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Przedterminowe wybory Wójta 
w Gminie Dopiewie zostały przesunięte 
o kolejny miesiąc - na 9 maja 2021 r. 

Nowy termin wyborów wyznacza 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z 30 marca 2021 r. w tej sprawie. To 
już drugie przesunięcie wyborów, które 
początkowo wyznaczono na 7 marca, 
a następnie na 11 kwietnia 2021 r. Bio-
rąc pod uwagę stan epidemii, nie jest 
wciąż pewne, czy wskazany dzień będzie 
ostatecznym. O dokończenie kadencji 

Znów przesunięte wybory

Czy 7 maja o północy zakończy się kampania wyborcza? 
Czy 9 maja w godz. 7.00 – 21.00 mieszkańcy Gminy 

Dopiewo będą wybierać Wójta Gminy Dopiewo? Czy 
koronawirus po raz kolejny nie spłata nam figla? 

Kolejka zaczęła się ustawiać pod urzędem wieczorem dnia 
poprzedzającego nabór i okrążała go w momencie otwarcia

ubiega się 2 kandyda-
tów: Paweł Przepióra 
i Paweł Bączyk. Do 
czasu wyboru nowego 
Wójta funkcję Wójta 
Gminy Dopiewo od 20 
stycznia 2021 r. pełni 
Zbyszko Górny, wyzna-
czony na to stanowisko 

przez Premiera. Powo-
dem przedterminowych 
wyborów w Gminie Do-
piewo jest wygaśniecie 

mandatu, związane ze śmiercią Wójta 
Adriana Napierały 9 grudnia 2020 r.

Aby wziąć udział w wyborach trzeba 
być zameldowanym w Gminie Dopiewo 
i wpisanym do spisu wyborców. Jeśli 
nas w nim nie ma, musimy do 4 maja 
2021 r. złożyć wniosek o dopisanie do 
tego rejestru. O tym, czy jesteśmy upraw-
nieni do głosowania możemy sprawdzić, 
dzwoniąc do UG Dopiewo - tel. 61 890 
64 21 (lub końcówki: 22, 20). Informa-
cję o obwodach do głosowania podali-

śmy w poprzednim numerze. Można ją 
znaleźć też na stronach: bip.dopiewo.pl 
i dopiewo.pl. 

TymCzasem 
Adam Mendrala, Redaktor naczelny

102 wnioski papierowe i 119 elek-
tronicznych złożyli mieszkańcy Gmi-
ny Dopiewo pierwszego dnia naboru 
uzupełniającego uczestników projektu 
„Eko-energia”. Przyjmowanie wniosków, 
dotyczących wykonania instalacji foto-
woltaicznych i kolektorów solarnych z 
85-procentowym dofinansowaniem, roz-
poczęło się 19 kwietnia 2021 r. o godz. 
9:00 w i potrwa do końca tego miesiąca. 
Ogłoszenie wyników naboru nastąpi w 
pierwszej połowie maja. „Eko-energia” 
to projekt partnerski Gmin Dopiewo i 
Komorniki. Dofinansowany jest ze środ-
ków UE - WRPO na lata 20142020. Jego 
wartość to 10 mln zł pozyskanych przez 
samorządy – Gminę Dopiewo i Gminę 
Komorniki - dla mieszkańców. 

Nabór uzupełniający związany 
jest z koniecznością uzupełnienia listy 
uczestników projektu, reaktywowane-
go po 3,5 roku. Na początku tego roku 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego przekazał samorzą-

Nabór Eko-energii
dom, zaskakującą, 
ale jednocześnie 
dobrą informację o 
pojawieniu się moż-
liwości finansowych 
na realizację projek-
tu w związku z prze-
sunięciem środków. 
W gminach Dopiewo 

i Komorniki przepro-
wadzone zostały na 

przełomie lutego i marca weryfikacje 
list uczestników, zrekrutowanych w 2017 
r. Część z nich zrezygnowała z uczest-
nictwa np. z powodu pozyskania dotacji 
na panele lub kolektory z innych źródeł. 
Uwolnione w ten sposób instalacje trafiły 
więc do puli, której dotyczy prowadzony 
aktualnie w obu gminach nabór uzu-
pełniający. W gminie Dopiewo dotyczy 
on 88 instalacji fotowoltaicznych (do 
pozyskiwania energii) i 27 kolektorów 
(do podgrzewania wody). Połowa tej 
puli zostanie rozdysponowana wśród 
uczestników naboru prowadzonego przez 
ePUAP – aplikując kliknięciem, druga 
połowa – wśród tych, którzy złożyli do-
kumenty papierowe w Urzędzie Gminy, 
stojąc w tradycyjnej kolejce. 

Gmina Dopiewo jest liderem projektu 
„Eko-energia”.  

Tekst i fot. Adam Mendrala

Zanim udamy się na szczepienie, 
warto w domu wypełnić „Kwestiona-
riusz wstępnego wywiadu przesiewowe-
go przed szczepieniem osoby dorosłej 
przeciw COVID-19”. Dwustronicowy 
formularz publikujemy w tym nume-
rze „Czasu Dopiewa”, żeby to naszym 
Czytelnikom ułatwić. Znajduje się on 
na stronach: 5-6. Każda osoba dorosła 
musi oddać taki kwestionariusz, przed 
zastrzykiem. Wystarczy wyciąć formu-
larz, wypełnić i podpisać, by ograniczyć 
formalności w miejscu publicznym do 
minimum. Dzięki temu podczas pobytu w 
punkcie szczepień będziemy mogli skupić 
się na przyjęciu szczepionki. Sprawniej 
znaczy bezpieczniej.

AM

Wypełnij przed 
szczepieniem
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Wójt / #szczepimysię

Samorządy z Powiatu Poznańskiego, 
odpowiadając na apel rządu, wskazały 
lokalizację punktów szczepień powszech-
nych (PSP). Siedem z nich pozytywnie 
zaopiniował wielkopolski NFZ. Po uzy-
skaniu zgody Ministerstwa Zdrowia 
będą mogły rozpocząć szczepienia na 
początku maja. 

Będziemy mieli punkt szczepień  
powszechnych w Konarzewie

Wśród PSP, które uzyskały akceptację 
NFZ, jest zgłoszony przeze mnie punkt w 
Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnym 
w Konarzewie, przy ul. Poznańskiej 19. 
Będzie można w nim uruchomić sta-
nowiska dla 4 zespołów szczepiennych, 
które będą mogły zaszczepić nawet 4000 
osób tygodniowo. Jednak wszystko bę-
dzie zależało od ilości szczepionek jakie 
będą dostępne. Z naszego PSP będą mogli 
korzystać mieszkańcy Gminy Dopiewo 
i sąsiednich gmin, a nawet całej Polski. 
Rejestracja na szczepienia przeciwko Co-
vid-19 będzie się odbywała przez system 
ogólnopolski poprzez e-rejestrację do-
stępną na pacjent.gov.pl lub dzwoniąc 
całodobowo na bezpłatną infolinię 989. 
Szczepienia będą się odbywały 5 dni w 

tygodniu od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 
10:00 do 18:00. Odpowie-
dzialną za przy gotowanie 
i prowadzenie punktu w 
Konarzewie jest Gmina 
Dopiewo. 

 Partnerem medycz-
nym PSP jest Szpital 
Podolany. Zapewni on 
od 50 do 60 zespołów 
szczepiennych złożonych 
z medyków i pielęgniarek, 
które mogą obsłużyć 
mieszkańców powiatu 
poznańskiego.

Punkt szczepień po-
wszechnych w Konarzewie 
umożliwi uruchomienie 
masowych szczepień na 
terenie naszej Gminy. 
Jeśli do PSP szczepionki 
będą trafiać w dobrym 
tempie to w ciągu dwóch 
miesięcy możliwe jest 
podanie pierwszej daw-
ki szczepionki wszystkim 
chętnym. 

Wizytacja 
PSP  

Samorząd Gminy Dopiewo przygo-
tował Centrum Rehabilitacyjno – Kul-
turalne w  Konarzewie do uruchomienia 
punktu szczepień powszechnych. Kona-
rzewskie CRK odwiedzili 21 kwietnia 
2021 r. przedstawiciele Narodowego 
Funduszu Zdrowia, Szpitala Podolany 
i Powiatu Poznańskiego. W wizytacji 
udział wzięli przedstawiciele Gminy 
Dopiewo. Pod czas niej punkt został 
pozytywnie zaopiniowany i podpisano 
protokół jego odbioru. 

Rejestracja na szczepienia będzie 
prowadzona - standardowymi kana-
łami, wykorzystywanymi do zapisów 
na szczepienia w całej Polsce.  Zapisy  
będą prowadzone po podjęciu decyzji 
przez NFZ o rozpoczęciu działalności 
PSP w Konarzewie.

Uwaga: Zapisów na szczepienia 
nie będzie prowadzi Urząd Gminy 
Dopiewo, oraz Gminna Bibliote-
ka Publiczna i Centrum Kultury 
w Dopiewie.

AM

Do tej pory w Gminie Dopiewo 
działały 3 punkty szczepień, w tym:  
2 punkty w Skórzewie (LA MEDICA przy 
ul. Lawendowej 20 i BONUS 2001 Sp. 
z o.o. Sp. k. przy ul. Poznańskiej 74)  
i 1 punkt w Dąbrówce (UNICA CR Sp.  
z o.o. przy ul. Parkowej 9), które wykonują 
około 400 szczepień na tydzień. Placówki 
te nadal będą prowadziły szczepienia 
przeciwko Covid-19.

Zbyszko Górny 
Pełniący Funkcję Wójta Gminy 

Dopiewo 
Fot. Archiwum UG Dopiewo
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wysoko w rankingach

Dopiewo znalazło się na 8 miejscu 
w Polsce w rankingu miast i gmin, do 
których Polacy najchętniej się przepro-
wadzają i 15 miejscu pod względem do-
datniego salda migracji.

Zestawienie na podstawie  ostat-
nich danych GUS za I półrocze 2020 
r., dotyczących migracji we wszystkich 
polskich gminach opracował portal 
tuwartomieszkać.pl. Uwzględniono 
w nim saldo migracji, czyli różnicę 
między liczbą przeprowadzających się 
do danego miasta/gminy a liczbą osób 
wyprowadzających z niego. Czyli od 
liczby osób przeprowadzających się do 
jakiegoś miasta/gminy odjęto liczbę 
ludzi, którzy z niego się wyprowadzili. 
Podano też saldo migracji w przeliczeniu 
na 1000 mieszkańców, które wskazuje 
miejscowości, w których najszybciej 
przybywa mieszkańców – stąd drugie 
zestawienie: miast i gmin, które mają 
najwyższe dodatnie saldo migracji na 
1000 mieszkańców.

Na naszej liście nie ma innych miast 
wojewódzkich oprócz Warszawy, Kra-
kowa, Wrocławia, Gdańska i Rzeszowa, 
bo w każdym z nich, nie licząc Zielonej 
Góry (mającej dodatnie saldo migracji, 
ale za małe, by znaleźć się w rankingu), 
było więcej osób wyprowadzających się 
z tych miast niż przeprowadzających się 
do nich. Czyli mają one ujemne saldo 
migracji. Szczególnie zaskakuje wynik 
Poznania: osób, które się z niego wypro-
wadziło (w pierwszym półroczu 2020 
r.), było o 923 więcej, niż tych, które 
przeniosły się do stolicy Wielkopolski 
(saldo migracji na 1000 mieszkańców: 
minus 3,5).

Ciekawie wygląda to też na pozio-
mie województw. Tylko pięć z nich ma 
dodatnie saldo migracji (Mazowieckie, 
Małopolskie, Pomorskie, Dolnośląskie 
i Wielkopolskie), a pozostałe ujemne. 
Ujemne saldo migracji ma też większość 
polskich miast i gmin.

Trzeba przy tym wziąć pod uwagę, 
że dane GUS obejmują tylko osoby, któ-
re zameldowują się w danym mieście/
gminie lub z niego się wymeldowują. 
Ale gdyby uwzględnić także tych, któ-
rzy po przeprowadzce nie meldują się 
w nowym miejscu zamieszkania i nie 
wymeldowują ze starego (jest ich spo-
ro), to nasza lista wyglądałaby niemal 
identycznie – jak wynika m.in. z badań 
prowadzonych przez prof. Przemysława 
Śleszyńskiego z Zakładu Geografii Miast 
i Ludności w Instytucie Geografii i Zago-
spodarowania Przestrzennego Polskiej 

Dopiewo jedną z najchętniej wybieranych gmin  
na przeprowadzkę

Akademii Nauk.
 
Zestawienia:
I. Miasta i gminy, które miały naj-

większą nadwyżkę osób przeprowa-
dzających się do nich nad liczbą osób 
wyprowadzających się z tych miast gmin 
(uwzględnione są także osoby emigrujące 
za granicę) – dane GUS za I półrocze 
2020 r.
1. Warszawa: +2526 (nadwyżka osób 

przeprowadzających się do tego mia-
sta nad liczbą osób wyprowadzają-
cych się z niego) / +2,8 (saldo migracji 
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców)

2. Kraków: +1368 / +3,5
3. Wrocław: +638 / +2
4. Gdańsk: +622 / +2,6
5. Miasto Marki (okolice Warszawy): 

+592 / +33
6. Gmina miejsko-wiejska Żukowo – bez 

miasta Żukowo (okolice Trójmiasta): 
+573 / +33,2

7. Gmina Długołęka (okolice Wrocławia): 
+516 / +30,2

8. Gmina Dopiewo (okolice Poznania): 
+487 / +34,3

9. Gmina miejsko-wiejska Kórnik – bez 
miasta Kórnik (okolice Poznania) 
+472 / +42,6

10. Gmina Lesznowola (okolice Warsza-
wy): +437 / +30,3

11. Gmina Czernica (okolice Wrocławia): 
+410 / +48,5

12. Gmina Dobra Szczecińska (okolice 
Szczecina): +395 / +32,2

13. Miasto Kobyłka (okolice Warszawy): 
+387 / +31,3

14. Gmina miejsko-wiejska Swarzędz 
– bez miasta Swarzędz – (okolice 
Poznania): +384 / +35,6

15. Gmina Tarnowo Podgórne (okolice 
Poznania): +381 / +26,9
 
II. Miasta z najwyższym dodatnim 

saldem migracji w przeliczeniu na 1000 
mieszkańców – dane GUS za I pierwsze 
półrocze 2020 r.
1. Gmina Stawiguda (okolice Olsztyna): 

+ 59,4 (saldo migracji w przeliczeniu 
na 1000 mieszkańców) / +319 ((nad-
wyżka osób przeprowadzających się 
do tej gminy/miasta nad liczbą osób 
wyprowadzających się z niej/niego)

2. Miasto Siechnice (okolice Wrocławia): 
+48,6 / +206

3. Gmina Czernica (okolice Wrocławia): 
+48,5 / +410

4. Gmina Wieliszew (okolice Warszawy): 
+48,2 / +372

5. Gmina miejsko-wiejska Siechnice, bez 
miasta Siechnice – wiejska (okolice 
Wrocławia): +46,9 / +348

6. Gmina Jerzmanowa (Dolnośląskie – 
okolice Głogowa): +43,4 / +113

7. Gmina Kosakowo (okolice Gdyni): 
+42,7 / +337

8. Gmina miejsko-wiejska Kórnik – bez 
miasta Kórnik (okolice Poznania): 
+42,6 / +472

9. Gmina Kleszczewo (okolice Poznania): 
+40 / +180

10. Gmina Łomianki (okolice Warszawy): 
+36,9 / +189

11. Gmina miejsko-wiejska Swarzędz 
– bez miasta Swarzędz (okolice 
Poznania): +35,6 / +384

12. Gmina Miękinia (okolice Wrocławia): 
+35,3 / +304

13. Gmina miejsko-wiejska Wasilków, 
bez miasta Wasilków (okolice Bia-
łegostoku): +35,1 / +105

14. Gmina miejsko-wiejska Grodzisk 
Mazowiecki, bez miasta Grodzisk 
Mazowiecki (okolice Warszawy): 
+35 / +297

15. Gmina Dopiewo (okolice Poznania): 
+34,3 / +487

Z obu zestawień widać wyraźnie, że 
Polacy najczęściej przeprowadzają się 
do kilku największych polskich miast 
oraz w ich okolice.

Gdy spojrzy się na dane dotyczące 
wszystkich miast i gmin, to można też 
zauważyć, że w większości miast ludzie 
masowo przeprowadzają się do okalają-
cych je mniejszych miejscowości. Czyli 
na ogół to przeprowadzka z mieszkania 
w bloku lub kamienicy do własnego dom-
ku pod miastem. Ten trend, nazwany 
suburbanizacją, to najsilniejszy dziś trend 
migracyjny w Polsce. Ale w zdecydowanej 
większości polskich miast zmniejsza się 
przez tę tendencję liczba mieszkańców. 
I często zmniejsza się w szybkim tempie. 
Jeśli to się nie zmieni, prędzej czy później 
doprowadzi to do kryzysu tych miast. 
Bo przy mniejszej liczbie mieszkańców, 
a co za tym idzie mniejszych wpływach 
z podatków, będą musiały one utrzymać 
tę samą infrastrukturę.

Źródło: tuwartomieszkać.pl 
Fot. Paweł Dykban
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wysoko w rankingach / wyróżnienie

Urząd Gminy Dopiewo został dwu-
krotnie wyróżniony w konkursie „Inno-
wacyjny Samorząd 2021” – kreatywność 
w czasach pandemii. Organizatorem 
konkursu był Serwis Samorządowy PAP. 
Dostrzeżone zostały projekty umożli-
wiające w Dopiewie lepszą komunikację 
urzędu z mieszkańcami. 

Udział w tegorocznej edycji konkursu 
wzięło 226 samorządów z całego kraju, 
które zgłosiły 396 projektów. To, mimo 
pandemii, o ponad 30 proc. więcej niż 
przed rokiem. Udział w konkursie nie 
wiązał się z wniesieniem jakiejkol-
wiek opłaty. Przyznano 17 nagród i 48 
wyróżnień w pięciu kategoriach kon-
kursowych – miasta powyżej 200 tys. 
mieszkańców, gminy miejskie, gminy 
miejsko-wiejskie, gminy wiejskie oraz 
powiaty. Gala finałowa odbyła się on-
-line 15 kwietnia 2021r.

Od kilkunastu miesięcy ciężar walki 
z COVID-19 spoczywa nie tylko na admi-
nistracji rządowej, ale i na samorządzie. 
To wójtowie, burmistrzowie, prezydenci 
miast i starostowie rozwiązują na bie-
żąco codzienne problemy szpitali, szkół 
i przedsiębiorców, a przede wszystkim 
mieszkańców zarządzanych przez siebie 
gmin i powiatów. Dla samorządów był 
to czas ciężkiej próby, ale i okazja do 
wykazania się kreatywnością i wyko-
rzystania dramatycznych okoliczności 
zewnętrznych do wprowadzenia różnego 
rodzaju innowacyjnych usprawnień tech-
nologicznych, procesowych, społecznych, 
komunalnych, edukacyjnych, dotyczą-
cych instrumentów i usług wsparcia oraz 
w wielu innych obszarach.

Najważniejszymi kryteriami oceny 
były nowatorstwo w skali kraju i rezultaty 
zastosowanych rozwiązań oraz poten-
cjał do zainspirowania innych jednostek 
samorządu terytorialnego do podejmo-
wania podobnych kreatywnych działań.

Gminę Dopiewo wyróżniono za:
Wykorzystywanie „Systemu powia-

domień podatkowych” - SMS lub email 
(dopiewo.pl/podatek). System informuje 
podatników o terminie zapłaty lub o po-
wstaniu zaległości z tytułu podatków 
i opłat lokalnych. System informowania 
podatników o terminie zapłaty lub o po-

Mamy innowacyjny urząd

wstaniu zaległości z tytułu podatków 
i opłat lokalnych funkcjonuje w Urzędzie 
Gminy Dopiewo. Podatnik, który zare-
jestruje swój numer telefonu w systemie 
powiadomień podatkowych SMS otrzy-
muje krótkie wiadomości tekstowe (sms-
-y) przypominające o terminie płatności 
(nie wcześniej niż 7 dni przed upływem 
terminu) lub w przypadku niezapłace-
nia w terminie podatku o występowaniu 
zaległości (w terminie nie później niż 21 
dni po upływie terminu płatności). Jeżeli 
zobowiązany uiści zaległości w terminie 
7 dni od daty otrzymania wiadomości 
tekstowej (sms), to unika dodatkowych 
kosztów windykacyjnych. W Urzędzie 
Gminy Dopiewo funkcjonuje też system 
powiadomień SMS, informujący o waż-
nych wydarzeniach, zagrożeniach i in-
nych sprawach gminnych. Wystarczy 
jednorazowa rejestracja, by otrzymywać 
wiadomości bezpośrednio na telefon. 
Łącznie z obu systemów korzysta pra-
wie 4 tys. mieszkańców. Zachęcamy do 
rejestracji w obu systemach.

Wykorzystywanie portalu poświęco-
nego budżetowi gminy (dopiewo.budze-
tyjst.pl) do przekazywania informacji 
o budżecie i inwestycjach gminnych. 
Narzędzie to umożliwia zapoznanie 
się z dochodami oraz wydatkami gminy 
w różnych przekrojach, a także obliczenie 
kwoty pochodzącej z naszych podatków 
jaka zasila budżet gminy.

Główne nagrody otrzymali: Lublin, 
Dąbrowa Górnicza, Międzychód, Bieliny 

oraz Powiat Przysuski.  
- Urząd Miasta Lublin - Platforma współ-

pracy szkół zawodowych, uczniów, 
pracodawców i Gminy Lublin „Sta-
wiamy na zawodowców” (lubelskie),

- Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej 
- Dialog zamiast rywalizacji - Dą-
browski Budżet Partycypacyjny 2.0 
(śląskie),

- Starostwo Powiatowe w Przysusze 
- „Innowacyjny model pomocy 
awatar opiekuna osoby starszej.” 
(mazowieckie),

- Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie 
- Innowacyjny Urząd (wielkopolskie),

- Urząd Gminy Bieliny - Wdrożenie 
pakietu 71 innowacyjnych e-usług 
zwiększających dostępność do cy-
frowej informacji sektora publicz-
nego (świętokrzyskie).

Zwycięzców i wyróżnionych wybra-
ła kapituła konkursu, w której zasiedli: 
Daniel Baliński, zastępca dyrektora De-
partamentu Strategii w Ministerstwie 
Funduszy i Polityki Regionalnej; Rudolf 
Borusiewicz, dyrektor biura Związku Po-
wiatów Polskich; prof. Stanisław Łobej-
ko, Szkoła Główna Handlowa; Justyna 
Orłowska, pełnomocnik Prezesa Rady 
Ministrów ds. GovTech; dr Tomasz Pile-
wicz, Szkoła Główna Handlowa; Andrzej 
Porawski, dyrektor biura Związku Miast 
Polskich; Leszek Świętalski – sekretarz 
generalny Związku Gmin Wiejskich RP 
oraz Anna Banasik - redaktor naczelny 
Serwisu Samorządowego PAP. 

Patronat honorowy nad konkursem 
objął Prezes Rady Ministrów Mateusz 
Morawiecki oraz Ministerstwo Rozwo-
ju, Pracy i Technologii, Ministerstwo 
Funduszy i Polityki Regionalnej, a także 
GovTech Polska. Partnerem strategicz-
nym była spółka PGNiG.

Beata Spychała,  
Referat Promocji i Rozwoju Gminy 

Fot. Archiwum UG

Marcowa sesja Rady Gminy Dopiewo 
i wspólne posiedzenie jej komisji, zo-
stały odwołane ze względu na sytuację 
epidemiczną. Do relacji z sesji wrócimy 
w następnym numerze, chyba że rozwój 
sytuacji spowoduje przesunięcie obrad. 

Sesje Rady Gminy Dopiewo odby-
wają się raz w miesiącu - najczęściej w 
ostatnie poniedziałki miesiąca. Podczas 
nich uchwalane są uchwały, będące 
aktami prawa lokalnego, podejmowa-
ne są stanowiska i omawiane sprawy 
bieżące. W okresie między sesjami od-

Bądź w kontakcie z radnym

bywają się posiedzenia stałych komisji 
Rady Gminy, których wyodrębniono 5. 
Rada może powołać do życia również 
komisje tymczasowe, do rozwiązania 
konkretnej sprawy.

Rada Gminy liczy 21 radnych, którzy 
są reprezentantami wspólnoty samorzą-
dowej, wybranymi w wyborach – obecnie 
na 5-letnią kadencję (wcześniej kadencje 
były 4-letnie). Niżej, w tabeli, podajemy 
dane kontaktowe radnych i informacje 
o komisjach, do których należą. 

