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Urzędniczki z Dopiewa włączyły 
się w akcję #DzieńSzpilek, publikując 
na fb kilka zdjęć, oznaczonych odpo-

Przylądek Nadziei
wiednim hasztagiem, 
prezentując się na nich 
w butach z obcasami. 
Za każde takie zdjęcie 
pewien butik zobowią-
zał się przekazać 2 zł 
na wsparcie Fundacji 
Na Ratunek Dzieciom 
z Chorobą Nowotwo-
rową, wspierającej 
wrocławską Klinikę 
Transplantacji Szpi-
ku, Onkologii i He-
matologii Dziecięcej 
„Przylądek Nadziei”. 
Ogólnopolska akcja 
przerosła wszelkie 
wyobrażenia, także 

organizatora. Wbita w ten sposób no-
wotworowi szpila warta była 223 810 

zł. Miło nam, że w tym zjednoczeniu sił 
traktowaniem raka kłującym obuwiem 
wzięły udział nasze  Panie.

Gdyby tak zdjęciem z odpowied-
nim hasztagiem udało się wbić szpilę 
koronawirusowi - to by było coś! Póki 
co siedzimy w czerwonej strefie „jak na 
szpilkach” w oczekiwaniu aż ludzkość 
odkryje antidotum, które pozwoli nam 
unicestwić koronawirusową ekspansję. 
Codzienne raporty z frontu walki z intru-
zem nie napawają optymizmem. Nie bez 
obaw śledzimy codzienne doniesienia  o 
liczbie zakażonych spośród poddanych 
testom minionej doby, o chorych i zmar-
łych, o zajętych i wolnych respiratorach, 
o dostępie do szpitalnych łóżek i fachowej 
opieki medycznej. Koronawirus niesiony 
drugą falą zalewa na czerwono kolejne 
połacie kraju i podbija słupki statystyk. 
22 października po raz pierwszy liczba 
zarażonych ujawnionych po testach z 
minionej doby osiągnęła w Polsce pię-
ciocyfrowy wynik. Kiedy na horyzoncie 
pojawi się nasz „Przylądek Nadziei”?   

TymCzasem
Adam Mendrala, Redaktor Naczelny,  

Kierownik Referatu  
Promocji i Rozwoju Gminy

Szkoła Podstawowa im. Astrid 
Lindgren w Dąbrowie od 22 paź-
dziernika znajduje się pod nadzorem 
epidemiologicznym. Tak zdecydował 
Sanepid. Powodem jest wykrycie 
koronawirusa u jednego z nauczy-
cieli. W domach pozostali wszyscy 
uczniowie, nauczyciele i pracownicy 
niepedagogiczni. Do 29 października 
nauka odbywać się będzie zdalnie, 
zgodnie z planem zajęć.

– Informację o wprowadzonych środ-
kach przeciwdziałania rozprzestrzenia-
niu się koronawirusa przekazałam  całej 
szkolnej społeczności, bezpośrednio po 
otrzymaniu decyzji Sanepidu. Wszyscy 
mają pozostać w domach i monitorować 
stan swojego zdrowia. Jestem w stałym 
kontakcie z Urzędem Gminy Dopiewo. 
Zastosowaliśmy środek zalecony przez 
Sanepid. Pracownik naszej szkoły, 
u którego stwierdzono podczas testów 
obecność koronawirusa, stosował się ry-

Szkoła w Dąbrowie pod nadzorem

gorystycznie do zasad bezpieczeństwa, 
nosił przyłbicę i maseczkę, wielokrotnie 
w ciągu dnia dezynfekował ręce i utrzy-
mywał dystans, dlatego poddani jesteśmy 
nadzorowi epidemiologicznemu, a nie 
kwarantannie. W związku z tym, mimo 
przejścia szkoły na tryb zdalny, rodzi-
ny naszych uczniów  i pracowników nie 
zostały poddane izolacji i mogą funk-
cjonować normalnie w życiu społeczno 
- zawodowym - powiedziała nam Elżbieta 
Zapłata - Szwedziak, Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Dąbrowie.

AM, Fot. Arch. SP Dąbrowa

Pierwszy przypadek korona-
wirusa w szkole na terenie Gminy 
Dopiewo wykryto 9 października. 
Wynik pozytywny testu potwier-
dził zakażenie u jednego z uczniów 
Szkoły Podstawowej im. Kawale-
rów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce. 
Klasa, do której uczęszcza chory 
uczeń, przebywała na kwaran-
tannie do 18 października. Dla 
uczniów tej klasy wprowadzono 
nauczanie zdalne. Pozostałe klasy 
szkoły uczęszczały w tym okresie na 
zajęcia stacjonarne. Decyzja o za-
stosowanych środkach  została podjęta 
przez dyrektora szkoły w porozumieniu 
z Powiatową Stacją Sanitarno - Epide-

Koronawirus u Kawalerów Uśmiechu

miologiczną i Urzędem Gminy Dopiewo. 
Sytuacja w szkole jest na bieżąco mo-
nitorowana.

AM, fot. Michał Juskowiak
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Wójt

Jak co roku, 14 października obcho-
dziliśmy „Dzień Edukacji Narodowej”, 
potocznie nazywany „Dniem Nauczy-
ciela”. Na terenie naszej gminy funkcjo-
nuje 6 szkół podstawowych, 2 zespoły 
szkolno-przedszkolne, 3 przedszkola 
publiczne oraz 6 przedszkoli prywat-
nych na prawach publicznych, do któ-
rych uczęszcza ponad 5 tys. dzieci. W 
placówkach oświatowych Gminy Dopiewo 
pracuje blisko 600 osób: 443 nauczycieli 
i 136 pracowników oświatowych. Fakty 
te skłaniają nie tylko do życzeń, ale i 
do refleksji.

 Doceniając wkład nauczycieli 
i  pracowników niepedagogicznych 
w rozwój gminnej oświaty, z okazji „Dnia 
Edukacji Narodowej”, życzę wszystkim 
naszym pracownikom oświaty satysfakcji 

Gminna oświata
z pracy, zdrowia i wytrwałości, zaan-
gażowania i kreatywności w radzeniu 
sobie z obecną sytuacją epidemiczną. 
Niech nasi uczniowie dają świadectwo 
dobrego wychowania i z przyjemnością 
chłoną wiedzę, którą im przekazujecie. 
Niech odnoszą sukcesy w życiu i nauce.

Gmina Dopiewo ciągle się rozwija, 
przybywa w niej nowych mieszkańców, 
którzy posyłają swoje pociechy do gmin-
nych placówek oświatowych. To skut-
kuje koniecznością ciągłej rozbudowy 
i modernizacji bazy oświatowej. Co roku 
przybywa budynków, w których uczą 
się nasi uczniowie. W zeszłym roku 
rozbudowaliśmy dwie szkoły podstawowe 
- w Dąbrowie i Konarzewie, a w tym 
roku przedszkole w Konarzewie. Obecnie 
powiększamy o kolejne skrzydło szkołę 

podstawowa w Dąbrówce.  Stworzenie 
nauczycielom i uczniom optymalnych 
warunków do pracy i nauki jest jednym 
z naszych priorytetów.

Ten rok jest dla oświaty rokiem szcze-
gólnym, ze względu na epidemię. Stawia 
przed dyrektorami placówek oświato-
wych, nauczycielami i wychowawcami 
wiele zadań i niełatwych do podjęcia 
decyzji. Mimo złożonej sytuacji nasze 
szkoły i przedszkola stale doskonalą 
warsztat pracy. Placówki wykorzystują 
metodę oceniania kształtującego, pole-
gającą na spojrzeniu na proces edukacji 
oczami ucznia i przygotowaniu go do 

odpowiedzialności 
za efekty tego pro-
cesu. Na całokształt 
tej metody składa się 
pięć strategii:
• formułowa-

nie celów i kry-
teria sukcesu,

• s z u k a n i e 
odpowiedzi na 
kluczowe pyta-
nia ,

• czteroele-
mentowa infor-
macja zwrotna 
s t a n o w i ą c a 
o dokonaniach, 

czyli o tym, co uczeń zrobił dobrze, 
co powinien poprawić, jak ma się 
dalej uczyć, jak należy poprawić 
pracę -  propozycje konkretnych 
działań umożliwiających mu roz-
wój i ocena koleżeńska;

• korzystanie nawzajem z wiedzy 
i umiejętności;

• samoocena, czyli przejęcie odpowie-
dzialności za to, czego i w jaki spo-
sób uczy się uczniów.

W gminnych placówkach 
wykorzystuje się w kształceniu 
również inne metody takie jak: 
metoda Montessori, metoda Friedricha 
Froebla, Plan Daltoński czy techniki 
pedagogiczne Celestyna Freineta. Szkoły 
i przedszkola realizują również wiele 
projektów edukacyjnych.

Nauczyciel to zawód, którego nie 
można uprawiać „z marszu”. Oprócz 

koniczności zdobycia formalnego wy-
kształcenia większość nauczycieli łą-
czy pracę z pasją. Ciągłe dokształcanie 
i podnoszenie kompetencji to w życiu 
pracownika pedagogicznego codzien-
ność. Namacalnym dowodem rozwija-
nia kwalifikacji są awanse zawodowe. 
W tym roku w szkołach i przedszkolach, 
dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Dopiewo 21 nauczycieli uzyskało 
stopień nauczyciela mianowanego, a 7 
stopień nauczyciela dyplomowanego, 
zdając stosowny egzamin przed Komi-
sją powołaną odpowiednio przez Wójta 
Gminy oraz Kuratora Oświaty. Tradycyj-
nie z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
miało miejsce wręczenie nagród Wójta 
dla nauczycieli - wyłonionych spośród 
zgłoszeń dostarczonych przez dyrekto-
rów placówek - za szczególne osiągnięcia 
w działalności dydaktyczno-wychowaw-
czej. W tym roku nagrodę otrzymało troje 
nauczycieli. Są to Pani Kinga Stefaniak 
z SP nr 1 w Skórzewie, Pani Agnieszka 
Schneider z SP nr 2 w Skórzewie oraz 
Pan Tomasz Andrys z SP w Dąbrowie. 

Jeszcze raz awansującym i nagrodzo-
nym nauczycielom serdecznie gratuluję, 
a wszystkim pracownikom oświaty życzę 
realizacji planów, spełnienia marzeń i 
dużo zdrowia!

Adrian Napierała
Wójt Gminy Dopiewo 
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Uchwały - XXII sesja

Uchwały podjęte 28 września 
2020 r. na XXII sesji Rady Gminy 
Dopiewo

Uchwała Nr XXII/286/20 w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji 
na prace konserwatorskie, restaura-
torskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków.

Uchwała Nr XXII/287/20 w sprawie 
nadania nazwy ulicy Ogrodowa w 
miejscowości Dopiewo. 

