrzewa – Albin Marian 
Czekalski. Delegacja Gminy Dopiewo 

złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod 
tablicą pamiątkową przy starym krzy-
żu, wzniesionym po wojnie, by pamięć 
o ofiarach zachowały kolejne pokolenia. 

Oprawę muzyczną podczas części te-
renowej wydarzenia zapewnili muzycy 

Orkiestry Wojsk Lotniczych i Chór Gminy 
Dopiewo „Bel Canto”, który wykonał pie-
śni patriotyczne. Żołnierze pełnili także 
wartę przy mogiłach. 

AM, fot. Beata Spychała

Majątek Konarzewo, wraz z Dopie-
wem, Dopiewcem i Palędziem, został 
nabyty w połowie XVII w. przez rodzinę 
Radomickich herbu Kotwicz. Pod koniec 
XVII w. Andrzej Radomicki, wojewoda 
poznański zbudował pałac w Konarze-
wie. Po jego śmierci w 1726 r. majątek 
wraz z pałacem odziedziczył jego syn Jan 
Antoni Radomicki, starosta generalny 
Wielkopolski, wojewoda inowrocławski. 
Jan Antoni zmarł w 1728 r., pozostawia-
jąc ze związku z Dorotą Broniszówną 
dwie córki: Annę i Franciszkę, późniejszą 
żonę Władysława Szołdrskiego, woje-
wody inowrocławskiego. W wyniku po-
działu spadkowego pomiędzy siostrami 
Radomickimi, majątek Konarzewo wraz 
z pałacem otrzymała Anna Radomicka. 
W dniu 1 października 1737 r. odbył się 
w Konarzewie ślub Anny Radomickiej 
z Augustynem Jakubem Działyńskim. 
Augustyn Jakub Działyński herbu Ogoń-
czyk był najmłodszym dzieckiem Józefa 
i Katarzyny Potulickiej. Urodził się w Ko-
ścielcu 28 sierpnia 1715 r. i tam został 
ochrzczony 31 sierpnia 1715 r. Augustyn 
już jako młody człowiek  próbował się 

Działyńscy w Konarzewie W XVIII w.
włączyć w życie polityczne i gospodarcze 
kraju, starając się podnieść znaczenie 
swojej gałęzi rodu. Odbierany był przez 
współczesnych jako „światły i rozumny 
obywatel”. W dość młodym wieku – ma-
jąc 21 lat, został starostą nakielskim, 
po przekazaniu starostwa nakielskie-
go został podkomorzym wschowskim 
w 1742 r., a w 1750 r. został wojewodą 
kaliskim. Augustyn Działyński zmarł 
w Konarzewie 13 maja 1759 r., a jego ciało 
zostało przetransportowane w dniu 28 
maja procesją przez Poznań do Pakości 
i tam pochowane u Reformatorów w dniu 
31 maja 1759 r.. W dniu 18 września 1759 
r. serce Augustyna Działyńskiego zostało 
złożone w kościele jezuitów w Poznaniu. 

Małżeństwo Augustyna Działyń-
skiego i Anny Radomickiej doczekało 
się 14. dzieci, byli to:
-  Marianna Weronika, ochrzczona 

w Konarzewie 15 października 1740 
r., zmarła w dzieciństwie,

-  Franciszek Ksawery Jan Nepomu-
cen, ochrzczony w Konarzewie 27 
października 1741 r., zmarł w dzie-
ciństwie,

-  Dorota Józefa, ochrzczona w Kona-
rzewie 12 kwietnia 1743 r., zmarła 
w Konarzewie 12 marca 1763 r., po-
chowana w Pakości 26 kwietnia 1763 
r.. Ślub 6 lutego 1760 r. w Konarzewie 
z Franciszkiem Czapskim, podkomo-
rzym chełmińskim, urodzonym ok. 
1742 r., zmarłym w Warszawie 9(11) 
kwietnia 1802 r.,

- Nepomucen Neriusz Stanisław, 
ochrzczony w Konarzewie 12 maja 
1744 r., zmarł w dzieciństwie,

-  Mateusz Ignacy Józef, ochrzczony 

w Konarzewie 10 września 1745 r., 
zmarł w dzieciństwie,

-  Brygida Jadwiga Teresa, ochrzczona 
w Konarzewie 8 października 1746 
r., zmarła w Konarzewie 10 września 
1762 r., była żoną Michała Czapskiego 
ostatniego wojewody malborskiego, 
urodzonego ok. września 1723 r., 
zmarłego w Koniecpolu 25 grudnia 
1796 r.,

-  Franciszek Kosma Damian Józef 
Walenty, ochrzczony w Konarze-
wie 8 października 1747 r., zmarł 
w dzieciństwie,

-  Nepomucena Franciszka, ochrzczona 
w Konarzewie 15 kwietnia 1749 r., 
zmarła poza granicami Polski 30 
czerwca 1779 roku. Ślub w Konarze-
wie 19 lutego 1764 r. z Teodorem Koź-
mińskim, wojewodzicem kaliskim, 
urodzonym 9 października 1732 r., 
zmarłym w Swarzędzu 16 kwietnia 
1778 r.,

-  Magdalena Estera, ochrzczona w Ko-
narzewie 15 lipca 1750 roku, zmarła 
w Konarzewie w styczniu 1752 r.,

-  Marianna Katarzyna, ochrzczona 
w Konarzewie 14 listopada 1751 
roku, była żoną Justyniana Hilze-
na, generała majora wojsk litewskich 
i starosty marienhauskiego, zmarłego 
w Dagdach na Litwie 27 września 
1778 roku,

-  Barbara Teofila, ochrzczona w Kona-
rzewie 27 listopada 1752 r., zmarła 
w Konarzewie 12 listopada 1752 r.,

- Józef Franciszek Ignacy Adam, 
ochrzczony w Konarzewie 15 września 
1754 r., szef X regimentu pieszego 
wojsk koronnych, zmarł w Żytomierzu 
w listopadzie 1797 r.. Ślub ok. 1783 r. 
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ze Szczęsną Woro-
niczówną, urodzoną 
ok. 1770 r., zmarłą 
w 1831 r.,

-  Stanisław Kostka 
Jerzy Jan Nepo-
mucen Józef z To-
lentino, ochrzczo-
ny w Konarzewie 
1 listopada 1755 r., 
zmarł w Konarze-
wie 24 kwietnia 
1756 r.,

-  Szymon Tadeusz 
Ksawery Piotr de 
Alcantary Walen-
ty Rafael, urodzo-
ny w Konarzewie 24 
października 1756 r., tam ochrzczony 
29 października 1756 r., senator-wo-
jewoda Księstwa Warszawskiego 
i Królestwa Polskiego, zmarł w Ko-
narzewie 13 marca 1819 r.. Ślub 

z Justyną Dzieduszycką, 
urodzoną w 1764 r., zmarłą 
w Dreźnie 30 czerwca 1844 
r.

Po śmierci Augustyna, 
jego żona Anna z Radomic-
kich wyszła powtórnie za 
mąż za Władysława Gurow-
skiego, marszałka nadwor-
nego litewskiego, zmarła 
17 maja 1812 r. w Pałacu 
Działyńskich w Poznaniu 
i została pochowana w Ko-
narzewie 20 maja 1812 
roku. Na początku XIX 
w. Konarzewo przeszło 
na drodze dziedziczenia 

na Ksawerego Działyńskiego z Kórni-
ka. Jego syn Tytus Działyński rozpoczął 
gromadzenie w Konarzewie zbiorów bi-
bliotecznych i pamiątek narodowych, 
które zostały przeniesione w okresie 

późniejszym do Kórnika. Następnie 
Konarzewo przeszło w ręce Dziedu-
szyckich, a potem zostało własnością 
Czartoryskich. 

Do dnia dzisiejszego nie zachowały się 
w kościele konarzewskim żadne nagrobki, 
czy tez epitafia Działyńskich. Po przebu-
dowie kościoła pod koniec lat 70. XVIII 
w. przez Władysława Gurowskiego i jego 
żonę Annę z Radomickich Działyńskiej, 
szczątki jej dzieci zostały umieszczone 
w nowej krypcie. W 1965 r. nastąpiła 
adaptacja krypty pod prezbiterium dla 
celów liturgicznych i prawdopodobnie 
wówczas zostały usunięte ewentualne 
nagrobki i inskrypcje. Jedyną rzeczą 
świadczącą o bytności Działyńskich w Ko-
narzewie jest zachowana przy kościele 
do dnia dzisiejszego figura z piaskowca 
św. Jana Nepomucena z 1745 r. Na cokole 
kartusz z widocznym  herbem Ogończyk 
(Działyńskiego) i Kotwicz (Radomickiej).  

 dr Piotr Dziembowski

To był wieczór pełen wspomnień. 
O tym jak żyło się w majątku Konarzewo 
w latach 1925 – 1941 opowiadali syno-
wie Anny z Czartoryskich Radziwiłłowej 
i Wandy z Czartoryskich Niemojewskiej, 
córek Teresy i Romana Czartoryskich, 
ówczesnych właścicieli majątku Kona-
rzewo.

Pretekstem do piątkowego spotkania 
(28.10) w konarzewskim Centrum Reha-
bilitacyjno – Kulturalnym była niedawno 
wydana książka pt. „Konarzewo Czarto-
ryskich 1925-1941”. Oprócz Macieja Ra-
dziwiłła i Jana Niemojewskiego, wnuków 
Czartoryskich, na zaproszenie Urzędu 
Gminy Dopiewo przyjechali również 
twórcy tego opracowania, redaktorzy 
Ośrodka Karta, Aleksandra Bellwon 
i Aleksiej Rogozin.

Salę widowiskową wypełniło ponad 
80 osób.  Słowo wstępu na początku 
spotkania wygłosił wójt Paweł Przepióra. 
Goście opowiadali o tym jak powstała 

Dawno temu w Konarzewie

książka, która jest zbiorem zapisków, 
korespondencji, pamiętnikowych wpi-
sów zapisanych przez Teresę, Romana, 
ich rodziny, przyjaciół i przedstawicieli 
innych polskich rodzin arystokratycz-
nych. Czytelnik ma możliwość jak przez 
dziurkę od klucza podglądać prawdziwe 
życie Teresy i Romana Czartoryskich, 
bez cenzury i patosu.

Wnukowie opowiadali m.in. o tym, 
jaka była rola kobiety i mężczyzny w pa-
łacu, jak wychowywano dzieci. Podkre-
ślali też przywiązanie do tradycji i ziemi, 
wielką religijność i dbałość o katolicką 
obrzędowość. Wspominali postaci szcze-
gólnie ważne dla dziadków – wychowaw-
czynię ośmiorga dzieci nazwaną Delek 
czy szofera Koniecznego. Jak się potem 
okazało w czasie zadawania pytań przez 
publiczność, ujawniły się dwie panie, 
których mamy sąsiadowały z owym 
szoferem, ulubieńcem najmłodszych 
mieszkańców, a w zasadzie mieszka-

nek pałacu, regularnie naprawiającym 
im lalki.

Maciej Radziwiłł i Jan Niemojewski 
wiele mówili też o trudnych czasach, 
w których przyszło żyć ich dziadkom, 
o niedostatku, jakiego doświadczali 
wbrew wyobrażeniom i stereotypom 
o przepychach i bogactwach. Szczególnie 
trudnym dla nich okresem, jak zresztą 
dla większości polskiej arystokracji była 
okupacja hitlerowska i czasy po 1945 
roku, kiedy to Roman, aby utrzymać 
rodzinę wycinał puzzle i próbował je 
sprzedawać. Podkreślali też, jak wiele 
Czartoryscy zawdzięczali mieszkańcom 
Konarzewa i okolic, którzy wspierali ich 
po wygnaniu z pałacu przez niemiec-
kich okupantów.