AM
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Rada Gminy

Rozmowa z Mariolą Walich, 
radną w Radzie Gminy Dopiewo, 
wiceprzewodniczącą Komisji Skarg 
Wniosków i Petycji i członkiem 
Komisji Oświaty, Kultury, Spor-
tu, Zdrowia, Turystyki i Promocji 
Gminy Dopiewo

Jak długo jest Pani radną? 
- Jestem radną już trzecią kadencję. 

Funkcjonuję w niej od 2006 r., ale z prze-
rwą między 2010 a 2014 rokiem. Każda 
z tych kadencji była inna. Zmieniała się 
wielkość Gminy, liczba mieszkańców, 
problemy, jakie mieliśmy jako radni do 
rozwiązania. Gdy zostałam radną po 
raz pierwszy, mieszkało nas w Gminie 

Radna pierwszego kontaktu 
Dopiewo o połowę mniej, jakieś 14 ty-
sięcy, a Rada liczyła 16 radnych, czyli 
o 5 mniej niż teraz. Poszczególne Rady 
różniły się oczywiście pod względem 
składu. Podział mandatów wpływa 
na to, czy dominuje współpraca, czy 
rywalizacja. Ostatnie dwie kadencje 
sprzyjają sprawnemu załatwianiu 
spraw. Zgodna większość nadaje ton 
pracom w komisjach i na sesji.

Co te trzy kadencje w Pani przy-
padku łączy?

-  Tym, co je łączy jest praca w Ko-
misji Oświaty. Bardzo interesuje mnie 
wykształcenie dzieci i młodzieży. 

Zawodowo pracuje Pani na po-
czcie. Czym się tam Pani zajmuje?

-  Od 20 lat prowadzę Agencję Pocz-
tową w Skórzewie, mieszczącą się na ul. 
Działkowej 21, która wykonuje wszyst-
kie usługi pocztowe. Ludzie wysyłają 
i odbierają listy i paczki, wpłacają i 
wypłacają pieniądze. Zatrudniam 2 
osoby do obsługi klientów. 

Czy praca na poczcie pomaga 
w zrozumieniu potrzeb miesz-
kańców?

- Praca w bezpośrednim kontakcie 

z ludźmi daje mi dostęp do informacji. 
Zresztą podobnie do tego podchodzą 
mieszkańcy  Skórzewa i wykorzystują tę 
moją dostępność, by porozmawiać o rze-
czach dla nich i dla naszej miejscowości 
i Gminy ważnych. Z moich obserwacji 
wynika, że obydwie strony doceniają tę 
możliwość. Oczywiście w ślad za plusami 
idą i minusy, bo przecież rozmawia się 
nie tylko o rzeczach łatwych, prostych 
i przyjemnych. Przykładem może być 
rejonizacja szkół w Skórzewie z 2017 r., 
wiążąca się  z koniecznością przemiano-
wania gimnazjum w szkołę podstawową 
i przeniesienia części uczniów ze szkoły 
podstawowej nr 1 do powstającej na 
bazie gimnazjum szkoły podstawowej 
nr 2.  Praca radnego polega na roz-
wiązywaniu spraw, pośredniczeniu w 
przekazywaniu informacji i wyjaśnianiu 
rzeczy niekiedy niezrozumiałych.

Ile osób codziennie Panią od-
wiedza?

- Przez pocztę przewija się dziennie 
120 – 150 osób. Nie są to każdego dnia te 
same osoby. Spora część 8-tysięcznego 
Skórzewa mnie regularnie odwiedza. 
Nie wszystko da się przenieść do In-
ternetu, a już na pewno nie kontaktu 
i rozmowy, które na żywo są zupełnie 
inne niż w wersji wirtualnej, której 

Imię i nazwisko radnego 
(porządek alfabetyczny)

Funkcje w Radzie Gminy, 
członkostwo w komisjach

Wybrany w okręgu  
obejmującym sołectwa … Telefon E-mail

A B C D E

1. Tadeusz Bartkowiak Członek: KBFIPPOP,  
KRŁPOŚ

Dopiewo, Dopiewiec, Konarzewo,  
Trzcielin i Więckowice 782 722 438 tadeusz.bartkowiak@dopiewo.pl

2. Jan Bąk Przewodniczący  
KBFIPPOP,

Gołuski, Dąbrówka,  
Palędzie i Zakrzewo 605 585 975 jan.bak@dopiewo.pl

3. Krzysztof Dorna Członek KRŁPOŚ Dąbrowa i Skórzewo 609 970 277 krzysztof.dorna@dopiewo.pl

4. Wojciech Dorna 
Wiceprzewodniczący  

Rady Gminy, czło-
nek KBFIPPOP,

Zakrzewo, Dąbrówka,  
Palędzie i Gołuski 602 529 859 wojciech.dorna@dopiewo.pl

5. Piotr Dziembowski 
Wiceprzewodniczący  

Rady Gminy, czło-
nek KBFIPPOP,

Skórzewo i Dąbrowa 609 046 713 piotr.dziembowski@dopiewo.pl

6. Agnieszka Grześkowiak Członek: KBFIPPOP,  
KRŁPOŚ

Dąbrówka, Palędzie,  
Zakrzewo i Gołuski 609 301 433 agnieszka.grzeskowiak@dopiewo.pl

7. Marta Jamont Przewodnicząca  
KRŁPOŚ

Dąbrówka, Palędzie,  
Zakrzewo i Gołuski 697 851 338 marta.jamont@dopiewo.pl

8. Paweł Jazy Przewodniczący  
KOZKTSP

Konarzewo, Dopiewo,  
Dopiewiec, Trzcielin i Więckowice 695 214 993 pawel.jazy@dopiewo.pl

9. Magdalena Kaczmarek Wiceprzewodnicząca 
KR, członek KOZKTSP Skórzewo i Dąbrowa 505 301 294 magdalena.kaczmarek@dopiewo.pl

10. Krzysztof Kołodziejczyk Członek:  
KBFIPPOP, KR

Dąbrówka, Palędzie,  
Zakrzewo i Gołuski 600 323 163 krzysztof.kolodziejczyk@dopiewo.pl

11. Jakub Kortus Członek: KBFIPPOP,  
KRŁPOŚ

Dopiewo, Dopiewiec, Konarzewo,  
Trzcielin i Więckowice 698 259 006 jakub.kortus@dopiewo.pl

12. Klemens Krzywosądzki Członek KOZKTSP Skórzewo i Dąbrowa 574 236 116 klemens.krzywosadzki@dopiewo.pl

13. Anna Kwaśnik Członek KOZKTSP Dopiewo, Dopiewiec, Konarzewo,  
Trzcielin i Więckowice 501 758 062 anna.kwasnik@dopiewo.pl

14. Ilona Łysiak Członek: KOZKTSP, 
KRŁPOŚ

Dopiewo, Dopiewiec, Konarzewo,  
Trzcielin i Więckowice 661 238 916 ilona.lysiak@dopiewo.pl

15. Przemysław Miler Członek: KRŁPOŚ Dąbrowa i Skórzewo 693 101 582 przemyslaw.miler@dopiewo.pl
16. Walenty Moskalik Członek: KRŁPOŚ Skórzewo i Dąbrowa 698 222 591 walenty.moskalik@dopiewo.pl

17. Justin Nnorom Przewodniczący KR, 
członek KOZKTSP

Dąbrówka, Palędzie,  
Zakrzewo i Gołuski 789 141 101 justin.nnorom@dopiewo.pl

18. Leszek Nowaczyk Przewodniczący Rady 
Gminy Dopiewo

Dopiewo, Dopiewiec, Konarzewo,  
Trzcielin i Więckowice 607 294 910 leszek.nowaczyk@dopiewo.pl

19. Mariola Nowak Członek KOZKTSP, KR Dopiewiec, Dopiewo, Konarzewo,  
Trzcielin i Więckowice 508 399 521 mariola.nowak@dopiewo.pl

20. Piotr Strażyński Członek  
KBFIPPOP, KR Skórzewo i Dąbrowa 660 401 702 piotr.strazynski@dopiewo.pl

21. Mariola Walich Członek KOZKTSP Skórzewo i Dąbrowa 695 998 383 mariola.walich@dopiewo.pl
Skróty użyte w kolumnie B: KBFIPPOP - Komisja Budżetu, Finansów, Inwestycji, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej ; KOZKTSP - Komisja 

Oświaty, Zdrowia, Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji ; KRŁPOŚ - Komisja Rolnictwa, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska; KR - Komisja Rewizyjna 
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Rada Gminy

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, 
Zdrowia, Turystyki i Promocji Gminy 
Dopiewo zajmuje się rozległym obsza-
rem. Wiodącą tematykę prac tej Komisji 
stanowi oświata, który w związku z cią-
głym rozwojem gminy Dopiewo wyma-
ga wieloaspektowych działań. W czasie 
prac, w tej kadencji, poruszano wiele 
tematów związanych m.in. z rozwojem 
bazy oświatowej, obwodami szkolny-
mi, kryteriami naboru do przedszkoli, 
nagrodami dla kadry nauczycielskiej i 
organizacją szkół. 

Komisja mierzyła i mierzy się w tej 
kadencji z wieloma zagadnieniami zwią-

Oświata i nie tylko
zanymi z bieżącym działaniem oświaty 
w gminie na tle uwarunkowań zewnętrz-
nych. Nasze działania ciągle koncentrują 
się na dostosowaniu gminnych placówek 
szkolnych do warunków funkcjonowania 
po reformie. Choć sama reforma miała 
miejsce w 2017 r., jej reperkusje widoczne 
są nadal i będą widoczne w kolejnych 
latach, nie tylko w wymiarze organizacyj-
nym, ale i finansowym. Reforma zrodziła 
konieczność przeorganizowania szkół, 
zwiększenia ich kubatury, powstania no-
wych, a w wyjątkowych przypadkach 
przeniesienia wybranych oddziałów. 
Dotychczasowe sześcioklasowe szkoły 
podstawowe stały się ośmioklasowe, a 
gimnazja zostały zlikwidowane. 

Z punktu widzenia oświaty ważne 
było zapewnienie ciągłości działania w 
obliczu przerwania tradycyjnych zajęć 
dydaktycznych, wywołanego pandemią 
Covid-19. Dyskusje Komisji zmierzały 
do zapewnienia uczniom naszych szkół 
i przedszkoli bezpiecznej nauki w wa-
runkach stacjonarnych, a także zabez-
pieczenia możliwości pobierania nauki 
zdalnie. Obecnie przygotowujemy się do 
trudnych tematów związanych z prze-
ciwdziałaniem negatywnym skutkom 

nauki zdalnej. Jest to bardzo rozbudo-
wany temat i wiąże wątki edukacyjne  
i psychologiczno-pedagogiczne.  Zdajemy 
sobie sprawę, że będzie to długofalowy 
proces, ale chcemy stworzyć w naszych 
placówkach oświatowych korzystne moż-
liwości do powrotu nauki na właściwe 
tory, jak tylko sytuacja epidemiczna na 
to pozwoli. 

W ostatnim czasie Komisja zinten-
syfikowała podejmowanie tematów 
związanych z sytuacją epidemiczną i 
dostępnością służby zdrowia. W zakresie 
tych obszarów gmina nie ma wielu kom-
petencji, bowiem wszystkie znajdujące się 
na terenie gminy przychodnie i ośrodki 
zdrowia należą do sektora prywatnego. 
Mimo to, członkowie Komisji regularnie 
dyskutują na temat stworzenia w gmi-
nie korzystnych warunków dla ochrony 
zdrowia. Temat ten jest szczególnie waż-
ny chociażby w kontekście organizacji 
szczepień. Zabiegi władz gminy i Komisji 
przyniosły skutek i na naszym terenie 
znajdzie się jeden z siedmiu masowych 
punktów szczepień na terenie Powiatu 
Poznańskiego, w Konarzewie. 

Komisja, której mam zaszczyt prze-
wodniczyć to nie tylko tematy oświatowe 
i związane ze zdrowiem. Regularnie zaj-
mujemy się również tematami dotyczą-
cymi kultury i sportu, choć działalność 

przez pandemię czasem każdy z nas 
ma dosyć, nawet jeśli jest zagorzałym 
zwolennikiem postępu informatycznego.

Co ich interesuje? 
- Rozmawiamy o bieżących spra-

wach naszego Skórzewa i Gminy Do-
piewo. Czasem ma ktoś nie cierpiącą 
zwłoki sprawę do załatwienia lub chce 
zasięgnąć rady. Jak tu odmówić rady 
będąc radną? Lubię pracę społeczną. 
Mieszkańcy mi ufają, co mnie moty-
wuje do działania. Potwierdzeniem 
tego może być także moja aktywność 
w Radzie Sołeckiej, w której udzielam 
się już 11 rok.

Od kiedy mieszka Pani w Skó-
rzewie? 

- Od ponad 50 lat, ale urodziłam się 
w innej miejscowości. Rodzice podjęli 
decyzję  o przeprowadzce do Skórzewa, 
które cały czas jest i moim domem.

Pracuje Pani w Radzie Gminy 
Dopiewo w Komisji , Kultury, Spor-
tu, Zdrowia, Turystyki i Promocji 
Gminy Dopiewo. Jakie tematy są 
Pani szczególnie bliskie?

- W centrum moich zainteresowań 
są dzieci i młodzież. Zależy mi na tym, 
by nauczanie było w naszej Gminie na 
jak najwyższym poziomie. Nasze szkoły, 
nasi uczniowie i nauczyciele uzyskują 
wysokie wyniki.  Nie wiemy jeszcze jakie 

spustoszenie spowodowała epidemia, 
ale i z tym problemem, jakikolwiek by 
on nie był, przyjdzie nam się zmierzyć. 

Jest Pani również Wiceprze-
wodniczącą Komisji Skarg, Wnio
sków i Petycji. Czym się ta komisja 
zajmuje?

- Komisja ta zbiera się w zależno-
ści od potrzeb, jak trzeba rozpatrzyć 
sprawę, bo jest na to przewidzianych 
14 dni od daty wpływu do Rady. Pracy 
jest więc dużo mniej niż w wielotema-
tycznej Komisji Oświaty. Najczęściej 
są to skargi zgłaszane w sprawach 
ogólnych, nie do końca związanych 
z samorządem. Ostatnio na przykład 
dotyczyły szczepień na Covid-19. Ale 
są i takie, które dotyczą miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzen-
nego lub przedstawicieli samorządu. 

Z jakich swoich osiągnięć jest 
Pani najbardziej zadowolona?

- Każda sprawa jest ważna. Szcze-
gólnie pamiętam pierwszy wniosek in-
westycyjny, jaki złożyłam jako radna, 
który dotyczył budowy przedszkola przy 
ul. Kolejowej w Skórzewie. Konsekwent-
nie dążyłam do jego realizacji, co się 
ostatecznie udało, ale wielu radnych 
miało mnie wtedy po dziurki w nosie. 
Ważne są dla mnie również projekty 
ulic i kanalizacji.

Co chciałaby Pani zrobić dla 
Skórzewa i Gminy do końca ka-
dencji

- Najważniejsze jest rozwiązanie 
problemu wyjazdu i wjazdu do Skó-
rzewa, wynikający z przyrostu liczby 
mieszkańców i samochodów. Trzeba 
poważnie pomyśleć o połączeniu Skó-
rzewa z drogą wojewódzką 307, żeby 
odciążyć wykorzystywane arterie. Trze-
ba też ograniczyć dynamikę osiedlania 
się nowych mieszkańców, stawiać na 
rozwój budownictwa jednorodzinnego 
zamiast wielorodzinnego. Istotne jest też 
animowanie życia kulturalnego. Marzy 
mi się Dom Kultury w Skórzewie z praw-
dziwego zdarzenia, między Skórzewem 
a Dąbrówką, w którym dostępna byłaby 
szeroka oferta – dla młodzieży, seniorów, 
dzieci, mieszkańców w każdym wieku.

Jakie są Pani pozazawodowe 
i pozasamorządowe zaintereso-
wania?

- Pływanie i książki. Dopóki nie było 
lockdown’u jeździłam na basen trzy razy 
w tygodniu. Jak to wszystko minie, wró-
cę do pływania. Do poduszki czytam 
ostatnio książki Katarzyny Grocholi.

Dziękuję za rozmowę 
Rozmawiał: Adam Mendrala 

Fot. Archiwum M. Walich
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obu tych sfer została istotnie wstrzy-
mana przez pandemię koronawirusa. 
Nie możemy jednak zapominać o tych 
dziedzinach, bo wiemy, że dynamicz-
ny rozwój Gminy Dopiewo determinuje 
potrzeby aktywności kulturalnej i spor-
towej. Chciałbym także, aby Komisja 

szerzej zajęła się sprawami turystyki. 
Mamy piękne tereny w naszej Gminie, 
stworzone do aktywnego wypoczynku, 
myślę że warto je promować choćby przez 
stworzenie ścieżki dydaktycznej, czy też 
przewodnika po szlakach rowerowych 
w naszej Gminie. 

Paweł Jazy, Przewodniczący Komisji 
Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, 

Turystyki i Promocji Gminy  
Dopiewo w Radzie Gminy Dopiewo 

Fot. Archiwum P. Jazego

Masowe punkty szcze-
pień w Powiecie Poznań-
skim

Wystarczą cztery tygodnie, aby 
mieszkańców Powiatu Poznańskiego 
zaszczepić przeciwko koronawirusowi. 
Do wojewody wielkopolskiego trafiła li-
sta proponowanych punktów masowych 
szczepień, którą, za pośrednictwem Po-
wiatu Poznańskiego, zgłosili wójtowie i 
burmistrzowie 17 gmin. Jest tylko jeden 
warunek. Potrzeba nielimitowanej liczby 
szczepionek.

Dzięki wskazaniu tych lokalizacji 
jesteśmy w stanie przyjąć 95 tysięcy 
osób tygodniowo. Każda gmina za-
proponowała co najmniej jedno, a w 
niektórych przypadkach dwa i więcej 
miejsc. Decyzja o ich liczbie należy do 
wojewody wielkopolskiego i Narodowego 
Funduszu Zdrowia.  Na przekazanej mu 
liście znalazły się 23 punkty, które mogą 
być organizowane w halach sportowych, 
salach widowiskowych, na tarnowskich 
termach czy domach kultury.  Ostateczna 
liczba punktów ma powstać do połowy 
kwietnia, o czym będziemy informować 
na stronie internetowej www.powiat.
poznan.pl.

 Dzięki umowie ze Szpitalem Podo-
lany do obsługi stanowisk zapewnione 
zostały zespoły szczepienne (złożone z 
medyka i pielęgniarek). Warto podkreślić, 
że z punktów będą mogli skorzystać nie 
tylko mieszkańcy powiatu. Nie zamykamy 
się na Poznań. Jeśli pojawią się chętni, 
to także oni zostaną zaszczepieni.  

Zakwalifikować do szczepienia będzie 
mógł lekarz, felczer, stomatolog, pielę-
gniarka, położna i ratownik medyczny. 

Porozmawiajmy o Powiecie
Zastrzyk będzie można przyjąć nie tyl-
ko w przychodni czy szpitalu, ale też w 
mobilnym punkcie szczepień, zakładzie 
pracy, a nawet w aptece. Aby móc podać 
szczepionkę, należy przejść specjalny 
kurs. Uprawnienia takie zdobędą m.in. 
farmaceuci i fizjoterapeuci. Dodatkowo 
możliwe stanie się pozyskanie szczepio-
nek dla pracowników przez firmy za-
trudniające minimum 500 osób.

Sołtys Zakrzewa  
wyróżniony 

 Powiat Poznański od kilku lat organi-
zuje Powiatowy Dzień Sołtysa, który jest 
wyrazem wdzięczności za pracę włodarzy 
wsi z naszego regionu. Doceniamy w 
ten sposób ich wkład w rozwój „małych 
ojczyzn” oraz aktywizację i integrację 
mieszkańców. Ze względu na pandemię 
w tym roku w spotkaniu w Starostwie 
Powiatowym w Poznaniu mogło wziąć 
udział tylko 9 gospodarzy cieszących się 
tą funkcją od nieprzerwanie 30 (i więcej) 
lat. Otrzymali oni specjalną statuetkę, 
a do pozostałych ponad 240 sołtysów z 
naszego powiatu wysłaliśmy listy gra-
tulacyjne i upominki.

 Wśród uhonorowanych znalazł się 
Albin Marian Czekalski, który od 41 
lat jest sołtysem Zakrzewa. Swoją pra-
cę rozpoczynał kiedy sołectwo liczyło 
500 mieszkańców, a do dyspozycji było 
5 telefonów. Dziś wieś zamieszkuje trzy 
razy więcej osób, rozwija się ona w szyb-
kim tempie, a sam sołtys od wielu lat 
nieprzerwanie zaskakuje swoją aktyw-
nością i… zamiłowaniem do tańca. M. 
Czekalski, jako wielki amator zakrzew-
skiej kultury, bardzo chętnie występuje 
w zespole tanecznym, który prezentuje 
ludowe tańce, należał też do amator-
skiego teatru.

Specjalną nagrodą został wyróżniony 
sołtys Skórzewa, Walenty Moskalik.

Cieszę się, że w naszym regionie 
działają sołtysi z długim stażem. To 
osoby z żyłką społeczników, dobrze 
znające mieszkańców oraz cieszące się 
ich zaufaniem. Wyróżnionym gospoda-
rzom jeszcze raz serdecznie gratuluję, a 

wszystkim włodarzom dziękuję, że dbają 
o dobro lokalnych wspólnot, zmieniając 
na lepsze otaczającą rzeczywistość.

Po 2 mln zł dla kultury 
i niepełnosprawnych 
uczniów

Pandemia sprawia, że z dużymi trud-
nościami borykają się także instytucje 
kultury. Dlatego, wspólnie z miastem 
Poznań, postanowiliśmy udzielić 2-mi-
lionowego wsparcia popularnemu i lu-
bianemu przez mieszkańców regionu Te-
atrowi Muzycznemu, który działa już od 
65 lat. Propaguje działalność artystyczną 
i wzmacnia rangę metropolii na mapie 
kraju, zaspokajając jednocześnie potrzeby 
kulturalne miłośników koncertów, musi-
cali czy twórczości muzyczno-poetyckiej.  
W tym i w przyszłym roku instytucja 
otrzyma na swoją bieżącą działalność 
po pół miliona zł, w roku 2023 zaś  
– 1 mln zł. Takie wsparcie jest efektem 
zeszłorocznej deklaracji pomocy zawartej 
w liście intencyjnym podpisanym przez 
Powiat Poznański i miasto Poznań.

Współpraca Teatru i powiatu po-
znańskiego uzyskała pierwsze konkret-
ne efekty pod koniec grudnia 2020. Na 
Facebooku oraz kanale YouTube odbyła 
się premiera wyjątkowego spektaklu z 
największymi przebojami musicalowymi 
pt. „Bądźmy razem. Koncert dla pracow-
ników ochrony zdrowia”. Wydarzenie 
to, współfinansowane przez powiat, 
zadedykowano tym, którzy każdego 
dnia stawiają czoło pandemii. Od cza-
su premiery widowisko obejrzało blisko 
400 tysięcy osób. Koncert można nadal 
oglądać bezpłatnie na kanale YouTube. 
Będzie emitowany do czerwca. 

Dzięki współpracy pomiędzy naszymi 
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samorządami, Teatr Muzyczny będzie 
pokazywać spektakle i koncerty dla bar-
dzo licznej grupy widzów aglomeracji 
poznańskiej, w tym dla mieszkańców 
powiatu. Mimo iż obecnie w wyniku 
pandemii repertuar został przeniesiony 
do sieci, wsparcie finansowe, jakie pla-
nujemy przekazać tej instytucji kultury 
jest bardzo potrzebne. 

Pomoc finansowa powiatu obejmie 
także samorządowe szkolnictwo spe-
cjalne tworzone przez miasto Poznań. 
Korzystają z niego również nasi miesz-
kańcy. Wsparcie szkół specjalnych jest 
konieczne, ponieważ środki z budżetu 
państwa nie wystarczają na zapewnie-
nie niepełnosprawnym uczniom warto-
ściowej i dostosowanej do potrzeb oraz 
zmieniających się warunków oferty edu-
kacyjnej. Wsparcie zostanie udzielone 
jeszcze w tym roku. Zarezerwowaliśmy 
na nie 2 mln zł.

Więcej na wymianę  
starych pieców

Powiat poznański od lat pomaga 
mieszkańcom w modernizowaniu lub 
likwidacji pieców opalanych węglem 
czy drewnem. Usunięcie źródeł niskiej 
emisji ma ograniczyć przedostawanie 
się do atmosfery toksycznych związków 
oraz szkodliwych pyłów. W tym roku do 
Starostwa Powiatowego wpłynęła re-
kordowa liczba wniosków o dotację na 
ten cel. Aby zapewnić środki wszystkim, 
Rada Powiatu w Poznaniu zdecydowała 
o zwiększeniu puli z 1,5 mln zł do 2,7 
mln zł.