Uchwała Nr XXII/288/20 w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenu w 
miejscowości Dąbrówka, w rejonie 
ul. Dębowej, dla działek o nr ewid. 
1/370, 1/371 i 1/79, gmina Dopiewo. 

Uchwała Nr XXII/289/20 w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego w rejonie ulicy 
Ogrodowej i Młyńskiej w miejsco-
wości Dopiewo – etap A – część 1. 

Uchwała Nr XXII/290/20 w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenu w miej-
scowości Więckowice, w rejonie ul. 
Leśnej, dla działek o nr ewid. 130/10 
i 130/11, gmina Dopiewo.

Uchwała Nr XXII/291/20 w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenu w miej-
scowości Skórzewo, rejon ul. Ks. 
Kozierowskiego – część A – etap II. 

Uchwała Nr XXII/292/20 w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenu w miej-
scowości Skórzewo, w rejonie ulicy 
Szarotkowej, Szkolnej, Sportowej i 
Żeglarskiej, gmina Dopiewo.

Uchwała Nr XXII/293/20 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu w miejsco-
wości Palędzie, w rejonie ulicy Mo-
drzewiowej, gmina Dopiewo.

Uchwała Nr XXII/294/20 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu w obrębie 
ewidencyjnym Dopiewiec i Palędzie, 
w rejonie drogi powiatowej nr 2401P 
i linii kolejowej, gmina Dopiewo.

Uchwała Nr XXII/295/20 w spra-
wie trybu i sposobu powoływania 
i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego do spraw Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
w Dopiewie oraz szczegółowych wa-
runków jego funkcjonowania. 

Uchwała Nr XXII/296/20 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XVI/204/19 Rady 
Gminy Dopiewo z 18 grudnia 2019 

Rada Gminy

Podczas XXII sesji Rady Gminy 
Dopiewo, która odbyła się 28 września 
2020 r., radni podjęli 15 uchwał.

Plany miejscowe

Rada uchwaliła 4 miejscowe plany za-
gospodarowania przestrzennego (mpzp):
-  w Dąbrówce, w rejonie ulicy Dębowej, 

dla działek o nr ewid. 1/370, 1/371 i 
1/79 - w przedmiotowym planie dla 
ww. działek określono przeznaczenie 
jako tereny zabudowy mieszkanio-
wo-usługowej (MN/U) oraz tereny 
zieleni (Z). Powierzchnia opracowa-
nia wynosi ok. 0,0675 ha.     

-  w Dopiewie, w rejonie ulicy Ogro-
dowej i Młyńskiej – etap A – część 
1 - opracowanie planu miało na celu 
uregulowanie zasad zabudowy i za-
gospodarowania przedmiotowego te-
renu oraz zapewnienie prawidłowej 
obsługi komunikacyjnej przedmio-
towego obszaru. Przedmiotem opra-
cowania było wprowadzenie nowych 
terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wraz z terenami za-
budowy mieszkaniowo-usługowej 
i usługowej, zgodnie z ustaleniami 
Studium. Powierzchnia opracowania 
wynosi ok. 65 ha.

-  w Więckowicach, w rejonie ulicy Le-
śnej, dla działek o nr ewid. 130/10 i 
130/11 - plan w całości wprowadza 
tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Przedmiotem opra-
cowania planu była zmiana zapisów 
w zakresie możliwości lokalizacji 
budynku z zastosowaniem dowol-
nego usytuowania kalenicy głównej. 
Powierzchnia opracowania wynosi 
ok. 940 m2.    

-  w Skórzewie, rejon ul. Ks. Kozierow-
skiego – część A – etap II - plan w 

Relacja z XXII sesji  
Rady Gminy Dopiewo

większości wprowadza tereny zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
jednorodzinnej i usługowej. Plan za-
bezpiecza również tereny pod loka-
lizację usług sportu i rekreacji oraz 
zieleni urządzonej. Wprowadzony 
układ komunikacyjny stanowi kon-
tynuację układu komunikacyjnego 
zabezpieczonego już planistycznie 
w sąsiednich planach zagospodaro-
wania przestrzennego. Powierzch-
nia opracowania wynosi ok. 26 ha. 
Uchwalenie planu poprzedziło roz-
strzygnięcie rekordowych 155 uwag 
złożonych do projektu planu.
Radni przystąpili do sporządzenia 

kolejnych 3 mpzp:
-  w Skórzewie, w rejonie ulicy Szarot-

kowej, Szkolnej, Sportowej i Żeglar-
skiej - teren wskazany do opracowa-
nia nie jest objęty obowiązującym 
miejscowym planem. Przedmiotem 
opracowania planu jest określenie 
zasad zagospodarowania terenu, 
poprzez określenie parametrów i 
wskaźników kształtowania zabu-
dowy w tym również zasad obsługi 
komunikacyjnej terenów objętych 
przystąpieniem do opracowania pla-
nu. Zgodnie z ustaleniami Studium, 
dla terenu objętego przystąpieniem 
do opracowania planu określono kie-
runek zagospodarowania jako tereny 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej 
(M1U). Powierzchnia opracowania 
wynosi ok. 11 ha.

-  w Palędziu, w rejonie ulicy Modrze-
wiowej - teren wskazany do opra-
cowania jest objęty obowiązującym 
miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego, zatwierdzo-
nym Uchwałą Nr XXXIV/430/17 
Rady Gminy Dopiewo z 25.09.2017 
r. Zgodnie z ustaleniami Studium, 
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Rada Gminy

Dotacje na zabytki

Radni określili zasady udzielania 
dotacji na prace konserwatorskie, re-
stauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków. Dotacja pozwoli na utrzymanie 
cennych obiektów znajdujących się na 
terenie Gminy Dopiewo, umożliwiając 
podjęcie przez właścicieli i użytkowników 
obiektów zabytkowych prac konserwa-
torskich, poprawiając ich stan techniczny 
i estetyczny, jak i przyczyniając się do 
zachowania dziedzictwa kulturowego 
gminy. Dotacja może być udzielona w 
wysokości do 50% nakładów koniecznych 
na wykonanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych 
przy zabytku. Jeżeli zabytek posiada 
wyjątkową wartość historyczną, arty-
styczną lub naukową albo wymaga prze-
prowadzenia złożonych pod względem 
technologicznym prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych, 
albo gdy sytuacja wymaga niezwłocznego 
podjęcia prac lub robót budowlanych przy 
zabytku, dotacja może być udzielona w 
wysokości do 90% nakładów koniecz-
nych na wykonanie tych prac lub robót 
budowlanych.

Dofinansowanie  
Poznańskiej Kolei  
Metropolitalnej

Rada udzieliła pomocy finansowej 
Województwu Wielkopolskiemu z prze-
znaczeniem na realizację zadania pn. 
„Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych 
przewozów pasażerskich na obszarze od-
działywania Aglomeracji Poznańskiej 
poprzez zwiększenie ilości połączeń ko-
lejowych – dofinansowanie Poznańskiej 
Kolei Metropolitalnej (PKM)”. Pomoc 
finansowa zostanie udzielona w formie 
dotacji celowej ze środków budżetu w 
latach 2021-2023, w wysokości 938.253 
zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem, 
które miało charakter intencyjny, Powiaty 
oraz Gminy zadeklarowały partycypację 
w kosztach uruchomienia dodatkowych 
połączeń kolejowych na ww. linii ko-
munikacyjnej.

Inne sprawy

Ponadto Rada dokonała zmian w 
uchwale budżetowej i wieloletniej pro-
gnozie finansowej, podjęła 1 uchwałę 
związaną z nazewnictwem ulic oraz 
zmieniła uchwałę w sprawie trybu i 
sposobu powoływania i odwoływania 
członków Zespołu Interdyscyplinarnego 
do spraw Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie w Dopiewie oraz szczegółowych 
warunków jego funkcjonowania. Zmiana 
wynika z potrzeby dostosowania stanu 
normatywnego do istniejących obecnie 
warunków zewnętrznych oraz ma na celu 
usprawnienie pracy Zespołu.

Damian Gryska,  
Biuro Rady Gminy Dopiewo

Fot. Adam Mendrala

r. w sprawie uchwały budżetowej 
na 2020 r. 

Uchwała Nr XXII/297/20 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XVI/203/19 Rady 
Gminy Dopiewo z 18 grudnia 2019 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Dopie-
wo na lata 2020-2030. 

Uchwała Nr XXII/298/20 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr IV/46/19 Rady 
Gminy Dopiewo z dnia 28 stycznia 
2019 r. w sprawie udzielenia pomo-
cy finansowej dla Powiatu Poznań-
skiego. 

Uchwała Nr XXII/299/20 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Wo-
jewództwu Wielkopolskiemu.

Uchwała Nr XXII/300/20 w sprawie 
emisji obligacji komunalnych. 

DG

dla terenu objętego przystąpieniem 
do opracowania planu określono 
kierunek zagospodarowania jako 
tereny zabudowy mieszkaniowej z 
działalnością gospodarczą (M1U). 
Powierzchnia opracowania wynosi 
ok. 2,5 tys. m².

-  w obrębie ewidencyjnym Dopiewiec i 
Palędzie, w rejonie drogi powiatowej 
nr 2401P i linii kolejowej - teren wska-
zany do opracowania nie jest objęty 
obowiązującym miejscowym planem. 
Przedmiotem opracowania planu jest 
określenie zasad zagospodarowania 
terenu, poprzez określenie parame-
trów i wskaźników kształtowania za-
budowy w tym również zasad obsługi 
komunikacyjnej terenów objętych 
przystąpieniem do opracowania pla-
nu. Zgodnie z ustaleniami Studium, 
dla terenu objętego przystąpieniem 
do opracowania planu określono kie-
runek zagospodarowania jako tereny 
rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 
Powierzchnia opracowania wynosi 
ok. 74 ha.
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Gmina Dopiewo uplasowała się na 
242 miejscu wśród 1537 gmin wiejskich 
w Polsce w rankingu „Liderzy samo-
rządowych inwestycji 2017-2019” przy-
gotowanym przez pismo „Wspólnota”. 
Powiat Poznański zajął 64 miejsce wśród 
314 powiatów w kraju. Województwo 
wielkopolskie znalazło się na 11 pozy-
cji, z kolei Miasto Poznań na 5 wśród 
miast wojewódzkich.

Najwyżej z Powiatu Poznańskiego 
sklasyfikowano Suchy Las – miejsce 

Wysoko w rankingu
14, a najniżej Murowaną Goślinę – 
miejsce 548 miejsce (w kategorii gmin 
miejsko – wiejskich). Poprzednio Gmina 
Dopiewo zajmowała miejsca: 108 (lata 
2016 – 2018) i 99 (lata 2015 – 2017), 
co miało związek z prowadzeniem  wiel-
konakładowych inwestycji. Wydatki 
inwestycyjne, zwłaszcza w mniejszych 
jednostkach, cechują się znaczną cy-
klicznością - w poszczególnych latach 
mogą być bardzo wysokie, co wiąże się  
np. z realizacją inwestycji strategicznej, 

by potem okresowo spadać do znacznie 
niższego poziomu.