Zebrana publiczność poznała kilka 
dowcipnych anegdot, ale też smutnych 
refleksji – kilka dni wcześniej zmarła 
mama Macieja Radziwiłła, Anna z Czar-
toryskich Radziwiłłowa. Odeszła tym 

Figura św. Jana Nepomucena 
w Konarzewie  

– fot. archiwum autora 
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książki

samym ostania już osoba z rodziny ko-
narzewskich Czartoryskich. Pan Maciej 
wspominał, jak bardzo przed śmiercią 
chciała jeszcze ostatni raz odwiedzić 
rodzinne Konarzewo. Nie zdążyła.

Spotkanie zakończyli podziękowa-
niami za ciekawą dyskusję dyrektor 

Gminnej Biblioteki Publicznej i Cen-
trum Kultury w Dopiewie -  Elżbieta 
Nowicka i zastępca wójta Paweł Jazy. 
Po spotkaniu jeszcze długo i goście 
i uczestnicy rozmawiali w kuluarach, 
dzielili się opiniami o książce. Można 
ją było przy okazji zamówić lub zakupić 

na miejscu, a zainteresowanym goście 
wpisywali do niej dedykacje.

Zbigniew Mamys 
fot. Michał Juskowiak      

Nowości książkowe w Gminnej Bi-
bliotece Publicznej i Centrum Kultury 
w Dopiewie

Dla dorosłych
„Wyśnione szczęście” - Kristin 

Hannah

Pełna ciepła opowieść, która podnosi 
na duchu i pozwala uwierzyć, że warto 
marzyć i szukać miłości. Joy, zdradzo-
na przez męża bibliotekarka z małego 
miasteczka, ma w perspektywie pierw-
sze od lat samotne Święta. W odruchu 
desperacji jedzie na lotnisko i wybiera 
daleki lot do nieznanej sobie miejscowo-
ści o nazwie Hope, ponieważ jak nigdy 
potrzebuje nadziei. Nieoczekiwany bieg 
wypadków sprawi, że jej życie znajdzie 
się w niebezpieczeństwie, lecz i nabierze 
nowych barw i sensu... [wydawca]

„Tam, gdzie gwiazdka świeci 
najjaśniej” - Wioletta Piasecka

Julia i Karolina są bliźniaczkami, 
które jednocześnie łączy i dzieli wszystko. 
Karolina jest przebojowa i wyrywa się 
z rodzinnej miejscowości na pograniczu 
Mazur i Podlasia, by odkrywać świat. 
Julia, cicha i spokojna, nadal mieszka 
z rodzicami i pracuje jako bibliotekarka, 
powoli wsiąkając w lokalną społeczność. 
Gdy nadchodzi świąteczny czas, Karolina 
wraca w rodzinne strony. Przyzwyczajona 

Do poczytania

do innego życia, na nowo musi zrozu-
mieć swoich bliskich, ale też samą siebie. 
Czy w ferworze przygotowań znajdzie się 
miejsce na szczere rozmowy? Czy mimo 
odmiennych charakterów przy wigilijnym 
stole zagości spokój i zrozumienie? Jak 
święta wpłyną na losy dwóch młodych 
kobiet i ich najbliższych? A może znaj-
dzie się czas na miłość? Pełna ciepła 
i pozytywnych emocji opowieść o tym, 
że wszystko czego w życiu szukamy może 
być czasami na wyciągnięcie ręki. Nie 
tylko w święta… 

„Opowieść przedwigilijna” - 
Joanna Nowak

Przypadek, który sprawił, że wszy-
scy się uśmiechnęli. Paulina, mama 
pięcioletniej Laury i sumienna pra-
cownica korporacji, nie podejrzewała, 
że te święta spędzi w Bieszczadach. Kiedy 
szef, zamiast awansować, wysyła ją na 
urlop, Paulina czuje się zdezorientowana 
i nie wie, co zrobić z nadmiarem wolnego 
czasu. Na szczęście Kinga, jej najlepsza 
przyjaciółka, namawia ją do wyjazdu 
w swoje rodzinne strony, do małego, 
zagubionego w śniegu Mikołajewa. 
Na miejscu Paulina poznaje rodziców 
przyjaciółki oraz jej brata, Wojtka, który 
zupełnie nie przypada jej do gustu. Na 
skutek intrygi uknutej przez gospodynię 
Paulina i Wojtek muszą połączyć siły 
i wspólnie przygotować kolację wigilij-
ną. Czy dwojgu obcym, niedarzącym się 
sympatią ludziom uda się porozumieć 
i zorganizować idealne święta, które za-
chwycą również pięciolatkę? I co wspól-
nego z tym wszystkim ma pewien mały 
aniołek potrafiący zmiękczyć niejedno 
twarde serce?

Dla młodzieży
„Sekret świąt” - Max Czornyj

Młody Eryk Deryło i Zagadkowi 
Agenci ratują święta! DRUGI TOM SERII 
KSIĄŻEK DLA DZIECI MAKSA CZOR-
NYJA, AUTORA BESTSELLEROWYCH 
KRYMINAŁÓW. Zbliżają się święta Bo-
żego Narodzenia, w miasteczku panuje 
zamieć śnieżna, a z Muzeum Miejskie-
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go znika wykonana ze srebra gwiazda 
betlejemska. Filigranowa Gwiazda co 
roku – zgodnie z tradycją w Wigilię 
umieszczana jest na szczycie choinki 
dekorującej rynek. Symbolizuje rozpo-
częcie radosnych świąt, a jeśli się nie od-
najdzie, na miasteczko spodnie okrutna 
klątwa. Czasu jest naprawdę niewiele… 
Kto ukradł Filigranową Gwiazdę? Czy 
Zagadkowym Agentom uda się uratować 
święta? Czy prawdziwe klątwy istnieją? 
Poznajcie ZAGADKOWYCH AGENTÓW 
– Eryka i Romana – braci Deryłów oraz 
ich przyjaciółkę Ewę. Zafascynowany 
historią Eryk i wielbiciel sportu Roman 
mieszkają na obrzeżach miasta w nie-
wielkiej fortalicji – zamku, w którym 
ich rodzice prowadzą antykwariat. Ewa 
pasjonuje się elektroniką, informatyką 
oraz sztuczną inteligencją. Cała trójka 
uwielbia rozwiązywać zagadki i razem 
tworzą zgrany zespół młodych agentów. 
Każdą wolną chwilę spędzają w jednej 
z komnat – siedzibie Zagadkowych Agen-
tów, czyli w Sekretnym Gabinecie. Nowa 
seria książek detektywistycznych dla 
młodych czytelników to frajda dla tych, 
którzy lubią opowieści z dreszczykiem. 
Coś dla siebie znajdą w niej zarówno fani 
historycznych smaczków, jak i nowych 
technologii. Szybko rozwijająca się akcja, 
niezwykłe i tajemnicze śledztwa oraz 
charakterystyczne czarno-białe ilustracje 
zapewnią podczas lektury niezapomniane 
emocje. Seria o odważnej trójce: Ery-
ku, Romanie i Ewie pokazuje wartość 
współpracy, przyjaźni i niesienia bez-
interesownej pomocy innym.

„Mopsik, który chciał zostać 
elfem” - Bella Swift

Rodzina Peggy wygrywa wycieczkę 

do Laponii! Wszyscy bardzo się cieszą, 
ale niestety okazuje się, że ze względu 

na pracę tata nie może wyruszyć w po-
dróż. Chloe jest smutna z tego powodu, 
ponieważ święta bez taty to zupełnie 
nie to samo. Widząc smutek najlepszej 
przyjaciółki, Peggy postanawia działać! 
Dobrze wie, że jedyną osobą, która może 
jej pomóc ocalić magię świąt jest... Święty 
Mikołaj.

„Tygrys” - Cezary Harasimowicz
Niezwykła opowieść o dzikich zwie-

rzętach, dobrych i złych ludziach oraz 
o tym, co najcenniejsze – wolności. Tigre 
jest gwiazdą cyrku Paradiso. Jego popiso-
we skoki przez płonącą obręcz oklaskują 
co wieczór tłumy widzów. Gdy któregoś 
dnia tygrys się buntuje, dyrektor cyrku 
postanawia go sprzedać… Tak zaczyna 
się historia, której inspiracją były praw-
dziwe wydarzenia: zatrzymanie w 2019 
roku nielegalnego transportu tygrysów 
na granicy polsko-białoruskiej. A także 
postać Ewy Zgrabczyńskiej, dyrektorki 
zoo w Poznaniu, która ruszyła zwierzę-
tom na ratunek.

Dla dzieci
„Święty Mikołaj wchodzi komi-

nem” - Mariusz Niemycki
Święta pełne uśmiechu z Mikołajem 

Bez Skarpet, latającymi chichotkami 
i bardzo sennymi duszkami! Ho, ho, 
ho? choinka! Co za pech, a właściwie 
pan Pech szepczący myląco do ucha: 
?Jędrusiowi ? sukienkę, Basi ? straż 
pożarną??. Jak świat światem, takiego 
zamieszania nie było. Nie ma czasu do 
stracenia! Na prezenty czekają dzieci 
z odległych zakątków, a nawet smok - 
najgrzeczniejszy, o jakim słyszano. Na 
siwą brodę Mikołaja! Rudolfie, pędź ile 
sił w kopytkach...

„Jak Zrzędus chciał zepsuć 
Święta” 

Zrzędus jest PRAWDZIWYM ZRZĘ-

DĄ. Wyrusza w podróż na Biegun Pół-
nocny, aby zrealizować swój Nikczemny 
Świąteczny Plan. Jednak w Wigilijną Noc 
wydarzy się coś, coś odmieni Zrzędusa 
na zawsze.

„Czerwone Saneczki” - Erin 
Guendelsberger

Czerwone Saneczki mają jedno wiel-

kie marzenie — pewnego dnia stać się 
wielkimi czerwonymi Saniami Świętego 
Mikołaja! Wszyscy próbują przekonać 
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Saneczki, że przecież są za małe, za 
młode, a już na pewno nie umieją latać, 
unosząc wielki worek prezentów. Jednak 
w te święta, z pomocą kilku przyjaciół, 
Czerwone Saneczki spróbują dokonać 
niemożliwego. Tak zaczyna się piękna 
zimowa przygoda, która przywraca 
wiarę w cuda.

„Gwiazdka Miko - sklep z za-
bawkami Braci Gwiazdków” tekst 
i ilustracje David Litchfield

Wystarczy jeden drobny gest, czyli 
zupełnie nowa historia narodzin święte-
go Mikołaja Opowieść o chłopcu, który 
wraz z trzema wujami pracuje w „Em-
porium zabawek”, gdzie powstają prze-
piękne zabawki. Marzeniem Miko jest, 
by choć przez jeden dzień w roku każde 
dziecko było szczęśliwe. Pewnego dnia 
chłopiec dostrzega dziewczynkę z twarzą 

przyciśniętą do sklepowej szyby. Gdy 
próbuje nawiązać z nią kontakt – ta 
ucieka. Miko odnajduje ją mieszkają-
cą na ulicy wraz z innymi dziećmi. Tej 
nocy chłopiec przysięga sobie, że zrobi 
wszystko, by każde dziecko w święta 
otrzymało prezent. Prawdziwa świą-
teczna uczta dla młodych czytelników 
od bestsellerowego autora i ilustratora 
Daivda Litchfielda. Poruszająca opowieść 
skoncentrowana na życzliwości, hojno-
ści i wzajemnej opiece. Dla wszystkich, 
którzy chcą w świątecznym czasie poczuć 
choć odrobinę magii.

Ilona Łysiak, GBPiCK w Dopiewie

Oda do bałwana 
satyrycznie
Długo czekałam na ciebie, 
nietaktownie tak się spóźniać. 
Płatków szukałam po niebie, 
by ze śniegu cię wyturlać. 
 