Refundacja kosztów dotyczy zamiany 
kotła opalanego paliwem stałym na piec 
gazowy, możliwe jest też podłączenie się 
do sieci miejskiej czy montaż ogrzewania 
elektrycznego. Osoby, które mieszkają 

tam, gdzie nie ma dostępu do sieci gazo-
wej, mogą stosować piece na opał stały 
pod warunkiem posiadania specjalnych 
certyfikatów. Wysokość dotacji może 
wynieść 80% zgłoszonych we wniosku 
kosztów netto, jednakże nie więcej niż 7 
000 zł na lokal (w przypadku wniosku-
jącej wspólnoty mieszkaniowej – 14 000 
zł).  Poprawa jakości życia mieszkańców 
powiatu jest dla nas priorytetem. Mimo 
że pandemia koronawirusa wymusza 
na nas podejmowanie działań w innych 
obszarach, nie zapomnieliśmy, że to czym 
oddychamy jest także ogromnie ważne 
dla naszego zdrowia. 

Tomasz Łubiński,  
Wicestarosta Poznański  

Fot. Archiwum T. Łubińskiego  
Zapraszamy do odwiedzania 

strony: powiat.poznan.pl

Od dawna nie jest już dobrem wol-
nym, z którego można korzystać bez 
ograniczeń. Jest jej coraz mniej, bywa 
przyczyną wojen w różnych częściach 
świata. W Europie tak źle jeszcze nie 
jest, ale i tak woda staje się przedmiotem 
coraz większej troski. Trzeba ją chronić 
przed nadmiernym zużyciem, zanieczysz-
czaniem. I tak się dzieje.

Rok temu Parlament Europejski na-
łożył na dostawców wody wodociągowej 
dodatkowe obowiązki. Publikacja nowego 
prawa nastąpiła w styczniu, teraz jest ono 
wdrażane. Mówiąc najkrócej – trzeba 
się nią dzielić, nie wolno jej ograniczać. 
Wszystkie kraje Unii Europejskiej muszą 
zapewnić nieodpłatny dostęp do wody 
pitnej w budynkach użyteczności pu-
blicznej. Właściciele restauracji i innych 
placówek gastronomicznych mają obo-
wiązek udostępniać klientom wodę za 
darmo, ewentualnie za cenę symboliczną. 
Wszystko po to, by dostęp niezbędnej 
do życia wody był niezagrożony.

Wspomniany akt głosi też, że państwa 

Bezcenna woda
unijne zobowiązane są zagwarantować 
dostęp do wody pitnej wszystkim gru-
pom społecznym, które mogą mieć z tym 
problemy. Mowa jest o uchodźcach, o 
grupach mniejszościowych, o osobach 
bezdomnych, o społecznościach żyjących 
poza nawiasem „normalnej” ludności, 
prowadzących koczowniczy tryb życia, 
nie integrujących się z pozostałą częścią 
społeczeństwa. Wszystkie takie grupy 
ludzi powinny mieć łatwy dostęp do wody.

Wspomniane osoby, a także pozostałe 
grupy społeczne muszą mieć dostęp nie 
tylko do wody pitnej, ale i do urządzeń 
sanitarnych wykorzystujących wodę. 
Wszystko to jest zapisane w prawach 
człowieka. Nie można nikogo pozbawiać 
prawa korzystania ze zdobyczy cywilizacji 
tylko dlatego, że znajduje się w trudnym 
położeniu, lub z jakichkolwiek przyczyn 
nie może się integrować z większością 
społeczeństwa, albo lokalne władze mają 
problemy z nadrabianiem cywilizacyj-
nych opóźnień.

Jak się okazuje, w tej dziedzinie wiele 
jest jeszcze do zrobienia. W niejednym 
państwie europejskim są jeszcze mniejsze 
lub większe miejscowości, do których 
sieć wodociągowa i kanalizacyjna do tej 
pory nie dotarła. Rządy tych państw stoją 
przed konkretnymi zadaniami. Ich re-
alizację nakazuje im uchwalone właśnie 
europejskie prawo.

W obowiązującym akcie prawnym 
zwraca się też uwagę na jakość wody. 
Od dawna, i coraz częściej mówi się o 
zawartości w wodzie pitnej cząsteczek 
plastiku. Państwa europejskie, które jesz-

cze o to nie dbają, zostały zobligowane do 
podejmowania działań mających na celu 
eliminację jakichkolwiek zanieczyszczeń 
mogących mieć negatywny wpływ na 
ludzkie zdrowie. Wymienia się konkretne 
pierwiastki i ich związki, mowa jest na 
przykład o obecności w wodzie chro-
mu, ołowiu. Dyrektywa zmusza władze 
państw do wyeliminowania takich sub-
stancji, jak również do pozbywania się 
organizmów żywych, zarazków, takich 
jak Legionella.

Dyrektywa unijna to dokument 
wszechstronny, zawierający zapisy 
dotyczące różnych aspektów związa-
nych z wodą. Komisja Europejska, dą-
żąca do ograniczania zanieczyszczania 
wody, zwraca uwagę, by jej producenci 
i firmy zajmujący się eksploatacją urzą-
dzeń wodociągowych dbali o bezpieczne 
rozdzielanie systemów, odseparowanie 
wewnętrznych sieci od ogólnych. Często 
bowiem zdarza się, że lokalne przyłącza 
montowane są do sieci ogólnej w sposób 
bezpośredni, bez wyposażenia w zawory 
antyskażeniowe. Skutek jest taki, że z 
wewnętrznej instalacji wodociągowej czy 
z innych urządzeń, takich jak klimaty-
zatory, podgrzewacze, przedostają się do 
wodociągu skażenia, transmitowane są 
do innych odbiorców.

Nowym wymogiem jest też maksy-
malna oszczędność wody. Wszyscy od-
biorcy przynajmniej raz w roku, oprócz 
faktury, powinni otrzymywać zestawienia 
dotyczące średniego zużycia. Każdy bę-
dzie miał możliwość porównania i zasta-
nowienia się, czy zużywa więcej wody 
niż rok temu. Skłoni to klientów firm 
wodociągowych do przeprowadzenia we 
własnym zakresie analizy, do refleksji, do 
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zauważenia, o ile więcej musiał zapłacić 
dostawcy wody przez to, że nadmiernie 
nią ostatnio szafował.

W Polsce obowiązuje „Ustawa o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i od-
prowadzaniu ścieków”. Ministerstwo 
Zdrowia wyda odrębne rozporządzenie, 
w którym zapisze elementy nakazane 
prawem unijnym. Nie można też wy-
kluczyć, że wymagane przez Brukselę 
zmiany zostaną bezpośrednio wprowa-
dzone do ustawy. Decyzje w tej sprawie 
jeszcze nie zapadły. Rząd ma na gło-
wie, zwłaszcza ostatnio, dużo spraw 
do szybkiej realizacji. Można się więc 
spodziewać, że nieprędko znajdzie czas 
na realizację unijnych dyrektyw. Pewne 
jest jednak, że przed tym nie ucieknie, 
bo dla państw Unii Europejskiej sprawy 
dotyczące wody stały się bardzo pilne.

Nie można wykluczyć, że w najbliższej 
perspektywie finansowania inwestycji 
infrastrukturalnych, obowiązującej w 
latach 2021-2027, pojawią się nowe moż-

liwości realizacji zadań związanych z 
dostarczaniem wody i odprowadzania 
ścieków, dostosowania do nowych wyma-
gań stacji uzdatniania wody, ujęć wodo-
ciągowych. Pojawią się też pieniądze na 
budowę nowych sieci i innych rozwiązań 
mających na celu zapewnienie dostępu 
wszystkich mieszkańców do bezpiecznej 
w wykorzystaniu wody.

Co to wszystko oznacza dla miesz-
kańców? Głównie to, że państwo zostaje 
zobligowane do zagwarantowania do-
stępu wszystkim do wody. Nic nie dzieje 
się za darmo, za wszystko trzeba będzie 
zapłacić, jeżeli nawet z finansową pomocą 
pospieszy Unia Europejska. Nie uciek-
niemy przed koniecznością oszczędzania 
coraz lepszej, ale i coraz droższej wody. 
Właściciele ogrodów przekonali się już, 
że używanie do ich podlewania zwykłej 
wody wodociągowej niesie za sobą wyso-
kie koszty. Powstają dodatkowe ujęcia, 
z osobnymi licznikami. Płaci się tylko 

za dostawę wody, ale za odprowadzanie 
ścieków już nie.

Jednak żal do podlewania roślin 
używać nawet taką, trochę tańszą wodę. 
Została ona przecież uzdatniona, a taki 
proces nie jest tani. Jaki jest sens wyko-
rzystywania jej do celów ogrodowych? 
To jest marnotrawstwo. Czy nie lepiej 
łapać „deszczówkę”, skorzystać z dofi-
nansowaniaprzez któryś z programów 
zachęcających do stosowania małej 
retencji? Jest też sposób równie dobry 
– zainwestować w budowę studni, choć-
by płytkiej, bo nie jest potrzebna woda 
wysokiej jakości. Można się spodziewać, 
że ekonomia skłoni mieszkańców do sto-
sowania tanich, skutecznych rozwiązań.

Andrzej  Strażyński 
Przewodniczący  

Komisji Komunikacji, 
Budownictwa i Infrastruktury, Rady 

Powiatu Poznańskiego  
Fot. Arch. A. Strażyńskiego

I
Na marcowej sesji Rady Powiatu 

przyjęliśmy „Program Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie Powiatu Poznań-
skiego na lata 2021-2026”. W dokumencie 
tym – „mapie drogowej” na co należy 
zwrócić uwagę – jedną z najczęściej 
doświadczanych przez mieszkańców 
powiatu form przemocy jest przemoc 
psychiczna. Jak czytamy w „Progra-
mie…” przemoc psychiczna „związana 
jest z naruszeniem godności osobistej” 
i zachodzi w „sytuacji, w której sprawca 
sprawuje psychologiczną kontrolę nad 
ofiarą. Sprawca przemocy psychicznej 
stara się przy tym doprowadzić do izolacji 
społecznej swojej ofiary.”

Alienacja rodzicielska
II

Jedną z form przemocy psychicz-
nej, nie nazwaną i nie opisaną wprost w 
„Programie…” jest alienacja rodzicielska. 
Pojęcie to pojawia się coraz częściej w 
przestrzeni publicznej i opracowaniach 
naukowych. Alienacja rodzicielska wy-
stępuje wtedy, gdy jeden z rodziców 
ogranicza drugiemu rodzicowi kon-
takt z dzieckiem. Poza ograniczaniem 
kontaktu dziecko jest izolowane od 
drugiego rodzica i bardzo często na-
stawiane przeciwko niemu. Dochodzi 
wtedy u dziecka do zjawiska opisanego 
jako „pranie mózgu”, co jest jednym z 
najsilniejszych mechanizmów przemocy 
psychicznej. W takiej sytuacji dziecko de 
facto pozbawione jest prawa do jednego z 
rodziców, co może w dorosłym życiu nieść 
ze sobą rozmaite konsekwencje, wśród 
których wymienia się m.in. problemy z 
zaufaniem czy trudność w budowaniu 
trwałych relacji. Zjawisko alienowania 
rodzicielskiego występuje najczęściej 
wśród skłóconych małżonków, którzy 
się rozwodzą, choć w ostatnich latach 
dotyczy także relacji między rodzica-
mi, którzy formalnie nie legalizowali 
swojego wspólnego życia, a obecnie nie 
mieszkają już razem.

III
Skalę problemu obrazuje liczba roz-

wodów. Wg danych GUS w 2019 r. w 

Polsce było ponad 65 tys. rozwodów; 
dzieci w rozwiedzionych małżeństwach 
w 2019 r. wg GUS było ponad 55 tys. 
Jeśli dodamy do tego dzieci z rozpada-
jących się związków nieformalnych, to 
liczba ta może sięgać ok. 70 tys. dzieci 
rocznie, co po zsumowaniu ostatnich 
lat daje setki tysięcy dzieci doświadczo-
nych rozwodami. Ile z nich doświadcza 
alienacji rodzicielskiej? Ilu rodziców i 
dziadków doświadcza alienacji rodzi-
cielskiej? Oficjalnych badań w Polsce 
na ten temat nie ma, jednak zjawisko to 
niestety staje się coraz częstsze i niesie ze 
sobą wiele niezaleczonych ran i tęsknot, 
z samobójstwami włącznie.

IV
Przemoc psychiczna może przybierać 

różne formy. Jedną z najbardziej wyra-
finowanych i bezwzględnych form jest 
pozbawienie dziecka i jednego z jego 
rodziców (nierzadko także i dziadków) 
wzajemnych kontaktów. Działanie ta-
kie niszczy i tak już poranione rodziny 
i wzajemne relacje. Mam nadzieję, że 
znajomość problemu uczuli nas na jego 
dostrzeganie, tam gdzie on występuję.

25 kwietnia jest nieformalnym Dniem 
Świadomości Alienacji Rodzicielskiej.

Paweł Ratajczak 
Radny Powiatu Poznańskiego
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Metropolia Poznań

14 mln zł dofinansowania ze środ-
ków unijnych w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020 (WRPO 2014+)  po-
zyskała Metropolii Poznań na projekt 
pn. „Budowa Metropolitalnego Systemu 
Informacji Przestrzennej (MeSIP)”. War-
tość projektu to 16,7 mln zł. Powstanie 
rozbudowany system, pomagający zarzą-
dzać przestrzenią gminom tworzącym 
obszar metropolitalny.

Metropolitalny System Informacji 
Przestrzennej to odpowiedź na rosnące 
potrzeby informacyjne. Ma ułatwiać do-
stępu do wiarygodnej, a zatem spójnej 
i aktualnej informacji przestrzennej dla 
obszaru Metropolii Poznań. Wszystko 
po to, by zagwarantować zrównoważo-
ny rozwój Aglomeracji Poznańskiej na 
poziomie gospodarczym, środowisko-
wym i społecznemu. Zyskają mieszkańcy, 
przedsiębiorcy i turyści. Dzięki projek-
towi, bez wychodzenia z domu, będzie 
można wirtualnie sprawdzić, gdzie wy-
budować nowy dom, jak prezentować się 
będzie na danym terenie nasza fabryka 
(możliwość stworzenia projektu 3D) 
albo ułożyć plan wycieczki.

Możliwe będzie wdrożenie wielu 
innowacyjnych rozwiązań technicz-
nych, m.in.:
• metropolitalnej platformy informa-

cji publicznej i komunikacji społecz-
nej (obejmującej np. przestrzenne 
konsultacje społeczne),

• wysoko specjalizowanych 
narzędzi i technologii GIS 
(System informacji geo-
graficznej),

• dojrzałych elektronicznych 
usług publicznych,

• metropolitalnego banku 
danych zawierającego dane 
społeczno-gospodarcze 
i środowiskowe.

System ma uprościć podej-
mowanie decyzji dotyczących 
różnych dziedzin – ochrony 
środowiska, planowania prze-
strzennego, edukacji, zdro-
wia. Przyspieszy wydawanie 
decyzji dotyczących działań 
w przestrzeni, a z drugiej 
strony sprawić, że tworzenie 
prawa dotyczącego przestrzeni, 
podejmowanie decyzji w tym 
zakresie będzie bardziej przej-
rzyste dla mieszkańców.

Metropolitalny System Informacji Przestrzennej 

Podpisanie umowy zostało zorgani-
zowane w systemie zdalnym. Marszałek 
i wicestarosta złożyli podpisy przeby-
wając we własnych biurach. 

– Wspólna realizacja projektu Me-
SIP jest bardzo dużym osiągnięciem 
samorządów uczestniczących w tym 
działaniu, zważywszy na fakt, że będzie 
ono prowadzone na obszarze, który jest 
bardzo mocno zurbanizowany – mówił 
marszałek Marek Woźniak.

– Budowa tego rodzaju struktury 
gromadzenia informacji, daje łatwiej-
szy dostęp do nich. Jest kluczowa dla 
przyszłości, ponieważ w oparciu o ta-
kie dane buduje się strategie rozwoju 
i plany. W oparciu o takie dane wydaje 
się decyzje administracyjne i realizuje 
procesy planowania przestrzennego. 
System pozwoli te wszystkie procesy 
przyspieszyć – dodał marszałek.

Benef ic jentem 
udzielonej pomocy 
jest Powiat Poznań-
ski. Jednostką reali-
zującą projekt, we 
współpracy z Miastem 
Poznań i Stowarzysze-
niem Metropolia Po-
znań, jest Powiatowy 
Ośrodek Dokumenta-
cji Geodezyjnej i Kar-
tograficznej w Pozna-
niu. Gmina Dopiewo 
jest częścią Powiatu 

Poznańskiego i Metropolii Poznań. Za-
kres rzeczowy projektu związany z roz-
wojem społeczeństwa informacyjnego i/
lub e-usług publicznych obejmuje oprócz 
Gminy Dopiewo 22 jednostki samorządu 
terytorialnego, członków Stowarzyszenia 
Metropolia Poznań.

MJ - na podstawie informa-
cji: Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskie-

go i Powiatu Poznańskiego
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inwestycje

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w 
Poznaniu 21 kwietnia 2021 r. opublikował 
wyniki naboru wniosków na dofinanso-
wanie z Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 
zadań gminnych i zadań powiatowych 
w województwie, przeprowadzonego w 
sierpniu 2020 r. W naborze tym Gmina 
Dopiewo złożyła 3 nowe wnioski, z czego 
1 znalazł się na liście zadań zakwalifi-
kowanych do dofinansowania.

Skórzewo – nowy projekt
Dotacja została przyznana na reali-

zację zadania pn. „Budowa ul. Letniej, 
Jesiennej, Wakacyjnej, Przedwiośnie 
oraz Wiosennej (na odcinku połączenia 
ul. Wiosennej do ul. Jesiennej oraz na 
odcinku od ul. Jesiennej do ul. Przed-
wiośnie), wraz z budową kanalizacji 
deszczowej w Skórzewie w Gminie Dopie-
wo”. Szacowany koszt realizacji zadania 
wynosi 4 870 633,94 zł, z czego 50 % tj. 
2 435 316,97 zł stanowi dofinansowa-
nie z Funduszu Dróg Samorządowych. 
Inwestycja znalazła się na 17 pozycji, w 
gronie 101 projektów - zadań gminnych 
w województwie wielkopolskim, które 
otrzymały rządowe dofinansowanie. 

Zakres przedmiotowy inwestycji 
obejmuje utwardzenie ulic o łącznej 
długości 1,261 km o nawierzchni z be-
tonowej kostki brukowej, ograniczonej 
obustronnymi krawężnikami, wykonanie 
kanalizacji deszczowej, jednostronnych 
chodników wzdłuż ulic oraz zjazdów 

3,7 mln dotacji na drogi z RFRD 
indywidualnych do 
posesji. W celu uspo-
kojenia ruchu zapro-
jektowany został linio-
wy próg zwalniający 
płytowy oraz wynie-
sione skrzyżowania. 
Przewidywany termin 
zakończenia realiza-
cji projektu: sierpień 
2022 r.

Głównym celem 
realizowanego zadania jest poprawa 
warunków bezpieczeństwa dla ruchu 
drogowego i pieszego. Realizacja zadania 
pozwoli na zapewnienie bezpośredniego 
połączenia z istniejącymi zorganizowa-
nymi osiedlami mieszkaniowymi, któ-
re stale się rozrastają w miejscowości 
Skórzewo.

Dąbrówka – kontynuacja 
projektu

Na podstawowej liście zadań gmin-
nych, pod pozycją 8 wykazany został 
również projekt pn. „Budowa ul. Pali-
sadowej, Fortowej, Jagiellońskiej oraz 
Piastowskiej wraz z budową kanalizacji 
deszczowej w Dąbrówce w Gminie Do-
piewo”, który jest zadaniem wieloletnim, 
realizowanym na podstawie umowy o 
dofinansowanie zawartej w 2020 r. Kwota 
przyznanego dofinansowania to ponad 
1,32 mln zł, z czego prawie 240 tys. zł 

zostanie przekazane Gminie Dopiewo 
w 2021 r. Wykonywane prace obejmują 
budowę dróg wewnętrznych w ciągu ulic 
Palisadowej, Fortowej, Jagiellońskiej oraz 
Piastowskiej o długości 0,961 km wraz 
z budową kanalizacji deszczowej oraz 
jednostronnym chodnikiem o długości 
0,939 km wzdłuż ww. ulic w  Dąbrówce. 
Przewidywany termin zakończenia robót: 
30 listopada 2021 r.

Celem Funduszu Dróg Samorządo-
wych jest wsparcie budowy, przebudowy 
oraz remontów dróg gminnych i powia-
towych.

Szczegółowe informacje: Nabór wnio-
sków na dofinansowanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych zadań powiatowych oraz 
zadań gminnych w województwie wiel-
kopolskim 2021 | Wielkopolski Urząd 
Wojewódzki w Poznaniu.

Milena Wolna, Referat  
Promocji i Rozwoju Gminy

Gmina Dopiewo pozyskała kolejną 
dotację na doposażenie miejsc rekre-
acji w dwóch miejscowościach. Jedno 
z tych miejsc znajduje się w Zborowie 
nad jeziorem Niepruszewskim, gdzie 
dzięki dofinansowaniu na „Owocowej 

Rozwijamy miejsca rekreacji
Plaży” powstanie utwardzona ścieżka. 
Drugie - w Dąbrówce, gdzie na Placu 
Szlaku Bursztynowego zostanie wyposa-
żona wiata służąca mieszkańcom.  Koszt  
wykonania projektu o nazwie „Budowa 
ciągu pieszego przy jeziorze Niepruszew-

skim w Zborowie oraz 
wyposażenie wiaty 
w Dąbrówce w Gminie 
Dopiewo”, którego za-
kończenie zaplanowa-
no na listopad tego 
roku, wynosi ponad 
195 tys. zł, z czego 
dotacja, wynosząca 
blisko 125 tys. zł, po-
kryje  blisko 64%.

Celem realizacji 
pierwszej części za-
dania jest zwiększenie 
dostępności terenu 
rekreacyjno-sporto-

wego, zlokalizowanego przy jeziorze 
w Zborowie - na działce 2/47, dla osób, 
które do tej pory mogły napotykać na 
utrudnienia podczas przemieszczenia 
się i skorzystania z niektórych atrakcji. 
Ścieżka z pewnością ułatwi poruszanie 
się niepełnosprawnym i rodzicom z wóz-
kami.

Celem wykonania drugiej części 
projektu jest rozwój ogólnodostępnej 
infrastruktury rekreacyjnej w miejscu 
dynamicznego rozrostu osiedli mieszka-
niowych, pełniącym dla mieszkańców 
całej Dąbrówki ważną funkcję przestrzeni 
publicznej. Zakupione zostaną - ławki 
i stoły ogrodowe oraz stojaki na rowery 
i kosze na śmieci.

Obydwa miejsca zyskują sukce-
sywnie na atrakcyjności i funkcjonal-
ności, w dużej mierze dzięki środkom 
zewnętrznym pozyskanym przez Urząd  
Gminy Dopiewo.

Teren wokół jeziora Niepruszewskie-
go w Zborowie w 2020 r. został dopo-
sażony w elementy małej architektury Wspólna przestrzeń w Dąbrówce  

na Placu Szlaku Bursztynowego
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inwestycje / DBO

(ławki i leżanki). Utworzono tu miejsce 
obserwacji przyrody, poprzez zamon-
towanie lunety dwustanowiskowej dla 
osób niepełnosprawnych. To efekt reali-
zowanych projektów: „Miejsca obserwacji 
przyrody nad jeziorem Niepruszewskim 
w Zborowie w Gminie Dopiewo” oraz 
„Zagospodarowanie terenu wokół jeziora 
Niepruszewskiego w zborowie w Gmi-
nie Dopiewo”.

Wykonanie Placu Szlaku Burszty-
nowego w Dąbrówce zostało w części 
dofinansowane ze środków pozyskanych 
przez Urząd Gminy Dopiewo poprzez 
Lokalną Grupę Działania „Źródło”. W ra-
mach zrealizowanego w 2019 r. projektu 
pn. „Zagospodarowanie działki przy ul. 
Komornickiej w Dąbrówce w Gminie 
Dopiewo Etap I” wykonano m.in. wiatę 
biesiadną, wolnostojącą ścianę wyko-
rzystywaną do projekcji filmów podczas 
seansów kina plenerowego, a także strefę 
street workout i siłownię zewnętrzną.

Operacja pn. „Budowa ciągu pie-
szego przy jeziorze Niepruszewskim 
w Zborowie oraz wyposażenie wiaty 
w Dąbrówce w Gminie Dopiewo” do-
finansowana jest ze środków unijnych 
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” z wyłączeniem projektów 
grantowych oraz operacji w zakresie po-
dejmowania działalności gospodarczej 
objętego programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020”.