Ranking inwestycyjny jest jednym 
z najbardziej przejrzystych zestawień 
o stabilnej metodologii. Pod uwagę 
brane są wszystkie wydatki majątko-
we poniesione w ostatnich trzech lat 
(w tym przypadku 2017-2019). W ten 
sposób unikamy dużych, chwilowych 
wahań wskaźnika będącego podstawą 
klasyfikacji. Ranking drukowany jest 
w piśmie „Wspólnota” od prawie 20 lat.

Michał Juskowiak

Uczniowie z gminy Dopie-
wo będą bezpieczniejsi

Pierwszoklasiści z podpoznańskich 
gmin do szkoły będą nosić nie tylko ma-
seczki, ale też odblaskowe kamizelki. Na 
początku października odbyła się sym-
boliczna inauguracja corocznej akcji. To 
już 19. edycja programu, który wpisuje 
się w politykę Powiatu Poznańskiego na 
rzecz bezpieczeństwa jego mieszkańców. 

Do tej pory samorząd rozdał ponad 
70 tys. kamizelek i elementów odbla-
skowych. Teraz kolejne 7 tysięcy trafi 
do uczniów klas pierwszych wszystkich 
podstawówek w regionie. Otrzymają je 
także uczniowie zespołu szkół w Dopie-
wie i Więckowicach oraz podstawówek 
w Dąbrowie, Dąbrówce, Dopiewcu, Ko-
narzewie, Skórzewie. 

W trosce o komfort, a przede wszyst-
kim o bezkolizyjność podróży rowerem, 
dużo inwestujemy w rozwój sieci ścieżek. 
Chcemy, aby najmłodsi cykliści nosili też 
odblaski i przypominali towarzyszącym 
im dorosłym, że warto zadbać o lepszą 
widoczność na drodze.

W tegorocznej akcji do blisko 100 
podstawówek trafią odblaski za 85 tys. zł. 
Wcześniej szkoły odebrały też płyny oraz 
specjalne urządzenia do bezdotykowej 
dezynfekcji rąk. Powiat przeznaczył na 
ten cel ok. 100 tys. zł. 

Akcja prowadzona jest przez Staro-
stwo Powiatowe, Komendę Miejską Policji 

Porozmawiajmy o Powiecie
i Komendę Miejską Państwowej Straży 
Pożarnej w Poznaniu. Zazwyczaj każde-
mu spotkaniu towarzyszyła pogadanka 
o bezpieczeństwie w domu i w ruchu 
drogowym. Dzieci chętnie chwaliły się 
swoją wiedzą na temat np. postępowa-
nia w wypadku pożaru oraz słuchały o 
zagrożeniu, jakie stwarza tlenek węgla. 
W tym roku, ze względu na sytuację epi-
demiczną, kamizelki trafią do urzędów 
gmin i stamtąd dopiero będą rozdyspo-
nowywane do placówek oświatowych.

Do wygrania  
czujka czadu

Właśnie wystartowała dziewiąta edy-
cja konkursu „Czujka tlenku węgla może 
uratować Twoje życie” organizowanego 
wraz z Komendą Miejską Państwowej 
Straży Pożarnej w Poznaniu. 

Ma on na celu zachęcić do insta-
lowania w domach czujnika czadu. W 
poprzednich latach rozdaliśmy tysiące 
takich urządzeń. Wychodzimy z założe-
nia, że to bardzo cenna inicjatywa. Tym 
bardziej, że w okresie zimowym cały czas 
dochodzi do zatruć tlenkiem węgla. A 
czujka to najtańszy i najprostszy sposób 
na zabezpieczenie domu przed czadem, 
który jest gazem bezbarwnym, bezwon-
nym i co najgorsze silnie trującym. Nie 
bez powodu zresztą nazywamy go „ci-
chym zabójcą”. Można się jednak przed 
nim skutecznie bronić, instalując właśnie 
wspomnianą czujkę, która śmiertelne 
zagrożenie zatruciem wykrywa już we 
wczesnej fazie i wydając głośny sygnał 
dźwiękowy ostrzega przed czyhającym 
niebezpieczeństwem. Warto więc takie 
małe urządzenie zainstalować w swoim 
domu. Jak je zdobyć? Wystarczy wziąć 
udział w naszym konkursie.

Jest on skierowany do mieszkańców 
Powiatu Poznańskiego, którzy prawi-
dłowo wypełnią ankietę. Losowanie 10 
nagród odbywać się będzie co dwa tygo-
dnie. Konkurs potrwa do 31 marca 2021 
roku. Regulamin, formularz i wszystkie 
informacje są dostępne na stronie inter-
netowej www.powiat.poznan.pl

Powiat Poznański wśród 
liderów samorządowych

Tytuł „Super Powiat” oraz 2. miej-
sce w Ogólnopolskim Rankingu Gmin 
i Powiatów 2019 dla powiatu poznań-
skiego. Samorząd powtórzył sukces z 
ubiegłego roku. 

Powiat poznański klasyfikowany 
był w kategorii powyżej 120 tysięcy 
mieszkańców i tradycyjnie już znalazł 
się w ścisłej czołówce najlepszych oraz 
najbardziej rozwojowych samorządów. 
Lepszy okazał się tylko Powiat Kielecki. 
Na najniższym stopniu podium w tej 
kategorii znalazły się ex aequo Powiat 
Kartuski i Powiat Cieszyński. 

Oceniając jednostki samorządu tery-
torialnego eksperci Związku Powiatów 
Polskich wydają opinię według kryteriów 
ujętych w dziesięciu grupach tematycz-
nych, takich jak działania proinwesty-
cyjne, rozwiązania poprawiające jakość 
obsługi mieszkańców oraz funkcjonowa-
nia jednostki samorządu terytorialnego. 
Punktowane jest również wzmacnianie 
społeczeństwa informacyjnego oraz 
obywatelskiego, zarządzanie bezpie-
czeństwem informacji czy promocja 
ochrony zdrowia i pomocy społecznej. 
Pod uwagę brane jest wspieranie działań 
na rzecz gospodarki rynkowej, rozwój 
inicjatyw ekoenergetycznych i proekolo-
gicznych, współpraca zarówno krajowa, 
jak i międzynarodowa, a także działania 
promocyjne.

Kolejność na liście wyróżnionych 
uzależniona jest od wyników osiąganych 
przez samorząd przez cały rok oraz od 
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zrealizowanych działań. Tegoroczny 
wynik to zasługa wszystkich – pracow-
ników, zarządu, ale przede wszystkim 
mieszkańców. 

Zestawienie jest aktualizowane przez 
ekspertów w trybie on-line i trwa od 
stycznia do grudnia, dzięki temu na 
bieżąco śledzić można funkcjonowanie 
samorządów terytorialnych. Na koniec 
roku lider otrzymuje prestiżowy tytuł 
„Dobry Polski Samorząd”. Ponadto „Super 
Powiatem” mianowany jest ten, która 
uzyskał największy procentowy udział 
realizacji wszystkich kategorii, jak wła-
śnie nasz samorząd – na 63 kryteria w 59 
byliśmy najlepsi. To pokazuje, że rozwi-
jamy się prężnie i w dobrym kierunku. 

Ranking to bezpłatny, dobrowolny 
konkurs. Laureaci typowani są w podziale 
na powiaty w zależności od liczby miesz-
kańców, miasta na prawach powiatu, 
gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz 

wiejskie. Więcej informacji na temat ze-
stawienia oraz laureatów w pozostałych 
kategoriach można znaleźć na stronie 
www.ranking.zpp.pl

Podziękowania
W imieniu własnym, starosty po-

znańskiego i całego zarządu, dziękuję 
wszystkim za płynące życzenia zdrowia 
i wyrazy wsparcia. Są one dla nas tym 
cenniejsze, że dokładamy wszelkich sta-
rań, aby obecna, trudna sytuacja epide-
miologiczna nie stawała na przeszkodzie 
w normalnym funkcjonowaniu urzędu. 
Starostwo Powiatowe cały czas przyjmuje 
klientów w reżimie sanitarnym.

Dokładamy wszelkich starań, aby 
załatwiając swoje sprawy, mieszkań-
cy powiatu mogli zrobić to w sposób 
sprawny, skuteczny, a przede wszyst-
kim bezpieczny. Na terenie budynków 
przy Jackowskiego i Słowackiego w 

Poznaniu oraz w naszych jednostkach 
i filiach obowiązuje zakrywanie nosa i 
ust, rozmieszczone są też stacje do de-
zynfekcji rąk. 

Zachęcam do ograniczania wizyt 
w urzędzie i do kontaktowania się te-
lefonicznie czy e-mailem. Numery do 
poszczególnych wydziałów oraz wszelkie 
bieżące informacje dostępne są na www.
bip.powiat.poznan.pl i www.powiat.po-
znan.pl. Pamiętajmy, że dziś wiele kwestii 
urzędowych można rozwiązać on-line. 

Tomasz Łubiński
 Wicestarosta Poznański 

Fot. Archiwum T. Łubińskiego 

Zapraszamy do odwiedzania strony: 
powiat.poznan.pl

To w obecnej sytuacji dziedzina szc-
zególnie ważna i wrażliwa. Od tego, co 
dzieje się w szkołach, zależy przecież 
zdrowie dużej części społeczeństwa. 
Warto więc sobie uświadomić, jak ważne 
jest prowadzenie i finansowanie szkół, 
nie tylko zresztą w trudnych czasach 
pandemii.

Problem finansowania oświaty od 
wielu lat budzi kontrowersje. Zmagałem 
się z tym zagadnieniem jeszcze podczas 
mojej pracy na rzecz Gminy Dopiewo. 
Subwencja oświatowa, przekazywana 
przez rząd samorządom, nie pokrywa 
wydatków związanych z prowadzeniem 
szkól. Przepisy wynikające z ustawy są 
jednoznaczne: pieniędzy od rządu po-
winno wystarczyć na wynagrodzenia dla 
nauczycieli, personelu pomocniczego, 
na utrzymanie placówek.

Jak wygląda rzeczywistość? Każdy, 
kto ma związek z samorządami, dobrze 
wie, że całkowicie odbiega to od tego, co 
stanowi prawo. Przekazywanych przez 
rząd pieniędzy nie wystarcza nawet na 
wynagrodzenia dla nauczycieli. Subwenc-
ja przeliczana jest proporcjonalnie na 
jednego ucznia. W tym roku wynosi 
ona ok. 6 tys. zł. Taka właśnie kwota, 

Nasza droga oświata
przemnożona na liczbę uczniów, zasila 
budżet danego samorządu.

