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informacje gminne

Anonimowy e-mail z adresu wybo-
ry2020@poczta-polska.pl, z wnioskiem 
o udostępnienie danych osobowych, 
opatrzony podpisem „Poczta Polska” 
i tematem „Wybory 2020 - wniosek 
o przekazanie danych” trafił do skrzynki 
Urzędu Gminy Dopiewo w czwartek 23 
kwietnia br. nad ranem. 

Żądający wnosi o przekazanie w cią-
gu 2 dni pełnej listy danych osobowych 
z rejestru wyborców – takich, jak m.
in. imiona, nazwiska, pesele, adresy 
zamieszkania. Wiadomość nie została 
podpisana ani imieniem i nazwiskiem, 

Anonim do Wójta z Poczty Polskiej
ani elektronicznym podpisem kwalifi-
kowanym.

- W chwili obecnej, na podstawie 
niepodpisanego e-maila, nikomu nie udo-
stępnimy danych z rejestru wyborców - 
mówi Adrian Napierała, Wójt Gminy 
Dopiewo. – Taką wiadomość traktujemy 
jako próbę wyłudzenia danych, podob-
nie jak inne tego typu przypadki. Jako 
przedstawiciel organu administracji pu-
blicznej jestem zobowiązany do działania 
w granicach prawa i z mocy prawa, stąd 
też wniosek ten pozostawiam bez dal-
szego rozpatrzenia. Ponieważ wybory 

powszechne w trybie korespondencyjnym 
i w kształcie zaproponowanym przez rząd 
niosą w mojej ocenie bardzo wysokie ry-
zyko naruszenia poufności i integralności 
danych osobowych, jestem w ciągłym 
kontakcie z Inspektorem Danych Osobo-
wych - w celu dbania o bezpieczeństwo 
danych mieszkańców Gminy Dopiewo. 

Jeszcze w dniu otrzymania wniosku 
Wójt Gminy Dopiewo wysłał pismo do 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
z prośbą o ustosunkowanie się do sprawy.

UG

50 tys. maseczek ochronnych, sfinan-
sowanych z gminnego budżetu, trafiło 
do mieszkańców Gminy Dopiewo. Dzięki 
współpracy z jednostkami Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Dopiewie, Palędziu 
i Zakrzewie zestawy maseczek szybko 
dotarły do każdego domu, w każdej miej-
scowości. Decyzję o rozprowadzeniu ma-
seczek wśród  mieszkańców Wójt Gminy 
Dopiewo podjął zanim rząd wprowadził 
obowiązek noszenia maseczek w miej-
scach publicznych. 

 AM, fot. Arch. UG Dopiewo  
i Jednostek Ochotniczej  

Straży Pożarnej

Maseczki dla Mieszkańca
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Wójt

Urząd Gminy Dopiewo stara się pro-
wadzić w czasach epidemii standardo-
wą działalność.  Bezpośredni kontakt 
z urzędnikami jest ograniczony, można 
jednak wrzucić pismo do skrzynki po-
dawczej – wystawionej w przedsionku 
urzędu, wysłać korespondencję  poprzez 
ePUAP, e-mailem lub za pośrednictwem 
poczty tradycyjnej. 

Dwukrotnie, 6 i 11 marca 2020 r. 
spotkał się  dotychczas gminny zespół 
antykryzysowy. Celem tych spotkań było 
zdiagnozowanie potrzeb i możliwości 
działalności jednostek organizacyj-
nych podlegających Gminie Dopiewo. 
Zawieszona została działalność Gmin-
nego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz 
Gminnej Biblioteki Publicznej i Centrum 
Kultury w Dopiewie. Zdalnie pracują 
placówki oświatowe. 

Oświata to ważna część działalności 
gminy ze względu na liczbę osób z nią 
związanych  – uczniów, przedszkola-
ków, nauczycieli, pracowników obsługi 
i administracji, a także ze względu na 
wydatkowane na nią środki. Gminna 
oświata to kilkuset pracowników: na-
uczycieli, a także pracowników niepe-
dagogicznych, z których znaczna część  
przebywa obecnie na tzw. „postojowym”.  

Gmina, mimo nadzwyczajnej sytu-
acji, nadal wypłaca dotacje przedszko-
lom publicznym i prywatnym, żłobkom 

Nowa normalność
i klubom dziecięcym oraz Szkole im. K. 
Nowaka w Dąbrówce, prowadzonej przez 
Stowarzyszenie dla Przyszłości. Od 30 
marca do 14 kwietnia została przepro-
wadzona rekrutacja do przedszkoli.

Zajęcia szkolne organizowane są „na 
odległość” od 25 marca 2020 r. Prowa-
dzone są za pomocą aplikacji kompu-
terowych. Jak ogłoszono 24 kwietnia 
2020 r., zajęcia będą  odbywały się w 
ten sposób przynajmniej przez kolejny 
miesiąc - do 24 maja 2020 r. Reagujemy 
na potrzeby, związane z nauczaniem. 
Uczniom i nauczycielom, którzy mieli 
ograniczone możliwości uczestnictwa 
w zdalnej nauce, zostały wypożyczone 
laptopy. 49 komputerów z odpowiednim 
oprogramowaniem, Gmina zakupiła, 
korzystając z dofinansowania mini-
sterialnego. 

Rozumiemy trudną sytuację przed-
siębiorców. 24 marca 2020 r. wprowa-
dziliśmy gminny pakiet pomocowy dla 
firm, których funkcjonowanie zostało 
zawieszone do odwołania. Przedsiębiorcy 
mogą ubiegać się o odroczenie płatności, 
rozłożenie na raty i umorzenie.

Przypominamy mieszkańcom o ko-
nieczności przestrzegania zasad bezpie-
czeństwa. Straż Gminna i Ochotnicza 
Straż Pożarna patrolują miejscowości 
Gminy, informując o zagrożeniach zwią-
zanych z epidemią. Samochody zostały 

wyposażone w megafony. W transpor-
cie publicznym zostały wprowadzone 
ograniczenia. Autobusy jeżdżą według 
rozkładu sobotniego, z zachowaniem 
rygorów dotyczących liczby podróżu-
jących. 

Straż Gminna prowadzi regularne 
działania kontrolne wspólnie z policją, 
sprawdzając przestrzeganie zasad kwa-
rantanny przez osoby, które zostały na 
nią skierowane. Zakupy dla niektórych 
osób przebywających na kwarantan-
nie robią Pracownicy Ośrodka Pomocy 
Społecznej.

Dzięki współpracy z jednostkami 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Dopiewie, 
Palędziu i Zakrzewie do każdego domu 
na terenie Gminy Dopiewo dostarczyli-
śmy zestawy maseczek ochronnych na 
twarz (po 3 sztuki na dom). Z gminnych 
środków budżetowych zakupiliśmy  ok. 
50 tys. maseczek.

Wspieramy też tych, którzy walczą z 
koronawirusem na pierwszej linii frontu, 
z narażeniem własnego zdrowia i życia. 
Samorząd Gminy Dopiewo przekazał na 
ten cel 100 tys. zł dla szpitala jedno-
imiennego im. J. Strusia w Poznaniu.

Wszyscy jesteśmy poddani próbie. 
Dotychczasowy porządek został wy-
wrócony „do góry nogami”. Długo nie 
wrócimy do normalności. Odwołane są 
w tym roku liczne wydarzenia i imprezy, 
jak choćby festyny sołeckie, koncerty, 
zawody sportowe czy „Dni Gminy Do-
piewo”, którym towarzyszyć miało świę-
towanie 30-lecia Samorządu. Niektóre 
wydarzenia zostały przełożone za rok. 
Miejmy nadzieję, że tyle wystarczy, by 
wrócić do normalności. 

Adrian Napierała
Wójt Gminy Dopiewo
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nie dajmy się epidemii!
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bądź odpowiedzialny!

XIX nadzwyczajna sesja Rady 
Gminy odbyła się 8 kwietnia 2020 
r., radni podjęli 19 uchwał.

Plan miejscowy
Rada uchwaliła mpzp w Dopiewcu, 

dla działki o nr ewid. 106/22 - plan wpro-
wadza tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wraz z komunikacją. 
Powierzchnia opracowania wyniosła 
ok. 1,4 ha.     

Relacja z XIX nadzwyczajnej sesji  
Rady Gminy Dopiewo

Drogi
Radni podjęli 4 uchwały w 

sprawie przejęcia od Powiatu 
Poznańskiego zadań zarzą-
dzania niektórymi odcinkami 
dróg powiatowych: 
-  drogi powiatowej 

nr 2391P w zakresie 
dotyczącym wykonania 
dokumentacji technicz-
nej oraz budowy ścieżki 
pieszo-rowerowej na od-
cinku od skrzyżowania ul. 
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Rada Gminy

Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Maria-
na Żelazka w Palędziu do wysokości 
ostatnich zabudowań ul. Lipowej w 
m. Gołuski,

-  drogi powiatowej nr 2415P w zakresie 
dotyczącym wykonania dokumentacji 
technicznej wraz ze stałą organiza-
cją ruchu oraz budową sygnalizacji 
świetlnej i miejsc parkingowych, 
przebudowy chodnika, na odcinku 
ul. Szkolnej w Konarzewie na wy-
sokości Szkoły Podstawowej i jej 
bezpośrednim sąsiedztwie,  

-  drogi powiatowej nr 2401P w zakresie 
dotyczącym przebudowy skrzyżowa-
nia w ciągu drogi powiatowej 2412P 
stanowiącej ul. Kościelną z drogą 
gminną stanowiącą ul. Bukowską w 
m. Konarzewo, w ramach wykonania 
dokumentacji projektowej rozbudowy 
ul. Bukowskiej wraz z odwodnieniem 
i oświetleniem.

-  drogi powiatowej nr 2402P ul. Płk. A. 
Kopy oraz drogi powiatowej nr 2457P 
2412P ul. Środkowej w Trzcielinie 
w zakresie dotyczącym wykonania 
dokumentacji technicznej budowy 
chodnika wzdłuż ul. Płk. A. Kopy 
oraz ul. Środkowej w Trzcielinie.
Ponieważ Powiat Poznański, do któ-

rego właściwości należy budowa przed-
miotowych inwestycji, ze względu na 
ograniczony budżet nie wykona ich w 
najbliższych latach, jedyną możliwością 
jest ich realizacja w 100% ze środków 
Gminy.

Rada pozbawiła kategorii drogi gmin-
nej ul. Botaniczną w Skórzewie poprzez 
wyłączenie jej części z użytkowania jako 
drogi publicznej. Ulica Botaniczna została 
zaliczona do kategorii dróg publicznych 
gminnych. Gmina Dopiewo zamierza 
przystąpić do sporządzenia dokumenta-
cji projektowej dotyczącej utwardzenia 
ww. drogi. Jej szerokość, we fragmencie 
przeznaczonym do pozbawienia kate-

gorii, uniemożliwia zaprojektowanie 
zgodnie z parametrami jakie powinna 
spełniać droga publiczna. Z dniem wej-
ścia w życie niniejszej uchwały droga 
gminna ul. Botaniczna we wskazanym 
zakresie będzie miała charakter drogi 
wewnętrznej. 

Walka z azbestem
Radni jak co roku podjęli uchwałę 

w sprawie współdziałania z Powiatem 
Poznańskim przy usuwaniu i unieszko-
dliwianiu wyrobów zawierających azbest 
na terenie Gminy Dopiewo. Środki finan-
sowe na realizację programu likwidacji 
wyrobów zawierających azbest na terenie 
Powiatu Poznańskiego pochodzą z Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z bu-
dżetu powiatu oraz budżetu gminy. W 
2020 r. planuje się, iż koszty związane z 
likwidacją wyrobów zawierających azbest 
realizowane będą w 100% z w/w źródeł, 
tj. bez udziału finansowego wnioskodaw-
ców. W wyniku analizy wykorzystanych 
w ubiegłych latach środków finansowych 
przeznaczonych na realizację w/w pro-
gramu proponuje się, aby tegoroczny 
udział Gminy Dopiewo w finansowaniu 
tego programu wyniósł 30.000 zł. 

Dotacje dla żłobków i 
klubów dziecięcych

Radni zmienili uchwałę w sprawie 
wysokości i zasad ustalania dotacji celo-
wej dla podmiotów prowadzących żłobki 
lub kluby dziecięce na terenie Gminy Do-
piewo. Gmina Dopiewo wypłaca dotacje 
do funkcjonowania prywatnych i publicz-
nych przedszkoli oraz żłobków i klubów 
dziecięcych. Miesięcznie kwota dotacji 
na dziecko dla przedszkoli prywatnych i 
publicznych wynosi odpowiednio 996,15 
zł i 747,12 zł, a dla żłobków i klubów dzie-
cięcych wynosi odpowiednio 200 zł i 100 

Na XIX sesji Rady Gminy Dopiewo, 
która odbyła się 8 kwietnia 2020 r., radni 
podjęli 19 uchwał.
Uchwała Nr XIX/230/20 w spra-

wie przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz za-
pobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie gminy Dopiewo w 2020 r. 

Uchwała Nr XIX/231/20 w sprawie 
współdziałania z Powiatem Poznań-
skim przy usuwaniu i unieszkodliwia-
niu wyrobów zawierających azbest 
na terenie Gminy Dopiewo. 

Uchwała Nr XIX/232/20 w sprawie 
przejęcia od Powiatu Poznańskiego 
zadań zarządzania niektórymi odcin-
kami dróg powiatowych (Palędzie, 
ścieżka pieszo-rowerowa). 

Uchwała Nr XIX/233/20 w sprawie 
przejęcia od Powiatu Poznańskiego 
zadań zarządzania niektórymi odcin-
kami dróg powiatowych (Konarzewo, 
ul. Szkolna).

Uchwała Nr XIX/234/20 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu w Dąbrowie, 
w rejonie ulicy Turkusowej. 

Uchwała Nr XIX/235/20 w sprawie 
pozbawienia kategorii drogi gminnej 
ul. Botanicznej poprzez wyłączenie 
jej części z użytkowania jako drogi 
publicznej. 

Uchwała Nr XIX/236/20 w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenu w Dopiew-
cu, dla działki o nr ewid. 106/22. 

Uchwała Nr XIX/237/20 w sprawie 
nadania nazwy ulicy Fiołkowa w 
Gołuskach. 

Uchwała Nr XIX/238/20 w sprawie 
nadania nazwy ulicy Kwarcowa w 
Konarzewie. 

Uchwała Nr XIX/239/20 w sprawie 
nadania nazwy ulicy Tranzytowa w 
Dopiewcu. 

Uchwała Nr XIX/240/20 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XVI/204/19 Rady 
Gminy Dopiewo z 18 grudnia 2019 
r. w sprawie uchwały budżetowej 
na 2020 r. 

Uchwała Nr XIX/241/20 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XVI/203/19 Rady 
Gminy Dopiewo z 18 grudnia 2019 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Dopie-
wo na lata 2020-2030. 

Uchwała Nr XIX/242/20 w sprawie 
przejęcia od Powiatu Poznańskiego 
zadań zarządzania niektórymi odcin-
kami dróg powiatowych (Konarzewo, 
skrzyżowanie Kościelna - Bukowska). 

Uchwała Nr XIX/243/20 w sprawie 

Uchwały - XIX sesji 
Rady Gminy
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Rada Gminy / przedsiębiorcy

zł. Obecne regulacje prawne i uchwały 
Rady Gminy Dopiewo powodują, że w 
czasie pandemii koronawirusa SARS-
-CoV-2 dotacje do wszystkich przedszkoli 
są wypłacane. Uchwała nr XIX/159/11 
wraz z późniejszymi jej zmianami nie 
przewiduje wypłaty dotacji dla żłobków 
i klubów dziecięcych, w sytuacji kiedy 
są one czasowo zamknięte z powodu 
pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. 

Przedkładana zmiana uchwały nr 
XIX/159/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku 
pozwala wypłacić dotacje dla żłobków 
i klubów dziecięcych, również w czasie 
ich czasowego zamknięcia w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem choroby COVID-19. Jej 
przyjęcie zrównuje prawa właścicieli żłob-
ków i klubów dziecięcych z właścicielami 
przedszkoli prywatnych i publicznych 
oraz będzie przeciwdziałało ryzyku ich 
likwidacji. Likwidacja żłobków i klubów 
dziecięcych byłaby niekorzystana, bo-
wiem po okresie zamknięcia z powodu 
pandemii podmioty te powinny służyć 
dalej mieszkańcom Gminy Dopiewo (w 
marcu 2020 w żłobkach było 208 dzieci, 
a w klubach dziecięcych 25 dzieci).

Wsparcie dla szpitala na 
walkę z koronawirusem 

Rada postanowiła o udzieleniu dotacji 
z budżetu Gminy Dopiewo w wysokości 
100 tys. zł Szpitalowi Miejskiemu im. 
Józefa Strusia Samodzielnemu Publicz-

przejęcia od Powiatu Poznańskiego 
zadań zarządzania niektórymi odcin-
kami dróg powiatowych (Trzcielin, 
budowa chodnika).

Uchwała Nr XIX/244/20 w sprawie 
zmiany uchwały Nr XIX/159/11 Rady 
Gminy Dopiewo z 29 grudnia 2011r. w 
sprawie wysokości i zasad ustalania 
dotacji celowej dla podmiotów pro-
wadzących żłobki lub kluby dziecięce 
na terenie Gminy Dopiewo. 

Uchwała Nr XIX/245/20 w sprawie 
wykazu kąpielisk na terenie Gminy 
Dopiewo w 2020 r.

Uchwała Nr XIX/246/20 w sprawie 
udzielenia dotacji Szpitalowi Miej-
skiemu im. Józefa Strusia Samodziel-
nemu Publicznemu Zakładowi Opieki 
Zdrowotnej z siedzibą w Poznaniu.

Uchwała Nr XIX/247/20 w sprawie 
uchylenia uchwały nr IX/114/19 Rady 
Gminy Dopiewo z 27 maja 2019 r. w 
sprawie określenia zasad udzielania 
dotacji celowych z budżetu Gminy 
Dopiewo na dofinansowanie zaku-
pu i montażu odnawialnych źródeł 
energii na obszarze Gminy Dopiewo.

Uchwała Nr XIX/248/20 w sprawie 
współdziałania pomiędzy jednost-
kami samorządu terytorialnego w 
celu wyznaczenia obszaru i granic 
aglomeracji Poznań.

DG

nemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w 
Poznaniu. W związku z ogłoszeniem w 
dniu 20.03.2020 r. stanu epidemii na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
wejściem w życie przepisów ustawy z 
dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, 
mając na uwadze okoliczność, że Szpital 
im Józefa Strusia w Poznaniu jest obec-
nie jednoimiennym szpitalem zakaźnym 
na obszarze powiatu poznańskiego, w 
którym obecnie leczeni są i będą również 
mieszkańcy gminy Dopiewo, Rada Gmi-
ny mając na uwadze zapotrzebowanie 
na sprzęt medyczny w tym zakładzie 
opieki zdrowotnej, postanowiła udzielić 
dotacji celowej na zakup przez szpital 
im J. Strusia w Poznaniu koniecznego 
dla leczenia sprzętu medycznego, jaki 
będzie niezbędny w obecnym czasie.

Ponadto Rada dokonała zmian w 
uchwale budżetowej i wieloletniej pro-
gnozie finansowej, przyjęła program 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwie-
rząt na terenie gminy Dopiewo w 2020 
r. oraz podjęła 3 uchwały związane z 
nazewnictwem ulic.

Damian Gryska, Biuro 
Rady Gminy Dopiewo
Fot. Michał Juskowiak

Szanowni Przedsiębiorcy, zdajemy 
sobie sprawę, że w związku z epidemią 
wielu przedsiębiorców znajduje się w  
trudnej sytuacji.  W związku z tym Wójt 
Gminy Dopiewo, chcąc pomóc lokalnie 
działającym Przedsiębiorcom, w związku 
z epidemią koronawirusa wprowadza „Pa-
kiet Pomocowy”, obejmujący odroczenie 
terminu płatności należności  rozłożenie 
jej na raty , umorzenie zaległości wraz z 
odsetkami za zwłokę, z tytułu podatku 
od nieruchomości. 

Pakiet skierowany jest dla 
Przedsiębiorców, którzy najmoc-
niej zostali dotknięci ogranicze-
niami w usługach oraz handlu w 
związku z wprowadzeniem ograniczeń  
wskazanych w rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z 13 marca 2020 r., w sprawie 
ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej 
Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, 
a co za tym idzie ograniczenia funkcjo-
nowania instytucji lub zakładów pra-
cy, w tym między innymi działalności 
handlowej, hotelarskiej, turystycznej, 
gastronomicznej.

Wójt Gminy Dopiewo wprowa-
dził możliwość udzielenia pomo-
cy, chcąc ograniczyć uciążliwości 
wynikające ze szczególnej sytuacji 
kryzysowej, w jakiej znalazły się 
firmy, których funkcjonowanie 

Pakiet  Pomocowy dla Przedsiębiorców
zostało zawieszone do odwołania. 

Przedsiębiorcy prowadzący 
działalność ujętą w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 433 ze zm.), m.in.: 
-  polegającą na przygotowaniu i poda-

waniu posiłków i napojów gościom 
siedzącym przy stołach oraz gościom 
dokonującym własnego wyboru po-
traw z wystawionego menu, spożywa-
nych na miejscu, a także związanych 
z konsumpcją i podawaniem napojów, 

-  związaną z organizacją, promocją 
lub zarządzaniem imprezami, ta-
kimi jak wystawy, kongresy, kon-
ferencje, spotkania, włączając dzia-
łalności polegające na zarządzaniu  
i dostarczaniu pracowników do ob-
sługi terenów i obiektów, w których 
te imprezy mają miejsce,

-  twórczą związaną z wszelkimi zbio-
rowymi formami kultury i rozrywki,

-  związaną ze sportem i rekreacją w 
szczególności: klubów sportowych, 
klubów tanecznych, basenów, siłowni, 
klubów fitness, miejsc spotkań,

-  związaną z prowadzeniem obiektów 
noclegowych turystycznych i miejsc 
krótkotrwałego zakwaterowania,

-  bibliotek, archiwów, muzeów oraz 

pozostałej działalności kulturalnej.
- lub prowadzący handel deta-

liczny: wyrobami tekstylnymi, 
wyrobami odzieżowymi, obuwiem 
i wyrobami skórzanymi, meblami i 
sprzętem oświetleniowym, sprzętem 
radiowo-telewizyjnym lub sprzętem 
gospodarstwa domowego, artykułami 
piśmiennymi i księgarskimi;

- lub inne podmioty prowadzą-
ce działalność usługową, np.: 
salony kosmetyczne, fryzjerskie, 
indywidualne praktyki lekarskie 
(w tym stomatologiczne), gabinety 
rehabilitacyjne, które zostały do-
tknięte konsekwencjami epidemii, 
… mogą ubiegać się o: 

-  odroczenie terminu płatno-
ści należności bieżącej lub/i 
zaległości na okres: od 3 do 6 
miesięcy, 

-  rozłożenie na raty należności 
bieżącej lub/i zaległości, okre-
ślając liczbę i wysokość rat 
(maksymalnie do końca 2020 
r.), 

-  umorzenie zaległości wraz z 
odsetkami za zwłokę, z tytułu 
podatku od nieruchomości w 
ramach pomocy de minimis.
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Przedsiębiorca  ubiegający się o po-
moc, wraz z wnioskiem powinien załączyć 
wymagane dokumenty: 
-  Oświadczenie o uzyskaniu lub nie-

uzyskaniu pomocy de minimis. 
-  Formularz informacji przy ubieganiu 

się o pomoc de minimis.  
-  Sprawozdania finansowe za okres 

3 ostatnich lat obrotowych (np. ze-
stawienie przychodów, rozchodów 
lub PIT-y). 

-  Dokumenty finansowe za 1 kw. 2020 
r. i następne lub inne dokumenty 
obrazujące utratę płynności finan-
sowej. 

-  Oświadczenie o stanie majątkowym 
(dla osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą).
Obowiązek złożenia powyższych 

dokumentów wynika z art. 37 ustawy 
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępo-
waniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 362 
ze zm.) oraz rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 
i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. 
Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.).

Wniosek podpisany kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym wraz z wy-
maganymi załącznikami Przedsiębiorca 
ubiegający się o pomoc może złożyć: 
-  poczta tradycyjna na adres: Urząd 

Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-
070 Dopiewo,

-  poczta elektroniczna: skarbnik@
dopiewo.pl

-  adres skrytki ePUAP: /u69segq736/
skrytka

- oraz do skrzynki podawczej umiesz-
czonej w przedsionku budynku Urzę-
du Gminy Dopiewo przy ul. Leśnej 
1c w Dopiewie w poniedziałki w go-
dzinach 9.00-17.00 oraz od wtorku 
do piątku w godzinach 7.30-15.30.
W związku z rozprzestrzenianiem 

się w Polsce koronawirusa, w trosce 
o zdrowie mieszkańców Gminy Dopiewo 
oraz pracowników urzędu, od 18 marca 
2020 r. do odwołania wstrzymana jest 
możliwość bezpośredniej obsługi inte-
resantów w Urzędzie Gminy Dopiewo.

Każdy złożony wniosek będzie trak-
towany indywidualnie.

Małgorzata Mazurek, 
Skarbnik Gminy Dopiewo

Nie ma teraz ważniejszego tematu 
w rozmowach Polaków, w publikacjach 
prasowych i audycjach telewizyjnych niż 
walka z pandemią. Obce do niedawna 
słowo „koronawirus” odmienia się przez 
wszystkie przypadki. Trwają spekula-
cje na temat sposobu zabezpieczenia się 
przed zarażeniem, terminu powrotu do 
normalnego życia. Ludzie dociekają też, 
czy można było zachować się mądrzej, 
zapobiec epidemii. Najbardziej boją się 
kryzysu ekonomicznego, bezrobocia, 
upadku tysięcy dużych i małych firm.