Milena Wolna 
Fot. Archiwum UG Dopiewo  

i GOSiR Dopiewo

Od 1 kwietnia do 30 czerwca miesz-
kańcy Gminy Dopiewo mogą składać 
projekty do realizacji w ramach Dopiew-
skiego Budżetu Obywatelskiego. Urząd 
Gminy Dopiewo zachęca mieszkańców 
do kreatywności i aktywności. Ograni-
czenia pandemiczne pomysłowości nie 
powinny przeszkadzać, a doświadczenia 
pokazują, że warto ruszyć głową - dla 
siebie i dla sąsiadów. 

To już szósta edycja DBO. Wyłonione 
w tym roku projekty zostaną zrealizo-
wane przez Gminę Dopiewo w 2022 r. 
Ograniczenia związane z epidemią nie 
utrudniają 

Dotychczas, dzięki kreatywności 
i aktywności mieszkańców, zrealizowa-
no przez 5 lat z Dopiewskim Budżetem 
Obywatelskim takie inwestycje jak: place 
zabaw, pumptracki, zagospodarowanie 
terenu wokół stawu, modernizacja na-
wierzchni boiska do frisbee, miejsca 
rekreacji, wyświetlacze prędkości, 
utwardzono nawierzchnie pod parking. 
Ponadto: wyposażono straż w mobilne 
zabezpieczenie wodne i quada, a w okresie 
ferii zimowych uruchomiono sztuczne 
lodowisko.

Dopiewski Budżet Obywatelski 
Co to jest DBO?

DBO jest częścią budżetu Gminy 
Dopiewo, przeznaczoną na realizację 
zadań zgłoszonych i wybranych przez 
mieszkańców, formą konsultacji spo-
łecznych. Mieszkańcy zgłaszają projekty 
zadań i decydują w głosowaniu o tym, 
które zostaną zrealizowane przez Gminę.

Zasady
Pula środków przeznaczonych na 

DBO 2022 wynosi 300 tys. zł. Zosta-
nie ona podzielona między trzy grupy 
sołectw, w ramach których zostaną wy-
łonione w drodze głosowania projekty 
do realizacji.

Zgłaszanie projektów
Projekt zadania musi dotyczyć sołec-

twa na terenie, którego mieszka wnio-
skodawca. Sołectwa podzieliliśmy na 3 
grupy, ze względu na wielkość. Wpro-
wadziliśmy współczynnik korygujący, 
wyrównujący szanse mniejszych miej-
scowości na realizację projektów.

Publikacja projektów
Dostarczone do Urzędu Gminy Do-

piewo propozycje będą sukcesywnie pu-

blikowane na stronie internetowej dbo.
dopiewo.pl  To od wnioskodawcy zależy, 
co i w jaki sposób „opowie” o projekcie, 
czy jego realizacja jest realna, biorąc 
pod uwagę lokalizację i budżet. Kolej-
nym krokiem jest przekonanie innych 
do swojego pomysłu i zachęcenie ich do 
oddania głosu na ten właśnie projekt.

Weryfikacja i uzupełnianie wniosków

Owocowe rzeźby pojawiają się na plaży w Zborowie z inicjatywy 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie od kilku lat.
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DBO / spis powszechny

Aby propozycja została pozytywnie 
zweryfikowana, musi spełniać określone 
wymagania. Już podczas pisania pro-
jektu, gdy pojawią się wątpliwości (np. 
lokalizacja, istniejąca infrastruktu-
ra, kosztorys), pomocą służą pracow-
nicy urzędu, którzy podczas konsultacji 
pomogą je rozwiać.

Publikacja listy  
projektów

Przesłane propozycje projektów zo-
staną zweryfikowane przez powołaną 
do tego celu komisję. Po zatwierdzeniu 
zostaną umieszczone na liście do głoso-
wania. To mieszkańcy zadecydują, które 
z nich zostaną zrealizowane.

Głosowanie
Po opublikowaniu listy propozycji, 

każdy mieszkaniec Gminy Dopiewo bę-
dzie mógł oddać jeden głos na wybrany 
przez siebie projekt, bez względu na to 
jakiego sołectwa dotyczy. Głosować 
będzie można w formie elektronicznej 
lub papierowej.

Ogłoszenie wyników
Po zliczeniu głosów elektronicznych 

i papierowych nastąpi ogłoszenie wy-
ników z informacją, które projekty zo-
staną zrealizowane w następnym roku 
budżetowym - 2022.

Historia
Rok 2016 był rokiem pilotażowym. 

W przypadku DBO 2017 dopiewianie 
zaczynali od kwoty 150 tys., o którą 
rywalizowały ze sobą wszystkie zgło-
szone projekty. Druga edycja odbyła 
się na tych samych zasadach. Od 2019 
pula środków została powiększona do 
300 tys. zł, a  projekty rywalizowały ze 
sobą w ramach trzech grup sołectw o 
część puli środków. Każdy mieszkaniec 
Gminy Dopiewo, bez względu na wiek i 
sołectwo zamieszkania, mógł przekazać 
swój głos na dowolny projekt. System się 
sprawdził i obowiązuje nadal w szóstej 
edycji.

Beata Spychała 
Graf. Michał Juskowiak

Terminy:

Nieruchomości zamieszkałe - ZABUDOWA JEDNORODZINNA

Skórzewo: Cedrowa, Cisowa, Czereśniowa, Dębowa, Gruszowa, Jabłoniowa, Jaworowa, Jesienna,Koszykarska,  
Leszczynowa, Letnia, Lipowa, Łyżwiarska, 

Malwowa, Maratońska, Mieczykowa, Niecała, Olimpijska, Orzechowa, Piłkarska, Pogodna, Przylesie, Przedwiośnie,  
Radosna, Sadowa, Sportowa, Szaratkowa, 

Szkolna, Wakacyjna, Wesoła, Werbenowa, Wiosenna, Wioślarska, Złota, Żeglarska 

26.04 oraz 11.10

Skórzewo: Aroniowa, Biedronki, Brzoskwiniowa, Bukowa, Kolejowa, Kolorowa, Krótka, Leśna, Morelowa,  
Morwowa, Motylka, Pasikonika, Różana, 

Rzemieślnicza, Spółdzielcza, Świerszcza, Świetlika, Trzmiela, Ważki, Wiśniowa, Wschodnia, Wspólna, Zacisze, Żuczka
27.04 oraz 12.10

Skórzewo: Akacjowa, Antoniego Patka, Brzozowa, Jarzębinowa, Jarzynowa, Jowisza, Kasztanowa, Klonowa,  
Księżycowa, Laskowa, Łanowa, Modrzewiowa, 

Nizinna, Ogrodowa, Oliwkowa, Piękna, Polna, Porankowa, Poznańska, Sąsiedzka, Skórzewska,  
Sosnowa, Spokojna, Stawna, Strumykowa, Świerkowa, Świt, Tęczowa, Topolowa, Winoroślowa

28.04 oraz 13.10

Skórzewo: Ananasowa, Arbuzowa, Bartnicka, Batorowska, Bazyliowa, Borówkowa, Cytrynowa, Daktylo-
wa, Figowa, Grejpfrutowa, Jagodowa, Kminkowa, Kokosowa, Koperkowa, Limonkowa, Malinowa, Mandarynko-

wa, Miętowa, Miodowa, Nektarowa, Pomarańczowa, Runa Leśnego, Srebrna, Tymiankowa, Ustronna
29.04 oraz 14.10

Skórzewo: Botaniczna, Bratnia, Dobra, Działkowa, Jałowcowa, Jaśminowa, Koleżeńska, Kozierowskiego S. Ks., Kwiatowa, Lawendowa, 
Łopianowa, Macierzankowa, Miła, Nad Potokiem, Otwarta, Podbiałowa, Poziomkowa, Promienna, Przyjazna,  

Rumiankowa, Serdeczna, Słoneczna, Szczera, Szczęśliwa, Truskawkowa, Urocza, Wąska, Wrzosowa, Zakręt, Zielna, Życzliwa 
30.04 oraz 15.10

Palędzie; Dąbrówka ul. Boczna 4.05 oraz 18.10

Lisówki, Trzcielin, Joanka, Glinki, Podgaj, 
Palędzie: Morska, Bursztynowa, Lubczykowa, Cyrkoniowa, Ojca Mariana Żelazk 5.05 oraz 19.10

Dąbrówka: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Cedrowa, Cisowa, Cyprysowa, Daglezjowa, Dębowa,  
Głogowa, Jałowcowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Jaworowa, 

Jesionowa, Jodłowa, Kalinowa, Kasztanowa, Leszczynowa, Limbowa, Mangoliowa, Modrzewiowa,  
Nad Potokiem, Oliwna, Platanowa, Sosonowa, Świerkowa, 

Topolowa, Wierzbowa, Wrzosowa 

6.05 oraz 20.10

Dąbrówka: Azaliowa, Berłowa, Cesarska, Dworska,Fortowa, Fosowa, Gościniec, Herbowa,  
Jagiellońska, Kolejowa, Komornicka, Koronna, Królewska, 

Książęca,Lipowa, Logistyczna, Majątkowa, Malinowa, Olecka, Olszynowa, Palisadowa, Pałacowa,  
Parkowa, Piastowska, Plac Szlaku Bursztynowego, Polna, 

Poznańska, Różany Zakątek,Rycerska, Skarbcowa, Słoneczna, Torowa, Wadowicka, Widok, Zamkowa,Zbrojowa

7.05 oraz 21.10

Więckowice, WięckowiceLeśniczówka Drwęsa             24.05 oraz 22.10

Konarzewo: 25 Lecia, Ametystowa, Andrzeja Radomickiego, Diamentowa, Frezjowa,  
Krokusowa, Kwiatowa, Letnia, Młyńska, Ogrodowa, 

Platynowa, Poznańska, Spokojna, Stęszewska, Szafirowa, Szkolna, Szmaragdowa, Topazowa, Wesoła, Wiatraczna 
25.05 oraz 8.11

Konarzewo: Bukowska, Dopiewska, Kościelna, Ks. Jana Laskowskiego, ks. Stanisława Hartlieba,  
Kwarcowa, Lazurowa, Magiczna, Miodowa, 

Nefrytowa, Niebiańska, Owocowa, Perłowa, Pogodna, Rubinowa, Sezamkowa, Słoneczna,  
Spadziowa, Tarasowa, Tęczowa, Wiśniowa, Wspólna, Zielona

26.05 oraz 9.11

Dopiewiec - ZABUDOWA JEDNORODZINNA 27.05 oraz 10.11

Dąbrowa: Agrestowa, Akacjowa, Bananowa,Batorowska, Błękitna,Borówkowa, Brzoskwiniowa, Bukowska,  
Bystra, Cytrynowa, Czereśniowa, Daktylowa, 

Daliowa, Dębowa, Dojazd, Dzikiej Róży, Figowa, Gruszowa, Innowatorów, Jabłoniowa, Klonowa,  
Kokosowa, Leśna, Malwowa, Mango, Melonowa, Morelowa, 

Nowoczesna, Oliwkowa, Orzechowa, Pasjonatów, Piaskowa, Polna, Porzeczkowa,  
Pszczela, Rolna, Słoneczna, Solna, Sympatyczna, Szkolna, Śwliwkowa, 

Świerkowa, Tęczowa, Topolowa, Wiśniowa, Wysogotowska                                                                                                               

31.05 oraz 15.11

Dąbrowa: Brzozowa, Bukszpanowa, Cukrowa, Czesława Miłosza, Działkowa, Goździkowa, Grabowa, Graniczna, Jaśminowa, Juliusza 
Słowackiego, Krańcowa, Krótka, Kwiatowa, Lazurowa, Liliowa, Makowa, Mickiewicza, Ogrodowa, Okrężna, Poprzeczna,  
Sadowa, Sienkiewicza,Sosnowe Zacisze, Szafirowa, Tarninowa, Tulipanowa, Turkusowa, Wiejska, Wiklinowa, Zachodnia

1.06 oraz 16.11

Harmonogram odbioru odpadów  
gabarytowych z terenu Gminy Dopiewo
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odpady / spis powszechny

Zakrzewo 2.06 oraz 17.11

Dopiewo: Bukowska, Wiśniowa, Leśna, Północna od Bukowskiej do Polnej, Słoneczna od Bukowskiej do Polnej, Polna, Nowa, Niecała, 
Tysiąclecia,Powstańców, Dworcowa, Trzcielińska, Laserowa, Łąkowa, Sokołów, Konarzewska,  

Południowa, Wyzwolenia, Sportowa, Przy Leśniczówce                                                                                                                                            
4.06 oraz 18.11

Dopiewo: Aksamitkowa, Czerwcowa, Deszczowa, Hiacyntowa, Jasna, Kolejowa, Komunalna, Krótka, ks. Alfonsa Majcherka do Stawnej, 
Majowa,Młyńska od Wyzwolenia do Stawnej, Ogrodowa, Północna od Bukowskiej do Ogrodowej, Piekna,  

Pogodna, Poznańska, Różana, Słoneczna odBukowskiej do Ogrodowej, Stawna, Storczykowa, Strażacka, Szkolna, Wodna
21.06 oraz 19.11

Dopiewo: Akacjowa, Brylantowa, Chabrowa, Kasztanowa, Klonowa, Ks. Alfonsa Majcherka od Stawnej,  
Laurowa, Lipowa, Magnacka, Marcowa, 

Migdałowa, Młyńska od Stawnej, Rzepakowa, Szlachecka, Świętojańska,  
Waniliowa, Wierzbowa, Więckowska, Wiosenna, Wysoka, Zacisze,Zimowa

22.06 oraz 6.12

Zborowo, Fiałkowo, Podłoziny, Żarnowiec, Pokrzywnica 23.06 oraz 7.12

Gołuski 24.06 oraz 8.12

Nieruchomości zamieszkałe - ZABUDOWA WIELORODZINNA

Dopiewiec Wspólnota Mieszkaniowa: Babie Lato, Blask, Jutrzenki, Leśna,  
Polnych Kwiatów, Promyk, Przełom, Ruczaj, Sielankowa, Szkolna,Źródło 28.05 oraz 12.11

Dopiewo Wspólnota Mieszkaniowa: Bukowska, Powstańców Wlkp, Sportowa, Wyzwolenia 4.06 oraz 18.11

Dąbrówka Wspólnota Mieszkaniowa: Azaliowa, Brzozowa, Cisowa, Dworska, Fosowa, Kolejowa,  
Komornicka, Koronna, Książęca, Królewska,Pałacowa, Różany Zakątek, Rycerska, Zamkowa 7.05 oraz 21.10

Skórzewo Wspólnota Mieszkaniowa: Poznańska, Grafitowa 28.04 oraz 13.10

Skórzewo Wspólnota Mieszkaniowa: Przedwiośnie, Wakacyjna 26.04 oraz 11.10

Konarzewo Spółdzielnia Mieszkaniowa: 25 Lecia, Poznańska, Stęszewska 25.05 oraz 8.11

Fiałkowo: Spółdzielnia Mieszkaniowa, Zborowo: Spółdzielnia Mieszkaniowa: Wioślarska, Plażowa; Podłoziny 23.06 oraz 7.12

Więckowice Spółdzielnia Mieszkaniowa: Klonowa, Jeziorna, Gromadzka 24.05 oraz 22.10

Zakrzewo: Poznańska 2.06 oraz 17.11

Dąbrowa: Graniczna 1.06 oraz 16.11

Trzcielin: Płk Kopy, Łąkowa, Środkowa, Parkowa 5.05 oraz 19.10

UWAGA ! Odbiór odpadów odbywa się w dni robocze w godzinach 6:00-20:00, w soboty 6:00-13:00. 
Wykaz odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbieranych w ramach zbiórk. Podczas zbiórki można wystawić: meble, 

kanapy,sofy,wykładziny,dywany,rowery,wózki 
dziecięce,armatura sanitarna i łazienkowa,opony od samochodów osobowych,ramy okienne i drzwi  
(bez szyb),krzesła, stoliki, zabawki dużych rozmiarów oraz zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny. 

UWAGA ! Odbiór odpadów odbywa się 
w dni robocze w godzinach 6:00-20:00, 
w soboty 6:00-13:00. Wykaz odpadów 
wielkogabarytowych i zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego odbier-
anych w ramach zbiórk. Podczas zbiórki 
można wystawić: stare meble,kanapy,-
sofy,wykładziny,dywany,rowery,wózki 
dziecięce,armatura sanitarna i łazien-

kowa,opony od samochodów osobowy-
ch,ramy okienne(bez szyb),drzwi oraz 
zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 

ALKOM FHU, ul. Falista 6/1, 
61-249 Poznań, 
tel. 61 852 28 75, 
fax 61 852 28 75, 
e-mail: biuro@alkom.pl

adres do korespondencji:
Józefowo 26, 64-310 Lwówek.

Kontakt bezpośredni: Józefowo 26, 
64-310 Lwówek; tel. 660 537 733, 668 

228 997 e-mail: jozefowo@alkom.pl

Opracowanie tabeli: M. Juskowiak

Rozpoczął się Narodowy Spis Po-
wszechny Ludności i Mieszkań. Skorzystaj 
z aplikacji na stronie Głównego Urzędu 
Statystycznego i spisz się samodzielnie. 

Metody logowania się 
do aplikacji:

poprzez profil zaufany,
z użyciem numeru PESEL 

oraz nazwiska rodowego matki. 
(Wszystkie osoby dodane na formula-
rzu i prawidłowo spisane są zwolnione 
z obowiązku samospisu).

Dla obcokrajowców bez numeru 
PESEL dostępny jest odrębny tryb 
z wykorzystaniem adresu mailowego.

Narodowy Spis Powszechny 
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bezpieczeństwo

Rachmistrz
Jeśli chcesz spisać się z pomocą 

rachmistrza telefonicznego zadzwoń 
pod numer 22 279 99 99 (czynny od 
poniedziałku do piątku w godz. 8.00-
18.00). Pod ten sam numer możesz za-
dzwonić aby uzyskać więcej informacji 
lub w celu uzyskania pomocy.

Loteria nagród
22.04.2021r.  ruszyły zgłoszenia 

do loterii nagród. Pamiętaj, zachowaj 
wiadomość z 10 - znakowym Kodem Po-
twierdzającym Dokonanie Samospisu. 
- do wygrania m.in karty podarunkowe, 
sprzęt elektroniczny czy samochód.  

Oświadczenie rzecznika Prezesa GUS: 
Wszystkie dane przetwarzane przez sta-
tystykę publiczną są bezpieczne i pod-

legają specjalnej ochronie (tajemnica 
statystyczna). Zwracam też uwagę, 
że podszywanie się pod czyjąś tożsamość 
w celu zalogowania się do formularza 
spisowego jest przestępstwem, zgodnie 
z art. 190a Kodeksu Karnego. Każde takie 
zdarzenie GUS będzie zgłaszał na po-
licję i do Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego.

Michał Juskowiak

OSP Dopiewo

2.03.2021 – Droga gruntowa Lisówki 
- Żarnowiec. Pożar ściółki leśnej 
(ok. 2 m²).

8.03.2021 – Konarzewo, ul. Kościel-
na. Widoczne zadymienie - alarm 
fałszywy.

8.03.2021 – Niepruszewo ul. Modrze-
wiowa. Fałszywy alarm z monito-
ringu przeciwpożarowego - brak 
zagrożenia.

13.03.2021 – Udział w szkoleniach z 
ratownictwa technicznego.

16.03.2021 - Węzeł Poznań Zachód - 
zjazd S5 na A2. Kolizja samochodu 
osobowego z ciężarowym.

OSP Palędzie
9.03.2021 - Palędzie-Dąbrówka. Trans-

Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej

port niepełnosprawnej pacjentki na 
szczepienie przeciw Covid-19

10.03.2021 - Dąbrowa ul. Szkolna. Koli-
zja dwóch samochodów osobowych.

11.03.2021 - Droga Palędzie-Dopiewiec. 
Wypadek dwóch samochodów oso-
bowych. Jedna osoba poszkodowana 
została zabrana do szpitala.

12.03.2021 - Dąbrówka ul. Różany Za-
kątek. Zadymienie w mieszkaniu.

14.03.2021 – droga wojewódzka 307 -  
Zakrzewo. Wypadek trzech samocho-

dów osobowych. W wyniku zdarzenia 
dwie osoby zostały poszkodowane.

22.03.2021 - Trasa S11- kierunek Piła. 
Kolizja sześciu samochodów osobo-
wych. Brak osób poszkodowanych.

23.03.2021 - Konarzewo-Dąbrówka. 
Transport niepełnosprawnej pacjent-
ki na szczepienie przeciw Covid-19.

24.03.2021 - Trzcielin-Dąbrówka. Trans-
port pacjenta na szczepienie przeciw 
Covid-19.

26.03.2021 - Dopiewo-Dopiewiec. Fał-
szywy alarm, wskazujący na pożar 
hali magazynowej.

27.03.2021 - Palędzie. Pożar zarośli na 
polu.

30.03.2021 – Skórzewo, ul. Poznańska. 
Usunięcie ostrych elementów barie-
rek wystających z chodnika po kolizji 
samochodu osobowego.

OSP Zakrzewo
8.03.2021 – Skórzewo, ul. Poznańska. 

Ognisko bez nadzoru. 
10.03.2021 – Dąbrowa, ul. Batorowska. 

Kolizja samochodu osobowego, brak 
osób poszkodowanych 

11.03.2021 - Droga Palędzie- Dopiewiec. 
Wypadek dwóch samochodów oso-
bowych, jedna osoba poszkodowana. 

12.03.2021 – Dąbrówka, ul. Różany 
Zakątek. Zadymienie w mieszkaniu . 

14.03.2021 – droga wojewódzka 307 - 
Zakrzewo. Wypadek trzech samo-
chodów osobowych, dwie osoby 
poszkodowane. 

16.03.2021 - Trasa S11. Kolizja samo-
chodu osobowego.

22.03.2021 - Trasa S11 - kierunek Piła. 
Wypadek sześciu samochodów oso-
bowych, dwie osoby poszkodowane. 

25.03.2021 – Dąbrowa ul. Leśna. Wy-
padek motocyklowy, jedna osoba 
poszkodowana. 

26.03.2021 – Skórzewo. Transport pa-
cjenta na szczepienie Covid-19. 

26.03.2021 – Zborowo - Dopiewo. Pożar 
magazynu - Alarm fałszywy. 

30.03.2021 – Skórzewo, ul. Poznańska. 
Usunięcie gniazda owadów błonko-
skrzydłych. 

31.03.2021 – Zakrzewo, ul. Poznańska 
droga wojewódzka 307. Kolizja dwóch 
samochodów osobowych, brak osób 
poszkodowanych. 

Beata Spychała 
Fot. Arch.  

OSP Dopiewo i OSP Palędzie
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bezpieczeństwo / jubileusze

Strażnicy gminni uczestniczyli  
w marcu 2021 r.  w 345 interwencjach 
i kontrolach. Najwięcej było kontroli 
porządkowych - 167 (spalanie odpa-
dów, dzikie wysypiska śmieci , odbiór 
odpadów, podłączenia posesji do kana-
lizacji).  Niemal po równo było kontroli 
bezpieczeństwa - 74 (działania związane 
z epidemią, obiekty komunale i miejsca 
spożywania alkoholu) oraz kontroli ruchu 
drogowego – 71 (parkowania i zajęcia 
pasa drogowego). Najmniej było inter-
wencji związanych ze zwierzętami – 33.                                                                                                           

Kronika Straży Gminnej 
Wybrane interwencje 

10.03.2021 – Trzcielin, ul. Kopy: spala-
nie materiałów niedozwolonych w 
piecu -3 kontrole, właściciele zostali 
ukarani mandatami.

18.03.2021 – Konarzewo, droga na 
Glinki: podrzucenie śmieci na teren 
gminny (dzikie wysypisko) - spraw-
ca został zlokalizowany i ukarany 
mandatem, teren został uprzątnięty.

24.03.2021 – Skórzewo, ul. Letnia: spa-
lanie materiałów niedozwolonych w 

piecu, właściciela posesji  ukarano 
mandatem.

30.03.2021 – Dąbrówka, ul. Lipowa: 
spalanie materiałów niedozwolonych 
w piecu; pobrano próbki popiołu do 
ekspertyzy - właściciela posesji  uka-
rano mandatem.

30.03.2021 – Dąbrowa, ul. Wiejska: spa-
lanie materiałów niedozwolonych w 
piecu; pobrano próbki popiołu do 
ekspertyzy -właściciela posesji  uka-
rano mandatem.

Radosław Zając, Strażnik Gminny

Podajemy zdarzenia, jakie Komi-
sariat Policji w Dopiewie odnotował w 
marcu 2021 r.

