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WOŚP

Ciekawe  sąsiedztwo - dwóch banerów 
wyborczych na płocie - wypatrzył nasz 
fotoreporter. Najwidoczniej dwóch Panów 
Pawłów, startujących w przedtermino-
wych wyborach na Wójta Gminy Dopie-
wo, uznało wyjątkową atrakcyjność tego 
miejsca. Dla niewtajemniczonych – to 
„Doły Konarzewskie” – miejsce integra-
cji i spotkań, w banerowym wymiarze 

Przedwyborcza fala

także Pawła Przepióry i Pawła Bączyka? 
Zagęszczenie kampanijnych artefak-

tów w przestrzeni publicznej to znak, 
że zbliża się sądny dzień głosowania: 
11 kwietnia 2021 r. Dołująca, nie tylko 
dla kandydatów, może być niepewność 
terminu. Czy wybory się odbędą, zanim 
nadciągnie rosnąca z każdym dniem 
trzecia fala koronawirusa? Czy uda 

się przepędzić towarzyszące jej czarne 
chmury? 17 marca fala podniosła się na 
wysokość ponad 25 tys. zakażeń i według 
specjalistów nadal będzie pięła się w górę, 
bo mutacja wirusa jest ekspansywna, 
wyjątkowo złośliwa i łatwiej zaraźliwa. 
Pozostaje mieć nadzieję, że decyzje rzą-
dowe, wynikające z zagrożenia, nie spo-
wodują ponownego przesunięcia elekcji, 
a jeśli wybory odbędą się planowo, nikt 
przy tej okazji się nie zarazi.

***
W imieniu całej redakcji „Czasu 

Dopiewa” i wszystkich jej współpra-
cowników, życzę Państwu zdrowych, 
spokojnych i radosnych Świąt Wiel-
kanocnych. A po nich bezpiecznych i 
dobrych wyborów.

TymCzasem 
Adam Mendrala, Redaktor naczelny 

Fot. Michał Juskowiak

40 z 47 ofert, jakie złożyły organiza-
cje pożytku publicznego w odpowiedzi 
na ogłoszenie o otwartych konkursach, 

Wyniki konkursów NGO
otrzyma gminne dofinansowanie. Wyniki 
zostały podane do publicznej wiadomo-
ści 11 marca 2021 r. za pośrednictwem 

stron: bip.dopiewo.pl oraz dopiewo.pl 
Przedstawiamy je poniżej w skróconej 
formie. Wstępne informacje na ten temat 
publikowaliśmy w poprzednim numerze 
„Czasu Dopiewa”.

Ciąg dalszy na stronach 23-24.

AM

Ile na priorytety?

Priorytet Kwota w budżecie gminnym Przyznane 
dotacje - razem

Wnioskowane 
dotacje - razem

Pozostało 

 A: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 800.000 800.000 1.705.450,80 0

B:  Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży 75.000 54.200 141.739 20.800

C: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 28.000 21.000 28.000 7.000

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

115.000 63.000 114.935 52.000

E: Ekologia i ochrona zwierząt oraz  
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

5.000 0 0 5.000

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

12.000 0 0 12.000

G: Ochrona i promocja zdrowia     10.000 5.115 5.115 4.885

Razem 1.045.000 943.315 1.995.239,80 101.685

Zawsze przed Wielkanocą Gminna 
Biblioteka Publiczna i Centrum Kultu-
ry w Dopiewie organizuje konkurs „Ale 
Palma!” - na najładniejszą wielkanocną 
palmę. Do udziału w konkursie zachęca 
młodych mieszkańców Gminy Dopiewo 
maskotka GBPiCK – Krasnal Koszałek 
Czytałek. Tak będzie i w tym roku. Naj-
piękniejsze palmy pokażemy w następ-
nym numerze „Czasu Dopiewa”. 

Najwyższe palmy wielkanocne po-
wstają od 63 lat w Lipnicy Murowanej 
- rekordzistka, jak dotąt  mierzyła ponad 
32 metry. Warto sprawdzić w poświą-

Ale Palma!
tecznych doniesieniach czy w tym roku 
ustanowiony został nowy rekord.  

Istotą dopiewskiego konkursu są nie 
metry palmy, a jej walory estetyczne i 
artystyczne.

Palmy wielkanocne wierzący przy-
noszą do kościoła w Niedzielę Palmową. 
Wykonuje się je z gałązki wierzby rza-
dziej z gałązki palmy, a do ozdobienia 
wykorzystuje się kwiaty i różne elementy 
dekoracyjne. Upamiętniają wjazd Jezusa 
do Jerozolimy. 

AM, fot. Arch. GBPiCK w Dopiewie
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Wójt / sołtysi

Corocznie, 11 marca obchodzimy 
Dzień Sołtysa w celu wyrażenia uzna-
nia wszystkim sołtysom, czyli przed-
stawicielom wiejskich społeczności. 
Misja ta przypada prawdziwym lide-
rom, osobom z autorytetem i energią, 
które dobrze znają lokalne wyzwania, 
rozumieją ludzi, potrafią ich wysłuchać 
i zachęcić do aktywności. Sołtys to ktoś, 
komu można zaufać i powierzyć wspól-
ne losy. W Polsce jest około 40 tysięcy 
sołtysów. Co ciekawe, przemiany oby-
czajowe nie ominęły obszarów wiejskich. 

Dzień Sołtysa 2021
Jeszcze kilkadziesiąt lat temu 
sołtysami byli praktycznie 
wyłącznie mężczyźni, a dziś 
panie stanowią prawie jedną 
trzecią w tej grupie a w naszej 
gminie mamy 5 sołtysek i 6 
sołtysów.

Podczas lutowych spo-
tkań z sołtysami Gminy 
Dopiewo zapoznałem się 
z oczekiwaniami mieszkań-
ców i z problemami poszcze-
gólnych sołectw. Jest jeszcze 

wiele rzeczy do zrobienia. Cieszy fakt, 
że większość sołtysów ma ogromne 
doświadczenie pełniąc tę zaszczytną 
funkcję już bardzo długo, z wyborów 
na wybory niezmiennie są obdarzani 
zaufaniem. Cechuje ich otwartość na 
nowe pomysły i kreatywność.

11 marca 2021 r. mogłem osobiście 
złożyć wszystkim sołtysom Gminy Do-
piewo najlepsze gratulacje i życzenia, 
a także wyrazy uznania za wykony-
waną pracę. Sołtysi mają wielki udział 
w tym, że wsie są miejscem cennych 
inicjatyw i pogłębiania międzyludzkich 
więzi. Cieszę się, że wiele lokalnych po-
trzeb jest zaspakajanych dzięki dobrej 
współpracy między sołtysami, Urzędem 
Gminy Dopiewo i Radą Gminy Dopie-
wo, że wykorzystywane są szanse, żeby 
w sołectwach żyło się lepiej, wygodniej 
i bezpieczniej.

Sołtysom należy się ogromny sza-
cunek dla społecznikowskie zaanga-
żowanie i troskę o bliżnich. Nagrodą 
za pełną oddania pracę powinno być 
zawsze zrozumienie i wsparcie ze strony 
mieszkańców gminy.

***

Z okazji zbliżających się Świąt Wiel-
kanocnych życzę Państwu wszystkiego 
najlepszego.

Zbyszko Górny 
p.f. Wójta Gminy Dopiewo 

fot. A. Mendrala

Marian Czekalski sprawuje funkcję 
sołtysa od 41 lat. Łączy tradycję z nowo-
czesnością. Rozpoczynał, kiedy Zakrzewo 
liczyło 500 mieszkańców i 5 telefonów. 
Dziś wieś zamieszkuje ponad 3-krotnie 
więcej osób. Sołtys to dobry organizator i 
gospodarz, który potrafi zaskoczyć swoją 
aktywnością młodsze koleżanki i kole-
gów. Niezrównany tancerz  o aktorskich 
skłonnościach – kiedyś  członek zespołu 
ludowego i amatorskiego teatru, który 
występował nawet na deskach Teatru 
Nowego w Poznaniu.

MJ, AM  
Fot. Starostwo  

Powiatu Poznańskiego

Sołtys ze skrzydłami

Albin Marian Czekalski z Zakrzewa 
znalazł się w dziewiątce wyróżnionych 
sołtysów Powiatu Poznańskiego. Nagro-
dę w postaci statuetki przedstawiającej 
rozpostarte skrzydła otrzymał  16 marca 
podczas „Powiatowego Dnia Sołtysa”, 
z rąk Wicestarosty Poznańskiego Tomasz 
Łubińskiego.
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Sołtysi

Dzień Sołtysa był dla władz samo-
rządowych Gminy Dopiewo okazją do 
spotkania się z sołtysami. Ze względu 
na ograniczenia epidemiczne spotkanie 
było krótkie, w maseczkach, z dezyn-
fekcją, dystansem i przy włączonym 
ozonatorze powietrza.

Pełniący funkcję Wójta Gminy Do-
piewo – Zbyszko Górny złożył sołtysom 
życzenia, podkreślając ich ważną rolę 
przedstawicieli i liderów lokalnych 
społeczności. Zwrócił uwagę na zaan-
gażowanie sołtysów w sprawy sołeckie 
i problemy mieszkańców. Każdy z obec-
nych na spotkaniu otrzymał pamiątkowy 
dyplom, upominek i kawałek „super-
-sołtysowego” tortu.

Po spotkaniu w Urzędzie Gminy Do-
piewo, sołtysi wybrali się na cmentarz 
w Niepruszewie, by złożyć wiązankę 
na grobie zmarłego w grudniu Wójta 
Adriana Napierały, a następnie wzięli 
udział w mszy św. w kościele w Dąbrówce 
w jego intencji.

Gmina Dopiewo ma 11 sołectw. Wśród 
sołtysów mamy 5 kobiet i 6 mężczyzn. 
Wśród  jej sołtysów nie brakuje „dłu-
godystansowców”. 41 lat sołtysem jest 

Sołtysi gminy Dopiewo

Albin Marian Czekalski. Tuż za nim, pod 
względem sołeckiego stażu są Walenty 
Moskalik i Tadeusz Bartkowiak. Więk-
szość sołtysów piastuje swoje funkcje 
od wielu kadencji - ciesząc się dużym 
zaufaniem społecznym, jest wybierana 
na kolejne lata. 6 sołtysów pełni również 
funkcję radnego Gminy Dopiewo.

Kadencja sołtysa trwa tak długo, jak 
kadencja samorządu gminnego (obecnie 
5 lat, wcześniej trwała 4). Sołtys wybie-
rany jest podczas zebrania wiejskiego 
przez mieszkańców sołectwa obecnych 
na zebraniu, podobnie jak rada sołecka, 
która jest organem doradczym. Co roku, 
w gminie Dopiewo na przełomie lutego 
i marca, przeprowadzone są w każdym 
z sołectw zebrania wiejskie. Zazwyczaj 
mają one charakter sprawozdawczy, 
chyba że mamy do czynienia z rokiem 
wyborczym – wtedy odbywa się głoso-
wanie. Ograniczenia koronawirusowe 
uniemożliwiają w tym roku organizację 
zebrań tradycyjnie przed nadejściem 
wiosny, może odbędą się później. 

W Polsce znajduje się 40,5 tys. so-
łectw i tyle samo sołtysów, ale sołectwo 
sołectwu nierówne. Niektórzy sołtysi 

reprezentują kilkutysięczną społecz-
ność, inni – zaledwie stuosobową. W 
liczącej 28,5 tys. mieszkańców Gminie 
Dopiewo największym, bo liczącym 8,1 
tys. mieszkańców, sołectwem jest Skó-
rzewo, najmniejszym – Trzcielin, któ-
ry zamieszkuje 550 osób . Sołectwem 
o najdynamiczniejszym przyroście 
mieszkańców jest w gminie Dopiewo 
Dąbrówka, bardziej przypominająca 
miejskie osiedle niż wieś, gdzie jeszcze 
25 lat temu mieszkało 150 osób, a dziś 
mieszka 4300. 

Na przestrzeni lat zmieniła się w 
Polsce rola sołtysa w sołectwie, ale 
niezmiennie jest on reprezentantem 
interesów społeczności lokalnej. Ma 
m.in. prawo występowania na forum 
rady gminy i zwoływania zebrań wiej-
skich. Zobowiązany jest brać udział w 
komisjach rady gminy, jeśli dotyczą 
sołectwa. Pobiera podatki lokalne i 
wykonuje uchwały gminne. 

Wszystkim sołtysom życzymy sa-
tysfakcji z pełnienia funkcji, dobrych 
relacji z mieszkańcami i pomyślności 
dla każdego z sołectw.

Tekst i fot Adam Mendrala

Święto Sołtysów 

Dekadę obecności na Facebooku od-
notował 9 marca 2021 r. Urząd Gminy Do-
piewo, prowadzący profil gminny „Gmina 
Dopiewo – strona oficjalna”. W ciągu 10 
lat zyskał on 8,3 tys. sympatyków. Zachę-
camy do polubienia profilu wszystkich 
tych, których interesują aktualności z tej 
podpoznańskiej gminy. Obecnie swoje 
„fejsbukowe” profile prowadzi większość 
samorządów. Spośród 17 gmin powiatu 

Jubileusz poznańskiego ma je 16. Łączna liczba 
ich sympatyków wynosi ponad 93 tys. 
Dla porównania profil miasta Poznania 
lubi 236 tys. internautów.  Za obecnością 
samorządową na fb przemawia popular-
ność tego portalu - możliwość szybkiego 
informowania i dwustronnego kontaktu, 
o jakie trudniej na stronach interneto-
wych. Swój profil na fb mają również 
maskotki gminy Dopiewo – żuraw DOP 
i wilga EWO z Trzcielińskiego Bagna 
– można je znaleźć jako „Dop i Ewo”.

AM
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Sołtysi

Zapytaliśmy kilkoro Sołtysów o to, 
co w pracy społecznej daje im radość, 
dlaczego wolą środki sołeckie od fun-
duszu sołeckiego i jakie działania lub 
inwestycje chcieliby z nich sfinansować 
w tym roku.

Hanka Antkowiak – Janaszak, 
Sołtys Konarzewa: - Najbardziej w 

pracy sołty-
sa lubię kon-
takt z ludź-
mi. Sporo 
satysfakcji 
daje mi ro-
bienie cze-
goś dla spo-
łecz nośc i, 
współpraca 
z Wójtem, 

Urzędem Gminy i Radą. Może to wynika 
z mojego usposobienia. Prowadzę sklep 
w Konarzewie i w tej pracy również 
najbardziej odpowiada mi możliwość 
spotykania się z ludźmi. Wśród radnych 
pojawiły się głosy, będące w mniejszości, 
ale jednak obecne, że wprowadzenie 
tzw. funduszu sołeckiego byłoby dla nas 
szansą. Przerabiamy to co jakiś czas. Nic 
bardziej mylnego. O wiele lepiej jest tak, 
jak mamy teraz – ze środkami sołeckimi. 
Dlaczego? Bo fundusz powoduje konflik-
ty, ze względu na możliwość „przejęcia” 
pieniędzy przez zmobilizowaną grupę 
mieszkańców obecnych  na zebraniu, 
wbrew priorytetom sołeckim, które 
przecież ustala sołtys i rada sołecka, 
wsłuchując się w potrzeby wszystkich, 
od których zależy przecież wybór swoich 
przedstawicieli. W tym roku przezna-
czymy dużą część środków sołeckich 
na dalsze zagospodarowanie „Dołów 
Konarzewskich” – ścieżkę wjazdową do 
wózków, kilka urządzeń placu zabaw, 
modernizację miejsca ogniskowego i 
wiatę, pod którą będzie można posie-
dzieć i porozmawiać, bez względu na 
to, czy świeci słońce, czy pada deszcz.

Walenty Moskalik, Sołtys 
Skórzewa: - Bycie sołtysem to obo-

wiązek, ale 
i przyjem-
ność. Pełnię 
tę funkcję 
przez 36 lat. 
To, że jestem 
wybierany 
przez miesz-
kańców na 
kolejne ka-
dencje i wy-

Zdaniem Sołtysa
różniają mnie różne instytucje, sprawia, 
że się chce działać.  Lubię dyskutować, 
poznawać potrzeby i problemy ludzi i 
je rozwiązywać. Dobre relacje z ludźmi 
są dla mnie jak eliksir młodości. Każdy 
lubi pochwały, ale żeby zrozumieć dru-
giego człowieka, trzeba być otwartym 
na krytykę i wysłuchać, co mu nie pa-
suje, o co ma pretensje, czego oczekuje.  
Środki sołeckie są lepsze od funduszu so-
łeckiego. W 2002 r. przez to, że mieliśmy 
fundusz sołecki, pieniądze przeszły nam 
koło nosa. Grupa mieszkańców, ulegając 
agitacji, postanowiła na zebraniu o tym, 
żeby przeznaczyć fundusz sołecki na 
park. Nie było to możliwe, bo teren nie 
należał do Gminy. Ale oni nie przyjmo-
wali tego do wiadomości. Zamrozili więc 
pieniądze które mogły być z pożytkiem 
wykorzystane na realne przedsięwzię-
cia. Było tego niemało, bo 197 tys. zł. 
Fundusz sołecki niezagospodarowany 
z końcem roku przepada, a tzw. środki 
sołeckie, jeśli są w części niewykorzy-
stane w danym roku, można je wydat-
kować w roku następnym. To zaleta tej 
formuły. Ten park urządzano z budżetu 
gminnego, po uregulowaniu sprawy 
z terenem pod park ze Spółdzielnią. 
W 2021 r. opłacimy ze środków sołeckich 
iluminacje bożonarodzeniowe, które od 
kilku lat od początku grudnia wprawiają 
mieszkańców w odświętny nastrój, na-
dal będziemy wspierać  obydwie szkoły 
kwotą kwotami po 10 tys. zł, jak co roku 
część środków przeznaczymy na uzu-
pełnienie oświetlenia ulicznego – tam, 
gdzie to konieczne, żeby w sołectwie żyło 
się bezpieczniej. Skórzewo ma obecnie 
157 ulic, które się rozbudowują i wciąż 
przybywa nowych.

Tadeusz Plenzler, Sołtys Go-
łusek: - Lubię się udzielać społecz-

nie, pomagać 
mieszkańcom 
i mieć wpływ 
na rozwój 
miejscowo-
ści. To mnie 
napędza do 
d z i a ł a n i a . 
Dlatego wła-
śnie jestem 
s o ł t y s e m .  

Ze środków sołeckich chcę w tym roku 
dalej rozwijać park przy świetlicy wiej-
skiej – postawić „tyrolkę”, nowy plac 
zabaw dla dzieci i siłownię zewnętrzną. 
Część środków przeznaczymy na upo-
rządkowanie terenu koło świetlicy. Mam 
do dyspozycji 35 tys. zł, w tym 25 tys. zł 

tegorocznych i 10 tys. zł zaoszczędzonych 
w poprzednim roku. Gdybyśmy mieli 
fundusz sołecki, to tych oszczędności 
by nie było. Gołuski są najmniejszym 
spośród sołectw Gminy Dopiewo i środ-
ków mamy najmniej, ale potrzeb dużo. 
Potrafimy jako rada sołecka skutecznie 
działać, mobilizować mieszkańców we 
wspólnym interesie wokół celu i wyko-
rzystywać szanse, jakie się pojawiają. 
Po to przecież wybiera się sołtysów i 
rady sołeckie, żeby działali i. Dzięki za-
angażowaniu udało nam się wygrać w 
Dopiewskim Budżecie Obywatelskim 
dodatkowe 60 tys. zł na projekt, któ-
ry dotyczy modernizacji w zakresie, o 
którym wspomniałem. 

Alojzy Sammler, Sołtys Trzcie-
lina: - Co lubię w pracy sołtysa? To, 

że robi się we 
wiosce to, co 
się zaplanu-
je. To mnie 
cieszy. Naj-
ważniejszą 
rzeczą, jakiej 
sobie mogę 
życzyć dzi-
siaj, w „Dniu 
Sołtysa”, jest 

zdrowie. Jak to się mówi: Jak jest zdro-
wie to ma się wszysko. Chciałbym też, 
żeby ludzie ze sobą dobrze żyli. Przez tą 
epidemię, obawiam się, że niczego nie 
będzie się w tym roku organizowało, 
tak jak w poprzednim. Część ze środków 
sołeckich chciałem wydać na festyn so-
łecki, z atrakcjami dla dzieci, ale raczej 
taki festyn nie będzie mógł się odbyć.  
W zeszłym roku postawiliśmy wiatę bie-
siadną, do której, uzupełniając środki 
sołeckie, trochę nam dołożyła Gmina. 
Mamy jeden z mniejszych budżetów, 
więc trudno byłoby coś większego 
kupić. Teraz nie brakuje chętnych, by 
spędzić pod tą nową wiatą czas. Wy-
darzeń i spotkań jeszcze organizować 
nie można, ale można sobie przysiąść. 
Jeżeli chodzi o to, co jest według mnie 
lepsze - fundusz sołecki czy środki so-
łeckie, wybieram to drugie. Powinny 
pozostać środki sołeckie. Nie będziemy 
się bić o pieniądze

Mariola Nowak, Sołtys Dopiew-
ca: - Jako przedstawiciel mieszkańców 

staram się 
działać tak, 
aby sprostać 
ich oczeki-
waniom i re-
agować na 
zgłaszane po-
trzeby bądź 
p r o b l e m y . 
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Przykładem tego może być powstający 
plac zabaw przy ul. Bajkowej, czy lampa 
przy ul. Słonecznikowej, progi zwalnia-
jące i stojak na rowery na parkingu przy 
ul. Szkolnej. Dopiewiec posiada „Plan 
odnowy wsi” – co roku składam wnioski 
o dofinansownie projektów do Urzędu 
Marszałkowskiego z myślą o seniorach. 
2 lata temu przy budynku GOK zostało 
stworzone miejsce biesiadne wyposażo-
ne w grilla, ławki, parasole – dla mło-
dzieży. Dofinansowanie uzyskane na 
kolejny projekt umożliwiło wyposażyć 
boisko wiejskie w piłkochwyt, urządze-
nia siłowni zewnętrznej. W tym roku 
chcemy pozyskać dotację na boisko 
do gry w koszykówkę. Dużo radości 
dają mi dowody uznania, jak choćby 
wyróżnienie Urzędu Marszałkowskie-
go za aktywność. Przeniesione z roku 
poprzedniego 27 tys. zł przeznaczymy 
z Radą Sołecką na oświetlenie ul. Le-
śnych Skrzatów.

Tadeusz Bartkowiak, Sołtys Do-
piewa: - Sołtys musi działać w interesie 
ogółu, dbać o wszystkich mieszkań-

ców sołec-
twa. Umieć  
wysłuchać, 
d o r a d z i ć , 
pomóc zała-
twić sprawę. 
Kiedyś na soł-
tysie spoczy-
wało więcej 
obowiązków. 

Do niedawna jeszcze roznosiliśmy decy-
zje podatkowe. Teraz, ze względu na pan-
demię, nie odwiedzamy mieszkańców.  
Nie organizujemy też dorocznych zebrań 
wiejskich, które odbywały się zawsze 
na przełomie lutego i marca. Zgodnie 
z przepisami powinny się one odbyć do 
końca czerwca, ale nie wiadomo, czy 
to będzie możliwe w czasie obostrzeń 
związanych z koronawirusem.  Jestem 
dobrej myśli, w końcu epidemia ustąpi 
i wróci normalność. Życzyłbym sobie 
i innym sołtysom dobrej współpracy i 
realizacji planów, tych inwestycyjnych 
i związanych z integracją, bo ona jest 
równie ważna. W tym roku dysponuję 
środkami sołeckimi wynoszącymi 84 

tys. zł, mam też sporą kwotę z poprzed-
nich lat. Potrzeb jest dużo. Chciałbym 
sfinansować z oszczędności fontannę 
na stawie w Dopiewie, odnowionym w 
zeszłym roku przez Gminę, a zbieżących 
środków zamontować 3 wyświetlacze 
prędkości – na ul. Więckowskiej, Po-
znańskiej i Bukowskiej – takie jak mają 
w Konarzewie, wynająć świąteczne 
iluminacje. Co roku dokładamy też do 
festynu z okazji „Dnia Dziecka”, ale w 
tej sprawie rozwiązanie przyniesie czas. 
Fundusz sołecki jest dobry dla małych 
gmin. Dla większych może być źródłem 
kłopotów. Decyzje o każdej inwestycji są 
podejmowane przez zebrania wiejskie. 
Różnie bywa z frekwencją na zebraniach 
w ostatnich latach, więc kontrolę nad 
wydatkami może przejąć grupa, którą 
integruje jakaś potrzeba, niekoniecznie 
najważniejsza z punktu widzenia całego 
sołectwa. Jednak po coś wybiera się 
sołtysa i radę sołecką, którzy kierują 
się dobrem ogółu mieszkańców wspól-
noty sołeckiej. 

Rozmawiał: Adam Mendrala

XXVII sesja Rady Gminy odbyła 
się 22 lutego stycznia 2021 r., radni 
podjęli 9 uchwał i 2 stanowiska. 