Występują jednak problemy natu-
ry organizacyjnej. Obowiązują bowiem 
normy dotyczące podziału na oddziały 
szkolne. Operuje się takimi liczbami, 
jak 24, 26, czy 28 uczniów, zależnie od 
tego, czy lekcje nie wymagają ćwiczeń, 
podziału na zespoły. Gdy w klasie jest 
więcej uczniów niż 30, obligatoryjne jest 
dokonanie podziału na dwa oddziały. 
Nauczycieli prowadzących każdy taki 
oddział trzeba wynagradzać. Gdy w jed-
nym oddziale znajdzie się kilku uczniów 
więcej niż przewiduje przepis, trzeba 
dokonać podziału powodując wyrwę 
finansową.

Nie ma możliwości, by dyrektor sz-
koły, lub prowadzący oświatę samorząd, 
w momencie nieznacznego przekrocze-
nia normy, utrzymał klasę za te same 
pieniądze. W takiej sytuacji trzeba ją 
przecież podzielić, czyli pomnożyć koszty. 
W odwrotnej sytuacji, czyli gdy uczniów 
jest mniej niż określa norma, samorząd 
chce połączyć placówki szkolne. Nie doko-
na tego jednak bez zgody kuratora, ten 
zaś niechętnie godzi się na likwidację 
szkoły z powodu małej liczby uczniów.

Sytuacja taka często występuje w 
ośrodkach wiejskich. Według aktu-
alnych wyliczeń,80 procent gmin wie-
jskich będzie miało poniżej 5 tysięcy 
mieszkańców. Oddziały szkolne w 
niewielkich miejscowościach mają po 
zaledwie kilku uczniów. Naturalnym 
ruchem byłoby połączenie oddziałów 
z różnych szkół, by zminimalizować 
koszty. Co jest ruchem naturalnym 
w innych krajach - a wiemy o tym, bo 
kontaktujemy się z samorządami gmin 
dla Dopiewa partnerskich – u nas jest 
to trudne do zrealizowania.

Za wynagradzanie nauczycieli i 
personelu w stu procentach odpowia-
da państwo. Za utrzymanie placówek 
szkolnych odpowiada samorząd. To 
zdrowe rozwiązanie, bo kto chce mieć 
szkoły stojące na wyższym poziomie, 
z nowocześniejszymi rozwiązaniami, 
musi za to zapłacić. Państwo powinno 
wynagradzać pracowników choćby z tego 
powodu, że to ono decyduje o wysokości 
nauczycielskiego pensum. Inna sprawa, 
że ustala je na jednakowym poziomie 
dla nauczycieli wszystkich przedmiotów. 
Trudno to zaakceptować, bo stopień zaan-
gażowania się nauczycieli w pracę, w 
przygotowanie się do prowadzenia lekcji, 
bywa różny.

Jeżeli tak zwany organ prowadzą-
cy chce w dobrej wierze, kierując się 
racjonalnymi przesłankami dokonać 
reorganizacji szkoły, zawsze musi się 
liczyć z oporem mieszkańców. Nie za-
wsze rozumieją oni finansowe potrze-
by i uwarunkowania gminy. Ten opór, 
zwykle podyktowany nieprawdziwymi 
przesłankami, często oderwany od rzec-
zywistości, popierany jest przez organy 
państwa. I nie dzieje się to tylko teraz. 
Pamiętam, że kiedy tylko chcieliśmy 
dokonać przesunięć organizacyjnych, 
organ nadzorujący musiał to rozważyć 
i zaakceptować lub nie.

Podobnie przedstawia się uczest-
niczenie przedstawicieli kuratorium w 
komisjach konkursowych. Mają oni głos 
rozstrzygający podczas wyboru dyrek-
torów szkół. Skoro samorząd jest organem 
prowadzącym, to właśnie on powinien 
decydować o powołaniu dyrektora, z 
którym będzie musiał współpracować, 
wspólnie z którym będzie realizował 
politykę oświatową.

Dziś oświata jest dziedziną znajdu-
jącą się w centrum uwagi. Wielu nauczy-
cieli osiągnęło już, lub właśnie osiąga 
wiek emerytalny. Niejeden z nich chciałby 
jeszcze popracować, nie spieszy im się 
z przechodzeniem w stan spoczynku. 
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Okres zagrożenia epidemiologicznego, 
a szkoły to miejsce pod tym względem 
szczególne, powoduje jednak, że boją się 
oni zachorowania. Wielu z nich korzysta 
ze zwolnień lekarskich. To skazuje dyrek-
torów szkół i władze gmin na problemy. 
Ministerstwo uznało, że wszystko jest 
w rękach dyrekcji i samorządu, muszą 
spełnić odgórnie wyznaczone wymogi 
sanitarne, zadbać o środki do dezynfekcji 
i inne zabezpieczenia.

Tylko urzędnicy bez wyobraźni mogą 
twierdzić, że poprzesuwanie przerw 
między lekcjami, by dzieci miały jak 

najmniejszy kontakt, nie jest żadnym 
problemem. Nauczyciele nie pracują 
przez cały dzień w jednej klasie. Jeżeli 
lekcje będą ruchome, trudno im będzie 
dostosować się do rozmaitych godzin 
obowiązujących dla różnych oddziałów. 
Dyrektorzy szukają trafnych rozwiązań, 
zdarzają się przypadki zamknięcia sz-
kół dla stacjonarnej nauki, ale nie na 
każdą decyzję otrzymają zgodę. Im mniej 
kontaktów między uczniami, tym lepiej 
– o tym wiedzą wszyscy. Nie wszyscy 
jednak godzą się na danie dyrektorom, 
odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w 

szkołach, wolnej ręki.
Wiele zresztą zależy od rodziców 

uczniów. Wysłanie części z nich na naukę 
zdalną rodzi kłopoty. Trzeba im zapewnić 
opiekę, często kosztem pracy zawodowej. 
Poza tym nie wszyscy uczniowie mają 
dostęp do komputera z internetem i do 
innych środków łączności.

Andrzej  Strażyński
Przewodniczący  

Komisji Komunikacji,
Budownictwa i Infrastruktury,  

Rady Powiatu Poznańskiego

FDS - wsparcie inwestycji 
drogowych

W lipcu i sierpniu br. samorządy 
składały wnioski o dofinansowanie w 
ramach Funduszu Dróg Samorządowych 
(FDS) na rok 2021. W ramach nowego 
naboru do gmin i powiatów województwa 
wielkopolskiego trafi ponad 228 mln zł. 
Cieszący się coraz większym zaintereso-
waniem FDS to wsparcie dla inwestycji 
realizowanych na drogach samorządo-
wych. W założeniu FDS ma być impul-
sem do przyspieszenia powstawania 
nowoczesnej infrastruktury drogowej 
na szczeblu lokalnym, poprawiającym 
funkcjonowanie i rozwój gospodarki 
oraz jakość życia obywateli.

Fundusze na drogi i atrakcyjna historia
Zanim powołany został FDS, sa-

morządy także otrzymywały rządowe 
wsparcie na drogi lokalne; przed 2019 r. 
istniał Program rozwoju gminnej i powia-
towej infrastruktury drogowej. W latach 
2016-2020 łączna kwota jaką otrzymał 
Powiat Poznański i gminy powiatu z 
rządowych programów budowy dróg 
lokalnych to blisko 87 mln zł. Efektem 
tego były łącznie 62 inwestycje drogowe. 
Sam Powiat Poznański w ostatnich 5 
latach otrzymał ponad 35 mln zł. Z tych 
środków dofinansowane zostały m.in.: 
rozbudowa drogi powiatowej Dopiewo-
-Poznań od początku węzła Dąbrówka do 
ul. Zakręt w Skórzewie (dofinansowanie 
blisko 3 mln zł) oraz rozbudowa drogi 
powiatowej Tarnowo Podgórne-Więc-
kowice na odcinku Rozalin-Więckowice 
(dofinansowanie ponad 4,2 mln zł). 

Z naboru na rok 2020 Powiat Po-
znański otrzymał m.in. dofinansowa-
nie na przebudowę drogi powiatowej 
Głuchowo-Chomęcice. Wartość do-
finansowania to ponad 5,1 mln zł, a 
całość inwestycji to ponad 10 mln zł. 
W ramach planowanych prac powstanie 
m.in. obwodnica Głuchowa, która ma 
być gotowa do października 2021 r.

Środki na wsparcie inwestycji 
lokalnych są wyraźnym przykładem 
współpracy administracji rządowej z 
samorządową, na czym zyskujemy my, 
użytkownicy wyremontowanych dróg.

Centrum Edukacyjne IPN
Pod koniec września br. miała miejsca 

inauguracja multimedialnego Centrum 
Edukacyjnego poznańskiego oddziału 
Instytutu Pamięci Narodowej, które 
mieści się przy ul. Dąbrowskiego 29 w 
Poznaniu. Centrum powstało z myślą o 
wszystkich zainteresowanych historią i 
edukacją historyczną. Odbywać się tam 
będą otwarte spotkania z ekspertami, 
specjalistami, regionalistami, pasjo-
natami historii, a także mieszkańcami 
Poznania i Wielkopolski związanymi z 
kulturą, sztuką, sportem i dziennikar-
stwem. Będzie to miejsce współpracy 
z nauczycielami, metodykami oraz 
uczniami szkół. Na miejscu uczestnicy 
spotkań korzystać będą z najnowszych 
rozwiązań technicznych m.in. wirtualnej 
i rozszerzonej rzeczywistości oraz gier 
edukacyjnych i filmów.

Polecam Państwa uwadze to nowe, 
niezwykłe miejsce. Miłośnicy historii, 
zarówno tej dotyczącej Polski, jak i tej 
bliższej, lokalnej, znajdą tam interesu-
jącą ofertę edukacyjną, przedstawioną 
w nowoczesny sposób

Paweł Ratajczak
Radny Powiatu Poznańskiego

Mieszkańcy Gminy Dopiewo zadecy-
dowali w głosowaniu, które projekty zo-
staną zrealizowane ze środków Dopiew-
skiego Budżetu Obywatelskiego w 2021 
r.. Zwycięzcy to:  „Strefa dla młodzieży 
- Skórzewo Leśny Zakątek etap II”, „Sport 
i bezpieczeństwo II - Palędzie” oraz „Park 
wiejski w Gołuskach – nowy plac zabaw 
i inne elementy wyposażenia”. W gło-
sowaniu udział wzięło 6258 osób, które 
mogły oddać swój głos na 1z 8 projektów 
zakwalifikowanych do głosowania.