Nietrzeźwi kierujący
31.03.2021- Dopiewo – 0,97 mg/l.

Kradzieże

11.03.2021 – Dąbrówka, kradzież pojazdu 
Volvo XC90, 

17.03.2021 – Dąbrówka, kradzież po-
jazdu Audi A6, 

14.03.2021 – Skórzewo, kradzież lamp 

Kronika policyjna od Mercedesa Vito, 
10.03.2021  - Skórzewo, kradzież kamer 

monitoringu, 
26.03.2021 – Dąbrówka, kradzież z wła-

maniem do domu jednorodzinnego, 
30.03.2021 – Dąbrowa, kradzież pojazdu 

VW Tiguan.

Ponadto odnotowano 28 zdarzeń 
drogowych – kolizji i wypadków.

asp. szt. Przemysław Waliński,  
Kierownik Ogniwa Prewencji  

w Komisariacie Policji w Dopiewie

Małżeństwo  
z żelaza

Żelazne Gody obchodzili 22 marca 
Państwo Teresa i Tadeusz Wolniewicz 
z Dopiewa. Wspólnie przeżyli 65 lat. 
Jubilatów odwiedzili przedstawiciele 
Samorządu Gminy Dopiewo. Rocznica 
była okazją do złożenia życzeń, wręczenia 
kwiatów i kosza upominkowego. Państwo 
Wolniewicz zawarli związek małżeński 
22 marca 1956 r. Gratulujemy imponu-
jącego jubileuszu, życząc zdrowia, spo-
koju i wszelkiej pomyślności na kolejne, 
wspólne lata.

Razem przez 65 lat

Żelazne Gody świętowali 7 kwietnia 
Państwo Mirosława i Henryk Pawłow-
scy. W Skórzewie zamieszkali w 2017 r. 
Jubileusz był okazją do złożenia życzeń, 
wręczenia kwiatów i kosza upominko-
wego przez przedstawicieli samorzą-
du Gminy Dopiewo.

Państwo Pawłowscy zawarli związek 
małżeński 7 kwietnia 1956 r. w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Pieszycach. Pocho-
dzą z Dzierżoniowa na Dolnym Śląsku. 
Skórzewo, w który mieszkają od 4 lat, 
przypadło im do gustu. Cieszą się ży-
ciem na emeryturze, bliskością dzieci 
i wnucząt. Obydwoje są emerytowanymi 
urzędnikami. Pan Henryk przez wiele 
lat sprawował funkcję sekretarza gminy, 
Pani Mirosława pracowała w Referacie 
Ochrony Środowiska. 

Życzymy Jubilatom zdrowia, spoko-
ju i wszelkiej pomyślności na kolejne, 
wspólnie przeżyte lata.

Razem od 60 lat

Diamentowe Gody obchodzili 20 
kwietnia Państwo Aniela i Czesław 
Kleszcz z Dopiewa. Wspólnie przeżyte 
60 lat to piękna okazja do złożenia życzeń, 
wręczenia kwiatów i kosza upominkowe-
go. Jubilatów odwiedzili przedstawiciele 
Samorządu Gminy Dopiewo.

Czesław - rodowity dopiewianin, pra-
cował w PGR w Dopiewie i Podłozinach, 
skąd pochodziła wybranka jego serca, o 5 
lat młodsza Aniela. Wiosną, 20 kwiet-
nia 1961 r. Czesław i Aniela postanowili 
przypieczętować swój związek małżeński. 
Ślub cywilny odbył się w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w Dopiewie.

Podczas gdy Czesław pracował zawo-
dowo, Aniela łączyła wychowanie dzieci 
z pracą domową. Państwo Kleszcz wy-
chowali 5 dzieci, doczekali się 9 wnucząt 
i 7 prawnucząt. Gdyby chcieli zawiesić 
fotografie całej rodziny na ścianie za 
łóżkiem nie starczyłoby miejsca. Do-
piewo, w którym mieszkają od 40 lat, 
w zupełności im wystarcza. Mówią, że 
wszystko, co potrzebne do życia, jest tu na 
wyciągnięcie ręki – przedszkole, szkoła, 
apteka, przychodnia, sklepy, stacja PKP 
i przystanek autobusowy. Obecnie cieszą 
się emeryturą, codziennym kontaktem 
z bliskimi, dziećmi i wnukami.

Jubilatom gratulujemy! Życzymy 
zdrowia, spokoju i wszelkiej pomyśl-
ności na kolejne, wspólne lata.

Tekst i fot. Beata Spychała
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oświata / wspomnienie

Mowa pogrzebowa wygłoszona 
6 kwietnia 2021 r. na cmentarzu 
w Skórzewie przez Katarzynę 
Krüger  Szczot, Dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 2   im. Ignacego 
Jana Paderewskiego w Skórzewie. 

Szanowna Rodzino,
Wszyscy tutaj zebrani, 

Żegnamy dzisiaj ś. p. Aldonę Wdo-
wiak, która swoim nagłym odejściem 
pozostawia nas z pytaniem dlaczego 
właśnie teraz Bóg wezwał Ją do siebie. 

Niemal dwa i pół roku temu Gro-
no Pedagogiczne i Pracownicy Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana 
Paderewskiego w Skórzewie żegnaliśmy 
Panią Aldonę odchodzącą na emery-
turę po 35 latach pracy w zawodzie 
nauczyciela. Wtedy, wzruszenie jakie 
ogarniało nas i naszą Koleżankę niosło ze 
sobą wspomnienie wspólnie spędzonych 
lat i perspektywę radosnego początku 
emerytury, czasu dla najbliższych i przy-
jaciół, czasu dla siebie. Dzisiaj nasze 
wzruszenie ma zupełnie inny wymiar. 
Czujemy głęboki smutek i żal, że nie 
będzie już z nami Pani Aldony chociaż 
na okoliczność Dnia Nauczyciela, czy 
spotkania noworocznego. 

Pani Aldona Wdowiak ukończyła 
wyższe studia magisterskie na Uni-
wersytecie im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu, na Wydziale  Nauk Społecz-
nych - w zakresie nauk politycznych, w 
specjalności nauczycielskiej. Studia po-
dyplomowe na Wydziale Historycznym 
w Instytucie Historii tegoż Uniwersytetu 
- w zakresie historii i wiedzy o społe-
czeństwie dopełniały Jej kwalifikacje do 
nauczania tych przedmiotów w szkole. 

Całe życie zawodowe Pani Aldona 
związała ze szkołami w Skórzewie. Swo-
ją przygodę w zawodzie nauczyciela 
rozpoczęła w 1983 r. zatrudniając się w 

Ostatnie pożegnanie Aldony Wdowiak
jedynej wówczas w Skórzewie, Szkole 
Podstawowej  przy ul. Poznańskiej. I tak, 
upłynęło Jej tutaj prawie 25 lat pracy. W 
tym czasie szkoła zmieniała swoją nazwę 
z powodu reformy edukacji w 1999 r., 
stając się Szkołą Podstawową i Gimna-
zjum w Zespole Szkół. Zmiany nazwy 
niósł też rozwój i budowanie tożsamości 
społeczności szkolnej z udziałem Patro-
na – Fryderyka Chopina. W listopadzie 
2006 r. Pani Aldona Wdowiak została 
powołana na stanowisko wicedyrekto-
ra Gimnazjum w Skórzewie. Kolejnych 
10 lat przepracowała  w oddanym do 
użytku we wrześniu 2008 r. nowym 
budynku Gimnazjum, przy ulicy ks. St. 
Kozierowskiego. Tutaj podobnie, jako 
nauczyciel i wicedyrektor Pani Aldona 
doświadczała zmiany nazwy szkoły, 
której najpierw zapragnęła społeczność 
szkolna, budując swoją tożsamość z Pa-
tronem Ignacym Janem Paderewskim, 
a później reforma edukacji w 2017 roku 
przekształcająca dotychczasowe Gim-
nazjum w Szkołę Podstawową.

Przez te wszystkie lata Pani Aldo-
na była zaangażowana w działania 
na rzecz uczniów i szkoły codzienny-
mi, żmudnymi obowiązkami, ale też 
innymi, okazjonalnymi, które dawały 
radość uczniom i ich rodzicom, przy-
nosiły satysfakcję Jej samej, budowa-
ły tradycję szkoły. Każdy rok szkolny 
niósł dla Pani Aldony nowe wyzwania, 
w tym przede wszystkim kształcenie 
kompetencji uczniów z zastosowaniem 
aktywizujących i projektowych metod 
nauczania. Przygotowywała uczniów 
do konkursów przedmiotowych w za-
kresie historii i wiedzy o społeczeństwie 
oraz tematycznych o Powstaniu Wiel-
kopolskim, o Unii Europejskiej, o Sejmie 
Rzeczypospolitej Polskiej. Ten ostatni, 
za sprawą świetnie przygotowanych 
uczniów, przyniósł w roku szkolnym 
2014/2015 sukces w postaci I i III miejsca 
w kraju. Pani Aldona Wdowiak przez 
lata była zaangażowana w organizację 
wydarzeń o charakterze patriotycznym 
i kulturalnym, w tym rocznice wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego, Wieczorni-
ce na okoliczność 11 listopada - Święto 
Odzyskania Niepodległości przez Polskę,  
dni Patrona Szkoły, Turniej Młodzie-
żowego Ruchu Miłośników Muzyki Pro 
Sinfonika, festyny szkolne, wycieczki 
krajoznawcze, do miejsc pamięci na-
rodowej, wyjścia do kina, do teatru. To 
z udziałem Pani Aldony trwały przy-
gotowania do wielkich uroczystości 
szkolnych z okazji nadania imienia 
obu szkołom w Skórzewie, tj. w 2003 

r. i 2012 r. Zaangażowanie Pani Aldony 
sprzyjało budowaniu dobrych relacji 
międzynarodowych z zaprzyjaźnionymi 
szkołami we Francji i Niemczech. 

Pani Aldona Wdowiak dzieliła się 
swoją wiedzą i doświadczeniem zarów-
no z nauczycielami wkraczającymi do 
zawodu, jak też tymi, którzy w zawodzie 
szukali inspiracji do dalszego rozwoju 
w awansie zawodowym. Była dla nich 
opiekunem stażu i mentorem zarazem. 

Osiągnięcia zawodowe Pani Aldony 
Wdowiak docenił Wójt Gminy Dopiewo 
przyznając Jej nagrodę w 2009 r. z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. Doceniali 
Jej pracę i zaangażowanie dyrektorzy 
szkół skórzewskich.

Aldonko, zostawiasz nam wiele 
dobrych wspomnień. Byłaś osobą cie-
szącą się sympatią wśród nauczycieli i 
pracowników naszej szkoły. Lubiliśmy 
Twoje poczucie humoru. Byłaś dobrym 
organizatorem życia szkolnego i pozasz-
kolnego. Byłaś dobrym doradcą, chętnie 
podejmowałaś się analizy problemów, 
by znajdować rozwiązania dalekie od 
konfliktu. Byłaś autorytetem dla kilku 
pokoleń uczniów. 

Pozostajemy Tobie wdzięczni za 
wspólne lata pracy i to wszystko, co 
każdego dnia było Twoim udziałem.  
Dzisiaj, żegnamy się z Tobą na zawsze, z 
nadzieją i wiarą ponownego spotkania 
w Domu Pana.

Katarzyna Krüger-Szczot, Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Ignacego Jana Paderewskiego w 

Skórzewie, wraz z Nauczyciela-
mi, Pracownikami Administracji i 
Obsługi, Uczniami i ich Rodzicami
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oświata / wspomnienie

Koleżance z pracy, przyjaciółce i 
powierniczce codziennych sekretów…

Spotkałyśmy się pierwszy raz na roz-
poczęciu roku szkolnego, zobaczyłam 
piękną blondynkę ze szczerym uśmie-
chem na twarzy.

To była autentyczna radość ze spo-
tkania z młodzieżą po wakacjach. Mają 
to nieliczni nauczyciele, wręcz wybitni, 
ci z wrodzoną empatią. Dla Ciebie zawód 
był  nie tylko pasją, to był sposób na ży-
cie. Zawsze szukałaś w pracach uczniów 
zalet. Słynęłaś z tego, że wybraniałaś 

Zły dzień stawał się lepszy 
wychowanków z najgorszych opresji. 
Dziękuję, że nauczyłaś mnie  dobrego 
warsztatu pedagogicznego.

Drugie spotkania to pokój nauczy-
cielski. W przerwach lub tzw. okienkach 
miałyśmy pomysły na różnorodne tematy 
pedagogiczne, domowe, kulinarne, po-
dróżnicze, z czasem przeniosłyśmy to na  
przyjacielskie spotkania domowe. Kiedy 
w tym samym czasie stałyśmy się 100 
%  babciami, szalałyśmy ze szczęścia. Z 
naszych wspólnych rozmów i wymian 
zdjęć o wnuczkach powstałaby książka, 

która byłaby poradnikiem, jak dogadzać 
wnuczkom. Uwielbiałaś swoją wnucz-
kę, podziwiałam Twoje prace, które 
aranżowały jej zabawy, Aldonko. Twój 
uśmiech na twarzy i pozytywne  podejście 
powodowały, że nawet zły dzień stawał 
się lepszy. Żadne słowa  nie są w stanie 
oddać mojego bólu po Twojej stracie. Z 
Twoim odejściem zgasła cześć mnie i już 
nie wróci. Dzieliłyśmy ze sobą te dobre i 
wspaniałe chwile, ale i te ciężkie, przez 
które razem przechodziłyśmy.

Pozostaniesz w naszej codzienności, 
bo nauczyłaś Nas wiele…

Lena  - Barbara Plewińska

Kiedy odchodzi bliski nam człowiek, 
zaczynamy przypominać sobie chwile 
z nim spędzone, chcemy z nim jeszcze 
pobyć. Zwykle są to „migawki” z zabaw-
nych lub trudnych sytuacji.  Z Aldonką 
kojarzy mi się głównie uśmiech i energia.

Chciało by się porozmawiać 
Tematem naszych rozmów zwykle 

była szkoła i uczniowie, bo to było nasze 
naturalne środowisko, któremu prze-
znaczałyśmy najwięcej czasu. Teraz, 
gdy dzieci dorosły, chciało by się znów 
porozmawiać, ale tym razem także o 

naszych dzieciach, które założyły rodziny. 
Niestety, nie jest to nam dane.

I po raz kolejny w takich chwilach 
przychodzą na myśl słowa księdza Jana 
Twardowskiego: „Śpieszmy się kochać 
ludzi tak szybko odchodzą…”

Anna Szymczak

Tak, jak my wszyscy - kochałaś, 
miałaś swoje plany i marzenia.

Tak, jak my troszczyłaś się o swoją 
rodzinę i najbliższych.

Podobnie jak wielu z nas nauczycieli, 
łączyłaś pracę zawodową z obowiązkami 
rodzinnymi.

Jednak wyróżniało Cię specyficz-
ne poczucie humoru i spojrzenie pełne 
radości!

Memento o Aldonie Wdowiak
Twoje zaangażowanie w życie szkoły 

i społeczności uczniowskiej było reali-
zowane z ogromnym sercem i uczuciem.

Będę pamiętać Twój uśmiech pełen 
zrozumienia przy jednoczesnym poczu-
ciu godności.

Będę pamiętać serdeczne rozmowy 
w pokoju nauczycielskim i na szkolnych 
korytarzach.

Chociaż nagłe Twoje odejście napełnia 
smutkiem, to mam głęboką nadzieję, że 
Twoje życie było spełnione, a w moim 
sercu pozostaniesz jako osoba, która 
żyła w dobrym stylu!

Aldona Muszak 
wieloletni nauczyciel Szkoły  

Podstawowej i Gimnazjum  
w Skórzewie

Gmina Dopiewo jest partnerem pro-
jektu  „Alfa i omega - wzrost kompetencji 
kluczowych w Szkole Podstawowej w 
Dąbrówce”, którego partnerem wiodącym 
jest firma DGA S.A. , a miejscem realizacji 
gminna placówka oświatowa wskazana 
w tytule zadania. Wartość projektu to 
728 988,36 zł, z czego dofinansowanie 
z Funduszy Europejskich wynosi aż 691 
993,36 zł Okres realizacji: od 1.01.2021 
r. do 30.11.2022 r. 

Grupą docelową zadań jest ucznio-
wie i nauczyciele ze Szkoły Podstawo-
wej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu 
w Dąbrówce. Zaplanowane działania 
to: zajęcia wyrównawcze, zajęcia roz-
wijające zainteresowania i uzdolnienia, 
doradztwo edukacyjno-zawodowe, 

Alfa i omega w Dąbrówce
doposażenie pracowni przyrodniczej i 
matematycznej, studia i szkolenia dla 
nauczycieli. Głównym celem projektu 
jest wzrost kompetencji kluczowych 400 
uczniów w tym 26 uczniów ze specjalny-
mi potrzebami edukacyjnymi poprzez 
doposażenie pracowni przyrodniczej i 
matematycznej w szkole, organizację 
zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 
kółek zainteresowań. Przewiduje on 
także wzrost kompetencji i kwalifikacji 
53 nauczycieli poprzez udział w studiach 
lub szkoleniach. 

Projekt o numerze RPWP.08.01.02-
30-0044/17 realizowany jest ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020. Oś Priorytetowa 8: Edukacja. 
Działanie 8.1.  Ograniczenie i zapobie-
ganie przedwczesnemu kończeniu nauki 
szkolnej oraz wyrównanie dostępu do 
edukacji przedszkolnej i szkolnej. Pod-
działanie 8.1.2. Kształcenie ogólne- pro-
jekty konkursowe. 

UG, DGA S.A.
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oświata / kultura

Czas pandemii i w prze-
ważającej mierze nauczanie 
zdalne zdecydowanie utrud-
nia szkołom organizowanie 
aktywizujących konkursów, 
wystaw i projektów. W ” prze-
rwie” pomiędzy pierwszym 
a drugim etapem nauczania 
zdalnego w klasach 1- 3, uda-
ło nam się jednak - w Zespo-
le Szkolno- Przedszkolnym 
w Więckowicach zorganizo-
wać projekt „WYJĄTKOWE 
MIASTO”, którego głównym 
założeniem było wykonanie budynku 
z dowolnych materiałów. Zadanie to mia-
ło być wspólnym wyzwaniem dla całych 
rodzin, dzieci, rodziców, dziadków.

W tym trudnym czasie izolacji, kiedy 
możliwości weekendowych atrakcji zo-
stały mocno okrojone, nasza społeczność 

Wyjątkowe Miasto w Więckowicach

z niezwykłym zaangażowaniem podeszła 
do tego projektu, wznosząc się na wyży-
ny kreatywności! Powstały przepiękne 
prace z przeróżnych materiałów, które 
mimo pandemii wystawiliśmy w naszej 
placówce w miejscu w którym widoczne 
są chociaż przez szklane drzwi.

Anna Florysiak, wychowawca 
klasy 1a w ZSP Więckowice

Uczniowie dla Seniorów
Po raz kolejny Szkoła Podstawowa nr 

1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie 
zorganizowała akcję, aby nieść radość 
seniorom z Domu Pomocy Społecznej 
w Lisówkach. 25 marca zakończyliśmy 
zbiórkę rękodzieła. W Wielki Czwartek 
piękne prace uczniów zostały dostarczone 
do seniorów. Naszą delegację serdecznie 
powitało kilkoro pensjonariuszy. Sprawi-

liśmy im wielką radość. Właśnie dlatego 
chcielibyśmy, aby takie akcje wpisały się 
w tradycje naszej szkoły. Dzieci i mło-
dzież mają ogromne serca, wkładają wiele 
pracy i wysiłku, aby w czasach pandemii 
Kogoś obdarować. Przecież o to chodzi, 
aby cieszyć się z małych rzeczy, które 
dają niesamowitą radość drugiej osobie. 
 

Organizatorzy akcji  
„Wielkanocna radość”  

– nauczyciele SP1 w Skórzewie 
Fot. Archiwum SP nr 1 w Skórzewie
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religia / rolnictwo

W tym roku 30. kwietnia przypada 
15. rocznica śmierci o. Mariana Żelaz-
ka, którą mieliśmy zamiar obchodzić 
bardzo uroczyście. Niestety obostrzenia 
pandemiczne uniemożliwiają nam re-
alizację planów, ale nasze Towarzystwo 

nie pozostaje bierne. Mimo pandemii 
działamy. Dbamy o miejsca pamięci w 
Palędziu związane z osobą wyjątkowego 
misjonarza, pamiętamy o modlitwie w 
intencji beatyfikacji o. Mariana oraz zbie-
ramy dokumentację i pamiątki po nim.

O Misjonarzu z Palędzia
W tym roku wydany został pierwszy 

numer kwartalnika misyjnego „Misjo-
narz z Palędzia”, w którym opisujemy 
ciekawe historie związane z działalnością 
o. Żelazka, jego powiązania rodzinne 
z mieszkańcami Palędzia, a także za-

mieszczamy informacje dotyczące misji 
w szerokim rozumieniu. Kwartalnik jest 
dostępny na stronie internetowej Gminy 
Dopiewo: dopiewo.pl - zachęcamy do 
lektury.

Niedawno dołączyliśmy do modlitwy 
prośbę o beatyfikację dr Wandy Błeńskiej, 

która była wspaniałą lekarką i misjonarką 
w Ugandzie. Współpracowała ona z o. 
Marianem i odwiedziła Palędzie.

Przypominamy, że w każdą ostat-
nią niedzielę miesiąc, o godz. 10:00, w 
kaplicy w Dąbrówce celebrowana jest 
Msza św. w intencji dwojga misjonarzy.

Pomimo pandemii nasze Towarzy-
stwo nadal działa, choć w ograniczonym 

zakresie, licząc na poprawę sytuacji. 
Wszystkich serdecznie pozdrawiamy, 
dzieląc się Wielkanocną radością.

W imieniu Towarzystwa Przyjaciół 
o. Mariana Żelazka w Palędziu 

Aldona Muszak

Wielkopolska Izba Rolnicza przypo-
mina, że od 15 marca do 17 maja trwa 
składanie wniosków o płatności obsza-
rowe.

Należy pamiętać, że w bieżącym 
roku rolnicy nie otrzymają, tak jak to 
miało miejsce w latach poprzednich, li-
stu z papierowym, spersonalizowanym 
wnioskiem obszarowym, wraz z załącz-
nikami graficznymi.

Od bieżącego roku nie ma możliwości 
złożenia uproszczonego oświadczenia, 
zastępującego wniosek o przyznanie 
płatności, ani też przesłania spersona-
lizowanego formularza wniosku, wraz 
z materiałem graficznym, w wersji pa-
pierowej.

Wnioski o płatności obszarowe należy 
składać wyłącznie w formie elektronicznej 
– poprzez Internet, w aplikacji eWnio-
sekPlus, udostępnionej przez ARiMR.

W związku z powyższym apelujemy 
do Państwa, aby nie odkładać decyzji 
o złożeniu wniosku do ostatniej chwili. 
Może to bowiem spowodować znaczą-
ce obciążanie, zarówno pracowników 

Wnioski o płatności obszarowe 

ARiMR, doradców rolniczych, jak i sys-
temu informatycznego w ostatnich ty-
godniach trwania naboru.

Wszelkich informacji na temat bie-
żącej kampanii składania wniosków 
o płatności obszarowe udzielają biura 
powiatowe Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa.

Rolnicy mogą również zgłaszać się 
o pomoc do biur powiatowych Wielko-

polskiej Izby Rolniczej, których adresy 
dostępne są na stronie: www.wir.org.
pl oraz do jednostek doradztwa rolni-
czego.

więcej: http://wir.org.pl/asp/Start,0 

Piotr Walkowski 
Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej
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ekologia / przyroda

Rolniku, sadowniku, działkowiczu! 
Rób opryski umiejętnie. Stosuj dawki 
środka podane przez producenta na 
opakowaniu. 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 wabią owadów.

Opryski wieczorne – bezpieczne dla pszczół

Bezmyślnie wykonane opryski zabi-
jają pszczoły. Pozwól im żyć i zwiększyć 
twoje plony! 