Przyszła wreszcie zima śnieżna, 
szal włożyłam, czapę grubszą. 
Rondel na śmietniku leżał, 
a więc miałam cię w co ubrać. 
 
Oczy z koksu, nos marchwiowy, 
węgli kilka w tors wcisnęłam. 
No i byłeś już gotowy, 
gdy guziczki ci rozpięłam. 
 
Pocieszona i szczęśliwa, 
że nie będę zimą sama. 
Tak tuliłam, żeś się kiwał, 
aż została brei plama. 
 
Bom ja serce mam żarliwe, 
płonie nawet przy bałwanie. 
Znów samotna czekam w zimnie, 
kiedy nowy śnieżek spadnie. 

6 I 2015
Zmącone co nieco
Za oknem
preludium zimy.

Wiatr się szamocze
jak śliska ryba,
próbująca
wydostać się z dybów
kłusowniczej sieci.

Koniuszek myśli
z wolna klaruje
zmącone słowa.

23 XI 2022

Między wierszami
Rozbujane komórki
Chmurom
ciut szewski puściły,
drobny śnieg
jak łupież sypie.

Zbieram z łun 
najśmielsze myśli,
tropom słów
wprowadzam musztrę.

I co z tego?
No i nic.

Niepokorne
wolą spocznij,
zamiast stać jak na apelu.

Zrezygnowanej,
wspartej dłonią
o pustogłowie,
komórki bujają,
jak sroka na czubku
strzelistego drzewa.

21 XI 2022

Zimowe randez-vous
Dzień był mroźny, lecz słoneczny,
śnieg skrzypiący pod łapkami.
Pies dla suczki na wskroś grzeczny,
szczekał pięknymi szczekami.

Ciepło zatem się ubrali,
iskrzył śnieg więc wzroku szkoda,
założyli okulary,
zresztą teraz taka moda.

Jednak butów nie ubrali,
puch przyklejał się do łapek,
jak w kołysce kolebali,
czucie w nogach już nie takie.

Sunia zmarzła i psu zimno,
dreszcze obu obleciały,
w gęstym lesie mroczna ciemność,
a do obejść kawał cały.

Randka szybko się skończyła,
zawrócili do swych domów,
kiedy mrozy są siarczyste,
ciepłe botki trzeba włożyć.

21 I 2013

Pogodowe anomalia

Grudzień się jesiennie zaczął, 
tylko w górach ciut sypnęło.
Halny zmienił aurę nocą, 
jeszcze cieplej się zrobiło.

Pozamieniał płatki śnieżne,
w dość rzęsiste krople deszczu.
Dziatwie trochę smutno pewnie,
że nie zmarzła mocno jeszcze.

Malcom ładnie jest z pąsami,
jak jabłuszka wyglądają,
gdy rzucają się śnieżkami,
lub się śniegiem nacierają.

Zima trochę jest spóźniona,
może być, że wpadnie później.
Choć to pora właśnie dla niej,
aura znowu płata figle.

Słońce w okno zaświeciło,
no nie powiem – było fajnie,
lecz co zmarzło, rozmroziło,
nawet śladu po bałwanie.

9 I 2016

Autorka wierszy: Aldona Latosik  
Kontakt z autorką:  

aldona51@poczta.fm 
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Jak mądrze dokarmiać 
ptaki?

Pokarm dla nas ludzi od wieków 
popularny i powszechny, nasz ulubio-
ny chleb nie nadaje się dla ptaków. Nie 
karmimy ptaków chlebem, bo ich wnętrz-
ności nie są do niego przystosowane. 
Nie podajemy im również pieczywa - 
bułeczek czy ciast.

Wśród ludzi panuje powszechne 
przekonanie, że będzie to użyteczna 
forma uratowania żywności: otóż nie 
będzie. Jeśli chcesz mądrze gospoda-
rować jedzeniem, to kupuj i gotuj go 
mniej, wystarczająco na swoje potrzeby. 
Jeśli zostanie Ci coś z posiłku, to resztki 
zagospodaruj od razu. Nie przechowuj 
ich na czarną godzinę. Nie czekaj aż 
spleśnieją. Ptakom nie podajemy żad-
nego spleśniałego jedzenia ani słonych 
produktów. Podanie takich pokarmów 
może im bardzo zaszkodzić, nawet do-
prowadzić do śmierci.

Czym zatem karmić skrzydlatych 
przyjaciół? Zwierzęta łatwo się przy-
zwyczajają do karmienia, dlatego jeśli 
się na to decydujesz, to rób to regular-
nie. Dokarmianie możemy rozpocząć, 
jak mróz -5°C utrzymuje się dłużej niż 2 
dni. Obok karmnika postaw naczynie ze 
świeżą wodą. Usuwaj resztki niezjedzonej 
karmy i staraj się utrzymać karmnik 
w czystości.

Duże ptaki (łabędzie nieme, kaczki 
krzyżówki) spotykane na brzegach je-
zior: Pokarm wysypujemy w spokojnym, 
czystym miejscu (np. trawiasty brzeg 
jeziora), miejsce powinno być odsłonię-
te, żeby ptaki miały możliwość ucieczki 
w razie zagrożenia. Pokarm świetny dla 
nich to kasze, kukurydza, płatki owsia-
ne, słonecznik, gotowane NIESOLONE 
warzywa (marchew, ziemniaki, buraki, 

Grudniowe sprawy

kapusta).
Małe ptaki (dzięcioły, dzwońce, gile, 

grubodzioby, kosy, kowaliki, mazurki, 
sikory, szczygły, raniuszki, wróble) do-
karmiamy w karmniku, ustawionym 
w spokojnej lokalizacji - z dala od hałasu 
i zamieszania (przemieszczających się 
samochodów, ludzi), psiej budy, siedlisk 
kotów i okien budynków). W pobliżu war-
to, żeby rosło drzewo, lub krzewy, żeby 
ptaki mogły się w nich schować, usiąść 
na gałązkach, odpocząć. Do karmnika 
sypiemy: ziarna zbóż (pszenica, żyto, 

owies), płatki owsiane, wszelkie ziarna 
i pestki jak ziarna słonecznika, konopi, 
dyni, orzechy (włoskie, ziemne NIESO-
LONE, laskowe), suszone owoce oraz 
gotowe mieszanki nasion dla dzikich 
ptaków (oczywiście NIESOLONE!). 
Spośród gotowych mieszanek tłusz-
czowo-nasiennych warto wybrać tylko 
te w kubkach. Na rynku dostępne są 
kule w plastikowych siatkach, tak zwane 
„pyzy”, ale nie polecamy ich. Znamy wiele 
przypadków, kiedy ptaki zaplątały się 
nóżkami w siatki i nie potrafiły z nich 
uwolnić, skazując się na tragiczną, po-
wolną śmierć. Słonina jest smakowitym 
kąskiem dla ptaków, uwielbiają ją sikory. 
Pamiętaj, żeby była NIESOLONA. Może 
wisieć do 2 tygodni.

Zima jest porą roku, kiedy zwierzęta 
szukają schronień, pokarmu, miejsca 
odpoczynku czy miejsca na sen zimowy. 
Stare strychy są wspaniałym miejscem 
dla kuny, łasicy czy sów. Bądź przygo-
towany, że piwnica Twojego domu jest 
szczególnie interesującym miejscem, 
szczególnie jak jest względnie sucha. 
Z pewnością przywykliście do czę-
stych wizyt myszy, ślicznych ryjówek. 
W tym roku w grudniu w naszej piwnicy 
znaleźliśmy małego zaskrońca, zaplą-
tanego w pajęcze sieci. Potrzebna była 
szybka i delikatna akcja ratunkowa, na 
szczęście zakończona sukcesem. Mały 
wężyk został oswobodzony, był w pełni 
sprawny i jak tylko spuściliśmy go z oka, 
to „dał nogę” ;)

Starym zwyczajem jest odwiedzenie 
po Wigilii zwierząt, którymi się opie-
kujesz. Może być to obora z krowami, 
kurnik, kocie, psie legowisko czy pasieka 
z pszczołami. Nasi przodkowie dzielili 
się ze zwierzętami gospodarskimi opłat-
kiem, żeby były silne i zdrowe. Według 
tradycji północ w dzień Wigilii jest to 
też szczególny moment, kiedy zwierzęta 
mówią ludzkim głosem, ale ich rozmowy 
może usłyszeć człowiek tylko człowiek 
niewinny, stąd niewiele było osób, które 
mogły tego doświadczyć. Nasi podopiecz-
ni stają się członkami rodziny, wspólnie 
przeżywamy ten wigilijny czas dzieląc 
się z nimi emocjami (które zwierzęta 
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doskonale wyczuwają, ponieważ mają 
zmysły o wiele wrażliwsze niż czło-
wiek), życzliwością, odpowiednim dla 
niego jedzeniem bez względu na rodzaj 
zwierzęcia. Życzymy Wam spokojnego 
świętowania.

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

Pierwszy w historii Wielkopolskiego 
Parku Narodowego żuraw, wyposażony 
w nadajnik satelitarny, został oznako-
wany 2 lipca 2022 r. w okolicach Wiel-
kiejwsi w Gminie Stęszew. Urządzenie 
sfinansowała Gmina Dopiewo, nadając 
ptakowi imię DOP i wspierając Polish 
Crane Research Group (Polską Grupę 
Badań nad Żurawiem).

DOP to młoda samica, która wykluła 
się na przełomie kwietnia i maja tego 
roku w gnieździe na tzw. Bagnach Krą-
plewskich, wzdłuż Samicy Stęszewskiej, 

Żuraw DOP – początek historii

w sąsiedztwie obszaru ochrony ścisłej 
Trzcielińskie Bagno. 

Obecnie przebywa na obczyźnie – 
niedawno zameldowała się w Hiszpanii, 
wcześniej zwiedzała Francję. I to nie 
sama a w towarzystwie innych żurawi, 
które opuściły  Trzcielińskie Bagno. O mi-
gracjach DOP napiszemy w następnych 
numerach. W tym numerze garść infor-
macji z początku obserwacji. 

Żurawia udało się ją schwytać, gdy 
miał ok. 60 dni. Od tego momentu, może-
my niejako mówić o nadaniu ptakowi toż-

samości. Wszelkie manipulacje z ptakiem 
odbywały się przez wykfalifikowanych 
ornitologów obrączkarzy, posiadających 
wszystkie niezbędne zezwolenia organów 
ochrony przyrody (Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska, Ministerstwo Kli-
matu i Środowiska, Dyrektor Wielko-
polskiego Parku Narodowego). Żuraw 
został profesjonalnie pomierzony oraz 
zaobrączkowany przy użyciu standardo-
wych obrączek stosowanych w badaniach 
ornitologicznych, a dodatkowo (dzięki 
nieocenionej pomocy finansowej Gminy 
Dopiewo!!!) ptak otrzymał nożny nadaj-
nik satelitarny, tzw. logger. Urządzenie 
to działa jak lokalizator, przesyłając wie-
le cennych informacji. Oprócz danych 
o lokalizacji ptaka, zbierane są m.in. 
informacje o temperaturze, usłonecznie-
niu, prędkości, wysokość nad poziomem 
morza, napięciu elektrycznym baterii 
czy dane o aktywności ruchowej ptaka. 
Za pomocą sieci GSM logger łączy się 
ze telefonicznymi stacjami bazowymi, 
przesyłając za określony przedział cza-
su wspomniane informacje. Ze względu 
na nadane urządzeniu ustawienia, dane 
mogą być zbierane i przesyłane w róż-
nych interwałach czasowych, lecz średnio 
zbieranie informacji następuje co 30-60 
minut, a przesyłanie ich siecią GSM ma 
miejsce raz dziennie o określonej godzi-
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nie. Tak zebrane dane są deponowane na 
serwerze, gdzie istnieje możliwość ich 
przeglądania, analizowania czy importu 
w różnych formatach.