Wyniki DBO Rankingi grupowe
Projekty rywalizowały ze sobą o gło-

sy w ramach grup sołectw o podobnej 
wielkości. Eliminację różnic dotyczących 
liczby mieszkańców zapewniały współ-
czynniki korygujące, przez które mno-
żono zebrane głosy (wynikające z liczby 
mieszkańców sołectw na koniec 2019 r.).

Grupa I: 1 miejsce – „Strefa dla 
młodzieży - Skórzewo Leśny Zakątek 
etap II”:  1797 głosów skorygowanych 
(2155 głosów), 2 miejsce – „Mini park 
linowy oraz ścieżka edukacyjna w za-
bytkowym parku w Dąbrówce”: 1430 
głosów skorygowanych (1290 głosów). 
Na projekty tej grupy łącznie oddano 
56,26% głosów.

Grupa II: 1 miejsce - „Sport i bez-
pieczeństwo II – Palędzie”: 1136 głosów 
skorygowanych (1100 głosów), 2 miejsce 
- „Mądra Sowa lubi sport - mini boisko 
przy przedszkolu w Konarzewie”: 547 
głosów skorygowanych (567 głosów), 3 
miejsce – „Mały alpinista – bezpieczne 
i wesołe miejsce do zabawy - doposażenie 
planowanego placu zabaw w Dopiewcu”: 
484 głosy skorygowane (498 głosów). 
Na projekty tej grupy łącznie oddano 
35,36% głosów.

Grupa III: 1 miejsce - „Park wiejski 
w Gołuskach – nowy plac zabaw i inne 
elementy wyposażenia”: 279 głosów 
skorygowanych (235 głosów), 2 miej-
sce – „Fontanna pływająca na stawie 
w Więckowicach”: 182 głosy skorygo-
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wane (224 głosy), 3 miejsce – „Bieżnia 
sportowa przy ZSP Więckowice” 44 głosy 
skorygowane (54 głosy). Na projekty tej 
grupy łącznie oddano 8,38% głosów.

Na zwycięskie projekty ze wszystkich 
grup razem oddano 57% głosów. 

Elektronicznie  
i papierowo

Większość, bo aż 5225 (83,49%) spo-
śród wszystkich głosów oddano za po-
średnictwem formularza elektronicznego, 
dostępnego za pośrednictwem strony dbo.
dopiewo.pl. Głosowanie bezpośrednie, 
polegające na wrzuceniu głosu do urny, 
wybrało 1033 mieszkańców. Głosów 
ważnych było 6123 (97,84%).  Większy 
odsetek głosów nieważnych stwierdzono 
wśród głosów papierowych 110 (10,65% 
spośród wrzuconych do urny). W puli 
głosów elektronicznych błędy zdarza-
ły się rzadziej, bo jedynie 25 głosów 
zostało odrzuconych (0,48% spośród 
wysłanych internetowo).

Najwięcej, bo ponad 41% głosów 
ważnych z puli głosów elektronicznych 
uzyskał projekt „Strefa dla młodzieży - 
Skórzewo Leśny Zakątek etap II” (2144 
z 5200; głosy elektroniczne stanowiły 
blisko 99,5% głosów, jakie uzyskał 
ten projekt).

Najwięcej, bo ponad 82% głosów 
ważnych z puli głosów papierowych 
uzyskał zwycięzca grupy II – projekt 
„Sport i bezpieczeństwo II – Palędzie” 
(758 z 923; ponadto warto zauważyć, że 
głosy te stanowiły blisko 69% głosów, 
jakie oddano na ten projekt).

Współczynniki korygujące
Nie miały wpływu na kolejność na 

listach grupowych współczynniki ko-
rygujące. Największą „stratę” po prze-
liczeniu odnotował zwycięzca grupy I, 
ale znacząca przewaga głosów zapewniła 
mu zwycięstwo nad projektem konku-
rencyjnym w głosach skorygowanych. 
Przewaga głosów wynosiła  865 (2155 : 
1290) i po zastosowaniu współczynnika 
korygującego stopniała do 367 (1797 : 
1430). Gdyby projekt z Dąbrówki uzyskał 
o 332 głosy więcej, to mimo drugiego 
miejsca w głosach, wysunąłby się na 
pierwsze miejsce w głosach skorygo-
wanych.

Inaczej było w grupach II i III, gdzie 
zwycięscy grup, po zastosowaniu współ-
czynników, zyskali dodatkową przewa-
gę, nic nie zmieniło w podziale miejsc 
między projektami. Ciekawie prezentuje 
się sytuacja w grupie III, gdzie projekt 
z Gołusek wygrał jedynie i aż 9 głosa-
mi nad drugim w kolejności i jednym 
z dwóch projektów z Więckowic (235 : 
224), co biorąc pod uwagę mniejszą liczbę 
mieszkańców Gołusek, po zastosowaniu 
współczynnika korygującego spowodo-
wało powiększenie dystansu (279:182). 
Już wcześniejsze edycje pokazały, że 
większa liczba projektów z jednego so-

łectwa powoduje zmniejszenie szans, 
jednak w tym przypadku nawet suma 
głosów obu projektów z Więckowic (235 : 
278) nie wystarczyłaby, żeby pokonać 
po skorygowaniu projekt z Gołusek 
(279 : 226).

Ciekawostki
Głosujący głównie wspierali  swo-

imi głosami projekty z sołectw, które 
zamieszkują, ale każdy z 8 projektów 
zyskiwał poparcie z większej liczby 
miejscowości (od 5 do 13 z 18 miej-
scowości, które podawali w formula-
rzach głosujący). Najwięcej liczebnie 
głosów oddali mieszkańcy Skórzewa 
(2113 głosów, w tym 2046 na projekt 
ze Skórzewa), Dąbrówki (1062 głosów, 
w tym 948 na projekt z Dąbrówki, ale 
78 na projekt z Palędzia), Palędzia (675 
głosów, w tym 482 na projekt z Palędzia, 
ale 114 na projekt z Dąbrówki), Dopiewca 
(646 głosów, w tym 297 na projekt z Do-
piewca, ale 260 z na projekt z Palędzia), 
Konarzewa (514 głosów, w tym 481 na 
projekt z Konarzewa), Więckowic (238 
w tym 230 na projekty z Więckowic) i Go-
łusek (253 głosów, w tym 188 na projekt 
z Gołusek i 56 na projekt z Palędzia).

W głosowaniu brali udział nie tylko 
mieszkańcy z sołectw,  które miały wśród 
projektów swoich „reprezentantów”, ale 
i mieszkańcy sołectw, z których nie było 
projektów, na które można było zagłoso-
wać. Oddanych przez nich zostało 9,7% 
ważnych głosów (593 z 6123). Może to 

świadczyć np. o poszukiwaniu reprezen-
tanta „zastępczego” – projektu z sąsiedz-
twa lub o kierunkach działań promocyj-
nych autorów projektów uczestniczących 
w walce o popularność. Co dziesiąty głos 
oddali mieszkańcy z takich sołectw, jak: 
Dopiewo, Dąbrowa, Zakrzewo i Trzcie-
lin. I tak mieszkańcy Dopiewa oddali 
299 głosów (w tym m.in. 121 na projekt 
z Dopiewca i 87 na projekt z Palędzia), 
mieszkańcy Dąbrowy oddali 138 głosów 
(w tym m.in. 65 na projekt ze Skórzewa, 
33 na projekt z Dąbrówki i 31 na projekt 
z Palędzia), mieszkańcy Zakrzewa oddali 
121 głosów (w tym  m.in. 64 na projekt 
z Palędzia i 47 na projekt z Dąbrówki), 
a mieszkańcy Trzcielin oddali 21 głosów 
(w tym 18 na projekt z Konarzewa).

Największą aktywnością – biorąc pod 
uwagę stosunek liczby głosów z danej 
miejscowości do liczby mieszkańców na 
koniec września 2020 r. -  wykazali się 
mieszkańcy: Gołusek – głosowało 40,5% 
mieszkańców tego sołectwa, Palędzia - 
36%, Dopiewca - 30%, Skórzewa 26,5%, 
Konarzewa 25% i Dąbrówki 25%.

Każdy ze zwycięskich projektów tej 
edycji Dopiewskiego Budżetu Obywatel-
skiego jest kolejnym etapem projektów 
zrealizowanych w poprzednich latach 
dzięki środkom pozyskanym przez 
mieszkańców w ten sposób (zgłoszony 
projekt, głosowanie).

Adam Mendrala,
Graf. M. Juskowiak
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Zwycięzca grupy I
Projekt: Strefa dla młodzieży - Skó-
rzewo Leśny Zakątek etap II
Kategoria: Rekreacja
Autorka: Agata Miciałkiewicz 
Lokalizacja: Skórzewo, ul. Szkolna, 
dz. nr 701/6
Koszt:144 634 zł

Opis: Celem projektu jest stworzenie 
bezpiecznej strefy dla młodzieży oraz 
zorganizowanie miejsca do spotkań, in-
tegracji i spędzania wolnego czasu na 
świeżym powietrzu. Projekt jest kontynu-
acją zagospodarowania terenu zwanego 
„Leśnym Zakątkiem”. W ramach edycji 
DBO 2017 r. / 2018 r. powstał nowoczesny 
plac zabaw przeznaczony dla najmłod-
szych. Obecny projekt dedykowany jest 
młodzieży. Ma być zachętą do aktywności 
na świeżym powietrzu i kontrpropozy-
cją do spędzania czasu przed ekranem 
komputera. Przedsięwzięcie obejmuje 
kompleksowe przygotowanie terenu zie-
lonego, włączając w to prace porządkowe, 
ale także wyrównanie nawierzchni, na-
wiezienie ziemi i piasku pod instalację. 
Zaplanowane zostały prace pielęgnacyjne 
drzew i krzewów, a także zakup nowych 
roślin i nasadzenia. Główny elementem 
inwestycji stanowi: konstrukcja drew-
niana typu „climbing structure” i mała 
architektura, obejmująca: 2 huśtawki 
wieloosobowe na sprężynach, ławę ła-
maną - wykonaną z betonu architek-
tonicznego wraz z dodatkami drewna 
egzotycznego, 3 ławy mobilne betonowo 
- drewniane, stację ładowania telefonów 
komórkowych (gniazdo 230V, gniazdo 
USB, ładowarka indukcyjna), stalowy 
stojak na rowery, 3 kosze na śmieci, stół 
i komplet szachowy. „Leśny Zakątek” 
jest zielonymi „płucami Skórzewa” i ze 
względu na swoje dobre położenie jest 
atrakcyjnym miejscem dla dzieci i na-
stolatków. Uporządkowanie tego terenu 
i dodanie elementów małej architektury 
wpłynie na większe utożsamianie się 
młodzieży z miejscem zamieszkania i 

Zwycięskie projekty DBO
chęcią spędzania czasu w Skórzewie. Stół 
i komplet szachowy z całą pewnością 
zostaną docenione i będą wykorzysty-
wane także przez naszych seniorów. 
Wcześniejsza inwestycja uatrakcyjni-
ła to miejsce, a teraz nadszedł czas na 
kolejny krok, aby sprawić żeby „Leśny 
Zakątek” był miejscem bezpiecznym i 
przyjaznym dla mieszkańców Skórzewa.