O tym, że groźny, łatwo przenoszący 
się z człowieka na człowieka wirus po-
jawił się na świecie, wiemy od grudnia, 
gdy problem zaistniał w Chinach. Świat 
zrobił się mały, ludzie podróżują po ca-
łej kuli ziemskiej, transportują towary, 
więc nie można było nie przewidzieć, że 
zaraza rozprzestrzeni się, podobnie jak 
inne w przeszłości i niejedna jeszcze w 
przyszłości. Chiny leżą daleko, ale co ta 
odległość znaczy dla samolotów? Prze-
wożą one miliony osób, a każda może 
być nosicielem wirusa nawet nie zdając 
sobie z tego sprawy.

W Polsce wiedzieliśmy o obecności 
nieznanej dotychczas, wysoce zaraźliwej 
choroby, jednak ludzie, którzy powinni 
zapobiegać nieszczęściom, ewidentnie je 
zbagatelizowali. Zagrożenie wydawało się 

Podwójny wymiar śmiertelnej epidemii
odległe, nie miało sensu wprowadzanie 
chaotycznych działań. Panika nigdy nie 
jest twórcza. Sytuacja w Chinach niestety 
ewoluowała, już w styczniu mówiło się 
o poważnym zagrożeniach, o tysiącach 
zarażonych i setkach umierających.

Tymczasem nasz minister zdrowia 
miesiąc później, 9 lutego, w „Dzienniku. 
Gazecie Prawnej” stwierdził, że skoro 
mówimy o epidemii w Wuhan, to warto 
wiedzieć, że w Polsce z powodu grypy 
zmarło już w tym sezonie 10 osób, każ-
dego roku umiera 70-80. Na grypę więc 
także powinniśmy uważać. Na zapalenie 
płuc co rok choruje u nas 15 tys. osób. 
Także więc tego schorzenia powinniśmy 
się bardziej obawiać niż jakiegoś tam 
koronawirusa, którego zresztą w Polsce 
nawet nie ma, a tego, co się dzieje poza 
Chinami, nie można nazwać epidemią.

Jeżeli więc na początku lutego ktoś, 
kto odpowiada za zdrowie Polaków wy-
powiada się w ten sposób, to chyba nie 
jesteśmy w dobrych rękach. Myślę, że 
powinniśmy przypominać panu mini-
strowi te nieszczęsne, nie dowodzące 
wysokich kompetencji słowa. Ten temat 
nie powinien był nikogo zaskoczyć. Jego 
zaskoczył. W kolejnych dniach podkre-
ślał, że nadal nie było u nas żadnego 
przypadku zachorowania. Narracja zmie-
niła się, gdy było już za późno, gdy wiele 
zaniedbań stało się faktem, stracone-
go czasu nie można było nadrobić. Nie 
zgromadziliśmy wystarczających ilości 
środków zabezpieczających, przez co nie 
ochroniliśmy pracowników służby zdro-
wia, zakładów opiekuńczych, brakuje 
nam także odpowiedniej ilości testów. 

Już w lutym wiedzieliśmy, jak bardzo 
maseczki pomagają Chińczykom, w jakiej 
są tam cenie. Można było myśleć o ich 
gromadzeniu. Gdyby teraz wprowadzono 
obligatoryjny nakaz ich noszenia, jak 
w Azji, nic by to nie dało, bo tylu sztuk 
byśmy nie zgromadzili. Teraz, jak to 
zwykle dzieje się w Polsce, tuszujemy 

zaniedbania organizacją wielkich akcji 
szycia, zbierania maseczek, by było ich 
wystarczająco dużo choćby dla lekarzy. 
Wielka improwizacja trwa w najlepsze, 
gdy można było zgromadzić asortyment 
zanim stanie się deficytowym. Wystar-
czyło pooglądać obrazki z Chin, potem 
z innych krajów i wykazać trochę wy-
obraźni. Epidemia to nie jest huragan, 
który spada nagle. Choroba rozwija się, 
opanowuje kolejne kraje, nie ma takiego, 
który by ominęła. Nie ma pytania „czy 
przyjdzie”. Jest tylko – „kiedy to nastąpi”.

Skutek zaniedbań jest taki, że nie 
potrafimy wystarczająco chronić ludzi 
szczególnie narażonych na zarażenie się. 
Starsi są dużo mniej odporni. Miejsca, w 
których przebywają, powinny znaleźć się 
pod szczególnym nadzorem. Tymczasem 
na koronawirusa zapadają całe zespo-
ły osób pracujących w domach pomocy 
społecznej dla seniorów. Wybuchają tam 
ogniska zarazy, wirusa stwierdza się u 
30-40 osób jednocześnie!

Nie potrafimy też wystarczająco 
ochronić tych, co są na pierwszej linii 
walki z zarazą: lekarzy i innych pracow-
ników służby zdrowia. Borykają się z 
brakiem środków ochrony, narzekają na 
fatalne zaopatrzenie, na oszczędności, 
jakie zmuszone są stosować. Szkoda, że 
nikt nie pomyślał o miejscach w hotelach, 
ośrodkach, domach wypoczynkowych, 
w których można byłoby chronić osoby 
pracujące w służbie zdrowia. A raczej 
chronić przed nimi ich rodziny. Niejeden 
lekarz, zamiast leczyć, stał się źródłem 
epidemii, zarażał osoby sobie najbliższe.

Epidemia to nie tylko zagrożenie 
zdrowia i życia z medycznego punktu 
widzenia. Zagrożona została także cała 
gospodarka, a to ona zapewnia nam 
środki do życia. Znam się na tym, zaj-
mowałem się tym „od zawsze”, param 
się tym także teraz. Wiem dobrze, że 
najważniejsze, co można i trzeba zrobić, 
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Sprostaliśmy wyzwaniu 
jako samorząd

W tych szczególnych czasach wyjąt-
kowo potrzeba społecznej odpowiedzial-
ności i wzajemnego wsparcia. Ogromnie 
cieszą mnie oddolne inicjatywy naszych 
mieszkańców, którzy od momentu, gdy 
tylko pojawiło się zagrożenie epidemicz-
ne, samodzielnie szyli maseczki z podaro-
wanych materiałów, organizowali zbiórki 
żywności dla pracujących na najwyższych 
obrotach lekarzy, dowozili do szpitali 
jedzenie z własnych restauracji, dokładali 
grosik do rozmaitych zbiórek. Dzięku-
ję wszystkim, którzy z odruchu serca 
działali, a także tym, którzy ten czas 
postanowili przeczekać w domu, z dala od 
innych. Rzadko zdarza się bowiem tak, 
że zarówno aktywne zaangażowanie, jak 

Powiat Poznański

to wypracować pieniądze. Po prostu je 
mieć. Bez przychodów nie będzie wy-
datków. Będzie zagłada. Żadna firma nie 
przetrwa bez możliwości zarobkowania. 
A takich jest w Polsce, także w naszej 
gminie, mnóstwo. Wszędzie w bezruchu 
czekają ludzie. Mają siebie i bliskich na 
utrzymaniu. Rozkładanie na łopatki ca-
łej naszej gospodarki trwa w najlepsze. 
Wkrótce nie będzie czego zbierać.

To oczywiste, że trzeba uczulać 
obywateli, by byli ostrożni, zaniechali 
kontaktów z innymi, stosowali wszel-
kie dostępne środki bezpieczeństwa, 
przestrzegali higieny. Jednak odgórne 
narzucanie im niektórych drakońskich 
zasad doprowadzi ich do ruiny. Czym 
różni się właściciel sklepu spożywcze-
go od właściciela księgarni? Otóż tym, 
że ten drugi nie ma prawa prowadzić 
działalności, nie wiadomo na jak długo. 
Czym różni się pracownik piekarni od 
zegarmistrza, szewca, mechanika? Ci 
ostatni nie muszą żyć, nie mają dzieci? 
Zamykanie małych, rzadko odwiedza-
nych przez klientów firm dla zasady, 
według rozdzielnika, to szkodnictwo. 
To rujnowanie tych biednych ludzi. 
Takie firmy, pozbawione możliwości 

działania, upadną.
Rzadko który drobny przedsiębiorca 

zgromadził zapasy finansowe na okres, 
gdy nie może pracować. Nikt się z tym 
nie liczy. Każdy wychodzi z założenia, że 
pieniądze są po to, by nimi obracać. Taka 
postawa jest zrozumiała. Teraz ludzie ci 
stoją w obliczu klęski. Ich dramat mógłby 
złagodzić rząd. Tymczasem czym zajmują 
się rządzący? Troską o przedłużenie swej 
władzy. Na siłę organizują wybory, jakby 
Polska akurat tego teraz najbardziej po-
trzebowała. Trudno o równie widoczny 
brak społecznej empatii, o lekceważenie 
ludzkich potrzeb.

Gdyby nawet rządzący chcieli ludziom 
ulżyć, to byłoby im trudno. Pozbawili 
się pieniędzy. Kolejne wybory, a było 
ich kilka w ostatnich latach, polegały 
na trwonieniu publicznej kasy. Trwa-
ło wielkie rozdawnictwo, niemal nad 
urnami wyborczymi. Rząd nie miał sen-
sownej polityki gospodarczej, stosował 
kreatywną księgowość, ograniczał się 
do niesienia pomocy społecznej, mamił 
ludzi zrównoważonym budżetem. Teraz 
Polacy drogo za to zapłacą. Przekonają 
się, jak dużo temu budżetowi brakuje 
do równowagi.

Epidemia prędzej lub później zosta-
nie opanowana. Pojawią się lekarstwa, 
szczepionki, ludzie uodpornią się, będą 
zdrowi. W krajach, w których rząd dba o 
ludzi, będą też bezpieczni finansowo. A 
w Polsce, gdzie rząd dba tylko o siebie, a 
dla obywateli jest hojny tylko w obliczu 
wyborów? Boję się, że zapanuje totalne 
bezrobocie. Jeśli tysiące rodzin pozostaną 
bez środków do życia, jedna tragedia, ta 
zdrowotna, ustąpi miejsca innej. Ludzie 
słabsi, mniej odporni, umierają po ataku 
wirusa. Także ludzie słabsi ekonomicz-
nie mogą nie przetrwać czekającej ich 
wielkiej próby.

Zamykanie drobnych firm to nie 
jest najlepszy sposób ratowania spo-
łeczeństwa. W Europie głośno się już 
o tym mówi. Pozamykanie szkół było 
trafną decyzją. Likwidacja aktywno-
ści gospodarczej to decyzja chybiona, 
groźna dla ludzi.

Andrzej  Strażyński
Przewodniczący  

Komisji Komunikacji,
Budownictwa i Infrastruktury,  

Rady Powiatu Poznańskiego
Fot. Archiwum A. Strażyńskiego

Porozmawiajmy o Powiecie …
i społeczne odizolowanie się są równie 
istotne dla przezwyciężenia zdrowotnego 
kryzysu. 

Pomimo wiosennej aury sprzyjającej 
ruchowi na świeżym powietrzu czy ro-
dzinnym piknikom, wiele z cyklicznych 
wydarzeń w gminie i powiecie zostało 
odwołanych.  W trosce o zdrowie pu-
bliczne na czas epidemii zamknęliśmy 
prowadzone przez Powiat szkoły, po-
radnie psychologiczno-pedagogiczne, 
wszystkie filie Wydziału Komunikacji 
i Transportu Starostwa Powiatowego w 
Poznaniu.  Bezterminowo zawiesiliśmy 
także możliwość skorzystania z wizy-
ty w nieodpłatnych punktach pomocy 
prawnej, a umówione spotkania zostały 
odwołane. Wstrzymaliśmy kwalifikację 
wojskową, a Powiatowy Zespół do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności odwołał 
posiedzenia. Szpital w Puszczykowie był 
niedostępny dla odwiedzających, nato-
miast wizyty w Domu Pomocy Społecz-
nej w Lisówkach mogły odbywać się w 
szczególnych przypadkach i każdorazowo 
po konsultacji z dyrektorem placówki.

Sprawy urzędowe -  przez 
telefon lub internet

Ze względu na pogarszającą się sy-
tuację związaną z rozprzestrzenianiem 
się koronawirusa w Polsce i w trosce o 
bezpieczeństwo wstrzymaliśmy również 
bezpośrednią obsługę klientów Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu. Nie oznacza 
to jednak, że nie pracowaliśmy. Wręcz 
przeciwnie. Dzięki podjętym środkom 

ostrożności na bieżąco zajmowaliśmy 
się sprawami mieszkańców powiatu. 

Pamiętajmy, że wiele spraw urzędo-
wych można załatwić przez telefon, drogą 
elektroniczną czy tradycyjną pocztą, do 
czego serdecznie zachęcam. Punkt in-
formacyjny Starostwa Powiatowego w 
Poznaniu działa pod numerem telefonu 
61 8410 500. Pozostałe numery kontak-
towe oraz adresy mailowe znajdują się na 
stronach www.bip.powiat.poznan.pl oraz 
www.powiat.poznan.pl. Bez problemu 
można tu uzyskać informacje m.in. z 
zakresu administracji architektoniczno-
-budowlanej, komunikacji i transportu, 
ochrony środowiska, orzekania o nie-
pełnosprawności czy geodezji.

Warto zajrzeć też na stronę www.
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podgik.poznan.pl. Poprzez tę witrynę 
można uzyskać dostęp do map czy da-
nych, wypisów i wyrysów, a także do 
aplikacji i.KERG, i.Wniosek, i.Rzeczo-
znawca, i.Komornik. 

W dobie powszechnej cyfryzacji na-
mawiam do korzystania z tej dogodnej, 
elektronicznej formy kontaktu także na 
co dzień, również po ustaniu epidemii 
koronawirusa. Niewątpliwie zaoszczędzi 
to Państwu czasu i konieczności osobi-
stego pojawienia się w urzędzie. 

Aktualne informacje dotyczące funk-
cjonowania urzędu oraz jego jednostek 
znajdziecie Państwo na stronie https://
powiat.poznan.pl/komunikaty/.

Pomagamy szpitalom  
i służbom ratowniczym

Powiat Poznański sfinansował zakup 
2 tys. kombinezonów ochronnych, 180 
masek jednorazowych oraz 200 masek z 
filtrami dla szpitali i służb ratowniczych. 
Dzięki specjalistycznemu wyposażeniu 
pracownicy pogotowia, a także policjanci, 
strażacy, wspierający służby medyczne 
będą mogli bezpiecznie pomagać potrze-
bującym. Gdyby zaszła taka potrzeba, 
jesteśmy też przygotowani, aby sfinanso-
wać np. kupno sprzętu diagnostycznego, 
który pozwoli zwiększyć liczbę testów 
wykrywających obecność koronawiru-
sa w organizmie. W budżecie Powiatu 
mamy bowiem 5,5 mln zł rezerwy właśnie 
na takie nieprzewidziane okoliczności. 
Wspieramy zarówno powiatowy szpital 

w Puszczykowie, jak i poznański szpital 
zakaźny przy ul. Szwajcarskiej w Po-
znaniu, w którym przebywają zakażeni 
koronawirusem mieszkańcy Powiatu 
Poznańskiego. W tej trudnej sytuacji 
chcemy być – i jesteśmy – solidarni 
zarówno z pacjentami, jak i lekarza-
mi z tych placówek. Zachęcam do tego 
również Państwa. Informacje w jaki 
sposób można pomóc znajdują się na 
stronach internetowych http://www.
szpitalwpuszczykowie.com.pl/ oraz 
http://www.szpital-strusia.poznan.pl/

Tomasz Łubiński
Wicestarosta Poznański

Fot. Archiwum T. Łubińskiego
Zapraszamy do odwiedzania 

strony: www.powiat.poznan.pl

Ostatnia sesja Rady Powiatu Po-
znańskiego odbyła się w szczególnych 
okolicznościach. Zgodnie z planem sesja 
odbyła się 18 marca, w okresie gdy w 
całej Polsce obowiązywały już pierwsze 
ograniczenia wynikające z rozszerzającej 
się epidemii koronawirusa. W planie sesji 
było m.in. głosowanie nad zmianami w 
budżecie, które zwiększały dochody o 
ponad 8 mln zł, a wydatki o blisko 32 
mln zł, a więc zmiany dotyczyły blisko 
10% uchwalonego w grudniu 2019 r. 
budżetu. Zmiany w budżecie są niemal 
na każdej sesji, to nie nowość, jednak 
wątpliwości budzi to, na jaki cel mają 
być przeznaczone nowe środki.

Zacznijmy od dodatkowych 4 mln zł 
na Skrzynki. Jak już pisałem w numerze 
„Czasu Dopiewa” z lutego 2020 r., budżet 

Promocja w czasach koronawirusa
powiatu zakładał na 2020 r. 10 mln zł 
na dwór w Skrzynkach. Teraz dochodzą 
kolejne 4 mln zł, a mamy dopiero ko-
niec marca. Inwestycja w Skrzynkach 
to studnia bez dna. Ilość nowych wy-
datków, jest przy tym zadaniu niemal 
wprost proporcjonalna do ilości funkcji 
i zadań, które wyremontowany dworek 
ma pełnić. Z tego co ciągle słyszymy, 
powstanie tam unikatowe miejsce w 
skali Polski, a może i nie tylko.

Drugą zmianą, która powoduje wiele 
pytań, jest zwiększenie o 900 tys. zł wy-
datków na promocję. W sytuacji rozsze-
rzającej się epidemii Zarząd Powiatu pro-
ponuje zmianę, która zwiększa do ponad 2 
mln zł wydatki na promocję, uzasadniając 
to „wartościowym rozwinięciem zadań 
realizowanych w ubiegłym roku, jak i 
tych, których realizacja rozpocznie się 
w roku bieżącym. Działania te obejmują 
m.in.: zakup materiałów promocyjnych, 
wykonanie nośników marketingowych, 
pakietów promocyjnych oraz oprawę 
rocznicowych uroczystości.” Taka sy-
tuacja nie powinna mieć miejsca. Dziwi 
to tym bardziej, że zakładane zmiany w 
budżecie nie przewidywały żadnej korek-
ty w punkcie dotyczącym zapewnienia 
specjalnych rezerw, chociażby na Szpital 
w Puszczykowie.

Nie trzeba być znawcą polityki, aby 
zauważyć, że samorządy opozycyjne 
wobec rządu możliwie we wszystkim 
chcą decydować same. Jawnym przy-

kładem tego stanowiska było podpisa-
nie i ogłoszenie 31 sierpnia 2019 r. w 
Europejskim Centrum Solidarności w 
Gdańsku 21 tez samorządowych. Wśród 
nich dominował przekaz o decentralizacji 
państwa i przekazaniu jak najszerszych 
uprawnień samorządom, w tym przeka-
zanie zwierzchności nad zespolonymi 
służbami, jak straż pożarna czy sanepid. 
Deklaracje deklaracjami, jednak, gdy 
przychodzi co do czego, każdy patrzy w 
kierunku rządu i z góry oczekuje reakcji i 
wytycznych. Obecna sytuacja, związana 
z koronawirusem, pokazuje też wyraźnie, 
że wbrew głoszonemu przez wiele lat i 
przez wielu mitowi, kapitał ma narodo-
wość. Przykładem tego niech będzie np. 
aktywność spółek Skarbu Państwa, które 
przeznaczyły środki na zakup asorty-
mentu medycznego do polskich szpitali. 
Śmiem twierdzić, że gdyby kapitał był 
tam inny, do dziś nasze szpitale niczego 
by nie otrzymały.

Trwająca epidemia uderza w nasze 
zdrowie, ale i naszą gospodarkę. Dlatego, 
apeluję do Państwa, żeby pamiętać o 
korzystaniu z usług lokalnych przedsię-
biorców, aby w tym trudnym dla wielu 
z nich czasie mogli dalej liczyć na nas, 
swoich klientów.

Paweł Ratajczak
Wiceprzewodniczący Rady 

Powiatu Poznańskiego
Fot. Archiwum P. Ratajczaka

Państwowa Komisja Wyborcza po-
dała do publicznej wiadomości, w ob-
wieszczeniu z 15 kwietnia 2020 r., dane 
kandydatów na Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej w wyborach zarządzonych 
na dzień 10 maja 2020 r. 
1)  BIEDROŃ Robert, lat 44, wy-

kształcenie wyższe politologiczne, 

10 kandydatów na Prezydenta RP
poseł do Parlamentu Europejskiego, 
zamieszkały w Warszawie, członek 
Wiosny Roberta Biedronia; 

2)  BOSAK Krzysztof, lat 37, wykształ-
cenie średnie, poseł na Sejm Rze-
czypospolitej Polskiej, zamieszkały 
w Warszawie, członek Konfederacji 
Wolność i Niepodległość; 

3)  DUDA Andrzej Sebastian, lat 
47, wykształcenie wyższe prawni-
cze, Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamieszkały w Krakowie, 
nie należy do partii politycznej; 

4)  HOŁOWNIA Szymon Franci-
szek, lat 43, wykształcenie śred-
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wybory / odpady

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

Straż Gminna w Dopiewie 
(7:30-22:00)
61 894 19 86
512 457 982
512 457 977

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

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

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

Gminny Ośrodek Sportu  
i Rekreacji w Dopiewie  
61 814 82 62

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Dopiewie 61 814 80 20

Zakład Usług Komunalnych  
w Dopiewie 61 814 82 31 

Spółka Wodna w Dopiewie
607 032 085

Pogotowie ratunkowe 999
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie gazowe 992

Telefon Antysmogowy
722 323 362

Pomoc doraźna (18:00-6:00) 
61 863 87 60
Centrum Medyczne  
Dąbrówka:   535 404 099
Przychodnia Zespół Lekarzy  
Rodzinnych  
w Dopiewie:  61 814 83 21
Przychodnia Bonus  
w Skórzewie: 61 814 36 25

Ważne telefony

nie, wykonujący zawód publicysty, 
miejsce pracy: własna działalność 
gospodarcza, zamieszkały w Otwoc-
ku, nie należy do partii politycznej; 

5)  JAKUBIAK Marek, lat 61, wy-
kształcenie średnie, wykonujący 
zawód menadżera, miejsce pracy: 
Browary Regionalne Jakubiak Sp. z 
o.o., zamieszkały w Warszawie, nie 
należy do partii politycznej; 

6)  KIDAWA-BŁOŃSKA Małgorzata 
Maria, lat 63, wykształcenie wyższe 
socjologiczne, poseł na Sejm Rze-

czypospolitej Polskiej, zamieszka-
ła w Warszawie, członek Platformy 
Obywatelskiej RP; 

7)  KOSINIAK-KAMYSZ Włady-
sław Marcin, lat 38, wykształce-
nie wyższe medyczne, poseł na Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiesz-
kały w Krakowie, członek Polskiego 
Stronnictwa Ludowego; 

8)  PIOTROWSKI Mirosław Ma-
riusz, lat 54, wykształcenie wyż-
sze historyczne, wykonujący zawód 
nauczyciela akademickiego, miejsce 
pracy: Wyższa Szkoła Kultury Spo-
łecznej i Medialnej, zamieszkały w 
Lublinie, członek Ruchu Prawdziwej 
Europy - Europa Christi; 

9)  TANAJNO Paweł Jan, lat 44, wy-
kształcenie wyższe w zakresie zarzą-
dzania, wykonujący zawód przedsię-
biorcy, miejsce pracy: IAM4U.pl Sp. 
z o.o., zamieszkały w Warszawie, nie 
należy do partii politycznej; 

10) ŻÓŁTEK Stanisław Józef, lat 64, 
wykształcenie średnie, miejsce pracy: 
własna działalność, zamieszkały w 
Krakowie, członek Kongresu Nowej 
Prawicy oraz Polexitu. 

Ze względu na dynamiczne zmiany, zwią-
zane z kwestiami organizacyjnymi, 
dotyczącymi wyborów prezydenckich 
na szczeblu państwowym, bieżące 
informacje na ten temat, dotyczące 
spraw gminnych, podamy na stronie: 
dopiewo.pl .

Red.

Cennik usług odbioru odpadów  
komunalnych  i selektywnie zbieranych

Uwagi:
1. Cennik obowiązuje od 1.05.2020 r.
2. Podane ceny sa cenami netto, do 
których należy doliczyć podatek VAT 
zgodnie z obowiązującymi przepisami;
Kontakt:
Baza, Józefowo 26, 64-310 Lwówek
e-mail: jozefowo@alkom.pl
Harmonogram: https://alkom.pl/har-
monogram-wywozow/

UG

Komunalne Cena odbioru za 
1 pojemnik

1100 l  150 zł 

240 l  60 zł 

120 l  25 zł 

7 m3 1 000 zł

10 m3 1 200 zł

Tworzywo Cena odbioru za 
1 pojemnik

1100 l  75 zł 

240 l  30 zł 

120 l  25 zł 

120 l worek  22 zł 

Papier 
(worki)

Cena odbioru za 1 worek

120 l  20 zł 

Szkło 
(worki)

Cena odbioru za 1 worek

120 l  22 zł 

BIO Cena odbioru za 
1 pojemnik

1100 l  140 zł 

240 l  80 zł 

120 l  40 zł 

Dzierżawa 
pojemników

Cena za 1 szt./mies.

1100 l  20 zł 

240 l  10 zł 

120 l  5 zł 

7 m3  200 zł 

10 m3  250 zł 

34 m3  350 zł 

Wiaty jak nowe
Zakład Usług Komunal-

nych w Dopiewie rozpoczął 
wiosenne mycie wiat przy-
stankowych. Na terenie 
Gminy Dopiewo znajduje 
się 50 takich obiektów, z 
których korzystają miesz-
kańcy wszystkich sołectw. 
Pracownicy ZUK-u czyszczą 
wiaty 3-krotnie w ciągu roku, 
na zlecenie Urzędu Gminy 
Dopiewo.

UG, fot. B. Spychała
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odpady / komunikacja

Firma wywozowa Alkom poinfor-
mowała, że w związku z zagrożeniem 
epidemicznym i sytuacją w kraju, zapla-
nowana na miesiąc maj zbiórka „wiel-

Wielkogabaryty w maju nie odjadą
kogabarytów” z terenu Gminy Dopiewo 
została odwołana.

O nowych terminach Alkom poin-
formuje mieszkańców z wyprzedzeniem 

- za pośrednictwem stron internetowych 
Związku Międzygminnego Centrum 
Zagospodarowania Odpadów „Selekt” 
i Gminy Dopiewo.