Jak DOP zaczęła latać
Od momentu wypuszczenia ptaka 

po obrączkowaniu oraz pomiarach bio-
metrycznych, logger zaczął zbieranie 
informacji. I tak okazało się, że przez 
pierwsze 23 dni ptak poruszał się na 
piechotę wraz z rodzicami po rewirze 
lęgowym. Noce ptaki spędzały głównie 

na platformie gniazdowej tegorocznego 
gniazda. Jako żerowisko rodzina żurawi 
wybierała głównie niewielką śródleśną 
łąkę przy rzece Samica Stęszewska i pole 
uprawne z pszenżytem pod Wielkąwsią, 
oddalone ok. 900 m od miejsca odpo-
czynku w okolicy gniazda. Większość 
czasu w ciągu dnia ptaki spędzały w lesie 
pomiędzy tymi dwiema lokalizacjami, 
odpoczywając od lipcowego upału. 
Przełomowym momentem był 26 lipca, 
kiedy to DOP po raz pierwszy wzbił się 

w powietrze i zaliczył swój pierwszy lot.
Załączone mapy przedstawiają lo-

kalizacje odwiedzone przez rodzinę 
żurawi w okresie 2-25.07.2022 r. oraz 
wykorzystanie przestrzeni przez ptaki 
w okresie 2-25.07.2022 r. (im bardziej 
ciepła barwa na mapie, tym więcej czasu 
ptaki spędzały w danej okolicy).

Błażej Nowak 
Polish Crane Research Group

Wielkimi krokami zbliża się naj-
bardziej uroczysta kolacja w roku. Już 
za kilka dni połamiemy się opłatkiem 
i zasiądziemy do elegancko nakrytych 
stołów, a na nich będzie czekało ogromne 
bogactwo potraw. Boże Narodzenie to 
nie bez powodu dla wielu Polaków jeden 
z ulubionych okresów w roku. Wyjąt-
kowa atmosfera tych świąt udziela się 
jeszcze długo przed pierwszą gwiazdką. 
Kolorowa choinka, rodzinne kolędowa-
nie, łamanie się opłatkiem, obdarowy-
wanie się prezentami, pasterka, to ich 
charakterystyczne punkty. Składanie 
świątecznych życzeń, to też piękny bo-
żonarodzeniowy zwyczaj. Za ich pomocą 
możemy podzielić się radosną nowiną 
zarówno z rodziną, sąsiadami, znajo-
mymi lub szefem, współpracownikami. 

Wszyscy znamy z pokolenia na poko-
lenie „standardowy” zestaw potraw wi-
gilijnych. Ja to nazywam tradycją, która 
nas trzyma właśnie przy tym rodzinnym 
stole. Menu świąteczne „wigilijne” może 
być różne, w zależności od tego z jakiego 
regionu Polski pochodzimy. Piszę to bo 
w naszej gminie wiele mieszkańców za-
mieszkało z różnych stron kraju i świata. 
Kultura obchodzenia świąt w zasadzie 
się  nie różni ale potrawy na stole wigi-
lijnym czasami nas zaskakują. Nieraz 
zdarza się tak, że zostajemy zaproszeni 
do bliskich z innej części kraju i kolacja 
wigilijna u nich trochę może być inna. 
Ważne jest też to, jaka jest koncepcja 
kolacji wigilijnej. A na pewno myślą 
przewodnią jest wspólne bycie razem 
i wspólne spożycie posiłku i docenienia 
tego co mamy na stole. Pamiętajmy, że 
wieczerza wigilijna tworzy niepowta-
rzalny klimat Świąt Bożego Narodzenia. 
Pamiętajmy też, że obok nas może są 
osoby, które  bywają samotne, chore 
lub przyjechały z różnych stron kraju 
lub nawet świata i potrzebują bliskości 
właśnie w tym szczególnym dniu w roku. 

Wigilia, jedyny taki dzień w roku

Dziś jednak przypomnimy jakie są 
tradycyjne potrawy wigilijne. Zgodnie 
z tradycją, na świątecznym stole musi 
znaleźć się 12 dań ,których wybór czę-
sto zależy od danego regionu. Polskie, 
tradycyjne potrawy wigilijne to napraw-
dę długa lista. Menu wigilijne obfituje 
w ryby, dania z kapustą i grzybami, a tak-
że słodkie wypieki z makiem, bakaliami 
i przyprawami korzennymi. Sprawdźcie 
czy wiecie, jakie potrawy na Wigilię moż-
na przyrządzić lub o których nie można 
zapomnieć. Podczas wigilijnej wiecze-
rzy należy skosztować każdej potrawy, 
aby w przyszłym roku zapewnić sobie 
zdrowie i dostatek.

12 tradycyjnych  
potraw wigilijnych:

1. Barszcz z uszkami
2. Zupa grzybowa z łazankami
3. Karp, na różne sposoby:
 - karp smażony
 - karp po żydowsku
 - karp pieczony
 - karp w galarecie
 - zupa rybna z karpia
4.  Kapusta z grzybami lub kapusta 

z grochem
5.  Pierogi z kapustą i grzybami
6. Ryba po grecku
7. Śledzie, na różne sposoby:         
 - sałatka śledziowa 
 - śledzie pod pierzynką
 - śledzie w śmietanie
8. Makowiec
9.  Kluski z makiem
10. Kutia 
11. Sernik
12. Kompot z suszu

Zgodnie z tradycją wieczerza wigilijna 
rozpoczyna się wraz z pojawieniem się na 
niebie pierwszej gwiazdy, symbolizującej 

Gwiazdę Betlejemską, która wskazywała 
drogę Trzem Królom do stajenki. Jest 
to zwyczaj głęboko zakorzeniony w pol-
skiej kulturze. Dzielimy się opłatkiem, 
który  jest symbolem pojednania i jed-
ności chrześcijańskiej. Łamanie się 
opłatkiem wywodzi się ze starochrze-
ścijańskich obrządków składania chleba 
ofiarnego na ołtarzach. Dziś łamiąc się 
opłatkiem wszyscy obecni składają sobie 
życzenia i wybaczają krzywdy i urazy. 
Według obyczaju, kto przełamał się 
opłatkiem podczas wigilijnej wieczerzy, 
przez następny rok nie zazna niedostatku 
i będzie mieć wystarczająco dużo chle-
ba, by móc dzielić go z innymi. Jemy 
dwanaście potraw, a pod udekorowaną 
choinką układamy prezenty lub czekamy 
na gwiazdora. Tradycja nakazuje, aby 
przy wigilijny stole zostawić wolne miej-
sce i przygotować dodatkowe nakrycie. 
Dawniej miejsce to przeznaczone było 
dla bliskich, którzy odeszli. Wierzono 
bowiem, że w wigilijny wieczór zjawiają 
się dusze zmarłych, przybierając postać 
wędrowców. Dziś puste miejsce przezna-
czone jest dla niespodziewanego gościa. 
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Sianko symbolizuje stajenkę, w której 
urodził się Jezus. Choinka była związana 
z pogańską tradycją ludową odwołującą 
się do kultu wiecznie zielonego drze-
wa. Swoje początki ma w Alzacji, gdzie 
dekorowano ją jabłkami i papierowymi 
ozdobami. Do Polski bożonarodzeniowe 
drzewka przywędrowały na przełomie 
XVIII i XIX wieku. Dawniej w wigilijny 
ranek gospodarz wychodził do lasu po 
drzewko lub zielone gałązki. Traktowano 
to jako obrzęd  a las  był jako „inny świat”, 
a wyniesiona choinka miała przynieść 
szczęście i powodzenie. Od wieków  
zielone gałęzie są symbolem życia i na-
dziei. Dzień 24 grudnia jak żaden inny, 
pełen jest zwyczajów, symboli. Wigilia 
to bowiem jeden jedyny, taki wieczór 
z wieczerzą w gronie najbliższych.

Barszcz czerwony - krem
Składniki:
-5 lub 6 buraczków i pół butel-
ki zakwasu buraczanego,
-2 marchewki,
- 1 pietruszka,
- 4 ziemniaki,
- 2 obrane i pokrojone jabłka,
- liść laurowy, ziaren-
ka ziela angielskiego, 
- ząbek czosnku, 
- na czubek łyżeczki kwa-
sku cytrynowego,
- 2 łyżki cukru, sól, pieprz, 
- łyżka masła,
-śmietanka 30%.

Przygotowanie:
Do wody wrzucić listki laurowe, zia-

renka ziela, czosnek, warzywa, jabłka 
i starte buraki. Gotować 30 min. Po 
ugotowaniu wyjąć listek laurowy i ziela. 
Wsypać ciut, ciut kwasku cytrynowego 
i odczekać 10 min., jak uzyskamy inten-
sywny buraczany kolor. Po tym czasie 
dodać do zupy łyżkę masła i trochę kre-
mówki. Wszystko zmiksować na jedno-
lity krem. Dolać pół butelki koncentratu 
buraczanego, zamieszać i uważać żeby 
nie zagotować powtórnie, bo barszcz 
straci kolor. Podajemy z uszkami lub 
łazankami.

Karp z pieczarkami
Składniki:
- 800 g filetów z karpia, 
- 300 g pieczarek, 
- duża cebula, 
- 4-5 łyżek masła, 
- mielona kolendra, 
- sok z cytryny,
- sól, pieprz, 
- 2 łyżki pietruszki.

Przygotowanie:
Filety myjemy, osuszamy, skrapiamy 

sokiem z cytryny. Nacieramy solą i ko-
lendrą. Owijamy folią i wstawiamy na 2 
godziny do lodówki. Pieczarki myjemy, 
osuszamy, kroimy w plasterki, skrapiamy 
sokiem z cytryny i posypujemy pieprzem. 
Cebulę kroimy w cienkie talarki. W ża-
roodpornym naczyniu, wysmarowanym 
dwiema łyżkami masła, układamy filety 
pokrojone na porcje. Przykrywamy cien-
kimi plasterkami cebuli, posypujemy 
solą i pieprzem. Na wierzchu rozkładamy 
pieczarki. Potrawę polewamy stopionym 
masłem. Wstawiamy do piekarnika 
rozgrzanego do 180c i pieczemy 30-40 
minut. Przed podaniem posypujemy 
natką pietruszki.

Sałatka śledziowa z faso-
lą i ziemniakami

Składniki:
- 4 filety z matiasów (wymoczyć 
w zimnej wodzie przez1 godz.), 
- 2 szklanki ugotowanej (ale nie roz-
gotowanej!) drobnej perłowej fasoli 
(może być z puszki), 
- 3-4 ziemniaki ugotowane w mun-
durkach, 
- 2 średniej wielkości cebule, 
- łyżeczka cząbru, 
- sok z cytryny,
- 2- łyżki oleju,
- 2-3 łyżki posiekanego szczypiorku, 
- pieprz i sól,
- łyżka jogurtu, 
- łyżka majonezu.

Przygotowanie:
Odcedzoną i wystudzoną fasolę po-

sypujemy startym na proszek cząbrem 
i skrapiamy olejem. Cebulę kroimy 
w kostkę, skrapiamy sokiem z cytryny, 
oprószamy solą i pieprzem. Ugotowane 
ziemniaki obieramy, kroimy w kostkę, 
skrapiamy olejem. Filety śledziowe my-
jemy, osuszamy papierowym ręcznikiem 
i kroimy w drobną kostkę. Tak przygo-
towane składniki sałatki wrzucamy do 
salaterki, polewamy połączonym jogur-
tem z majonezem, delikatnie mieszamy. 
Przykrywamy folią i wstawiamy na 2-3 
godziny do lodówki, najlepiej na noc. 
Przed podaniem sałatkę posypujemy 
posiekanym szczypiorkiem.