Nie dla funduszu  
sołeckiego

Sołtysi oraz radni nie jednogłośnie 
opowiedzieli się przeciwko wyodrębnie-
niu funduszu sołeckiego. Stosunkiem 
głosów: 18 głosami „za, 2 głosami „prze-
ciw”,  nie wyrazili zgody na wyodręb-
nienie funduszu sołeckiego w budżecie 
Gminy Dopiewo na rok 2022. Oczywiście 
ta uchwała nie oznacza, że sołectwom 
zostaną zabrane pieniądze. Kwota za-
rezerwowana dla sołectw nie będzie 
po prostu funkcjonowała pod nazwą 
fundusz sołecki.

Relacja z XXVII sesji Rady Gminy Dopiewo

Plany miejscowe
Rada uchwaliła mpzp w Skórzewie, 

w rejonie ulicy Spółdzielczej, dla działki 
o nr ewid. 421/6. Zgodnie z ustaleniami 
Studium, dla terenu objętego planem 
określono kierunek zagospodarowania 
jako tereny obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów (P). Powierzchnia 
opracowania wynosi ok. 0,3 ha. Uchwa-
lenie planu na przedmiotowej działce 
umożliwi Gminie realizację drugiego 
punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych – PSZOK.

Uchwały – XXVII sesja

Uchwały i stanowiska podjęte na 
XXVII sesji Rady Gminy, która odbyła 
się 22 lutego 2021 r.

Uchwała Nr XXVII/348/21 w spra-
wie wyodrębnienia w budżecie gmi-
ny środków stanowiących fundusz 
sołecki.

Uchwała Nr XXVII/349/21 w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenu w Skórze-
wie, w rejonie ulicy Spółdzielczej, 
dla działki o nr ewid. 421/6.

Uchwała Nr XXVII/350/21 w sprawie 
współdziałania z Powiatem Poznań-
skim przy usuwaniu i unieszkodliwia-
niu wyrobów zawierających azbest 
na terenie Gminy Dopiewo. 

Uchwała Nr XXVII/351/21 w sprawie 
nadania nazwy ulicy Skalna w Ko-
narzewie. 

Uchwała Nr XXVII/352/21 w sprawie 
nadania nazwy ulicy Topolowa w 
Dąbrowie.

Uchwała Nr XXVII/353/21 w sprawie 
nadania nazwy ulicy Krajobrazowa 
w Palędziu. 

Uchwała Nr XXVII/354/21 w sprawie 
przyjęcia „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz za-
pobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Dopiewo w 2021 r.”. 

Sołtysi / Rada Gminy

6 marzec 2021



Opieka nad zwierzętami

Radni przyjęli „Program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobie-
gania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Dopiewo w 2021 r.”. Zgodnie z 
art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie zwie-
rząt zapewnienie opieki bezdomnym 
zwierzętom oraz ich wyłapywanie na-
leży do zadań własnych gminy. Projekt 
programu przekazano do zaopiniowania 
właściwemu powiatowemu lekarzowi we-
terynarii, organizacji społecznej, której 
statutowym celem działania jest ochrona 
zwierząt, działającej na obszarze gminy 
oraz dzierżawcom lub zarządcom obwo-
dów łowieckich, działających na obszarze 
gminy. Środki finansowe na realizację 
działań w ramach programu wynoszą 
łącznie 236 000 zł.

Dwie szczepionkowe  
petycje

Rada podjęła dwa stanowiska w 
sprawie dwóch identycznych w treści 
petycji, złożonych w interesie publicz-
nym dotyczących szczepień przeciwko 
wirusowi SARS-CoV-2. Wnioskodawcy 
w petycjach wnosili o podjęcie uchwały/
stanowiska przez Radę Gminy w zapro-
ponowanym przez nich brzmieniu, m.in. 
wnosili o to, aby … „Rada Gminy uznała 
za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP 
uzyskał pisemne gwarancje ze strony 
producentów szczepionek, że w przy-
padku jakichkolwiek powikłań gotowi 

Uchwała Nr XXVII/355/21 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XXV/340/20 
Rady Gminy Dopiewo z 29 grudnia 
2020 r. w sprawie uchwały budżeto-
wej Gminy Dopiewo na 2021 r. 

Uchwała Nr XXVII/356/21 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XXV/339/20 
Rady Gminy Dopiewo z 29 grud-
nia 2020 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Dopiewo na lata 2021-2030. 

Stanowisko Nr XXVII/05/21 Rady Gminy 
Dopiewo w sprawie petycji złożonej 
w interesie publicznym dotyczącej 
szczepień przeciwko wirusowi SARS-
-CoV-2. 

Stanowisko Nr XXVII/06/21 Rady Gminy 
Dopiewo w sprawie petycji złożonej 
w interesie publicznym dotyczącej 
szczepień przeciwko wirusowi SARS-
-CoV-2.

DG

są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszty 
prawne i finansowe wystąpienia niepo-
żądanych odczynów poszczepiennych”. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 
na posiedzeniu w dniu 1 lutego 2021 r. 
uznała za niezasadne rozstrzygnięcie 
obu petycji w formie stanowiska w za-
proponowanym przez wnioskodawców 
brzmieniu. Komisja nie polemizowała z 
argumentami autorów petycji odnośnie 
skuteczności czy też jakości szczepionek 
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, gdyż 
w tym zakresie należałoby się zwrócić 
do ekspertów. Stanowisko Komisji uza-
sadnione jest jednak tym, że zgodnie z 
dostępnymi informacjami decyzja od-
nośnie poddaniu się zabiegowi szcze-
pienia będzie pozostawiona każdemu 
obywatelowi do jego uznania, tzn. bę-
dzie to dobrowolne. W takim wypadku 
każdy zainteresowany podejmie decyzje 
zgodnie ze swoimi przekonaniami. Ni-
niejsze stanowisko zostało pozytywnie 
zaopiniowane na wspólnym posiedzeniu 
komisji, a następnie podjęte na XXVII 
sesji.

Budżet i ulice
Ponadto Rada dokonała zmian 

w uchwale budżetowej i wieloletniej 
prognozie finansowej, oraz podjęła 3 
uchwały związane z nazewnictwem ulic.

Damian Gryska 
Biuro Rady Gminy Dopiewo

Walka z azbestem 
Tradycyjnie jak co roku radni pod-

jęli uchwałę w sprawie współdziałania z 
Powiatem Poznańskim przy usuwaniu i 
unieszkodliwianiu wyrobów zawierają-
cych azbest na terenie Gminy Dopiewo. 
Środki finansowe na realizację programu 
likwidacji wyrobów zawierających azbest 
na terenie powiatu poznańskiego pocho-
dzą z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Poznaniu, z budżetu powiatu oraz bu-
dżetu gminy. W 2021 r. planuje się, iż 
koszty związane likwidacją wyrobów 
zawierających azbest realizowane będą 
w 100% z w/w źródeł, tj. bez udziału 
finansowego wnioskodawców. W wyni-
ku analizy wykorzystanych w ubiegłych 
latach środków finansowych przezna-
czonych na realizację w/w programu 
proponuje się, aby tegoroczny udział 
Gminy Dopiewo w finansowaniu tego 
programu wyniósł 30.000 zł.

Rada Gminy

marzec 2021 7



Rada Gminy

Z prac Komisji 
W minionym roku podczas posiedzeń 

Komisji Rolnictwa, Ładu Przestrzenne-
go i Ochrony Środowiska zaopiniowa-
no przystąpienie do opracowania 31 
miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego (dalej: mpzp), 27 
zmian do istniejących mpzp i 3 wnioski 
o zmianę Studium Zagospodarowania 
Przestrzennego. Ponadto opiniowano 
nadanie nazw ulic nowych oraz prze-
dłużenie istniejących. Poruszano również 
kwestie realizacji zadań z zakresu ochro-
ny środowiska m.in. jakość powietrza, 
podłączenia do kanalizacji sanitarnej, 
opieka nad zwierzętami bezdomnymi, 
wycinka i nasadzenia drzew oraz pie-
lęgnacja zieleni.

Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Planujemy Zagospodarowania Przestrzeni jest do-
kumentem ogólnie określającym politykę 
przestrzenną i zasady zagospodarowania 
terenu gminy. Na jego podstawie opraco-
wuje się miejscowe plany zagospodaro-
wania przestrzennego. Dokument ten nie 
jest jednak aktem prawa miejscowego, 
tzn. nie zawiera przepisów powszechnie 
obowiązujących i nie może być podstawą 
do wydania decyzji administracyjnej.

Planowanie przestrzenne jest pro-
cesem długotrwałym, wymagającym 
wielu analiz  i przemyśleń. Ma na celu 
zarówno ochronę terenów zielonych 
jak i zrównoważenie zabudowy miesz-
kaniowej i aktywizacji gospodarczej. 
Przy opracowywaniu mpzp brane są 
pod uwagę  wnioski i postulaty miesz-
kańców. Przykładem może być ograni-
czanie intensywności zabudowy oraz 
przeznaczanie terenów na cele służące 
mieszkańcom. Taka sytuacja ma miej-
sce w Skórzewie przy ul. Ks. S. Kozie-
rowskiego, gdzie przy nowych planach 
Rada Gminy przeznaczyła ponad 5 ha na 
zieleń i usługi sportu. To nie są grunty 
gminne, ale plan zabezpiecza możliwość 
realizacji komercyjnych przedsięwzięć 
w tym zakresie. Można również rozwa-
żyć wykupienie terenów przez Gminę 
i zagospodarowanie ich na przestrzeń 
rekreacyjną. Podczas uchwalania mpzp 
nie powiadamia się stron postępowa-

nia, natomiast całą  procedurę prowadzi 
się w sposób transparentny, publikując 
wszystkie dokumenty i informacje na 
gminnej stronie BIP.

W miejscach gdzie nie obowiązują 
miejscowe plany zagospodarowania prze-
strzennego, budowę można realizować w 
oparciu o decyzje o warunkach zabudowy 
i zagospodarowaniu przestrzennym. Jest 
to postępowanie dotyczące mniejszych 
obszarów, najczęściej jednej działki. W 
takich przypadkach, zgodnie z obowią-
zującymi przepisami, strony postępo-
wania są powiadamiane odrębnymi 
pismami o wszczętych w tym zakresie 
procedurach. Zatem wszyscy zaintere-
sowani posiadają informacje na temat 
prowadzonych postępowań. Wszystkie 
inne osoby chcące dowiedzieć się czy dla 
danego terenu została wydana decyzja 
o warunkach zabudowy i zagospoda-
rowaniu przestrzennym mogą zwrócić 
się do Urzędu Gminy Dopiewo, np. w 
trybie dostępu do informacji publicznej 
i uzyskać konkretne  informacje.

Marta Jamont, Przewodnicząca 
Komisji Rolnictwa,  

Ładu Przestrzennego  
i Ochrony Środowiska  

w Radzie Gminy Dopiewo 
fot. Arch. M. Jamont

Oglądamy każdą złotówkę dwa razy
naszej Gminy.

Minęło już sporo czasu od uchwale-
nia budżetu na 2021 r. Podobnie jak w 
latach wcześniejszych, także teraz odno-
towaliśmy rekordowy poziom wydatków 
(nieco ponad 200 mln zł) i dochodów 
(nieco poniżej 200 mln zł). Kwoty robią 
duże wrażenie, ale skala potrzeb jest 
zdecydowanie większa. Mieszkańcy 
najczęściej dostrzegają realizowane 
przez Gminę inwestycje. Rocznie bez 
zwiększenia deficytu jesteśmy w stanie 
przeznaczyć około 25-30 mln zł na bu-
dowę dróg, chodników, szkół, ścieżek 
rowerowych czy oczyszczalni ścieków. 
To niewiele biorąc pod uwagę potrze-
by mieszkańców, mimo tego, że Gmina 
Dopiewo jest w czołówce rankingów fi-
nansowych gmin w Polsce.

Obecnie największym naszym wy-
zwaniem jest rozbudowa oczyszczalni 
ścieków. W tym roku przeznaczymy na 
ten cel ponad 15 mln zł. Koszt rozbudowy 
oczyszczalni  jest rozłożony na kilka lat i 
łącznie będzie wynosił 50 mln zł. Spore 
kwoty przeznaczone są także na drogi. 
W tym roku inwestycje tego rodzaju są 
realizowane głównie w Dopiewie (np. ul. 
ks. Majcherka), czy w Skórzewie (rejon ul. 
Wiosennej). Planując w budżecie poszcze-

gólne drogi do realizacji, radni biorą pod 
uwagę ich zbiorczy charakter, możliwości 
pozyskania finansowania zewnętrznego, 
potencjalną liczbę korzystających, czy 
wiek obsługiwanej zabudowy. Realizacja 
poszczególnych inwestycji jest wynikiem 
konsensusu wypracowanego w ramach 
Rady. Sukcesywnie będziemy realizować 
kolejne inwestycje.

Uważam, że jestem winny jeszcze 
raz podziękowanie wszystkim pracow-
nikom Urzędu Gminy, z Panią Skarbnik 
Małgorzatą Mazurek za prace budże-
towe w tym trudnym okresie. Jestem 
również zadowolony z tego, że Urząd 
Gminy Dopiewo uruchomił internetowy 
serwis przedstawiający w sposób trans-
parentny i łatwo przyswajalny budżet 
naszej gminy. Warto odwiedzić stronę  
https://dopiewo.budzetyjst.pl i sprawdzić 
jak gospodarujemy każdą złotówką.” 

Jan Bąk, Przewodniczący Komisji 
Budżetu, Finansów, Inwestycji,  

Porządku Publicznego  
i Ochrony Przeciwpożarowej Rady 

Gminy Dopiewo 
fot. Arch. J. Bąka

Zacznę od osobistej refleksji. Jest 
początek grudnia 2019 r, plac gminny 
w Dopiewie, festyn Bożonarodzeniowy, 
zapalenie choinki, mnóstwo ludzi, w tym 
roześmiany Wójt Adrian Napierała, a 
po roku ? Początek grudnia 2020 r. – 
zupełnie inna rzeczywistość.

Dla mnie Odejście Wójta Adriana 
ma wymiar „czysto ludzki”. Nie będę 
tego wątku rozwijać, aby nie urazić ni-
czyich uczuć. Zwykle na łamach naszego 
czasopisma mogliście Państwo przeczy-
tać felietony Wójta Adriana Napierały. 
Jego trafne uwagi i spostrzeżenia były 
doceniane przez mieszkańców i przyj-
mowane ze zrozumieniem. Dziś, kiedy 
Wójta Adriana Napierały zabrakło, chcę 
na łamach naszego  czasopisma skreślić 
parę słów w odniesieniu do finansów 
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Rada Gminy / wybory

Nagła śmierć wójta Adriana Napierały 
spowodowała konieczność przedtermi-
nowych wyborów. Do rywalizacji o fotel 
„pierwszej osoby” w gminie Dopiewo 
stanęli panowie Paweł Bączyk i Paweł 
Przepióra. Nasz klub radnych tym ra-
zem nie wystawia kandydata / kandy-
datki. Nie śmiemy też wskazywać, która 
z wymienionych kandydatur jest lepsza. 
Pamiętacie Państwo morał tytułowej 
piosenki legendarnego Kabaretu Dudek?

Taki z tej bujdy morał można brać, 
że nie wiadomo, kogo bardziej trza się 
bać, czy tego wójta, co na ludzi grzmi, 
czy tych facetów z całkiem innej wsi... 

Mimo wszystko, idźmy na wybory! 
Skorzystajmy z obywatelskiego prawa 
do głosowania. W końcu okazja, żeby 
decydować kto rządzi gminą, nie zdarza 
się często. Ponadto wybory są zawsze 
szansą na nowe otwarcie.

Wsłuchujmy się z uwagą co proponują 
kandydaci. W naszej opinii jest co naj-
mniej kilka spraw, które wymagają zmian. 
Od lat jesteśmy przez Państwa pytani, 
dlaczego kolejność inwestycji gminnych 
jest mało przejrzysta, jakie kryteria są de-

A wójta się nie bójta
cydujące, kiedy zostanie w końcu zbudo-
wana sieć kanalizacyjna czy ulica, skoro 
oczekiwanie trwa 20 lat, a nawet dłużej. 
I odpowiedź może być tylko jedna - na-
leży jak najszybciej opracować i uchwalić 
wieloletni plan inwestycji gminnych, w 
tym plan budowy dróg. Co ważne, klu-
czową rolę i wpływ muszą mieć sami 
mieszkańcy. To bardzo istotne, aby plan 
został przyjęty przy szerokiej partycy-
pacji naszej gminnej społeczności.

Skoro już podjęliśmy temat udziału 
mieszkańców w podejmowaniu ważnych 
decyzji, widzimy także potrzebę wy-
odrębnienia w budżecie tzw. funduszu 
sołeckiego. To mieszkańcy sołectw, a 
nie jednoosobowo sołtysi (przy głosie 
doradczym rad sołeckich), powinni 
uchwalać na zebraniach wiejskich jak 
wydać każdego roku kilkaset tysięcy 
złotych przysługujące jednostkom po-
mocniczym gminy. U nas tak się nie 
dzieje, ponieważ większość radnych 
od lat  konsekwentnie głosuje przeciw 
funduszowi sołeckiemu. Szkoda, ponie-
waż ta forma budżetu partycypacyjnego 
działa z powodzeniem już w ponad 1500 

gminach w Polsce, a ponadto umożliwia 
zwrot (z budżetu państwa) od 20 do 40% 
wykonanych wydatków. 

Wyliczając nasze oczekiwania wzglę-
dem przyszłego wójta, nie możemy pomi-
nąć kwestii planowania przestrzennego. 
O ile plany miejscowe są rozpatrywane 
przy „otwartej kurtynie”, o tyle wnioski 
i decyzje o ustaleniu warunków zabu-
dowy nie podlegają automatycznemu 
upublicznieniu w Biuletynie Informa-
cji Publicznej (BIP). W rezultacie rodzą 
się konflikty o przestrzeń, szczególnie 
na linii mieszkańcy - inwestorzy. Wie-
le polskich samorządów wyciągnęło już 
wnioski i regularnie publikuje w BIP 
nie tylko projekty planów, ale także 
rejestry wniosków / decyzji o warun-
kach zabudowy. Czas, aby także gmina 
Dopiewo postawiła na większą jawność 
w planowaniu przestrzennym, z korzy-
ścią dla jakości życia mieszkańców, ale 
także dla samych inwestorów, poprzez 
ograniczenie ryzyka inwestycyjnego.

Klemens Krzywosądzki 
Przemysław Miler 

Krzysztof Kołodziejczyk 
klub radnych „JesteśMY na TAK”

Obwieszczenie Wójta Gminy 
Dopiewo z 17 lutego 2021 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 
5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. 

Obwody głosowania

Nr obwodu  
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1 Wieś Dąbrowa Szkoła Podstawowa, Dąbrowa  
ul. Szkolna 41, 62-070 Dopiewo

2

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

Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kalinowa, Kasztanowa, Kolejowa, leszczynowa, 
Magnoliowa, Malinowa, Modrzewiowa, Nad Potokiem, Oliwna, Olszynowa, 

Platanowa, Poznańska, Sosnowa, Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa

Szkoła Podstawowa, Dąbrówka  
ul. Malinowa 41, 62-070 Dopiewo

            Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

3

Wieś Dąbrówka ulice: Azaliowa, Berłowa, Boczna, Cesarska, Dworska, Fortowa, 
Fosowa, Gościniec, Herbowa, Jagiellońska, Komornicka, Koronna, Królewska, 

Książęca, Limbowa, Lipowa, Logistyczna, Majątkowa, Olecka, Palisadowa, Pałacowa, 
Parkowa, Piastowska, Placu Szlaku Bursztynowego, Polna, Różany Zakątek, Rycerska, 
Skarbcowa, Słoneczna, Torowa, Wadowicka, Widok, Wrzosowa, Zamkowa, Zbrojowa.

Szkoła Podstawowa, Dąbrówka 
 ul. Malinowa 41, 62-070 Dopiewo

            Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

4 Wieś Dopiewiec

Budynek byłego GOK, Dopiewiec  
ul. Szkolna 11, 62-070 Dopiewo

            Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

5

Wieś Dopiewo ulice: Akacjowa, Brylantowa, Chabrowa, Deszczowa, Kasztanowa, 
Klonowa, Konarzewska, Księdza Alfonsa Majcherka, Laserowa, Laurowa, Lipowa, 

Łąkowa, Magnacka, Marcowa, Migdałowa, Pogodna, Południowa, Poznańska, 
Rzepakowa, Sokołów, Stawna, Strażacka, Szkolna, Szlachecka, Świętojańska, Waniliowa, 

Wierzbowa, Więckowska, Wiosenna, Wodna, Wysoka, Wyzwolenia, Zacisze, Zimowa

Zespół Szkolno-Przedszkolny,  
ul. Bukowska 13, 62-070 Dopiewo

6

Wieś Dopiewo ulice: Aksamitkowa, Bukowska, Czerwcowa, Dworcowa, Hiacyntowa, 
Jasna, Kolejowa, Komunalna, Krótka, Leśna, Majowa, Młyńska, Niecała, Nowa, 

Ogrodowa, Piękna, Polna, Powstańców, Północna, Przy Leśniczówce, Różana, Słoneczna, 
Storczykowa, Sportowa, Trzcielińska, Tysiąclecia, Wiśniowa wsie: Podłoziny, Żarnowiec

Zespół Szkolno-Przedszkolny,  
ul. Bukowska 13, 62-070 Dopiewo

7 Wsie: Gołuski, Palędzie

Świetlica Wiejska-Dom Strażaka,  
Palędzie ul. Leśna 17, 62-070 Dopiewo
            Lokal dostosowany do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych

8 Wsie: Glinki, Joanka, Konarzewo, Lisówki, Trzcielin Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne,  
Konarzewo ul. Poznańska 19, 62-070 Dopiewo

U. z 2020 r. poz. 1319) Osoba pełniąca 
funkcję Wójta Gminy Dopiewo podaje 
do wiadomości wyborców informację 
o numerach oraz granicach obwodów 

głosowania, wyznaczonych siedzibach 
obwodowych komisji wyborczych oraz 
możliwości głosowania korespondencyj-
nego i przez pełnomocnika w wyborach 
przedterminowych Wójta Gminy Dopie-
wo zarządzonych na dzień 11 kwietnia 
2021 r.:
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wybory

9

Wieś Skórzewo ulice: Biedronki, Bukowa, Dobra, Grafitowa, Koleżeńska, Kolorowa, 
Krótka, Ks. St. Kozierowskiego, Leśna, Miła, Morwowa, Motylka, Pasikonika, Poznańska, 

Promienna, Różana, Rzemieślnicza, Serdeczna, Spółdzielcza, Szczera, Szczęśliwa, Świerszcza, 
Świetlika, Trzmiela, Urocza, Ważki, Wiśniowa, Wspólna, Zacisze, Żuczka, Życzliwa

Szkoła Podstawowa, Skórzewo  
ul. Poznańska 70, 60-185 Poznań

            Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

10

Wieś Skórzewo ulice: Akacjowa, Antoniego Patka, Aroniowa, Batorowska, Brzoskwiniowa, 
Brzozowa, Cedrowa, Cisowa, Czereśniowa, Dębowa, Gruszowa, Jabłoniowa, Jarzębinowa, 
Jarzynowa, Jaworowa, Jesienna, Jowisza, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Koszykarska, 

Księżycowa, Laskowa, Leszczynowa, Letnia, Lipowa, Łanowa, Łyżwiarska, Malwowa, 
Maratońska, Mieczykowa, Modrzewiowa, Morelowa, Niecała, Nizinna, Ogrodowa, 
Olimpijska, Oliwkowa, Orzechowa, Otwarta, Piękna, Piłkarska, Pogodna, Polna, 

Porankowa, Przedwiośnie, Przyjazna, Przylesie, Radosna, Sadowa, Sąsiedzka, 
Skórzewska, Sosnowa, Spokojna, Sportowa, Srebrna, Stawna, Strumykowa, Szarotkowa, 

Szkolna, Świerkowa, Świt, Tęczowa, Topolowa, Ustronna, Wakacyjna, Werbenowa, 
Wesoła, Winoroślowa, Wiosenna, Wioślarska, Wschodnia, Złota, Żeglarska

Szkoła Podstawowa, Skórzewo  
ul. Poznańska 70, 60-185 Poznań

            Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

11

Wieś Skórzewo ulice: Ananasowa, Arbuzowa, Bazyliowa, Borówkowa, Botaniczna, 
Bratnia, Cytrynowa, Daktylowa, Działkowa, Figowa, Grejpfrutowa, Jagodowa, Jałowcowa, 

Jaśminowa, Kminkowa, Kokosowa, Koperkowa, Kwiatowa, Lawendowa, Limonkowa, 
Łopianowa, Macierzankowa, Malinowa, Mandarynkowa, Miętowa, Miodowa, Nad 

Potokiem, Nektarowa, Podbiałowa, Pomarańczowa, Poziomkowa, Rumiankowa, Runa 
Leśnego, Słoneczna, Truskawkowa, Tymiankowa, Wąska, Wrzosowa, Zakręt, Zielna

Szkoła Podstawowa, Skórzewo  
ul. Poznańska 70, 60-185 Poznań

            Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

12 Wsie: Drwęsa, Fiałkowo, Pokrzywnica, Więckowice, Zborowo. Zespół Szkolno-Przedszkolny,  
Więckowice ul. Gromadzka 7, 62-070 Dopiewo

13 Wieś: Zakrzewo

Dom Strażaka, Zakrzewo  
ul. Długa 73, 62-070 Dopiewo

            Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

14 Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach
Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach,  

Lisówki ul. Leśne Zacisze 2,  
62-070 Dopiewo

Głosować korespondencyjnie 
mogą wyborcy: 
1)  którzy najpóźniej w dniu głosowania 

kończą 60 lat, lub
2)  posiadający orzeczenie o znacznym 

lub umiarkowanym stopniu niepeł-
nosprawności, w rozumieniu ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabili-
tacji zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnosprawnych, 
w tym także wyborcy posiadający 
orzeczenie organu rentowego o: 

a)  całkowitej niezdolności do pracy i 
niezdolności do samodzielnej egzy-
stencji,

b)  całkowitej niezdolności do pracy,
c)  niezdolności do samodzielnej egzy-

stencji,
d)  o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
e)  o zaliczeniu do II grupy inwalidów, 

a także wyborcy о stałej albo dłu-
gotrwałej niezdolności do pracy 
w gospodarstwie rolnym, którym 
przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, 
lub

3)  podlegający w dniu głosowania obo-
wiązkowej kwarantannie, izolacji lub 
izolacji w warunkach domowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu 
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 
284 i 374);

Zamiar głosowania koresponden-
cyjnego powinien zostać zgłoszony do 
Komisarza Wyborczego w Poznaniu I 
najpóźniej do dnia 29 marca 2021 r., z 
wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu 
głosowania obowiązkowej kwarantannie, 
izolacji lub izolacji w warunkach domo-
wych, który zamiar głosowania zgłasza 
do dnia 6 kwietnia 2021 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą 
wyborcy, którzy najpóźniej w dniu gło-
sowania ukończą 60 lat lub posiadający 
orzeczenie o znacznym lub umiarkowa-
nym stopniu niepełnosprawności, w ro-
zumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 

r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych, w tym także wyborcy posiadający 
orzeczenie organu rentowego o:

1)  całkowitej niezdolności do pracy  
i niezdolności do samodzielnej eg-
zystencji;

2)  całkowitej niezdolności do pracy;
3)  niezdolności do samodzielnej egzy-

stencji;
4)  zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5)  zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
 a także osoby о stałej albo długotrwa-

łej niezdolności do pracy w gospo-
darstwie rolnym, którym przysługuje 
zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu peł-
nomocnictwa powinien zostać złożony 
do Wójta Gminy Dopiewo najpóźniej do 
dnia 2 kwietnia 2021 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych 
odbywać się będzie w dniu 11 kwietnia  
2021 r. od godz. 700 do godz. 2100.