Zwycięzca grupy II 
Projekt: Sport i bezpieczeństwo II - 
Palędzie
Kategoria: Bezpieczeństwo
Autor: Paweł Czyż
Lokalizacja: Palędzie, ul. Leśna 17
Koszt: 95 000 zł

Opis: Projekt składa się z dwóch 
części: związanych z bezpieczeństwem i 
sportem. Już wcześniej takie połączenie 
okazało się szczęśliwe dla Palędzia (DBO 
2019 r. / 2020 r.). Celem projektu jest 
zwiększenie poziomu bezpieczeństwa 
mieszkańców Gminy Dopiewo poprzez 
zakup zabezpieczenia wodnego. Zestaw 
będzie stanowił cześć wyposażenia 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Palę-
dziu. Część sportowa projektu zakłada 
utwardzenie pobocza wzdłuż boiska w 
Palędziu.

Ogień i woda to żywioły które bardzo 
trudno okiełznać. Zarówno w przypad-
ku jednego jak i drugiego zastosowanie 
znajduje zabezpieczenie wodne. Zestaw, 
którego zakup zaplanowano, składa się 
ze zbiornika na 13 tysięcy litrów wody, 
pomp o wysokiej wydajności, węży, 
agregatu prądotwórczego, oświetlenia 
przenośnego oraz innych akcesoriów. 
Znajdzie on dwojakie zastosowanie. Z 
jednej strony, podczas dużych poża-
rów będzie punktem czerpania wody 
dla wozów gaśniczych (bufor wodny). 
Z drugiej strony w czasie akcji powo-
dziowych, zalań i lokalnych podtopień 
spowodowanych gwałtownymi opadami 
deszczu, wchodzące w skład zabezpiecze-
nia wysokowydajne pompy umożliwiają 
szybkie wypompowywanie wody nawet 

z terenów oddalonych od naturalnych 
ujść wodnych. Ze względu na gabary-
ty sprzętu zostanie on umieszczony na 
specjalnie zakupionej do tego celu przy-
czepce, którą będzie można zaczepić do 
każdego z wozów bojowych będących w 
użytkowaniu jednostki. Z uwagi na coraz 
częstsze zdarzenia o szerokim zasięgu 
oraz fakt, że żadna z okolicznych jedno-
stek nie posiada tego typu rozwiązania, 
sprzęt ten realnie wpłynie na zwiększenie 
bezpieczeństwa, a także minimalizację 
poniesionych strat w wyniku pożaru czy 
zalania. Nietrudno sobie wyobrazić, że 
w sytuacji zwiększonego poboru wody, 
chociażby w okresie letnim, ujęcia wody 
mogą okazać się niewystarczające, by 
zasilić kilkanaście wozów bojowych wal-
czących ze znacznym pożarem. Zarówno 
towarzyszące nam anomalia pogodowe 
- takie jak susza, jak i lokalizacja Gminy 
w pobliżu lasów skłania do myślenia. 

Projekt stanowi kontynuacje wcze-
śniejszego założenia, że oprócz podnosze-
nia bezpieczeństwa okolicznej ludności 
ważna jest poprawa funkcjonalności sfery 
sportowej. Dzięki modernizacji boiska 
pojawiło się w Palędziu miejsce, w któ-
rym wiele grup i osób aktywnie spędza 
czas. Wychodząc naprzeciw ich oczeki-
waniom projekt obejmuje utwardzenie 
pobocza wzdłuż obiektu. Umożliwi to 
lepszy dojazd do boiska oraz zwiększy 
bezpieczeństwo podczas wyjazdów do 
akcji ratowniczo-gaśniczych.

Zwycięzca grupy III 
Projekt: Park wiejski w Gołuskach – 
nowy plac zabaw i inne elementy wy-
posażenia
Autor: Michał Pankiewicz
Lokalizacja: Gołuski, ul. Polna 4, dz. 
nr 40, 41/2, 41/3
Koszt: 60 000 zł

Opis:  Projekt jest kontynuacją pro-
jektu, który został wyłoniony do realiza-
cji w poprzedniej edycji Dopiewskiego 
Budżetu Obywatelskiego w 2019 r. Park 
wymaga wyposażenia w infrastrukturę: 
„tyrolkę” - kolejkę linową dla dzieci, nowe 
elementy placu zabaw, street workout, 
lampy oświetleniowe, drzewa i krzewy 
(uzupełnienie nasadzeń). Odpowiednio 
wyposażony park wiejski w Gołuskach, 
zlokalizowany przy świetlicy wiejskiej, 
wraz z zespołem boisk sportowych, bę-
dzie miejscem wypoczynku i integracji 
dla mieszkańców w każdym wieku.

Opracowano na podstawie 
opisów projektów dostar-

czonych przez Autorów
Graf. Archiwum DBO
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Po prawie 7 miesiącach wstrzymania 
prac w dniu 7.09.2020 r. ruszyła da-
lej budowa ul. Wspólnej w Skórzewie. 
Wstrzymanie to było spowodowane wy-

Wspólna w Skórzewie 
konaniem projektu zamiennego kanali-
zacji deszczowej. Podczas budowy  ulicy 
w miejscu zaprojektowanych skrzynek 
rozsączających wykonano próbne prze-
kopy, które wykazały występowanie w 
tych miejscach niekorzystnych warun-
ków gruntowych, które mogły zakłócić 
prawidłowe działanie skrzynek. Pier-
wotnie w dokumentacji geologicznej nie 
stwierdzono niekorzystnych warunków 
gruntowych dla posadowienia skrzynek: 
otwory suche, piaski drobne i gliniaste. Po 
wykonaniu próbnych przekopów stwier-
dzono że obecność piasków w profilu 
mogła być spowodowana faktem, że 
wcześniej została wykonana kanalizacja 

sanitarna i warstwy piaskowe wystę-
pujące w profilu to podsypka i zasypka 
kanalizacji sanitarnej. W związku z tym 
podjęto decyzję o wstrzymaniu robót 
budowlanych i wykonaniu projektu za-
miennego na budowę kanalizacji desz-
czowej, z uwzględnieniem przepompow-

ni wód opadowych i kanału tłocznego. 
Prace trwają - termin ich ukończenia, 
ze względu na zaistniałą sytuację, został 
przesunięty na koniec listopada 2020 r. 
Koszt inwestycji 1,1 mln zł.

  Przepraszamy za utrudnienia. Mamy 
nadzieję, że już wkrótce wszyscy miesz-
kańcy ul. Wspólnej będą jeździć po nowej 
nawierzchni.

Aleksandra Rutyna,  
Kierownik Referatu  

Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Fot. Michał Juskowiak

Rozpoczęły się prace przygotowaw-
cze na działce nr 139 w Więckowicach. 
Mieszkańcy, wraz z  Zakładem Usług 
Komunalnych z Dopiewa, porządkują 
zieleń i równają teren.

Dzięki temu już w  najbliższych 
dniach Zespół  Składnic Lasów Państwo-
wych w Białogardzie rozpocznie montaż 
elementów małej architektury. Działka 

Bliżej natury w Więckowicach
zostanie ogrodzona, staną na niej tablice 
edukacyjno - informacyjne, gra eduka-
cyjna, ławki, kosze na śmieci, stojak na 
rowery, zadaszony ławo-stół. Powstanie 
miejsce odpoczynku dla rowerzystów i 
wędrowców. Wartość zagospodarowania 
wynosi 44 tys. zł.  Zadania pn. „Bliżej 
natury w Więckowicach – zagospodaro-
wanie działki nr 139 w Więckowicach” 

w ramach programu „Wielkopolska Od-
nowa Wsi 2013-2020”- X edycja konkur-
su „Pięknieje wielkopolska wieś” jest 
współfinansowane ze środków Samo-
rządu Województwa Wielkopolskiego.

AR

Boisko spor-
towe w Dopiewcu 
przy ul. Kwiatowej 
1 zostało wypo-
sażone w piłko-
chwyt w ramach 
programu „ Wiel-
kopolska Odnowa 
Wsi 2013-2020”, 
współfinansowa-
nego przez Samo-
rząd Województwa 
Wielkopolskiego. 
Piłkochwyt ma 50 

Nowy piłkochwyt w Dopiewcu 

metrów długości i 6 metrów wysokości. 
końcowego odbiór prac miał miejsce 5 
października. Wykonawcą urządzenia 
dla Gminy Dopiewo była firma Romi. 
Koszt ponad 11 tys. zł.  

AR, fot. M. Juskowiak
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informacje gminne

Grażyna, Małgorzata i Wanda 25 
września 2020 r. przyszły do pracy 
po raz ostatni . Razem przepracowały 
w Urzędzie Gminy Dopiewo prawie 120 
lat. Na ich oczach zmieniała się gmi-
na, z ich udziałem dopiewski samorząd 
przechodził transformację. Współtwo-
rzyły jego historię. Przeszły na zasłu-
żoną emeryturę. Za długoletnią pracę 
podziękował im Wójt Gminy Dopiewo, 
członkowie Zarządu Gminy i urzędnicy. 
Wizytę urzędniczkom złożyli Sołtysi. Były 
życzenia, prezenty, kwiaty, wspomnienia 
i momenty wzruszenia.

- Takie przejścia na emeryturę nie 
zdarzają się często. Już się pewnie nie 
zdarzą. To historyczny dzień. Każda 
z Was rozpoczęła pracę w latach 80. 
Doświadczałyście tego, jak zmieniała 
się gmina. Dziś to już nie jest ten sam 
urząd, jak ten, którego próg przekra-
czałyście pierwszego dnia pracy. Kiedyś 
było tu bardziej kameralnie, było łatwiej 

120 lat w Urzędzie

i wokół było więcej empatii. Gdziekol-
wiek jestem słyszę o Paniach. Na pod-
pisywaniu aktów słyszę „załatwiliśmy 
to z Panią Wandzią”. Podczas rozmowy  
z przedsiębiorcami, mówią mi o Pani 
Małgosi. Kiedy odwiedzam jubileuszowo 
najstarsze w gminie pary, przywołują 
„50-lecie” z Panią Grażynką –  powie-
dział podczas spotkania  pożegnalnego 
Adrian Napierała, Wójt Gminy Dopiewo.  
- Życzę Paniom takich emerytur, jakie 
sobie wymarzyłyście. Korzystajcie z 
uroków życia, nie zapominajcie jed-
nak o instytucji, w której spędziłyście 
tyle czasu i bądźcie nadal aktywnymi 
uczestniczkami życia publicznego. Już 
dziś zapraszam Was na nasze gminne 
i urzędowe wydarzenia – dodał.