Pulpety z ryby
Składniki:
- 0,5kg filetów z ryby (np. 
z dorsza, mintaja),
- 1 litr bulionu warzywnego,
- 2cebule,
- 1jajo,
- 5 dag kaszy manny,
- sól, pieprz do smaku,
- pół łyżeczki cukru.

Przygotowanie:
Cebulę obrać, zemleć z opłukanymi 

i osączonymi filetami. Do masy dodać 
jajko, cukier, sól, pieprz i wymieszać. 
Dodać posiekaną pietruszkę lub kope-
rek. Formować kulki wielkości włoskiego 
orzecha i obtaczać w mące. Zagotować 
bulion na bazie warzyw i przypraw, 
wrzucić pulpety i gotować aż wypłyną 
na powierzchnię tj. przez około 3 min. 
Wyjąc i wyłożyć na talerze. Wywar można 
zabielić kremówką i podać z pulpetami. 
Danie bardzo dobre dla dzieci na wigi-
lijną kolację.

Sernik piernikowy

Składniki:
- wiaderko sera homo-
genizowanego 1kg,
- 1 paczka biszkoptów okrą-
głych posypka ozdobna,
- 1pudełko pierników w kształcie serc,
- 1 torebka polewy czekoladowej,
- 9 jajek,
- 300ml kremówki,
- 2 budynie waniliowe,
- 1 szklanka cukru.

Przygotowanie:
9 żółtek miksujemy z cukrem na pu-

szystą masę. Dodajemy  ser, wsypujemy 
budyń, dalej miksując do uzyskania jed-
nolitej masy. W oddzielnych garnkach 
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ubijamy kremówkę i białka na sztywną 
konsystencję. Ubijając białka dodajemy 
odrobinę soli. Do masy serowej dodajemy 
ubitą kremówkę delikatnie mieszając. 
Na koniec dodajemy ubite białka i dalej 
mieszamy ręcznie. Blachę wykładamy 
papierem do pieczenia zostawiając dużo 
zapasu poza rantami blachy, bowiem 
nasz sernik urośnie. Dno wykładamy 
biszkoptami, płaskim do dna. Na bisz-
kopty wylewamy część masy serowej - 
połowę. Na masę wykładamy pierniki, 
delikatnie je wduszając, by się zatopiły. 
Wylewamy resztę masy, wygładzamy cia-
sto i układamy pierniki w 3 rzędach. 

Pieczemy w nagrzanym piekarniku 180c, 
1 godz. 15 min. przed końcem pieczenia, 
podkręcamy temp. do 195c. Jeżeli góra 
jest za mocno zrumieniona przykry-
wamy folią do pieczenia. Po godzinie 
sprawdzamy patyczkiem czy ciasto jest 
upieczone, jeżeli tak to wyłączmy piekar-
nik i pozostawiamy uchylone delikatnie 
drzwiczki do całkowitego ostygnięcia 
ciasta. Jeżeli je wyjmiemy za wcześnie 
to nam „opadną”. Pierniki smarujemy 
po wierzchu polewą czekoladową i po-
sypujemy białymi gwiazdkami.

***
Aby wszyscy z Was znaleźli swoje 

miejsce przy świątecznym stole, by speł-
niły się Wasze najskrytsze  marzenia, aby 
każdy kolejny dzień był jeszcze lepszy 
od poprzedniego. 

Bądźmy dla siebie bardziej ser-
deczni. Patrzmy na to co dobre i co 
nas łączy, a nie na to co nasz dzieli. 
Wszystkiego najlepszego na Święta 
i Nowy Rok

życzy Barbara Barbalena Plewińska,  
Sołtys Dąbrówki

Dopiewska Jesień Teatralna
XIV Wielko-

polski Przegląd 
A m a t o r s k i c h 
Grup Teatralnych 
Seniorów działa-
jących na terenie 
Województ wa 
Wielkopolskie-
go „Dopiewska 
Jesień Teatral-
na” odbył się 21 
listopada 2022 r. 
Celem wydarze-
nia jest populary-

zacja dorobku amatorskich grup teatral-
nych, propagowanie sztuki teatralnej oraz 
inspirowanie i szukanie nowych form 
pracy z seniorami, a także zawieranie 
nowych znajomości i przyjaźni. W tym 
roku zgłosiło się sześć grup teatralnych 
m.in. z Poznania, Przeźmierowa, Opale-
nicy, Biedruska, Lubonia oraz z Dopiewa. 
W tym roku „Danuśka”, czyli nagroda 
za wyjątkową osobowość sceniczną 
została demokratycznie przyznana Ja-
nowi Alejskiemu, aktorowi należącemu 
do Grupy Teatralnej „Baj” z Dopiewa. 
Wszystkim artystom, którzy wzięli udział 
w tegorocznym Przeglądzie  serdecznie 
gratulujemy!

Tekst i fot. Łukasz Mańczak

Ponad 180 tys. zł zebrali organiza-
torzy „Mikołajkowej imprezy charyta-
tywnej – Walczymy dla Konstantego”. 
Konstanty Mikołajczyk ma 13 lat, jest 
mieszkańcem Dąbrówki i uczniem Szko-
ły Podstawowej im. Kawalerów Orderu 
Uśmiechu, w której 3 grudnia odbył się 
festyn. Walczy z ciężką chorobą – gu-
zem mózgu. 

Gwiazdą wydarzenia był zespół 
Lombard. Na scenie pojawili się także: 

Walczymy dla Konstantego
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Julia Kucemba (uczestniczka programu 
„Mam Talent”), Wujek Ogórek, Sławomir 
Graczyk, Filip Popów.  Tańcem publicz-
ność starały się rozruszać grupy Klubu 
Taneczno – Sportowego „Activus”. 

W części sportowej rozegrano turnie-
je: piłkarski, koszykarski i ping-pongowy. 

Dzieci mogły wziąć udział w animacjach 
sportowych i zabawach. 

Dzięki licytacjom prowadzonym 
ze sceny i „do puszek” zebrano ponad  
125 tys. zł. , a poprzez aukcje internetowe 
58 tys. zł. Organizatorem wydarzenia 

była Fundacja „Przetwórnia Dobra”. 
Wciąż trwa zbiórka dla Konstantego 
Mikołajczyka - na siepomaga.pl

AM, fot. Beata Spychała

 To że Panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich w Palędziu lubią działać wiadomo 
od dawna. Wciąż coś organizują i za-
praszają do współpracy lokalną spo-

Zielone obrazy łeczność i twórców. Najczęściej można 
z nimi poćwiczyć. W każdy wtorek 
w lokalnej świetlicy odbywają się za-
jęcia jogi, a w czwartki (nieregularnie) 
zajęcia fitness.

Tym razem zorganizowały warszta-
ty tworzenia zielonych obrazów, które 
wyglądają jak żywe. Wychodzą wręcz 
z ram, dodając wnętrzom bujnego ko-
loru i życia. Nad całością czuwała Pani 
Marlena Anioła, która prowadzi w Ko-
narzewie pracownię artystyczną, gdzie 
tworzy zawodowo zielone ściany i obrazy 
z naturalnych mchów i roślin stabilizo-
wanych.

Warsztaty zostały sfinansowane przez 
Gminę Dopiewo.

To nie pierwsze warsztaty twór-
cze jakie są organizowane w Palędziu. 
W ostatnich miesiącach panie z KGW 
Palędzie dziergały na szydełku czy kom-
ponowały flowerbox’y. W najbliższym 
czasie planowane są kolejne warszta-
ty, między innymi z tworzenia dekora-
cji świątecznych.

Na przyszły rok planowane jest zor-
ganizowanie regularnych warsztatów 
z różnych technik artystycznych.

Natomiast 3 grudnia wszystkie Panie 
z okolicy zaproszone są do Palędzia na 
Mikołajki. Szczegóły wydarzenia nie-
bawem na https://www.facebook.com/
Paledzie. KGW. Tam też znajdziecie 
Państwo wszelkie informacje na temat 
przyszłych działań, aktywności i imprez 
organizowanych przez KGW Palędzie.

Warsztaty zostały sfinansowane ze 
środków publicznych gminy Dopiewo.

KGW Palędzie 
fot. MG
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Mieszkańcy Konarzewa 3 grudnia 
otworzyli wiatę w centrum rekreacyjnym 
wsi. Podczas festynu ozdobiono choinkę, 

Ozdobili choinkę przy nowej wiacie

na której zawieszono bombki. Rozświe-
tlono drzewko. Nie zabrakło animacji 
dla dzieci, św. Mikołaja i smakołyków. 

MJ, fot. A. Meller

50 artystów w 20 odsłonach - ze sto-
warzyszeń, szkół i warsztatów terapii 
zajęciowej - mogła podziwiać publiczność 
XVII Powiatowego Przeglądu Piosenki 
Osób Niepełnosprawnych „Złoty Słowik”, 
który 28 października 2022 r. wypełnił 
śpiewem i muzyką salę koncertową Cen-
trum Rehabilitacyjno – Kulturalnego 
w Konarzewie. 

Wystąpili na niej piosenkarze, 
muzycy i tancerze z różnych zakątków 
Wielkopolski – z Boduszewa, Drzązgo-
wa, Lubonia, Swarzędza, Piły, Poznania, 
Puszczykowa, Otusza i Konarzewa. Gości 
tradycyjnie powitał prezes Stowarzysze-

Złote Słowiki 

nia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„Promyk”– Bogdan Maćkowiak. Wśród 
nich nie zabrakło  rodziców i opiekunów, 
ale także przedstawicieli powiatu - wice-
starosty Tomasza Łubińskiego i członka 
zarządu Antoniego Kalisza, wójta gminy 
Dopiewo – Pawła Przepióry i probosz-
cza parafii w Konarzewie – ks. Adama 
Szczanieckiego. Po raz kolejny koncert 
poprowadziła Katarzyna Czarnecka, 
związana z wydarzeniem od pierwszej 
jego edycji. Uczestnicy, zarówno znaj-
dujący się na widowni, jak i na scenie, 
chętnie kończyli rozpoczynaną przez nią 
wielokrotnie rymowankę „Jeśli śpiewu ci 

potrzeba… śmiało wal do Konarzewa. Tu 
słowików chór usłyszysz. Tak pośpiewasz, 
że się… zdyszysz”.  Między ich występami 
na scenie zaprezentowali się jurorzy – 
Maria i Piotr Należyty. Powtórzyła się 
sytuacja sprzed dwóch lat – poziom 
był wyrównany i zwycięzcami zostali 
wszyscy. Uczestnicy otrzymali statuetki 
słowika przygotowane w pracowni cera-
miki WTZ w Konarzewie, dyplomy i torby 
upominków. Jury, gratulując artystom 
występów i nie szczędząc miłych słów 
pod ich adresem, przytoczyło słowa J. 
W. von Goethe „Gdzie słyszysz śpiew, 
tam idź, tam dobre serca mają. Źli lu-
dzie, uwierz mi, Ci nigdy nie śpiewają”. 
w  Wielkopolsce. 

– Nasz śpiewaczy przegląd znają 
wszyscy w regionie, prowadzący pla-
cówki takie, jak nasz „Promyk” i chętnie 
tu przyjeżdżają, by wspólnie pośpiewać, 
czasem pograć lub potańczyć. Chodzi 
przede wszystkim o integrację. Osoby 
niepełnosprawne mogą się spotkać i być 
razem. Mogą podzielić się z nami swoim 
talentem i wrażliwością – mówi Bogdan 
Maćkowiak, Prezes „Promyka. – Razem 
doświadczamy tu czegoś autentycznego, 
co nas wzrusza i cieszy. „Złoty Słowik” 
wspierają Powiat Poznański i Gmina 
Dopiewo, na terenie której działa jeden 
z naszych dwóch WTZ-ów, prowadzo-
nych przez  to stowarzyszenie.