Chcąc zagłosować w przedtermino-
wych wyborach wójta gminy Dopiewo 
proszę pamiętać, że wyborca musi spełnić 
jeden z warunków:
• trzeba być zameldowanym w gmi-

nie Dopiewo

• trzeba być wpisanym do rejestru wy-
borów

W przypadku tej drugiej możliwości 
można dopisać się do rejestru nie później 

Udział mieszkańców w wyborach
niż do 5 kwietnia 2021 roku - przy zało-
żeniu, że przewidziany termin wyborów 
to 11 kwietnia br.

Aby sprawdzić, czy są Państwo 
uprawnieni do głosowania 11.04.2021 
roku, wystarczy zadzwonić do Urzędu 
Gminy w Dopiewie:

• 61 8 906 421,
• 61 8 906 422,
• 61 8 906 420.
Uwaga! Jeśli w ubiegłym roku dopi-

sałeś się do listy wyborców – wpis ten 

nie obowiązuje w tegorocznych przed-
terminowych wyborach.

Szczegółowe informacje można uzy-
skać w Referacie Spraw Obywatelskich 
Urzędu Gminy w Dopiewie dzwoniąc na 
jeden z podanych wyżej numerów te-
lefonu.

MJ
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Powiat Poznański

Apelujemy o sprawiedli-
wy podział funduszy UE

Na lutowej sesji powiatowi radni zde-
cydowaną większością głosów przyjęli 
apel w sprawie sprawiedliwego podziału 
środków unijnych między regionami. 
Jako samorządowcy sprzeciwiamy się 
bowiem dystrybucji funduszy według 
kryterium politycznego. 

17 lat temu Polska stała się człon-
kiem wspólnoty, dla której priorytetem 
jest ciągły i równomierny progres. Unia 
Europejska w oparciu o demokratyczne 
zasady dystrybuuje środki do wszystkich 
regionów krajów unijnych, buduje nowo-
czesne społeczeństwa, dając im szansę 
na nieustanny rozwój i sukcesywne ni-
welowanie różnic.

Stowarzyszenie Metropolia Poznań 
jest świetnym przykładem współpracy 
samorządowej – milionowe środki unijne 
rozdysponowane w ramach Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorialnych – są 
inwestowane w wielkopolskie powiaty, 
miasta i gminy. 

Rada Powiatu w Poznaniu z zaniepo-
kojeniem przyjęła informację o podziale 
unijnych funduszy na lata 2021-2027. 
Według zapowiedzi Ministerstwa Fundu-
szy i Polityki Regionalnej, Wielkopolska 
ma otrzymać zaledwie 1,07 mld euro oraz 
400 mln na zagłębie węgla brunatnego 
w okręgu konińskim. W bieżącym re-
gionalnym programie operacyjnym nasz 
region dysponuje kwotą bliską 2,5 mld 
euro, czyli w porównaniu do lat 2014-20 
tracimy około 1 mld euro.

Podstawą demokratycznego porządku 
są przejrzyste zasady. To nie polityka, a 
czytelny mechanizm potrzeb powinien 
być gwarancją podziału środków finan-
sowych dla poszczególnych województw. 
Ograniczone dotacje to mniejsze szanse 
rozwojowe dla Wielkopolan, mniejsza 
pomoc dla firm, trudniejszy – dla wszyst-
kich – powrót do „normalności” szcze-
gólnie teraz, kiedy wszyscy stoimy przed 
wyzwaniami związanymi z trudnym 
czasem pandemii. To działanie wbrew 

Porozmawiajmy o Powiecie
interesom mieszkańców Wielkopolski, 
a tym samym powiatu poznańskiego.

Złóż wniosek i pozbądź 
się azbestu raz na zawsze 

Po raz kolejny rozpoczęliśmy nabór 
wniosków o udział w programie likwida-
cji azbestu i wyrobów azbestowych – w 
tym roku potrwa on do 30 lipca. Nale-
ży dostarczyć dokumenty do urzędów, 
gmin, a nasz samorząd pokryje wszystkie 
koszty związane z demontażem, odbio-
rem, transportem i unieszkodliwieniem 
materiałów tego typu.

Azbest to surowiec, który zagraża 
zdrowiu i życiu człowieka oraz negatyw-
nie wpływa na środowisko. Niedawno 
powszechnie używany w budownictwie, 
dziś przeszedł do lamusa ze względu na 
swą toksyczność. W trosce o naszych 
mieszkańców od 16 lat prowadzimy pro-
gram dopłat, który pozwala usunąć z 
posesji wyroby azbestowe. Dzięki środ-
kom z Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, budżetów gmin, a 
także z zasobów powiatu poznańskie-
go dotychczas pomogliśmy w pozbyciu 
się przeszło 12 tys. ton niebezpiecznych 
związków, wydając na ten cel ponad 6,5 
mln złotych. W bieżącym roku wyasy-
gnowaliśmy niemal 500 tys. zł, co po-
zwoli zlikwidować ok. 870 ton odpadów 
azbestowych.

Program skierowany jest do miesz-
kańców powiatu, ale nie podmiotów 
prowadzących działalność gospodar-
czą. Wnioski można składać w urzędach 
gmin do 30 lipca. Na stronie internetowej 
www.bip.powiat.poznan.pl, w zakładce 
„Środowisko”, na podstronie „Azbest” 
znajdują się odpowiednie druki. Wy-
pełniony wniosek, wraz z dokumentem 
stwierdzającym własność budynku, na-
leży wysłać do urzędu gminy, na terenie 
której położona jest nieruchomość. W 
przypadku wnioskodawców zajmują-
cych się produkcją, przetwarzaniem i 
obrotem produktami rolnymi – należy 
wypełnić też oświadczenie oraz formularz 
informacyjny. Przypominamy również, 
że przed realizacją prac związanych z 
demontażem azbestu trzeba zgłosić w 
Wydziale Administracji Architektoniczno 
– Budowlanej Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu zamiar wymiany pokrycia 
dachowego.

Dodatkowe punkty  
szczepień przeciw  
koronawirusowi 

Aby usprawnić proces szczepień 
przeciw COVID-19, Stowarzyszenie 

Metropolia Poznań zorganizowało do-
datkowe punkty na terenie miast i gmin 
wchodzących w jego skład. Narodowy 
Fundusz Zdrowia przyjął na początek do 
systemu 7 z nich, m.in. w Buku i Niepru-
szewie, natomiast lokalizacja w gminie 
Dopiewo czeka na akceptację. 

Wraz z partnerem medycznym – Szpi-
talem Podolany, samorządy samodzielnie 
zorganizowały takie miejsca, wskazując 
lokalizacje, w których mogą być apliko-
wane szczepionki. Do NFZ zgłoszono 
19 punktów. Siedem z nich zostało już 
włączonych do systemu i każdy przyjmuje 
tygodniowo ok. 30 chętnych. Od połowy 
lutego szczepienia są prowadzone w Buku 
i w Niepruszewie (gm. Buk),  Gminnym 
Ośrodku Zdrowia w Komornikach, w 
siedzibie OSP Plewiska (gm. Komorniki), 
w Szkole Podstawowej w Jerzykowie (gm. 
Pobiedziska), na terenie Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Tarnowie Podgórnym oraz 
w SP w Skokach. Zgłaszać się do nich 
można przez ogólnopolski numer 989. 

To kolejna inicjatywa Metropolii Po-
znań w walce z pandemią. W ubiegłym 
roku wspieraliśmy sanepid w kontakcie 
z chorymi i osobami kierowanymi na 
kwarantannę. Przygotowaliśmy dużą 
akcję szerzącą zasadę DDM (dystans, 
dezynfekcja, maseczka). Zakupiliśmy 
także stacje dezynfekcyjne oraz prze-
znaczyliśmy środki na sprzęt. Współpraca 
samorządów w obliczu poważnego za-
grożenia to nie tylko realizacja polityki 
prozdrowotnej, ale wyraz naturalnej 
troski o mieszkańców. 

Kolejne punkty proponowane przez 
Metropolię Poznań zostały wskazane w 
gminach Suchy Las, Dopiewo, Kórnik, 
Luboń, Puszczykowo, Szamotuły, Tarno-
wo Podgórne, Kleszczewo, Oborniki oraz 
Rokietnica. Oczekują one na akceptację 
Narodowego Funduszu Zdrowia.

Nadal jesteśmy razem
Nadchodząca Wielkanoc może być 

świetną okazją, aby nie wychodząc z 
domu, skorzystać z wirtualnej oferty 
kulturalnej i przypomnieć sobie naj-
większe musicalowe przeboje. Taką 
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Powiat Poznański

kompilację hitów przygotował poznański 
Teatr Muzyczny. Wydarzenie „Bądźmy 
razem – koncert dla pracowników ochro-
ny zdrowia” notuje od czasu premiery 
na YouTube i Facebooku 377 tys. odsłon. 
Innymi słowy, to tysiące widzów, miło-
śników teatru i muzyki, ludzi złaknio-
nych kontaktu ze sztuką. Koncert jest 
wspólną inicjatywą Teatru Muzycznego 
i powiatu poznańskiego. 

Koncert dedykowany jest medykom, 
którzy od roku każdego dnia stawiają 
czoło pandemii walcząc o nasze zdrowie 
i życie. Na potrzeby spektaklu utwory 
wykonywane przez artystów Teatru 

Muzycznego w Poznaniu zyskały piękną 
oprawę wizualną. Nagraniom towarzyszą 
bowiem zdjęcia ciekawych miejsc z po-
wiatu, m.in Parku Orientacji Przestrzen-
nej w Owińskach, kórnickiego zamku, 
drewnianego kościoła w Długiej Goślinie.

Zachęcam do obejrzenia i wysłu-
chania koncertu na https://youtu.be/
nOqLMgthxrc To wyjątkowe źródło 
wzruszeń i pozytywnej energii, tak 
potrzebnej w obecnych okolicznościach. 

***
Choć Wielkanoc to czas spotkań w 

gronie bliskich, w tym roku obchodzimy 
ją odmiennie. Życzę wszystkim miesz-
kańcom regionu przekonania, że nawet 
trudne czasy mogą nas wzmocnić. Niech 
ta świadomość towarzyszy Państwu w 
życiu codziennym,a optymizm pozwoli 
z nadzieją oczekiwać odnowy.

Tomasz Łubiński,  
Wicestarosta Poznański  

Fot. Archiwum T. Łubińskiego  
Zapraszamy do odwiedzania 

strony: powiat.poznan.pl

Po wybuchu epidemii wszyscy sta-
ramy się, a przynajmniej powinniśmy 
się starać, ograniczać kontakty z innymi 
ludźmi. Coraz więcej spraw możemy zała-
twić przez internet. Urzędy dostosowują 
się do nowej sytuacji, umożliwiają zdal-
ne kontakty obywateli z pracownikami. 
Zmieniają się też państwowe przepisy, 
a przykładem jest Prawo budowlane.

W lutym weszły w życie nowe 
przepisy dotyczące załatwiania spraw 
budowlanych. To pierwszy etap, część 
dalsza zmian zacznie obowiązywać w 
lipcu. Co już się zmieniło? Określając to 
najprościej – nowe przepisy wszędzie, 
gdzie tylko jest to możliwe, wprowadzają 
możliwość załatwiania spraw zdalnie, 
bez konieczności wychodzenia z domu. 
Z pewnością obywatele potraktują to 
jako poważne ułatwienie.

Co ważne, nowe przepisy nie likwi-
dują automatycznie możliwości posłu-
giwania się formą dotychczasową. Kto 
chce, w dalszym ciągu może używać 
papieru, odwiedzać urząd. Inwestor 
ma do wyboru jeden lub drugi sposób 
załatwienia sprawy.

Co umożliwiają nowe przepisy? 
Zdalnie załatwimy zgłoszenie robót bu-
dowlanych nie wymagających dołączenia 
projektu zagospodarowania działki, czy 
projektu architektonicznego. Dotyczy to 
na przykład inwestora, który przystępuje 

Internet z pomocą inwestorom

do budowy sieci wodociągowej, przyłącza 
wodnego lub kanalizacyjnego. Także oso-
ba stawiająca wiatę lub budująca garaż 
może to zgłosić przez internet.

Nowe przepisy dotyczą utwardze-
nia gruntu na działce, czy otoczenie jej 
ogrodzeniem. Do tej pory trzeba było 
fatygować się do urzędu, składać przy-
gotowane dokumenty. Teraz wystarczy 
poświęcić kilka minut na skorzystanie z 
sieci internetowej. Także rozbiórkę mo-
żemy zgłosić zdalnie, choć nie dotyczy 
to poważniejszych rozbiórek, podczas 
których wymagane jest pozwolenie na 
budowę.

Natomiast przeniesienie pozwolenia 
ma budowę załatwimy poprzez sieć inter-
netową, podobnie jak składanie wniosku 
o decyzję w sprawie wznowienia robót 
budowlanych. Także wniosek o przenie-
sie praw i obowiązków wynikających 
ze zgłoszenia wniosku, co do którego 
stosowny organ nie wniósł sprzeciwu. 
Przez internet obywatel może poinfor-
mować urząd o zamierzonym terminie 
rozpoczęcia robót budowlanych.

Zdalnie możemy też urzędników 
poinformować o niezbędności wejścia 
w trakcie robót budowlanych na sąsied-
ni teren, do sąsiedniego budynku lub 
na inną przylegająca nieruchomość. 
W przypadku konieczności składania 
wniosku o zmianę sposobu użytkowania 
obiektu lub jego części – też nie musimy 
fatygować się do urzędu osobiście.

Wykonując wszystkie te czynności 
możemy posługiwać się platformą inter-
netową stworzoną do tego celu. Adres 
– www.e-budownictwo.gunb.gov.pl. 
Gdy wejdziemy na stosowną stronę, bez 
problemu znajdziemy instrukcję umoż-
liwiającą poruszanie się po platformie. 
Trzeba jednak spełnić określone warunki, 
umożliwiające potwierdzenie, że z urzę-
dem nie kontaktuje się postronna osoba, 

ale uprawniony do tego, upoważniony 
obywatel. Nie są one trudne w realizacji.

Pierwszy sposób, bardziej skompli-
kowany, odpłatny, przez to mniej popu-
larny, to posiadanie podpisu kwalifiko-
wanego. Za darmo tego nie uzyskamy, 
trzeba wyłożyć ponad 200 zł. Podpis 
taki wydawany jest na okres dwóch lat. 
Potem musimy termin przedłużyć płacąc 
tę sumę ponownie.

Łatwiej i prościej kontaktować się z 
urzędem bezpłatnie, korzystają z profilu 
zaufanego e-Puap. Otrzymuje się login 
i hasło, które jest znane tylko właścicie-
lowi. W dzisiejszych czasach właściwie 
każdy obywatel posługuje się kontem 
bankowym, dostępnym przez internet, 
oczywiście po zalogowaniu się. Profil 
zaufany załatwimy za pośrednictwem 
swojego konta w banku. Mamy go na 
stałe,  trzeba go tylko wznawiać, bez 
ponoszenia dodatkowych opłat.

Korzystanie z internetowej formy 
załatwiania spraw budowlanych jest 
wygodne nie tylko dla inwestorów. Dużą 
ulgę poczują też urzędnicy i administra-
torzy budynków, w których urzędy się 
mieszczą. Nie muszą już przerzucać dużej 
liczby dokumentów, walczyć z tymi pa-
pierzyskami. Widok stert dokumentacji, z 
którymi obcują pracownicy administracji 
budowlanej, jest porażający. Wszystkie 
te pisma, a przynajmniej lwią ich część, 
trzeba przechowywać.

Niektórych dokumentów nie można 
się pozbyć po upływie określonego czasu. 
Muszą być w razie konieczności dostępne 
tak długo, jak długo stoi budynek. Je-
śli urząd wydał pozwolenie na budowę 
obiektu, musi go przechowywać właściwie 
w nieskończoność. Na szczęście niektóre 
formalne wnioski nie muszą „żyć” równie 
długo, można się ich pozbyć wcześniej, 
choć nie od razu. Wszystkie urzędy mają 
problemy z archiwizacją dokumentów, 
potrzeba na to pomieszczeń, zmuszo-
ne są budować lub wynajmować coraz 
rozleglejsze archiwa. Ilość zalegającego 
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Pamiętajmy o Żołnierzach Wyklętych 

1 marca obchodziliśmy po raz 10. 
święto państwowe upamiętniające 
żołnierzy antykomunistycznego i nie-
podległościowego podziemia. W lutym 
2011 r. prezydent Bronisław Komorowski 
podpisał ustawę, na mocy której dzień 
1 marca został ogłoszony Narodowym 
Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 
O uchwalenie tego święta zabiegał pre-
zydent prof. Lecha Kaczyński, który w 
2010 r. podjął inicjatywę ustawodawczą 
w tym zakresie.

Początki powrotu
Temat Żołnierzy Wyklętych stał się 

szerzej znany dopiero w latach 90. XX 
w. Wcześniej zagadnienie to było prze-
milczane lub przedstawiane zgodnie z 
komunistyczną propagandą. Bohaterów 
pokazywano jako bandytów, a powo-
jenne lata - do 1956 r., gdy podziemie 
niepodległościowe walczyło z Polską Par-
tią Robotniczą, nie były przedmiotem 
rzetelnych dociekań badaczy. W naszej 
historiografii pod koniec XX w. zaczęto 

podkreślać, że początki niezgody na ko-
munizm w Polsce rozpoczęły się już od 
„wyzwalania” Polski przez komunistów i 
podczas masowego terroru lat 1944-1947, 
gdy PPR przejmowała władzę. Wielka 
w tym była zasługa środowisk komba-
tanckich, patriotycznych, naukowych i 
rodzin żołnierzy podziemia.

„Atlas polskiego podziemia niepod-
ległościowego 1944-1956”, wydany przez 
IPN w 2007 r., był dla mnie pierwszą 
książką, dzięki której świadomie zapo-
znałem się bliżej z żołnierzami wyklęty-
mi. Ta publikacja – wznowiona w tym 
roku – wywołała olbrzymie zaintereso-
wanie i bardzo szybko stała się białym 
krukiem. Zebrane w niej materiały poka-
zały, jak liczne były grupy i organizacje 
antykomunistyczne, które wobec braku 
centralnego ośrodka kierowniczego kon-
spiracji w kraju, były niemal całkowicie 
zatomizowane.

W Wielkopolsce
Armia Czerwona Wielkopolskę zajęła 

w lutym 1945 r. Od tego czasu do 1955 r., 
gdy zlikwidowano w Wielkopolsce ostat-
nie organizacje antykomunistyczne, na 
terenie naszego województwa działało nie 
mniej niż 60 oddziałów zbrojnych i 121 
organizacji antykomunistycznych, z czego 
106 stanowiły organizacje młodzieżowe. 
Największą w naszym województwie or-
ganizacją antykomunistyczną była Wiel-
kopolska Samodzielna Grupa Ochotnicza 
(WSGO) „Warta”. Jej liczebność szacuje 
się na 5-6 tysięcy żołnierzy.

Po sfałszowanych przez komunistów 
wyborach w 1947 r. i ogłoszonej, krótko 

po nich amnestii aktywność podziemia 
zbrojnego w znacznym stopniu zanikła, 
także w Wielkopolsce. Ujawniło się wtedy 
ponad 50 tys. osób. Wielu z nich spotka-
ły dotkliwe represje - od kary śmierci, 
poprzez lata spędzone w więzieniach, aż 
po szykany i inwigilację do lat 80. XX w. 
O Wyklętych się nie mówiło, świadomie 
unikano tych tematów w rozmowach. 

Wiele rzetelnych materiałów na 
temat Żołnierzy jest obecnie łatwo do-
stępnych. Tych kilka zdań, niech będzie 
przypomnieniem i oddaniem czci i hołdu 
bohaterom.*

Życzenia
Z okazji Świąt Wielkanocnych proszę 

przyjąć serdeczne życzenia prawdziwej 
Radości, Pokoju i Nadziei, które przynosi 
Zmartwychwstały Chrystus. Uzupełnie-
niem niech będą słowa rtm. Witolda 
Pileckiego: „Kochajcie ojczystą ziemię. 
Kochajcie swoją świętą wiarę i tradycję 
własnego Narodu. Wyrośnijcie na ludzi 
honoru, zawsze wierni uznanym przez 
siebie najwyższym wartościom, którym 
trzeba służyć całym swoim życiem.”

Paweł Ratajczak 
Radny Powiatu Poznańskiego

* Przy tworzeniu tego tekstu korzy-
stałem z: „Konspiracja antykomunistycz-
na i podziemie zbrojne w Wielkopolsce  
w latach 1945-1956”, IPN, Poznań 2016.

papieru rośnie wprost proporcjonalnie 
do rozwoju inwestycji, tych małych i tych 
najważniejszych. Dynamiczny rozwój 
Polski łączy się z produkcją i przecho-
wywaniem papieru.

Internet i elektroniczne nośniki 
uwalniają urzędników od obcowania 
z dokumentami. Pozwalają też łatwo 
sięgnąć po archiwalne dane, nie trze-
ba buszować po magazynach, często 
odległych od biur, w których działają 
urzędnicy. Wszystko jest na wyciągnięcie 
ręki, jak to się symbolicznie określa – 
na kliknięcie.

Mankamentem nowego systemu 
jest to, że wnioskodawca nie ma jesz-
cze możliwości podglądania postępów 
w rozpatrywaniu jego sprawy. To się na 
szczęście zmieni. Udogodnienie za jakiś 
czas będzie dostępne, choć nikt jeszcze 
nie określi terminu. Wnioskodawcom, 

inwestorom, deweloperom poprawi to 
wygodę, ułatwi działalność, pozwoli 
włączyć się, dostarczyć wszystko, co 
potrzebne, przyspieszając tym samym 
procedury. Łatwiej zaplanować proces 
budowlany, gdy się wie, na jakim eta-
pie znajduje się rozpatrywanie sprawy 
urzędowej. Jak wiadomo, formalności 
trwają często dużo dłużej niż sama bu-
dowa nowego obiektu.

Co się zmieni w lipcu? To wszystko, 
czego nie można było wprowadzić od 
razu, bo system komputerowy nie wszyst-
ko mógł ogarnąć natychmiast. Będzie 
można złożyć wniosek o pozwolenie na 
budowę razem z załącznikami, czyli z 
planami, projektami i innymi dokumen-
tami. Dotyczy to także wniosku o zmianę 
pozwolenia na budowę, o wydanie odręb-
nej decyzji w sprawie danego projektu, 
o wydanie tymczasowego pozwolenia 

na budowę, o wszczęcie uproszczonego 
postępowania legalizacyjnego, zawiado-
mienia o zakończeniu budowy, wniosku 
o zgodę na użytkowanie.