UG

Punkty Selektywnego Zbierania Od-
padów Komunalnych (PSZOK) wznowiły 
działalność 20 kwietnia 2020 r. Będą 
otwarte w dniach i godzinach jakie obo-
wiązywały przed decyzją o ich czasowym 
zamknięciu. W trakcie oddawania odpa-
dów w PSZOK należy zachować środki 
ostrożności obowiązujące na terenach 
publicznych w całym kraju (maseczki, 
rękawiczki i zachowanie odległości).

Wszystkie Punkty Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych, zlokalizo-
wane na terenie gmin – uczestników 
Związku Międzygminnego - Centrum 
Zagospodarowania Odpadów „Selekt” 
były zamknięte od 17 marca 2020 r., 
z powodu  ogłoszenia  na terenie kra-
ju stanu zagrożenia epidemicznego, a 
następnie stanu epidemii.

O której godzinie?
PSZOK jest czynny od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 15.00 do 19.00, 
w soboty w godzinach od 11.00 do 15.00.

Zabierz ze sobą dokument
Przyjęcia odpadów dokonuje upoważ-

niony pracownik PSZOK po uzyskaniu 
od przekazującego:
- informacji o adresie nieruchomości, 

na której zostały wytworzone,
- po okazaniu dokumentu potwier-

dzającego uiszczenie opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunal-
nymi na rzecz Związku za bieżący 
okres rozliczeniowy.

PSZOK-i znów otwarte

Co można zostawić?
- odpady selektywnie zbierane (papier, 

szkło, tworzywa sztuczne, opakowa-
nia wielomateriałowe),

- odpady zielone (trawa, liście, drob-
ne gałęzie),

- przeterminowane leki,
- chemikalia (detergenty, rozpusz-

czalniki, farby, tusze, kleje, środki 
ochrony roślin),

- zużyte baterie, akumulatory,
- zużyty sprzęt elektroniczny i elek-

tryczny,
- meble i inne odpady wielkogabary-

towe,

- odpady budowlane i rozbiórkowe po-
chodzące z prowadzenia drobnych 
prac remontowych nie wymagających 
pozwolenia na budowę ani zgłosze-
nia zamiaru prowadzenia robót do 
starosty (niezanieczyszczone odpady 
betonowe, gruz betonowy i ceglany; 
100 kg na rok od mieszkańca),

- zużyte opony (wyłącznie od rowerów, 
wózków, motorowerów i motocykli, 
oraz pojazdów o masie całkowitej d 
3,5 tony, które nie są wykorzystywane 
do prowadzenia działalności gospo-
darczej (4 sztuki rocznie od miesz-
kańców).

UG

Wydział Komunikacji i Transportu 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu od 
wtorku 21 kwietnia 2020 r. ponownie 
umożliwia internetową rejestrację wizyt 
w zakresie spraw związanych z rejestra-
cją pojazdów i uzyskaniem uprawnień 
do kierowania pojazdami.

Rezerwacja internetowa dotyczy 
wyłącznie wizyt w wydziale przy ul. 
Jackowskiego 18 w Poznaniu. Można 
jej dokonać na www.bip.powiat.poznan.
pl/1794,rezerwacja-wizyt-przez-internet

Otwarte zostały też wszystkie filie 
Wydziału Komunikacji i Transportu 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

W Starostwie obowiązują zasa-

Starostwo znów rejestruje pojazdy  
i wydaje uprawnienia

dy bezpieczeństwa, do których każdy 
mieszkaniec musi bezwzględnie się 
stosować. W przypadku odmowy osoba 
nie respektująca tych zasad nie będzie 
wpuszczona do Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu oraz jego filii.

Przypominamy, że punkt informacyj-
ny Starostwa Powiatowego w Poznaniu 
czynny jest pod nr telefonu: 61 8410 500.

 W przypadku wydziałów od-
wiedzanych przez naszych klientów 
najczęściej, informacje można uzyskać 
telefonicznie:
–  Kontakt z pracownikami Wydziału 

Administracji Architektoniczno-
-Budowlanej możliwy będzie pod 

nr telefonów: 61 8410 504, 61 8410 
517. Bez zmian, w godzinach od 
11:00 do 13:00, pozostaje kontakt 
do inspektorów prowadzących po-
stępowania administracyjne.

–  Kontakt z pracownikami Wydziału 
Komunikacji i Transportu jest moż-
liwy pod nr telefonów: 61 8410 748, 
61 8410 600, 61 8410 538.

–  Kontakt z pracownikami Powiatowe-
go Ośrodka Dokumentacji Geode-
zyjnej i Kartograficznej jest możliwy 
pod nr telefonów:

 1. obsługa zgłoszeń prac geodezyj-
nych: 61 8410 621,
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oświata

 2. koordynacja usytuowania projek-
towanych sieci uzbrojenia terenu: 61 
8410 783,

 3. obsługa wniosków o wydanie wy-
pisów i wyrysów oraz udostępnianie 
mapy zasadniczej, mapy ewidencyjnej 
i dokumentów państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego: 61 
8410 630.

–  Kontakt z pracownikami Wydzia-
łu Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa - pod nr telefonu: 61 
8410 552.

–  Kontakt z pracownikami Powiatowego 
Zespołu do spraw Orzekania o Nie-
pełnosprawności - pod nr telefonu: 61 
2228 859. Zachęcamy do bieżącego 

śledzenia stron internetowych: www.
bip.powiat.poznan.pl i www.powiat.
poznan.pl, na których są zamiesz-
czane aktualne informacje.

Starostwo Powiatowe 
w Poznaniu

Gminna oświata pracuje zdalnie. 
Zdalne jest nauczanie i uczenie się. 
Zdalność w oświacie dotyczy sporej 
liczby osób.

Placówki publiczne prowadzone 
przez Gminę
 8 szkół podstawowych (2 w zespołach 

szkolno – przedszkolnych),
 5 przedszkoli (2 w zespołach szkolno 

– przedszkolnych).
Placówki publiczne prowadzone 

przez inne podmioty
 1 szkoła publiczna prowadzona przez 

Zdalna oświata na gminną skalę
inny podmiot,

 6 przedszkoli publicznych prowa-
dzonych przez inny podmiot,

 6 przedszkoli prywatnych (niepu-
blicznych).

Uczniowie
 1335 uczniów klas 1-3 – to łączna 

liczba uczniów we wszystkich szko-
łach podstawowych, 

 1833 uczniów klas 4-8– to łączna 
liczba uczniów we wszystkich szko-
łach podstawowych.  

Przedszkolaki
 1972 – łączna liczba przedszkolaków 

w przedszkolach gminnych, przed-
szkolach publicznych prowadzonych 
przez inne podmioty oraz w przed-
szkolach prywatnych.

Pracownicy gminnej oświaty 
 (liczby dotyczą placówek, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina 
Dopiewo):

 376 etatów pedagogicznych,
 114 etatów pracowników admini-

stracji i obsługi.

UG

Szkoła Podstawowa nr 1 
w Skórzewie

Obecna sytuacja pojawiła się tak 
nagle, że nauczyciele nie byli na to przy-
gotowani. Nikt za pomocą magicznej 
różdżki lub pstryknięcia palcami nie jest 
w stanie utworzyć sobie w kilka dni biura, 
w dodatku we własnym domu. Mimo 
to, pedagodzy nie pozostawili swoich 
uczniów. Zrobili wszystko, by umieścić 
społeczność skórzewskiej Szkoły Pod-
stawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina w 
jednym miejscu - w Internecie. 

Nauczyciel matematyki, informatyki 
i Przyjaciel Szkoły pracowali przez wiele 

Inna rzeczywistość
dni nad narzędziem do pracy i komu-
nikacji, jakim jest Office 365. Pozwala 
to dyrekcji, nauczycielom i uczniom na 
sprawną, a przede wszystkim bezpieczną 
komunikację w Internecie. Daje także 
wiele możliwości do nauki oraz rozwoju 
– dla wszystkich.

Zaczęło się tak …
Najpierw był chaos. Wszyscy z prze-

rażeniem stwierdzili, że nie wiedzą co 
mają zrobić - dyrekcja, nauczyciele, 
dzieci, rodzice. Nastał weekend - czas 
przemyśleń i przygotowań. Szukanie plat-
form, programów, stron internetowych 
i aplikacji, które pozwolą na wsparcie 

uczniów. Szybki udział w e-konferencjach, 
kursach, webinariach. Wszystko po to, 
żeby za kilka chwil zacząć szkołę w sieci. 

Nadszedł poniedziałek. Udało się, 
wszyscy zwarci i gotowi. Aż tu nagle… 
wielki szum. Dziennik elektroniczny nie 
działa. Serwery przeciążone. Rozpoczęły 
się telefony. Każdy dzwonił do kogo mógł 
z zapytaniem: „Co robić?”. Odpowiedź 
była bardzo prosta i zawsze taka sama: 
„Przede wszystkim zachować spokój”. 

Nauczyciele podjęli kolejne działania. 
Został utworzony szkolny Dysk Google, 
gdzie każdy nauczyciel udostępnia ma-
teriały dla poszczególnych klas. Dostęp 
do dysku został umieszczony na stronie 
szkoły. Śmiało mogą korzystać z poja-
wiających się tam materiałów, zarówno 
dzieci, jak i rodzice. Materiały opisane są 
datami, dlatego w szybki sposób można 

znaleźć to, co jest w danej 
chwili potrzebne. 

Podczas trwania prac 
nad Office 365, nauczycie-
le szukali różnych źródeł 
komunikacji. Korzystano 
ze Skype, z Zooma, Mes-
sengera, WhatsAppa oraz 
wielu innych komunika-
torów. Niektórzy wycho-
wawcy dzwonią do swo-
ich uczniów za pomocą 
telefonów komórkowych. 
Wszystko po to, by wspie-
rać, pomagać, a przede 
wszystkim zachować 
kontakt.

W międzyczasie po-
wstał także harmono-
gram, w które dni ucznio-
wie będą otrzymywać 
materiały z poszczegól-

Na początku kwietnia w Szkole Podstawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina 
w Skórzewie ruszyła akcja "Nieśmy radość światu!" Serduszka i plakaty, przygotowane 

w domach uczniów, podobnie jak ogromne serce rozpostarte na szybach szkolnej 
świetlicy, są wyrazem wdzięczności wobec lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych 

i wszystkich osób pomagających innym. Jest to również znak wzajemnego wsparcia, 
łączenia sił, których nie tracimy, będąc razem – zarówno z tymi, którzy są tuż obok, za 
drzwiami, za oknem, jak i z całym światem, który choruje... - tłumaczą organizatorzy.
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nych przedmiotów. Nauczyciele praco-
wali także nad terminarzem konsultacji 
online dla dzieci i rodziców.

Ku radości wielu osób, udało się 
wdrożyć najważniejsze funkcjonalno-
ści Office 365 dzięki, którym Szkoła jest 
gotowa na spełnianie najważniejszych 
wymogów z zakresu zdalnej edukacji. 
Obecnie trwa udoskonalanie platfor-
my, by zapewnić jak najwięcej korzyści 
uczniom, rodzicom i nauczycielom. Dzięki 
temu, wielu nauczycieli przeprowadza 
wideorozmowy ze swoimi uczniami na 
Microsoft Teams lub komunikuje się za 
pomocą Microsoft Outlook. 

Niektórzy łączą się z każdym dziec-
kiem indywidualnie, żeby wytłumaczyć 
i pomóc w wykonywaniu zadań. Prze-

syłają materiały, tworzą prezentacje i 
spotkania wychowawcze dla swoich 
klas. Nauczyciele rozpoczęli starania, 
aby przejść na jeden – szkolny sposób 
komunikacji z uczniami oraz rodzicami. 

Jednak celem korzystania z możli-
wości komunikowania się na odległość 
jest nie tylko nauka. Podczas rozmów 
pedagodzy pytają, co słychać, jak sobie 
radzą uczniowie, czy wszystko u nich 
w porządku. Nadal pozostają wycho-
wawcami. Wiele dzieci tęskni za szko-
łą, za spotkaniami z  przyjaciółmi, za 
nauczycielami. Za śmiechem podczas 
przerw. Za szkolną kanapką z żółtym 
serem. Nawet za dźwiękiem dzwonka, 
czy wychodzeniem na boisko.

Office 365 to miejsce tylko dla na-

szej społeczności szkolnej. Wszystko, co 
dzieje się tutaj, tutaj także pozostaje. 
Uczniowie nie mogą za pomocą dane-
go narzędzia skontaktować się z kimś 
spoza naszej Szkoły. Wszyscy dbają o 
to, by było bezpiecznie. Bezpiecznie i 
spokojnie. 

Obecnie nauczyciele dostosowują 
swoje plany nauczania do nowych me-
tod oraz technik pracy zdalnej, a także 
online. Wypełniają dzienniki, tabele, 
rejestry. Przygotowują materiały, żeby 
nie było ich za dużo, ale także żeby tej 
pracy nie było za mało. Dokształcają 
się poprzez różne e-kursy. Szkolą się 
w gronie koleżeńskim poprzez przeka-
zywanie wiedzy. Samodoskonalą swoje 
umiejętności, indywidualnie szukając 
innowacyjnych rozwiązań nauczania. 
Odbywają rady pedagogiczne online. 

Wszystko to robimy po to, żeby szko-
ła trwała, żyła, dawała nadzieję, że to, 
co się dzieje teraz - minie. Że znowu 
spotkamy się w budynku, gdzie przy 
wejściu przywita nas Fryderyk Chopin. 
Gdzie będziemy mogli podziękować za 
wsparcie rodziców podczas trwania w 
tej innej, „koronawirusowej” rzeczywi-
stości. Gdzie będzie można wyściskać 
swoich uczniów i powiedzieć: „Dobrze, 
że jesteś!”. Gdzie będzie można wyko-
rzystywać elementy tego, czego wszyscy 
się wspólnie nauczyliśmy.

Bądź dzielny, Uczniu! Bądź dziel-
ny, Rodzicu! Bądź dzielny, Nauczycielu! 
Razem wszystko przetrwamy, bo to my 
jesteśmy Szkołą.
Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Fryderyka Chopina w Skórzewie

Fot. Archiwum Szkoły

Szkoła w Dąbrowie 
W  czasie pandemii koronawirusa całe 

społeczeństwo zostało wystawione na 
trudną próbę. Wszyscy musimy odnaleźć 
się w nowej, niełatwej rzeczywistości. 
Zaskoczeni sytuacją, organizujemy sobie 
codzienne zajęcia, pracę w domowych 
warunkach. 

Społeczność naszej szkoły – ucznio-
wie, nauczyciele, rodzice – muszą rów-
nież dostosować swoje dotychczasowe 
funkcjonowanie do wytycznych obo-
wiązujących w kraju. Wdrożyliśmy 
zatem nauczanie zdalne, którego ideą 
jest realizowanie zajęć edukacyjnych 
i wychowawczych, z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość. 

Przygotowanie, prowadzenie i reali-
zowanie zadań na odległość to wyzwanie 
niełatwe z wielu względów. Decyzja o 
zamknięciu szkół była bowiem nieocze-
kiwana i zaskoczyła nas wszystkich.  Po-
nadto wymaga od uczniów i nauczycieli 
pewnej sprawności z zakresu nowocze-

Wyzwania szkoły w obliczu pandemii
snych technologii informatycznych, a 
przede wszystkim – dostępu do odpo-
wiedniego sprzętu i oprogramowania. 

W naszej szkole korzystamy z na-
rzędzi i rozwiązań oferowanych przez 
nowoczesne technologie, które sto-
sowane są na co dzień w biznesie czy 
jednostkach administracji. Należą do 
nich na przykład Livewebinar, Zoom czy 
GoogleMeet, czyli programy służące do 
przeprowadzania lekcji online i  konsul-
tacji. Wykorzystujemy ponadto zasoby 
zamieszczone na stronie internetowej  
epodreczniki.pl, czyli platformie z ma-
teriałami dydaktycznymi zgodnymi z 
podstawą programową. 

Praca zdalna obejmuje nie tylko 
proces edukacyjny, ale także wsparcie 
uczniów. Dlatego tak ważny jest stały 
i regularny kontakt z uczniami. Służą 
nam do tego przede wszystkim dziennik 
elektroniczny Librus i poczta elektronicz-
na, jako kanały informowania i przesy-
łania zadań. Ponadto wykorzystujemy 
komunikatory czy grupy w mediach 

społecznościowych do kontaktu oraz 
współpracy. Wszystkie te narzędzia 
służą – co ważniejsze – podtrzymaniu 
relacji nauczyciela z uczniem, stawianiu 
młodym ludziom wyzwań, które rozwijają 
ich potencjał i kompetencje. 

Komunikacja nauczycieli z  uczniami 
i ich rodzicami, jako forma wsparcia, 
pomaga stworzyć przestrzeń do sa-
modzielnego uczenia się, twórczego 
wykorzystania czasu oraz właściwej 
organizacji i planowania. 

Okres kwarantanny to dla wszystkich 
doświadczenie nowe i trudne. Emocje i 
odczucia towarzyszące epidemii mogą 
stać się źródłem frustracji i stresu. Dlate-
go wyrozumiałość, wsparcie i wytrwałość 
to obecnie pożądane postawy. Wszyscy 
uczymy się pokory, cierpliwości i współ-
pracy – uczniowie, nauczyciele, rodzice. 
Warto, by okres zawieszenia tradycyjnych 
zajęć nie był czasem straconym. 

A.Kowalonek, SP w Dąbrowie
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ZSP w Dopiewie 
Do Zespołu Szkolno-Przedszkolny w 

Dopiewie uczęszcza 736  dzieci (w tym: 
246 przedszkolaków, 184 uczniów klas 1-3 
oraz  306 uczniów klas 4-8). Dla każdej 
z tych grup zdalne nauczanie jest inne 
i wymaga odpowiedniego przygotowa-
nia nauczycieli. Bezwzględnie to dla nas 
wszystkich nowe doświadczenie - dla 
nauczycieli, dzieci i ich rodziców. 

Nauczyciele przedszkola codziennie 
za pomocą platformy „Librus” wysyłają 
do rodziców propozycje różnych zabaw 
edukacyjnych, piosenek, ćwiczeń manu-
alnych i gimnastycznych. Wysyłają linki 
do teatrzyków i programów muzycznych 
on-line. Dzięki wspomnianym działaniom 
nauczyciele przy dużym udziale rodziców 
i opiekunów dzieci realizują podstawę 
programową. Dzięki tej współpracy, w 
trudnej sytuacji epidemii koronawi-
rusa, dzieci kontynuują naukę, rozwój 
intelektualny i ruchowy w najwcześniej-
szym etapie edukacyjnym. Bardzo waż-
nym aspektem nauczania zdalnego w 
przedszkolu jest współpraca rodziców  
z nauczycielami. To oni przez okres 
zdalnego nauczania muszą we wska-
zany sposób rozwijać u dzieci kompe-
tencje społeczne służące poznawaniu 
świata. Rodzice chętnie korzystają  
z proponowanych ćwiczeń i aktywności 
wspierają dzieci dokumentując prace 
dzieci na zdjęciach i przesyłają je na-
uczycielom.  

Edukacja wczesnoszkolna,  czyli 
nauczanie w klasach 1-3, to szczególny 
czas  w rozwoju dzieci. Najważniejsze 
cele edukacji wczesnoszkolnej, to zdo-
bywanie umiejętności i kompetencji 
służących do poznawania świata. To 
wszechstronny rozwój dziecka fizyczny, 
psychiczny, emocjonalny, intelektualny, 
estetyczny, przygotowujący do życia.  
Obecna sytuacja znacznie utrudnia 
spełnienie wszystkich warunków. Na-
rzędziami wykorzystywanymi w pracy 
na odległość są dziennik elektroniczny  
Librus, poczta elektroniczna, komu-
nikatory internetowe.  Poprzez Librus  
nauczyciele sprawują kontrolę nad  reali-
zacją obowiązku szkolnego, postępami 
ucznia, są w stałym kontakcie z dziec-
kiem i rodzicami.  Uczniowie codziennie 
otrzymują wskazówki do pracy, zakres 
materiału z którym należy pracować. 
Praca zdalna jest  urozmaicona, ciekawa, 
pobudzająca i motywująca. Nie można 

Zdalne nauczanie w czasach epidemii
pominąć żadnego aspektu rozwoju dla-
tego uczniowie kształcą umiejętności ze 
wszystkich przedmiotów, z którymi na 
co dzień obcują  w szkole. Wykorzystu-
je się  platformę edukacyjną „Eduelo” 
- nowoczesne narzędzie edukacyjne, 
zaprojektowane tak, aby nauka była 
wciągającą grą, polegającą na pokony-
waniu wyzwań i zdobywaniu nagród. Mo-
tywujemy do systematycznych ćwiczeń  
i sprawiamy, że dzieci angażują się w nie 
i aktywnie rozwijają swoje umiejętno-
ści. Wydawnictwa udostępniły elektro-
niczne wersje podręczników i ćwiczeń. 
Uczniowie, którzy nie mają dostępu do 
odpowiedniego sprzętu, mogą odebrać 
wszystkie materiały w formie wydru-
kowanej w szkole, co sprawia, że nikt 
nie jest pozbawiony dostępu do nauki.

Z informacji zwrotnej dzieci i rodzi-
ców wiemy że dzieci tęsknią za rówie-
śnikami, nauczycielami, szkołą. 

- Zdecydowanie wolę naukę w szkole, 
ponieważ kiedy nie rozumiem jakiegoś 
tematu, od razu mogę liczyć na pomoc 
nauczyciela. Lubię pracować w grupie i 
w tej sytuacji brakuje mi kolegów i kole-
żanek. Jedynym plusem pracy zdalnej 
jest to, że mogę później wstać – mówi 
Oliwia Paulus z klasy III a. 

Równie duże wyzwanie stoi przed na-
uczycielami i uczniami klas 4-8. Codzien-
ne zajęcia szkolne zostały zawieszone, ale 
edukacja trwa dalej. Aby ułatwić uczniom 
dostęp do nauki, nauczyciele korzystają 
z różnych dostępnych form komunikacji. 
Podstawowym narzędziem pracy jest, 
oczywiście, dziennik elektroniczny. Tu 
codziennie trwa wymiana wiadomości 
między nauczycielami, uczniami i ich 
rodzicami. Aby urozmaicić pracę i w 
skuteczny sposób dotrzeć do uczniów, 
wykorzystuje się wszelkie dostępne 
narzędzia, jakie daje nam współcze-
śnie internet: platformy edukacyjne, 
aplikacje i komunikatory (Eduelo, MS 
Teams, Google Classroom, Zoom), dzięki 
którym można poczuć się  jak w szkole. 
Podobnie jak w klasach 1-3  uczniowie, 
którzy zgłosili takie zapotrzebowanie, 
otrzymują wszystkie materiały w for-
mie wydrukowanej, co sprawia, równy 
dostęp do nauki. 

Nauczyciele robią wszystko, by dzie-
ci nic nie straciły, szkolą się więc oraz 
wymieniają między sobą wiedzą i umie-
jętnościami, przygotowują prezentacje 
multimedialne, nagrywają krótkie filmy, 

sami tworzą testy, gry i quizy (np. Wor-
dwall, Kahoot, LearningApps, Quizizz). 

Rodzice oraz uczniowie mogą również 
skorzystać z fachowej pomocy logopedy, 
pedagoga i psychologa, którzy chętnie 
udzielają wsparcia wszystkim, którzy 
tego potrzebują. Jest to bowiem sytuacja, 
jakiej do tej pory nie doświadczyliśmy:   

- Zdalne nauczanie jest czymś nowym 
dla każdego ucznia szkoły podstawowej, 
jednak w obecnej sytuacji jest ono nie-
zbędne. Plusami nauczania przez dzien-
nik elektroniczny jest na pewno fakt, 
iż uczniowie mogą realizować materiał  
we własnym zakresie i sami wyznaczają 
sobie czas na naukę. Jest to bardzo dobre 
ćwiczenie na samodyscyplinę. Nie da się 
jednak ukryć tego, że nie jest to to samo, 
co lekcja w szkole, gdzie, jak wiadomo, 
uczniowie uczą się również od siebie, 
co w tej chwili jest utrudnione – mówi 
Dobrosława Frątczak z klasy VIII b.

Należy zaznaczyć, że uczniowie bar-
dzo aktywnie uczestniczą w zdalnych 
lekcjach.  Po tych kilku tygodniach, jakie 
do tej pory mamy za sobą, niewątpliwie 
zostały zacieśnione więzy na linii uczeń- 
nauczyciel. Dostrzeżono, że rodzice 
wspaniale wpierają swe dzieci i pozostają  
w bardzo dobrych relacjach z nauczy-
cielami. Choć obecna sytuacja sprawi-
ła, że członkowie społeczności szkolnej 
nie widują się na co dzień, to wsparcie, 
jakim wzajemnie się wszyscy obdarza-
ją,  sprawia, że są mimo dzielącej nas 
od siebie odległości, jesteśmy ze sobą 
coraz bliżej…

Ścisła współpraca całej placówki, 
nauczycieli i rodziców to przepis na 
sukces w obecnej trudnej rzeczywistości.

Podsumowując, epidemia wymusiła 
na szkolnej społeczności dużą intensy-
fikację działań. Nauczyciele dokonują 
stałej ewaluacji swojej pracy, biorą pod 
uwagę opinię rodziców, dzieci. 

Trudny do przewidzenia jest czas 
powrotu do szkoły, dlatego staramy się 
organizować tak pracę, aby przyniosła 
efekty. Z pewnością nauczyciele wzbo-
gacili swój warsztat pracy, sytuacja 
wymusiła na wszystkich poszukiwanie 
nowych rozwiązań z wykorzystaniem 
współczesnych technologii.    

Adriana Napierała,  
Małgorzata Kukurenda

Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Dopiewie

Aby dziecku się chciało
Przedszkole “Iskierki”  
w Skórzewie

W ciągu kilku ostatnich  tygodni 
przychodzi nam zmierzyć się z czymś, 
czego nigdy nie spodziewaliśmy się do-

świadczyć. Chciałybyśmy opowiedzieć 
- jak w obecnej sytuacji wyglda praca 
nauczyciela wychowania przedszkolnego 
w Przedszkolu Publicznym “Iskierki” w 
Skórzewie.