Apeluje:
Gminne Koło Pszczelarzy w Dopiewie

Każdy z nas zwietrzył już niechybne 
oznaki wiosny. Na razie są nieśmiałe, 
ale z każdym powiewem ciepła robią się 
coraz bardziej zauważalne i słyszalne 
(kojarzysz ten przepiękny wieczorny 
śpiew kosa? Jeśli nie, to napisz do nas 
na dzikastrona.dopiewo @gmail.com – a 
prześlemy Ci linka do nagrania). Pierw-
sze kwiaty runa ruszyły do akcji. Ciepłe 
zbocza zażółciły się podbiałami. Otwarły 
się już fiołki, rozsiewając błogi zapach 
(żeby go złowić nosem to trzeba schylić 
się aż do ziemi, a w wilgotne i zimne dni 
fiołki nie pachną; wznawiają pachnienie 
jak tylko zrobi się ciepło). W wilgotnych 
zaroślach wśród okrągłych soczystych 
liści rozjarzyły się kwiaty ziarnopłonu, 
złoci żółtej i jasnoty różowej. Krzewy 
tarniny rozkwitają białymi drobnymi 
kwiatkami, a nieustraszone owady ruszy-
ły po nektar i pyłek. U pszczół miodnych 
pożywią się młode pracownice i rozwi-
jający się czerw, a u trzmieli najpierw 
pożywia się królowa, która później składa 
jaja w ukrytym gnieździe. A czy my też 
możemy skorzystać z pojawiających się 
soczystych roślin? Owszem, możemy! 
Młodą pokrzywę można dodać do zupy 

Pierwiośnie warzywnej w towarzystwie jajka na mięk-
ko. Młode liście i kwitnące pędy mle-
cza można poddusić we wrzątku i zjeść 

jako jarzynkę do obiadu. Młode liście 
krwawnika można dodać do jajecznicy. 
Ze świeżych listków pokrzywy, mniszka 
czy bluszczyka kurdybanka można za-
parzyć herbatkę ziołową. Pamiętaj, żeby 
siedlisko z którego zbierasz rośliny było 
oddalone od pól intensywnie wykorzy-
stywanych rolniczo oraz uczęszczanych 
dróg samochodowych.

Wraz z ociepleniem nastał czas 
budowy ptasich gniazd i lęgów. Ptaki 
gniazdujące w kwietniu w budynkach i 
na budynkach 
to kopciuszek, 
oknówka, pu-
stułka, rudzik 
czy wróbel. 
Ich gniazda, 
zniesione jaja 
czy wylęgnię-
te bezbronne 
pisklaki mogą 
być narażone 
na niepoko-
jenie podczas 
w iosen nego 
r e m o n t u /
budowy bu-

dynku, a w najgorszym przypadku na 
opuszczenie lęgu przez rodziców, zamu-
rowanie gniazda z pisklakami, zrzucenie 

przez ekipę remontową. Dlatego prace 
należy przeprowadzać z należytą ostroż-
nością, a najlepiej to zaplanować je na 
czas jesieni i zimy.

Ptaki, które gniazdują pośród koron 
drzew czy w zaroślach krzewów to w 
kwietniu dzięcioł duży, kos, kowalik, si-
kory, sójka, szczygieł, szpak czy zięba. 
Jeśli podczas spaceru odkryjesz gniazdko 
z jajami, zostaw je nienaruszone, żeby 
rodzice dalej mogli opiekować się jaja-
mi i potomstwem. A jeśli spacerujesz 
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w pobliżu starych drzew (również tych 
owocowych), zaplanuj sobie parę chwil 
odpoczynku przy pniu drzewa. Oprzyj 
się o nie plecami. Staniesz się mniej 
widoczny dla zwierząt. Ostatnio, kiedy 
podczas spaceru stałem pod suchą, wielką 
topolą pozbawioną już kory, usłyszałem 
intensywne pukanie. Podniosłem głowę 
i zobaczyłem, że parę metrów nade mną 
prace „stolarskodentystyczne” prowadził 
rozgłośnie dudniąc dzięciołek (dzięcioł 
mały). Jest on najmniejszym ze wszyst-
kich polskich dzięciołów, niezwykle zwin-
nym, wielkości wróbla. Kiedy tak stałem 
i podziwiałem jego ptasią grację nagle 
usłyszałem charakterystyczne pogwiz-
dywanie i po chwili na sąsiedniej gałęzi 
błyskawicznie wylądował dzięcioł czarny. 
Rozpoczął uważne nasłuchiwanie, żeby 
wyśledzić źródła obcego postukiwania na 
jego terenie. W mgnieniu oka namierzył 
małego dzięciołka, przegonił go z piskiem 
i rozpoczął kucie w tym samym miej-
scu, co poprzednik. Postukał, popukał 
i odleciał. Miejsce najwyraźniej mu się 
nie spodobało, natomiast z powrotem 
od razu przyleciał wcześniejszy gospo-
darz i wznowił przerwane prace. Jeśli w 
Twojej okolicy znajduje się spróchniałe 
drzewo, to z pewnością lokalne dzięcioły 
są z nim dobrze obeznane. Nasze dwie 
stare jabłonie po dziadku są regularnie 
odwiedzane przez dzięcioła małego, który 
skrupulatnie wydziobuje z pnia larwy 
owadów. Najlepsza pora obserwacji to 

godziny poranne od 7-10.
Na marcową zagadkę ze zdjęciem 

otrzymaliśmy dwie odpowiedzi typujące 
bobra. Za przesłane odpowiedzi bardzo 
dziękujemy. Prawidłowa odpowiedź na 
pytanie kogo ślady można było zoba-
czyć brzmi: są to ślady wydry. Wydra 
ma wydłużony ogon i wąski ślad po nim 
jest widoczny na zdjęciu. Ogon bobra 
jest dużo szerszy i podczas przemiesz-
czania się często zamiata swoje ślady, 
zostawiając za sobą szeroki „bieżnik”. 
Pośród dwóch nadesłanych odpowiedzi 
nie otrzymaliśmy tej prawidłowej.

Co prawda kwiecień mieliśmy do tej 
pory dość chłodny i przekropny, ale jak 
mawia stare

przysłowie „Kwiecień, co deszczem 
rosi, wiele owoców przynosi”. Zatem 
jeszcze wiele ciekawych zjawisk przed 
nami! Bądźcie czujni!

Tekst i fot. Teresa  
i Michał Bartkowiak  

Michał Bartkowiak od grudnia 2015 
r. publikuje zdjęcia przyrodnicze 

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

też stronę: miodybartkowiaka.pl

Lekkostrawnie i smacznie
Nareszcie przyszła wyczekiwana wio-

sna - co prawda bardziej ta kalendarzowa 
niż rzeczywista, super ciepła, która niesie 
ze sobą ogrody pełne kwiatów i grządki 
nowalijek. Ptaki budzą nas o poranku a 
kos swoim wieczornym śpiewem, chce 
przedłużyć dzień. Zimno, które nie 
chce nas opuścić, ciągle każe nam jeść 
potrawy rozgrzewające a my tęsknimy 
już za straganami z nowalijkami. Choć 
w kwietniu nie kupimy jeszcze dobrej 
jakości krajowych pomidorów, możemy 

Wiosennie zjeść 
sięgać po cykorię, roszponkę, szczypiorek, 
rzodkiewkę i młodą kapustę. Z owoców 
wciąż warto sięgać po jabłka. Posiadają 
największą ilość witamin i nadają się w 
kuchni do wszystkiego. 

Wiosna to nie tylko czas na porządki 
w domu, to przede wszystkim czas na 
zrobienie porządków w swoim organi-
zmie. Toksyny, które nagromadziły się 
przez zimę w naszym ciele powodują 
nienajlepsze samopoczucie, a także nie-
korzystnie odbijają się na naszym wyglą-
dzie. Brak słońca i witamin to przyczyny 

braku energii. Aby odzyskać formę należy 
oczyścić organizm ze szkodliwych sub-
stancji, a pomoże w tym wiosenny detoks, 
czyli proces oczyszczania organizmu, 
obejmuje nie tylko zdrowe odżywianie, 
ale również regularne czynności, które 
wspierają ciało w tym procesie, jedno-
cześnie przyczyniając się do wyrobie-
nia zdrowych nawyków. W ciągu dnia 
powinniśmy zjadać 4-5 posiłków, aby 
zwiększyć swój metabolizm. Chleb pszen-
ny zastąpić pełnoziarnistym, śmietanę 
– jogurtem naturalnym  itp. Pamiętajmy 
także o spożywaniu dużej ilości owoców 
i warzyw. Jeśli lubicie ziemniaki posta-
rajcie się zamienić je na kasze i  ryż. W 
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trakcie usuwania toksyn organizm ciężko 
pracuje, w związku z czym potrzebuje 
wtedy więcej odpoczynku, spacer wśród 
natury i regularne pory snu.

5 prostych zasad oczysz-
czania

1. Wypijaj codziennie 1,5 l wody mine-
ralnej.

2. Staraj się jeść każdego dnia warzy-
wa i owoce bogate w błonnik, który 
„zasysa” w jelitach metale ciężkie, 
cholesterol, cukier, kwasy tłuszczo-
we trans.

3. Sięgaj po produkty pełnoziarniste 
(razowiec, ciemny ryż, makaron 
razowy), bo zawarty w nich nie-
rozpuszczalny błonnik pokarmowy 
czyści jelita, wydalając z organizmu 
wszystkie niestrawione resztki po-
karmowe.

4. Przygotowuj sobie świeżo wyciskane 
soki owocowo-warzywne, bo w takiej 
formie są bardziej lekkostrawne, a 
jednocześnie dostarczają błonnika.

5. Przekonaj się do naparów z ziół, mięty, 
rumianku ,czystka ,melisy 

Wiosenna sałatka maka-
ronowa

Składniki:
- 250 gr makaronu drobnego razowego,
- 1czerwona papryka, 
- 2 ogórki świeże, 
- sól, pieprz, 
- 3 łyżki jogurtu naturalnego,(może 

też być owocowy dla przełamania 
smaku), 

- sok z pół cytryny.

Przygotowanie:
Makaron ugotować w osolonym 

wrzątku do miękkości. Odcedzić, prze-
łożyć do miski i odstawić na godz. do 
ostygnięcia. Paprykę umyć, oczyścić i 
pokroić w kostkę. Ogórki umyć, obrać 
ze skórki i również pokroić w kostkę. 
Szczypiorek  z cebulką poszatkować. 
Szynkę pokroić w paseczki, dodać sól, 
pieprz, sok z cytryny i jogurt (może być 
gruszkowy lub brzoskwiniowy dla prze-
łamania smaku.

Kąski ogórkowe

Składniki:
- małe opakowanie serka naturalnego 

(125g),
- 1 świeży ogórek,
- łyżka posiekanego koperku, 
- łyżka posiekanej natki pietruszki, 

- 2 rzodkiewki,
- 3 plasterki szynki, 
- sól, pieprz,
- przyprawa do tzatziki.

Przygotowanie:
Ogórka umyć, osuszyć i pokroić na 

plastry grubości ok. 2 cm. Środki deli-
katnie wydrążyć łyżeczką, by powstały 
niewielkie wgłębienia. Miąższ ze środka 
ogórka drobno posiekać, wymieszać z 
serkiem, koperkiem i natką. Doprawić do 
smaku przyprawą do tzatziki oraz solą 
i pieprzem. Do środka ogórka nakładać 
masę serową. Na wierzchu ułożyć po 
maleńkim ruloniku zwiniętym z szynki 
oraz po plasterku rzodkiewki. Udeko-
rować koperkiem, natką i rzodkiewką.

Chłodnik z nowalijek

Składniki:
- pęczek rzodkiewek,
- duży ogórek, 
- 2 jajka ugotowane na twardo,
- 400 ml kefiru lub jogurtu greckiego, 
- ząbek czosnku, 
- po 2 czubate łyżki koperku i szczy-

piorku, 
- sól, pieprz
 
Przygotowanie:
Ogórka obrać ze skóry i zetrzeć na 

tarce o drobnych oczkach. Rzodkiewkę 
umyć, pokroić w kostkę. Jajka obrać i 
posiekać również w kosteczkę. Wszystko 
razem połączyć z kefirem. Dodać posie-
kany koperek i szczypiorek, doprawić 
do smaku solą i pieprzem. Podawać od 
razu po przygotowaniu najlepiej moc-
no schłodzony z dodatkiem młodych 
ziemniaczków.

Polędwiczka duszona  
w młodej kapuście

Składniki:
- 1 polędwiczka wieprzowa  
- 1 opakowanie szynki parmeńskiej
- 1 główka młodej kapusty
- 1 jabłko
- 1 pęczek koperku
- bulion - 100 ml 
- masło (1 łyżka)
- 1 łyżka sosu sojowo-grzybowego 

Tao-Tao
- sól, pieprz 

Przygotowanie:
Polędwiczkę owijamy szynką par-

meńską, smarujemy po wierzchu ke-
czupem , Tao -Tao i kładziemy gałązkę 
rozmarynu. Wszystko przekładamy do 
brytfanki żaroodpornej wysmarowanej 
masłem. Dodajemy ćwiartki jabłka. 
Piekarnik nagrzewamy do 200 stopni 
i bez przykrycia pieczemy 15 minut do 
zrumienienia. Po tym czasie poszat-
kowaną młodą kapustą przykrywamy 
polędwiczkę, delikatnie soląc i przydu-
szając łyżką aby połączyła się z wywarem 
mięsnym (jeżeli jest za mało wywaru 
podlewamy bulionem). Nadal dusimy pod 
przykryciem 15 minut. Podajemy to jako 
danie jednogarnkowe, krojąc mięso w 
dość grube plastry. obkładając kapustą  
i posypując obwicie koperkiem.

Razowe bułeczki z far-
szem

Składniki:
- 4 podłużne razowe bułeczki 
- 2 jajka 
- 80 g startego żółtego sera 
- 30 dkg kiełbasy żywieckiej 
- szczypiorek 
- sól i pieprz 
- 1/3 łyżeczki papryki słodkiej 

Przygotowanie:
Z bułeczek wycinany środek następ-

nie wygrzebujemy wnętrze tworząc tzw. 
łódeczki. Szczypiorek oraz kiełbaskę 
kroimy w kostkę. Do miski dodajemy 
jajka, szczypiorek, kiełbaskę oraz sól, 
pieprz i paprykę na samym końcu starty 
ser żółty. Wszystko razem mieszamy. 
Do każdej bułeczki wkładamy przygo-
towany farsz pieczemy w temperaturze 
180 stopni ok. 15 minut.

Barbara „Barbalena” Plewińska  
Sołtys Dąbrówki  

Fot. Arch. B. Plewińskiej
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Czym jest białko?

Białko to jeden z makroskładników 
odżywczych. Zbudowane jest z cegiełek 
zwanych aminokwasami. Wyróżniamy 
22 aminokwasy, z czego 9 uznaje się za 
egzogenne.  Nasz organizm nie potrafi 
ich wyprodukować samodzielnie, dlatego 
musimy czerpać je z pożywienia. Białka, 
które dostarczaja wszystkie 9 amino-
kwasów egzogennych w odpowiedniej 
ilości  i proporcjach, określa się mianem 
„kompletnych“.

Funkcje białka?
Białko pełni wiele różnych funkcji w 

organiźmie, Organizm wykorzystuje je 
między innymi  do budowy masy mię-
śniowej, spalania tkanki tłuszczowej i 

Białko w odżywianiu
utrzymania zdrowych kości. Biako to 
niezbędny element każdej komórki ludz-
kiej, to podstawowy budulec naszych 
komórek. Odpowiednia ilość białka 
to zasadniczy element  zbilansowanej 
diety, niezbędny do osiągniecia celów 
związanych ze zdrowiem i dobrą kon-
dycją fizyczną.  

Ile białka potrzebujesz?
Postaraj się czerpać z białek do 30% 

dziennego spożycia kalorii.
Jeśli chcesz utrzymać lub zbudować 

masę mięśniową, musisz dostarczać or-
ganizmowi  odpowiednią ilość białka 
zgodnie ze swoim zapotrzebowaniem, 
by mieć pewność, że organizm czerpie 
aminokwasy egzogenne z diety, a nie 
z mięśni. Jeśli ćwiczysz,  potrzebujesz 
więcej białka. Zapotrzebowanie na białko 
zmienia się w zależności od naszego sty-
lu życia i aktywności. Przyjmuje się, że 
mężczyzna, który przyjmuje średnio do 
2000 kcal dziennie i chce budować masę 
miesniową, powinien spożywać  średnio 

do 150 g białka dziennie. Dla 
kobiety, która spożywa do 
1400 kcal dziennie i chce 
utrzymać wagę, zalecane 
spożycie białka wynosi do 
105 g dziennie.

Źródła białka
Współczesna dieta ob-

fituje w białka zwierzęce, 
pochodzące z czerwonego 
mięsa i pełnotłustego nabia-
łu. Produkty te często zawie-
rają także dużo  tłuszczów 
nasyconych, więc zalecane 
jest ograniczanie ich spoży-
cia i zastepienie ich rybami, 

jajkami, mięsem drobiowym i chudym 
nabiałem.  Obok białka zwierzęcego, bar-
dzo ważne jest białko roślinne. Jednym 
z najlepszych źródeł białek roślinnych 
są rośliny strączkowe, orzechy oraz soja. 
Soja dostarcza białka „kompletnego“, za-
wierajacego wszystkie aminokwasy egzo-
genne. Niekóre źródła białek roślinnych 
np. orzechy czy rosliny strączkowe nie 
zwieraja białka „kompletnego“, dlatego 
warto łaczyć różne źródła białka w co-
dziennej diecie. Produkty dostarczajace 
białka roślinnego zawieraja także inne 
cenne  składniki odżywcze jak np. błon-
nik ,witaminy, mikro-  i fitoskładniki.  
Postaraj się czerpać odpowiednią ilość 
białka ze źródeł roślinnych, dzięki temu 
ograniczysz ryzyko spożycia zbyt dużej 
ilości tłuszczów nasyconych.

Oto przykładowe  
produkty spożywcze  
i ilość zawartego  
w nich białka

Białko jest jednym ze składników od-
żywczych, którego nie powinno zabrak-
nąć w codziennych posiłkach. Spróbujmy 
na podstawie kilku dni „policzyć“, ile 
zjedliśmy białka, żeby miec świadomość, 
czy nasze odżywianie jest zbilansowane 
w zakresie tego istotnego dla naszego 
zdrowia budulca

Agnieszka Michałowska – Trener 
Odżywiania i Odchudzania, nauczy-
ciel Pilates, instruktor fitness, miesz-
kanka Dąbrówki. Zdrowy styl życia, 
odżywiania i aktywności oraz efekty 

dobrych zmian pokazuje na profi-
lu na FB: Agnieszka Michałowska 

Trener i w grupie: Strefa zdrowia, 
urody i fitnessuoraz na instagra-

mie: aga_michalowska_trener.
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W dawnych czasach rozgraniczenia 
gruntów dokonywano na podstawie  
widocznych  znaków topograficznych 
(jeziora, stawy, rzeki, pagórki, doliny, 
charakterystyczne drzewa itp.) lub też 
stawiano krzyże i kopce z kamieni. Dla 
terenu naszej Gminy zachował się opis 
rozgraniczenia gruntów pomiędzy Do-
piewem, Sierosławiem, Więckowicami i 
Dąbrową Małą i Dużą. Podział dokonano 
14 listopada 1618 r. pomiędzy Adrianem 
Grotem, synem Jana, właścicielem min. 
Dąbrowy Dużej i Małej, którego por-
tret trumienny znajduje się w kościele 
w Skórzewie, a Maciejem Żychlińskim, 
właścicielem dóbr Sierosław, które  nabył 
wraz z żona Zofią w 1615 r. od braci: Jaku-
ba, Wojciecha i Adriana Urbanowskich. 
Prawdopodobnie nabycie dóbr Sierosław 
przez Żychlińskiego i śmierć Jana Grota 
w 1617 r. były przyczyną dokonania tego 
opisu. Niestety dzisiaj już tylko możemy 

Jak w dawnych czasach rozgraniczano grunty

Karta początkowa opisu rozdziału gruntów

sobie wyobrazić, jak wyglądały tereny 
naszej Gminy w tym czasie, gdyż w ujętym 
poniżej opisie żadne znaki nie zacho-
wały się do dnia dzisiejszego. Poniżej 
wybrany fragment z protokołu/opisu 
rozgraniczenia gruntów.  

… Najrzód tedy na pół stai [staja 
staropolska to ok. 134 metry] od na-
rożnika między czterema dziedzinami: 
Dupiewskimi, Więckowskimi, Sierosław-
skimi i Dąbrowskimi, Małych i Wielkich 
[chodzi o Dąbrowę i Dąbrówkę] usypali 
kopiec pomiędzy Sierosławem i Dabro-
wą majoris i minoris, podle Dęmbu na 
którym naciosany krzyż znaczny, który 
się w las wielki ku Dąmbrowie obró-
cił, od tego zaś Dęmbu krzyżowego i 
kopca podle niego usypali kopcy pięć 
do wielkiej Dęmbiny, a przy których 

Dęmbach kopiec, stanąć mają krzyże, 
a te pięć kopcy kończą się przy Dwu 
Dęmbach z jednego pnia nad brzegiem 
samym różnej zarośli: Dęmbiny, Brze-
ziny, Olszyny. Przez te zaś zarośl idąc 
usypali kopcy Dziewięć, a na łące na-
zwanej Szewczewskiej Dziesiąty. Przez 
połowę łąki zaś dwa, a od brzegu tej 
łąki Szewczewskiej przez zarośla idąc 
usypały się trzy, a czwarty nad polem 
albo rolą, która należała do Sierosławia, 
nad tąż zaś jeden nad polem w Brzezinie 
ku Wielkim Drogom Poznańskim, przy 
Drożysku cztery, a Piąty na pól stai 
dobrej od Dróg Wielkich Poznańskich 
od miasteczek Lwówka i Buku idących...   

dr Piotr Dziembowski 
fot. Archiwum P. Dziembowskiego

Dla dorosłych

„Podziemia: w głąb czasu” Ro-
bert Macfarlane

Nowości książkowe

Pod ziemią umieszczamy to, co cenne, 
co kochamy lub chcemy chronić; niekiedy 
ukrywamy to, co szkodliwe. Jednak to, 
co zostało kiedyś pogrzebane w ziemi, 
może w niej trwać dłużej od nas. I może 
nieoczekiwanie uderzyć z wielką siłą. 
Robert Macfarlane namawia nas, by-
śmy na nowo przemyśleli zmiany, które 
dotyczą nas wszystkich - teraz i tutaj, a 
w „Podziemiach” pokazuje nam nową 
perspektywę. Właściwe pytanie zatem 
brzmi: Co zostawimy po sobie?

„Cecylia”  Agnieszka Panasiuk

Podlasie w 1874 r. Mieszkający tu 
Polacy mierzą się z represjami carskie-
go zaborcy. Wierni Kościoła unickiego 
cierpią prześladowania. W tych trudnych 

czasach do panny Cecylii Turawskiej z 
Białej los wreszcie się uśmiecha. Cecylia, 
uważana za dziwaczkę z powodu wiel-
kiej nieśmiałości, postanawia odmienić 
swoje życie i otwiera się na świat i ludzi. 
Dołącza do podziemnego seminarium 
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nauczycielskiego i rusza z pomocą re-
presjonowanym unitom. Odkrywa przy 
tym w sobie pokłady macierzyńskiego 
ciepła, otacza bowiem serdeczną opieką 
pozbawioną miłości półsierotę, syna car-
skiego urzędnika. Z odwagą podejmuje 
się też niebezpiecznych wyzwań. Czy 
jednak na tej pełnej przygód drodze spo-
tka mężczyznę, któremu będzie chciała 
oddać serce?

Dla młodzieży
„Basia i lato pod psem”  Zofia 

Stanecka

Basia marzy o psie. Tak bardzo, że 
nic innego jej nie interesuje. No, może 
poza żelkami. Nawet wakacje wydają się 
całkiem okropne, jeśli nie można mieć 
psa. Jednak rodzina Basi postanawia 
wyjechać nad morze pod namiot. Czy 
będą to najlepsze, czy najgorsze wakacje 
świata? A może Basi uda się spotkać 
jakiegoś psa... Przygody Basi tym razem 
w zupełnie nowej odsłonie!

Dla dzieci
 „Wirus w koronie, bakteria w 

kapsule”  Marta Maruszczak

Chcecie dowiedzieć się jeszcze wię-
cej o wirusach i bakteriach? Dowcipne 
ilustracje pomogą wam lepiej poznać 
mikroświat, w którym żyją nasi wro-
gowie i przyjaciele.

„Zagadki detektywistyczne : 
nauka: rusz głową i znajdź roz-
wiązanie 25 zagadek naukowych”

Rusz głową i znajdź rozwiązanie 
25 zagadek naukowych! Ta książka 
pomoże Ci utrzymać umysł w dobrej 
formie. Wiesz, że mózg potrzebuje ta-
kiego samego treningu jak reszta ciała? 
Szukając rozwiązań zagadek, dasz mu 
niezły wycisk! Bądź dociekliwy, zadawaj 
pytania, główkuj, eksperymentuj... Myśl 
jak naukowiec! Wszystkie „tajemnicze” 
sytuacje, o których tu przeczytasz, mają 
związek z różnymi dyscyplinami nauki.