W pierwszym etapie wprowadzania 
zmienionych przepisów nie uwzględniono 
wniosków obowiązkowo zawierających 
skomplikowane załączniki. Od lipca roz-
budowany system komputerowy uwzględ-
ni sprawy najbardziej skomplikowane.

***

Wszystkiego dobrego  
z okazji Świąt Wielkanocnych! 

Andrzej  Strażyński 
Przewodniczący Komisji  

Komunikacji, 
Budownictwa i Infrastruktury,  

Rady Powiatu Poznańskiego 
Fot. Arch. A. Strażyńskiego

Powiat Poznański
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Do końca października potrwa budo-
wa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: 
Ks. Alfonsa Majcherka, Magnackiej, Zaci-
sze, Wiosennej i Marcowej oraz chodnika 
w ciągu ul. Ks. Alfonsa Majcherka od ul. 
Stawnej do ul. Wiosennej wraz z oświe-
tleniem. Inwestycja obejmuje wykonanie: 
kanalizacji sanitarnej tłocznej – 692 m 
i grawitacyjnej – 1703 m, wybudowany 
zostanie chodnik z kostki betonowej o 

długości 1105 m i szerokości 2 m, na 
jezdni zostanie ułożona warstwa ście-
rana z betonu asfaltowego – 5773 m². 
Ponadto wykonana zostanie kanalizacja 
deszczowa o długości 1190 m i odtwo-
rzona nawierzchnia po pracach zwią-
zanych z urządzeniami podziemnymi 
i 28 punktów oświetlenia drogowego. 
Łączny koszt: 4 119 270 zł. Urząd Gminy 
Dopiewo pozyskał na zadanie 3 782 463 zł 

dofinansowania z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. Wykonawcą robót 
dla Gminy Dopiewo jest firma Rawo z 
Tuliszkowa. 

Aleksandra Rutyna,  
fot. Michał Juskowiak

inwestycje

Rozpoczęła się budowa magistrali 
wodociągowej Konarzewo – Dopiewiec 
i kanalizacji sanitarnej w Konarzewie. 
Wartość inwestycji to ok 3,8 mln z czego 
blisko 2 mln dofinansowania (63,63% 
kosztów kwalifikowalnych) z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 – 2020. To kolejna inwestycja 

Magistrala z 2-milionową dotacją

infrastrukturalna w Gminie Dopiewo, 
realizowana dzięki pozyskaniu środków 
przez gminną spółkę. Zakończenie inwe-
stycji zaplanowane jest na lipiec 2021 r.

Budowa wodociągu umożliwi do-
starczenie wody dla znacznej ilości 
mieszkańców i rozwój budownictwa 
w rejonie miejscowości Dopiewiec. 
Planowana inwestycja przyczyni się do 
poprawy warunków życia i prowadzenia 
działalności gospodarczej. 

Głównym celem zadania jest poprawa 
stanu środowiska naturalnego poprzez 
uporządkowanie gospodarki wodno-ście-
kowej w wyniku budowy nowej sieci 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Konarzewo oraz magistrali wodocią-
gowej w miejscowościach Konarzewo 
i Dopiewiec. 

Umowę na dofinansowanie 26 czerw-
ca 2020 r. podpisali w Urzędzie Gminy 
Dopiewo: Wicemarszałek Województwa 
Wielkopolskiego - Wojciech  Jankowiak 
i Sławomir Skrzypczak - Prezes Zakła-

du Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Do-
piewie, w towarzystwie Wójta Gminy 
Dopiewo - Adriana Napierały. 

Na realizację przedsięwzięcia do-
finansowanie zostało pozyskane przez 
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
z Unii Europejskiej w ramach operacji 
typu „Gospodarka wodno-ściekowa” 
w ramach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji związanych z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszyst-
kich rodzajów małej infrastruktury, 
w tym inwestycji w energię odnawial-
ną i w oszczędzanie energii” objętego 
PROW na lata 2014-2020.

Michał Juskowiak, Maria Bąk 
Fot. Michał Juskowiak, 

Adam Mendrala

Dopiewo: 4 mln na kanalizację, jezdnię i chodnik 
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Trwają się prace na ul. Południo-
wej i Łąkowej w Dopiewie, związane z 
kanalizacją deszczową. Docelowo, do 
połowy 2021 r. wybudowana zosta-
nie droga, ścieżka pieszo - rowerowa 
oraz oświetlenie. Koszt: 1 324 817 zł. 
Inwestycję, na którą Gmina Dopiewo 
pozyskała dofinansowanie z Funduszu 
Dróg Samorządowych, wykonuje firma 
Perfecta z Komornik. 

AR, fot. M. Juskowiak

Południowa i Łąkowa w Dopiewie 

Trwa modernizacja czterech ulic 
w Dąbrówce: Palisadowej, Fortowej, 
Jagiellońskiej i Piastowskiej. Wartość 
robót: 2 785 000 zł. Urząd Gminy Do-
piewo pozyskał na ten cel w  2020 r. 
dofinansowanie z Funduszu Dróg Sa-
morządowych. Termin zakończenia: 30 
listopada 2021 r.

Modernizujemy drogi w Dąbrówce 

Inwestycja obejmuje wykonanie: 
kanalizacji deszczowej, wraz z kolek-
torem tłocznym o długości ok. 850 m 
i pompownią wód, utwardzenia dróg 
kostką betonową na długości 960 m i 
szerokości 5 m, budowę dwóch wyniesio-
nych skrzyżowań, progu zwalniającego, 
chodników i zjazdów do posesji. 

Wykonawcą inwestycji dla Gminy 
Dopiewo jest INVESTON Sp. z o.o. z 
Obornik.

Aleksandra Rutyna,  
Kierownik Referatu  

Inwestycji i Gospodarki Komunalnej 
Fot. Michał Juskowiak

Rozpoczęły się prace bu-
dowlane w Dopiewcu przy ul. 
Bajkowej i Osiedle. Całkiem 
nowy, ogrodzony i oświetlony 
plac zabaw wykona dla Gmi-
ny Dopiewo Grupa Hydro z 
Mosiny. Wartość inwestycji:  
277 tys. zł. Termin realizacji 
- do 10.05.2021 r.

Tekst i fot.  
Justyna Bartkowiak

Nowy plac zabaw w Dopiewcu
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PKP SA rozpoczęła przebudowę 
dworca kolejowego w Palędziu. War-
tość inwestycji to ok. 5,5 mln zł. Na 
parterze przewidziano hol pełniący 
funkcję poczekalni, kasę biletową, 
toalety, lokal komercyjny po stronie 
wschodniej, powierzchnie komercyj-

Modernizacja dworca w Palędziu 

ne i powierzchnie PKP PLK. Na piętrze 
również - powierzchnie komercyjne. Za-
gospodarowane zostanie otoczenie. Wy-
konane zostaną nowe chodniki i zieleń.  
Budynek znajduje się przy linii kolejo-
wej: Warszawa Zachodnia – Kunowice. 
Powstał na początku XX w. Objęty jest 

ochroną konserwatorską – został wpi-
sany do gminnej ewidencji zabytków. 

AM, fot. M. Juskowiak, 
graf. Arch. PKP

Parafia p.w. św. Urszuli Ledóchow-
skiej w Dąbrówce w rozbudowie. Na placu 
budowy, przed kaplicą  widać postęp. 
Nowy kościół nabiera kształtu. 

AM, fot. M. Juskowiak 

Rośnie kościół w Dąbrówce

Jazdę ok. 200 tys. samochodów mie-
sięcznie monitorują konarzewskie pręd-
kościomierze, postawione przez Gminę 
Dopiewo pod koniec ubiegłorocznych 
wakacji w ramach Dopiewskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego. Urządzeń jest 
sześć. Dzięki nim mamy wiedzę o tym, 
jak zachowują się poruszający się po Ko-
narzewie - obok urządzeń - kierowcy. 

Większość z nich zdejmuje nogę 
z gazu i przed prędkościomierzem 
redukuje prędkość. Znaczna część sa-
mochodów niestety przyspiesza po mi-
nięciu prędkościomierza. Rekordzista, 
którego zarejestrował prędkościomierz 
znajdujący się przy ul. Dopiewskiej, osią-
gnął niechlubny wynik 159 km/h.

Wyświetlacze dużo mówią
Na szczęście, za sprawą prędkościo-

mierzy, większość z nas uświadamia so-
bie, że należy przestrzegać przepisów 
ruchu drogowego. Miejmy nadzieję, że 
z biegiem czasu będzie przybywać kie-
rowców, dla których jazda z dozwoloną 
prędkością wejdzie w nawyk. 

Statystyki
Najczęściej kierowcy przekraczają 

prędkość na ul. Dopiewskiej. Częściej 
przestrzegają przepisów w okolicy szkoły 
na ul. Szkolnej. Poniżej przedstawiamy 
statystyki z rejestratorów z ostatnich 
dwóch miesięcy (między 1.01.2021r.  
a 28.02.2021r.).

Pojazdy nadjeżdżające (wyniki 
uzyskane przed wyświetlaczem)

Zarejestrowano 426 625 przejeżdża-
jących obok prędkościomierzy  pojazdów, 
z których większość zwolniła przed urzą-
dzeniem. Osoby stosujące się do przepi-
sów stanowiły w tym okresie 54%. Nie-
stety 46% użytkowników przekroczyła 
dozwoloną prędkość (39,5%  mieściła 
się w przedziale 51-70 km/h, a 6,36%  
miało prędkość powyżej 70km/h.)

Pojazdy przejeżdzające (wyniki 
po minięciu wyświetlacza)

Zarejestrowano 398 742 pojazdów. 
Po minięciu wyświetlacza aż 58% zareje-
strowanych samochodów przyspieszało, 
przekraczając dozwoloną prędkość (54%  
miała na liczniku prędkość między 51a 
70 km/h). 

O projekcie
6 wyświetlaczy zostało zamontowa-

nych w sierpniu 2020 r. w ramach zwy-
cięskiego projektu Dopiewskiego Budżetu 
Obywatelskiego pn.: „Bezpieczne Kona-
rzewo - montaż radarowych wyświetlaczy 
prędkości”, które pilnują bezpieczeństwa 
na konarzewskich ulicach.  Lokalizacja 
wyświetlaczy kontroli prędkości: ul. Do-
piewska - 2 szt., ul. Szkolna - 2 szt., ul. 
Poznańska - 1 szt., ul. Kościelna - 1 szt.

Masz pomysł na inny projekt w ra-
mach tegorocznej edycji Dopiewskiego 
Budżetu Obywatelskiego, zgłoś go do 30 
czerwca 2021 roku, szczegóły znajdziesz 
na stronie: dbo.dopiewo.pl

Tekst i fot. Michał Juskowiak, AM
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Trzy sołectwa Gminy Dopiewo: 
Więckowice, Palędzie i Dopiewiec są od 
2011 r. aktywnymi uczestnikami pro-
gramu „Wielkopolska Odnowa Wsi”, w 
ramach którego corocznie ogłaszane są 
konkursy na dofinansowanie projektów, 
związanych m.in. z zagospodarowaniem 
przestrzeni publicznej sołectw, czy zaku-
pem elementów wyposażenia służących 
lokalnym społecznościom. Pozyskane 
przez nie dofinansowanie wynosi łącznie 
174 tys. zł, a wartość zrealizowanych 
projektów – 276 tys. zł. W tym roku 
również aplikują o dotacje. 

Szanse WOW 2020+
Nasze Sołectwa są aktywne w nowej 

perspektywie programu „Wielkopolska 
Odnowa Wsi 2020+”.  W ramach ogło-
szonej XI edycji konkursu „Pięknieje 
wielkopolska wieś” zostały zgłoszone do 
dofinansowania kolejne 3 projekty, do-
tyczące Dopiewca, Palędzia i Więckowic. 

Szansę na realizację z udziałem 
środków pochodzących z Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego w 2021 
r. mają zadania:
-  „Staw w Więckowicach fontanną za-

chwyca – dostawa i montaż fontanny 
multimedialnej” – planowany koszt 
inwestycji wynosi prawie  70 tys. 
zł, z czego ponad 45 tys. zł stanowi 
wartość wnioskowanego dofinanso-
wania;

-  „Aktywnie i zdrowo w Dopiewcu – 
wykonanie mini-boiska do koszyków-
ki” – szacowana wartość inwestycji to 
około 80 tys. zł, w tym wnioskowana 
dotacja : 50 tys. zł.;

-  „Palędzie ćwiczy w „koronie” – dosta-
wa i montaż zestawu street workout 
oraz elementów małej architektury 
na boisku wiejskim” – planowany 
koszt inwestycji zgodnie ze złożo-
nym wnioskiem wynosi prawie 35,5 
tys. zł, z czego aż 23 tys. zł stanowi 
wnioskowana dotacja. 

Pierwsza dekada 
Nasze sołectwa z sukcesem apliko-

wały w kolejnych edycjach konkursów 
ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego w per-
spektywie programowej na lata 2013-
2020: „Pięknieje Wielkopolska Wieś” 
i „Odnowa wsi szansą dla aktywnych 
sołectw”, pozyskując dofinansowanie 
dla zgłaszanych projektów. 

Sołectwa na Odnowie
Dzięki środkom zewnętrznym i za-

angażowaniu Sołtysów,  Rad Sołeckich i 
mieszkańców, w poszczególnych miejsco-
wościach udało się wcześniej zrealizować 
przedsięwzięcia zwiększające nie tylko 
atrakcyjność wspólnej przestrzeni, ale 
również doposażające sołectwa w sprzęt 
umożliwiający podejmowanie działań 
integrujących lokalną społeczność.

Palędzie
W sołectwie Palędzie na przestrzeni 

lat 2011-2020 wykonane zostało m.in. 
mini-boisko do koszykówki, rozbudo-
wano siłownię zewnętrzną dostępną 
dla wszystkich mieszkańców sołectwa 
i Gminy, a także zamontowano na stawie 
w centrum wsi fontannę poprawiająca 
estetykę miejscowości. Z mniejszych 
projektów zakupiony został namiot 
plenerowy oraz wyposażenie świetlicy 
umożliwiające organizowanie imprez 
plenerowych integrujących mieszkań-
ców. Koszt całkowity zrealizowanych 
działań wyniósł niespełna 90 tys. zł, 
z czego prawie 57 tys. zł pochodziło 
ze środków Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego.

Więckowice 
Z kolei w sołectwie Więckowice 

podejmowano szereg działań zwięk-
szających atrakcyjność terenu wokół 
stawu oraz tworzących miejsca aktyw-
nego wypoczynku w bliskości z naturą. 
Wykonano m.in. boisko do streetballa, 
szachownicę plenerową, a w ostatnim 
roku zagospodarowano teren działki nr 
139, gdzie powstało miejsce odpoczynku 
dla rowerzystów i pieszych wędrowców. 
Zakupione zostały komplety biesiadne 
wraz z namiotem, nagłośnienie czy 
elementy małej architektury – ławki 
zintegrowane ze stojakami na rowery. 
Wartość zrealizowanych projektów wy-
niosła ponad 122 tys. zł, w tym prawie 
79 tys. pozyskano w ramach konkursów 
ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski.

Dopiewiec 
Również sołectwo Dopiewiec zreali-

zowało szereg działań z wykorzystaniem 
środków zewnętrznych. Zakupione zosta-
ło doposażenie budynku GOK-u, a teren 
wokół budynku doposażono w elementy 
małej architektury: ławki i betonowy 
grill, umożliwiające organizowanie spo-
tkań i imprez dla mieszkańców sołectwa. 
Podejmowano również przedsięwzięcia 

ukierunkowane na promowanie aktyw-
nego stylu życia poprzez uatrakcyjnienie 
miejsc aktywnego i czynnego spędzania 
wolnego czasu. Boisko wiejskie wzboga-
ciło się o nowy piłkochwyt poprawiające 
bezpieczeństwo i komfort gry w piłkę, a 
siłownia zewnętrzna doposażona została 
w nowe zestawy do ćwiczeń. Całkowity 
koszt zrealizowanych projektów wyniósł 
prawie 64 tys. zł, w tym ponad 38 tys. 
zł stanowiły środki z dofinansowań po-
zyskanych przez sołectwo.

Wyróżnienia
Zaangażowanie i aktywność sołectw 

Gminy Dopiewo na rzecz ogólnego dobra 
lokalnej społeczności zostało dostrzeżone 
i nagrodzone w ramach kolejnych edycji 
konkursów „Aktywna Wieś Wielkopol-
ska”. W 2019 r. Sołectwo Więckowice 
zostało jego laureatem III edycji kon-
kursu, otrzymując nagrodę w wysokości 
3 000,00 zł., natomiast w ramach IV 
edycji za dotychczasowy wkład pracy w 
proces odnowy wsi i sołectwa wyróżnione 
zostało sołectwo Dopiewiec otrzymując 
pamiątkowy dyplom.

Nadzieje i zasady
Przeprowadzone z dofinansowaniem 

inwestycje rozbudziły apetyt w pozo-
stałych sołectwach na uczestnictwo w 
„Wielkopolskiej Odnowie Wsi”. Do tego 
potrzebna jest jednak uchwała podjęta 
podczas zebrania wiejskiego. Zwoływa-
nie zebrań jest obecnie, ze względu na 
pandemię, niemożliwe, więc na kolejny 
ruch ze  strony chętnych na „odnowę” so-
łectw musimy jeszcze poczekać. Wszyscy 
chętni muszą jednak mieć na uwadze, 
że program ma pewne organizacyjne 
ograniczenia. Aplikując o dofinansowanie 
Gmina ma prawo złożyć jednocześnie 
maksymalnie 3 wnioski, których łączna 
kwota wnioskowanej pomocy nie przekra-
cza 150 tys. zł i dla pojedynczego projektu 
wynosi nie więcej niż 50 tys. zł. Wartość 
dofinansowania w kosztach całkowitych 
zadania nie może również przekroczyć 
70% kosztów kwalifikowalnych. 

Milena Wolna, Referat  
Promocji i Rozwoju Gminy
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Po raz czwarty dotujemy 
likwidację kopciuchów

47 wniosków na dofinansowanie 
wymiany starego pieca węglowego na 
inne proekologiczne źródło ciepła w 
budynkach lub lokalach mieszkalnych 
złożyli mieszkańcy Gminy Dopiewo w 
okresie od 1 do 28 lutego 2021 r. Każdy 
na maksymalną wartość dotacji, wyno-
szącą 5 tys. zł. 

Już po raz czwarty Gmina Dopiewo 
zorganizowała tego rodzaju nabór. W 
2021 r. samorząd zarezerwował w bu-
dżecie gminnym na ten cel 250 tys. zł, 

Zbliżamy się do miliona
podobnie jak w poprzednich edycjach. 
Program trwa nieprzerwanie od 2018 
r.  Sumując kwoty dotacji ze wszystkich 
naborów, zbliżamy się do 1 mln zł. 

Aby uzyskać dotację na wymianę 
pieca, musi dojść do trwałej likwida-
cji dotychczasowego, pozaklasowego 
kotła węglowego. Wysokość dopłaty 
wynosi 70% poniesionych kosztów, 
ale w przypadku budynków lub lokali 
mieszkalnych nie więcej niż 5 tys. zł, a 
w przypadku obiektów zabytkowych, 
wpisanych do rejestru zabytków, nie 
więcej niż 30.000 zł.

Stary pozaklasowy kocił węglowy 
może być wymieniony ogrzewanie gazo-
we, olejowe, elektryczne, pompę ciepła 
lub paliwo stałe (kotły muszą spełniać 
warunki określone w regulaminie udzie-
lania dotacji). Dotacja obejmuje demontaż 
starego kotła węglowego, zakup i montaż 
nowego źródła ogrzewania oraz arma-
tury niezbędnej do wykonania nowego 
systemu ogrzewania.

Remigiusz Hemmerling, Kierownik 
Referatu Planowania  

Przestrzennego  
i Ochrony Środowiska

W ubiegłym roku podczas lipcowej 
sesji Rady Gminy podjęto uchwałę w spra-
wie określania zasad udzielania dotacji 
celowych z budżetu Gminy Dopiewo na 
zadania służące ochronie środowiska i 
zwiększaniu zasobów wodnych poprzez 
budowę systemów deszczowych do za-
trzymywania i wykorzystywania opadu 
w miejscu jego powstania. 

Razem przeciwdziałamy skutkom suszy
Był to pierwszy krok celem zwięk-

szenia retencjonowania wód na terenie 
Gminy Dopiewo. W ramach programu 
złożonych zostało 41 wniosków natomiast 
podpisane zostały 32 umowy dotacyjne 
na wartość ok. 84 tys. zł. Mieszkańcy w 
ramach dotacji zainstalowali na swoich 
nieruchomościach zbiorniki podziem-

ne i nadziemne. W związku z dużym 
zainteresowaniem programem, w tym 
roku przygotowany został nowy projekt 
uchwały. Więcej informacji na ten temat 
przedstawimy wkrótce.

Zbigniew Kobiela, 
Referat Planowania Przestrzennego  

i Ochrony Środowiska

Przepis na wysoką jakość 
gminnej edukacji 

e-Umiejętności
Gmina Dopiewo inwestuje w przy-

szłość uczniów przy współudziale 4 
szkół podstawowych, dla których jest 
organem prowadzącym, kontynuuje 
realizację projektu „e-Umiejętności to 
nowe możliwości w Gminie Dopiewo”. 

Projekt obejmuje przeprowadze-
nie dodatkowych zajęć dydaktyczno-
-wyrównawczych z matematyki i zajęć 
rozwijających kompetencje kluczowe – z 
informatyki i z programowania. 

Aby zajęcia dodatkowe były jak 
najbardziej efektywne i atrakcyjne dla 
uczniów, doposażono w ramach projektu 
dwie pracownie informatyczne: jedną 
- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 
Dopiewie, drugą - w Szkole Podstawowej 
nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego 
w Skórzewie. 

Wszystkie 4 szkoły, uczestniczące 
w projekcie, szkoły otrzymały roboty 
oraz klocki Lego do nauki robotyki i 
programowania. 

W ciągu 3 lat realizacji projektu, w 
bezpłatnych dodatkowych zajęciach z ma-
tematyki, informatyki i programowania 

e-Umiejętności i Wsparcie na Starcie
udział weźmie łącznie 280 uczniów, w 
tym 40 uczniów o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych.

Zaplanowano również szkolenia dla 
14 nauczycieli, mające na celu podnie-
sienie ich kompetencji zawodowych po-
przez udział w kursach lub szkoleniach z 
zakresu wykonywanej pracy z uczniami 
ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi 
i edukacyjnymi oraz zakresie wykony-
wanej pracy dydaktycznej w dziedzinie 
matematyki i informatyki.

Okres realizacji projektu: 1 września 
2018 r. - 28 września 2021 r.
Wartość projektu: 379 194,10 zł
Dofinansowanie z Funduszy Europej-
skich: 359 994,10 zł

Projekt realizowany jest w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa 8 „Edukacja”, Działanie 
8.1 „Ograniczenie i zapobieganie przed-
wczesnemu kończeniu nauki szkolnej 
oraz wyrównanie dostępu do edukacji 
przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 
8.1.4  „Kształcenie ogólne w ramach ZIT 
dla MOF Poznania”.

Wsparcie na starcie
W ramach tzw. projektów „miękkich”, 

na poziomie edukacji wczesnoszkolnej, 
podjęte zostały działania zwiększające 
dostępność i podnoszące jakość edukacji 
przedszkolnej na terenie Gminy Dopiewo 
poprzez utworzenie 50 nowych miejsc 
przedszkolnych w Przedszkolu „Mądra 
Sowa” w Konarzewie. 

W ramach realizowanego projektu 
pt. „Wsparcie na starcie w Przedszkolu 
”Mądra Sowa” w Konarzewie”:
• wyposażono dwie sale przedszkolne 

w meble, sprzęt IT, audiowizualny, 
pomoce dydaktyczne oraz zabawki 
do prowadzenia zajęć; 

• utworzonych zostało 50 nowych 
miejsc przedszkolnych dla dzieci 
3- i 4-letnich w dwóch oddziałach 
przedszkolnych;

• 50 dzieci uczestniczy w realizowa-
nych zajęciach w ramach podstawy 
programowej, zajęciach wspoma-
gających wszechstronny rozwój 
dzieci i zajęciach specjalistycznych 
z logopedii.
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Ponadto, jedna nauczycielka przed-
szkola będzie miała możliwość podnie-
sienia swoich kompetencji zawodowych, 
uczestnicząc w szkoleniach z logopedii. 

Okres realizacji projektu: 15.03.2020 r.  
- 29.11.2021 r. 
Wartość projektu: 518 750 zł 
Dofinansowanie z Funduszy Europej-
skich: 440 937,50 zł

Projekt realizowany jest w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa 8 „Edukacja”, Działanie 
8.1  „Ograniczenie i zapobieganie przed-
wczesnemu kończeniu nauki szkolnej 

oraz wyrównanie dostępu do edukacji 
przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 
8.1.1 „Edukacja przedszkolna”. 

Maria Bąk, Referat  
Promocji i Rozwoju Gminy

Projekt „Eko-energia w gminach Do-
piewo i Komorniki” z 2017 r. znów ma 
szansę na realizację. Pod koniec stycznia 
tego roku Urząd Marszałkowski poin-
formował oba samorządy o zwiększeniu 
puli środków na działania  mające na celu 
instalację odnawialnych źródeł energii 
na budynkach mieszkalnych na terenie 
obu gmin. Zarówno Gmina Dopiewo, jak 
i Gmina Komorniki wyraziły zaintereso-
wanie wznowieniem projektu i rozpoczę-
ły konsultacje z mieszkańcami, którzy 
wyrazili zainteresowanie uczestnictwem 
w projekcie 3,5 roku temu.