Przede wszystkim nie rozstajemy się 
z dziećmi. Choć fizycznie kontakt jest 
utrudniony, to jednak ze wszystkich sił 
staramy się pracować z dziećmi i dla 
dzieci.
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Już od pierwszego tygodnia, gdy 
została zamknieta placówka, od razu 
zorganizowaliśmy Domowe Przedszkole. 
Nauczyciele przygotowywali i wysyłali 

dla dzieci drogą mailową zadania, cie-
kawe karty pracy, linki z różnymi cie-
kawostkami, a także publikowali na 
stronie Iskierek na FB linki do różnych 
wydarzeń, które uważaliśmy za warte 
pokazania. Nasz wujek Ogórek prowadził 
koncerty online dla dzieci, a codziennie 
z Lublina prowadzone są poranki Fro-
eblowskie Proponujemy przedstawienia 
online dla dzieci, a także zapraszamy do 
ciekawych stron - na wirtualne spacery 
po muzeach, galeriach.

W chwili obecnej nauczyciele tworzą 
plany pracy tygodniowej, z uwzględnie-
niem realizacji podstawy programowej. 
Praca zdalna wymaga od nauczyciela 
dużo więcej wysiłku, gdyż wyszukany 

materiał musi zostać przetworzony na 
formę elektroniczną oraz dobrany tak, 
żeby dzieci i rodzice potrafili zrealizować 
go w warunkach domowych.

Kolejnym pomysłem, który pozwoli 
nam na kontakt z dziećmi, było zaista-
lowanie wirtualnej platformy Microsoft 
Teams, dzieki której mamy możliwość 
zdalnego łączenia się z naszymi pod-
opiecznymi, a także załączania plików 
zadań, prezentacji. 

To nauczyciele przygotowują karty 
pracy, które potem za pośrednic-
twem MC Teams zostają wysłane 
do dzieci. Zadaniem przedszko-
laka jest wówczas wykonanie 
odpowiednich zadań i odesłanie 
karty pracy do nauczyciela. Oprócz 
tego nauczyciele mogą przygotować 
różnorodne formy nauki poprzez 
zabawę, takie jak nagrywane bajki 
czy wierszyki, bądź liściki do dzie-
ci. Robimy wszystko co w naszej 
mocy, aby nie zatracić kontaktu 
z dzieckiem. 

Nie zapominamy również o realizacji 
naszej innowacji w ramach akcji “Dzieci 
Programują” i przygotuwujemy zadania 
z zakresu programowania i kodowania, 
które cieszą się dużym zainteresowaniem 
wśród dzieci.

Wprowadziliśmy pomoc psycholo-
giczno-pedagogiczną. Nauczyciele prowa-
dzą ją indywidualnie z dziećmi objetymi 

wspomaganiem, a specjaliści juz pracują 
przy pomocy odpowiednich platform nad 
zagadnieniami logopedycznymi.

Nie zapominamy o zajęciach z ję-
zyka angielskiego, które wplatamy do 
codziennej pracy. Jak również nasza 
Ciocia Marta przygotowuje propozycje 
działań na każdy tydzień.

Ciocia Justynka wspiera profilaktykę 
kogopedyczną poprzez przygotowanie 
specjalnych zadań dla wszytkich dzieci 
z przedszkola.

Nauczyciele  pozostają w stałym kon-
takcie z rodzicami dzieci. Na bieżąco 
informują o odsyłanych zadaniach oraz 
postępach w nauce ich pociech. Doce-
niamy chęć i zaangażowanie dzieci w  
wykonywane zadania. Każdą przesłaną 
wiadomość, każdy filmik, każde zdjęcie. 
Tęsknimy za naszymi przedszkolakami, 
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a one za nami. Nasza praca to nie tylko 
obowiązek, to pasja, która objawia się 
przede wszystkim ogromnym zaangażo-
waniem w wykonywaną pracę. Dla nas 
to nie tylko odbycie kolejnych minut czy 
godzin na platformie,  polegające na przy-
gotowaniu zadań. To szereg czynności 
od ciekawego pomysłu na stworzenie 
zadania, poprzez kontakt z dzieckiem i 
wspólne wykonanie pracy, do udostęp-
niania różnych niezwykłych ciekawostek 

i inspiracji,
W momencie, w którym jesteśmy, 

zdajemy sobie sprawę, że zwykłe przy-
gotowywanie zadań tutaj nie wystarczy. 
Trzeba dziecko zainteresować, spowodo-
wać, aby chciało usiąść i odrobić pracę 
domową, posłuchać bajki, spróbować 
przeczytać wiersz czy stworzyć coś 
swojego.

I my dokładamy wszelkich starań, aby 
dzieci były nie tylko zadowolne i chętne 

do współpracy, ale też aby z ufnością i 
zaangażowaniem wykonały powierzone 
im zadania.:)

Link do naszej strony na FB: 
https://www.facebook.com/Iskier-
ki-326745587449037/

Nauczyciele Przedszkola  
Publicznego Iskierki w Skórzewie

Fot. Archiwum Przedszkola

10 074 świń z fermy trzody chlew-
nej Agri Plus w Więckowicach musiało 
zostać wybitych z powodu amerykań-

skiego pomoru świń - ASF. Rozpoznanie 
zakażenia wirusem miało miejsce na 
początku kwietnia. To pierwszy przy-
padek w Wielkopolsce. Zainfekowane 
zostało cae stado. Jak udało się ustalić 

ASF w Więckowicach
służbom sanitarnym chorobę z Niedora-
dza w województwie lubelskim przenio-
sły do Więckowic niedawno zakupione 

30-kilogramowe warchlaki (16 marca).
Od razu przystąpiono do wygaszenia 

ogniska. Współpracę prowadziły ze sobą 
służby: Powiatowego Lekarza Weteryna-
rii, Sanepidu i Urzędu Gminy w Dopiewie. 

Zabezpieczono teren, przeprowadzono 
utylizacji zwierząt w specjalistycznym 
zakładzie w Śmiłowie. Straty oszacowanie 
zostały na ok. 4 mln. Ustalony został 
3-kilometrowy obszar zapowietrzenia i 
7-kilometrowy obszar zagrożenia ASF. 

Wojewoda wielkopolski wydał rozpo-
rządzenie w sprawie zwalczania ASF na 
terenie Powiatu Poznańskiego i Powiatu 
Szamotulskiego. 

AM, fot. Remigiusz Hemmerling

To szybko szerząca się choroba 
wirusowa, na którą podatne są świ-
nie domowe oraz dziki. Ludzie nie są 
wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, 
w związku z czym choroba ta nie stwa-
rza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.
Najczęściej wprowadzenie wirusa ASF 
do kraju wolnego od choroby następu-
je poprzez transport, mięso, produkty 
mięsne, odpadki kuchenne i poubojowe, 
pochodzące od chorych świń i dzików.
Najczęstszą przyczyną zakażenia świń 
jest bezpośredni kontakt ze zwierzętami 
zakażonymi lub zakażonymi odpadkami 
żywnościowymi. W przypadku terenów 
o wysokim zagęszczeniu gospodarstw 
utrzymujących świnie, rozprzestrzenia-
nie się wirusa między gospodarstwami 
jest łatwe, za pośrednictwem osób odwie-
dzających gospodarstwo lub zakażonej 
paszy, wody, czy narzędzi.

 Jak rozpoznać ASF? 
U świń mogą pojawić się następu-

Afrykański Pomór Świń (ASF)
jące objawy:
- wysoka gorączka, z tym że gorączkują-

ce świnie mają początkowo zachowa-
ny apetyt i zachowują się normalnie;

- liczne padnięcia świń w każdym wie-
ku;

- sinica skóry uszu, brzucha i boków 
ciała, drobne, lecz liczne wybroczyny 
w skórze;

- duszność, pienisty lub krwisty wy-
pływ z nosa;

- biegunka, często z domieszką krwi.

Jak zapobiegać?
Ograniczyć dostęp osobom postron-

nym do pomieszczeń lub miejsc, w któ-
rych znajdują się zwierzęta, w szczegól-
ności osobom, które w ostatnim czasie 
przebywały na terytorium Federacji 
Rosyjskiej lub Białorusi;

Zabezpieczyć swoje gospodarstwo 
przed przedostaniem się dzików, zabez-

pieczyć paszę przed dostępem zwierząt 
wolno żyjących;

Stosować w gospodarstwie proce-
dury sanitarne - utrzymywać gospo-
darstwo w czystości, dbać o czystość 
sprzętu używanego w gospodarstwie, 
stosować odkażanie bieżące, używać 
osobnego obuwia, odzieży ochronnej 
oraz narzędzi do obsługi zwierząt:

Nie wprowadzać do gospodarstwa 
zwierząt niewiadomego pochodzenia - 
bez świadectwa zdrowia lub wykazują-
cych jakiekolwiek objawy osłabienia;

Nie skarmiać zwierząt odpadka-
mi żywności.

 Podejrzewasz wystąpie-
nie ASF?

Posiadacz zwierząt, który zauważył 
objawy nasuwające podejrzenie choroby 
zakaźnej, jest zobowiązany do natychmia-
stowego zgłoszenia podejrzenia choroby 
(obowiązek ustawowy obwarowany sank-
cją karną*). Zgłoszenie należy przekazać 
do powiatowego lekarza weterynarii 
bezpośrednio, albo za pośrednictwem 
lekarza weterynarii opiekującego się 
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gospodarstwem lub właściwego miej-
scowo organu samorządu terytorialnego 
(wójta, burmistrza).

Zgłosiłeś podejrzenie i co?
Po dokonaniu zgłoszenia - do czasu 

przybycia urzędowego lekarza wetery-
narii – hodowca zwierząt zobowiązany 

jest do:
- izolacji i strzeżenia w gospodar-

stwie wszystkich przebywających 
tam zwierząt;

- wstrzymania się od wywożenia, 
wynoszenia i zbywania produktów 
z gospodarstwa, w szczególności 

mięsa, zwłok zwierzęcych, środków 
żywienia zwierząt, wody, ściółki, na-
wozów naturalnych;

- uniemożliwienia dostępu osobom po-
stronnym do pomieszczeń lub miejsc, 
w których znajdują się zwierzęta po-
dejrzane o zakażenie lub chorobę.

UG

Więcej osób może wziąć udział we 
mszy w czasach epidemii. W związku ze 
stanem epidemii koronawirusa w Polsce  
przez blisko miesiąc, od 24 marca do 
19 kwietnia, we mszy mogło uczestni-
czyć co najwyżej 5 osób. Od 20 kwietnia 
liczba uczestników nabożeństwa zależy 
od metrażu świątyni. Każde 15 m² jej 
powierzchni daje możliwość wejścia 
jednej osoby.

Parafie podały limity 
Proboszczowie parafii funkcjonują-

cych na terenie Gminy Dopiewo poin-
formowali o nowych limitach obowią-
zujących od 20 kwietnia 2020 r.. 

Najwięcej, bo 45 osób, będzie mogło 
uczestniczyć w mszach św. w Kościele 
w Dopiewie.
• Kościół Dopiewo 45 (dół 25,  

balkon 20),

• Kaplica Dopiewo 7,
• Kościół Skórzewo 31,
• Kościół Konarzewo 30,
• Kaplica Dopiewiec 15,
• Kościół Dąbrówka 15,
• Kościół Zakrzewo 15,
• Kościół w Niepruszewie 20
• Kaplica Lusówko 13, Taras 13,  

Oratorium 10

Zebrała: Beata Spychała

Dwie pary świętowały niedawno 
„Diamentowe Gody”: Bogumiła i Franci-
szek Nowak z Dopiewca oraz Zofia i Fran-
ciszek Bernaczyk z Dąbrowy powiedzieli 

Diamentowe małżeństwa
„tak” przed urzędnikiem Stanu Cywilne-
go 60 lat temu, składając sobie przysię-
gę wspólnego zgodnego życia. Życzymy 
Szanownym Jubilatom dużo zdrowia, 

szczęścia, pomyślności i pogody ducha 
na kolejne wspólnie przeżyte lata.100 lat! 
Z powodu epidemii tradycyjna wizyta 
Wójta Gminy Dopiewo, bezpośrednie 
spotkanie i zdjęcie z Jubilatami były 
niemożliwe.

BS

Komunikat o zmianach w sposobie 
rozpatrywania wniosków o świadczenia 
pomocy społecznej

Z przyczyn związanych z przeciwdzia-
łaniem COVID-19, przyznanie świadczeń 
pomocy społecznej nie wymaga prze-
prowadzenia rodzinnego wywiadu śro-
dowiskowego w miejscu zamieszkania. 
Ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, 
dochodowej i majątkowej może nastąpić 
na podstawie:
- rozmowy telefonicznej z pracowni-

kiem socjalnym, oraz
- dokumentów lub oświadczeń t. j. 

decyzji przyznających świadcze-
nie pobierane z innej instytucji, 
zaświadczenie o wynagrodzeniu, 
orzeczenie o niepełnosprawności, 
oświadczenia o stanie majątko-
wym, a także ich kopii, w tym elek-

Zmiany w rozpatrywaniu 
wniosków

tronicznych, uzyskanych od osoby 
lub rodziny ubiegającej się o pomoc 
lub

- informacji udostępnionych przez inne 
podmioty t. j. Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych, Powiatowy Urząd Pracy 
i innych .
 

W związku z powyższym istotne jest, 
by składane wnioski o powyższe świad-
czenia zawierały telefon kontaktowy 
wnioskodawcy.

Adres strony internetowej: 
www.dopiewo.opsinfo.pl
Kontakt ops@dopiewo.pl   

Adres skrytki ePUAP: /OPS-
DOPIEWO/SkrytkaESP

OPS Dopiewo

Już od dłuższego czasu wszyscy ży-
jemy w nowej rzeczywistości, mierzymy 
się z czymś, czego tak naprawdę nie wi-
dać. Codziennie wystawiana na próbę 
jest nasza cierpliwość, spokój i poczucie 
bezpieczeństwa. Codziennie uczymy się 
nowych umiejętności i dowiadujemy cze-
goś o sobie i bliskich. Zostaliśmy zmu-
szeni do tego aby zatrzymać się, pobyć 
z drugim człowiekiem, samym z sobą, 
rozmawiać, słuchać. Niewątpliwie od 
dłuższego też czasu, jesteśmy podda-
wani oddziaływaniom silnych bodźców  
stresowych.  Ważne, abyśmy wiedzieli 
jak sobie z nim poradzić, jak się w tym 
wszystkim odnaleźć?

Stres w rozumieniu Lazarusa i 
Folkmana to „określona relacja między 

Jak sobie radzić 
w czasach  
epidemii?
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osobą a otoczeniem, która oceniana jest 
przez osobę jako obciążająca lub prze-
kraczająca jej zasoby i zagrażająca jej 
dobrostanowi”.  W związku z tym, ważne 
jest abyśmy rozpoznali nasze potrzeby, 
dokonali wglądu i zaplanowali strategie 
radzenia sobie w obecnej sytuacji. Nie 
ma jednej złotej rady, każdy z nas ma 
inne potrzeby, a co za tym idzie, inne 
sposoby ich zaspakajania. To, co istotne 
w rozumieniu oddziaływania stresu na 
człowieka, to fakt, że stres ma też swoją 
pozytywną stronę. Pomaga odnaleźć w 
nas siłę. Pozytywnie mobilizuje do róż-
nych aktywności. W sytuacji ekstremal-
nej pomaga chronić życie. W przypadku 
pojawiających się u każdego człowieka 
wyzwań, pomaga stawić im czoła. 

Właśnie dzisiaj przed każdym z nas  
postawiono takie wyzwanie  jak ochrona 
zdrowia. Wobec koronawirusa wszyscy 
jesteśmy równi. Nie ma lepszych czy gor-
szych, jest tylko kwestia bardziej lub 
mniej odpowiedzialnych. Czas, który 
nastał, to na pewno egzamin z odpo-
wiedzialności, zrozumienia i wsparcia! 

Zacznijmy od tego, że zaakceptujemy 
pojawiające się w nas i naszych bliskich  
emocje. Wszystko to, co obecnie prze-
żywamy w odniesieniu do sytuacji w 
jakiej się znaleźliśmy jest jak najbardziej 
naturalne.  Lęk, który nam towarzyszy 
jest zdrowy, pod warunkiem, że go kon-

trolujemy, przypomina nam bowiem o 
zasadach dotyczących naszego bezpie-
czeństwa.

Chcąc zapobiec negatywnym skutkom 
izolacji, ważne jest abyśmy pielęgnowali 
relacje z drugim człowiekiem, chociażby 
poprzez rozmowy telefoniczne, Skype, 
rozmowy balkonowe. Podtrzymując kon-
takty  z innymi ludźmi zachowujemy 
więź społeczną.

Pozwólmy wypłynąć  trudnym emo-
cjom, nie kumulujmy ich, niech są wy-
rażane na bieżąco. Unikniemy wówczas 
wybuchom płaczu czy furii. Pamiętaj 
masz prawo do wszystkich emocji, mów 
o tym co czujesz, co jest dla Ciebie trud-
ne - tym samym pozbędziesz się napięć 
emocjonalnych. 

Chcąc czuć się bezpiecznie lubimy 
mieć wszystko pod kontrolą, jednak pa-
miętajmy, że w życiu są rzeczy, które nie 
zależą od nas i chociaż nie wiem jakbyśmy 
się starali i tak mogą się potoczyć inaczej 
niż nam się wydaje. Skupmy się na tym, 
na co mamy wpływ! To jak reagujemy 
na daną sytuację, zależy tylko i wyłą-
czenie od nas. Jeżeli nie wiesz co dalej, 
zadaj sobie pytanie: Czy mogę coś z tym 
zrobić? Jeśli tak, podejmij działanie, aby 
zmienić tę sytuację. Jeśli nie, bo jest to 
coś, na co nie masz zupełnie wpływu, 
zachowaj spokój i zaakceptuj to ! 

Jeżeli to możliwe oszczędzajmy, re-

dukujmy wydatki tylko do niezbędnych.
Starajmy się minimalizować ilość 

informacji zewnętrznych dotyczących 
koronawirusa, korzystajmy tylko z rze-
telnych  źródeł wiedzy na ten temat. 
Skupianie uwagi na tych wiadomościach 
może negatywnie nas nastrajać, zabierać  
energię i radość codziennego dnia.

Przede wszystkim zatrzymajmy się 
i podarujmy chwilę tylko dla siebie, aby 
później, będąc wolnym od zmartwień, 
móc dzielić się z bliskimi!  Pamiętajmy, 
że wszystko co złe, ma swój koniec - o 
tym mówi historia. Z każdego upadku 
zabieramy coś, co nas wzmacnia, je-
steśmy bogatsi o nowe doświadczenia. 
Korzystajmy z naszych zasobów, wcze-
śniejszych doświadczeń i umiejętności 
życiowych, mocnych stron, wewnętrz-
nych skarbów, jakimi jest energia życio-
wa, optymizm, wytrwałość i nadzieja. 
Nie rezygnujmy z tradycji świątecznych, 
oby ten czas wglądu w samego siebie 
przyniósł nam ukojenie i wiarę w to, że 
choć nic nie będzie już takie samo, to 
możemy zacząć od nowa budować coś 
dobrego, wartościowego!

Życzę nam wszystkim zdro-
wia, wytrwałości i nadziei!
Sylwia Sawicka – Zduniak 

Psycholog, Ośrodek  
Pomocy Społecznej w Dopiewie

Stan epidemii to nowa sytuacja dla 
szeregu instytucji, także dla Ośrodka 
Pomocy Społecznej, którego funda-
mentalnym zadaniem jest niesienie 
pomocy potrzebującym mieszkańcom 
naszej gminy.

Jesteśmy służbą, która w tym trud-
nym czasie cały czas realizuje  swoje 
działania. 

Doszły nam nowe zadania jak za-
opiekowanie się osobami objętymi 
kwarantanną np. poprzez dostarcza-
nie żywności czy leków. Podpisaliśmy  
umowę z Federacją  Banków  Żywności w 
Poznaniu w celu dostarczania żywności 
osobom przebywającym  w kwarantan-
nie w ramach  Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Dzięki 
uprzejmości prezesa  Koła  PZW nr 006 w 
Dopiewie mamy udostępniony magazyn 
do realizowania tego działania.

Podjęliśmy także działania zwią-
zane z zabezpieczeniem dzieci, które 
z powodu zamkniętych placówek nie 
mogą spożywać obiadów w szkole czy 
przedszkolu, poprzez przyznanie środ-
ków finansowych dla tych  rodzin na 
zabezpieczenie ww. potrzeb.

Epidemiczne zadania OPS-u  
W szczególnym kręgu naszych za-

interesowań znajdują się  nasi samotni 
seniorzy i osoby korzystające z usług 
opiekuńczych, które są szczególnie nara-
żone na niebezpieczeństwo zarażenia. Z 
każdą z tych osób nawiązaliśmy kontakt, 
monitorujemy na bieżąco ich sytuację tak 
aby w każdej chwili udzielić wsparcia. 
Gotowi jesteśmy do pośredniczenia w do-
konywania zakupów żywnościowych dla 
osób przebywających w kwarantannie, 
poprzez podjętą współpracę ze sklepem 
Lewiatan, który wychodząc naprzeciw 
aktualnej sytuacji realizuje  telefoniczne 
zamówienia od pracowników socjalnych 
Ośrodka  dla osób wymagających takiej 
formy wsparcia. 

Szczególna ochroną i troską objęliśmy 
rodziny, w których została wszczęta pro-
cedura Niebieskiej Karty – monitorujemy 
sytuacje tych rodzin, kontaktujemy się 
telefonicznie i w sytuacji konieczności 
nawiązania kontaktu,  gotowi jesteśmy 
do udzielania wsparcia z zachowaniem 
wszelkich środków  bezpieczeństwa.

Stan epidemii  i związany z tym #zo-
stanwdomu może powodować trudności 
w funkcjonowaniu osób i rodzin, dlatego 

uruchomiliśmy system wsparcia psy-
chologicznego realizowanego w formie 
telefonicznej lub za pośrednictwem in-
nych dostępnych środków komunikacji 
elektronicznej. Wszystkie osoby chętne 
do skorzystania z ww. formy wsparcia 
zapraszamy do kontaktu z naszym OPS, 
który zaproponuje dogodną dla Państwa 
godzinę i dzień  kontaktu z psychologiem.

W tej trudnej sytuacji zwracamy  
się do mieszkańców naszej gminy  z 
prośbą  o  czujność na swojego sąsiada 
i zgłaszanie nam  sytuacji, w których 
potrzebne jest wsparcie z naszej strony, 
ale także udzielanie wzajemnej  pomocy 
sąsiedzkiej.

Nasz Ośrodek pracuje codziennie w 
pon. 9.00 - 17.00 , wt. – pt. 7.30 - 15.30. 
Prowadzimy także dyżur  przez 7 dni w 
tygodniu w godz. 7.30 - 19.00 pod nr 
telefonu 61 814 80 20.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy 
nam pomagają: Policji, Straży Gminnej, 
Aptece CITO,  sklepowi Lewiatan, Kołu 
PZW, sołtysom i mieszkańcom, którzy 
codziennie pomagają swoim sąsiadom 
i bliskim.

Życzymy wszystkim zdrowia i spo-
koju w tym trudnym czasie!

Zespół Ośrodka Pomocy Społecznej
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nie dajmy się epidemii!
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dbaj o siebie i innych!
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bezpieczeństwo

329 zdarzeń zapisali strażnicy gminni 
w dzienniku służby w marcu 2020 r. 
Niemal równe ilości przypisano różnym 
rodzajom kontroli. Najwięcej było kon-
troli porządkowych - 98 (spalanie odpa-
dów, dzikie wysypiska śmieci, kontrole 
odbioru odpadów). Nieco mniej było kon-
troli ruchu drogowego - 95 (kontrole 

Kronika  Straży Gminnej 

parkowania oraz zajęcia pasa drogowe-
go) oraz kontroli bezpieczeństwa - 93 
(działania związane z epidemią,  a także 
w placówkach oświatowych i obiektach 
komunalnych). Najmniej odnotowano 
interwencji związanych ze zwierzęta-
mi – 43.                                                                                                           

Wybrane interwencje 
12.03.2020 – Dopiewiec, ul. Kwiatowa: 

ustalono i ukarano mandatem spraw-
cę zabrudzenia nawierzchni jezdni.

13.03.2020 – Dopiewo, ul. Młyńska: usta-
lono i ukarano mandatem sprawcę 
spalania materiałów zabronionych 
w ognisku.

17.03.2020 – Dąbrowa, ul. Zachodnia: 
ustalono i ukarano mandatem spraw-
cę podrzucenia dużej ilości odpadów 
bytowych na teren przy wiadukcie 
nad trasą S-11. 

19.03.2020 – Drwęsa, ul. Świerkowa 
ustalono i ukarano mandatem, wła-
ściciela psa który biegając bez smyczy 
ugryzł dziecko.

Tomasz Strugacz, Strażnik Gminny
Fot. Beata Spychał

OSP Palędzie
• 6.03.2020 r. – Dąbrówka, wypadek 

samochodowy.
• 8.03.2020 r. – Skórzewo, pożar 

zarośli.
• 10.03.2020 r. – Gołuski, pożar ma-

szyny rolniczej.
• 11.03.2020 r. – Zakrzewo, fałszywy 

alarm - monitoring ppoż.
• 13.03.2020 r. – Dąbrówka, fałszywy 

alarm - monitoring ppoż.
• 20.03.2020 r. – Zakrzewo, fałszywy 

alarm - monitoring ppoż.
• 23.03.2020 r. – Gołuski, pożar auta.
• 23.03.2020 r. – Palędzie, pożar 

trawy. 
• 23.03.2020 r. – Palędzie, pożar 

trawy.
• 24.03.2020 r. – Konarzewo, wy-

padek samochodowy. 
• 28.03.2020 r. – Konarzewo, pożar 

sadzy w kominie. 
• 30.03.2020 r. – Zakrzewo, pożar 

trawy. 

OSP Zakrzewo
• 5.03.2020 r. – Wysogotowo, ul. 

Radarowa 1, monitoring. 
• 6.03.2020 r. – Dąbrówka, S11, 

wypadek.

Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej
• 8.03.2020 r. – Skórzewo, Biedronka, 

pożar i zadymienie. 
• 9.03.2020 r. – Skórzewo, ul. Po-

znańska, wypadek.
• 9.03.2020 r. – Dąbrówka, ul. Ko-

mornicka, próba samobójstwa. 
• 9.03.2020 r. – Wysogotowo, ul. 

Batorowska, monitoring. 
• 10.03.2020 r. – Wysogotowo, ul. 

Wierzbowa, zwisający konar.
• 11.03.2020 r. – Zakrzewo, Marmite, 

monitoring.
• 13.03.2020 r. – Skórzewo, ul. Dział-

kowa, plama oleju.
• 13.03.2020 r. – Więckowice, ul. 

Klonowa - lądowanie helikoptera, 
wezwanego do chorego.

• 13.03.2020 r. – Dąbrówka, Aurora, 
zadymienie piekarni, monitoring.

• 17.03.2020 r. – Sierosław / Pokrzyw-
nica, pożar domku na działkach.

• 17.03.2020 r. – Zakrzewo, ul. Ra-
dosna, pożar trzciny.

• 19.03.2020 r. – Skórzewo, ul. Staw-
na, pożar garażu. 

• 20.03.2020 r. – Wiadukt S11, próba 
samobójstwa.

• 20.03.2020 r. – Dąbrowa, ul. Bu-
kowska, pożar.

• 26.03.2020 r. – Wysogotowo, ul. 
Bukowska, wypadek, porzucone 
auto.

• 28.03.2020 r. – Sierosław, ul. Niedź-
wiedzia, pożar trawy.

• 30.03.2020 r. – Zakrzewo, ul. Ra-
dosna, pożar trawy.

OSP Dopiewo
• 8.03.2020 r. – Skórzewo, Biedronka, 

pożar i zadymienie. 
• 10.03.2020 r. – Gołuski, ul. Szkol-

na, pożar.
• 13.03.2020 r. – Więckowice, ul. 

Klonowa lądowanie helikoptera, 
wezwanego do chorego.

• 23.03.2020 r. – Gołuski, ul. Szkolna, 
pożar samochodu.

• 24.03.2020 r. – Konarzewo – Trzcie-
lin, wypadek samochodów.

• 26.03.2020 r. – Dopiewo, ul. Wy-
zwolenia, plama oleju 30 m.

• 28.03.2020 r. – Dopiewo-Więcko-
wice, ul. Wyzwolenia, Poznańska, 
Szkolna, plama oleju, 500 m .

• 28.03.2020 r. – Konarzewo, ul. Zie-
lona, pożar sadzy w kominie - dwie 
interwencje.

Zebrała: B. Spychała,  
współpraca: WD, KP, TŁ

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

Nietrzeźwi kierujący
• 5.03.2020 – Gołuski – 0.67 mg/l,
• 6.03.2020 – Dąbrówka - 0.92 mg/l,
• 12.03.2020 – Dopiewo - 0.93 mg/l,

Kronika Policyjna • 28.03.2020 – Palędzie – 0.97 mg/l.
Kradzieże i włamania

• 2.03.2020 – Zakrzewo - kradzież z 
włamaniem do baraku budowlanego,

• 3.03.2020 - Dąbrówka - uszkodzenie 
pojazdu,

• 6.03.2020 – Skórzewo - kradzież 
elektronarzędzi, 

• 11.03.2020 – Dąbrówka - kradzież 
pojazdu – Audi A6, 

• 31.03.2020 – Dąbrówka - kradzież 
pojazdu – Mercedes CLS, 

• 27.03.2020 – Dąbrowa - kradzież z 
włamaniem do domu.

st. asp. Przemysław Waliński, 
Kierownik Ogniwa Prewencji w 
Komisariacie Policji w Dopiewie
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bezpieczeństwo

Zachęcamy do wywieszenia flag 
narodowych na początku maja. Ka-
lendarz przynosi kilka okazji, w tym 
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, 
przypadający 2 maja, Święto Konstytucji 
3 Maja, Narodowe Święto Zwycięstwa (8 
maja). Flagę narodową można również 
wywiesić 1 maja, kiedy przypada rocznica 
akcesji Polski do Unii Europejskiej (np. 
w towarzystwie flagi Unii Europejskiej) 
i Międzynarodowe Święto Solidarności 
Ludzi Pracy.

Pamiętajmy: flaga powinna być czy-
sta, mieć „żywe” kolory (biel i czerwień) 
i odpowiedni wzór (bez godła, w górnej 
części biała i w dolnej czerwona), być 
niepomięta, niepostrzępiona i wisieć 
w taki sposób, by – bez względu na sposób 
ekspozycji - nie dotykała podłoża. Nie 
wolno wywieszać flagi na dachu (tylko 
instytucje rządowe mają taki przywi-
lej). W przypadku wywieszania flagi na 
maszcie w układzie pionowym - biel po-
winna znajdować się od strony masztu. 
W przypadku wywieszania dwóch flag: 
flagę polską wywieszamy po prawej stro-
nie, a flagę Unii Europejskiej po stronie 
lewej (obydwie, wiszące obok siebie flagi, 
powinny mieć ten sam wymiar, a maszty 
lub trzonki tę samą wysokość).

Wywieś flagę biało – czerwoną
Czy wiesz, że 
…

Polska  jest 
członkiem Unii Eu-
ropejskiej od 1 maja 
2004 r. 77,45% gło-
sujących w referen-
dum, poprzedzającym 
przystąpienie do UE, 
opowiedziało się „za”. 
Frekwencja wyniosła 
58,85%  - do urn po-
szło 17,59 mln Polek 
i Polaków.

Międzynarodowe 
Święto Solidarności Ludzi Pracy, choć 
nam kojarzy się z PRL-em, upamiętnia 
wydarzenia w USA - strajk robotniczy 
w Chicago z 1886 r. Po raz pierwszy ob-
chodzono je w 1890 r.  

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 
został wprowadzony w 2004 r. Ustano-
wiony nie bez przyczyny w bliskim ka-
lendarzowym sąsiedztwie innych świąt, 
skłaniających do refleksji. 2 maja dnia 
przypada także Światowy Dzień Polonii.

Święto Konstytucji 3 Maja  upa-
miętnia uchwalenie pierwszej polskiej 
konstytucji, co miało miejsce 3 maja 

1791 r. To najstarsza w nowożytnej Eu-
ropie konstytucja  i druga  pod wzglę-
dem terminu uchwalenia na świecie, po 
amerykańskiej. 

Narodowe Święto Zwycięstwa zwią-
zane jest z podpisaniem aktu kapitu-
lacji hitlerowskich Niemiec w Berlinie 
8 maja 1945 r.  Kiedyś świętowano w 
Polsce 9 maja, jak w ZSRR - według 
czasu moskiewskiego była godz. 0:43, 
gdy w Berlinie miała miejsce kapitulacja  
(według czasu środkowo-europejskiego 
była 22:43).

Tekst i fot. A. Mendrala

Z okazji „Dnia Strażaka” życzymy 
Druhom i Druhnom naszych jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej, zrzeszo-
nych w Dopiewie, Palędziu i Zakrzewie 
-  spełnienia marzeń – tych strażackich, 
zawodowych i osobistych. Z Wami mo-
żemy czuć się bezpieczniej. Niech Święty 
Florian czuwa nad Wami, by z każdej 
interwencji tyle samo Was wracało, co 
wyjeżdżało.

Redakcja
Fot. A. Mendrala

Dzień Strażaka

Do zdarzenia doszło 22 kwietnia 
2020 r. Policjanci z Komisariatu Policji 
w Dopiewie poszukują mężczyzny, który 
może mieć związek z  kradzieżą pieniędzy 
z kościelnej skarbonki w Konarzewie. 
Sprawca miał wejść do wnętrza kościo-
ła i korzystając z nieobecności innych 
osób, opróżnić skarbonkę. Mężczyznę, 
który może mieć związek ze zdarzeniem, 
zarejestrował monitoring. Osoby, które 
mogą pomóc w identyfikacji podejrza-
nego, proszone są o kontakt z policją 
pod numerami tel. 61 841 32 30.

BS, Żrodło: Głos Wielkopolski

Poszkodowaną rodzinę z Trzcielina 
można wesprzeć wpłacając pieniądze 
na konto zbiórki na portalu zrzutka.pl 
– akcja pod nazwą „Pomoc w naprawie 
dachu po pożarze”. 3 kwietnia 2020 r. 
pożar strawił cały dach domu jednoro-
dzinnego. W związku z uszkodzeniami 
zakazano mieszkańcom przebywania w 
budynku. Organizator akcji chciałby ze-
brać za pośrednictwem portalu zrzutka.
pl 30 tys. zł. Obecnie udało się uskładać 
blisko połowę tej kwoty.

AM, fot. OSP Dopiewo

Okradziono kościelną skarbonkę 

Zbiórka na 
pogorzelców 
z Trzcielina
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komunikacja / historia / film

Na cmentarzu w Konarzewie znaj-
duje się kilka zabytkowych nagrobków 
z początku XX w. Należą do nich m.in. 
nagrobki:  Leonarda Ranusa z 1918 roku 
(opisany w „Czasie Dopiewa” nr 9/2019), 
dzieci małżeństwa Jana i Marianny z 
Pawlickich Kowalaków z Trzcielina z lat 
1903-1905, rodziny Herzogów i Papiaków 
z 1927 r. oraz Wincentego Krzyżagór-
skiego z 1918 r. Ten ostatni liczący ponad 
100 lat, to wykonany z metalu krzyż, 
z przytwierdzoną pośrodku tabliczką 
informującą o osobie, którą upamiętnia. 

Wincenty był zwykłym mieszkańcem 
naszej gminy, gospodarzem w Lisów-
kach, urodził się w Rosnowie (parafia 
Komorniki) 27 marca 1836 r. – na na-
grobku błędnie podano 25 marca i został 
ochrzczony w kościele w Komornikach. 

Zabytkowy nagrobek Wincentego Krzyżagórskiego 
Tutaj można by zakończyć ten opis, jed-
nakże z punktu widzenia genealogii warto 
podać jeszcze kilka szczegółów, gdyż jego 
potomkowie żyją do dnia dzisiejszego 
na terenie Gminy. 

Jego rodzicami byli Jakub Krzyża-
górski, gospodarz, urodzony ok. 1794 
r., syn Jana oraz Marianna Kotlarczyk, 
urodzona ok. 1798 r., córka Bogusława 
i Katarzyny Grześkowiak, zmarła w Li-
sówkach 26 września 1887 r. Ślub jego 
rodziców miał miejsce w Komornikach 
w 1818 r. Posiadał rodzeństwo: brata 
Wojciecha (ur. 1836 r.), męża Zofii Ry-
bickiej i siostry: Mariannę (ur. 1828 r.), 
dwukrotnie żonatą, po raz pierwszy z 
Tomaszem Bartkowiakiem, po raz drugi 
z Leonem Raniszewskim oraz Agnieszkę, 
żonę Kazimierza Ryszczyńskiego. 

Wincenty odznaczał się „dużym 
wigorem”, z dwóch żon doczekał się co 
najmniej  siedemnaściorga dzieci. Jego 
pierwszą żona – ślub w Konarzewie w 
1862 r., była Apolonia Rybarczyk, uro-
dzona w Lisówkach 12 lutego 1845 r., 
córka Józefa i Marianny Mądrej. Apo-
lonia zmarła w Lisówkach w 1876 r. Z 
tego związku urodzeni w Lisówkach: 
Tomasz (1863 r.), Franciszek (1865 r.), 
Józefa (1867 r.), Ignacy (1869 r.), Ma-
rianna (1872 r.) i Michalina(1874). Jego 
drugą żoną – ślub w Konarzewie 5 listo-
pada 1876 roku, była Jadwiga Gąsiorek, 
urodzona w Konarzewie 2 października 

1857 r., córka Sebastiana i Małgorzaty 
Białas. Z tego małżeństwa znani: Jadwi-
ga (1877 r.), żona Józefa Jankowskiego, 
Katarzyna (1879 r.), żona Józefa Koniecz-
nego, Wojciech (1882 r.), Izabella (1884 
r.), żona Maksymiliana Staszewskiego, 
Stanisław(1887), Wiktoria(1889), Pela-
gia(1892), Władysław (1894 r.), dziecko 
martwo urodzone (1897 r.), Antoni (1898 
r. – zmarł w Poznaniu 28 grudnia 1941 
r.) i Franciszek (1901 r.). Wincenty zmarł 
w Lisówkach 18 października 1818 r., na 
miesiąc przed uzyskaniem niepodległości 
i ponad dwa miesiące przed wybuchem 
powstania wielkopolskiego. 

dr Piotr Dziembowski
fot. Arch. P. Dziembowskiego

„Sala samobójców. Hejter”  
to fikcja dogoniona przez życie
Wywiad Legalnej Kultury 

– Byliśmy przerażeni widząc 
jak nasz film wyprzedził prawdzi-
wą tragedię – mówi Maciej Stuhr, 
odtwórca roli polityka Pawła Rud-
nickiego w filmie „Sala samobój-
ców. Hejter”. Z aktorem rozmawia 
Joanna Sławińska.

 Jan Komasa nie po raz pierw-
szy wpisuje się swym najnowszym 
filmem, w taki nurt polskiego kina, 
które niesie ważny przekaz. Tym 
razem reżyser odnosi się do ak-
tualnych zjawisk związanych 
z możliwościami internetu, i jego 

wpływem na życie publiczne. Pan 
w „Sali samobójców. Hejter”, za-
grał wyraziście i wiarygodnie, 
złożoną postać człowieka, który 
obawia się ujawnić publicznie pe-
wien ważny element swego życia. 
Jest kandydatem na prezydenta 
miasta, który, jeśli chce wygrać, 
musi się odnaleźć w realiach. Czym 
dla Pana jest udział w tym filmie?

Przede wszystkim jest spotkaniem 
z Jankiem Komasą, który od swojego 
debiutu przykuł moją uwagą jako nie-
zwykle ciekawy artysta, mający coś 
nowego do powiedzenia, znajdujący 

nową formę nawiązania porozumie-
nia z młodą publicznością. 

Po drugie jestem człowiekiem, któ-
rego hejt nie ominął w życiu, chociaż 
przez wiele lat się przed nim strzegłem… 
aż tu nagle! No i temat, który wart jest 
niejednego filmu i dyskusji, a myślę, że 
teraz, za sprawą Janka Komasy, powróci 
w rozmowach i w refleksji o tym do 
czego zmierzamy, czym jest internet, 
jakie zagrożenia może stwarzać, jakie 
potrzeby ludzkie zaspokaja, dlaczego 
wyciąga z niektórych ludzi to, co naj-
gorsze.

Podczas „majówki” od 1 do 3 maja 
2020 r. piątek-niedziela) autobusy ZTM 
linii 703, 705, 716, 727, 729, 804 będą 
kursowały wg świątecznego rozkła-
du jazdy.

Autobusy linii ZTM  - 703, 705, 
716, 727, 729, 804:
• będą kursować zgodnie ze świą-

tecznym rozkładem jazdy,

Majówkowe rozkłady autobusów
• te opatrzone numerami 703 i 705 

- w dniu 2 maja (sobota) - będą 
wjeżdżać na przystanek „Sycowska 
/ Centrum Handlowe” jak w nie-
dziele handlowe,

• Autobus pierwszego porannego kur-
su linii 729 będzie wyjeżdżał od 1 
maja z Dopiewa w stronę Ogrodów 

10 min. wcześniej (odjazd o 4:30, 
zamiast 4:40) – wcześniejsze o 
10 min. wyjazdy dotyczą każdego 
przystanku. 

 Linie gminne 791, 792, 797, 799 
- nie będą kursować

Aktualne rozkłady jazdy dostępne są 
na naszej stronie: https://www.dopiewo.
pl/rozklady-jazdy

UG, fot. Archiwum 
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film / kultura

Rzeczywiście coraz bardziej 
uświadamiamy sobie te zagro-
żenia. Ale obserwuję Pana wpisy 
na Facebooku, jest Pan aktywny. 
Z jakiego powodu?

Jestem, od czasu do czasu. Jak mnie 
coś rozśmieszy, albo rozzłości, to komu-
nikuję się w ten sposób z moją widownią, 
a bywa tak, że moje posty nie żyją tylko 
na mojej ścianie, są udostępniane, to się 
rozchodzi w postępie geometrycznym. 
Czasami mój niewinny żart jest nad-
interpretowany we wszystkie możliwe 
sposoby, co mnie zadziwia i niekiedy 
powstrzymuje od zbytniej aktywności 
w sieci. 

Rzeczywiście jest to olbrzymie zja-
wisko wirtualnej rzeczywistości, która 
dla niektórych staje się główną rzeczy-
wistością. Niesie wiele drogocennych 
możliwości. Kiedyś znajoma potrzebo-
wała bardzo rzadkiej grupy krwi dla 
swojego dziecka, napisałem post i po 2 
godzinach krew była w szpitalu, więc 
użycie tej formy przekazu może nawet 
ratować życie. Ale też nie mam problemu 
wyobrazić sobie, że jakiś post, czy tweet 
prezydenta – jednego czy drugiego – 
wywoła kiedyś wojnę. Albo stanie się to 
przez fejkowy post, wykreowany przez 
złych ludzi, albo ludzi interesu, albo 
nawet jakiegoś bota.

Z drugiej strony społeczności 
zwołują się w internecie, np. Wio-
sna Ludów w krajach arabskich 
była możliwa dzięki temu. Różne 
protesty ludzi, akcje są zwoływane 
w internecie. Zjawisko jest rzeczy-
wiście diaboliczne, nieobliczalne 
w skutkach, pozytywne i negatyw-
ne. W „Sali samobójców. Hejter” 
według scenariusza Mateusza 
Pacewicza mamy do czynienia 
z piętrowym hejtem budowanym 
już przez agencję. Bohater z wyko-
nawcy zleceń staje się wręcz kre-
atorem hejterskich ataków wobec 
ludzi, wyróżnia się pomysłowością. 
W tym właśnie filmie Pana postać 
zostaje bardzo mocno dotknięta 

hejtem, dochodzi do tragedii. Jak 
budowaliście z reżyserem postać 
kandydata na prezydenta, Pawła?

Dużo rozmawialiśmy z Jankiem 
o tym, za jakim politykiem tęsknimy 
i jakiego chcielibyśmy mieć. Jak sobie 
już mniej więcej to wymyśliliśmy, to 
zaczęliśmy się zastanawiać jakie pułap-
ki czekałyby na taką postać. Nie tylko 
pułapki planowane przez jego wrogów, 
ale też pułapki, które sam na siebie za-
stawia i w nie wpada. 

Wiemy nie od dziś, jak trudnym 
i brudnym zajęciem jest polityka, jak 
wiele zakulisowych spraw się musi 
toczyć, jak często trzeba odchodzić od 
swoich przekonań na rzecz polityki. 
I nawet często ci, którzy wydają się 
najbardziej ideowi, nie są od tego wol-
ni – potem okazuje się, że za tym stały 
pieniądze albo że ktoś się przefarbował, 
był narodowcem, jest teraz najwięk-
szym „lewakiem”, a była kandydatka 
lewicy na prezydenta jest nagle dra-
pieżną ultraprawicową dziennikarką, 
itd. Widzimy, że to wszystko są jakieś 
interesy, tracimy już trochę rozeznanie. 
A najgorszym tego efektem jest to, że 
tracimy zaufanie. Przestajemy w ogóle 
wierzyć w cokolwiek. Wstrząsnął mną 
reportaż po tragedii na Giewoncie, kiedy 
ludzi poraził piorun i pytano TOPR–
owców: „Czemu żeście tych ludzi tam 
nie zatrzymywali?” A oni mówili, że 
zatrzymywali, mówili: „Nie idźcie, bo 
uderzy w was piorun”. To przykład 
tego, że dzisiaj ludzie stracili zaufanie 
do jakichkolwiek racjonalnych nawet 
ostrzeżeń, chcą się przekonać na własnej 
skórze, bo tylko wtedy się dowiedzą. No 
i niektórzy się dowiedzieli ostatecznie.

Ma Pan wrażenie, że polityka 
stała się bardziej cyniczna niż była 
kiedyś?

Cyniczna była zawsze i te mecha-
nizmy istniały jak świat światem, na-
tomiast dziś każdy ma dostęp do całej 
wiedzy naszej planety. Mogę wyciągnąć 
komórkę i odpowiedzieć pani w 10 se-
kund na najbardziej skomplikowane 

pytanie. Z jednej strony to błogosławień-
stwo, z drugiej – o czym mówiła Olga 
Tokarczuk w swojej mowie noblowskiej 
– widzimy, że świat nie staje się przez to 
lepszy. A ilość tej wiedzy powoduje, że 
jesteśmy skazani na bezustanną selekcję 
zalewających nas informacji. Znajdu-
jąc jakiś news, który nam wyskakuje 
na facebooku, czy jakimś portalu, po 
pierwsze musimy ocenić, czy jest on 
prawdziwy, a jesteśmy wychowani 
w kulturze tego, że publikacja bardziej 
jest prawdziwa niż nieprawdziwa. (…) 
Musimy dokonać oceny tej informacji, 
która nas niepokoi. 

Jeszcze za czasów mojej młodości 
istniały pewne wyrocznie, autorytety, 
media, które dokonywały za nas selekcji 
tych informacji: CNN, BBC, wiadomości 
telewizyjne, gazety, które jednak z tego 
gąszczu wyławiały rzeczy prawdziwe, 
istotne, naprawdę ważne. Dzisiaj każdy 
tej weryfikacji musi dokonać sam, no 
i kłopoty gotowe.

Powiedział Pan, że może w ciągu 
10 sekund odpowiedzieć na każde 
pytanie zaglądając do internetu, 
ale jak Pan doskonale wie, jako 
psycholog z wykształcenia, na naj-
ważniejsze, egzystencjalne pytania 
nie dostaniemy odpowiedzi tak 
szybko. Jeśli mamy zalew tych 
informacji, w dużej mierze niepo-
kojących, następnie podważanych, 
to gdzie szukać sensu? Gdzie Pan 
znajduje sens?

Ja go znajduję u mojego synka 
najwięcej. Zaraz po naszej rozmowie 
pójdę do domu, przytulę go, pobawię 
się z nim i zrobię mu obiad – wtedy 
będę wiedział, jaki jest sens. Żebyśmy 
się kochali, żebyśmy walczyli o lepszy 
świat dla niego i jego przyszłego po-
tomstwa. Banalne, ale nie mam co do 
tego żadnych wątpliwości. 

Sensem mojego życia jest moja ro-
dzina i przyjaciele, ludzie i zwierzęta, 
przyroda, wokół której żyję. 

Dopiero później idzie aktorstwo, 
które coraz mniej mnie interesuje, bo 
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zakosztowałem ostatnio reżyserii fil-
mowej i teatralnej. To ma większy sens 
od aktorstwa. Aktorstwo jest bardzo 
piękne, jest niezwykle delikatnym bytem 
– mówię o rolach, które się pojawiają 
i znikają, są lepsze i gorsze, czasami 
dana rola jednego wieczoru w teatrze 
jest lecąca pod chmury, a drugiego 
dnia jest bardziej przyziemna. Aktor-
stwo przypomina piękny kwiat, który 
zakwita lub nie, a reżyseria przypo-
mina bardziej pracę ogrodnika, który 
nawozi ziemię, orze ją z pługiem, musi 
się nagnoić w tych ekskrementach, któ-
rymi użyźnia ziemię, wymyśla, gdzie 
posadzić ten kwiat, jak go podlewać, 
jakie warunki mu zapewnić. Potem ten 
kwiat zakwita, a ogrodnik stoi z boku 
i patrzy.

Jest Pan świeżo po premierze 
reżyserowanych przez siebie „In-
nych ludzi” Doroty Masłowskiej, 
z udziałem studentów.

To spektakl dyplomowy studentów 
IV roku Akademii Sztuk Teatralnych 
we Wrocławiu. Z Dorotą Masłowską 
czułem się związany właściwie od jej 
debiutu, to bardzo bliska mi autorka, 
poprzez zabawy z językiem polskim, 
inteligencję i niezwykłe poczucie hu-
moru. A te wszystkie historie, które 

są tak śmieszne, są też podszyte wiel-
ką tragedią, czułością w stosunku do 
bohaterów, i dojmująco smutne. Mój 
tato, który widział próbę generalną, 
zacytował słowa z „Wesela” Wyspiań-
skiego: „historia wesoła, a ogromnie 
przez to smutna”.,

Aktorzy narzekają, że jeśli 
chodzi o aktorstwo filmowe, to 
nie bardzo mają wpływ na całość, 
w przeciwieństwie do aktorstwa 
teatralnego – bo nie wiedzą co zo-
stanie z ich kreacji po montażu. 

Jeszcze 2 miesiące temu, gdybym 
był zmuszony do odpowiedzi na to, czy 
czuję się bardziej człowiekiem filmu czy 
teatru, to pewnie bym odpowiedział, że 
filmu. I jest to rzeczywiście fascynująca 
przygoda, przy czym teraz, po moim 
debiucie jako reżysera teatralnego za-
uważam, że jednak film jest niezwykle 
ograniczony do technicznego aspektu 

– operatorskiego, montażowego itd. – 
i jeżeli się nie spełni tych wszystkich 
elementów, to film zaczyna się sypać, 
jest gorszy. 

Natomiast w teatrze granicą jest 
wyłącznie wyobraźnia, o czym ponownie 
się przekonałem i uwierzyłem w teatr na 
nowo. Po raz trzeci czy czwarty w ży-
ciu, pokochałem teatr bardzo mocno, 
bo na scenie wszystko można. Oczy-
wiście światło, muzyka i scenografia 
też są ważne, jak w kinie, ale łatwiej 
nad nimi zapanować i zrobić dokładnie 
taki spektakl, jak się chciało. Jak się 
jeszcze ma do czynienia z młodzieżą, 
która ze swoim entuzjazmem, porywem 
i wielkimi emocjami rzuca się w to jak 
żaden inny zespół zawodowego teatru, 

przyjmując wszystko z nadzieją i opty-
mizmem, to bierzemy udział w świetnej 
przygodzie.

Gdzie można było i będzie jesz-
cze ten spektakl zobaczyć?