Adam Mendrala 
Fot. A. Mendrala, Karolina Jurga

kultura 
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Debata: Nasze instytucje i organizacje 
w lokalnym systemie usług społecznych i 
społecznościowej profilaktyce uzależnień.

Ostatni dzień listopada zgromadził w 
sali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Dopiewie liderów i przedstawicieli 
najważniejszych organizacji i instytucji 
działających w naszej Gminie. Spotkanie 
prowadzone było przez Jacka Gralczy-
ka, trenera, wykładowcę akademickiego 
oraz doświadczonego animatora kultury 
i społeczności lokalnej, który z właściwą 
sobie charyzmą moderował dyskusję .

Debata, podzielona na trzy moduły, 
pozwoliła dostrzec i przedstawić ogrom-
ny potencjał Gminy Dopiewo. Potencjał, 
który w niepewnej przyszłości pozwoli 
mierzyć się z wyzwaniami rzucanymi 
naszej małej ojczyźnie przez świat ze-
wnętrzny. Bogata w informacje część 
pierwsza, dotycząca zasobów, potencja-
łów i działań w zakresie polityki społecz-
nej i profilaktyki uzależnień, przeszła 
w część drugą, dotyczą konkretnych 
działań realizowanych na terenie Do-
piewa. Mnogość aktywnych instytucji, 
tworzy bogatą ofertę usług społecznych 

Debata w OPS
skierowanych do ogółu mieszkańców. 
Jest to doskonała podstawa do rozwoju 
społecznościowego modelu usług spo-
łecznych, który stał się kwintesencją 
prowadzonej debaty. Wszyscy aktorzy 
życia społecznego w gminie tworzą bo-
gatą ofertę i działają na rzecz poprawy 
jakości życia mieszkańców. Są nie tylko 
źródłem inspiracji, ale także podwaliną 
do rozwoju społeczeństwa obywatelskie-
go i systemu usług społecznych opartego 
o zasoby lokalne i partnerstwo.

Katalizatorem działań koordynu-
jących i wzmacniających lokalną spo-
łeczność i instytucje ma być Centrum 
Aktywności Lokalnej, umiejscowione na 
Dworcu Kolejowym w Palędziu. Powsta-
jące miejsce, już rozpala wyobraźnię i 
zaangażowanie mieszkańców i lokalnych 
organizacji. Organizatorzy Społeczno-
ści Lokalnej zaprezentowali planowane, 
przyszłoroczne działania, które pozwolą 
odkryć i wzmocnić już istniejący kapitał 
społeczny tkwiący w Dopiewie.

Uczestnicy debaty w podsumowa-
niu zgodzili się, że każdy z nich stanowi 
ogromny zasób. Wszyscy wykazali wolę 

współpracy, równocześnie sugerując 
kierunki działania, takie jak wzajem-
ne komunikowanie się oraz integracja 
i aktywizacja młodzieży. Kluczowe 
jest również wzajemne słuchanie się, 
tak, aby nikomu nie umknął pomysł, 
czy inicjatywa. Z kolei profilaktyka 
społecznościowa oraz system usług 
społecznych wydają się być obszarem 
zainteresowania wszystkich obecnych, 
którzy jednomyślnie zadeklarowali chęć 
współpracy w tym zakresie.

Debata była ostatnim tegorocznym 
spotkaniem dotyczącym szeroko rozu-
mianej współpracy lokalnej, ale równo-
cześnie początkiem przyszłorocznych, 
rozszerzonych działań z zakresu orga-
nizowania społeczności lokalnej.

Jakub Grapczyński

W październiku i listopadzie Chór 
„Bel Canto” aż 6 razy wystąpił na terenie 
Gminy Dopiewo i raz w Gminie Dusz-
niki. Wziął udział w uroczystości  „IV 
Marsz Pamięci” w Lasach Zakrzewsko 
– Palędzkich i wystąpił ze spektaklem 
słowno-muzycznym „Wieczornica Pa-
pieska” w Zakrzewie. Był to szczególny 
dzień – 44 rocznica wyboru kardynała 
Karola Wojtyły na papieża. W listopadzie 

Bel Canto nie zwalnia 
chór zapewnił oprawę muzyczną podczas 
polowej Mszy Świętej za Ojczyznę przy 
„Kwaterze Siedmiu Grobów” – również 
w lasach. W Skórzewie tradycyjnie od-
było się XVI Spotkanie Chóralne „Bogu 
i Ojczyźnie Śpiewajmy”. Zaproszonymi 
gośćmi byli Chór „Antonius” z Przeźmie-
rowa i Hubert Trojanek organista-wirtuoz 
z parafii skórzewskiej. 19 listopada na 
zaproszenie Chóru „Halka”, który święto-

wał Jubileusz 75-lecia wzięliśmy udział w 
koncercie w  Dusznikach Wielkopolskich. 
Wystąpił też Chór „Lira” z Pniew oraz 
Koło Śpiewu im. Feliksa Nowowiejskiego. 
Na zakończenie koncertu solidaryzu-
jąc się z walczącą Ukrainą  połączone 
4 chóry zaśpiewały pieśń „Modlitwę o 
pokój”. Jak przystało na jubileusz były 
kwiaty, życzenia i tort. Dzień św. Cecylii, 
patronki chórów i śpiewu kościelnego, 
uczciliśmy śpiewem na Mszy św. dzięk-
czynnej i w intencji zmarłych chórzy-
stów w kościele pw. Nawiedzenia NMP 
w Dopiewie. Potem w remizie strażac-
kiej był słodki poczęstunek. Ostatnie 
spotkanie w listopadzie chór miał w 
Ośrodku Rehabilitacji Neurologicznej 
i Senioralnej NEUROPORT w Kiekrzu, 
gdzie odbyły się warsztaty logopedyczne 
z Sylwią Śliwińską. Ćwiczyliśmy mowę 
między innymi z korkami od butelek w 
ustach. Na zakończenie daliśmy koncert 
dla kuracjuszy ośrodka. 10 grudnia od-
będzie się ostatni już w rym roku kon-
cert „Podwieczorek przy mikrofonie” ,  
na który serdecznie zapraszamy. 

Ewa Depa, Chór  
Gminy Dopiewo „Bel Canto”

pomoc społeczna / kultura
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Łamigłówka - tak nazywa się ko-
lejne publiczne przedszkole w Gminie 
Dopiewo, które oficjalnie zostało otwarte 
w Dąbrowie (gmina Dopiewo). Ma ono 
bardzo nowoczesne wyposażenie, świet-
nie przygotowaną kadrę i jako jedyne 
w gminie naucza języka włoskiego.

Kolejne przedszkole 
Podczas uroczystości inauguracyjnej 

maluchy przedstawiły uroczy program 
artystyczny, w którym w sympatyczny 
sposób przypomniały, że już niedługo 
są Święta. 

W Łamigłówce opiekę znalazło ok. 
100 przedszkolaków, ale placówka jest 

w stanie przyjąć w sumie 120 maluchów. 
Łącznie w przedszkolach publicznych 
Gminy Dopiewo miejsce znalazło 1901 
dzieci. Zapotrzebowanie mieszkańców 
w tym obszarze oświaty jest w pełni za-
pewnione.

ZM 
Fot. Beata Spychała

XI Międzynarodowa Konferencja 
Daltońska „Plan Daltoński strategią 
profesjonalizacji zawodowej nauczycie-
li” w Zespole Szkolno - Przedszkolnym 
w Więckowicach

W weekend 18-19 listopada 2022 kilku 
nauczycieli z Zespołu wzięło udział w XI 
Międzynarodowej Konferencji Daltoń-
skiej. Była to okazja do zaprezentowania 
dobrych praktyk przez szkoły i przed-
szkola. Uczestnicy w ciągu dwóch dni 
wzięli udział w wykładach i warszta-
tach i spotkaniach studyjnych. Szkoła 

oświata

ZSP Więckowice ma plan

w Więckowicach była placówką studyjną 
dla nauczycieli z całej Polski. Podczas 
wizyty goście mieli okazję poznać na-
uczycieli i uczniów. Panie zaprezentowały 
praktyczne rozwiązania i pomysły, któ-
re z powodzeniem można przenieść do 
innych szkół. Mamy nadzieję, że udało 
nam się zachęcić innych do pracy planem 
daltońskim.

Konferencja Daltońska była wyda-
rzeniem międzynarodowym. Uczestni-
cy mogli wysłuchać wykładów Hansa 
Wenke z Holandii, prof. UAM dr hab. 

Renaty Michalak, prof. UAM dr hab. 
Jacka Pyżalskiego oraz wielu innych 
wybitnych specjalistów i praktyków. 
Spotkania obfitowały w wiele inspiracji 
i momentów skłaniających do refleksji 
nad swoją codzienną pracą.

W trakcie konferencji na ręce Pani 
Dyrektor został przekazany certyfikat 
potwierdzający dołączenie do wyjątko-
wego grona placówek planu daltońskiego. 
W całej Wielkopolsce jesteśmy jedyną 
szkołą podstawową realizującą tą ścieżkę 
edukacji.

ZSP Więckowice

Szkoła Podstawowa nr 2 
w Skórzewie wzięła udział  w konkursie  

Kodowali nie tylko z Ignacym

„Koduj z Ignacym” zorganizowanym 
przez Fundację Rozwoju Edukacji Ma-
łego Inżyniera wraz z Fundacją PGNiG 
im. Ignacego Łukasiewicza. Konkurs 
skierowany był do szkół podstawowych 
z Powiatu Poznańskiego i miasta Pozna-
nia. Na podstawie wiedzy zdobytej na 
lekcjach informatyki uczniowie klasy 
3a i 3b przygotowali prace konkursowe 
w postaci zaprogramowanej gry Scratch 
własnego pomysłu, nawiązującej  
do życiorysu i osiągnięć Ignacego Łukasie-
wicza. Konkurs wygrała uczennica kl. 3b,  
a uczeń kl. 3a otrzymał wyróżnienie. 

Nagrodą dla nagrodzonych 10 szkół 
był Festiwal Naukowy „Zmieniaj świat 
z Ignacym”, który odbył się w w piątek 25 

listopada 2022 r. w Skórzewie. Dodatko-
wo pracownia chemiczna SP 2 wzbogaciła 
się o zestaw do eksperymentowania.

Festiwal naukowy “Zmieniaj świat 
z Ignacym” okazał się jednodniowym 
świętem nauki pod patronatem Ignacego 
Łukasiewicza. 

Więcej można przeczytać na stronie: 
dopiewo.pl.

Projekt „Zmieniaj świat z Ignacym” 
sfinansowano ze środków Fundacji 
PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza 
w ramach programu Rozgrzewamy 
Polskie Serca.

Tekst i fot. SP nr 2 w Skórzewie
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Dopiewo już po raz dziesiąty nagrodzi 
młodych sportowców! Wkrótce ruszy 
nabór wniosków o stypendia sporto-
we dla młodych mieszkańców Gminy 
Dopiewo. Będą one wypłacane przez 10 
miesięcy 2023 r. w wysokości od 200 
do 400 zł - w zależności od  sukcesów 
osiągniętych w br. przez zawodników

Nagrody, które przyznaje Kapituła 
Stypendium Sportowego Gminy Do-
piewo, wręczane są od 2014 r. Lokalni 
stypendyści to wielokrotni reprezentanci 
kadr wojewódzkich, a nawet kadry Pol-
ski w swoich dyscyplinach. Do tej pory 
najczęściej nagradzani byli zawodnicy 
ze sportów drużynowych (koszykówka, 
p. ręczna, p. nożna), wśród dyscyplin 
indywidualnych wyróżniani byli głównie 
ci uprawiający różne sporty walki. 