Reaktywacja eko-projektu

Wartość projektu oszacowano na 
ponad 10 mln zł, a dofinansowanie 
na blisko 8 mln zł. Koszty po stronie 
uczestników mają wynieść 15% kosztów 
kwalifikowanych i cały VAT (wynoszący 
8%). Założona przez Gminy instalacja 
nie może przekraczać zapotrzebowania 
energetycznego posesji mieszkańca, po-
większonego  o 20%.

Zgodnie z założeniami z 2017 r. 
efektem ekologicznym zrealizowane-
go projektu ma być zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych o ponad 1150 ton 
dwutlenku węgla rocznie. Osiągnięcie 
tego celu ma być możliwe poprzez wyko-

nanie instalacji do pozyskiwania energii 
ze środowiska na 406 budynkach w obu 
Gminach: 357 instalacji fotowoltaicznych 
o mocy ok. 1500 kW i 116 kolektorów 
słonecznych o mocy ok. 500 kW. 

Globalne wskaźniki projektu co do 
efektu ekologicznego, a także rodzajów 
i liczby instalacji OZE, a także ich łącznej 
mocy pozostają bez zmian. W związku 
z tym planowany jest nabór uzupełniający 
wśród mieszkańców, który przeprowadzą 
obydwie Gminy, ponieważ część osób, 
deklarujących uczestnictwo w projekcie 
w 2017 r., zdążyła zrealizować już ener-
gooszczędną instalację, lub straciła zain-
teresowanie udziałem. Informację o ter-
minie naboru uzupełniającego podamy 
na naszej strony internetowej: dopiewo.pl 
na początku kwietnia. Prawdopodobnie 
taki nabór zostanie przeprowadzony w 
drugiej połowie kwietnia.

Projekt pn. „Eko-energia w gminach 
Dopiewo i Komorniki” złożony został 
w ramach Działania 3.1 „Wytwarzanie 
i dystrybucja energii ze źródeł odna-
wialnych”, Poddziałania 3.1.1 „Wytwa-
rzanie energii z odnawialnych źródeł 
energii” Wielkopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego na lata 
20142020 (konkurs Nr RPWP.03.01.01-
-IZ.00-30-001/17).

 Adam Mendrala

Bądź na bieżąco z podatkami
Termin płat-

ności pierwszej 
raty podatku od 
nieruchomości, 
rolnego, leśne-
go od osób fi-
zycznych minął 
15 marca 2021 
r. Nie zapłaciłeś 
– ureguluj za-
ległość. Wpłaty 
można dokonać 
na swój indywi-

dualny numer konta bankowego. Znaj-
dziesz go w decyzji podatkowej. Możesz 
również to zrobić  w Urzędzie Gminy 
Dopiewo – za pośrednictwem terminalu 
płatniczego (uwaga: w warunkach pan-
demii dostęp do tej formy płatności może 
zostać okresowo ograniczony). Od 2021 r. 
podatku nie zapłacisz u swojego sołtysa.

Nowość: od 2021 r. Rada Gminy 
Dopiewo uchyliła opłatę za posiadanie 
psów (uchwała RGD nr XXIV/329/20).

UG
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finanse

Bądźmy GIT z PIT!

Informacje o miejscu zamieszkania 
należy aktualizować na bieżąco, ale nie 
zawsze o tym pamiętamy. Dane na ten 
temat, które podajemy jako aktualne 
dla roku, z który się rozliczamy, mają 
wpływ na to, do jakiej gminy popłynie 
40 proc. podatku dochodowego.

Urząd Gminy Dopiewo od kilku 
lat przekonuje mieszkańców, że warto 
zwrócić uwagę na to, czy w zeznaniu 
podatkowym PIT wskazany jest jako 
miejsce zamieszkania adres na terenie 
tej gminy. Jeśli tak będzie, to do budżetu 
gminnego wróci „z centrali” ok. 40 proc. 
podatku dochodowego mieszkańca, który 
i tak zapłaci go państwu. W ten sposób 
samorząd zyskuje dodatkowe środki na 
inwestycje poprawiające komfort życia 
mieszkańców, szeroko rozumianą ofertę 
społeczną – sport, kulturę, oświatę, in-
tegrację czy akcje mające na celu popra-
wę bezpieczeństwa w czasach epidemii 
(m.in. kwietniowa akcja „Maseczka dla 
mieszkańca”, w ramach której zostało 
rozprowadzonych wśród mieszkańców 
50 tys. maseczek ochronnych). O kilka 
milionów złotych rocznie, dzięki pozy-
tywnej reakcji mieszkańców, którzy włą-
czyli się w akcję „Bądźmy GIT z PIT!”, 
zwiększają się wpływy z PIT do budżetu 
gminy Dopiewo. 

Często mówi się obecnie o wpływie 
epidemii, izolacji i ograniczeń, na gospo-
darkę i rynek pracy. Jedną z konsekwen-
cji będą mniejsze wpływy  z PIT-ów do 
budżetów samorządów. Niewykluczone, 
że część inwestycji samorządy będą mu-
siały przesunąć w czasie na kolejne lata. 
Budżety mogą podreperować ci, którzy 
do tej pory nie zwracali uwagi na to, jaki 
adres widniał w ich deklaracji, bo było 
im to obojętne. A przecież czasem adresy 
meldunku i zamieszkania są różne. 

Szacuje się, że to niedopatrzenie w 
niektórych gminach może dotyczyć nawet 
kilku tysięcy podatników (mieszkańców). 
Warto uświadomić sobie wagę podania 
odpowiedniej informacji o adresie za-
mieszkania w deklaracji podatkowej. W 
czasach walki z koronawirusem, mo-
bilizacja mieszkańców, jest szczególnie 
istotna. Ważna jest każda złotówka. 
Bądźmy GIT z PIT! 

Tekst i fot. Adam Mendrala 

DOP i EWO z PIT-ami w Urzędzie 
Skarbowym Poznań – Wilda przy 
ul. Dolna Wilda 80B w Poznaniu. 

To było kilka lat temu. 

Dziś coraz więcej osób rozlicza się z fiskusem za pośrednictwem internetu. Mamy 
indywidualne rachunki podatkowe i korzystamy z konta podatnika na stronie: www.
podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/. Dane o miejscu zamieszkania możemy zaktualizować 

wirtualnie. Tradycjonalistom w okresie epidemii pozostała forma listowna – 
wysłanie formularza aktualizacyjnego do Urzędu Skarbowego w kopercie.
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nieruchomości / bezpieczeństwo

Trzy działki w Zakrzewie pod za-
budowę mieszkaniową i dwie działki 
w Skórzewie pod działalność gospodarczą 
zamierza wystawić na sprzedaż Gmina 
Dopiewo. Nieruchomości te znalazły się 
w „Wykazie niezabudowanych nierucho-
mości gruntowych, przeznaczonych do 
sprzedaży”, opublikowanym 26 lutego 
2021 r. w Biuletynie Informacji Publicz-
nej – na stronie www.bip.dopiewo.pl .

Nieruchomości w Zakrzewie znaj-
dują się na ul. Irlandzkiej w obszarze 
powstającej w sąsiedztwie lasu zabudowy 

Działki na sprzedaż
mieszkaniowej, ich wielkość wynosi 902 
– 1134 m², a cena za 1m² wynosi od 300 
zł w przypadku działki największej do 
310 zł w przypadku pozostałych działek.

Nieruchomości w Skórzewie znajdują 
się z kolei przy ul. Cisowej, w odległości 
300-400 m od ul. Malwowej, mają 2272 
i 2572 m², a cena za a 1m² wynosi 280 zł.

Wykaz będzie dostępny publicznie 
przez 6 tygodni (możliwość złożenia 
wniosku o nabycie przez osoby którym 
przysługuje pierwszeństwo zakupu, 
zgodnie z ustawą o gospodarce nieru-

chomościami), zanim będzie możliwe 
ogłoszenie przez Urząd Gminy Dopiewo 
przetargu. Takie ogłoszenie musi być 
upublicznione przez miesiąc, zanim 
odbędzie się przetarg.

Obecnie, ze względu na ograni-
czenia związane z przeciwdziałaniem 
rozprzestrzenianiu się koronawirusa, 
organizacja przetargów jest niemożliwa, 
ale zainteresowani zakupem działek od 
Gminy Dopiewo, powinni śledzić rozwój 
sytuacji i trzymać rękę na pulsie.

Szczegóły - klliknij tutaj

AM

Ogółem,  w lutym 2021 r. zrealizo-
wano 283 interwencje i kontrole ,w tym :
• Kontrole porządkowe - 86 (spala-

nie odpadów - 38, dzikie wysypiska 
śmieci, kontrole odbioru odpadów, 
kontrole podłączenia posesji do 
kanalizacja, kontrole obowiązku 
odśnieżania- 30).                                                                                                                                            

• Kontrola ruchu drogowego – 77  
(parkowanie i zajęcia pasa drogo-
wego).   

• Kontrole bezpieczeństwa - 83 (dzia-
łania związane z epidemią,  kontrole 
obiektów komunalnych oraz miejsc 
spożywania alkoholu oraz miejsca 

Kronika Straży Gminnej
przebywania osoby bezdomnej).

• Interwencje związane ze zwierzęta-
mi – 37 ( dot.: dzikich zwierząt – 6, 
bezpańskich psów i niedopełnie-
nia obowiązku nadzoru nad nimi 
-18, incydentów drogowych z ich 
udziałem - 13).                                                                                                          

Wybrane interwencje

22.02.2021r. - Joanka – zanieczyszczenie 
drogi.  Sprawcę ukarano mandatem.  

23.02.2021r. - Konarzewo, ul. Szkolna: 
zanieczyszczenie drogi. Sprawcę uka-
rano mandatem.

26.02.2021r. – Skórzewo, ul. Kolejowa: 
wykroczenie drogowe. Sprawcę uka-
rano mandatem. 

27.02.2021r. – Trzcielin, ul. Środkowa: 
niedopełnienie obowiązków związa-
nych z wywozem nieczystości, wy-
nikających z Ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach).  
Sprawcę ustalono i ukarano man-
datem.   

Adam Półtoraczyk 
Komendant Straży  

Gminnej w Dopiewie

OSP Dopiewo

04.02.2021 – Konarzewo, ul. Dopiewska. 
Pożar sadzy w kominie.

05.01.2021 – Konarzewo, ul. Kościelna. 
Pożar sadzy w kominie.

07.01.2021 – Dopiewo, ul. Wyzwolenia. 
Pożar sadzy w kominie.

07.01.2021 - Konarzewo - trasa S5. Pla-
ma oleju.

05.02.2021 – Fiałkowo, ul. Więckow-

Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej

ska. Kolizja samochodu osobowego 
z dzikiem.

09.02.2021 – Dopiewiec, ul. Leśna. 
Wyczuwalny zapach gazu.

09.02.2021 – Wysogotowo, ul. Skórzew-
ska. Pożar hali warsztatowej. Działa-
nia polegały na przystąpieniu do ga-
szenia pożaru, obrony sąsiadujących 
obiektów, dogaszeniu pogorzeliska, 
zabezpieczeniu butli z gazami tech-

nicznymi oraz częściowej rozbiórce 
spalonej konstrukcji. 

09.02.2021 – Dopiewo, ul. Szkolna / ul. 
Poznańska. Kolizja dwóch pojazdów 
osobowych. 

09.02.2021 – Sierosław. Pochylone 
drzewo.

14.02.2021 – Niepruszewo, jezioro 
Niepruszewskie. Na plaży oraz na 
jeziorze w Niepruszewie odbyły się 
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bezpieczeństwo

ćwiczenia z zakresu ratownictwa 
wodno - lodowego.

24.02.2021 – Dopiewo, ul. Szkolna / ul. 
Stawna. Potrącenie rowerzysty - za-
bezpieczenie miejsca zdarzenia oraz 
udzielenie kwalifikowanej pierwszej 
pomocy.

26.02.2021 – Zborowo, jezioro Niepru-
szewskie. Rozpoznanie zagrożenia, 
jelenie w wodzie. 

27.02.2021 – Skórzewo, ul. Szkolna. Pożar 
budynku mieszkalnego w zabudowie 
bliźniaczej.

OSP Palędzie
01.02.2021 - Dąbrówka, ul. Platanowa. 

Monitoring przeciwpożarowy Aurora 
Dąbrówka. Przypalona potrawa. 

04.02.2021 - Dąbrowa. Pompowanie 
wody z terenu podtopionego przed-
szkola.

04.02.2021 - Konarzewo, ul. Dopiewska. 
Pożar sadzy w kominie.

07.02.2021 - Trasa S11, Zakrzewo. Po-
żar samochodu ciężarowego. Alarm 
fałszywy.

08.02.2021 – Dąbrówka, ul. Wadowicka. 
Pożar sadzy w kominie.

17.02.2021 - Palędzie - Dąbrówka. Trans-
port niepełnosprawnej pacjentki na 
szczepienie przeciw Covid-19.

27.02.2021 - Skórzewo, ul. Szkolna. 
Pożar garażu w budynku wieloro-
dzinnym, w zabudowie szeregowej. 
Dzięki szybkiej reakcji mieszkańców 
udało się uniknąć większych strat.

Ponadto: druhowie OSP Palędzie od-
śnieżali dachy na obiektach Szkoły 
Podstawowej w Konarzewie, które 
w znacznym stopniu zostały przy-
sypane śniegiem przez co stwarzały 
zagrożenie dla konstrukcji budynku.

OSP Zakrzewo

01.02.2021 - Dąbrówka, ul. Platanowa. 
Monitoring przeciwpożarowy Aurora 
Dąbrówka. 

07.02.2021 - Trasa S11, Zakrzewo. Po-
żar samochodu ciężarowego. Alarm 
fałszywy.

09.02.2021 - Zakrzewo. Monitoring - 
Marmite. 

14.02.2021 – Trasa S11, kierunek na 
Wrocław. Wypadek samochodowy. 

15.02.2021 – Trasa S11. Wypadek sa-
mochodowy dachowanie. 

24.02.2021 - Węzeł S11. Plama oleju. 
Fałszywy alarm. Dwie osoby zabrane 
przez ZRM do szpitala.

27.02.2021 - Skórzewo, ul. Szkolna. Pożar 
garażu w budynku wielorodzinnym, 
w zabudowie szeregowej.

Beata Spychała 
Fot. Arch. OSP Dopiewo  

i OSP Palędzie

Nietrzeźwi kierujący
W lutym na terenie Gminy Dopiewo 

nie odnotowano żadnego przypadku pro-
wadzenia pojazdu przez osobę znajdującą 
się pod wpływem alkoholu.

Kronika policyjna  
Kradzieże
-  5.02.2021: Dąbrówka: kradzież po-

jazdu Hyundai Tucson, 
-  5.02.2021: Dąbrówka: kradzież po-

jazdu Ford Kuga, 

-  18.02.2021: Skórzewo: uszkodzenie 
elewacji domu, 

–  24.02.2021: Skórzewo: kradzież 
kamer monitoringu. 

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

W ostatnim okresie czasu na terenie 
Miasta Poznania jak i Powiatu Poznań-
skiego policja odnotowała wzrost liczby 
oszustw na tak zwaną „legendę”. Ofiarami 
procederu stają się bardzo często osoby 
w podeszłym wieku, które tracą doro-
bek całego życia, przekazując pieniądze 
i kosztowności oszustom. 

Mając na uwadze powyższe wyda-
rzenia policjanci z Komisariatu Policji w 
Dopiewie, w trosce o seniorów zamiesz-
kujących teren naszej Gminy, chcieliby 
przypomnieć kilka podstawowych zasad 
zachowania się w przypadku próby wy-
łudzenia pieniędzy.

Najczęściej osoby próbujące nas 

Oszustwa na legendę
oszukać podają się za funkcjonariuszy 
policji lub innych instytucji państwo-
wych celem wzbudzenia naszej ufności. 
Pamiętaj policja nie zabiera pieniędzy w 
związku z prowadzonym czynnościami!

Jeżeli rozmowa telefoniczna z osobą 
podającą się lub przedstawiającą jako 
policjant wzbudzi Twoją podejrzliwość, 
przerwij połączenie. Poinformuj poli-
cję o tej sytuacji dzwoniąc na numer 
alarmowy 112 lub udaj się na najbliższy 
posterunek policji.

W sytuacji, gdy nieznana Tobie osoba 
wykonuje do Ciebie połączenie telefo-
nicznie, poproś, aby się przedstawiła 
z imienia i nazwiska oraz podała - w 

imieniu jakiej instytucji się z Tobą kon-
taktuje. Powiedz, że nie jesteś pewien / 
pewna, czy w rzeczywiści osoba, z którą 
rozmawiasz, jest tą, za którą się podaje. 
Po zakończeniu rozmowy, możesz zawsze 
wykonać telefon do instytucji, która się 
z Tobą kontaktowała celem potwierdze-
nia kontaktu. Pamiętaj! Samodzielnie 
wykonaj połączenie, wyszukując numer 
telefonu w książce telefonicznej. Nie 
oddzwaniaj na numer telefonu, który 
przekazał rozmówca, nakłaniając Cie-
bie, aby zweryfikować jego tożsamość.

Mamy nadzieje, że te kilka wskazó-
wek pozwoli się Państwu na uniknięcie 
stania się ofiarom oszustów, jak i wielu 
nieprzyjemności.  

sierż. szt. Daniel Rychlewicz
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NGO

Wyniki konkursów NGO

Organizacja pożytku publicznego Nazwa zadania Przyznana 
dotacja

Wnioskowa-
na dotacja

Priorytet A:  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Uczniowski Klub Sportowy  
„JUDO-KANO Lusówko” Szkoła miękkiego padania - JUDO w Więckowicach 2000 16000

Klub Sportowy Akademia Judo Rok 2021 pod znakiem Judo w Dąbrówce Gmina Dopiewo 6000 12000

Victoria Judo Judo drogą do sukcesu 6000 10960

Fundacja Rozwoju INTEGRO Roztańczone Dopiewo VIII 2021 - Tanecz-
ne Igrzyska Szkół Gminy Dopiewo 12000 12740

Klub Sportowy CANARINHOS w Skórzewie Piłkarska młodzież na tak 106000 130000

Klub Sportowy CANARINHOS w Skórzewie Piłka seniorska na tak 38000 45000

EMPI Klub Karate Gminy Dopiewo Zorganizowanie turnieju ogólnopolskiego w karate olimpijskim 6000 6000

EMPI Klub Karate Gminy Dopiewo Organizacja treningów dzieci i młodzieży z Gmi-
ny Dopiewo - dyscyplina karate olimpijskie 28000 28000

Fundacja Brave Beavers Wkręceni w sport 32900 36000

Stowarzyszenie Klub Sportowy Korona Zakrzewo Szkolenie, współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzie-
ży, organizacja imprez sportowych sekcji koszykówki 28000 48000

Stowarzyszenie Klub Sportowy Korona Zakrzewo Szkolenie, współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzie-
ży, organizacja imprez sportowych sekcji piłki nożnej 66000 88600

Stowarzyszenie Klub Sportowy Korona Zakrzewo
Szkolenie, współzawodnictwo sportowe dzie-

ci i młodzieży, organizacja imprez sportowych w sza-
chach i warcabach przez sekcję szachową 

17000 25100

Bukowsko-Dopiewski Klub Piłki Ręcznej Szkolenie młodzieży w piłkę ręczną halową i plażową 34000 52000

Bukowsko-Dopiewski Klub Piłki Ręcznej Szkolenie seniorek w piłkę ręczną 38000 43000

Bukowsko-Dopiewski Klub Piłki Ręcznej Ogólnopolski turniej piłki ręcznej juniorek i juniorek młodszych 0 8000

Uczniowski Klub Sportowy PANTERY Szkolenie dzieci w piłkę ręczną 49000 80000

Uczniowski Klub Sportowy PANTERY Organizacja turnieju piłki ręcznej PANTERA CUP 7000 7000

Klub Sportowy TRI TOUR Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i mło-
dzieży w różnych dyscyplinach 0 225000

Klub Sportowy TRI TOUR Kobiety w ciąży - powrót do formy po ciąży 0 130500

Klub Sportowy TRI TOUR Organizacja zawodów, turniejów i imprez sportowych 0 90000

Stowarzyszenie Akademia Pił-
karska Wilki Dąbrówka Fundament - Sport na całe życie 10000 50000

Klub Sportowy ORKAN Konarzewo Zespoły młodzieżowe w Orkanie Konarzewo 65000 97100

Klub Sportowy ORKAN Konarzewo Zespół seniorski w Orkanie Konarzewo 45000 79500

Stowarzyszenie RAAF - HEALTHY HE-
ART BEAT - Zdrowy Rytm Serca

„Niech każdy się dowie, że sport to zdro-
wie” - czyli zajęcia w Akademii RAAF 2000 58150,8

Gminny Klub Sportowy Dopiewo Szkolenie i uczestnictwo w rozgrywkach pił-
ki nożnej w kategorii wiekowej - seniorzy 115000 149900

Gminny Klub Sportowy Dopiewo Piłka nożna bawi i wychowuje - grupy młodzieżowe 81000 121000

Fundacja APR, Fundacja Piotra Reissa  REKSIO CUP 2021 - turniej dla przedszkolaków 2000 4000

Fundacja APR , Fundacja Piotra Reissa Treningi piłkarskie i udział w rozgrywkach Wielkopolsko-Lubu-
skich Lig Piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Gminy Dopiewo 0 47800

UKS „GROT” Więckowice W cel 4100 4100

 Priorytet B: Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży

Fundacja Rozwoju INTEGRO Wakacje z INTEGRO 2021 25000 51539

PTTK Odzział Środowiskowy Poznań - Nowe 
Miasto im. Franciszka Jaśkowiaka

Cykl imprez turystyczno-krajoznawczych 
dla mieszkańców Gminy Dopiewo 3200 3200

Stowarzyszenie Klub Sportowy Korona Zakrzewo „Mistrzowie życia” warsztaty dla dzieci i gra terenowa dla rodzin 3000 9500

Fundacja Pro Bike & Dance Rowerowy Rajd retro Konarzewo 2021 3000 24000

ZHR Okręg Wielkopolski Wsparcie działań z zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego 
dla dzieci i młodzieży „Harcerskie Lato 2021 ZHR Dąbrówka” 5000 15000

Stowarzyszenie Miłośników Starych Sa-
mochodów i Motocykli MIKRUS Cykl imprez z Mikrusem 2021 10000 14000

Hufiec Poznań - Rejon Związku Harce-
strwa Polskiego Szczep Dopiewo 

Organizacja obozu „Na słonecznym szlaku” dla dzie-
ci i młodzieży z terenu Gminy Dopiewo 5000 20000

Fundacja APR & Fundacja Piotra Reissa  „SportujMy.pl - obóz” dla zawodników Akade-
mii Piłkarskiej Reissa z Gminy Dopiewo 0 4500

Priorytet C: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Nie-
pełnosprawnych „PROMYK”

XX Lecie Stowarzyszenia na rzecz Osób Nie-
poełnosprawnych „PROMYK” 0 5500

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Nie-
pełnosprawnych „PROMYK” Zajęcia Integracyjno - rehabilitacyjne 15000 16500

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Nie-
pełnosprawnych „PROMYK” Święto Pieczonego Ziemniaka 6000 6000

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

Fundacja Nowoczesny Konin Znam zabytki mojej gminy 900 900

Stowarzyszenie Klub Sportowy Korona Zakrzewo Warsztaty teatralno-ruchowe dla dzieci i młodzieży 4000 12100

Stowarzyszenie Chóru BEL CANTO Bel Canto dla wszystkich 40000 67020

Fundacja Promocji Kultury i Sztuki SOLARTE Kulturalne Lato 3000 5000

Ciąg dalszy ze strony 2
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zdrowie / oświata

68% nauczycieli pracujących w 
placówkach oświatowych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Do-
piewo, zaszczepiło się pierwszą dawką 
przeciw koronawirusowi. Najwięcej w 
grupie nauczycieli wychowania przed-
szkolnego, bo aż 79%. 

W różnych rejonach kraju na szczepie-
nie zarejestrowało się 65-70% nauczycieli. 
Nie wliczając nauczycieli akademickich, 
w okresie od 8 lutego do 19 lutego chęć 
zaszczepienia się zadeklarowało ok. 482 
tys. nauczycieli. Nauczyciele rejestrowani 
byli przez dyrektorów szkół i przedszkoli, 
za pośrednictwem Systemu Informacji 
Oświatowej.

Szczepienia w tym okresie nie obej-
mowały personelu niepedagogicznego 
– pracowników administracji i obsługi.