- Przepisów prawa można się nauczyć 
lub skorzystać z aplikacji, ale z podej-
ściem do człowieka bywa różnie. Podczas 
swojej służby byłyście Panie wyjątkowo 
empatycznymi osobami, wzorowymi 
urzędniczkami. Muszę przyznać, że 
wypełniałyście swoją misję bardzo 
dobrze – powiedział Remigiusz Hem-
merling, kierownik Referatu Planowania 
Przestrzennego i Ochrony Środowiska, 
zabierający głos po Wójcie. - Wanda, 
zawsze zachowywałaś wobec mnie jako 
kierownika powściągliwość i pokorę, choć 
mogłabyś być moją matką. Bardzo sobie 
ceniłem Ciebie jako pracownika naszego 
referatu i koleżankę z pracy. Było dla 
mnie wielkim zaszczytem być Twoim 
kierownikiem przez ostatnie lata.

- Dziękujemy Wam dziewczyny za 

Wanda Dudka – pracowała w Refe-
racie Planowania Przestrzennego i Ochro-
ny Środowiska, zajmowała się sprzeda-
żą i dzierżawą 
gruntów gmin-
nych, wykupa-
mi, regulowa-
niem spraw 
w ł a s n o ś c i 
i numeracją 
porządkową. 
W swojej pra-
cy lubiła różno-
rodność i kon-
takt z ludźmi. 

- Pracę w urzędzie rozpoczęłam w 
1980 r. Byłam to moja pierwsza praca. Na 
początku zajmowałam się sprawami rol-
nymi. Po urlopie macierzyńskim miałam 
epizod zawodowy w firmie szwedzkiej 
produkującej prysznice i świeczniki. To 
jednak nie było to, nudziłam się. Bra-
kowało mi kontaktu z ludźmi i różno-
rodności spraw. Za namową koleżanki 
wróciłam do urzędu. Najdłużej zajmo-
wałam się gruntami gminnymi. Jestem 
zadowolona z przejścia na emeryturę. 
Teraz więcej czasu poświęcę wnukom. 
Mam też trochę zaległości  w domu i 
w ogrodzie. Chciałabym zwiedzić na 
rowerze Polskę.

Grażyna Grześkowiak – była 
kierownikiem Urzędu Stanu Cywilne-
go. Ceniła so-
bie autonomię. 
Udzieliła 532 
ślubów, zorga-
nizowała liczne 
jubileusze par 
o długim po-
życiu małżeń-
skim. Chętnie 
p o m a g a ł a 
mieszkańcom 
w różnych 
sprawach, także wykraczających poza 
jej zakres zadań - widzieli w niej po-
wiernika. 

- Byłam młodą mężatką, z doświad-
czeniem w SKR-ach, gdy w 1985 r. wsko-
czyłam na wakat w urzędzie. Rozpoczę-
łam od opieki społecznej. Zanim w 1997 
r. zostałam kierownikiem Urzędu Stanu 
Cywilnego, przez 4 lata zajmowałam się 
ewidencją ludności.  Przez ostatnich 7 lat 

Podziękowanie
Dziękujemy Wójtowi Gminy Dopie-

wo, członkom zarządu gminy, współ-
pracownikom i wszystkim życzliwym 
osobom, które pożegnały nas osobiście, 
telefonicznie lub internetowo za ciepłe 
i wzruszające słowa z okazji naszego 
przejścia na emeryturę.

Wanda Dudka
Grażyna Grześkowiak

Małgorzata Szajstek

Poszukiwani są kandydaci do Nagro-
dy Wójta Gminy Dopiewo „Dopiewski 
Filar”. Rozpoczęła się jej piąta edycja. 
Zgłoszenia przyjmowane są do końca 
listopada 2020 r. w Urzędzie Gminy Do-
piewo. Celem nagrody jest wyróżnienie 
osób, które przyczyniają się do integra-
cji gminnych środowisk, propagowania 
dobrego imienia gminy lub mogą być 
wzorem do naśladowania dla innych. 

Dopiewskie Filary
Zgłaszającym może być: mieszkaniec 
gminy, firma z jej terenu lub organizacja 
działająca na terenie Gminy Dopiewo 
i członkowie kapituły konkursowej. 
Nagroda przyznawana jest od 2017 r. 
w 3 kategoriach: animator, ambasador 
i super – filar. Wypełniony formularz, 
dostępny na stronie dopiewo.pl, gdzie 
znaleźć można dodatkowe informacje. 

AM, Fot. A. Mendrala
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informacje gminne / bezpieczeństwo

Jak wynika z „Dziennika Służby”, 
strażnicy gminni z Dopiewa uczestni-
czyli we wrześniu w 242 zdarzeniach 
- interwencjach i kontrolach. Najwięcej 
było kontroli porządkowych - 83 (spala-
nie odpadów, dzikie wysypiska śmieci 
, odbiór odpadów, podłączenia posesji 
do kanalizacji). Nieco mniej odnoto-
wano kontroli ruchu drogowego – 75 
(parkowania i zajęcia pasa drogowego). 
Mniej  było kontroli bezpieczeństwa - 47 
(działania związane z epidemią,  obiekty 

Kronika Straży Gminnej 
komunalne, miejsca spożywania alko-
holu) oraz interwencji związanych ze 
zwierzętami – 37.                                                                                                           

Wybrane interwencje 
14.09.2020 – Palędzie, ul. Morska: dwa 

owczarki niemieckie biegające bez 
uwięzi, psy wyłapano. Po ustaleniu 
właściciela psów ukarano mandatem.

21.09.2020 – Skórzewo, ul. Działkowa: 
zabrudzenie jezdni olejem silniko-

wym , sprawcę ustalono i ukarano 
mandatem.

25.09.2020 – Dąbrowa, ul. Tęczowa: 
wylewanie szamba na drogę, osobę 
odpowiedzialną ukarano mandatem.

30.09.2020 – Gołuski, ul. Kukułcza: 
spalanie odpadów budowlanych w 
ognisku, sprawcę ustalono i ukarano 
mandatem.

Tomasz Strugacz, Strażnik Gminny

Strażnicy Gminni z Dopiewa prze-
kazują pierwszoklasistom naszej gminy 
kamizelki odblaskowe. Już po raz dzie-
więtnasty Powiat Poznański zorgani-
zował „kamizelkową” akcję w ramach 
programu „Bezpieczny Powiat”. W sumie 
w naszej gminie zostanie rozdanych bli-
sko 600 kamizelek. 

Celem akcji jest poprawa bezpieczeń-
stwa dzieci na drodze w pogarszających 
się jesienią i zimą warunkach widoczno-
ści. Kamizelki mają intensywny, jaskra-
wożółty i przez to łatwo zauważalny kolor 
, co poprawia widoczność pieszego – staje 
się bardziej widoczny z dużego dystansu. 
W warunkach zmierzchu i mroku osoba 

Kamizelki dla pierwszoklasistów

współpracę, w niektórych przypadkach 
wieloletnią. Zawsze będę mile wspomi-
nała wspólne wycieczki. Dziś są wyjaz-
dy integracyjne, ale wycieczki były „the 
best”. Życzymy Wam, żebyście zaznali 
podczas swojej pracy tego wszystkiego, 
co my. Życzymy Wam dużo sukcesów 
zawodowych, dobroci dla siebie, bo to 
bardzo ważne i wyrozumiałości – dodała 
była kierownik USC.

- I żeby uśmiech z Waszych twarzy 
nigdy nie znikał, bo atmosfera w pracy 
jest bardzo ważna. Wiem to z długo-
letniego doświadczenia – uzupełniła 
Wanda Dudka.

- Wszystko zostało już powiedziane. 

Nie mam nic do dodania. Bardzo Wam 
wszystkim dziękuję  – zakończyła Mał-
gorzata Szajstek, nie kryjąc wzruszenia.

Życzymy Koleżankom wszystkiego 
najlepszego! Udanej emerytury!

A. Mendrala,  
fot. B.Spychala, A. Mendrala

przygotowywałam swoją następczynię 
do przejęcia obowiązków, przypominając 
sobie przy okazji, jak to było, gdy mnie 
wdrażała moja poprzedniczka. Dotąd na 
wiele rzeczy brakowało mi czasu, teraz 
będę go miało pod dostatkiem. Będę de-
lektować się wolnością. Kocham przyrodę 
i ogród. Czuję się fantastycznie.

Małgorzata Szajstek - pracowa-
ła w Referacie Spraw Obywatelskich 
i Działalności 
Gospodarczej, 
gdzie zajmowa-
ła się dowoda-
mi osobistymi. 
Wcześniej do 
jej zadań na-
leżała m.in. 
opieka spo-
łeczna i komu-
nikacja – była 
w Dopiewie 
prekursorką wykorzystywania kom-
putera w pracy urzędniczej.

- Bardzo się cieszyłam z rozpoczęcia 
pracy w urzędzie. Pamiętam, że pierw-
szego dnia towarzyszyły mi tak wielkie 
emocje, że nie byłam nawet w stanie 
zjeść śniadania. Spędziłam tutaj 36 lat. 
Jedynie po urodzeniu dziecka na 4 lata 
rozstałam się z urzędem, prowadziłam 
„Klub Rolnika” w Dopiewcu, należący 
do GS-ów. Ostatnie 16 lat zajmowałam 

się dowodami i ewidencją. Wcześniej 
pracowałam w opiece społecznej i w 
komunikacji. Na 3 lata przejęło mnie 
wówczas nawet Starostwo. Jest mnóstwo 
miejsc, które chciałabym na emerytu-
rze odwiedzić.  Marzę, żeby wyjechać 
w Bieszczady, na Mazury, do Krakowa, 
do Karpacza.

AM

wszystko. Wiele razem przeszłyśmy. 
Wiem, że przejście na emeryturę to pe-
wien etap, że będziecie się nadal rozwijać. 
Bardzo Was kochamy – powiedziała Re-
nata Szwarc, kierownik Referatu Spraw 
Obywatelskich i Działalności Gospodar-
czej, w którym pracowała Małgorzata 
Szajstek, i z którym budynek B dzielił 
Urząd Stanu Cywilnego prowadzony 
przez Grażynę Grześkowiak, która jako 
następna zabrała głos w imieniu prze-
chodzących na emeryturę urzędniczek.