W dużej sali szkoły aktorskiej we 
Wrocławiu, przy ul. Braniborskiej, ale 
z pewnością też w Łodzi na Festiwalu 
Szkół Teatralnych w maju i, mam na-
dzieję, uda nam się ten spektakl po-
kazać w stolicy, może jeszcze gdzieś, 
pertraktacje się już rozpoczęły. Naszym 
największym marzeniem jest, żeby ten 
spektakl zagościł w repertuarze profe-
sjonalnego teatru na stałe, żeby nam 
za rok nie zniknął z afisza.

Czy myśli Pan iść teraz w kie-
runku reżyserii?

Jako aktor czuję się człowiekiem bar-
dzo spełnionym i z pewnością będę dalej 
grał, ponieważ to uwielbiam, kocham, 
i jest to moim przeznaczeniem, natomiast 

ta przygoda reżyserska zdecydowanie 
poszerzyła moje horyzonty, zelektry-
zowała mnie na nowo, odmłodziła. Po-
czułem motyle w brzuchu i entuzjazm 
i nowe połączenia neuronów w głowie, 
których już dawno nie czułem. 

Na razie jestem wypruty, powiem 
brzydko, po premierze i nie czas w tej 
chwili myśleć o nowych projektach, ale 
słodko ten owoc smakował, więc kto wie?

Zakosztował Pan też reżyserii 
filmowej i również w pracy z mło-
dzieżą.

Tym razem ze studentami w Warsza-
wie, z którymi pracuję od paru lat i udało 
nam się już nakręcić cztery 30–minuto-
we filmy, trzy z nich są już do obejrzenia 
na moim kanale YouTube „Maciej Stuhr 
to kanał”: „Milczenie polskich owiec”, 
„Ding dong” oraz „Krwawy dziekan”, bo 
i horror nakręciliśmy. A nasz najnowszy 
film, czyli „II symfonia na wiolonczelę 
i orkiestrę” do wielkiego dzieła Pawła 
Mykietyna, film niemy, eksperymental-
ny, tylko do muzyki, jeszcze powalczy 
trochę na festiwalach i potem znajdzie 
się w sieci, a wszystkie cztery wyjdą na 
DVD wydane przez Kino Świat. 

Każdy z tych filmów jest jakąś 
wprawką, eksperymentem – razem 
z moim operatorem Maciejem Puczyń-
skim postanowiliśmy każdy z tych fil-
mów zrobić w innej konwencji, w innym 
gatunku. „Milczenie polskich owiec” to 
taki typowy film kawiarniano–stoliko-
wy, Jim Jarmusch z „Kawą i papierosa-
mi” był nam bliski przy powstawaniu tej 
etiudy. Z kolei „Ding dong” to komedia, 
może bardziej w stylu Juliusza Machul-
skiego, o eliksirze młodości, który nagle 
zadziałał na parę uroczych staruszków. 

„Krwawy dziekan” to pastisz hor-
roru dziejący się w szkole teatralnej, 
gdzie studenci, młodzi adepci aktor-
stwa muszą walczyć o życie swoim 
aktorstwem, bo inaczej tajemna siła 
ich zabija, a jak źle grają … to zabija 
widzów, więc jest potworna tragedia! 
Natomiast „II koncert na wiolonczelę 
i orkiestrę” to chyba najpoważniejsza 
propozycja, eksperymentalna i trochę 
artystyczna, bardzo frapujący temat, 
który zaczerpnąłem z reportażu przeczy-
tanego w „Dużym Formacie” o młodym 
człowieku, którego życie po wylewie 
krwi do mózgu zmienia się diametralnie 
i zostaje uwięziony w swoim ciele, ale 
za sprawą technologii – zresztą pol-
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skiej – zwanej Cyber–Okiem zaczyna 
się komunikować ze światem. Tą drogą 
dowiadujemy się o jeszcze większym 
nieszczęściu, które mu towarzyszy. Po-
ważniejsza wypowiedź, ale walczymy, 
uczymy się, próbujemy różnych form.

Wróćmy do „Sali samobójców. 
Hejter”, filmu, który 6 marca 
wszedł do kin, a obecnie można 
już legalnie obejrzeć go w sieci. We 
wrześniowym wywiadzie w ubie-
głym, Janek Komasa powiedział 
mi, że wydarzyły się niewyobra-
żalne zbiegi okoliczności. Mówił 
o tym, że zdjęcia zakończyły się 
22 grudnia, kilka tygodni przed 
zabójstwem Pawła Adamowicza, 
a filmowy kandydat na prezydenta, 
który zostaje zamordowany, ma 
na imię Paweł. Zabójca w filmie – 
który, podkreślmy, był nakręcony 
przed tym wydarzeniem, o scena-
riuszu nie wspominając – ma na 
imię Stefan, tak samo jak zabójca 
Pawła Adamowicza. Jan Komasa, 
wspomniał również w tymże wy-
wiadzie, że pierwotna, zapisana 
w dokumentach, data premiery 
filmu, to był 13 stycznia (zamach 
na Adamowicza miał miejsce 13 
stycznia), ta data akurat się zmie-
niła. Co Pan o tym myśli, co Pan 
poczuł, kiedy się dowiedział o tych 
zbieżnościach?

To się wymyka osądowi w ogóle, 
cóż o tym myśleć, tylko ciarki czuć na 
plecach. Pamiętam jak w ten tragicz-
ny dla prezydenta Gdańska dzień, sie-
działem przykuty do telewizora… Nie 
wierzyłem własnym oczom i tylko wy-
mieniałem SMS–y z Jankiem: „czy ty 
to widzisz?”, a on tak samo przykuty 
do swojego telewizora, pisał, że to jest 
niebywałe. Byliśmy zszokowani tym, 
jak fikcja została dogoniona przez życie, 
a nawet to życie wyprzedziła. 

(…) Bo myśmy kręcili political fiction, 
a tu nagle się okazuje, że to nie była 
fikcja, że to nie tylko mogłoby się przy-
darzyć, ale to się stało, i to na naszych 
oczach. (…) I tu muszę pani powiedzieć, 
że myśmy w pierwszym odruchu po 
tragedii w Gdańsku byli przerażeni, nie 
tylko tą tragedią, ale też tym, jak ten 
film zostanie odebrany, czy on nagle nie 
zyska jakiś aspektów, których byśmy nie 
chcieli. Była obawa, że ktoś nas może 

posądzić o to, że wykorzystujemy to co 
się wydarzyło, bo film widzowie obejrzą 
później. Nieprawdopodobna sytuacja, 
nie do wymyślenia.

I dlatego mówmy wyraźnie, kiedy 
ta historia została wymyślona – dużo 
wcześniej niż miał miejsce historia 
prezydenta Gdańska, i tragiczne jest 
dla nas to, że fantazja Mateusza Pace-
wicza, scenarzysty „Hejtera”, pokryła 
się z rzeczywistością.

Chciałby Pan mieć takiego pre-
zydenta jak pana bohater z „Sali 
Samobojców. Hejtera”, Paweł 
Rudnicki?

Wyobraziliśmy sobie takiego ide-
alnego kandydata, który też ma swoje 
słabości, który musi iść na kompromisy. 
To skłania do pytań, gdzie jest ten mo-
ment, w którym ten super–człowiek być 
może będzie super–politykiem, a być 
może skończy tak, jak większość kończy, 
jako cyniczny gracz. 

Oczywiście było to nasze wyobraże-
nie na temat tego, jakiego byśmy chcieli 
mieć prezydenta, a z drugiej strony mie-
liśmy na uwadze rzeczywistość – czym 
polityka jest i jak trudnych trzeba do-
konywać wyborów, jak trzeba czasem 
zaprzeczać samemu sobie w tym fachu, 
bo nie da się chyba inaczej. Mieszani-
na ideowości, pracy, kunktatorstwa, 
układów i realnego wpływu na bieg 
zdarzeń. I szczęścia. Tak jak aktor czy 
reżyser musi mieć szczęście do tego, żeby 
znaleźć tekst, partnerów, trafić w swój 
czas itd., tak myślę, że wybitny polityk 
musi mieć szczęście do tego, żeby móc 
zrealizować swoją wizję, a te kompro-
misy, które podejmuje, żeby były jak 
najmniej kosztowne moralnie.

Jak Pan przeskakuje z ról kome-
diowych do poważnych i nie traci 
wiarygodności? Z jednej strony jest 
współpraca z Krzysztofem War-
likowskim w teatrze, a z drugiej 
komedie filmowe dla masowego 
widza. Nie ma czegoś takiego, że już 
taki jest Pan śmieszny i zabawny, że 
jak wchodzi na scenę w dramacie, 
to się wszyscy śmieją – a to jest, 
myślę, koszmar dla aktora. W po-
ważnym filmie Janka Komasy, gra 
Pan jedną z najlepszych swoich ról. 
W sumie w swym życiu zawodowym 
nie dał się Pan zaszufladkować.

Chyba zdaję się na moją intuicję 
i spełniam swoje marzenia, bo moim 
marzeniem było zostać jak najbardziej 
wszechstronnym aktorem. Uwielbiałem 
rozśmieszać ludzi i do dzisiaj uwielbiam, 
zaczynałem od kabaretu i komedii i do 
dzisiaj jak ktoś przychodzi do mnie ze 
śmiesznym scenariuszem, to ma fory od 
razu, jeżeli tekst jest naprawdę śmieszny. 

Natomiast od początku byłem abso-
lutnie przekonany, że chcę być też akto-
rem dramatycznym, jestem wychowany 
na Teatrze Starym w Krakowie, na tym 
wspaniałym pokoleniu artystów teatru, 
do którego należy mój tato. Wiedziałem, 
że bez tego nie będę się czuł do końca 
spełniony i szczęśliwy. Już na samym 
początku, po moich przygodach kabare-
towych i po roli w „Fuksie” i „Chłopaki nie 
płaczą”, poszedłem do szkoły aktorskiej 
i zamknąłem się tam na 3 lata, ćwicząc 
warsztat aktora teatralnego, odłoży-
łem na półkę wszystkie bardzo ciekawe 
propozycje filmowe i telewizyjne, ko-
lejnych komedii i seriali, bo chciałem 
spróbować czegoś innego. Szedłem za 
tą intuicją i ona mnie rzadko zawodziła, 
do dziś tak kieruję swoją drogą, żeby tę 
wszechstronność zachowywać.

Teraz są te nowe przygody reży-
serskie, które otwierają nowy rozdział 
w moim życiu. To wszystko wynika z re-
alizacji pewnego planu i marzenia. Nie 
jest to kunktatorstwo, raczej idę za in-
tuicją i rozważam, czy dana rola, dany 
projekt spowoduje, kim będę za 5 czy 10 
lat, czy mi pomoże, czy mi zaszkodzi. 
To jest mój główny klucz – jak patrzę 
z takiej perspektywy, od razu jestem 
mądrzejszy, czy przyjmować role.

Rozmawiała Joanna Sławińska, 
dziennikarka Polskiego Radia 

Fot. Jarosław Sosiński

Film w reż. Jana Komasy „Sala sa-
mobójców. Hejter” można już oglądać 
w legalnych źródłach na platformach: 
VoD.pl, Player+, Canal+, Ipla, Chili, Cy-
frowy Polsat, Play Now, UPC Ncplus Go, 
Multimedia Go, Toya Go Inea, Netia, 
Vectra, Orange.

Publikacja powstała w ramach Spo-
łecznej kampanii edukacyjnej Legalna 
Kultura. 

Legalna Kultura promuje idee, war-
tości i postawy ważne dla wszystkich 
użytkowników kultury w cyfrowej 
rzeczywistości. Zwraca uwagę, że 
wolność i powszechny dostęp do 
kultury budują także zobowiąza-
nia – przede wszystkim wobec jej 
twórców.
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Niedziela za zamkniętymi 
drzwiami 
tekst piosenki 
 
Na kwarantannie 
niedziela mija 
ni do teatru, 
ni iść do kina. 
 
Nie można przecież 
bezczynnie siedzieć, 
choć wirus krąży 
po całym świecie. 
 
Ref. 
Żadna zaraza 
nas nie dosięgnie, 
gdy drzwi od wewnątrz 
będą zamknięte. 
 
Zostańmy w domach, 
tym pomóc można, 
choć piękna wiosna 
w okna zagląda. 
 
Róbmy więc zatem 
to, co lubimy, 
po co nam tracić 
bezcenne chwile. 
 
Ref. 
Żadna zaraza… 

Aldona Latosik 
22 III 2020

Z doniesień Italii

Po drugiej stronie ekranu 
widok setek szkatuł 
ostatniej drogi 
wstrząsnęło dogłębnie.

Bezmoc medyków 
i trudne decyzje.

Selekcja?
 
Najgorsze co zdarzyć się może.
Opłakiwanie w kwarantannie, 
zmoczy niejedną poduszkę.

Aldona Latosik 
21 III 2020

Mocarz w koronie

Taki mikro, 
a świat przewrócił 
do góry nogami.

Ulice świecą pustkami, 
szpitale w kwarantannie, 
gospodarka na skraju, 

Wersy z zarazą w tle
odchodzą dotknięci zarazą.

Tylko ON, 
mocarz w koronie, 
nie znając granic, 
wędruje po świecie.

Aldona Latosik 
19 III 2020

Będąc w grupie ryzyka

Wiosenne słońce 
rozciąga  
coraz cieplejsze iglice promieni, 
a ja wciśnięta w klatkę czterech ścian 
drżę przed niewiadomym.

Wcześniej od wybarwienia się klom-
bów, 
rozbudzam w sobie 
tęsknotę za witaniem brzasku na 
peronach, 
przemykającymi kadrami 
w ekranach okien 
mknących wagonów.

Będąc w grupie ryzyka, 
sama sobie 
narzucam kwarantannę.

Aldona Latosik 
17 III 2020

Mikro-azjata

Przywlókł się stamtąd, 
gdzie nietoperze 
nadziane na pal, 
skwierczą 
nad jęzorami płomieni.

Z koroną w nazwie 
poczuł moc, 
morderczą moc, 
stając się nie do okiełznania.

Z wolna przyzwyczajam się 
do stanu, 
który trudno ogarnąć.

Kwarantanny, 
zakazy, 
nakazy, 
obostrzenia, 
granice rodem z PRL.

Z dnia na dzień 
zamiast łąk, 
mogiły rozkwitają kwiatem.

Aldona Latosik 
15 III 2020

Jakby z innego świata

Coraz trudniej
korona-przebierańcom.

Mimo
braku zabezpieczeń
i pracy na krawędzi ryzyka,
praca wre ponad siły.

Bywają krawędzie
zbyt śliskie,
by ustrzec się przed zakażeniem.

Aldona Latosik
29 III 2020

W czasie zarazy

Z doby na dobę
przerażają
dziesiątkujące się liczby.

Świat ubożeje 
w mieszkańców i gospodarkę.

Za zaryglowanymi drzwiami
prześwit
jak w lodówce przed wypłatą.

Aldona Latosik
25 III 2020

Pierwszy wiosenny  
spacer

pod parasolem koron 
w deszczu szyszek 
zbieram 
pachnące żywicą igły

kłują niczym  
drzazgi rozsypanych myśli

dojrzała kobieta  
a cieszy się jak dziecko 
kiedy na dukcie 
za patykiem pełzną słowa 
których nie potrafię odczytać

mama zawsze powtarzała 
na brudno 
pisze się jak na czysto 

Jednak 
tym razem wiatr zawinił 
dmuchając 
zabawiał się w myszkę

kiedy w borze 
rozgościła się ciemność 
ubrana w czapkę rozmyślań 
wracam  
bez napisanego wiersza

Aldona Latosik 
21 III 2017
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Chwilę przed zmianą 
pory roku 

Pod parasolem 
rozłożystych ramion drzew 
wypatruję kluczy 
wlokących nadzieję. 
 
Planetarny piecyk 
chowa rozpalony blat, 
pod ciężką pierzyną chmur, 
jakby na przekór wiośnie, 
wciąż rozkwitają 
blade płatki śniegu. 

Aldona Latosik 
15 III 2016 

Wiesz kochanie

na skraju polany 
widziałam naszą ławeczkę 
niszczeje osamotniona

pójdźmy na niej przysiąść
żeby nadal 
nie obrastała chwastami 

wrócimy tam 
na chwilę wspomnień 
zanim nas zaczną wspominać

Aldona Latosik 
18 III 2015

Droga Krzyżowa śladami 
Chrystusa 

Pnę się wyżej i wyżej. 
Ugiętej pod ciężarem grzechów, 
plecak niewiele 
traci na wadze. 
 
Gorzkie żale, 
rozpryskane na bruku, 
to wciąż za mało dla odkupienia. 
 
Przy kolejnej Stacji 
zabieram krzyż, 
należny pielgrzymom. 
 
Otulona szatą pokory, 
w strachu przed cierpieniem, 
nie wkładam korony. 
 
W taktach drżenia ust 
wykrztuszam słowa 
wielkanocnej pieśni. 
 
Któryś za nas 
cierpiał rany, 
Jezu Chryste, 
zmiłuj się nad nami.

Aldona Latosik, 11 III 2016

Prima aprilis

Wierszo-bajki dla dzieci

Pierwszy dzień kwietnia to taka data, 
w mówieniu prawdy można folgować. 
Byle ze smakiem, bo tak się składa, 
by te kłamstewka można sprostować.

Żarty dla hecy, słowne psikusy, 
a to, że plama, portki dziurawe, 
że pies zamiauczał, kot skulił uszy, 
gdy ktoś uwierzy, mamy zabawę.

Jeden dzień w roku, właśnie od tego, 
Zwie on się prosto – PRIMA APRI-
LIS. 
Wtedy żartuje jeden z drugiego, 
bądź więc uważny, bo się pomylisz.

Aldona Latosik 
30 III 2016

Jak to z wiosną jest? 

Że co? Że wiosna? Że przyszła niby? 
Że kluczy fruwa, aż do podziwu? 
Że już magnolia w kwiat obsypana? 
Że słońce świeci od wcześnie rana? 
 
Co pan powiada, aż w to nie wierzę, 
nie dawno zima mroziła wszędzie. 
Teraz już ona się tu panoszy, 
rzucając promień ciepłem rozkoszy? 
 
Powiewem dmucha, rosi polany, 
w parkach ptaszęta się rozśpiewały. 
To magia jakaś, czy dobra wróżka, 
że coraz barwniej w naszych ogród-
kach? 
 
Niech pan mi powie, jak to z tą wio-
sną, 
czemu jest porą na wskroś radosną? 
Pani zrozumie, czemu tak jest, 
gdy maj nadejdzie, zakwitnie bez. 
 

Wszystkie rabaty rozbłysną kwiatem, 
tulipan, żonkil, barwny bratek. 
Tak właśnie wiosna piękna wygląda, 
rysuje obraz wonny na klombach. 
 
Zwykle maluje słońca promykiem, 
farby rozpuszcza ciepłym deszczy-
kiem. 
Teraz już pewnie pani pojęła, 
że właśnie wiosna się rozpoczęła. 

Aldona Latosik 
23 III 2014

Kaczka zmarzlaczka 

Przyleciałam, a tu zima, 
śnieg osiada pod skrzydłami. 
Miała być, a znów jej nie ma, 
wiele miejsc jest zasypanych. 
 
Czy ktoś wiośnie nadokuczał? 
że się stała tak grymaśna. 
Wpadła niby z wielkim hukiem 
i zniknęła w śnieżnych płatkach. 
 
Hej wiosenko wracaj wreszcie, 
dosyć zimy, odpuść mrozy. 
Zagość wreszcie na wsiach, w mieście, 
nie baw z nami się w podchody. 
 
Z falą poszły już Marzanny, 
zatopione w rzecznych nurtach. 
Już spłonęły ich łachmany, 
dzieci chcą wyjść na podwórka. 
 
Przeleciałam, kawał drogi, 
spocząć wreszcie chcę na rzeczce. 
Piórkom prysznic miałam zrobić, 
a śnieg padać, przestać nie chce. 
 
Czas wyplatać gniazdo w trzcinie, 
nanieść jajek cały pakiet. 
Tylko, jak wysiedzieć w zimnie, 
kiedy ze mnie jest zmarzlaczek.

Aldona Latosik
29 III 2011

Kontakt z autorką:
aldona51@poczta.fm
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Książka może być jednym ze sposo-
bów na trudne czasy. Pozwoli się oderwać, 
zabierze w niezwykłą podróż, rozbawi, 
nauczy. Przedstawiamy kilka nowych 
książek, które uzupełniły nasz księgo-
zbiór. Zachęcamy do czytania! 

Dla dorosłych
Instytut, 
K.C. Archer

Nowości w naszej Bibliotece
Teddy Cannon nie jest typową dwu-

dziestokilkuletnią kobietą. Owszem, jest 
zaradna, bystra i pokręcona. Ale potrafi 
też z niesamowitą precyzją czytać ludzi. 
Nie zdaje sobie jednak sprawy, że jest 
prawdziwym medium. Kiedy seria złych 
decyzji prowadzi Teddy do wpadki z po-
licją, interweniuje tajemniczy nieznajo-
my. Zaprasza ją do złożenia podania do 
instytutu dla mediów, placówki ukrytej u 
wybrzeży San Francisco, gdzie studenci 
są szkoleni niczym pracownicy Delta 
Force: uczelnia ta jest konkurencyjna, 
bezwzględna i ściśle tajna. Studenci uczą 
się tam telepatii, telekinezy, umiejętności 
śledczych i taktyki SWAT. A jeśli prze-
trwają szkolenie, kontynuują służbę na 
najwyższych szczeblach władzy, wyko-
rzystując swoje umiejętności do ochrony 
Ameryki i świata. W grupie Teddy za-
przyjaźnia się z Lucasem, buntownikiem, 
który siłą woli umie wzniecić ogień i 
ma nad nim kontrolę; Jillian, hipsterką, 
która umie pośredniczyć w komunika-
cji między zwierzętami i ludźmi; oraz 
Molly, hakerką, która potrafi uchwycić 
stan emocjonalny innych osób. Ale gdy 
Teddy czuje, że być może wreszcie zna-
lazła swoje miejsce na ziemi, zaczynają 
się dziać dziwne rzeczy: dochodzi do 
włamań, giną studenci i wiele więcej. 
Teddy przyjmuje niebezpieczną misję, 

która ostatecznie sprawi, że dziewczyna 
zacznie kwestionować wszystko – swoich 
wykładowców, rodzinę, a nawet samą 
siebie.

Dla młodzieży
Lukrecja na pierwszym planie, 
Anne Goscinny

Dorastanie to nie przelewki. 
Spójrzcie tylko na mój pokój. Jest zde-
cydowanie zbyt dziecinny, ale jak prze-
konać mamę, że remont i nowe meble 

Nazywam się Nina 
Lussa i mieszkam nie-
daleko. Jesteśmy sąsia-
dami. Pewnie niejeden 
raz się spotkaliśmy. 
To ja spacerowałam z 
blond dziewczynką i 
dwoma psami. To by-
łam właśnie ja. Dzień 
dobry. Ja i córeczka 
przyglądałyśmy się 
pewnie drzewom, może 
nawet ktoś widział, jak 
się do nich przytulamy? 
A może przenosiłyśmy 
ze ścieżki ślimaka, tak 
by nikt go nie nadepnął? 
To też byłyśmy my. Za 
głośno zachwycałyśmy 
się kluczem powracają-
cych ptaków? Przepraszam, to z radości. 
Tego dnia zbierałyśmy jeszcze szyszki, by 
ocenić, które z nich są najsprytniejsze. 
Czy szyszka jest mądra? O tak!  Mamy 
na to dowody. Tego dnia padał deszcz. 
W lesie były kałuże. Nie ominęłyśmy 
żadnej. Dlaczego? Woda to sama radość. 
Woda to my. 

Tysiące spacerów, podróży małych 
i dużych, godziny rozmów, opowiadań, 
słuchanie. To wszystko postanowiłam 

Opowieści dla maluszków
zatrzymać na chwilę, a 
potem podać dalej, po-
dzielić się. Tak właśnie 
powstał mój debiut, 
czyli książka „Stella, 
Pikuś i skarby”. To 
pierwsza część 

z planowanej serii 
opowiadań dla naj-
młodszych, w które 
uwierzyło Wydawnic-
two Literatura, a Beata 
Zdęba ciepło pokoloro-
wała ich treść.  

Co jest naszym naj-
większym skarbem? 
Czy można dostać na 
własność cały las? Na 
czym polega mądrość 
wody i czy gwiazdy 

świecą wszędzie tak samo?  
To opowieść dla maluszków o tym, 

jak szczodra jest dla nas matka natura 
i jak łatwo nam o tym zapomnieć. 

Czyż nie otaczają nas lasy, łąki i je-
ziora? Nie znam piękniejszego miejsca 
na ziemi. Mamy tu skarby wcale nie tak 
bardzo ukryte. Zostawiam zatem mapę 
i daję wskazówki.  Miłej lektury. Do zo-

baczenia w świecie, w którym spotkamy 
się na spacerze. 

Nina Sella
Graf. Beaty Zdęby

Konkurs ze 
skarbami

Konkurs przeznaczony jest dla 
dzieci w wieku przedszkolnym. Mamy 
do rozdania trzy egzemplarze książki 
„Stella, Pikuś i skarby”, z dedykacją 
Autorki. Przekażemy je dzieciom, od 
których otrzymamy najładniejsze prace 
plastyczne. Temat pracy konkursowej 
brzmi: „ Skarby natury Gminy Dopiewo. 
Rodziców lub opiekunów prawnych pro-
simy o przesłanie zdjęć prac pod adres: 
czas@dopiewo.pl - z dopiskiem w tema-
cie emaila: Skarby Gminy Dopiewo. Na 
zgłoszenia czekamy do 1 czerwca 2020 
r. Uwaga: udział w konkursie oznacza 
zgodę rodziców lub prawnych opieku-
nów dzieci na przetwarzanie ich danych 
osobowych dla potrzeb związanych z 
konkursem, a także na publikację prac 
konkursowych w „Czasie Dopiewa” i na 
naszej stronie internetowej: dopiewo.
pl oraz naszym profilu na Facebook’u: 
„Gmina Dopiewo – strona oficjalna”.