- Jestem ozdrowieńcem. Przeszli-
śmy covid-19 rodzinnie, więc powinnam 
mieć przeciwciała. Chcemy być daw-
cami osocza. – mówi Kamila Kubiak, 
nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 

Po szczepieniach nauczycieli
1 w Skórzewie. - Jako nauczyciel infor-
matyki i robotyki w klasach 4-7, pracuję 
głównie zdalnie, w przeciwieństwie do 
nauczycieli nauczania początkowego, 
którzy więcej czasu spędzili w szkole. 
Stosuję się bardzo rygorystycznie do 
zaleceń higienicznych, dotyczących 
noszenia maseczki, dezynfekcji rąk i 
utrzymywania dystansu społecznego. 
Kontroluję też swoje zachowania. Myślę, 
że to ważne. Pojawiają się na temat re-
akcji poszczepiennych różne doniesienia. 
Ważne są i będą badania - i ilościowe, 
i jakościowe. Osobiście nie znam osób, 
które by przechodziły koronawirusa 
bardzo ciężko, co nie znaczy, że kwe-
stionuję takie doniesienia. Decydując 
się na zaszczepienie, wolałabym, mieć 
jednak pewność, że po zaszczepieniu 
nic mi się nie stanie – dodaje.

- Uważam, że cala szkoła powin-
na mieć szansę na zaszczepienie, a nie 
tylko nauczyciele – mówi  Małgorzata 
Szłapka, sekretarz Szkoły Podstawowej 

w Dopiewcu. - Mam mieszane odczucia, 
dotyczące akcji szczepień dla nauczycie-
li. Nie jestem członkinią ruchu antysz-
czepionkowego, ale nie chciałabym być 
królikiem doświadczalnym, a pojawiły 
się wątpliwości, o których mówi się w 
mediach. Na skutki uboczne po szcze-
pieniu wskazują opowieści znajomych 
nauczycieli. Nie wiem jak szczepionka 
działa przy chorobach współistnieją-
cych. Jeżeli wprowadzone zostaną ob-
ostrzenia, uzależniające korzystanie z 
kin, hoteli, wczasów od tego, czy się 
zaszczepiliśmy, to się zaszczepię, oczy-
wiście jeśli będzie to możliwe. Wokół 
mnie dużo osób miało koronawirusa, 
ale nie zachorowałam. Robiłam sobie 
testy. U nas w szkole dużo jest młodych 
nauczycieli, którzy mniej obawiają się 
zakażenia. Inne podejście u nas mają 
30-letnie nauczycielki i 60-letnie pra-
cownice obsługi. Z logistycznego punktu 
widzenia, akcja miała istotny wpływ 
na organizację nauczania.

AM

Platforma wsparcia
GrupaWsparcia.pl  
- na depresję, 
uzależnienie i 
życiowy kryzys

To w pełni darmo-
wy i anonimowy portal 
dla ludzi szukających 
pomocy i wzajemnego 
zrozumienia. Bezpieczna 
przestrzeń, gdzie wraz z 
innymi możesz walczyć z 
depresją, uzależnieniem 
i innymi życiowymi kry-
zysami. Od 1 marca 2021 
r. z tego portalu można 
korzystać również za po-
mocą aplikacji mobilnej 
dostępnej w systemach 
Android i IOS. To pierw-
sza w Polsce tego typu 

platforma - kamień milowy w niesieniu 
pomocy w nowoczesny i niekonwencjo-
nalny sposób.

WHO Ostrzega: Odczu-
wasz smutek? Porozma-
wiaj z kimś!

Każdy w swoim życiu doświadcza 
lepszych lub gorszych momentów. W 
przypadku trudniejszych chwil niezwykle 
ważna jest obecność  i wsparcie drugiej 
osoby. Jej brak powoduje zakłócenie po-
czucia bezpieczeństwa, wzmaga poziom 
stresu, jest źródłem doświadczenia sa-
motności i zaniżonej samooceny. Brak 
wsparcia może stać się potencjalnym 
zalążkiem depresji. Według Organizacji 
Narodów Zjednoczonych stanowi ona 
główną przyczynę chorób i niepełno-
sprawności na całym świecie. W latach 
2005 - 2015 odnotowano wzrost liczby jej 
przypadków aż o 18%. Najcięższą konse-
kwencją depresji jest samobójstwo, które 

Hufiec Poznań - Rejon Związku Harce-
strwa Polskiego Szczep Dopiewo Harcerz odważny, mądry, kreatywny 6500 12000

Fundacja Pro Bike & Dance Konarzewo Retro Festival 3000 7215

Stowarzyszenie MIłośników Dopiewca - Sami Swoi Przedsięwzięcie Kulturalne i Regionalno-Historyczne 5600 10700

Priorytet G: Ochrona i promocja zdrowia  

Fundacja Innowacji Społecznych FISHKA Fit kobiety Ty - zdrowo na sportowo 5115 5115

RAZEM 943.315 1.995.239,80
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zdrowie

Nie kupuj fałszywych leków

każdego roku popełnia 800 tys. osób. 
Światowa Organizacja Zdrowia ma 

jedno proste zalecenie dla każdej osoby, 
która odczuwa smutek: porozmawiaj z 
kimś. Każdy problem niestety rodzi 
kolejny, dlatego  istotne jest zapew-
nienie łatwego i darmowego dostępu 
do holistycznego wsparcia, jakie może 
zaoferować portal GrupaWsparcia.pl

GrupaWsparcia.pl to  
portal i aplikacja  
dla każdego

GrupaWsparcia.pl oferuje rozmaite 
pokoje służące wymianie myśli i doświad-
czeń, wspierające samorozwój oraz po-
prawę kondycji psychicznej. Aktywne 
uczestnictwo w grupie to nie tylko pomoc 
w rozwiązywaniu codziennych proble-
mów, to także praca na sobą i rozwój 
osobisty. To może być pierwszy krok na 
drodze do Twojego nowego życia.

Jak działa aplikacja  
GrupaWsparcia.pl?

1. Aplikacja dostępna jest do pobrania 
za darmo w Google Play oraz Apple 
App Store. Wyszukasz ją łatwo wpi-
sując „grupawsparcia.pl” lub „grupa 
wsparcia”. Jeżeli chcesz z niej sko-
rzystać musisz zainstalować ją na 
swoim telefonie.

2. Gdy już to zrobisz możesz zalogować 
się na swoje konto lub utworzyć nowe. 
Sama rejestracja trwa kilka sekund. 
Po ukończeniu tego kroku możesz w 
pełni korzystać ze wszystkich funkcji, 

które oferuje serwis. 
3. Jeżeli zmagasz się np. ze stanami 

depresyjnymi zapisz się do grupy 
tematycznej dedykowanej temu 
problemowi. Do wyboru masz 70 
różnych anonimowych grup, nad 
którymi czuwa przeszkolony mode-
rator oraz inni użytkownicy grupy. 
Pamiętaj, że nigdy nie jesteś sam/
sama! 

4. Zakładka „społeczność” pozwala Ci 
„Dodać historię” (np. opisać własną 
i niepowtarzalną lub pochwalić się 
sukcesem), którą możesz podzielić 
się z innymi użytkownikami, a także 
„Odnotować upadek” (podzielić się 
własną porażką lub przeszkodami, 
które pojawiły się w trakcie realizacji 
celu). Obydwa wpisy mogą być wi-
doczne dla innych lub pełnić charak-
ter Twojego prywatnego dziennika.

5. Sekcja wiadomości pozwala Ci: wy-
szukać konkretnego użytkownika 
online, włączyć się w  rozmowę z 
innymi użytkownikami oraz na 
czat w wybranej przez Ciebie grupie. 
Warto sprawdzać kolejne aktualizacje 
aplikacji – wsłuchujemy się w uwagi 
korzystających i szykujemy kolejne 
udogodnienia.

6. Jeżeli z jakiejś przyczyny korzystanie z 
aplikacji sprawia Ci problem możesz 
skorzystać z samouczka dostępnego 
wersji desktopowej na stronie www.
grupawsparcia.pl. Zachęcamy do 
skorzystania z tego narzędzia przed 
instalacją aplikacją mobilną

7. I jeszcze jedno! Nie bój się skorzystać 
z wsparcia: w różnorodnych grupach 

tematycznych panuje przyjazna at-
mosfera. Można liczyć na wzajem-
ną pomoc, wsparcie, wysłuchanie 
innych  użytkowników, konsultację 
psychologa oraz pomoc admina w 
kwestiach technicznych.

Historia GrupyWsparcia.pl
GrupaWsparcia.pl powstała w 2018 r. 

Od tego czasu wspiera aktywnie ponad 
7,5 tys. użytkowników. W 2019 r. por-
tal zdobył I miejsce w konkursie na 
najlepszy startup roku organizowany 
przez Total Polska. W kolejnym roku 
w ramach dofinansowania ze środków 
Funduszu Solidarności Międzynarodowej 
utworzyliśmy platformę online w języku 
rosyjskim jako wsparcie dla emigrantów 
i emigrantek z Białorusi. Wtedy rozpo-
częły się prace nad aplikacją mobilną. 

GrupaWsparcia.pl jest częścią Fun-
dacji ADRA Polska, która powstała ona 
w 2009 r. jako dobroczynna organiza-
cja pożytku publicznego. Jest polskim 
oddziałem międzynarodowej Fundacji 
ADRA, działającej obecnie w 118 kra-
jach. Jej celem jest pomoc ludziom w 
potrzebie, w kierunku ich usamodziel-
nienia się, poprzez działania z obszaru 
edukacji, zdrowia, organizowania źró-
deł utrzymania oraz pomoc rozwojową 
i humanitarną w rejonach dotkniętych 
kataklizmami. 

Fundacja ADRA Polska 
adra.pl

Czym jest serializacja?
Światowa Organizacja Zdrowia 

(WHO) i inne organizacje zaangażowane 
w zwalczanie nielegalnego obrotu lekami 
pokazują, że procesy fałszowania leków 
nasilają się z każdym rokiem. Widać to 
również teraz, kiedy pojawiają się pierw-
sze informacje o fałszywych szczepion-
kach przeciwko COVID sprzedawanych 
na „czarnym rynku”. 

Podrobione lub sfałszowane leki 
stanowią poważne zagrożenie dla ca-
łego systemu ochrony zdrowia. Mogą 
zawierać składniki niskiej jakości lub 
w nieodpowiednich dawkach. Stanowią 
poważne zagrożenie dla zdrowia i życia 
ludzkiego.

Chcąc rozwiązać problem fałszowa-
nia leków i ich obecności w aptekach, 
kraje członkowskie UE podjęły decyzję o 
budowie systemu weryfikującego auten-

tyczność pochodzenia leków. W 2019 roku 
weszła w życie dyrektywa unijna, zwana 
dyrektywą antyfałszywkową, której ce-
lem było stworzenie europejskiej bazy 
danych leków. Dzięki temu hurtownie, 
apteki i inne podmioty dostarczające 
leki mogą weryfikować autentyczność 

leków i sprawdzać ich pochodzenie przed 
wydaniem ich dalej pacjentom. Wytwór-
cy leków są zobowiązani umieszczać na 
opakowaniach leków dwa rodzaje za-
bezpieczeń:
•  unikalny identyfikator w postaci 

kodu 2D,
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informacje gminne / leki

•  element uniemożliwiający naruszenie 
opakowania (ATD).

Obowiązek ten dotyczy leków wy-
dawanych na receptę i części leków 
wydawanych bez recepty. 

Skąd biorą się  
fałszywe leki?

Zjawisko fałszowania leków nasila się 
z każdym rokiem. Stanowi to poważny 
problem w skali światowej. Podstawo-
wym źródłem sfałszowanych leków są 
działające nielegalnie sklepy interne-
towe czy sprzedawcy oferujący leki na 
różnego rodzaju bazarach. Dlatego tak 
ważne jest, żebyśmy zwracali uwagę, 
gdzie kupujemy leki i by były to źródła 
legalne, w szczególności, kiedy leki ku-
pujemy online. 

Czym jest serializacja 
leków? 

Oryginalne leki są serializowane i 
wprowadzone do systemu informatycz-
nego. Przed wydaniem leku pacjentowi, 
farmaceuta skanuje kod i dezaktywuje 
go w systemie za pomocą specjalnego 

skanera kodów 2D Matrix. Jeśli weryfi-
kacja jest pozytywna – farmaceuta może 
wydać pacjentowi lek na receptę. Jeśli 
jednak weryfikacja kodu będzie nega-
tywna, system powiadomi go za pomocą 
alertu, że lek mógł zostać sfałszowany. 
Farmaceuta nie może wydać go pacjen-
towi, tylko musi przekazać opakowanie 
leku do weryfikacji.

Co zawiera kod 2D  
Matrix?

Kod posiada informacje o tym, jaki 
jest numer serii produktu leczniczego, 
numer seryjny konkretnego opakowania, 
kod produktu oraz datę ważności pro-
duktu. Jest to unikalny kod dla każdego 
opakowania produktu leczniczego, który 
nie może się powtórzyć. 

Na co należy zwrócić 
uwagę kupując leki? 

Kod nadawany podczas serializacji 
produktów to nie jedyne zabezpieczenie. 

To, na co powinniśmy zwrócić jeszcze 
uwagę jako pacjenci i kupujący leki, to 
mała etykieta plombująca, zwana w 
skrócie ATD, czyli anti-tempering de-
vice. Jest to dodatkowe zabezpieczenie 
przed ingerencją w opakowanie leku, 
aby nie było możliwości jego otwarcia i 
podmiany zawartości. Plomba zapewnia 
bezpieczeństwo leku. Przy jej naruszeniu 
widać, że opakowanie było już otwiera-
ne, że była oderwana etykieta i nawet 
przy ponownym naklejeniu, widzimy, 
że opakowanie było już naruszone. 

 
WAŻNE: Mówimy tutaj o lekach na 
receptę, nie dotyczy to suplementów 
diety i leków wydawanych bez recepty.

Kto jest odpowiedzialny 
za zabezpieczenie leków?

Etykiety plombujące ATD oraz iden-
tyfikator w postaci kodu 2D Matrix muszą 
zostać naniesione przez producentów 
leków przed wprowadzeniem ich na 
rynek. Dzięki temu możliwa jest pełna 
identyfikacja produktu leczniczego w 
całym łańcuchu dystrybucji, od produ-
centa do ostatecznego odbiorcy, czyli 
pacjenta. Kupując leki z podejrzanych 
źródeł, nie mamy pewności czy jest to 
oryginalny produkt i jaki jest jego skład. 
W ostatnim czasie mamy do czynienia 
z dużym zainteresowaniem zakupami 
leków online. Zwracajmy uwagę na to, 
czy sklep internetowy, przez który do-
konujemy zakupu, to bezpieczne źródło 
dystrybucji.

Pamiętaj! 
Kupując lek zwróć uwagę na to, czy 

posiada zserializowany kod 2D Matrix 
i czy ma plombę zabezpieczającą ATD.

Artykuł przygotowany przez PRE-
SPACK sp. z o.o. w ramach projektu  
„Wzrost konkurencyjności firmy Jacek 
Karoński PRESPACK dzięki zakupowi 
nowoczesnego parku maszynowego, 
umożliwiającego wprowadzenie do 
oferty firmy innowacji procesowej, 
produktowej i organizacyjnej”.

Konkurs dla dzieci 
z Gminy Dopiewo
Bezpieczne Leki

Do konkursu zapraszamy dzieci 
w wieku do 10 lat (wyłącznie za zgodą 
rodziców lub prawnych opiekunów). 
Spośród wszystkich dostarczonych do 
redakcji prac, wyłonionych zostanie 5 
zwycięzców.

Zadanie konkursowe dla dziec-
ka: Narysuj lub namaluj swoją bab-
cię, dziadka lub rodziców kupujących 
lekarstwa w aptece lub otwierających 
opakowanie z lekiem. Zwróć uwagę na 
elementy zabezpieczające leki. 

Sposób i termin nadsyłania 
prac: Zdjęcie lub skan pracy konkur-
sowej przesyłają rodzice lub prawni 
opiekunowie - w terminie do 15 kwiet-
nia  2021 r. pod adres e-mail: konkurs@
dopiewo.pl, wpisując w temacie e-maila: 
„Konkurs dla dzieci – Bezpieczne Leki”, 
a w treści - podając imię i miejscowość 
zamieszkania uczestnika konkursu oraz 
telefon kontaktowy rodzica / opiekuna 
prawnego. 

Dane osobowe: Biorąc udział w 
konkursie, rodzice / opiekunowie prawni 
wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych uczestników konkursu dla 
potrzeb jego przeprowadzenia i rozstrzy-
gnięcia, przekazania nagród i ogłosze-
nia wyników, a także na publikację prac 
konkursowych. Prosimy o nieprzesyłanie 
prac w przypadku braku takiej zgody. 
Warunkiem koniecznym uczestnictwa 
jest zapoznanie się z informacją o prze-
twarzaniu danych osobowych, dostępną 
na stronie dopiewopl.

Nagrody: 5 zestawów lekarskich 
(zabawka) + zestawy higieniczne (pakiet 
10 maseczek i 2 płynów do dezynfekcji), 
a także: maskotka gminna DOP lub EWO 
oraz publikacja prac konkursowych w 
„Czasie Dopiewa”, na stronie gminnej 
dopiewo.pl i na profilu gminnym na FB: 
„Gmina Dopiewo – strona oficjalna”. 

Ogłoszenie wyników: Wyniki 
zostaną podane w termnie do 20 maja 
2021 r.

Organizator konkursu: Urząd 
Gminy Dopiewo, przy współpracy  
z PRESPACK sp. z o.o.

informacje gminne / zdrowie / chroń siebie i innych
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informacje gminne / zdrowie / chroń siebie i innych

Uprzejmie informujemy, że od 14 
marca (niedziela) wprowadzona zo-
stanie korekta rozkładu jazdy pociągów 
regionalnych, natomiast od 15 marca 

Korekta rozkładów jazdy
(poniedziałek) obowiązywać będzie 
skorygowany rozkład jazdy linii we-
wnątrzgminnych nr 791, 792, 797, 799.

Nowy rozkład jest dostępny na stro-
nie dopiewo.pl - w zakładce „Rozkłady 
jazdy” i w wyszukiwarkach połączeń - 
takich jak Google Maps czy jakdojadę.

UG Dopiewo - transport publiczny
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kuchnia

Lista 68 jednostek nieodpłatnego 
poradnictwa specjalistycznego, funk-
cjonujących na terenie Powiatu Po-
znańskiego, została podana na stronie 
powiatowej. Udostępniamy ją również 
za pośrednictwem strony dopiewo.pl. 
Wśród wymienionych jednostek Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Dopiewie, miesz-
czący się przy ul. Konarzewskiej 12 w 
Dopiewie, ale mieszkańcy naszej Gminy 
mogą skorzystać z szerszej oferty. 

Wykaz porządkuje jednostki według 
problematyki, jaką się zajmują. Zawiera: 
nazwy jednostek, zakresy udzielanych 
bezpłatnie porad, kryteria dostępu 
do usług i  dane kontaktowe, w tym 
adresy, www, numery telefonów, dni 
i godziny prowadzenia działalności.

Swoich reprezentantów mają:  psy-
chologia i pedagogika, rodzina i pomoc 
społeczna, przeciwdziałanie przemocy 
domowej, interwencje kryzysowe, bez-

robotni, pokrzywdzeni przestępstwem, 
prawo konsumenckie, prawa pacjenta, 
prawo ubezpieczeń społecznych, prawo 
pracy, prawo podatkowe, spory z insty-
tucjami finansowymi. 

Znaleźć możemy poradnie publicz-
ne, niepubliczne, działające na zlece-
nie i prowadzące działalność pożytku 
publicznego, którym powierzono tego 
rodzaju zadania. 

SPP / UG

Bezpłatne poradnictwo

#wracamydoformy - jak to zro-
bić z głową i ze smakiem?

Jak uporać się z kilogramami, które 
sobie zafundowaliśmy w czasie pandemii? 
Kilka słów o dobrych i złych nawykach 
i o tym, jak je naprawić.

Pandemia zmieniła życie wielu lu-

Jak zrzucić kilogramy po lockdownie ?
dzi. Kwarantanna czy izolacja domowa, 
praca zdalna, mniejsza aktywność, ale 
rownież stres, czesto  znurzenie spowo-
dowały u wielu osób zwiększenie masy 
ciała, przyrost tkanki tłuszczowej oraz 
pogorszenie samopoczucia. 

Wiele osób stosuje różnego rodzaju 
diety odchudzające, ale niewiele osób 
osiąga sukces. W czym tkwi sekret od-
chudzania i jak osiągnąć upragnioną 
wagę bez efektu jojo ? Oto kilka pod-
stawowych porad.

Rada nr 1: Dieta odchudzająca nie 
może być głodówką. Powinniśmy jeść 
mniej, za to częściej i regularnie. Naj-
lepiej rozłożyć całodzienne jedzenie na 
5 posiłków. Posiłki powinny dostarczać 
wszystkich niezbędnych składników 

odżywczych przy jedno-
czesnym ograniczeniu 
kalorii. 

Najczęściej popeł-
niane błędy żywienio-
we to, po pierwsze,  nie 
zastanawiamy się nad 
tym, co jemy w ciągu 
dnia. Nie mamy planu 
żywieniowego, jemy 
chaotycznie, do tego 
podjadamy ze stresu 
albo nawet - z nudów. 
Pijemy słodkie i słodzo-
ne napoje zamiast wody. 
Wielu z nas nakłada na 
siebie restrykcje żywie-
niowe, a następnie obja-
da się, np. wieczorami 
czy po nocach. Wciąż 
jemy za mało warzyw, 
kasz, produktów pełno-
ziarnistych. No i klasy-
ka: za dużo tłuszczu, soli 
czy cukru. 

Rada nr 2: Po-
winniśmy wprowadzić 

zmiany w naszym jadłospisie. Zrezy-
gnować z tłustych i wysokokalorycznych 
potraw. Wybierać w to miejsce chude 
mięso i ryby, chude wędliny i nabiał, 
a przede wszystkim warzywa i owoce. 
W naszej diecie nie powinno zabraknąć 
pełnoziarnistego pieczywa, zdrowych 
tłuszczy i orzechów. Najlepsze są pro-
dukty jak najmniej przetworzone.

Rada nr 3:  Jeśli naszym celem 
jest trwała utrata wagi, należy na stałe 
pożegnać się z niezdrowymi nawykami 
i zmienić tryb życia.

Rada nr 4:  Utrata zbędnych ki-
logramów nie może być zbyt szybka. 
Bezpieczna szybkość chudnięcia to 0,5-
1 kg na tydzień. Wszystkie „diety cud” 
obiecujące szybką utratę masy ciała są 
niezdrowe i niebezpieczne. Często nie 
zapewniają odpowiedniej ilości niezbęd-
nych do prawidłowego funkcjonowania 
organizmu składników odżywczych  oraz 
mają nieodpowiednie proporcje między 
podstawowymi składnikami, czyli biał-
kami, tłuszczami i węglowodanami.

Rada nr 5:  Bardzo korzystna w 
czasie odchudzania jest aktywność fi-
zyczna. Najlepiej by było, aby sprawiała 
nam przyjemność i była dostosowana do 
naszych możliwości. Ćwiczenia nie tylko 
przyspieszą spalanie tkanki tłuszczowej, 
ale również zapobiegną utracie tkanki 
mięśniowej. Zaś po osiągnięciu celu, 
aktywność fizyczna pomaga w utrzy-
maniu efektu odchudzania i sukcesywny 
powrót do kaloryczności potraw zgodnej 
z naszym trybem życia. Najprostszą i 
najbardziej bezpieczną aktywnością 
sportową jest spacerowanie. Codzienny 
30- minutowy spacer jest wystarczający, 
jeśli nie mamy czasu, sposobności czy 
zdrowie nam nie pozwala na bardziej 
wymagającą formę ruchu.

Rada nr 6: Równie ważna jest 
motywacja, konsekwencja w działa-
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niu, cierpliwość oraz realny cel. Osoby 
silnie zmotywowane i wierzące w osią-
gnięcie sukcesu najczęściej ten sukces 
osiągają. Efekt jojo zaś jest wynikiem 
niecierpliwości i niekonsekwencji. Aby 
szybko schudnąć stosujemy drakońskie 
diety i nie wytrzymujemy reżimu. Bar-
dzo dobrym motywatorem jest rodzinne 
odchudzanie, czy odchudzanie w grupie 
np. znajomych.  Wzajemna motywacja 
działa cuda

Zdrowe żywienie i aktywność fi-
zyczna powinny być częścią naszego 

życia niezależnie od pory roku i daty 
w kalendarzu. Od tego, w jakiej kondycji 
jest nasze ciało, zależy to, jak radzimy 
sobie z chorobą, gdy już nas ona dopad-
nie. Szanujmy zatem siebie, swoje ciało, 
swoje zdrowie i zmieniajmy nawyki w 
kierunku zdrowego stylu życia

Agnieszka Michałowska – Trener 
Odżywiania i Odchudzania, nauczyciel 
Pilates, instruktor fitness, mieszkanka 
Dąbrówki. 

Zdrowy styl życia, odżywiania i ak-

tywności oraz efekty dobrych zmian 
pokazuje na profilu na FB: Agnieszka 
Michałowska Trener i w grupie: Strefa 
zdrowia, urody i fitnessuoraz na insta-
gramie:  aga_michalowska_trener.

Fot. Archiwum A. Michałowskiej

Rozmowa z ks. Markiem Nie-
mirem, Proboszczem Parafii św. 
Marcina i św. Wincentego Męczen-
nika w Skórzewie

Na czym polega wyższość Świąt 
Wielkanocnych nad Bożym Naro-
dzeniem?