A co zrobić aby otrzymać stypendium 
w 2023 roku? Kandydaci muszą być za-
meldowanymi mieszkańcami Gminy Do-
piewo i nie mogą mieć ukończone 21 lat. 

Muszą także: 
• uprawiać dyscyplinę olimpijską, 
• być w kategorii wiekowej juniora 

młodszego, juniora lub młodzieżow-
ca (obowiązuje różny wiek w za-
leżności od dyscypliny - szczegóły 
można sprawdzić na stronie www.
sport-mlodziezowy.pl w zakładce 
System Sportu Młodzieżowego),

Stypendia sportowe – czekamy na zgłoszenia
• spełnić mini-

mum jedno z po-
niższych kryte-
riów w 2022 
roku: 

 - brać udział 
w szkoleniu kadry 
wojewódzkiej lub 
szkoleniu central-
nym kadry naro-
dowej, 

 - być w 2022 roku 
u c z e s t n i k i e m 
Młodzieżowych 
Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw 
Świata lub Europy w kategoriach 
młodzieżowych (junior młodszy, 
junior, młodzieżowiec),

 - zdobyć medal w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży, Mistrzo-
stwach Polski Juniorów Młodszych, 
Mistrzostwach Polski Juniorów, Mło-
dzieżowych Mistrzostwach Polski,

 - w przypadku uprawiania gier ze-
społowych - wziąć udział w turnieju 
finałowym Mistrzostw Polski. 

Szczegółowe zasady przyznawania 
stypendium sportowego Gminy Dopiewo 
określa Uchwała nr LVII/395/13 Rady 
Gminy Dopiewo z dnia 25 listopada 2013 
roku z późniejszymi zmianami. Wniosek 
o przyznanie stypendium może złożyć 

klub sportowy, okręgowy lub narodo-
wy związek sportowy danej dyscypliny, 
szkoła w której zawodnik pobiera naukę, 
radny gminy. Formularze dostępne są 
na stronach: www.dopiewo.pl i www.
gosir.dopiewo.pl oraz w biurze GOSiR 
w Dopiewie. 

Wnioski o stypendium na 2023 r. 
można będzie składać w terminie od 2 do 
31 stycznia 2023 r. w biurze podawczym 
Urzędu Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c. 
Kapituła Stypendium Sportowego Gminy 
Dopiewo przyzna stypendia w lutym 2023 
r. Więcej informacji można uzyskać pod 
nr telefonu 61/8148262 lub pisząc e-mail 
na adres: gosir@dopiewo.pl. 

Mariusz Frąckowiak  
- GOSiR w Dopiewie

29 października Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Dopiewie oraz Gmi-
na Dopiewo zorganizowali szóstą edycję 
Cross Duathlon Żarnowiec z udziałem 
207 zawodników, w tym członków aż 
38 dwuosobowych sztafet.

Trasa (bez „grama” asfaltu) skupiona 
była w okolicy tzw. „Źródełka Żarno-
wiec”, a suma jej przewyższeń wyniosła 
aż 180 metrów. Zawody przy pięknej, 

VI Cross Duathlon Żarnowiec 2022 za nami!
jesiennej pogodzie rozpoczęły się przy 
wiacie w Żarnowcu punktualnie o godz. 
12.00. Na początku zawodnicy mieli do 
pokonania 3 kilometrowy etap biegowy 
z niewielkim, ale długim podbiegiem 
drogą polną oraz ostrym zbiegnięciem 
w lesie. Od razu na prowadzenie wysunęło 
się kilku uczestników poprzednich cros-
sów – Adrian Drab z Kalisza - zwycięzca  
z 2018 r. (był też drugi w 2017 r., piąty 

w 2016 r. i 4 w ub.r.), 
Robert Walczak z Po-
znania (10 w 2016 r. i 7  
w 2021 r.), Michał 
Błajet ze Skórzewa 
(czwarty w 2019 i 17 
r. oraz szósty w 2018 
i 21 r.), Filip Mańczak  
z Kicina (7 w 2018 r.) 
oraz jeden z najmłod-
szych uczestników – Mi-
chał Pisanko z Dąbrowy 
(tegoroczny stypendysta 
Gminy Dopiewo). Do 

strefy zmian przed 16-kilometrową jaz-
dą na rowerze jako jedyni w kat. OPEN 
wbiegli oni z czasem poniżej 12 minut. 
Wśród kobiet najszybciej I etap pobie-
gły: Hanna Jaraszkiewicz z Poznania, 
triumfatorka crossu z ub.r. Agnieszka 
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Napierała z Rokietnicy i Anna Andrzej-
czak z Nowego Tomyśla. 

Na etapie rowerowym, przebiegają-
cym m.in. przez słynny „bomboskład” 
w Lisówkach oraz ostre zjazdy i podjazdy 
na „żwirowni” najlepszy czas wśród pań 
uzyskała 16 po biegu Aleksandra Socha 
z Plewisk, drugi A. Napierała, trzeci czas 
„wykręciła” A. Andrzejczak, czwarty - 
Gizela Rakowska z Poznania (trzecia 
w 2021 r.), a piąty - najlepsza biegacz-
ka H. Jaraszkiewicz. Wśród mężczyzn 
świetnie na rowerze pojechał Artur 
Jarzyna (Dopiewo 8ATM), drugi czas 
miał Marcin Nowicki z Gorzowa Wlkp., 
trzeci - Przemysław Olkowski z Oleśnicy, 

czwarty F. Mańczak, 5 – R. Walczak, a 12 
był najlepszy biegacz w stawce A. Drab.

Decydujący dla końcowych kla-
syfikacji we wszystkich kategoriach 
wiekowych okazał się jak zwykle 
ostatni, trzeci – 4,5 km biegowy 
etap crossu z morderczymi zbiegami 
i podbiegami na tzw. single tracku  
w lesie oraz ze „schodami płaczu” 
(40 metrów w górę!) na 250 metrów 
przed metą. Wśród panów najlepiej  
z trudnościami trasy poradził sobie 
prowadzący od początku do końca te-
gorocznego Cross Duathlonu 39-letni 
Adrian Drab (Unit Martombike Team), 
wyprzedzając na mecie o 1:11 min. Ro-
berta Walczaka (rocznik 1980, Cytadela 
by Night)) oraz o 2:10 min. Filipa Mań-
czaka – 43-letniego zawodnika klubu 
Aktywni Razem. Najlepszym mieszkań-
cem z gminy Dopiewo okazał się 14 na 
mecie, triathlonista UKS Lusowo Michał 
Pisanko (rocznik 2005).

W zawodach pań 4,5 km najszybciej 
ponownie przebiegła Hanna Jaraszkie-
wicz, ale nie zdołała odrobić strat po 
jeździe rowerem do Agnieszki Napiera-

ły, która po raz drugi z rzędu wygrała 
klasyfikację generalną kobiet. Trzecie 
miejsce obroniła Anna Andrzejczak 
(Poland NKB Chyży Nowy Tomyśl).  
W klasyfikacji Open Cross Duathlonu 
Żarnowiec 2022 A. Napierała zajęła 33 
miejsce, wyprzedzając 17 pań i aż 82 
mężczyzn! Najszybszą mieszkanką gminy 
Dopiewo była Ewa Mikuła z Dąbrów-
ki, która w rywalizacji kobiet zajęła 10 
miejsce. Jako ciekawostki tegorocznej 
imprezy trzeba też odnotować, że naj-
starszym uczestnikiem zawodów był 
74-letni Eugeniusz Gryska z Konarzewa, 
a najmłodszym - Aleksander Kujawa ze 
Skórzewa (rocznik 2006).

Ciekawie było też w rywali-
zacji aż 38 sztafet. Wyścig Open 
z czasem 1:09:19 wygrał AKB Team  

z Rokietnicy: Jakub Napierała (bie-
gacz, rocznik 2004) i Bartosz Napie-
rała (kolarz, rocznik 1983). Główna  
w tym zasługa młodszego zawodnika, 
który wygrał oba odcinki biegowe (rowe-
rzysta uzyskał 17 czas na swoim etapie) 
i dzięki temu podobnie jak w ub.r. po-
nownie stanął na najwyższym stopniu 
podium! Drugą lokatę  z wynikiem 1:11:00 
wywalczyli „Waleczne Samce” w składzie: 
Kamil Sójka (rocznik 1989) – 2 czas na 
obu etapach biegowych i Łukasz Leśniak 
(r. 1983) – 7 czas na trasie rowerowej. 
Trzecie miejsce zajęła drużyna „Ogień 
z Dupy Team” (czas 1:15:02), w której 
z kolei główną rolę odegrał zwycięzca 
etapu rowerowego 37-letni Dariusz 
Wechman, ale dobrze biegała też pani 
Honorata Janowicz – 11 i 9 wynik na 
trasie najpierw 3 km, a potem 4,5 km. 
Trzecie czasy w tych biegach Marka 
Worocha (rocznik 1994) i 15 rezultat 
kolarza Wojciecha Walicha (r. 1998) dały 
z kolei duetowi „Ananaski” 4 miejsce 
w kat. Open (czas 1:15:11). Kolejne szta-
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fety kończyły rywalizację z już ponad 8 
minutową stratą do zwycięzców. Warto 
jeszcze podkreślić świetną jazdę dwóch 
rowerzystów: Dominika Galasa (rocznik 
1980) z Hernik Team - drugiego czasowo 
na trasie 16 km oraz Artura Słomiń-
skiego (r. 1981) z Magda&Artur Team 
Aktywny Stęszew, który „wykręcił” trzeci 
czas wśród wszystkich startujących. Naj-
młodszym wśród 76 uczestników sztafety 
był 16-letni Michał Starczyński z Team 
Aktywny Stęszew / JTeaM2, a najstar-
szym - 72-letni Lech Andrzejewski ze 
Skórzewa z duetu Lech&Piotr.

Niemal wszyscy zawodnicy na 
metę przybiegli zmęczeni, ale z uśmie-
chem na twarzy, a każdy z nich otrzy-
mał pamiątkowy, bardzo oryginal-
ny medal. Na uczestników czekała 
pyszna kanapka i gorąca herbata,  
a na stoisku KGW Dopiewo „Kobiety 
z pasją” można było zakupić smacz-
ną grochówkę oraz chleb ze smalcem 
i ogórkiem. Najlepsi zawodnicy w po-

Mateusz Nowak został Mistrzem 
Świata na XXIII Mistrzostwach Świata 
w Natal w Brazylii. To 16-letni utalen-
towany karateka z Dąbrówki, zawodnik 
kadry narodowej. Na co dzień trenuje 
w Poznańskiej Akademii Karate Anny 
Ranoszek. Wystartował w 3 konkuren-
cjach, w każdej zdobywając medal. 

Mamy młodego Mistrza Świata! 

Oto jego osiągnięcia:
• Mistrz Świata w Fukugo (to presti-

żowa konkurencja dla najbardziej 
wszechstronnych zawodników, 
trzeba zarówno doskonale walczyć 
- kumite, jak i wykazać doskonałą 
formę techniczną prezentując for-
mę kittei.

• Wicemistrz Świata w kumite dru-
żynowym

• brązowy medalista w kumite in-
dywidualnym

Anna Ranoszek, Akademia Karate 
akademiakarate.com.pl 

aktualności na FB 

szczególnych kategoriach z rąk Zastępcy 
Wójta Dopiewa – Pawła Jazy, Marcina 
Napierały – dyrektora GOSiR w Dopiewie 
oraz przedstawiciela sponsorów Pawła 
Owczarzaka (RowerTramp), odbierali ory-
ginalne nagrody rzeczowe. W rozmowach 
kuluarowych dało się słyszeć opowieści 
o sprawnej organizacji, atmosferze i sło-
necznej pogodzie, podkreślającej jesz-
cze mocniej walory przyrodnicze trasy, 
która dostarczyła uczestnikom crossu 
niezapomnianych wrażeń, zwłaszcza tym, 
którzy w tej imprezie wystartowali po 
raz pierwszy. A byli to m.in. mieszkańcy 
tak odległych miejscowości jak Oleśni-
ca, Katowice, Gorzów Wlkp., Miastko, 
Wrocław, Bydgoszcz, Krobia, Wolsztyn, 
Nowa Sól czy Strzelce Krajeńskie.