 Red.
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Dla dzieci
Długie Uszy i małe przygody, 
Joanna Wachowiak

książka / kultura

są mi absolutnie niezbędne? Dorośli 
czasem naprawdę nic nie rozumieją. 
Mój ojczym na przykład się denerwu-
je, że nasza ulica jest zablokowana, bo 
akurat kręcą tam film. A przecież to 
jest strasznie ciekawe! Pełno znanych 
aktorek i przystojnych aktorów! W do-
datku jeden z nich to podobno stary 
znajomy… mojej babci. Oczywiście, 
ona zawsze musi być w centrum uwagi. 
Ale coś mi mówi, że tym ra-
zem będzie inaczej… 
Anne Goscinny – w dzieciństwie spędzała 
czas z Mikołajkiem i innymi chłopięcy-
mi bohaterami, ale już w głębi duszy 
marzyła o świecie Lukrecji!

Ciepłe, pogodne opowiadania z fi-
lozoficzną nutką, których bohaterem 
jest królik Długie Uszy. Małe przygo-
dy i spotkania z innymi stworzeniami 
pozwalają mu lepiej zrozumieć siebie i 
swoje emocje, uczyć się różnorodności 
świata, względności ocen, akceptacji 
własnych słabości i odmienności in-
nych oraz doceniania tego, co niesie 
życie. Dla wszystkich tych, którym 
się podobały “Opowiastki dla małych 
uszu” i “Historyjki dla małych uszu”. 
Książka przeznaczona jest dla dzieci 
w wieku 3- 7 lat.

Nina Kruczek, Bibliotekarka 
Gminna Biblioteka Publiczna  

i Centrum Kultury 
w Dopiewie

W okresie trwania epidemii korona-
wirusa Gminna Biblioteka Publiczna i 
Centrum Kultury w Dopiewie, zgodnie 
z decyzją Ministerstwa Kultury, tym-
czasowo zawiesiła swoją działalność. 
Wypożyczanie książek i wszelkie działa-
nia kulturalne zostały wstrzymane lub 
przełożone na inne terminy. Wszyscy, 
którzy nie zdążyli zwrócić książek nie 
muszą się martwić, gdyż terminy zwrotów 
zostały przedłużone, a kary związane z 
przetrzymaniem książek ze względu na 
tą niezwykle trudną sytuację zostaną 
anulowane. Czytelnicy i mieszkańcy 
naszej gminy mają jednak nadal moż-
liwość korzystania z wielu propozycji, 

Zamknięta biblioteka otwiera wiele możliwości 

które są dostępne dzięki usługom on-
-line. Ułatwiamy więc dostęp do książek 
i kultury.

Pracownicy na bieżąco przekazują 
je za pośrednictwem strony www.bibl-
dop.pl i profili społecznościowych. Są 
to informacje gdzie szukać darmowych 
książek, lektur, audiobooków dostępnych 
on-line a także udostępniają linki z róż-
nymi ciekawymi propozycjami kultural-
nymi, w których możemy wziąć udział 
bez wychodzenia z domu. Z okazji Świąt 
Wielkanocnych zorganizowano konkurs 
internetowy dla najmłodszych „Alle pal-
ma”. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie 
zamieszczone na stronie internetowej 

GBPiCK do końca kwietnia. Nazwiska 
zwycięzców zostaną również opubliko-
wane a nagrody wręczone po otwarciu 
placówki.

Czytelnicy posiadający ważne konto 
biblioteczne, którzy na początku kwietnia 
zgłosili się telefonicznie do biblioteki 
mieli także możliwość otrzymania kodów 
do platformy Legimi, która zapewnia 
bezpłatny dostęp do wielu e-booków i au-
diobooków z bestsellerami i nowościami. 
Wykorzystując fakt zamknięcia placówek 
przeprowadzono inwentaryzację zbiorów 
w siedzibie głównej w Dopiewie oraz w 
filii w Skórzewie. Bibliotekarze syste-
matycznie dokonują zakupów, śledząc 
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nowości wydawnicze, uzupełniając o nie 
regały. Jest to także czas wykorzystywany 
do przeprowadzania selekcji księgozbio-
ru, uzupełniania opisów bibliograficz-
nych i przeprowadzania drobnych prac 
konserwacyjno-naprawczych. Ponadto 
bibliotekarze zapraszają i zachęcają czy-
telników, aby za pośrednictwem pocz-

ty elektronicznej lub katalogu on-line  
przesyłali swoje propozycje, które będą 
mogły być uwzględniane podczas zakupu 
nowości do bibliotek.  

Choć wielu ważnych wydarzeń w 
nadchodzącym czasie nie uda się zor-
ganizować, to - jak zapewnia dyrektor 
GBPiCK Elżbieta Nowicka - zostaną 

one w miarę możliwości przeniesione 
na późniejsze terminy. Miejmy nadzieję, 
że obecna sytuacja szybko minie i bę-
dziemy mogli wszyscy w pełni korzystać 
z oferty czytelniczej i kulturalnej, którą 
od wielu lat w naszej gminie zapewnia 
GBPiCK. 

Tekst: GBPiCK w Dopiewie

Kolejna mieszkanka naszej Gminy 
awansowała do finału konkursu „Miss 
Województwa Wielkopolskiego”. W po-
przednim numerze wspomnieliśmy o 
Natalii z Zakrzewa. Jak wieść niesie w 
szrankach rywalizacji stanie również 
Joanna Mazur, która pomyślnie przeszła 
8 marca eliminacje podczas półfinału. 
Jest mieszkanką Dopiewa. Ma 21 lat. 
Jest studentką III roku kosmetologii 
w Wyższej Szkole Zdrowia Urody i 
Edukacji. Uwielbia sport, zdrowy styl 
życia i podróże. Jej pasją jest wizaż, a 
od niedawna próbuje sił w modelingu. 

Jeśli pandemia nie pokrzyżuje planów 
organizatorom, wydarzenie odbędzie się 
31 maja 2020 r. w poznańskim Hotelu 
Novotel. 

AM, fot. Arch. Joanny Mazur

Miss Joanna w Finale

Minął czas Świąt Wielkanocnych, 
które w tym roku były świętami. Ale  
tylko z nazwy, bo religijnie nie były do 
końca spełnione, a kulinarnie - stoły się 
nie uginały, bo wizyt rodzinnych nie było. 
Nie mieliśmy tego naszego staropolskiego 
bodźca do gotowania, szykowania potraw 
i wspólnego ich radosnego jedzenia. Tyl-
ko dzieciom pozostała radość szukania 
tradycyjnego zajączka w przydomowych 
ogródkach. Mamy ciężki czas, o czym 
wiemy wszyscy. Szczególnie ważne jest 
teraz nasze nastawienie psychiczne. Licz-

Zupa - odtruje, odkwasi, oczyści 
ne przekazy  informacyjne i obrazowe 
nie pomagają nam w tym. 

Wiosna to najlepszy czas, by dosłow-
nie „wymieść” z organizmu wszystko to, 
co kumuluje się w nim na co dzień: od 
złogów pokarmowych, przez chemiczne 
dodatki, po metale ciężkie. Pozwoli to 
odzyskać energię i dobre samopoczucie, 
a przede wszystkim - zapobiec licznym 
chorobom, które mogą być efektem wła-
śnie nagromadzenia toksyn. „Czają się” 
one wszędzie: w przetworzonej żywności, 
kosmetykach, opakowaniach, a nawet 
warzywach i owocach pochodzących z 
nieekologicznych upraw. Tanie mięso 
szybko rosnących kur, indyków, czy 
trzody chlewnej nafaszerowane jest 
hormonami. Równie groźny może być 
nasz styl życia: przewlekły stres powo-
duje utrzymywanie się wysokiego po-
ziomu glukozy, insuliny i kortyzolu we 
krwi, brak ruchu ogranicza wydalanie 
toksyn wraz z potem, a palenie papiero-
sów okazuje się największym źródłem 
skażenia kadmem. To tylko przykłady, 
które pokazują, że praktycznie każdy 
z nas potrzebuje oczyścić organizm - 
przynajmniej od czasu do czasu.

Teorii o terapiach oczyszczających 
jest mnóstwo. Można by przytoczyć wiele 
autorytetów naukowych i wymienić w 
tym miejscu ich prace naukowe, ale nikt 
nie chce czytać. Nawet oczyszczaniem 
naszego ciała i duszy chcemy zajmować 

się praktycznie, bez wielkich poświęceń! 
Chcemy się nim bawić! Tak, żeby cała 
rodzina z tego korzystała i z czasem stało 
się to przyzwyczajeniem. 

Czy pojęcie „zupa oczyszczająca” obi-
ło  się Wam już kiedyś o uszy? Jeśli nie, 
to najwyższa pora nadrobić te braki. Ten 
niezwykle korzystny dla zdrowia produkt 
stymuluje oczyszczanie organizmu po-
przez wykorzystanie cennych właściwości 
kremów lub bulionów na bazie warzyw. 
Najlepsze w nich jest to, że zapewniają 
niezbędne składniki odżywcze w dużych 
ilościach, a na dodatek zawierają sporo 
cennego błonnika, a także, co najważ-
niejsze, pomagają zaspokoić apetyt i 
cechują się wspaniałym smakiem.

Wiele lat temu nasze babcie dobrze 
wiedziały kiedy podać rosół, by zrege-
nerować wyczerpany organizm. Trudno 
wspomnieć o wszystkich leczniczych 
zupkach jarzynowych. Kapuśniaczek, 
który dosłownie wykręcał usta od 
„kwaśnizny” był uleczeniem dla tych, 
którym brakowało witaminy C. Zupę 
szczawiową z jajkiem polecano tym, 
którym brakowało mikroelementów i 
apetytu. Z kolei zupa z buraków i jabłek 
oczyszczała wątrobę. 

Zapewne pamiętacie  wierszyk, który 
każdy z nas znał jako dziecko: 

„Kipi kasza, kipi groch. 
Lepsza kasza niż ten groch.  
Bo od grochu boli brzuch, 

a od kaszy człowiek zdrów”.
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Zupy oczyszczające

Krem szpinakowy

Składniki:
- szpinak 1 torebka 0.5 kg,
- 1 łodyga selera,
- 2 kawałki brokuła,
- 5 ząbków czosnku, 
- 1 szklanka wody, 
- 1 łyżka stołowa oliwy. 

Sposób przygotowy-
wania: 

Pierwszą rzeczą, którą 
musisz zrobić, to zagotować 
wodę. Następnie dodaj do 
niej dokładnie umyte wcze-
śniej liście szpinak, bez 
łodyg. Następnie posiekaj 
seler i dodaj go do naczynia. 
Posiekaj czosnek i dodaj go 
do pozostałych składników. 
Dobrze wymieszaj całość, a 
następnie wlej do tak uzy-
skanej mieszaniny oliwę, 
pogotuj chwilę, aż warzywa 
staną się miękkie. Na koniec 
dopraw zupę do smaku solą 
i pieprzem.

Krem pomidorowy

Ta zupa oczyszczająca 
organizm pomaga chronić 
się przed infekcjami wiru-
sowymi, ale jest również 
bardzo pożywna i ma jedno-
cześnie niewiele kalorii. Ce-
chuje się również działaniem 
oczyszczającym, a na doda-
tek zawiera błonnik, który 
wpływa na przyspieszenie 
procesów metabolicznych.

Składniki:
- 1 mała cebula,
- pomidory (1 kg) lub 

dwie puszki całych pomi-
dorów,

- 1 ząbek czosnku, 
- 1 łyżka oliwy,
- 1 łyżka stołowa soli 

morskiej, 
- 1 całe jabłko,
- 1 litr wody.

Sposób przygotowy-
wania: 

Na początek obieramy pomidory, 
usuwamy nasiona i gotujemy je przez 
chwilę w litrze wody lub dodajemy do 
1 litra wody 2 puszki pomidorów, cebu-
lę, ząbek czosnku (kroimy). Następnie 
przełóż ugotowane pomidory do blen-
dera i dodaj do nich wszystkie pozosta-
łe składniki. Miksuj całość przez kilka 
minut. Jeśli uzyskana mieszanina jest 
dla Ciebie zbyt gęsta, możesz dodać do 
niej trochę wody tak, by uzyskać odpo-

wiednią konsystencję.
Na koniec dodaj do naczynia oliwę 

z oliwek i sól, by zakończyć przygoto-
wywanie zupy.

Krem z buraków

Zupa oczyszczająca na bazie buraków 
zawiera spore ilości betainy, która poma-
ga chronić komórki organizmu. Zwalcza 
również stany zapalne, chroni narządy 
wewnętrzne i poprawia krążenie krwi.

Ponadto zawarte w tych warzywach 

pigmenty pomagają skutecznie odtruć 
krew i wyeliminować toksyny zalegające 
w wątrobie.

Składniki:
- kilka buraków (250 g),
- 1 litr wody,
- 1 mały ziemniak,
- ząbek czosnku,
- 1 liść laurowy,
- oliwa z oliwek (15 g),
- sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowywania:
Na początek umyj i obierz buraki, 

czosnek, cebulę i ziemniaki. Następnie do 
garnka wlej wodę z czosnkiem i liściem 
laurowym i doprowadź ją do wrzenia. 
Dodaj teraz resztę składników. Następnie 
przykryj naczynie i powoli gotuj całość, 
aż warzywa będą dobrze ugotowane i 
miękkie. W ostatniej fazie gotowania 
włóż całe jabłko i gotuj jeszcze 10 minut.

Powinieneś także podczas gotowania 
dodać sól i pieprz, aby odpowiednio do-
prawić swoją potrawę. I na koniec pora 

na delektowanie się pyszną 
zupą.

Krem z marchwi

Marchew zawiera spore 
ilości beta-karotenu, cennego 
pigmentu roślinnego, który 
zawiera między innymi wita-
minę A. Ponadto marchew ma 
również właściwości przeciw-
utleniające i pomaga w rozwo-
ju komórek, wzmacnia kości 
i poprawia wzrok. Korzystnie 
wpływa również na procesy 
regeneracji tkanek skóry.

Składniki:
- marchew (500 g),
- 1 mała cebula,
- 1 jabłko,
- 1 łyżka oliwy,
- 1 łyżka miodu,
- 1 cebula,
- 1 ząbek czosnku, 
- 3 szklanki wody. 

Sposób przygotowywania: 
Pracę rozpocznij od za-

gotowania wody i włożeniu 
pociętej marchewki, cebuli, 
czosnku i jabłka, dodając oli-
wę i 1 łyżkę miodu. Pozwól 
całości gotować się na ma-
łym ogniu przez 30 minut. 
Na koniec odstaw mieszani-
nę na chwilę do ostygnięcia i 
miksujemy

Krem z kapusty

Kapusta ma wiele walo-
rów zdrowotnych. Ma być 
pomocna w leczeniu guzów 
i chorób stawów. Zapobiega 

obrzękom i anemii. Zapewnia piękne 
paznokcie, skórę i włosy. Warzywo to ma 
mało kalorii, dlatego zupa kapuściana tak 
dobrze sprawdza się w przypadku osób 
będących na diecie. Kapusta jest nisko-
kaloryczna, zawiera komplet witamin, 
w tym witaminy C, B, A czy E. Zawiera 
siarkę, która poprawia wygląd włosów, 
skóry i paznokci. Jest źródłem wapnia, 
potasu i magnezu. Jej liście zawierają 
kwas foliowy i żelazo. 
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Składniki:
- 0,5 świeżej zielonej kapusty,
- 1 ziemniak,
- 1 cebula,
- 1 jabłko,
- 1 ząbek czosnku, pęczek koperku
- 1 łyżka oliwy,
- 1 łyżeczka kminku,
- Sól pieprz do smaku,
- 1 litr wody.

Sposób przygotowywania: 
Zagotować  wodę, dodając: ziemniak, 

cebulę, jabłko, czosnek i oliwę, wraz z 
solą i kminkiem. Po 15 minutach  włożyć 
poszatkowaną kapustę i dusić jeszcze 
5 minut. Dodać sól, pieprz - do smaku. 
Wszystko zmiksować zasypując świeżym 
koperkiem.

Krem miętowy

Składniki:
- 2 nieduże pory, 
- 1 mała, młoda cukinia, 
- 1 szklanka mrożonego groszku 

zielonego,

- 1 cebula, 
- 1-2 ząbki czosnku, 
- 1 mała łodyżka selera naciowego, 
- 6-8 listków świeżej mięty, 
- 1-2 łyżki serka kremowego, 
- sól, pieprz, 
- 1 łyżka oliwy. 

Sposób przygotowania:
Cebulę kroimy w kostkę, pory w 

półtalarki, cukinię wraz ze skórką w 
kostkę, czosnek w plasterki. Do garnka 
z grubym dniem wlewam oliwę, wsypu-
ję wszystkie rozdrobnione warzywa i 
chwilę podsmażam – mieszając, aby się 
nie przypaliło. Następnie dodaję mro-
żony groszek i zalewam wodą – tak, aby 
przykryła warzywa, po czym gotujemy 
do miękkości około 15 minut.  

Po ugotowaniu dodajemy lekko 
rozdrobnione listki mięty oraz serek i 
miksujemy blenderem na gładki krem. 
Ilość mięty najlepiej dopasować do 
własnych preferencji smakowych. Nie 
dodajemy od razu wszystkich listków, 
tylko próbujemy po zmiksowaniu i 
ewentualnie dokładamy, i znów mik-

sujemy. Następnie doprawiamy solą i 
pieprzem do smaku. Jeśli zupa jest za 
gęsta, można dodać zagotowanej wody. 

Posłowie

Drogi Czytelniku! Mam nadzieję, że 
jesteś już gotowy na rozpoczęcie procesu 
detoksykacji swojego ciała? Która zupa 
oczyszczająca najbardziej przypadła Ci do 
gustu i który przepis wypróbujesz jeszcze 
dziś? Mogę Cię zapewnić, że wszystkie 
zupy są bardzo smaczne i wypróbowa-
ne na moich domownikach. Podałam 
zestaw tygodniowy sześć zup. Siódmą, 
którą proponuję zakończyć tydzień  jest 
tradycyjny rosół, który wszyscy uwielbia-
my. Jak dla mnie, rosół  jest panaceum 
na wszystko – na chorobę, czy smutek. 
Zawsze smak dobrego rosołu dostarcza 
mi radość, którą trudno wyrazić słowami!

Życzę smacznego!
Lena „Barbalena” Plewiń-

ska, Sołtys Dąbrówki
Fot. Archiwum B. Plewińskiej      

Rolniku, sadowniku, działkowiczu! 
Rób opryski umiejętnie: stosuj dawki 
środka podane przez producenta na opa-
kowaniu, a zabiegi ochronne wykonuj 
wieczorem lub w nocy, po ustaniu lotów 
zapylaczy. Dzięki temu uchronisz pszczoły 
przed śmiertelnym dla nich zatruciem.

W okresie kwitnienia roślin opryski 
na polach, w sadach i przydomowych 
ogródkach najlepiej jest wykonywać 
wieczorem. Temperatura powietrza jest 
wtedy niższa, a kwiaty nie wydzielają 
nektaru i nie przywabiają do siebie 
owadów.

POZWÓL PSZCZOŁOM ZWIĘK-
SZYĆ TWOJE PLONY!

Apeluje: 
Gminne Koło Pszczelarzy w Dopiewie

Fot. Michał Bartkowiak

Opryski wieczorne – bezpieczne dla pszczół

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 
14 kwietnia zakończone zostało poste-
powanie kwalifikacyjne do przedszkoli 
publicznych. Listy dzieci zakwalifiko-
wanych i niezakwalifikowanych zostały 
wywieszone w siedzibach przedszkoli w 
dniu 24 kwietnia o godz. 12.00. Istniała 
również możliwość sprawdzenia listy 
dzieci poprzez system elektronicznej 
rekrutacji wykorzystując wcześniej 
otrzymany login i hasło.

W terminie do 5 maja rodzice/prawni 
opiekunowie dzieci zakwalifikowanych 
potwierdzają wolę przyjęcia kandyda-

Rekrutacja do przedszkoli publicznych
ta do przedszkola w postaci pisemnego 
oświadczenia lub potwierdzenia woli w 
systemie elektronicznej rekrutacji /in-
strukcja dot. elektronicznego potwier-
dzenia woli znajduje się w naborze – za-
kładka aktualności  https://nabor.pcss.
pl/dopiewo/przedszkole/aktualnosci 

Brak potwierdzenia jest jednoznaczny 
z rezygnacją z dalszego procesu rekru-
tacji.

W dniu 8 maja 2020 r. o godz. 12.00 
zostaną podane do publicznej wiado-
mości listy kandydatów przyjętych i 
nieprzyjętych.

Od 11 do 22 maja 2020 r. Wójt Gminy 
wskaże rodzicom /prawnym opiekunom 
miejsca dla dzieci niezakwalifikowanych, 
w innym publicznym przedszkolu. Do-
tyczy to dzieci w wieku od 3 do 7 lat, za-
mieszkałych na terenie Gminy Dopiewo.

Tomasz Kąkolewski
Kierownik Referatu Oświaty, 

Kultury, Sportu i Zdrowia
Urząd Gminy Dopiewo
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Jest cieplej i wreszcie do nas przyszła 
wiosna! Krzewy i drzewa coraz szybciej 
otwierają pąki. W leśnym, parkowym i 
ogrodowym runie kwitną najwcześniejsze 
rośliny, zwabiając ożywione pszczoły i 
trzmiele. Trzmiele są lepiej przystosowa-

Radość ne do wiosennych niskich temperatur i 
latają już (choć dość wolno) przy 6-8°C. 
Pszczoły muszą poczekać, aż powietrze 
się trochę nagrzeje. Są gotowe do zbioru 
pokarmu przy temperaturze 10°C, ale 
wolą wyższą, 12°C. Każdy nowy kwiat 
wzbudza ogromne zainteresowanie 
owadów żywiących się nektarem oraz 

pyłkiem. Jak tylko rozchyli płatki, to od 
razu zostaje namierzony i wielokrotnie 
odwiedzony. Rolę „roślinnych restauracji” 
wiosną najwcześniej pełnią wierzby, a 
teraz przepięknie kwitną klony zwyczaj-
ne. W słoneczne dni warto zatrzymać 
się na chwilę pod kwitnącym klonem i 
posłuchać jak bzyczą pracujące pszczoły.

W ściółce do życia budzą się owady 
i ich larwy, a w miękkiej glebie pod li-
śćmi łatwo dostępne dla szybkiego pta-
siego dzioba są soczyste dżdżownice. W 
przewracaniu ściółki mistrzem jest kos, 
który po takiej intensywnej pracy wie-
czorem odpoczywa na szczycie drzew lub 
budynków i otula okolicę przepięknym 

śpiewem. To nieomylny znak, że wiosna 
rozgościła się na dobre.

Do naszej okolicy powróciły już stada 
gęsi. To te same, które z melancholią 
żegnaliśmy jesienią i patrzyliśmy, jak 
ich klucze przecinają niebo. Teraz z en-
tuzjastycznym gęganiem odpoczywają 

po przylotach, szukają miejsc żerowania 
i gniazdowania. Oprócz gęsi przyleciały 
również gromadnie żurawie. Właśnie 
z nimi jest związane nasze niezwykłe 
odkrycie.
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Widok z nowej wierzy w Wielkopolskim Parku Narodowym

Podczas jednej z zasiadek Michał 
zauważył parę dorodnych żurawi, 
spacerujących przed obiektywem. Ale 
nie szukały pokarmu ani nie chciały 
się rozmnażać. Za to zaczęły się prze-
dziwnie zachowywać. Jeden podskoczył 
i stroszył pióra, drugi również podsko-
czył i podrzucił dziobem kępkę trawy. 
Po czym obydwa zaczęły skakać jeden 
przez drugiego, przelatywać z miejsca 
na miejsce i wykonywać różne, iście cyr-
kowe akrobacje. Okazywały przy tym 

tyle energii i radości, że uśmiech sam 
się pojawiał na ustach. Stało się dla nas 
jasne, że nie tylko ludzie cieszą się, iż 
nadeszła wiosna. Tu można by zastanowić 
się przez chwilę, czy nie za bardzo uczło-
wieczamy zwierzęta, interpretując ich 
zachowanie w ten emocjonalny sposób. 
Ale takie obserwacje mieliśmy wielo-
krotnie. Czy chodziło o dorosłe sarny 
biegające i podskakujące z wiosennego 
upojenia, albo o młode cielęta jeleni, 

które harcowały przy wodopoju, czy o 
młode lisy, niezwykle skore do zabawy.

Teresa i Michał Bartkowiak
Michał Bartkowiak od grudnia 

2015 r. publikuje zdjęcia przyrod-
nicze na Facebook’u – na profilu 
„Dzika Strona Gminy Dopiewo”. 

Autorzy prowadzą  
stronę: miodybartkowiaka.pl

Od 10 marca w związku z rozprze-
strzenieniem się koronawirusa wszystkie 
obiekty administrowane przez GOSiR w 
Dopiewie zostały zamknięte do odwoła-
nia. Dotyczy to kolejno: hali sportowej  
w Dopiewie wraz z siłownią i salką ae-
robik, boisk ORLIK 2012 w Dopiewie i 
Skórzewie oraz boiska wielofunkcyjnego 
w Konarzewie. Zamknięte są również 
tereny rekreacyjno-sportowe z „OWO-
COWĄ PLAŻĄ”  w Zborowie. Obowiązuje 
również zakaz ćwiczeń na urządzeniach 

GOSiR w Dopiewie – COVID-19 

siłowni w Dąbrówce (na skraju lasu). 
Koronawirus, z którym zmaga się 

już cały świat, zmusił również i nas do 
przeniesienia terminu X jubileuszowego 
„Biegu o Koronę Księżnej Dąbrówki”. 
Obecnie zaplanowany jest na ostatnią 
niedzielę sierpnia - 30.08.2020. Jest to 
termin ostateczny, i jeżeli do tego czasu 
epidemia nie ustąpi, zawody zostaną prze-
niesione na następny rok, a zapisanym 
zawodnikom wpisowe zostanie zwrócone. 

Niestety ze względu na covid-19 nie 

odbył się „Maraton Fitness” i nie odbę-
dzie się „Otwarty turniej w siatkówkę 
o Puchar Dyr. GOSiR w Dopiewie”.  O 
nowych terminach poinformujemy po 
ustaniu stanu epidemicznego. 