- Święta Wielkanocne poprzedzone 
Triduum Paschalnym zwiastują radość 
zwycięstwa życia nad śmiercią. Są 
uobecnieniem Paschy czyli przejścia 
z niewoli grzechu do życia w łasce. 
Przypominają nam, że życie człowieka 
zmienia się, ale się nie kończy, a ofiara 
krzyża stała się pojednaniem człowieka 
upadłego w grzechu z Miłosiernym Oj-
cem. Syn Boży, który tego pojednania 
dokonał pozostał z nami w darze Eu-
charystii, która jest źródłem i życiem 
wspólnoty Kościoła.  

Dlaczego śmierć jest ważniejsza 
od narodzin?

- Nie można w ten sposób konstru-
ować pytania, gdyż ziemskie narodzi-
ny są darem Boga, zapowiadającym 
poprzez śmierć nasz udział w życiu 
wiecznym. Stąd dzień śmierci przez 
pierwszych chrześcijan nazywany był 
Dies Natalis (dzień narodzin dla nieba). 
W życiu ważne są wszystkie chwile i 
wydarzenia, poprzez które chrześcija-
nin ma przygotować się i zasłużyć na 

Światło Wielkanocnego Poranka
radosne spotkanie z Panem, bo On dla 
nas umarł i zmartwychwstał ofiarując 
nam wieczność. 

Czy kościoły będą w Wielkim 
Tygodniu i w Święta otwarte czy 
zamknięte?

- Niestety na to pytanie na ten mo-
ment, myślę, że nikt nie jest w stanie 
udzielić odpowiedzi. Pewnie w chwili, 
gdy ukaże się już drukiem ta rozmowa 
wszystko będzie wiadome po rozporzą-
dzeniach Ministra Zdrowia i dekretach 
księdza Arcybiskupa. 

Jakie obowiązują obostrzenia? Czy 
dotyczą one limitu osób, które mogą 
jednocześnie przebywać w kościele? 
- Wszystkie kościoły obowiązują takie 
same limity ilości osób w świątyni – 
1 osoba na 15 m². Obowiązkowe jest 
noszenie maseczki, zasłaniającej usta 
i nos oraz przy wejściu dezynfekcja 
dłoni. Oprócz tego myślę, że podob-
nie, jak nasza świątynia, inne kościoły 
poddawane są regularnej dezynfekcji 
– zwłaszcza elementów wyposażenia, 
z których korzystają wierni. Komunia 
Św. w pierwszej kolejności udzielana 
jest zawsze na rękę, a później osobom, 
pragnącym przyjąć do ust.

Jak będziemy świętować dru-
gą epidemiczną Wielkanoc? Czy 
będzie możliwe odwiedzanie gro-
bu Jezusa Chrystusa? Czy będzie 
organizowane święcenie potraw?

- Tu znów musimy zaczekać na de-
cyzje sanitarne. Jeśli pozostaną dotych-
czasowe ograniczenia to z pewnością 
będzie można modlić się przy Grobie 
Pańskim, przy ograniczonej ilości wier-
nych. Jeśli chodzi o święcenie potraw to 
chciałbym, podobnie jak wielu księży i 
wiernych, by można je było zorganizo-
wać chociażby na wolnym powietrzu. 

Jak sobie poradzić z tymi ogra-
niczeniami?

- Już ponad rok jesteśmy raz w 
mniejszych, raz w większych ograni-

czeniach i zbliżają się kolejne święta, 
które w takich trudnych okolicznościach 
przyjdzie nam przeżywać. Sądzę, że 
wiele rodzin katolickich i zdecydowa-
na większość wiernych po dotychcza-
sowych doświadczeniach i mając na 
uwadze dobro bliskich, kieruje się przede 
wszystkim zdrowym rozsądkiem, nie 
rezygnując jednak z sakramentów świę-
tych lub czując zagrożenie korzystają z 
dyspensy księdza Arcybiskupa. Każde 
zewnętrzne ograniczenie jest trudne do 
zaakceptowania, jednak posiadając 
wiarę nie rezygnujemy całkowicie z 
życia religijnego. 

Jak możemy domowym sposo-
bem „dodać odświętności” Świę-
tom? Co można zrobić, by pełniej 
przeżywać Święta Wielkanocne, 
by były one bardziej świąteczne?

- Każda rodzina jest także Kościołem 
Domowym, w którym żyje Chrystus i 
uświęca poszczególnych jej członków. 
W rodzinach możemy korzystać z przy-
gotowanej dla nich liturgii, co miało 
miejsce także w ubiegłym roku, przy 
poświęceniu potraw wielkanocnych.  
Wierni nie mogący uczestniczyć w li-
turgii w kościele zawsze mogą łączyć się 
duchowo poprzez dar modlitwy, postu, 
ofiary, jałmużny i posługi bliźnim.  

Czy ksiądz wprowadził lub za-
mierza wprowadzić jakieś wirtu-
alne formy uczestnictwa w prak-
tykach religijnych?

- Codzienna transmisja Mszy Św. 
z naszego kościoła poprzez parafialną 
stronę internetową ma miejsce od same-
go początku pandemii. Transmitowa-
liśmy także nabożeństwa różańcowe, 
Msze św. roratnie i kolędowe. Obecnie 
transmitujemy Msze Św. w niedziele o 
godz. 9:30, 11:00 i 12:30, w dni powsze-
dnie o godz. 18:00, Drogi Krzyżowe w 
piątki o 17:00 i 18:30 oraz Gorzkie Żale 
w niedziele o 17:15. 
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Czy wierzy ksiądz, że na Boże 
Narodzenie w tym roku (i Wiel-
kanoc 2022) wróci do nas nor-
malność, także w sferze praktyk 
religijnych?

- To zależy, co mamy na myśli. 
Jeśli chodzi o zniesienie limitu liczby 
wiernych to sądzę, że tak. Czy jednak 
wszyscy do uczestnictwa w życiu sa-
kramentalnym i parafialnym powró-
cą - tego nie wiem. Daj  Boże, aby z 
tego trudnego doświadczenia wszyscy 
wyciągnęli naukę, dotyczącą kruchości 
ziemskiej pielgrzymki i niepokładania 

całego swojego zatroskania w dobrach 
materialnych, będących jedynie środ-
kiem, a nie celem życia. W tej chwili 
nie myślimy o tak odległym czasie, a 
raczej o maju tego roku i zorganizowa-
niu w reżimie sanitarnym  uroczystości 
Pierwszej Komunii Św. dla 180 dzieci 
naszej parafii. 

Czego życzy ksiądz proboszcz 
mieszkańcom swojej Parafii i 
mieszkańcom całej Gminy Do-
piewo?

- Życzę wszystkim nadziei, która 
pomoże przezwyciężyć wszelkie lęki 

i niepokoje obecnego czasu. Niech 
zmartwychwstały Chrystus umocni 
pokojem, swoją łaską i błogosławień-
stwem, pomnoży siły i obdarza zdro-
wiem i miłością. Niech światło Poranka 
Wielkanocnego na trwałe opromienia 
kolejne dni życia każdego człowieka i 
zajaśnieje w ludzkich sercach, pełnych 
zgody i wzajemnego szacunku.

Rozmawiał: Adam Mendrala 
Fot. A. Mendrala

Jestem katolikiem, pochodzę z Ni-
gerii, ale od wielu lat mieszkam w Pol-
sce. Nie dostrzegam większych różnic 
między polską a nigeryjską Wielkanocą, 
przynajmniej w wymiarze religijnym. W 
obu krajach mamy Niedzielę Palmową, 
Wielki Tydzień, Środę Popielcową. W 
kościołach powstają groby Jezusa, od-
wiedzane przez wiernych. Ale nie ma 
w Nigerii święconki, którą osobiście 
bardzo lubię. Pod względem zwyczajów 
ludowych różnic jest więcej. Nie maluje 

Wielkanoc po nigeryjsku

się w Nigerii jajek, nie ma „Zajączka” i 
„Śmingusa – Dyngusa”. Polskie zwyczaje 
chętnie przeszczepiłbym na nigeryjski 
grunt, bo są radosne. Święta Wielka-
nocne w Polsce są bardziej rodzinne. 
Dzielenie się jajkiem i składanie sobie 
życzeń ma dla mnie taki charakter. W 
Nigerii bardziej rodzinne jest jednak Boże 
Narodzenie, a w Wielkanoc dominuje 
doświadczanie religijne. Nie mam zdol-
ności plastycznych, więc własnoręcznie 
nie robię pisanek, ale kibicuję co roku 
dzieciom i żonie, jak malują  jajka, czy 
wyciskają z masła baranka i ozdabiają 
go bukszpanem i pieprzem. Wielkanoc 
spędzałem w Nigerii ostatni raz ponad 20 
lat temu i kto wie, może tam się wszystko 
przez ten czas pozmieniało. Może poja-
wiły się już czekoladowe zające i jajka, 
jak kiedyś sztuczna choinka, tego nie 
wiem. Może dla Polaków dziwnie to za-
brzmi, ale nigeryjska Wielkanoc ma coś 
w sobie z polskich Dożynek. Kończy się 
wówczas jeden sezon i zaczyna nowy. Na 
wsi rolnicy idą wtedy do kościoła z jedze-
niem - z tym, co uprawiali, z plonami, 

do księdza. Przynoszą m.in. kukurydzę 
i yam – to takie warzywo bulwiaste, po-
dobne do ziemniaków, jedzone na wiele 
sposobów jak ziemniaki w Wielkopolsce. 
Rolnicy proszą Boga w Wielkanoc, żeby 
kolejny rok był urodzajny. Podział na 
sezony jest w Nigerii bardziej umowny 
niż w Polsce, bo rośliny uprawia się przez 
cały rok, na okrągło. Nigeryjczycy mają 
własne potrawy, związane z Wielkanocą. 
Jedzą na przykład baraninę w postaci 
gulaszu. Polubiłem polską,  świąteczną 
kuchnię. Uwielbiam jajka z majonezem, 
białą kiełbasę z chrzanem i wielkanocną 
babkę. Pamiętam swoje zdziwienie, gdy 
pierwszy raz byłem w Polsce w kościele 
w Niedzielę Palmową i zobaczyłem w 
rękach ludzi „palmy”, które palmami 
nie były, tylko gałązkami wierzby. W 
Nigerii przynosimy do kościoła gałązki 
prawdziwej palmy, które są również przy-
strojone. Szkoda, że mamy epidemię, bo 
przyjemnie byłoby się przejść rodzinnie 
do kościoła – po polsku - z koszykiem, 
pełnym wielkanocnych smakołyków. 

Justin Nnorom, mieszkaniec  
Dąbrówki, Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo

Diamentowe Gody obchodzili nie-
dawno Państwo Alina i Hieronim Mani-
kowscy z Dąbrówki. Wspólnie przeżyte 
60 lat to piękna okazja do złożenia ży-
czeń,  wręczenia kwiatów i kosza upo-
minkowego. W tym celu .4 marca 2021 
r. Jubilatów odwiedzili przedstawiciele 
Samorządu Gminy Dopiewo.

Państwo Manikowscy zawarli zwią-
zek małżeński 7 marca 1961r. Jubilatom 
gratulujemy! Życzymy zdrowia, spoko-
ju i wszelkiej pomyślności na kolejne, 
wspólnie przeżyte lata.

Tekst i fot. Beata Spychała

Diamenty z Dąbrówki
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kuchnia

Święta w czasach pandemii są inne 
niż przed pandemią, jednak to ciągle 
Wielkanoc – najważniejsze święto 
chrześcijan. Czas dający nadzieję, że 
nawet najtrudniejszego przeciwnika 
można pokonać! Jesteśmy nowocześni 
i oszczędni, zniechęceni trudnościami, 
jakie przynosi nam codzienność, ale 
trwamy w tradycji, staramy się zatrzy-
mać zwyczaje wielkanocne w naszych 
domostwach, a zwłaszcza w  rodzinach 
wielopokoleniowych. 

Wielkanocne święta zawsze były 
obchodzone przy obficie zastawio-
nych stołach, bo następowały po dłu-
gim poście. W standardowym menu 
wielkanocnym jest miejsce zarówno 
dla tradycji, jak i nowoczesnych form 
przedstawiania smaku, struktur i tek-
stur świątecznych potraw. Różnorodność 
produktów i szereg inspiracji pozwala 
Paniom Domu  na kreację dań, które 
podkreślą wielkanocną atmosferę przy 
stole oraz zwrócą uwagę domowników 
na wyjątkowy smak. Zawsze możemy 
skorzystać z porad naszych Babć i Mam, 
które miały bardzo dobrze rozplanowane 
zajęcia przedświąteczne, aby w czasie 
Triduum Paschalnego już nie wymiatać 
kurzu i brudu, a zająć się czynnościami 
których nie da się wykonać wcześniej, tj. 
przygotowaniem świątecznych potraw. 
Najważniejsze, żeby czas spędzony w 
kuchni na przedświątecznych przygo-
towaniach nie był dla nas przykrą ko-
niecznością, ale przyjemną zapowiedzią 
spotkania przy wielkanocnym stole. War-
to też pomyśleć o zbieraniu wydmuszek 
na pisanki. Dzieci chętnie wieczorami, 
wraz rodzicami, okraszą je woskiem lub 
pomalują. Będą potem ciekawą dekoracją 
na świątecznym stole. Nie może zabrak-
nąć koszyczka z pokarmami w którym 
biały baranek z czerwoną chorągiewką 
umieszczony jest na „łące” z rzeżuchy. 
Rodzina w odświętnym stroju zasiada 
wspólnie do stołu gdzie na oddzielnym 
talerzu leżą święcone pokarmy, którymi 
uczestnicy śniadania podzielą się między 
sobą, składając sobie życzenia. Polski 
historyk, folklorysta Zygmunt Gloger, 
opisując ziemiańskie zwyczaje wielka-
nocne, przekazał życzenia kierowane 
do Pani Domu:

Oby nam łaskawe nieba, 
Darów swoich nie szczędziły, 
Oby nam nie brakło chleba, 

Ani życia, ani siły, 
Byśmy byli litośnymi, 

W Bogu mogli się weselić, 
I wszystkiem z nieszczęśliwymi, 

Jak tym jajkiem się podzielić!

Trzyma nas tradycja
Smaki Wielkanocy to dobrze dopra-

wiony żurek, soczysty schab, pachnąca 
biała kiełbasa. Tradycyjnie  pasztety, 
szynki, galarety, sałatki, baby drożdżowe, 
serniki i bogato zdobione mazurki. Na 
świątecznym stole muszą królować jajka 
–faszerowane, z majonezem w galarecie, 
w sałatce. Tu wielką inwencję kulinar-
ną wykazują domowe gospodynie. Lista 
tradycyjnych potraw jest długa. Dzisiaj 
podaję przepisy, które wymagają trochę 
pracy ale potrafią dać satysfakcję, że 
zrobiło się samemu! A to jest zawsze 
najlepsze i najzdrowsze!

Przepis na pyszną  
białą kiełbasę

Składniki:
- 2kg łopatki
- 1kg karkówki
- 1kg boczku
- 1kg podgardla
- sól -100g
- majeranek – od 6 do 10 łyżek
- czosnek-1 główka
- pieprz czarny -3-4 łyżki
- pieprz ziołowy -1 łyżka
- jelita wieprzowe 20m

Przygotowanie:
Mięso należy pokroić na kawałki, 

jednocześnie oddzielając mięso chude 
od mięsa tłustego: tłuste kawałki mięsa 
należy zmielić przez sito o mniejszych 
oczkach (4mm), a chude przez sito o 
oczkach grubszych (8mm). Po dodaniu 
przypraw, mięso mieszamy dodając zim-
ną wodę  (ok. 0,5 l) Wszystkie składniki 
muszą się idealnie ze sobą połączyć, masa 
musi mieć konsystencję spójną, kleistą. 
Przy użyciu nadziewarki napełniamy 
jelita masą mięsną. Tak przygotowaną 
surową kiełbasę parzymy w wodzie w 
temperaturze 75-80 stopni przez 25-30 
minut. Po sparzeniu wkładamy na 5 mi-
nut do zimnej wody. Jeżeli sporządza-
my ją dużo wcześniej przed świętami, 
zamrażamy. Możemy ją podawać jako 
grzaną z chrzanem, pieczoną z kapustą 
kiszoną lub smażoną z cebulką.

Schab gotowany  
w rękawie

Składniki:
- kawałek schabu 1,2 kg
- 3 ząbki czosnku
- 1 łyżeczka soli peklowej
- 1 łyżka oleju
- po 0,5 łyżeczki – papryki słodkiej i ostrej
- 1 łyżeczka majeranku, soli, pół łyżeczki 
pieprzu

Przygotowanie:
Mięso myjemy i osuszamy ręcznikiem 

papierowym. Do miseczki wlewamy olej, 
dodajemy czosnek przeciśnięty przez 
praskę, sól peklową, papryki, majera-
nek i pieprz. Tak powstałą marynatą 
nacieramy mięso, które wkładamy do 
rękawa do pieczenia.

Worek dokładnie zawiązujemy , sta-
rając się pozbyć powietrza wewnątrz. 
Mięso odstawiamy do lodówki na ok. 48 
godz .Po tym czasie  mięso w rękawie 
przekładamy do dużego garnka i zale-
wamy wodą, tak aby było w niej całkowi-
cie zanurzone. Do wody wsypujemy sól 
kuchenną. Całość gotujemy na wolnym 
ogniu przez  1 godz. (licząc od momentu 
zagotowania się wody). Do wody może 
przedostać się część marynaty ale nie 
przejmujmy się tym. Po godzinie garnek 
odcedzamy z wody, mięso wyjmujemy z 
worka i pozostawiamy do przestygnięcia, 
najlepiej w zimnym miejscu. Podajemy 
na zimno z różnymi sosami np. chrza-
nowym, szczypiorkowy.

Sos szczypiorkowy
Składniki:

- 0,5 szklanki gęstej dobrej śmietany
- 2,3 łyżki majonezu
- jajko gotowane na twardo
- 2 łyżki musztardy miodowej
- 4-5 łyżek pokrojonego szczypioru
- sól, pieprz

 

marzec 2021 31



kuchnia / przyroda

Przygotowanie:
Jajko gotujemy na twardo, białko 

drobno siekamy, żółtko dokładnie rozcie-
ramy z musztardą, dodajemy majonez, 
śmietanę, posiekane białko i szczypiorek, 
przyprawiamy do smaku solą, pieprzem.

Sos chrzanowy
Składniki:

- 2-3 łyżki chrzanu ze słoiczka
- szklanka dobrej gęstej śmietany
- cukier, sól ,sok z cytryny

Przygotowanie:
Chrzan mieszamy ze śmietaną i 

doprawiamy do smaku solą, cukrem, 
sokiem z cytryny.

Dla podniesienia  smaku ucieramy 
jedno jabłko.

Wielkanocna baba  
luksusowa
Składniki:
- 20 dag mąki ziemniaczanej
- 30 dag cukru
- 15 jaj
- 10 dag migdałów
- 1 cytryna

Przygotowanie:
Żółtka utrzeć do białości z cukrem 

i zmielonymi migdałami, wcisnąć sok z 
cytryny, wsypać mąkę, dobrze wyrobić i 
wymieszać pianę z białek. Wlać do formy 

wysmarowanej masłem i natychmiast 
wstawić do gorącego piekarnika na 
30-40 minut w temp 180 stopni C. Po 
upieczeniu i ostygnięciu wyjąć z formy 
i oblać polewą, np. czekoladową. 

Sernik Prince polo

Składniki:
Spód:

-30g herbatników,
- 150 g miękiego masła,
- 1 jajo,
- 7-8 wafelków prince polo
Ciasto:
-1 kg sera mielonego w wiaderku

-1,5 szklanka cukru
-1 szklanka oleju
- 8 żółtek 
- 2 opakowania budyniu śmietankowego
- 500 ml śmietany kremówki
- biała czekolada, płatki migdałowe
Przygotowanie:

Margarynę rozpuszczamy. Herbat-
niki miksujemy i mieszamy z płynnym 
masłem. Tak przygotowany spód prze-
kładamy do blaszki wyłożonej papierem 
do pieczenia, dociskamy i odstawiamy do 
zastygnięcia. Zastygnięte posmarować 
roztrzepanym jajkiem i ułożyć wafelki 
jeden przy drugim, tworząc następną 
warstwę. W oddzielnym garnku żółtka 
utrzeć na puszystą masę z cukrem, dodać 
1 kg sera z wiaderka, dalej miksować, 
dodać budynie.Śmietanę 30% krótko ubić 
na sztywno i wymieszać z serem. Białka 
również ubić i wymieszać z sernikiem. 
Masę serową wylać na spód wafelkowy, 
wyrównać powierzchnię i wstawić do 
piekarnika nagrzanego do 180 stopni 
i piec ok. 1 h. Ostudzony sernik polać 
białą czekoladą i posypać migdałami.

Życzę Wam przede wszystkim na-
dziei, która karze wierzyć, że ten czas 
pandemii wkrótce się skończy….I po-
dzielmy się wielkanocnym jajkiem – 
symbolem nowego życia…

Barbara Barbalena Plewińska 
Sołtys Dąbrówki 

Fot. Arch. B. Plewińskiej

Oj mieliśmy trochę zimy w tym roku! 
Pokazała się w całej swojej okazałości i 
mogliśmy podziwiać zjawiska już prawie 
przez nas zapomniane. Śnieg utrzymał 
się całkiem długo i doświadczyliśmy też 
śniegu padającego w dzień. Piękny widok! 
W minionych latach jeżeli padał śnieg, 
to najczęściej w nocy i można było je-
dynie obserwować spadające śnieżynki 
w świetle ulicznych lamp. W tym roku 
był też siarczysty mróz szczypiący 
w policzki, a podczas spaceru suchy 
śnieg skrzypiał groźnie pod butami. 
Miejscami porobiły się zaspy śnieżne 
i z przyjemnością przypomniałem so-
bie czasy dzieciństwa, kiedy w takich 
buszowałem i z ekscytacją starałem się 
zbadać ich głębokość. Najgłębsza sięgała 
niemal do kolan i oczywiście nawpadało 
mi zimnego i mokrego śniegu do butów. 
Białego szaleństwa było na tyle dużo, że 
można było ulepić solidne bałwany. Przy 
okazji wspomnień z dzieciństwa odezwa-
ła się we mnie potrzeba nowych zdjęć, 

Białe szaleństwo
nowych wyzwań i tym samym nowej 
czatowni. Wyruszyłem w zimowy teren 
w poszukiwaniu spokojnej lokalizacji, 
w której zwierzęta będą odpowiednio 
oświetlone, a scena ładna. Kiedy pew-
nego wczesnego ranka byłem w pobliżu 
ośnieżonego jeziora, spostrzegłem że coś 
leci w moim kierunku. „Czy to może my-
szołów?” Jednak była to za wczesna pora, 
jak na myszołowy. Kiedy ptak zbliżył się 
bardziej, rozpoznałem w nim puszczyka. 
Spektakularnie i bezszelestnie przeleciał 
w odległości dwóch metrów od mojej 
głowy, zupełnie ignorując moją obec-
ność. „Czy chciał mnie odstraszyć lub 
zaatakować?” Na tę myśl ciśnienie mi 
trochę podskoczyło. Jednak było inaczej, 
po prostu nie zważał na moją obecność 
i zajął się swoimi sprawami.

W tym roku, dzięki sprzyjającej aurze 
udało mi się kilka razy wyjść w teren i 
zrobić trochę zdjęć zimowego krajobrazu. 
Takich zdjęć najbardziej mi brakuje w 
moim archiwum. W tym roku nadrobiłem 

zaległości i chętnie się z Wami podzielę 
zdobyczami. Na zamieszczonych w tym 
felietonie zdjęciach możecie rozpoznać 
malowniczą drogę do DPS Lisówki, czy 
górkę do zjeżdżania na sankach nieda-
leko Źródełka Żarnowiec. Wspomniana 
górka saneczkowa zrobiła na mnie kra-
jobrazowo niesamowite wrażenie. Od-
wiedziłem ją w dzień gdy wystąpiła silna 
szadź. Podczas wspinaczki po całkiem 
stromych zboczach podziwiałem widoki 
rodem z gór: ośnieżone sosny i wszędzie 
pełno śniegu, a całość oświetlona przed-
południowym słońcem. Idąc pod górę 
musiałem uważnie stawiać kroki, by nie 
zjechać na sam dół. Nawet pomyślałem, 
że przydałyby się raki (nakładka antypo-
ślizgowa z kolcami, którą nakłada się na 
buty). Na samym szczycie widok zapierał 
dech. Z jednej strony oko kusił oszroniony 
górzysty krajobraz, wyżłobiony przed 
wiekami przez lodowiec, a po drugiej 
stronie rozpościerała się zaśnieżona ty-
powa wielkopolska równina. To były dwa 
zupełnie różne światy. Nigdy wcześniej 
nie byłem w tym miejscu i cieszę się, że 
tam trafiłem. Dowiedziałem się o nim 
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z Internetu, na stronie mieszkańców 
Dopiewa, gdzie grupa aktywnych ro-
dziców dyskutowała o najciekawszych 
miejscach, w które można pojechać z 
dzieckiem na sanki. Dzieckiem już nie 
jestem, a na sanki też chyba za ciężki, 
ale ciekawość zwyciężyła! Przy okazji 
kolejnego spaceru napotkałem starą, 
rozlatującą się ambonę. Na szczebelkach 
drabiny znalazłem liczne szare „pakie-
ciki”, przypominające kształtem małą 
myszkę. Te znaleziska zachęciły mnie do 
wejścia na górę, gdzie w każdym rogu 
ukrycia było po kilkanaście takich „pa-
kiecików”. Były to charakterystyczne dla 
sów wypluwki. Są to niestrawione przez 
ich żołądek części drobnych gryzoni i pta-
ków: sierści, piór i kości. Widać było, że 
pomieszczenie jest czynnie użytkowane 
i bardzo odpowiada nowemu lokatorowi. 
Reportaż będzie w przyszłym numerze 
Czasu Dopiewa. 