„Co i jak rośnie w świecie przy-
rody”  Liliana Fabisińska

Dzieci pytają: co? jak? dlaczego? Seria 
„Od...do” odpowiada. Skąd się biorą żaby? 
Jak to się dzieje, że z gąsienicy rozwija 
się motyl? Dlaczego z małego nasionka 

wyrasta... piękny kwiat? Pokazujemy i 
objaśniamy, co i jak rośnie w świecie 
przyrody. Pytajcie śmiało!

Polecamy również audio-
booki do słuchania!

„Semiramida”  Ewa Kassala

Nieustraszona wojowniczka czy 
wrażliwa twórczyni wiszących ogrodów? 
Znajda czy córka bogini? Uduchowiona 
czarodziejka czy wyrachowana wład-
czyni? emiramida, królowa Babilonu, 
przez niezwykłe zbiegi okoliczności, 
nazywane przez wielu wolą bogów, zo-
staje żoną króla i matką następcy tronu. 
Wspierana przez kapłanki Isztar, rządzi 
krainą starożytnej Mezopotamii. Walczy, 
kocha, tworzy. Przeżywa wzloty i upadki. 
A odchodząc w pełni sławy, przekazuje 
nam ważne, ponadczasowe przesłanie.

„Lód”  Jacek Dukaj

Czy Historia jest siłą mierzalną, na-
macalną? Czy można sterować prawa-
mi logiki? Kto stoi między rewolucją a 
anarchią, carstwem samodzierżawnym, 
Królestwem Bożym na Ziemi i wolną 
Rzecząpospolitą? Piłsudski i Rasputin, 
Tesla, Tarski, Kotarbiński i Benedykt 
Gierosławski, człowiek, którego nie ma. W 
tej rzeczywistości, gdzie pierwsza wojna 
światowa nigdy nie wybuchła, Królestwo 
Polskie wciąż znajduje się pod władzą 
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Imperatora, Warszawę skuwa wieczny 
lód, a nieziemskie anioły Mrozu, lute, 
spacerują ulicami miast, zamrażając 
prawdę i fałsz. Powieść uhonorowana 
nagrodami Fundacji im. Kościelskich, 
im. Janusza A. Zajdla, im. Jerzego Żu-
ławskiego, Europejską Nagrodą Literacką 
oraz ogłoszona książką XX-lecia Polityki.

Dostępność całego księgozbioru 
można sprawdzić w kalatogu on-line 
na stronie www.bibldop.pl

Poradniki od Komisji
Polecamy również książki zakupione 

ze środków Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych doty-
czące uzależnień, wykluczeń i przemocy.

„Przemoc: podręcznik prze-
trwania dla nastolatków: szkoła, 
internet, rówieśnicy”  Aija May-
rock

Czy wiesz, że ponad połowa uczniów 
ma za sobą doświadczenie przemocy ró-
wieśniczej? Strach przed jej eskalacją 
powstrzymuje wiele osób od szukania 
pomocy. Ta książka to pomocna dłoń 
osoby, która przetrwała trudne lata prze-
śladowania w szkole, a teraz postanowiła 
pomóc innym. Aija pisze, jak poradzić 

sobie z nękaniem i internetowym hejtem. 
Pokazuje również, jak skutecznie popro-
sić o pomoc, aby przestać w samotności 
zmagać się z prześladowaniem. Aija do-
świadczyła prześladowania na własnej 
skórze. Była nękana przez rówieśników 
odkąd skończyła osiem lat. [empik.com]

„I masz to pod kontrolą : prze-
wodnik o zdrowiu psychicznym” 
 Anna Williamson

To, co dzieje się w twojej głowie, jest 
równie ważne jak to, co dzieje się z twoim 

ciałem… na szczęście Anna Williamson, 
kwalifikowana terapeutka, jest po twojej 
stronie! Inspirujący, praktyczny i pełen 
przydatnych wskazówek przewodnik, 

który pomoże ci zapanować nad emo-
cjami, zanim one przejmą kontrolę nad 
twoim życiem.

Ilona Łysiak, Bibliotekarka  
Gminna Biblioteka Publiczna  

i Centrum Kultury w Dopiewie

Wiersze na 
kwiecień

Wiosna bez wiosny
Zapowiadała się od dawna. 
Zanim zbudowała most, 
zmyła deszczem plac budowy, 
rozświetlając promieniami. 
 
Szpalerem barw 
weszła do połowy. 
Na tęczowych pasach, 
uwięziona w zmrożonych ramionach 
ni jak nie potrafiła 
pokonać damy sypią-
cej białymi płatkami.
I nie były to płatki kwitnących drzew. 
 
Zimna pora wróciła szybciej 
niż odeszła. 
Tupnęła mrozem, 
sypnęła śniegiem. 
 
Z lodowisk gałęzi, 
ślizgające się skrzydlaki 
zwołują kochanków. 
Nie, nie na łyżwy. 
 

Bez względu na aurę, 
żadna siła nie przeszkodzi, 
żeby uwić dzieciom gniazdo.

7 IV 2021

Odrodzenie
Na powitanie 
powracających odlotów, 
pod firmamentem  
Niebieskiego oceanu 
pojawił się most.
Pod barwną autostradą, 
przyloty rozpostarły 
muskane witkami 
słonecznych promieni 
wachlarze skrzydeł, 
Zwiastując odrodzenie.
Odrodzenie się 
uśpionego.

17 IV 2021

Czary obfitości
Kiedy nas wyluzują 
Z kagańców masek, 
Uśmiechnięci i wolni, 
Bez żadnych obostrzeń, 
Zaczniemy żyć po swojemu, 
Nie lękając się własnego cienia.

Wiatr, jak zwykle 
Przeleci  się  
Po kwitnących gałęziach.
Brzęczące latawce 
Na wiosennych ucztach, 
Upiją się nektarem 
Spijanym z barwnych czar 
Zapowiadających obfitość.

15 IV 2021

Tuż przed świętami
Wdarł się nieproszony. 
Po prawej covid, 
po lewej cowid, 
pośrodku kwarantanna.
Zarzucony 
na kark krzyż 
ciążył niemiłosiernie.
Pan Jezus 
Trzeciego dnia  
Zmartwychwstał 
i to mnie podtrzymało na duchu.

2 IV 2021
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Walka z samą sobą
Długo trwało, 
zanim złapała oddech, 
który jak jej się zdawało, 
upadł i dusił się 
pod warstwą ziemi. 
 
Z wolna zaczęły prostować się 
kręte korytarze umysłu. 
 
Dzień po dniu, małymi kroczkami, 
jakby toczyła wodę pod górę, 
zaczęła puszczać uśmiechy do słońca 
i zachwycać się ariami 
płynącymi z ukrytych 
w koronach śpiewaków.

2 III 2021

Jakby nie to miejsce
Kiedy odnalazła to miejsce, 
Zardzewiała kłódka 
Została jej w ręce.
Odarta z farby brama 
Rozgadała się 
Chrypiącym zgrzytem.
Pamięta to miejsce 
Od lat pięćdziesiątych, 
A jakby nigdy tam nie była.
Z owocujących kiedyś drzew, 
Zostały kikuty 
Obrosłe trawą  
Wysoką do pasa.
Dom, w którym 
Kiedyś się bawiły 

Stał się strzępami rudery.
Tam, gdzie kiedyś 
Tętniło życie, 
Wszystko zamarło.
W wielkanocne święta 
Chrystus Zmartwychwstał. 
W tym miejscu, o którym piszę, 
Już nic nie zmartwychwstanie.

24 III 2021

Kur-zapiał
Gdy tylko kogut zapiał 
dźwięcznym kuku-ryku, 
jej sen zawisł między zielenią 
rozłożystych koron. 
 
Była ptakiem, 
a może aniołem, 
nie pamięta, ale frunęła. 
 
Zbudzona wiejskim budzikiem, 
poczuła ból ramion, 
jakby jej skrzydła wyrwali.

16 II 2021

W smoczej jaskini 
Bajka
Tam, gdzie mieszka, w głąb jaskini, 
słychać mlaski, w zębach grucha. 
Smok trzygłowy jadło wcina, 
że aż trudno tego słuchać.
 
Zjada wszystko, co popadnie, 
ważne, żeby brzuch miał pełen. 
Chciałby wypić wody wannę, 
gdzie ją znaleźć? Tego nie wie.
 
Piecze, pali w każdej paszczy, 
zionął ogniem – olaboga! 
Czymś ten pożar trzeba zgasić, 
prycha, ryczy, gdzie jest woda?
 
Głośnym wrzaskiem żmije zwabił, 
które w wąż się połączyły. 
Rumor w skale źródło wybił, 
w nim to ogon zamoczyły. 
Stwór pił wody hektolitry, 
gruby zrobił się, jak bania. 
Wnet jęzory ognia znikły, 
nagle huk, smok z nóg się słania.
 
Morał z bajki tej wynika, 
by we wszystkim znaleźć umiar. 
W jakich kwestiach? 
W to nie wnikam, 
najważniejsze, byś zrozumiał.

18  I 2015 
 

Autorka wierszy: Aldona Latosik  
Kontakt: aldona51@poczta.fm

Biblioteka w Dopiewie z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia Poezji zorganizo-
wała zabawę dla osób, którym zdarza 
się tworzyć do tzw. szuflady i z różnych 
powodów nigdy nie pokazali swojej 
twórczości. Tym, którzy zdecydowali się 

Międzynarodowy Dzień Poezji

Dopiewaszki,  czyli  
o dopiewie fraszki

Raj na ziemi
Podobno Ewa
Była z Dopiewa.

Położenie Dopiewa
Dopiewo leży
Tam, gdzie należy.

Staw wędkarski
Przy nim jest atrakcyjna
Ścieżka edukacyjna.

Pomnik
Jan Brzechwa w sam raz
Ma w Dopiewie głaz.

Na wypoczynek
Z Poznania zwiewa
Wprost do Dopiewa.

Rowerzysta z Dopiewa
Wypad zaliczył
Do Wierzenicy.

W Dopiewie
Ornitologów
Radość jest wielka,
Bo tu białego
Mają wróbelka.

wysłać w odpowiedzi na ten apel swoje 
limeryki, fraszki lub złote myśli, panie z 
biblioteki w Dopiewie zagwarantowały, 
że przesłane utwory będą opublikowane 
i udostępnione szerszej publiczności. W 
zabawie wziął udział pan Tadeusz Char-

muszko, który, jak przyznaje, nie jest z 
Dopiewa, ale Dopiewo zainspirowało go 
do napisania fraszek.

Jan Sawiński, GBPiCK w Dopiewie

Czytelnictwo
Do czytania zagrzewa
Mieszkańców „Czas Dopiewa”.

Wyprawa z Dopiewa
Do poznania
Poznania.

Rajd 
Mkną pędziwiatry
W kierunku Warty.

Do Poznania z Dopiewa 
Nie dojadą
Autostradą.
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Dopiewska rozrywka
Zagłębią się w stawie
I po zabawie.

Do turysty
Lepiej nie ziewaj,
Pędź do Dopiewa!

Dopiewski rezerwat
Ptasie królestwo bliskie
Jest przez Bagno Trzcielińskie.

Czas Dopiewa
Wiesz od razu z pierwszej szpalty,
Jakie w gminie wieją wiatry.

Sprawa Poznania
W Dopiewie wiedzą najlepiej,
Każdy się o tym przekonał,
Że Poznań im się przyczepił
Jak rzep do psiego ogona.

Jezioro Niepruszewskie 
Nad nie przesadą
Gnać autostradą.

Rowerem
W Dopiewie nikt nie wzbrania,
By jechać do Poznania.

Plac gminny
Na imprezy
Jak należy.

Trzcielińskie Bagno
Ptasie królestwo 
Łatwo namierzyć
Z obserwacyjnej
W pobliżu wieży.

Gmina Dopiewo
Niezbyt się rzeki 
Tu rozmnażają,
Chociaż od wieków 
Samicę mają.

Atrakcje
Atrakcji można
Zobaczyć szereg
Starczy w Dopiewie
Jechać rowerem

Położenie
Dopiewo, zapewne wiecie,
W poznańskim leży powiecie.

O dojrzewaniu
Poznaniak dojrzewa
Do odwiedzin Dopiewa.

Ciekawostki w Dopiewie
Atrakcje masz:
Tu głaz, tam głaz. 

Obrona Poznania
Z Dopiewa żeby
Nie pędził tłum dziki,
Tuż przed Poznaniem
Siedzą Komorniki.

O ulicy w Dopiewie
Poznań dogryzł im zdrowo,
Skoro mają Laserową.

Dogrywka po dopiewsku
To Dopiewiec,
Jak ktoś nie wie.

Wszystko jasne
Urząd Gminy jest w Dopiewie,
By wójt nie siedział na drzewie.

Odwiedziny
Mężczyźni Dopiewo
Chętnie odwiedzają,
Bo pompy wtryskowe
Tu naprawiają.

Zachwyt
Z Dopiewa bliski
Jest zawrót głowy
Przez Wielkopolski
Park Narodowy. 

Po Dopiewie
Można spacerem,
Można rowerem.

Na Trzcielińskim Bagnie
Do pozowania gotowy
Przy czapli błotniak stawowy.

O turystach
Wyznaczono im szlaki,
Bo deptali buraki.

Dopiewski wędkarz
Chciałby wydrze
Rybę wydrzeć.

Kontakt z naturą
Do zachwytu znajdziesz 
W Dopiewie miejsc wiele,
Żeby skoczyć w wodę
Lub zanurzyć w zieleń.

Dopiewski doping
Mierz zamiary
Na Filary.

Dopiewskie atrakcje
W śródleśnych bagienkach
Kumak sobie brzdąka,
A na drzewie dudek
Już rozłożył czubek.

O dopiewskich sołtysach
Nie wiem, czy wiecie,
Że są na diecie. 

Ławki na Łąkowej
Ptasia brać rada,
Można przysiadać.

Spacer
Po Dopiewie chodzę,
Nikomu nie szkodzę.

Autor fraszek: Tadeusz Charmuszko

Przedstawiamy wyniki konkursu 
świątecznego „Alle Palma” zorganizowa-

Alle Palma 2021!
nego prze Gminną Bibliotekę Publiczna i 
Centrum Kultury w Dopiewie. Konkurs 

przeznaczony 
był dla dzieci z 
Gminy Dopiewo 
w trzech kate-
goriach wieko-
wych:  I kat. 5-8 
lat, II kat. 9-11 
lat, III kat.12-15 
lat   Nadeszło w 
sumie 18 zgło-
szeń. Cieszymy 
się, że tak licznie 

wzięliście udział w naszej wielkanocnej 
zabawie. Wszystkie nadesłane prace na-
leżą do I kategorii czyli dla dzieci 5-8 
lat. Z tego powodu postanowiliśmy na-
grodzić aż trzy palmy. Musimy podkre-
ślić, że absolutnie wszystkie prace nas 
zachwyciły i czasami mocno spieraliśmy 
się o to, komu przyznać 1, 2 i 3 miejsce. 
WSZYSCY uczestnicy zabawy otrzymali 
od nas upominki, a oto zwycięzcy:

1 miejsce - Jakub Przygodzki,
2 miejsce - Kornelia Głowacka,
3 miejsce - Magdalena Durka.

Tekst i fot. Jan Sawiński,  
GBPiCK Dopiewo
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„Rodzinne Jaja” były konkursem dla 
całych rodzin, który w okresie przed-
świątecznym zorganizowała Gminna 
Biblioteka i Centrum Kultury w Dopie-
wie. Czasem powstawały przy wsparciu 
z zewnątrz. Z ogromną przyjemnością 
przedstawiamy czytelnikom „Czasu 
Dopiewa” mega pisanki, które ozdobi-
ły teren przed biblioteką w Dopiewie. 
Cieszyliśmy się widząc Was w okolicy 
naszego budynku jak  podziwialiście 
prace z bliska. Niektórzy robili sobie 
zdjęcia z kolorowymi pisankami, inni 
inspirowali się wzorami i przenosili je 

Rodzinne Jaja 

na małe jajka, które następnie upięk-
szyły wielkanocne stoły. Gratulujemy 
wszystkim uczestnikom pomysłów i weny 
twórczej. Na zdjęciach przedstawiamy pi-
sanki: Państwa Mikołajczaków, Państwa 
Lewandowskich, Państwa Kuźniarków, 
Państwa Bińków, Państwa Jóźwiaków, 
Państwa Burchardtów. 

Tekst i fot. Jan Sawiński, 
GBPiCK w Dopiewie

Przesunięcie koncertu  
O nowej dacie koncertu powiado-

mimy w innym terminie. Zakupione 
bilety zachowują ważność. Jeżeli jednak 
zdecydujecie się Państwo oddać bilety, 
można je zwracać w GBPiCK przy ul. 
Konarzewskiej 12 w Dopiewie – w księ-
gowości (poziom -1 w godzinach pracy 
biblioteki - obecnie: od poniedziałku 
do piątku między 8.00 a 15.00).

Jan Sawiński, GBPiCK Dopiewo 
Graf. GBPiCK Dopiewo

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego 
zajęcia Warsztatów Terapii Zajęciowej od 
23 marca zostały zawieszone. W murach 
budynku w Konarzewie zrobiło się cicho. 
Nam, terapeutom brakuje codziennego 
gwaru, uśmiechów i rozmów uczestni-
ków. Teraz, jest czas, kiedy w naszych 
pracowniach odbywają się wiosenne 
porządki. Terapeuci przygotowują nowe 
zadania dla uczestników oraz doszukują 
się nowych inspiracji i pomysłów. Wokół 
terenu budynku WTZ Konarzewo zostały 
przeprowadzone prace porządkowe. Cały 
teren zielony został uprzątnięty. Terapeu-

WTZ podczas lockdown’u
ci nie zwalniają tempa i przez cały czas 
na profil facebookowy wrzucają nowe 
propozycje zadań, dekoracji i ciekawostek 
dotyczących jedzenia. Uczestnicy prze-
syłają zdjęcia wykonanych prac, które 
zostają wstawione na fanpage. Sadzonki 
sałaty przygotowane przez uczestników 
pracowni bukieciarsko-ogrodniczej zo-
stały zasiane w tunelu foliowym, który 
znajduje się w Otuszu. Teraz, zostało 
nam tylko czekać na wznowienie zajęć 
i plony. 

Joanna Janowicz, Terapeutka 
WTZ „Promyk” w  Konarzewie

Koncert Mi-
chała Bajora, za-
planowany na 14 
maja 2021 r., zo-
stał przesunięty w 
związku z decyzją 
o utworzeniu w 
Centrum Rehabi-
litacyjno-Kultural-
nym w Konarzewie 
punktu szczepień 
powszechnych. 
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Ogrodnik
W pracowni ogrodniczo-bukieciar-

skiej rozpoczął się sezon wysiewu wa-
rzyw. Najpierw nasiona zostały wysiane 
do doniczek, następnie - gdy wykiełkują 
i podrosną  - będziemy je flancować w 
tunelu foliowym. Pomidory, paprykę i 
sałatę ustawiliśmy w nasłonecznionym 
miejscu. Co drugi dzień nawadniamy 
warzywa, dbamy i doglądamy. Latem gdy 
już dojrzeją, będziemy z nich przyrządzać 
pyszne, zdrowe i zbilansowane potrawy 
w pracowni gospodarstwa domowego. 
Póki co musimy o nie dbać, aby wyrosły 
na dorodne sztuki. Przekładamy je, aby 

patrzeć jak nasze roślinki rosną - jak 
z małego nasionka przekształcają się 
w coraz to większą roślinę. Czasem się 
zastanawiam -  jak z takiego małego 
ziarenka może wyrosnąć pomidor czy 
sałata. Jaką ono musi mieć siłę, aby prze-
bić się przez warstwę ziemi i całym sobą 
podążać za słońcem, rozwijając listki. 
Przyroda jest bardzo interesująca. Już 
nie mogę się doczekać, kiedy spróbuję 
pierwszych owoców naszej pracy.

Piotr Baranowski 
Uczestnik WTZ  

„Promyk” w  Konarzewie
miały dostęp do słońca i sprawdzamy 
temperaturę w pomieszczeniu. Lubię 

Malarka
Nasza Promykowa Rodzina liczy 

89 osób. Każdy w niej jest inny, każdy 
wyjątkowy. Każdy wnosi coś innego. 
Dziś chciałabym zatrzymać się przy 
jednej uczestniczce i w kilku słowach 
ją opisać, gdyż w ostatnim czasie zauwa-
żyłam jak wiele serca wkłada w każdy 
nasz nowy dzień. Kamila ma 32 lata, w 
naszej Promyczkowej Rodzinie jest od 14 
lat. Mieszka niedaleko, w Dopiewie. To 
skromna, dobra dziewczyna o niezwy-
kłym sposobie bycia, pokorna, a przy 

tym posiadająca wiele talentów. Kamila 
uwielbia sztukę origami, z papieru potrafi 
stworzyć wyjątkowe dzieła. Wszystkie 
jej prace są bardzo estetyczne, precy-
zyjnie wykonane, zawsze wykonuje je 
do samego końca. Stara się je ulepszać 
przy następnym wykonaniu. Zawsze 
uważnie słucha wszelkich uwag tera-
peuty, jednak stara się być samodzielna. 
Prace Kamilki są zawsze wysztukowa-
ne i do końca przemyślane. Bardzo lubi 
malować, właśnie teraz, jest w trakcie 
tworzenia nowego obrazu, wierzę, że 
będzie niepowtarzalny. To niezwykle 
ciepła i pomocna osoba. Zawsze nie-

sie swą pomoc, a przy tym chce czuć 
się potrzebna. Poznała język migowy, 
dzięki któremu może porozumiewać 
się ze swoim promyczkowym bratem, 
osobą głuchoniemą. Czuje się zawsze 
wyróżniona gdy zostanie poproszona 
o pomoc. Skromna, niezwykle wrażli-
wa dziewczyna o wielkim sercu - nasza 
Kamilka.

Agnieszka Kuźlak,  
Terapeutka Pracowni Plastycznej,  

WTZ w Konarzewie ,

Tablice, pomniki, muzea – mija-
my je tak często w drodze do szkoły, 
do pracy czy na zakupy, że stają się dla 
nas niewidzialne. Zapominamy, że tuż 
obok nas urodzili się, mieszkali lub go-

Cyklicznie z PLOT 

Cyklem „Turystyczne PLOTki”, wspól-
nie z Poznańską Lokalną Organizacją 
Turystyczną (PLOT), przybliżamy na 
łamach „Czasu Dopiewa” perełki tury-
styczne okolic Poznania, by zachęcić 
Czytelników do samodzielnego pozna-
wania mniej lub bardziej znanych miejsc 
wartych uwagi. Poznańska Lokalna Or-
ganizacja Turystyczna: e-mail: biuro@ 
plot.poznan.pl , www.poznan.travel .

Red.

Gdzie wielcy bywali

z wieloma znanymi ludźmi są podpo-
znańskie rezydencje arystokratyczne. 
W Rogalinie o Edwardzie Raczyńskim 
przypomina m.in. pomnikowy dąb jego 
imienia, a o Edwardzie Bernardzie Ra-
czyńskim – słynny gabinet londyński. 
Doczesne szczątki obu umieszczono w 
Mauzoleum Raczyńskich. Wizyty Hen-
ryka Sienkiewicza upamiętnia głaz w 
parku pałacowym, a pokłosiem obecności 
malarzy (m.in. Jacka Malczewskiego i 
Leona Wyczółkowskiego) są namalowane 

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

ścili ludzie, których znamy ze szkolnych 
podręczników. Warto ruszyć ich tropem, 
a historia z nudnego zbioru dat zmieni 
się w fascynującą przygodę.

Miejscami szczególnie związanymi 
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Ławeczka Wisławy Szymborskiej na promenadzie nad 
Jeziorem Kórnickim (fot. Łukasz Grzegorowski)jpg

Pałac Jankowice (fot. Tomasz Koryl)

Pałac w Biedrusku z wieżą  
(fot. Archiwum Pałacu Biedrusko)

Ławeczka bł. E. Bojanowskiego. 
(fot. Archiwum UML)

Ławeczka Wojciecha Bogusławskiego 
w Suchym Lesie (fot. Archiwum 

Gminy Suchy Las)

w Rogalinie obrazy. Na kartach historii 
zapisali się również właściciele zamku w 
Kórniku z Tytusem Działyńskim, założy-
cielem Biblioteki Kórnickiej i Arboretum 
Kórnickiego, na czele.