Obecnie pracownicy Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopie-
wie z optymizmem patrzą w przyszłość 
i przygotowują imprezy zaplanowane 
od lipca bieżącego roku. 

Trwają prace malarskie w hali sporto-
wej i na boiskach ORLIK 2012 w Dopiewie 
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i Skórzewie, remontowe i konserwacyjne 
na terenie rekreacyjno-sportowym w 
Zborowie. Trwają procedury konkursowe 
na obsługę ratowniczą i wypożyczalnię 
sprzętu na owocowej plaży. 

Aby ułatwić dbanie o  formę miesz-
kańców naszej gminy, instruktor GOSiR 
w Dopiewie Paulina Nowacka-Bernaczyk 
przygotowuje regularnie krótkie filmiki 
z przykładowymi ćwiczeniami. W każ-
dy wtorek i piątek na profilu facebook 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Dopiewie pojawiają się ćwiczenia na 
poszczególne partie ciała, które można 
wykonać we własnym mieszkaniu. 

Nowością w naszej ofercie jest GOSiR 
CHANNENGE – akcja skierowana do 
wszystkich chętnych mieszkańców gminy 
Dopiewo, która ma na celu aktywizację 
społeczeństwa podczas panującej epide-
mii. Aktywizujemy dzieci i dorosłych. 
W myśl #zostańwdomu na portalu spo-
łecznościowym facebook zachęcamy do 
zabawy, której idea polega na poprawnie 

wykonywanych ćwiczeniach w określo-
nym czasie, zdobywaniu wirtualnych 
pucharów, które po ustaniu epidemii 
będzie można zamienić na nagrody 
rzeczowe. Szczegóły na stronie www.
gosir.dopiewo.pl oraz na profilu facebook 
GOSiR Dopiewo. 

Mateusz Jaworski 
GOSiR w Dopiewie 

Graf. GOSiR Dopiewo

Harmonogram GOSiR Dopiewo

lipiec 05.07.2020
Zborowo na Sportowo  

/turniej siatkówki plażowej, festyn,  
animacje na owocowej plaży/

sierpień 2.08.2020
Zborowo na Sportowo  

/turniej siatkówki plażowej, festyn, 
animacje na owocowej plaży/

sierpień 30.08.2020  „X Bieg o Koronę Księżnej Dąbrówki” 
- edycja jubileuszowa 

wrzesień 6.09.2020 Wyścig kolarski „Eliminator Szosowy”

wrzesień / październik 30.09.2020 
- 1.10.2020 XI Dopiewskie Igrzyska Przedszkolaków „Zeuski” 

październik 24.10.2020 CROSS DUATHLON Żarnowiec 

listopad 7.11.2020 Otwarty Turniej Piłki Nożnej Seniorów 
/boisko ORLIK 2012 w Skórzewie/

grudzień 12.12.2020 I Turniej XX Grand Prix Orlików w Piłkę Nożną 

grudzień 13.12.2020 I Turniej XX Grand Prix Żaków Piłkę Nożną 
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Epidemia koronawirusa 
ogarnęła wiele milionów lu-
dzi na całym świecie. Nie od-
będą się m.in. Mistrzostwa 
Europy w Piłce Nożnej oraz 
Igrzyska Olimpijskie w Tokio. 
Tysiące sportowców trenuje  
w swoich mieszkaniach, do-
mach. Zamknięto wszystkie 
obiekty sportowe, szkoły, 
uczelnie, większość sklepów 
i restauracji. Przedsiębiorcy 
borykają się z problemami 
ekonomiczno-organizacyj-
nymi. Wprowadzono ograni-
czenia, o których do tej pory 
nawet nie myśleliśmy.  

Ty, Sportowcu Gminy 
Dopiewo, teraz pracujesz 
przy zmienionej organizacji pracy, 
odrabiasz z dziećmi lekcje on-line, nie 
chodzisz na siłownię, Twoje zajęcia z 
crossfitu i aerobiku są odwołane, rzadziej 
robisz zakupy, nie odwiedzasz rodziny, 
przyjaciół, znajomych. 

Ale wiesz co? MASZ PRZEWAGĘ! 
Doskonale radzisz sobie z COVID-19. 

Juniorze, seniorze, mastersie. Bez 
względu czy jesteś biegaczem, rowerzy-
stą, gimnastykiem, uwielbiasz siłownię, 
grasz w piłkę nożną, ręczną, koszykówkę, 
siatkówkę. Czy tańczysz zumbę, latino, 
ćwiczysz płaski brzuch czy sexi pupę. 
Bez względu jaki sport uprawiasz, jaka 
jest Twoja ulubiona forma rekreacji już 
na starcie MASZ PRZEWAGĘ. 

Jesteś zdrowszy, masz lepszą kondy-
cję, Twoje serce jest mocniejsze, mięśnie 
silniejsze a płuca bardziej pojemne. Twój 
układ odpornościowy jest tarczą w walce 
z wirusem. Silna psychika pomaga w 
trudnych chwilach, a mieszanka endorfin, 
optymizmu i uśmiechu to najsmaczniej-
szy koktajl jaki sobie serwujesz. To jest 
TWOJA PRZEWAGA. 

Sportowcu Gminy Dopiewo! 
MASZ PRZEWAGĘ

Wiele razy spotykaliśmy się na trasie 
biegowej w Dąbrówce, widziałem jak 
wylewasz poty w siłowni, jak męczysz 
się na zajęciach aerobowych, jak grasz 
na boisku w Skórzewie, Zakrzewie czy 
Konarzewie. Wiem jak lubisz letnie i 
zimowe kąpiele na „owocowej plaży” w 
Zborowie. Niejedną i niejednego z Was 
Rekreacyjny Patrol GOSiR-u przyłapał 
na uprawianiu różnych form aktywno-
ści. Ileż to razy widzieliśmy się w hali 
sportowej na turnieju. Prawda? 

Teraz musimy wszyscy „trochę od-
puścić”. #zostań w domu 

Wiem, że rozciągasz mięśnie, robisz 

przysiady, skłony, pompki, brzuszki. 
Podciągasz się na drążku, ćwiczysz 
hantlami, tańczysz przed telewizorem, 
skaczesz na skakance, robisz przeprosty 
na piłce gimnastycznej. Widziałem Twój 
toilet Paper Challenge 😉.  Aerobiczna 
szóstka weidera, ćwiczenia koordyna-
cyjne i izometryczne są częścią Twoje-
go dnia.  Dbasz o dietę, w jadłospisie 
masz więcej warzyw i owoców. Pijesz 
dużo wody. Brawo! MASZ PRZEWAGĘ. 
Dbając o kondycję fizyczną, budujesz 
również odporność psychiczną swoją i 
najbliższych. 

A gdy już wszystko minie, gdy epide-
mia ustąpi, Ty sportowcu Gminy Dopiewo 
głodny ruchu, złakniony zajęć grupowych, 
żądny ciężarów z siłowni, nienasycony 
rowerzysto i łapczywy „leśny” biegaczu 
będziesz mógł z nami swoje pragnie-
nia uzupełnić. Już dziś zapraszamy do 
skorzystania z naszej oferty. Zobacz co 
Tobie PASUJE. 

Marcin Napierała 
GOSiR w Dopiewie 

REKREACJA NA SPORTOWO

Podopieczni Zbigniewa Koprasa, 
tegorocznego laureata Nagrody Wójta 
Gminy Dopiewo w kategorii „ambasador”, 
uczniowie ZSB w zawodzie mechanik mo-
tocyklowy, z powodzeniem wzięli udział 
w Międzynarodowych Mistrzostwach 
dla Młodych Mechaników i Serwisantów 
Rowerowych, które odbyły się w Brnie 
5 - 7 marca 2020 r. 

Rywalizowali z uczniami ze szkół w 
Austrii, Holandii, Niemiec, Szwajcarii, 
Polsce i Czechach. Aleksander Kaczma-
rek zajął 6., a Bartosz Szymkowiak 9. 
miejsce. Do turnieju przygotował ich 
osobiście Zbigniew Kopras z Gminy 
Dopiewo, współpracujący ze poznańską 

Z Fiałkowa na Mistrzostwa w Brnie
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szkołą od wielu już lat. Jego warsztat 
motocyklowy mieści się w Fijałkowie. 
Pomagał mu współpracownik Janusz 
Kałużny. Młodym zawodnikom towa-
rzyszył w turnieju również opiekun i 
nauczyciel - Tadeusz Majchrzak. 

Był to 5. występ reprezentantów 
ZSB w tych Mistrzostwach. Mają za 

sobą  zawody w Brnie (2x), Zurychu, 
Frankfurcie nad Menem i Wiedniu. Za 
rok gospodarzem turnieju będą Holen-
drzy. Poznańska szkoła przystąpiła do 
międzynarodowej grupy 2Rad-Experts, 
która od blisko dekady organizuje co 
roku tego typu zawody. Zawód mechanik 
motocyklowy utworzono z inicjatywy 

Dyrektora Dratwy. Zbigniew Kopras 
utworzył w Fiałkowie warsztat, w któ-
rym uczy praktycznej nauki w zawodach 
mechanik motocyklowy i mechanik sa-
mochodowy – rekonstruktor pojazdów 
zabytkowych.

Maciej Jóźwiak
Fot. Archiwum ZSB

Zaprezentuj się
Zaprosiliśmy działające na terenie 

Gminy Dopiewo organizacje pożytku 
publicznego (NGO) do prezentacji na 
łamach „Czasu Dopiewa”. Power Duck 
Akademia Judo oraz Invictus BJJ są 
wśród tych organizacji, które odpowie-
działy na nasze zaproszenie.

Red. 

„Power Duck Akademia Judo to klub 
sportowy, który od ponad 10 lat z powo-
dzeniem prowadzi zajęcia i treningi dla 
dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób 
z niepełnosprawnościami w Poznaniu, 
a także w okolicznych gminach, między 
innymi w Gminie Dopiewo w Dąbrówce. 
Klub współpracuje z wieloma szkołami i 
przedszkolami oraz posiada własną sie-
dzibę na ul. Taborowej 1-4 w Poznaniu.

Judo to sport wywodzący się z Japo-
nii, wymyślony i opracowany przez  Ji-
goro Kano pod koniec XIX w. Z powo-
dzeniem ta sztuka walki rozwinęła się 
na całym świecie- także w Polsce.

Judo jest rekomendowane przez 
UNESCO, jako najbardziej efektywny 
sport, który zachowuje   psycho-fizyczną 
równowagę u dziecka, przez co umożliwia 
harmonijny rozwój organizmu.

Zajęcia w Akademii prowadzone są 

przez doświadczonych trenerów, którzy 
sami trenowali judo, a teraz swoją pasję 
kontynuują przekazując wiedzę kolejnym 
pokoleniom.

W Dąbrówce zajęcia prowadzi trener 
Dariusz Migdałek - jest to osoba, która z 
oddaniem poświęca się dzieciom i przez 
odpowiedni dobór zabaw, gier i ćwiczeń 
pokazuje podopiecznym jak ciekawym 
sportem jest judo. Treningi odbywają się 
w dwóch grupach treningowych: gru-
pa młodsza: 7-9 lat oraz starsza: 10 i 
starsi. W obu grupach trenuje 35 dzieci. 
Nadmienić należy, że gmina Dopiewo 
wspomaga sport dzieci i młodzieży, co 
umożliwia dostęp do zajęć dla większej 
ilości chętnych.

Dzieci mają możliwość startu w 4 
etapowych zawodach poznańskiej Dzie-
cięcej Lidze Judo. Klub organizuje także 
obozy letnie oraz zimowe, z których może 

Power Duck Akademia Judo 
skorzystać każdy chęt-
ny  i spędzić wakacje na 
sportowo.

Najstarsi zawodnicy 
klubu należą do Kadry 
Narodowej oraz startu-
ją w turniejach rangi 
Ogólnopolskiej, Euro-
pejskiej i Światowej. 
Największy sukces w 
ostatnim czasie to start 
w Mistrzostwach Polski 
Juniorów w dniach 6-8 
marca, gdzie wywalczyli 
4 indywidualne brązo-
we medale oraz zostali 
Drużynowym Mistrzem 
Polski Juniorów w Judo 
czy strat Elizy Wróblew-
skiej w Pucharze Świata 
1 marca w Warszawie.

Mimo że judo jest 
sportem indywidual-
nym, to każdy kto przy-
stępuje do Akademii 
staje się członkiem ro-
dziny, która w pasji spę-
dza godziny na macie. 

Serdecznie zapraszamy na treningi w 
Szkole Podstawowej w Dąbrówce na ul. 
Malinowej 41.  Grupa młodsza zajęcia 
odbywa we wtorki 18:30-19:15 i czwartki 
18:30-19:15, a grupa starsza we wtorki 
o 19:15-20:00 i czwartki 19:15-20:00.”

Tekst i fot. Zespół Akademii Judo 
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Klub „Invictus BJJ” prowadzi zaję-
cia dla dzieci i młodzieży już od 4 lat. 
Ma na koncie wiele sukcesów. Od tego 
sezonu oprócz sekcji dziecięcych i dla 
młodzieży młodszej, prowadzi treningi 
dla starszej młodzieży - powyżej 15 roku 
życia oraz osób dorosłych.  

Sala treningowa „Invictusa” mieści 
się w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. 
Kozierowskiego 1 w Skórzewie. Klub po-
siada matę, na której ćwiczą uczestnicy 
treningów. 

Invictus Cup
Jednym z wydarzeń zorganizowanych 

przez Klub były zawody w brazylijskim Jiu 
Jitsu, które odbyły się w końcu ubiegłego 
roku w Dopiewie (30.11.2019 r.). Wzięli 
w nich udział młodzi adepci jiu jitsu od 6 
do 18 roku życia. Na turniej przyjechali 
uczestnicy z całej Polski, między innymi 

z : Mosiny, Grodziska Wlkp, Koźmina 
WLKP, Warszawy, Skórzewa, Stęszewa, 
Kościana, Poznania, Rokietnicy, Nowego 
Tomyśla, Tomaszowa Mazowieckiego i 
wielu innych.

Na podium stanęli zawodnicy ze 
Skórzewa:

Invictus BJJ

- W kategorii dzieci, 2013-2014, 22 kg 
- drugie miejsce wywalczyła Melania 
Michalska z Invictus BJJ / Skórzewo, 

- W kategorii dzieci, 2011-2012, chłop-
cy - 24 kg - pierwsze miejsce zdobył 
Leon Purat z Invictus BJJ / Skórzewo,

- W kategorii dzieci, 2011-2012; chłop-
cy - 29 kg - pierwsze miejsce zdobył 
Teodor Michalski z Invictus BJJ / 
Skórzewo.

Maksymilian Wiśniewski
Fot. Arch. Klubu

Wiosłuję dzięki koledze
Rozmowa z Maciejem Kasprzykiem, 

stypendystą Gminy Dopiewo.
Dyscyplina: wioślarstwo
Klub: Posnania Poznań

Jak zaczęła się Twoja przygoda 
z tym sportem ? Ile lat trenujesz?

- Przygodę z tym sportem rozpo-
cząłem dzięki koledze, który zapropo-
nował mi, żebym przyszedł na trening. 
Wioślarstwo spodobało mi się i tak więc 
trenuje już 5 rok.

Co uważasz za swoje największe 
osiągnięcia ?

- Moim największym osiągnięciem 

Nasi stypendyści sportowi (część 1)

jest dostanie się do Kadry Naro-
dowej  i reprezentowanie mojego 
kraju w Monachium.

Czy swoją przyszłość 
wiążesz z karierą sportową ? 

- Tak swoją przyszłość wiąże 
z karierą sportową, ale wszyst-
kiego nie mogę zdradzić, żeby 
nie zapeszać.

Na co przeznaczysz pie-
niądze ze stypendium ? 

- Pieniądze za stypendium 
przeznaczam na składki klubo-
we, dojazdy na zgrupowania 
oraz na suplementy diety. 
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Chcę spełniać się z drużyną
Rozmowa z Dominiką Hoffmann, 

stypendystką Gminy Dopiewo.
Dyscyplina: piłka ręczna 
Klub: SMS Płock

Jak zaczęła się Twoja przygoda 
z tym sportem ? Ile lat trenujesz?

Trenuje ok.6 lat, zaczęło się to w 
szkole podstawowej w Dąbrówce, gdzie 
z zwykłej gry na wf i zajęciach sporto-
wych przeszłam do Dopiewa, aby tam 
trenować z inną grupą, spodobało mi 
się tam i zaczęłam chodzić regularnie. 

Co uważasz za swoje największe 
osiągnięcia ?

Za moje największe osiągnięcia 
uważam 2 miejsce w Mistrzostwach 
Polski, dostanie się do szkoły w Płocku 
i występy tam w 1 lidze, powołania na 
kadrę narodową i uczestnictwo z nią  na 
różnych turniejach, powołania na kadrę 
bramkarską.

Czy swoją przyszłość wiążesz 
z karierą sportową ? 

Chciałabym, aby moja przygoda 

z piłką ręczną trwała jak najdłużej, 
żebym mogła w tym sporcie się roz-
wijać i spełniać swoje osobiste cele jak 
i z drużyną.

Na co przeznaczysz pieniądze 

ze stypendium ? 
Stypendium przeznaczę na odzież 

oraz sprzęt sportowy, który pomoże mi 
w realizacji dobrych treningów.

Marzę o Olimpiadzie

Rozmowa z Janem Gąsiorowskim, 
stypendystą Gminy Dopiewo.
Dyscyplina: Taekwondo Olimpijskie. 
Klub: Organizacja Środowiskowa AZS 
Poznań

Jak zaczęła się Twoja przygoda 
z tym sportem? Ile lat trenujesz?

- Moja przygoda ze sportem zaczęła 
się już w wieku 5 lat kiedy poszedłem 
na pierwszy trening aikido. Tam za-
raziłem się pasją do sportów walki. W 
podstawówce, do której chodziłem, zor-
ganizowany został pokaz Taekwondo 
Olimpijskiego i wtedy wszystko stało 
się jasne. Ten sport trenuję już od około 
10 lat.

Co uważasz za swoje największe 
osiągnięcia?

- Za swoje największe osiągnięcie 
uważam uczestnictwo w XXX Uniwer-
sjadzie Letniej w Neapolu. Bardzo cieszy 
mnie również tytuł Mistrza Polski Se-
niorów zdobyty na ostatnich Mistrzo-
stwach Polski w Toruniu, co wiązało się 

z otrzymaniem wyróżnienia najlepszego 
zawodnika turnieju. 

Czy swoją przyszłość wiążesz 
z karierą sportową?

- Moim celem i marzeniem jest poje-
chać na Igrzyska Olimpijskie, więc jak 
najbardziej wiążę swoją przyszłość z 
tym sportem, jednak przede mną jeszcze 
sporo pracy w tym kierunku.

Na co przeznaczysz pieniądze 
ze stypendium?

- Większość pieniędzy przeznaczam 
na rozwój sportowy, a także na wyjazdy 
na turnieje. 

Ze stypendystami rozmawiała:  
Paulina Nowacka 

Instruktorka Rekreacji Ruchowej 
w Gminnym Ośrodku  

Sportu i Rekreacji w Dopiewie
fot. Archiwa Stypendystów /  

GOSiR Dopiewo

„Murarz domy buduje
Krawiec szyje ubrania 
Ale gdzieżby co uszył 
Gdyby nie miał mieszkania?” 

Budowlańców i krawców z wiersza 
Tuwima znają wszyscy, gorzej z wiedzą 
na temat tyflologa czy zduna. Pospoli-
ty czy rzadki – każdy zawód ma swoją 
specyfikę, którą warto odkryć. Pora za-
tem na podróż szlakiem profesji wokół 
Poznania.

Zawodowcy Ponad sto lat temu na terenie Lubonia 
powstały wielkie zakłady przemysłowe. 
Losy dwóch związanych z nimi grup – 
fabrykantów i robotników – przybli-
żają wycieczki Lubońskim Szlakiem 
Architektury Przemysłowej. Uczestni-
cy podobnych spacerów Swarzędzkim 
Szlakiem Meblowym zgłębiają tajemnice 
Swarzędza – miasta meblarzy, a gwoź-
dziem programu są wizyty w czynnym 
zakładzie stolarskim.

Prywatne kolekcje
Ciekawych wrażeń dostarczają zbiory 

prywatnych kolekcjonerów. Muzeum Wag 

i Miar Juliusza Gustowskiego w Sadach 
prezentuje przegląd najróżniejszych wag 
i przyrządów metrologicznych. W Ro-
galinku działa Dawna Introligatornia, 
Drukarstwo i Zbiory Regionalne Aloj-
zego Szabelskiego, gdzie można zgłębić 
tajniki druku i oprawy książek. Podob-
ne miejsce powstaje w Puszczykowie, 
gdzie Mikołaj Rybczyński gromadzi 
stare maszyny drukarskie. Miłośnicy 
motoryzacji czekają na uruchomienie 
Muzeum Sztuki Inżynierskiej Zbignie-
wa Koprasa w Fiałkowie. Właściciel już 
teraz udostępnia kolekcję zabytkowych 
samochodów i motocykli, opowiadając o 
pracy mechanika pojazdów zabytkowych. 
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Jedną z najbardziej niezwykłych profe-
sji przedstawia Muzeum Tyflologiczne 
w Owińskach, które specjalizuje się w 
tyflokartografii – mapach dla osób z 
wadami wzroku.

Traperska Osada w Bolechówku i 
Wioska Indiańska w Łopuchówku – to 

miejsca, gdzie można wcielić się w łowców 
futer i Czerwonoskórych. Barwne życie 
pisarza-podróżnika prezentuje Muzeum-
-Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera 
w Puszczykowie. Warto poznać również 
losy polskich misjonarzy, odwiedzając 
Muzeum im. Ojca Mariana Żelazka w 
Chludowie.

Piękne okoliczności przy-
rody

Cyklicznie  
z PLOT

Cyklem „Turystyczne PLOTki”,  
wspólnie z Poznańską Lokalną Orga-
nizacją Turystyczną (PLOT), przybli-
żamy na łamach „Czasu Dopiewa” pe-
rełki turystyczne okolic Poznania, by 
zachęcić Czytelników do samodzielnego 
poznawania mniej lub bardziej znanych 
miejsc wartych uwagi (wirtualnie, a kie-
dyś osobiście). 

Poznańska Lokalna Organizacja Tu-
rystyczna ▪ Poznań Convention Bureau

ul. Wielka 18/10, 61-775 Poznań ▪ 
telefon: 061 878 5696 ▪ e-mail: biuro@
plot.poznan.pl ▪ www.poznan.travel

Red.
Adam Wodziczko zasłynął jako ini-

cjator powstania Wielkopolskiego Par-
ku Narodowego. Słynnego przyrodnika 
przedstawia wystawa w muzeum parku 
w Jeziorach. Pracę biologa i leśnika przy-
bliża Ośrodek Edukacji Leśnej Łysy Młyn 
w Biedrusku oraz Leśna Izba Edukacyjna 

Puszczy Notec-
kiej w Dąbrówce 
Leśnej, a wiedzę 
z zakresu ogrod-
nictwa i dendro-
logii – arboreta 
w Kórniku i Zie-
lonce. Wizyta w 
Muzeum Narodowym Rolnictwa i Prze-
mysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie 
to okazja, by poznać całą grupę zawodów: 
od rolnika przez melioranta po wete-

rynarza. Ofertę muzeum uzupełniają 
jego oddziały, między innymi Skansen 
Pszczelarstwa w Swarzędzu i Muzeum 
Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie.

Zawody z przeszłości
Szczególnie ciekawe jest spotkanie 

z zawodami, które miały już swoje pięć 

Kolekcja zabytkowych motocykli Zbigniewa Koprasa w Fiałkowie (fot. Adam Mendrala)

Meble miejskie w Swarzędzu (fot. Jakub Pindych)

Traperska Osada w Bolechówku (fot. 
Archiwum Traperskiej Osady)

Muzeum Wag i Miar w Sadach (fot. Piotr Basiński)

Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie (fot. Piotr Basiński)
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Arboretum Leśne w Zielonce (fot. Archiwum 
Arboretum Leśnego w Zielonce)

Ekspozycja w Muzeum Arkadego Fiedlera 
w Puszczykowie (fot. Marek Fiedler)

Kolekcja drukarska Alojzego Szabelskiego 
w Rogalinku (fot. Piotr Basiński)

Pokaz pracy kowala w Muzeum Narodowym 
Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w 

Szreniawie (fot. Archiwum Muzeum)

Skansen Pszczelarstwa w Swarzędzu (fot. Marek Kaczmarczyk)

Muzeum im. O. Mariana Żelazka w Chludowie (fot. Piotr Basiński)

minut w historii. Park Dzieje w Murowa-
nej Goślinie oferuje ekscytujące pokazy 
sokolnicze, a powozownie w Kórniku 
i Rogalinie pomagają zapoznać się z 
profesją stangreta. W tym ostatnim 
zrekonstruowano gabinet Edwarda 
Bernarda Raczyńskiego, Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźc-
twie. Dużą część społeczności Śremu 
stanowili dawniej pracownicy Odlew-

ni Żeliwa. Dziś o dawnych tradycjach 
przypomina Pomnik Odlewnika oraz 
wykonana na miejscu rzeźba Magda-
leny Abakanowicz. Tradycje starych 
zawodów podtrzymuje też Kuźnia na 
Piaskach w Kórniku, gdzie odbywają 
się pokazy tego rzadko już spotykanego 
fachu. Obok powstał Kórnicki Wehikuł 
Czasu, a w nim pamiątki przypominające 
codzienną pracę rzemieślników: szewca, 

powroźnika, stolarza, zduna i fryzjera. 
Prawdziwą perełką tego miejsca jest eks-
pozycja pokazująca pracę położnych w 
izbie porodowej, działającej przed laty 
w kórnickim ratuszu.

Piotr Basiński
Poznańska Lokalna  

Organizacja Turystyczna
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Urząd Gminy Dopiewo
ul. Leśna 1c

62-070 Dopiewo
www.dopiewo.pl

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

polub nas zobacz nas