A oto jak imprezę podsumował Dy-
rektor GOSiR w Dopiewie Marcin Na-
pierała: - „Zawody, zawodami, ale jako 
organizator - Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji, nie jesteśmy sami. Dzięku-
jemy za tyle miłych słów i docenienie 

naszej pracy. To naprawdę budujące 
i motywujące”. Partnerami imprezy 
byli: Lasy Państwowe - Nadleśnictwo 
Konstantynowo, E1 Gokart Halowy 
Tor Kartingowy, RowerTramp Paweł 
Owczarzak, Mornel.com, KS TRITOUR 
– PHO3NIX, MedKlinika, Puromedica, 
a patronat medialny sprawował Nasz 
Głos Poznański. Bez obecności druhów 
Ochotniczych Straży Pożarnych z Do-
piewa, Palędzia i Zakrzewa, strażników 
Straży Gminnej oraz wspaniałych wo-
lontariuszy też nie można by sprawnie  
i bezpiecznie przeprowadzić tej imprezy”. 

 Pełne wyniki Cross Duathlonu 
Żarnowiec 2022 dostępne są na stronie  
https://duathlonzarnowiec.pl/, a mnó-
stwo zdjęć, m.in. autorstwa świetnego fo-
tografa Tomasza Szwajkowskiego, będzie 
można wkrótce znaleźć na stronie www.
gosir.dopiewo.pl.

Opracował: Mariusz Frąckowiak  
(GOSiR w Dopiewie)

sport
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Po rundzie jesiennej
Jak trener ocenia rundę jesien-

ną z własnej perspektywy?
Rundę jesienną z mojej perspekty-

wy oceniam pozytywnie. Zajęliśmy 4 
miejsce co jest wynikiem satysfakcjo-
nującym. Przed sezonem zakładaliśmy 
by być w ścisłej czołówce i ten cel został 
zrealizowany.

Co w tej rundzie było na plus, 
a co na minus ? 

Na plus oceniam przede wszystkim 
grę ofensywną zespołu. Strzeliliśmy 47 
bramek, co stanowi drugi po Drużynie 
Wiary Lecha wynik. W wielu meczach 
stwarzaliśmy sobie wiele sytuacji, gra-
liśmy skutecznie i wygrywaliśmy wy-
soko. Słabym punktem naszego była 
gra obronna całego zespołu. Zdarzały 

nam się często proste błędy, po których 
przeciwnik zdobywał bramki. Przy od-
powiedniej koncentracji można było 
uniknąć. Straciliśmy 32 gole,a to dużo.

Jaki mecz w rundzie był trenera 
zdaniem najlepszy?

Było kilka spotkań, w których za-
graliśmy bardzo ofensywnie, a przede 
wszystkim skutecznie. Najlepszy mecz 
to w mojej opinii spotkanie z Przemy-
sławem Poznań zespołem który rundę 
skończył przed nami na 3 miejscu ( 4:1). 
Dobre spotkanie zagraliśmy też z  Kło-
sem Zaniemyśl ( 6:2).

Mieliśmy okazję obserwować 
różne drużyny, które rywalizowa-
ły z GKS-em w rundzie jesiennej. 
Którą można uznać za kandydata 
do awansu? 

Trzeba podkreślić, że  w tym sezonie 
liga jest silna i wyrównana. Nie ma 

100 zawodników z dwunastu wielko-
polskich zespołów wzięło udział w Turnie-
ju Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy 
Dopiewo, który odbył się  20 listopada 
2022 r. w hali GOSiR w Dopiewie.

Wśród nich było aż 4 drużyny z Do-
piewa, 7 z Poznania i 1 z Mosiny. W wyni-
ku losowania zostały one podzielone na 
cztery 3-zespołowe grupy. Ich zwycięzcy 
walczyli o miejsca 1-4, zespoły z drugich 
miejsc zagrały o 5-8 lokatę, a te z trze-
cich o 9-12 pozycję w tym tradycyjnym 
jesiennym turnieju GOSiR Dopiewo or-
ganizowanym dla siatkarzy - amatorów. 
W imprezie uczestniczyć mogli bowiem 
tylko zawodnicy nie podlegający rejestra-
cji w PZPS oraz wojewódzkich związkach 
w ostatnich 365 dniach. 

Większość z 24 meczów stała na wy-
równanym poziomie, a ostatecznie po 
6,5 godz. rywalizacji na dwóch boiskach  
klasyfikacja końcowa turnieju wygląda 
następująco: 1. Wilki TeamWork Poznań; 
2. DeVastators Mosina; 3. NA3TEAM 
Poznań; 4. Orion Poznań; 5. For Fun 
Team Poznań; 6. Pędzące banany Po-
znań; 7. Team EnviTest Dopiewo I; 8. 
Team EnviTest Dopiewo II; 9. Zespół 
Szkół Komunikacji Poznań; 10. Dzikie 
Mopsy Poznań; 11. Monday21 Dopiewo; 
12. Brygada Rumcajsa Gumisia Dopiewo.

Puchar za zwycięstwo, nagrody rze-
czowe i pamiątkowe statuetki wręczali 
Wójt Gminy Dopiewo dr Paweł Przepióra 
oraz dyrektor GOSiR Marcin Napierała, 
którzy specjalną statuetką i upominkiem 
nagrodzili także najlepszego zawodnika 
turnieju. Tytuł „MVP” sędziowie WZPS 

Siatkarze – amatorzy walczyli o puchar Wójta

Marcin Kaliszan i Andrzej Ostrowski 
przyznali rozgrywającemu drużyny 
Wilki TeamWork Poznań Oskarowi 
Zborowskiemu.

Duże zainteresowanie śro-
dowiska siatkarskiego, pra-
wie 100 zawodników z 12 ekip  
i pochlebne słowa za organizację spowo-
dowały, że prawdopodobnie w kwietniu 
2023 r. GOSiR w Dopiewie zorganizuje 

podobny turniej. O jego szczegółach bę-
dziemy oczywiście informować, tymcza-
sem zapraszamy do galerii zdjęć z nie-
dzielnej imprezy, dostępnej na stronie 
https://gosir.dopiewo.pl/.

Tekst i fot. Mariusz Frąckowiak,  
GOSiR w Dopiewie

Rozmawiamy z trenerem Pio-
trem Sołtysiakiem po rundzie 
jesiennej wielkopolskiej V ligi, 
w której ostatecznie GKS Dopie-
wo zajęło 4. miejsce.
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outsiderów, którzy zdecydowanie od-
stają od reszty. W mojej opinii głównym 
kandydatem do awansu jest Drużyna 
Wiary Lecha. Mają w swoich szeregach 
kilku niesamowicie doświadczonych 
zawodników, którzy w odpowiednim 
momencie potrafią wziąć ciężar gry na 
swoje barki i przechylić szalę na swo-
ją korzyść. Bardzo solidnym zespołem 
mającym sporo jakości jest też Olimpia 
Koło.  Były to zdecydowanie dwa naj-
lepsze zespoły z jakimi rywalizowali-
śmy jesienią. Ich miejsca w tabeli nie 
są przypadkowe.

A jak na jej tle ocenia trener 
grę swojej drużyny?

Myślę, że nie mamy się czego wsty-
dzić. Długimi fragmentami byliśmy 
równorzędnym przeciwnikiem. Z DWL 
prowadziliśmy do przerwy 2:1 i na po-
czątku drugiej polowy nie wykorzysta-
liśmy 100% okazji do podwyższenia 
rezultatu. To mógł być w mojej ocenie 
kluczowy moment. Niestety straciliśmy 
w końcówce dwa gole i przegraliśmy 2:3. 
Była to nasza jedyna porażka w rundzie 
jesiennej w Dopiewie.

Jakie elementy gry według tre-
nera wymagają szczególnej 
poprawy?

W rundzie wiosennej musimy 
zdecydowanie  poprawić grę na 
wyjazdach.  To była  nasza bo-
lączka na jesień, ponieważ wy-
graliśmy tylko jedno spotkanie.  
Zdobyliśmy tylko kilka punktów 
grając na boisku przeciwnika, choć 
w wielu spotkaniach nie byliśmy 
gorsi. Chcemy poprawić swoją po-
zycję w tabeli, a żeby to osiągnąć, 
musimy zdecydowanie częściej 
punktować „poza domem”.

Który zawodnik według 
trenera zasłużył najbardziej 
na wyróżnienie?

Nie chciałbym wyróżniać po-

jedynczych zawodników. Mamy kilku 
chłopaków  o dużych umiejętnościach, 
którzy stanowią o obliczu zespołu. Ci, 
którzy mieli możliwość obserwacji 
naszych meczów, wiedzą o kim my-
ślę. Trzeba jednak pamiętać, że piłka 
nożna to gra zespołowa i dobre funk-
cjonowanie wszystkich w zespole daje 
zadowalające wyniki.

Czy trenera i zawodników satys-
fakcjonuje miejsce i ilość punktów 
na koniec rundy?

Jesteśmy w ścisłej czołówce tabeli, 
tak jak przed sezonem wspólnie z zarzą-
dem sobie założyliśmy. Udało nam się 
stworzyć zespół, z którym inne drużyny 
chcące walczyć o najwyższe cele, mu-
szą się liczyć. Jest w nas jednak spory 
niedosyt. Przez znaczną część rundy 
byliśmy na drugim miejscu, co dość 
mocno rozbudziło nasze apetyty!

Czy uzyskana lokata daję GKS-
-owi możliwość gry o awans?

Jeżeli poprawimy wszystkie elemen-
ty, o których wcześniej wspominałem, 
jest to możliwe. My postaramy się jak 
najlepiej przygotować do rundy wiosen-
nej  i  w każdym meczu walczyć o komplet 

punktów. Jaki będzie efekt, 
zweryfikuje to boisko.

Czy współpraca 
z akademią GKS Dopie-
wo przynosi efekty? Czy 
mamy zdolnych junio-
rów, którzy w przyszłości 
poprowadzą seniorów do 
zwycięstw? 

W Akademii jest kil-
koro zawodników, którzy 
w przyszłości będą stanowić 
o sile GKS. Są oni włączeni 
do kadry naszego zespołu, 
trenują z nami, mają za 
sobą występy w meczach 
Mistrzowskich oraz Pucharu 
Polski na szczeblu Okręgu. 

Jaki ma trener plan 
na okres zimowy, czy sparingi są 
zarezerwowane? 

Okres przygotowawczy do rundy 
rozpoczniemy 23.01.2023. Zawodnicy 
wcześniej otrzymają rozpiski z zada-
niami do wykonania indywidualnie, 
by w dniu pierwszego treningu być 
optymalnie  przygotowanym do pra-
cy. Runda wiosenna rusza 19.03.2023, 
mamy więc 8 tygodni na przygotowa-
nie do pierwszego spotkania z Sokołem 
Pniewy. Wszystkie sparingi mamy już 
dograne.

Jakie cele na rundę wiosenną 
stawia trener sobie i drużynie? 

Poprawić wszystkie elementy, o któ-
rych wspominałem. Jeżeli uda się to 
zrealizować, myślę, że My jako drużyna, 
zarząd oraz wszyscy sympatycy GKS 
Dopiewo będą zadowoleni.

Dziękuję za rozmowę. 
KG 

Fot. Arch. GKS Dopiewo
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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
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