Żołnierze i politycy
W podpoznańskich miejscowościach 

znaleźć można pamiątki po tych, którzy 
próbowali zmieniać rzeczywistość za po-
mocą oręża lub politycznych układów 
albo próbowali obu tych sposobów. Postać 
Krzysztofa Arciszewskiego, urodzonego 
w Rogalinie, przypomina tablica w tam-
tejszym pałacu. W Śremie stoi pomnik i 
popiersie Józefa Wybickiego, właściciela 
pobliskich majątków Psarskie i Maniecz-
ki. W pałacu w Chludowie upamiętniono 
Romana Dmowskiego, dawnego miesz-
kańca tego miejsca. Wędrując Szlakiem 
Letniska Puszczykowo można zobaczyć 
willę, która należała niegdyś do Cyryla 
Ratajskiego, a na Obornickim Szlaku 
Tajemnic znajduje się głaz upamiętniają-
cy owacyjne przywitanie Ignacego Jana 
Paderewskiego w czasie jego podróży 
do Poznania. Wizyta pianisty i polityka 
zainicjowała powstanie wielkopolskie, 
którego dowódcą był gen. Józef Dowbor 
Muśnicki, patron Muzeum Powstańców 
Wielkopolskich w Lusowie.

Śladem twórców
Jednym z najwybitniejszych literatów 

odwiedzających Wielkopolskę był Adam 
Mickiewicz, który gościł m.in. w Pała-
cu Jankowice oraz w Łukowie, o czym 
przypomina tamtejsza Izba Pamięci Ada-
ma i Franciszka Mickiewiczów. Wieszcz 
mieszkał również w pałacu w Objezierzu, 
w którym gościło wiele innych znakomi-
tości, m.in. Paweł Edmund Strzelecki i 
Józef Ignacy Kraszewski. Popularnością 
cieszył się również dwór w Wierzenicy – 
siedziba Augusta Cieszkowskiego. Jego 
znamienitych gości można poznać, wę-
drując pobliską Aleją Filozofów, na której 

nie bez powodu znajduje się wzgórze 
noszące imię Zygmunta Krasińskiego. 
Niedaleko Poznania urodziły się dwie 
wybitne postaci świata kultury: Wisława 
Szymborska (przypomina ją ławeczka na 
promenadzie jej imienia nad Jeziorem 
Kórnickim oraz sala Szymborskich w 
Izbie Pamiątek Regionalnych w Bninie) 
oraz Wojciech Bogusławski (ławeczka 
w Suchym Lesie).
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Tablica na temat o. Mariana Żelazka w Palędziu  
(fot. Archiwum Urzędu Gminy Dopiewo)

W podróży
Zdaniem historyków cesarz niemiec-

ki Otton III w czasie swej pielgrzymki 
do Gniezna zatrzymał się w grodzie na 
Półwyspie Szyja w Bninie. W pobliskim 
zamku kórnickim gościł sam Henryk 
Walezy, zmierzający na swą koronację. 
W wyniku wizyty innego sławnego Fran-
cuza studnię w Wielkopolskim Parku 
Narodowym nazwano od jego imienia 
Studnią Napoleona. W Owińskach cesarz 
przeprawiał się przez Wartę, podziwiał 
sędziwy dąb Bartek i… o mały włos nie 
utracił życia w zamachu. Warto wymie-
nić również Charlesa de Gaulle’a, który 
odwiedził Pałac Jankowice, oraz cesarza 
Niemiec Wilhelma II, marszałka Fran-
cji Ferdynanda Focha i króla Rumunii 
Karola II, którzy przebywali w Pałacu 
Biedrusko. Dziś Śladami podróżników 
dookoła Poznania wędrują posiadacze 
specjalnego Paszportu Podróżnika, od-
wiedzając pałac w Rogalinie (siedzibę 
Edwarda Raczyńskiego), Muzeum – Pra-
cownię Literacką Arkadego Fiedlera w 
Puszczykowie, zamek w Kórniku z ko-
lekcją osobliwych pamiątek z wyprawy 
Władysława Zamoyskiego na Antypody 
oraz muzeum im. ojca Żelazka w Chlu-
dowie.

Piotr Basiński 
Poznańska Lokalna  

Organizacja Turystyczna

Duchowieństwo
Oryginalnego pomnika-ławeczki w 

Luboniu doczekał się też Edmund Bo-
janowski. Osobę ojca Mariana Żelazka 
przypomina muzeum jego imienia w 
Chludowie oraz głaz pamiątkowy i tablica 
w rodzinnym Palędziu. W Śremie króluje 
pamięć księdza Piotra Wawrzyniaka – 
przypomina o nim izba pamięci, quest, 
pomnik, tablice pamiątkowe, ławeczka 

przy promenadzie nad Wartą (w pobliżu 
na innej ławeczce „przysiadł” Heliodor 
Święcicki) oraz dom rodzinny w pobli-
skiej Wyrzece. Z Bukiem związanych było 
dwóch wybitnych duchownych: biskup 
Jan Lubrański, który zmarł w dawnym 
pałacu biskupim oraz Stanisław Resz-
ka – dyplomata i humanista, narrator 
questu Orzeł i Reszka w Buku. 

O niedawnych naszych sukcesach 
Bukowsko – Dopiewskiego Klubu Piłki 
Ręcznej w piłce plażowej pisały wszyst-
kie gazety i portale społecznościowe - 
sprawdźmy co dzieje się w hali...

Seniorki - II liga
W tych trudnych czasach związa-

nych z pandemią, meczach rozgrywa-
nych bez kibiców, nasze seniorki radzą 
sobie znakomicie. Pierwszą rundę se-
zonu 2020/2021 zakończyły na drugim 
miejscu w tabeli zaliczając tylko jedną 
przegraną po rzutach karnych.

Waleczne z BD KPR 
Obecnie nadal zajmują wysokie dru-

gie miejsce, a w klasyfikacji strzelczyń 
najwięcej bramek dla BD KPR zdobyły: 
Joanna Korytowska – 73, Agata Jaś-
kowiak – 56 oraz Anna Osińska – 48.

Rozgrywki trwają, mecze transmito-
wane są na Facebooku naszej drużyny. 
BD KPR walczy o pozycję lidera tabeli. 
Trenerami  drużyny są Paweł Wolny 
i Paweł Korytowski. Sukces nie byłby 
możliwy bez wsparcia ze strony naszych 
sponsorów i partnerów, za co należą im 
się podziękowania!

Juniorki
Zajmując pierwsze miejsce w Wielko-

polsce juniorki BD KPR (2002 i młodsze) 
pojechały na 1/16 Mistrzostw Polski do 
Zabrza. Ulegając jedynie drużynie go-
spodyń, awansowały z drugiego miejsca 
do 1/8 finału MP.

Dwa tygodnie później pojechały do 
Gdyni, by walczyć o wejście do najlepszej 
ósemki w kraju.

Niestety, tym razem im się nie udało 
się i ostatecznie w tym sezonie zajmują 
miejsce między 12-16.

Dla rocznika 2002 była to ostatnia 
możliwość walki o medale w juniorskiej 
piłce ręcznej. Znaczna większość naszej 
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Staramy się postępować w życiu 
kulturalnie i dzięki temu uchodzić za 
osoby tolerancyjne, bacznie obserwujące 
otoczenie i wykazujące empatię, szczegól-
nie dla osób z niepełnosprawnościami. 
Z drugiej strony osoby niepełnosprawne 
oczekują od otoczenia akceptacji - trak-
towania w taki sam sposób, jak osoby 
sprawne. Wówczas niepełnosprawni 
są bardzo zmotywowani do wszelkich 
działań, aby pokonać trudności, uzyskać 
pewność siebie w codziennym życiu i do-
równać swoim rówieśnikom. Niestety, 
zdarza się, że napotykają je w: szkole, 
życiu dorosłym, pracy, itp. Zdarza się, 
że osoby, które wykorzystują ich sła-
bości, uzyskują ich kosztem wartości 
materialne, unikając kary za popełnione 
przestępstwo lub stawiają siebie wyżej 
niż osobę niepełnosprawną z powodu 
niepełnosprawności, co zdarza się wśród 
młodzieży szkolnej.

Sportowe wsparcie  
Dla osób z niepełnosprawnościami 

dostępne są różne działania: rehabilita-
cje, warsztaty, turnusy, terapie, szkoły 
integracyjne, lekcje indywidualne, spe-
cjalistyczne zajęcia, których zadaniem 
jest rozwinięcie umiejętności pokonania 
swoich trudności, dzięki temu zdobywa 
ona pewność siebie i wyższy stopień inte-
gracji z otoczeniem. Sport jest doskonałą, 
dodatkową formą wspierającą powyż-
sze działania. Wpływa on podwójnie 
na sportowca z niepełnosprawnością. 
Należy podkreślić wpływ na motorykę 
oraz bardzo ważny wpływ na psychikę, 
ponieważ każdy sukces jest ogromną 
dawką radości, wiary w siebie i moty-

Sportowcy z naszej Gminy podbijają świat!
wacją do dalszego wysiłku.  

Często słyszymy o sukce-
sach sportowych zawodników 
z niepełnosprawnością w róż-
nych dyscyplinach sportu: 
piłka nożna, lekkoatletyka, 
koszykówka, pływanie. Me-
dia pomijają judo, dyscyplinę 
sportu o długiej tradycji, która 
należy do sportów ogólnoro-

zwojowych i uczy dodatkowo ogromnego 
szacunku dla przeciwnika, sędziego. 

Dlaczego judo?
Judo uznawane za jedną z najbardziej 

ogólnorozwojowych dyscyplin sportu, 
niewątpliwie w pozytywny sposób wpły-
wa na każdą sferę funkcjonowania osób 
z niepełnosprawnością.

-Sfera fizyczna wzbogacana jest za-
równo w aspekcie utylitarnym, jak i re-
habilitacyjnym. Nabywanie nowych 
umiejętności, podnoszenie poziomu 
poszczególnych zdolności motorycz-
nych, wzmacnianie mięśni posturalnych, 
to tylko niektóre z zalet, jakie niesie za 
sobą uprawianie judo – wyjaśnia Dariusz 
Migdałek, trener judo, opiekujący się 
grupą zawodników z niepełnosprawno-
ścią w Klubie Akademia JUDO Poznań.

W zakresie funkcjonowania spo-
łecznego, zalety leżą zarówno po stronie 
sportowców, jak i reszty społeczeństwa. 
Zawodnicy poznają nowych ludzi, nowe 
miejsca i środowiska, nawiązują przy-
jaźnie, wzrasta ich akceptacja wśród 
rówieśników, a także rodziny i bliskich. 
Reszta społeczeństwa uczy się tolerancji i 
zrozumienia, nabywa zaufania, wyzbywa 
się lęku i uświadamia sobie, że osoby z 
niepełnosprawnością intelektualną także 
wiele potrafią i mogą bez ograniczeń 
funkcjonować w społeczeństwie.

- W sferze psychicznej, uprawianie 
judo, z całą pewnością przyczynia się 
do rozwijania cech wolicjonalnych, zwią-
zanych ze wzrostem wiary we własne 
możliwości, wzmaga poczucie własnej 
wartości, wpływa na kształtowanie sa-
modyscypliny i wytrwałości w dążeniu 
do postawionego sobie celu, uczy sza-
cunku do innych i postępowania według 

Andżelika Stachowiak Vice Mistrzyni 
w Judo Światowych Igrzysk Olimpiad 

Specjalnych w Abu Dhabi

Aleksader Dziamski w domowym dojo

Aleksander Dziamski z medalem 
Mistrza Polski w Judo Osób z 
Niepełnostrawnościami 2020

określonych zasad. Pozwala także na 
nabywanie nowych umiejętności oraz 
zdobywanie wiedzy, co bezpośrednio 
wpływa na zwiększanie potencjału 
intelektualnego trenujących – dodaje 
Dariusz Migdałek.

drużyny to zawodniczki 2003 i młod-
sze, a więc kolejna szansa już za rok. 
Trenują, przygotowują się, deklarują, 
że będą gotowe.

Kilka dziewczyn z drużyny jest regu-
larnie powoływanych na zgrupowania 
kadry Polski, mecze międzypaństwowe 

i fabrykę bramkarek ZPRP. To dla klubu 
wyróżnienie i powód do dumy. 

BD KPR jest drużyną znaną dobrze 
w kraju.

Działalność BD KPR dotowana jest 
ze środków publicznych Gminy Dopiewo.

Krzysztof Hypki, Bukowsko – Do-
piewski Klub Piłki Ręcznej 

Fot. Archiwum BD KPR
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Judo  
dla niepełnosprawnych

Już od ponad 10 lat osoby z niepełno-
sprawnością intelektualną, w tym wielu 
mieszkańców naszej Gminy, uprawiają 
judo w Klubie Sportowym Akademia 
Judo z Poznania! Treningi odbywają się w 
ramach współpracy ze Stowarzyszeniem 
Olimpiady Specjalne Polska, zarówno 
w siedzibie Klubu, jak i w Zespole Szkół 
Specjalnych nr 101 w Poznaniu. Przez te 
wszystkie lata trenerem wyjątkowych 
sportowców jest mieszkaniec naszej Gmi-
ny – Dariusz Migdałek, mieszkający w 
Dopiewcu. Grupa judoków z Poznania i 
okolic zrzesza nie tylko osoby z niepeł-
nosprawnością intelektualną, ale także z 
innymi rodzajami niepełnosprawności. 
Ogromne zaangażowanie trenera Migdał-
ka przez wiele lat działań doprowadziło 
do włączenia judo do grona oficjalnych 
dyscyplin Olimpiad Specjalnych w Polsce. 
Olimpiady Specjalne są największą na 
świecie organizacją zrzeszającą sportow-
ców z niepełnosprawnością intelektualną. 
Obecnie sport w ramach ww. organizacji 
uprawiany jest w 170 krajach świata przez 
3,2 miliona ludzi!

W ostatnich latach zawodnicy z 
Akademii Judo aż 8 razy zostali Dru-
żynowymi Mistrzami Polski! Zdobywali 
także  medale na międzynarodowych 
zawodach, m.in. w Austrii, w Sankt 
Petersburgu czy w Abu Dhabi!

Mistrzowie  
z Gminy Dopiewo

Wśród ogromu sukcesów sportowych 
wyżej wymienionych judoków, w ostat-
nich latach, z całą pewnością na szczegól-
ne zwrócenie uwagi zasługuje Angelika 
Stachowiak, mieszkanka Drwęsy oraz 
Aleksander Dziamski – mieszkaniec 
Zakrzewa.

Angelika Stachowiak to jedna z naj-
bardziej utytułowanych zawodniczek 
judo Olimpiad Specjalnych w naszym 
kraju! W 2019r. odniosła historyczny suk-
ces - jako pierwsza Polka zdobyła podczas 
Letnich Światowych Igrzysk Olimpiad 
Specjalnych w Abu Dhabi, srebrny medal! 
Igrzyska Olimpiad Specjalnych są jedną 
z największych imprez sportowych na 
świecie! W roku 2019 udział w Igrzyskach 
wzięło ponad 7500 zawodników z blisko 
200 krajów całego świata, a na widowni 
w ciągu tygodnia zasiadło prawie pół 
miliona widzów! Sukces Angeliki został 
doceniony, m.in. przez Pierwszą Damę 
RP, Marszałka Województwa Wielko-
polskiego, Prezydenta Poznania oraz 

Prezesa Polskiego 
Związku Judo.

Droga do Igrzysk 
nie była jednak łatwa. 
Żeby w ogóle się do 
nich zakwalifikować, 
Angelika musiała wy-
grać kilka zawodów 
regionalnych i ogól-
nopolskich, a tak-
że  przetrwać obóz 
prz ygotowawcz y. 
Sam ponad dwutygo-
dniowy pobyt w Du-
baju i Abu Dhabi był wielką, życiową 
przygodą, spełnieniem najskrytszych 
marzeń oraz przykładem na to, że osoby 
z niepełnosprawnościami, mieszkające 
w małych miejscowościach, pochodzące 
z wielodzietnych rodzin, mogą po prostu 
podbijać świat!

Medal Igrzysk jest oczywiście naj-
większym sukcesem Angeliki, jednak 
warto również wspomnieć o tym, że jest 
kilkukrotną medalistką Mistrzostw Pol-
ski oraz wielokrotną złotą medalistką 
Drużynowych Mistrzostw Polski.

Aleksander Dziamski to kolejny ju-
doka, którego zaangażowanie w sport 
daje potencjał zdobycia podobnych suk-
cesów jak jego starsza koleżanka. Alek, 
w ostatnich latach, jako zawodnik Klubu 
Sportowego Akademia Judo, brał udział, 
a także wygrywał w wielu turniejach 
zarówno ogólnopolskich, jak i między-
narodowych, organizowanych dla osób 
z niepełnosprawnością intelektualną. 
Jest między innymi złotym medalistą  
ostatnich Mistrzostw Polski oraz Mi-
strzostw Wielkopolski, a także zwycięzcą 
jednego z największych turniejów judo 
w naszym kraju – Memoriału im. Jigoro 
Kano, który każdego roku przyciąga ok. 
1000 zawodników z Polski i okolicznych 
państw.

Oprócz sukcesów indywidualnych, 
ma na koncie również tytuł Drużynowego 
Mistrza Polski, który zdobył z innymi 
zawodnikami Klubu w roku 2020.

Jest zawodnikiem niezwykle su-
miennym i rzetelnym, na każdym 
treningu i zawodach daje z siebie po 
prostu wszystko, prezentując jedno-
cześnie kibicom i innym uczestnikom 
niesamowitą umiejętność czerpania ra-
dości z podejmowanego wysiłku oraz 
rywalizacji sportowej.

Aleksander, posiadając orzeczenie o 
niepełnosprawności, uczęszcza na tre-
ningi w Dąbrówce, trenując z dziećmi 
bez zaburzeń, co dodatkowo ukazuje jego 
charakter wojownika oraz upór, z jakim 
dąży do każdego postawionego sobie celu 

Andżelika Stachowiak podczas treningu w Abu Dhabi

mimo wrodzonych przeciwności.
- Pięć lat temu podjęliśmy bardzo 

dobrą decyzję o zaangażowaniu naszego 
syna w uprawianie judo. Wówczas Alek 
nie był wstanie wykonać wielu pod-
stawowych ćwiczeń fizycznych mimo 
prowadzonej wieloletniej rehabilitacji. 
Dzisiaj syn trenuje łącznie cztery razy 
w tygodniu: trzy obowiązkowe treningi 
oraz jeden trening w domu. Sport przy-
spieszył osiągnięcie efektów w rehabi-
litacji. Jego sprawność fizyczna jest już 
bliska poziomu pełnosprawnej osoby. 
Dodatkowo obozy, treningi, wspólne 
wyjazdy na zawody są doskonałą okazją 
budowania koleżeńskich relacji, a trener 
– Pan Darek profesjonalnie kreuje „team 
spirit”, dzięki temu nasz syn z radością 
uczęszcza również na treningi z grupą 
w pełni sprawnych rówieśników, którzy 
darzą go szacunkiem – stwierdza Piotr 
Dziamski, ojciec Alka.

Systematyczność, zaangażowanie i 
sumienność, decydują o coraz lepszym 
poziomie sportowym Aleksandra, ale tak-
że pozwalają osobom spoza kręgu sportu 
osób niepełnosprawnych, dostrzec oso-
by z zaburzeniami, jako pełnoprawnych 
członków społeczeństwa, potrafiących 
brać czynny udział w życiu społecznym, 
nierzadko pokazując i ucząc innych tego, 
jak czerpać ze swoich osiągnięć ogromną 
radość i satysfakcję.

O zaletach płynących z uprawiania 
sportu przez osoby z niepełnospraw-
nością, można by pisać jeszcze długo. 
Podsumowując przykłady sportowców z 
naszej Gminy i ich sukcesy, należy zdecy-
dowanie starać się  włączyć uprawianie 
sportu w proces rehabilitacji i integracji 
osób z niepełnoprawnościami. Trafia-
jąc w ręce doświadczonego trenera, 
sport oprócz wielu przedstawionych 
powyżej zalet zapewni wielką radość i 
pewność siebie oraz wesprze integrację 
osób z niepełnosprawnością z lokalną 
społecznością.   

Dariusz Migdałek, Piotr Dziamski  
Fot. Archiwum  

D. Migdałka i P. Dziamskiego
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Trwają zapisy na jubileuszową 10. 
edycję „Biegu o Koronę Księżnej Dą-
brówki”. Miała się ona odbyć w ubiegłym 
roku, ale koronawirus skutecznie po-
krzyżował plany organizatorowi – gmin-
nemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w 

Pobiegnij po Koronę Dąbrówki

Dopiewie. Przesunięty z maja na sier-
pień bieg ostatecznie został przełożony 
na ten rok.  Bieg zaplanowany jest na 
ostatnią niedzielę maja -30.05.2021 r. 
Jeżeli sytuacja na to pozwoli, znów ze 
startu w podpoznańskiej Dąbrówce w 

gminie Dopiewo na leśne dukty lasów 
zakrzewsko palędzkich wybiegną i wyjdą 
zawodnicy, bo oprócz biegu na dystansie 
10 km, wydarzenie obejmuje współza-
wodnictwo chodziarzy na 7,5-kilome-
trowej pętli.

Miejmy nadzieję, że do dnia wydarze-
nia sytuacja epidemiczna zmieni się na  
tyle, by spragnieni startów zawodnicy 
mogli stanąć w szranki rywalizacji i po-
śród drzew świętować z Gminą Dopiewo 
„okrągły” jubileusz urokliwego „Biegu 
o Koronę Księżnej Dąbrówki”. 

Aktualne informacje: www.gosirdo-
piewo.pl oraz www.koronadabrowki.pl

AM 
Fot. Archiwum GOSiR Dopiewo

Od kilku tygodni do Urzędu Gminy 
Dopiewo przychodzi młody kocur. Rudy 
Tofik, bo tak go urzędnicy nazwali, nic 
sobie nie robi z ograniczeń komunikacyj-
nych i zagrożeń. Wie kiedy rozsuwają się 
drzwi i w których pokojach można znaleźć 
przychylne towarzystwo. Nie jest kotem 
bezdomnym – mieszka w sąsiedztwie i 
oprócz urzędowego pewnie nosi domowe 
imię. Na wsi kotów nie brakuje, jednak 
żaden inny urzędu sobie nie upodobał. 
Tofik jest w Dopiewie prekursorem.  Z 
sobie znanych powodów postanowił re-
gularnie spędzać czas z urzędnikami i 
wraca do urzędu, jak przyjdzie mu na 
to ochota.

Pełni dyżury w kilku urzędowych 
budynkach, ciesząc się sympatią więk-
szości urzędników. Do jego głównych 
zadań, świadczonych na zasadzie wo-
lontariatu, które sam na siebie nałożył, 
należy ochrona obiektów przed gryzo-
niami i kototerapia, której poddawani są 
urzędnicy. Ani w jednym, ani w drugim 

Urzędowy wolontariusz
żaden z etatowców zastąpić go nie jest w 
stanie. Naukowcy dowiedli, że obecność 
kota – głaskanie, miauczenie i mruczenie 
- daje człowiekowi wiele wymiernych 
korzyści, przekładających się na jego 
zdrowie i funkcjonowanie. Ponoć kocie 
towarzystwo nie tylko poprawia nastrój, 
ale i leczy - nawet problemy związane z 
lękiem, stresem i depresją. Urzędniczki 
cenią sobie najbardziej brak myszy, któ-
rych odgłosy zza szaf i regałów, budziły 
powszechny strach. 

Nie wiadomo, jak długo potrwa wo-
lontariat rudego Tofika w UG Dopiewo. 
Czy przerodzi się w regularną służbę, czy 
też - wraz z upływem czasu - urzędowy 
bywalec z tej skłonności wyrośnie. A 
może po prostu zbiera doświadczenia 
do CV i praktykuje w Urzędzie Gminy 
w Dopiewie, snując dalekosiężne, mię-
dzynarodowe plany. Nikt przecież „nie 
kupi kota w worku”, szukając myszoła-
pa lub terapeuty. Są takie urzędy, które 
przewidują dla kota  oficjalne urzędo-
we stanowisko. Przykładem może być 
rezydencja Premiera Wielkiej Brytanii 
przy Downing Street, gdzie oficjalnie 
obowiązki na stanowisku „Głównego 
Myszołapa w służbie Sekretariatu Ga-
binetu” od 2011 r. pełni kot łaciaty Larry, 
cieszący się szczególnymi względami 
kolejnych premierów i światową sławą. 
Ale i w Polsce nie brakuje kotów „na 
urzędzie”. 10-letni staż i ugruntowaną 

pozycję w magistracie ma czarna kotka 
z Urzędu Miasta w Piasecznie. Z kolei 
bury Wrocek, rezydujący od jakiegoś 
czasu w gabinecie Prezydenta Miasta 
Wrocławia, nie tylko w urzędzie po-
mieszkuje i cieszy się sympatią innych 
urzędników, ale także uczestniczy w 
spotkaniach na najwyższym szczycie. 
Koty zawsze chodzą własnymi ścieżka-
mi i zawsze spadają na cztery łapy. Kto 
wie, jakie karty odkryje przed rudym 
Tofikiem z Dopiewa przyszłość.

Tekst i fot. Adam Mendrala