Na zakończenie mam dla Was, dro-
dzy Czytelnicy, zagadkę. Na jednym ze 

zdjęć widać dwie przeręble na zamarz-
niętym kanale z wodą. Z jednej przerębli 
do drugiej coś przeczłapało i zostawiło 
po sobie ślady łap i ogona. Co to mogło 
być Waszym zdaniem za zwierzę?

Odpowiedzi wysyłajcie na e-mail: 
dzikastrona.dopiewo@gmail.com Wśród 
osób, które udzielą właściwej odpowiedzi 
rozlosujemy nagrody. Z przyjemnością 
informujemy, że jednak dostaliśmy pra-
widłową odpowiedź na pytanie zadane 
w poprzednim konkursie. Dziękujemy 

za dociekliwość zwycięskiej Drużynie 
Ze Skórzewa! Przyznajemy im nagrodę 
fotograficzną.

Teresa i Michał Bartkowiak

Michał Bartkowiak od grudnia 
2015 r. publikuje zdjęcia przyrodni-

cze na Facebooku – na profilu  
„Dzika Strona Gminy Do-

piewo”. Prowadzi też stro-
nę: miodybartkowiaka.pl
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Zapewne każdy nauczyciel chciałby, 
by u jego podopiecznych nauka nie poszła 
w las. Tak naprawdę jednak nauka już od 
dawna jest w lesie. Tylko od nas samych 
zależy, czy i ile się nauczymy wędrując 
po leśnych ścieżkach dydaktycznych, 
najlepiej w pobliżu Poznania!  

Wczesną wiosną nie ma popular-
niejszej trasy niż ścieżka przez rezer-
wat Śnieżycowy Jar wśród kwietnych 
dywanów śnieżycy wiosennej. Wiedzę 
przyrodniczą można też wzbogacić w 
takich miejscach jak Park Orientacji 
Przestrzennej w Owińskach czy pola-
na piknikowa przy źródełku Żarnowiec. 
Najczęściej jednak po naukę i kontakt z 
naturą ruszamy na trasy ścieżek zwa-
nych przyrodniczymi lub poznawczymi. 
Każda z nich to kilkanaście przystanków, 
prezentujących najciekawsze miejsca, 
często zilustrowane i opisane na tablicach 
edukacyjnych. Zwiedzanie ułatwiają też 
specjalne przewodniki. A że nie samą 
wiedzą żyje człowiek, to na ścieżkach nie 
brak drewnianych ławek, stołów i wiat 
piknikowych, gdzie można odpocząć po 
trudach spaceru.

Nad rzekami i jeziorami
Wiele ścieżek dydaktycznych powsta-

je w dolinach rzek. Jedną z najbardziej 
popularnych tras nad Wartą jest Bobrowy 
Szlak koło Czmońca z efektowną wieżą 
widokową. Nadwarciański krajobraz pre-
zentuje również ścieżka Rogalinek-Ro-
galin na słynnych Łęgach Rogalińskich 
oraz trasa przebiegająca przez urokliwe 
Łęgi Mechlińskie koło Śremu. W rejonie 
dawnej przeprawy promowej w Kątniku 
spotykają się ścieżki: Nadwarciańska z 
Puszczykowa oraz Śladami przyrody i 

Nauka poszła w las 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.

historii z Lubonia. 
Mniejsze rzeki nie oznaczają wcale 

gorszych wrażeń. W Puszczy Noteckiej 
warto odwiedzić ścieżki Dolina Wełny 
oraz Dolina Kończaka, z Rumianku 
można wyruszyć w Dolinę Samy, a ze 
Swarzędza – wzdłuż malowniczej Doli-
ny Cybiny. Ciekawe zakątki skrywa też 
bagienna dolina Trojanki w Zielonce. W 
samym sercu Puszczy Zielonki powstała 
również ścieżka wokół jeziora Zielonka, 
opisująca nadbrzeżną roślinność. Podob-
ne informacje czekają na spacerowiczów 
nad Jeziorem Swarzędzkim. Na tablice 
prezentujące przyrodę Jeziora Niepru-
szewskiego można zerknąć przy okazji 
kąpieli w Niepruszewie albo wypoczy-
wając na Owocowej Plaży w Zborowie, 
gdzie dodatkowo ustawiono lunety do 
obserwacji ornitologicznych. 

W Wielkopolskim Parku 
Narodowym

Jak na ostoję przyrody przystało, 
Wielkopolski Park Narodowy oferuje 
wiele ścieżek przyrodniczych. Jedną z 
ciekawszych jest trasa z Osowej Góry 
nad Jezioro Budzyńskie. Parkowe 
ścieżki prowadzą również po lesie w 
Puszczykowie oraz z Osowej Góry do 
Jezior. Bogactwo przyrody przybliżają 
także plansze w rejonie wież widoko-
wych: na ścieżce Wokół starej wieży, na 
mosińskich Gliniankach oraz na wieży 
ornitologicznej na Trzcielińskim Bagnie. 
Oryginalną propozycją jest ścieżka Na 
tropach lądolodu, która zamiast roślin 
i zwierząt opisuje tajemnicze eratyki, 
kemy i ozy. 

Zielona edukacja

Od dawna wiadomo, że najlepszym 
sposobem poznawania świata jest wyj-
ście w teren, dlatego ścieżki dydaktyczne 
są nieodłącznym elementem każdego 
szanującego się ośrodka edukacji przy-
rodniczej. Arboretum Leśne w Zielonce 
zaprasza do tajemniczego Owadogrodu, 
Arboretum Kórnickie prezentuje Drze-
wa świata, a w obu dodatkową atrakcją 
jest gra terenowa Wielka przygoda w 
wielkopolskich ogrodach. Centrum 
Edukacji Ekologicznej Wielkopolskiego 
Parku Narodowego wykorzystuje Leśną 
Szkołę w Jeziorach. Kolejne propozycje to 
dzieło nadleśnictw. W Konstantynowie 
rozpoczyna się trasa Borówkowego Szla-
ku, ścieżki przebiegają także niedaleko 
Dąbrówki Leśnej, izby edukacji leśnej 
w Odrzykożuchu (W krainie Modrej 
Przygody) i Ośrodka Edukacji Leśnej 
Łysy Młyn (Rola wody w przyrodzie). Na 
Dziewiczej Górze funkcjonuje zarówno 
ścieżka Dziewcza Góra z oryginalną Le-
śną Klasą na trasie, jak i gra terenowa. W 
rejonie Puszczy Zieloni funkcjonuje także 
ścieżka Walory przyrodnicze okolic Kisz-
kowa, powstała z myślą o miłośnikach 
dwóch kółek, oraz dwie zdecydowanie 

Lunety na Owocowej Plaży w Zborowie 
(fot. Archiwum GOSiR w Dopiewie)

Śnieżycowy Jar (fot. Krzysztof Moroz)

turystyka
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Łęgi Rogalińskie (fot. Artur Golis) Na ścieżce w Wielkopolskim Parku Narodowym (fot. 
Archiwum Starostwa Powiatowego w Poznaniu)

Polana piknikowa w rejonie Źródełka Żarnowiec 
 (fot. Archiwum Urzędu Gminy w Dopiewie)

Rodzinna wycieczka po Bobrowym Szlaku  
(fot. Archiwum Starostwa Powiatowego w Poznaniu)

Wieża ornitologiczna na Trzcielińskim 
Bagnie (fot. Marcin Jaroszewski)

krótsze trasy: ścieżka imienia Augusta 
Cieszkowskiego w Kicinie i Aleja Filo-
zofów w Wierzenicy.

W krótkich słowach nie sposób szcze-
gółowo opisać bogactwa oferty eduka-
cji przyrodniczej wokół Poznania. Kto 
chciałby wykorzystać cieplejszą część 
roku na zacieśnienie swych relacji z na-
turą, niech sięgnie po wydany niedawno 
Przewodnik Niedzielnego Tropiciela, a 
później śmiało rusza w drogę.

Piotr Basiński 
Poznańska Lokalna  

Organizacja Turystyczna

Stacja turystyczna Osowa Góra - początek ścieżki Osowa 
Góra-Jeziory (Archiwum Urzędu Miejskiego w Mosinie)

turystyka
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Co  ciekawego w Gminie?   
W obecnym czasie ograniczonego 

życia towarzyskiego, zachęcam Państwa 
do tego, by w wolnej chwili zajrzeć na 
strony internetowe bibliotek cyfrowych 
w Polsce. W ich elektronicznych zasobach 
znaleźć można sporo ciekawych rzeczy.  

Przykładem może być Wielkopolska 
Biblioteka Cyfrowa, gdzie znajdują się 
tysiące zeskanowanych publikacji – ksią-
żek i czasopism. Są to publikacje, które 

Anonse prasowe z XIX w.
ze względu na swoją rzadkość, wiek czy 
też wartość, są niedostępne w oryginale 
dla zwykłego czytelnika. Można tu przej-
rzeć m.in. dzieło Mikołaja Kopernika 
„De revolutionibus orbium coelestium” 
z 1543 r., lub pierwszy na świecie zielarz 
(herbarz) Stefana Falimirza z 1534 r. 
(zielarz dostępny na stronie Dolnoślą-
skiej Biblioteki Cyfrowej).  

Samych czasopism w Bibliotece 
Wielkopolskiej jest ponad 100 tytu-
łów, a w każdym tytule niekiedy po 
kilkadziesiąt roczników. Jako  cieka-
wostkę przedstawiam w załączeniu 
kilka anonsów z gazet Wielkopolskich 
z końca XIX w., dotyczących ofert pracy 
i innych ogłoszeń.       

- Ogłoszenie „Wielkopolanin” 
z 18.03.1890 r. i „Wielkopolanin” 

z 4.03.1890 r., oba podpisane przez Mi-
chała Waligórskiego, dziedzica Skórzewa 
(zm. w 1892 r.).  

- Ogłoszenie „Wielkopolanin” 
z 5.01.1899 r., podpisane przez Piotra 
Pilaczyńskiego (ur. 1851 r., męża Barbary 
Nowakowskiej) ze Skórzewa.

- Ogłoszenie „Orędownik” 
z 28.01.1899 r., dotyczące dzierżawy 
Konarzewa, Dopiewa i Palędzia oraz 
„:Orędownik” z 28.02.1889 r. dotyczą-
ce dzierżawy gościńca wraz z kuźnią 
w Dopiewcu.

- Ogłoszenie „Goniec Wielkopolski” 
z 21.06.1895 r., dotyczące aukcji inwen-
tarza „żywego i martwego” w Dopiewie.

dr Piotr Dziembowski 
Fot. Arch. P. Dziembowskiego

Nowości książkowe i audiobookowe
Dla dorosłych

”Gdzie jest happy end?” - Kry-
styna Mirek

Jest wiele rodzajów szczęśliwych za-
kończeń. Liwia prowadzi zupełnie zwy-
czajne życie. Mieszka w szarym domu, 
samotnie wychowuje córkę i pracuje w 
korporacji, wypełniając wciąż te same 
zestawienia. Niezwykłe ma tylko imię 
i marzenia, o których nikt nie wie. Nie 
spodziewa się większych zmian, sądzi, 
że wie wszystko o sobie i swojej rodzinie. 

Wkrótce jej czterdzieste urodziny, marzy 
, żeby choć raz odbyły się inaczej. Zanosi 
się jednak na kolejną, przygotowaną przez 
jej mamę, oszczędną kolację…

„Nic o Tobie nie wiem” - Mał-
gorzata Rogala

Weronika Nowacka jest szkolnym 
pedagogiem. Gdy wśród uczniów do-
chodzi do konfliktu, kobieta podejmuje 
się mediacji między ich rodzinami. Nie 
wie, że wkrótce przyjdzie jej zmierzyć 
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książki

się z jedną z najtrudniejszych spraw w 
zawodowej karierze.

Dla młodzieży

„Biuro śledcze Tomuś Orkiszek 
i Partnerzy” - Agnieszka Stelma-
szyk 

Seria detektywistyczna „Biuro śled-
cze. Tomuś Orkiszek i Partnerzy” jest 
skierowana do dzieci, które pierwsze 
próby czytania mają już za sobą. Jest 
to seria pełna humoru i zadziwiających 
zdarzeń, dzięki zabawnym bohaterom 
zachęci dzieci do czytania. Dorosła for-
ma książek detektywistycznych dodaje 
serii smaczku – to już nie są bajki dla 
maluchów.

Dla dzieci

Książki do posłuchania

„Dyrdymarki” – Marek Niedź-
wiecki, czyta autor

Marek Niedźwiecki po raz pierwszy 
ujawnia tajemnicę swojego głosu… Mówi 
o… życiu na antenie i poza nią, muzyce i 
ciszy, PRL-u i współczesności, niezwy-
kłych podróżach i zwykłej codzienności.

Marek Niedźwiecki, jeden z najpopu-
larniejszych dziennikarzy muzycznych i 
być może najwspanialszy głos w historii 
Polskiego Radia, zaprasza do siebie. Do 
obejrzenia kolekcji 15 tysięcy płyt, do 
wysłuchania prywatnej listy płyt wszech 
czasów, do podróży po ulubionych miej-
scach na świecie.

„Kroniki Archeo, Złoty szlak” 
– Agnieszka Stelmaszyk, czytają: 
Maksymilian Bogumił i Wojciech 
Żołądkowicz

Tajemnica! Afryka! Wykopaliska! 
Dzika przygoda! Ostrowscy i Gardne-

rowie wraz z panną Ofelią lecą na wakacje 
do Afryki. W planach mają zwiedzanie 
Nairobi, safari w rezerwacie Masai Mara, 
wycieczkę do Mombasy, rejs statkiem 
i podziwianie rafy koralowej. Niespo-
dziewanie ich plany komplikuje tajem-
nicze zniknięcie archeolożki na Pusty-
ni Nubijskiej. Rodzice muszą zostawić 
dzieci pod opieką panny Ofelii i ruszyć 
koleżance na ratunek. Jakby tego było 
mało, młodzież też wpada w kłopoty. 
Czy ma z tym coś wspólnego zaginiona 
walizka, a może tajemnicza torba, która 
zaplątała się wśród ich bagażu, a może 
notes dziadka z mapą skarbów…

Dostepność całego księgozbioru znaj-
duje się w kalatogu on-line na stronie 
www.bibldop.pl

Ilona Łysiak, Bibliotekarka 
Gminna Biblioteka Publiczna i 
Centrum Kultury w Dopiewie
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kultura / poezja

Ukazał się pierwszy numer kwartal-
nika „Misjonarz z Palędzia”, którego wy-
dawcą jest Towarzystwo Przyjaciół Ojca 
Mariana Żelazka. To nowa inicjatywa 
palędzian, dla których pochodzący z ich 
miejscowości nestor polskich misjonarz, 
znany m.in. z opieki nad trędowatymi 
i działalności oświatowej w Indiach, 
jest siłą napędową - spirytus movens. 
Werbista spędził w Indiach 56 lat - naj-
pierw w dżungli wśród Awidasów, potem 
w Purii nad Zatoką Bengalską. Od 11 
lutego 2018 r. trwa proces beatyfikacji o. 
Mariana Żelazka (1918-2006), rozpoczę-
ty w jego kościele parafialnym w Purii. 
88-letnie życie misjonarza oraz 19-letnia 
historia i plany Towarzystwa z pewnością 
dostarczą wielu tematów do kolejnych  
numerów kwartalnika.

Towarzystwo Pamięci Ojca Mariana 
Żelazka z Palędzia powstało w 2002 r. 
w związku z wizytą duchownego w Pol-
sce i rodzinnym Palędziu. Ma na swoim 
koncie przygotowanie wielu wizyt du-

Pamiętają o misjonarzu z Palędzia

chownych z Indii, następców  i współ-
pracowników o. Mariana, werbistów 
z ośrodków w kraju i przedstawicieli 
rodziny misjonarza. Przygotowało al-
bumy, płyty i wystawy o nim. Co roku, 
w rocznicę śmierci o. M. Żelazka, orga-
nizuje obchody związane z patronem. 
Obecnie liczy 15 członków.

Z inicjatywy palędzkiego Towarzy-
stwa Pamięci Ojca Mariana Żelazka  
3 lata temu Gmina Dopiewo postawiła 
przy ul. Nowej w Palędziu pamiątkową 
tablicę przybliżającą postać duchownego 
– obok niej kiedyś stał dom rodzinny 
Żelazków. Odsłonięciu tablicy towarzy-
szyły jubileuszowe obchody, związane ze 
100-leciem urodzin misjonarza. W związ-
ku z nominacją  o. M. Żelazka do Nagrody 
Nobla w 2002 r., za sprawą Towarzystwa, 
jedna z ulic w Palędziu otrzymała jego 
imię, a 5 lat później na ścianie świetlicy 
wiejskiej w Palędziu wmurowano tablicę 
upamiętniającą jego wizytę. 2 lata później 
na głównym skrzyżowaniu miejscowości 

Przedwiosenna aura
Dopiero co 
wiązka przebiśniegów 
przebiła derę  
zmrożonego śniegu, 
drzewo magnolii, 
z kokonów pąków 
zbiera się, by uwolnić 
przecudnej urody kielichy. 
 
Niebawem orszak promieni, 
wprowadzi damę. 
Ubrana na zielono,  
z sukni strzepnie  
brosze stokrotek.

5 III 2021

Iskierka radości
Z oczami wbitymi w nieokreśloność, 
wsłuchuje się w szept myśli, 
skropionych bezsiłą.
Nitki niepoukładanych wątków, 
wypełzając z komórek 
tworzą nieład, 
którego nie sposób 
pozwijać w motek.
Pętelka po pętelce, 
z szydełkiem w dłoni 
i iskierką radości w oczach, 
udało się wydziergać 
ścieżkę wyjścia  z labiryntu.

2 III 2021

stanął pomnik poświęcony duchowne-
mu, wokół którego zagospodarowano 
zielenią skwer. Jedno z rond Gminy 
Dopiewo, znajdujące się przy kościele 
w Skórzewa, w którym Marian Żelazek 
został ochrzczony, otrzymało w 2018 r. 
imię zasłużonego werbisty z Palędzia.  

Adam Mendrala,  
fot. Arch. Towarzystwa  

i UG Dopiewo

Przedwiośnie
Strumyki promieni
Po deszczowym poranku, 
lizane słońcem dachówki 
nabierają ostrzejszych barw.
Żar lejący się  
Strumykami promieni 
staje się ciężki do zniesienia.
Pod zielonym wachlarzem koron, 
łapie oddech na dalszą drogę. 
Tyle przed nią, ile za nią.
Pragnienie odzywa się bezsiłą. 
Wmawianie sobie – dasz radę, 
resztkami sił,  
prowadzi  ją  do źródełka.
Jest!!! Jest woda!
Jakby od niechcenia, 
kropla po kropli kapie na dłonie. 
Po godzinie, a może mniej, 
udaje się zgasić żar na języku.

18 I 2021

Przedwiosennie
Muskane ciepłem
słonecznych iglic
z wolna budzą się
drzewa.
Zieleń wyścibia nosy.

Ciasne kryjówki pąków,
rozwierają podwoje.

Rozbudzone
zaczyna oddychać
rześkim powietrzem.

Tylko noce
ścielą się strzępami bieli.

16 II 2015

W tę piękną noc
To była noc 
piękniejsza od pięknych. 
 
Przyklęknął na obu kolanach. 
Tren mlecznej mgły rozerwał się, 
jakby przeczuwał piękno chwili. 
 
Księżyc miał gdzie rozsypać 
rozpleciony warkocz smugi. 
 
Po przyjęciu pierścionka 
wtuleni w ramiona, 
z niebem pełnym gwiazd w oczach, 
przeszli szpalerem 
śnieżno-białych brzóz. 

17 II 2021

Autorka: Aldona Latosik 
aldona51@poczta.fm
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sport

Już po raz VIII Gmina Dopiewo 
przyznała stypendia sportowe, które 
wypłacane są przez 10 miesięcy w wy-
sokości od 200 do 400 zł co miesiąc,  
w zależności od sukcesów osiągniętych 
w roku poprzednim. 

Uroczyste wręczenie stypendiów 
na 2021 r. odbyło się, z zachowaniem 
standardów sanitarnych dotyczących 
covid-19,  5 marca o godz. 17:00 w hali 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Dopiewie. 

Na spotkanie przybyli stypendyści 
oraz przedstawiciele samorządu: pełniący 
funkcję Wójta Gminy Dopiewo - Zbyszko 
Górny, Przewodniczący Rady Gminy – 
Leszek Nowaczyk, radni:  Ilona Łysiak, 
Jan Bąk i Paweł Jazy oraz członek ka-
pituły Stypendium Sportowego dr Ewa 
Bąk. Spotkanie poprowadził dyrektor 
GOSiR Dopiewo Marcin Napierała. 

Wśród 12 stypendystów połowa to 
przedstawiciele sztuk walki - teakwondo 
i karate. Po dwóch przedstawicieli ma 
koszykówka i piłka ręczna. Po jednym 
– piłka nożna i żeglarstwo.

Stypendystami sportowymi Gminy 
Dopiewo w 2021 r. są: 
• Zofia Kubiaczyk z Palędzia - te-

akwondo olimpijskie, 
• Filip Tierling ze Zborowa - karate 

Stypendyści sportowi Gminy Dopiewo 

Jak co roku o tej porze Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopie-
wie przygotowuje się do organizacji 
„Biegu o Koronę Księżnej Dąbrówki”. 
W roku ubiegłym zawody nie odbyły się 
z powodu pandemii COVID – 19. W tym 
roku nadal walczymy z przeciwnościami 
i ograniczeniami, ale towarzyszy nam z 
pozytywne nastawienie i chcemy podjąć 
się organizacji.  

Z uwagi na trudną sytuację zmienimy 
zasady zapisów.  Ruszą one 1 kwietnia, 
natomiast opłaty zaczniemy pobierać do-
piero w maju. Jeśli panujące obostrzenia 
pozwolą na organizację imprezy. „Bieg 
o Koronę Księżnej Dąbrówki” zaplano-

Zapisy na „Bieg  o Koronę Księżnej Dąbrówki”
wany jest standardowo na 
ostatnią niedzielę maja – w 
tym roku to 30.05.2021 r. (ale 
biorąc pod uwagę trudności 
związane z koronawirusem, 
nic nie jest pewne) Będzie 
odbywał się na terenie la-
sów zakrzewsko – palędz-
kich. Trasa biegowa to 10 
km, natomiast trasa nordic 
walking – 7,5 km. 

Mamy nadzieję, że sytuacja epide-
miczna pozwoli na organizację zawodów 
i wszyscy miłośnicy biegania i nordic 
walking spotkają się na starcie. 

Aktualne informacje będzie można 

znaleźć na stronie internetowej www.go-
sirdopiewo.pl i www.koronadabrowki.pl .

Paulina Nowacka, GOSiR Dopiewo

Mimo pandemii  dopiewskim „Bo-
brom” udało się wyjechać na rozgrywki 
warszawskiej Ligi Ultimate, które odbyły 
się z zachowaniem koronawirusowych 
obostrzeń. Po lutowych zmaganiach dru-
żyna wróciła z kompletem zwycięstw. 
Po dwóch kolejkach Brave Beavers jest 
liderem rankingu, w którym sklasyfiko-
wanych jest 19 drużyn. Ostatnia kolejka 
miała odbyć się 21 marca, ale niestety 
ze względu na lockdown w wojewódz-
twie mazowieckim rozgrywki zostały 
przeniesione na kwiecień. 

MJ, fot. Michał Schiller

Najlepsi w Warszawie

olimpijskie WKF,
• Kajetan Kaczyński z Dąbrówki - 

koszykówka,
• Bartosz Komsta ze Skórzewa - karate 

olimpijskie WKF,
• Oliwia Malchrowicz z Palędzia - 

koszykówka,
• Patrycja Pawlak z Dopiewa - piłka 

ręczna,
• Dominika Hoffmann z Palędzia - 

piłka ręczna,

• Oliwia i Oliwier Muzsik,rodzeństwo 
z Dąbrówki - teakwondo olimpijskie,

• Jagoda Cyraniak z Dąbrowki - piłka 
nożna,

• Joanna Kiełczewska z Gołusek – 
żeglarstwo,

• Klaudia Kaźmierczak ze Skórzewa 
- karate olimpijskie WKF.

Paulina Nowacka  
Fot. Adam Mendrala
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Urząd Gminy Dopiewo
ul. Leśna 1c

62-070 Dopiewo
www.dopiewo.pl

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

polub nas zobacz nas
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