- W życiu każdego człowieka, gdy 
coś się kończy, coś się zaczyna. Koń-
czymy pracę zawodową i rozpoczyna-
my okres wolności. Już w poniedziałek, 
kiedy spojrzę na budzik, z satysfakcją 
pomyślę: „Dziś mnie już nie wyciągniesz 
z łóżka!”. Z pewnością czas, jakiego nam 
na emeryturze przybędzie, wykorzysta-
my „pełną garścią”, bo kochamy życie! 
– powiedziała Grażyna Grześkowiak.- 
Dziękujemy Wam, koleżanki i koledzy, za 
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ubrana w kamizelkę jest pięciokrotnie 
lepiej widoczna aniżeli osoba bez ka-
mizelki - już z odległości 130-150 m. 
Daje to znacznie więcej czasu kierowcy 
na spostrzeżenie pieszego i wykonanie 
manewru, który niejednokrotnie może 
uchronić od potrącenia i odniesienia 

bezpieczeństwo

obrażeń zagrażających zdrowiu i życiu.   
Koordynacją akcji na terenie Gminy 

Dopiewo zajmuje się Referat Oświaty, 
Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Gmi-
ny Dopiewo, we współpracy ze Strażą 
Gminną. 

Adam Półtoraczyk
Komendant Straży  

Gminnej w Dopiewie
Fot. SG Dopiewo

Wysokie mandaty za brak  
deklaracji śmieciowej i niepraw-
dziwe informacje

Ustawodawca upoważnił strażników 
do nakładania mandatów na właścicieli 
lub zarządców nieruchomości m.in. za: 
niedopełnienie obowiązku złożenia de-
klaracji o wysokości opłat za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi i złożenie 
nieprawdziwej informacji o posiadaniu 
kompostownika przydomowego. 

4 września 2020 r. weszły w życie 
znowelizowane przepisy Rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji z 4 sierpnia 2020 r., zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wykroczeń, 
za które strażnicy straży gminnych są 
uprawnieni do nakładania grzywien 
w drodze mandatu karnego   (Dz. U. z 

Nowe  uprawnienia Straży Gminnej
2020r. poz. 1420)

W praktyce oznacza to, że każda 
osoba zobowiązana do złożenia dekla-
racji „śmieciowej” - na podstawie której 
ustala się opłaty za wywóz śmieci, tj. 
właściciel lub zarządca nieruchomo-
ści, która nie złożyła takiej deklaracji 
w Urzędzie Gminy w Dopiewie, bądź w 
Związku Międzygminnym „C.Z.O. Se-
lekt” może zostać ukarana mandatem 
w wysokości 500 zł. 

Karę zapłaci również każdy właści-
ciel lub zarządca, który skłamał w takiej 
deklaracji i np. zaniżył liczbę faktycz-
nych domowników, nie segreguje śmie-
ci – mimo że się do tego zobowiązał w 
deklaracji lub też wbrew zobowiązaniu 
nie posiada kompostownika.  

Gwoli przypomnienia, na mocy 
przepisów Ustawy z 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Art. 6m ust. 1 ; tekst jednolity 
Dz. U z 2-020 r. poz. 1439), właściciel 
nieruchomości jest obwiązany do złożenia 
deklaracji o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi w 
terminie 14 dni od zamieszkania na danej 
nieruchomości pierwszego mieszkańca 
lub powstania na danej nieruchomości 
odpadów komunalnych . 

Czynności kontrolne w razie potrzeby 
mogą być wykonywane również z udzia-
łem Policji.

Adam Półtoraczyk, Komendant 
Straży Gminnej w Dopiewie

Telefon Antysmogowy
722 323 362 to numer 

gminnego Telefonu Anty-
smogowego, obsługiwanego 
przez  Straż Gminną w Do-
piewie. Jeżeli zauważysz 
na terenie Gminy Dopiewo 
niepokojące oznaki, świad-
czące o zatruwaniu powietrza 
poprzez spalanie materiałów 
do tego nieprzeznaczonych 
(żółty, pomarańczowy lub 
bardzo czarny kolor dymu, 
nieprzyjemna woń, itp.), pro-
simy o skorzystanie z tego 
numeru.

Strażnicy Gminni odbie-
rają telefon Antysmogowy 
i Alarmowy w godzinach 

pracy: w poniedziałki w godz. 9.00 
– 17.00, od wtorku do piątku w godz. 
7.00 - 22.00, w sobotę i niedzielę - jeżeli 
realizują zadania weekendowe, zgodnie 
z grafikiem służby.

Straż Gminna sprawdzi każde zgło-
szenie. W przypadku braku kontaktu, 
spowodowanego np. interwencją straż-
ników w terenie, prosimy o wysłanie 
wiadomości tekstowej sms. Wysyłanie 
smsów jest możliwe także poza wska-
zanymi godzinami.

Przy okazji przypominamy, że 
oprócz Telefonu Antysmogowego 722 
323 362, patrol Straży Gminnej  w Do-
piewie dysponuje  Telefonem Alarmo-
wym: 512 457 977.

Więcej informacji na temat walki ze 
smogiem podajemy na stronie interneto-
wej dopiewo.pl - w zakładce: „NIE smo-
gowi”.

SG
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bezpieczeństwo

Komisariat Policji w Dopiewie odno-
tował we wrześniu 2020 r. następujące 
wydarzenia:

Nietrzeźwi kierujący
– 23.09.2020 r.  – Dopiewo – 0,23 mg/l

Kradzieże
– 1/2.09.2020 – Skórzewo: kradzież 

pojazdu Fiat Ducato, 
– 7/8.09.2020 – Skórzewo: kradzież 

pojazdu Audi A4 ,
– 23/24.09.2020 – Dopiewiec: kradzież 

pojazdu Nissan Quashqai ,
– 9/11.09.2020 – Dąbrowa: kradzież z 

włamaniem do garażu (elektrona-

Komisariat Policji  
w Dopiewie  
telefony kontaktowe

Sekretariat: 
tel. 47 77 132 30

Komendant Komisariatu: 
kom. Piotr Wiczyński
tel. 47 77 132-31, kom. 609-802-176

Kierownik Ogniwa Prewencji: 
asp. szt. Przemysław Waliński
tel. 47 77 132-32, kom. 519-064-722, 
przemysław.walinski@po.policja.gov.pl

Kierownik Ogniwa Kryminalnego: 
mł. asp. Marcin Okupniak
tel. 47 77 132-36, kom. 515-241-534

Dzielnicowi: 
tel. stacjonarny do dzielnicowych:  

47-77-132-34
Podział na rejony i telefony komórkowe 

- na stronie: dopiewo.pl
PW

Kronika policyjna  
rzędzi),

– 14/15.09.2020  - Skórzewo: kradzież 
elementów od pojazdu Fiat Ducato 
(reflektory), 

– 24/26.09.2020 – Podłoziny: kradzież 
z włamaniem (elektronarzędzi),

– 26/27.09.2020 – Dąbrowa: kradzież 
z włamaniem teren budowy (kotła),

– 20/21.09.2020 – Zakrzewo: kradzież 
z włamaniem teren budowy (elek-
tronarzędzi) .

asp. szt. Przemysław Waliński, 
Kierownik Ogniwa Prewencji 

w Komisariacie Policji w Dopiewie

Krajowa Mapa Zagrożenia Bezpie-
czeństwa to aplikacja udostępniana na 
stronach Policji, umożliwiająca wskaza-
nie zagrożeń występujących w miejscu 
zamieszkania. Zgłoszenie za jej pomocą 
można wskazać zarówno z wykorzysta-
niem komputera, jak i urządzenia mo-
bilnego. Służąca do wymiany informacji 
platforma i szczegółowa interaktywna 
mapa pozwalają na poziomie lokalnym 
wskazać miejsca występujących niepra-
widłowości - wykroczeń, przestępstw 
i innych stwarzających zagrożenie dla 
bezpieczeństwa i porządku publicznego.   

Wykorzystanie aplikacji na telefon 
umożliwia korzystanie z Krajowej Mapy 
Zagrożeń Bezpieczeństwa w czasie rze-
czywistym, w sposób praktycznie nie-
ograniczony. Nanoszenie zagrożenia 
jest możliwe w drodze do pracy, szkoły 

Krajowa Mapa Zagrożeń.
Co to jest?

czy też na zakupy. Sposób ten jest wart 
szczególnej uwagi  w obecnej sytuacji 
epidemicznej, gdyż nie wymaga osobistej 
wizyty w komisariacie.  Mimo panują-
cych obostrzeń w kontakcie z innymi 
osobami, w żaden sposób nie została 
ograniczona funkcjonalność Krajowej 
Mapy Zagrożeń i reakcja funkcjona-
riuszy Policji na zgłoszenia. Podejmują 
oni działania na rzecz bezpieczeństwa 
całodobowo, reagując na wskazane na 
mapie zagrożenia.

Wśród dostępnych do wyboru kate-
gorii zagrożeń użytkownicy wskazują 
konkretne, skatalogowane zdarzenia, 
które ich zdaniem noszą znamiona nie-
bezpiecznych i naruszających porządek 
publiczny. 

Aby zgłosić zagrożenie należy wejść 
na stronę internetową Komendy Wo-

jewódzkiej, Komendy Miejskiej w Po-
znaniu, bądź Komendy Głównej Policji.  
W razie potrzeby można skorzystać z 
instrukcji obsługi. Pomocą służą także 
funkcjonariusze. Zgłoszenie trafi do po-
licjantów odpowiedniej komórki Policji, 
którzy podejmą stosowne dziania.  

Mapa nie służy do zgłaszania po-
trzeby pilnej interwencji. W tego typu 
przypadkach należy korzystać z nume-
rów alarmowych 112 i 997

Krajowa Mapa Zagrożenia Bezpie-
czeństwa dostępna jest pod tym adresem: 
https://www.policja.pl/pol/mapa-zagro-
zen-bezpiecze/33880,dok.html

Komisariat Policji w Dopiewie

OSP Palędzie
4.09.2020 r.- Konarzewo, ul. Szkolna. 

Usunięcie gniazda os z budynku 
szkoły.

Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej
6.09.2020 r.- Dopiewo – uczestnictwo 

pocztów sztandarowych w Dożynkach 
Gminno-Parafialnych. 

7.09.2020 r.- Dąbrówka ul. Piastowska. 
Usunięcie gniazda os z bu-
dynku mieszkalnego.

16.09.2020 r.- Fiałkowo, ul. 
Więckowska. Pożar hali. 
Alarm fałszywy.

26.09.2020 r.- Palędzie ul. 
Leśna. Powalone drzewo.

28.09.2020 r.- Konarzewo ul. 
Bukowska. Wyczuwalny za-
pach gazu w mieszkaniu.

OSP Zakrzewo
3.09.2020 r.– Skórzewo, ul. 

Cytrynowa. Usunięcie 

gniazda os.
3.09.2020 r.– Wysogotowo ul. Skośna. 

Monitoring firmy Kreisel.
6.09.2020 r.– Dopiewo – uczestnictwo 

pocztów sztandarowych w Dożynkach 
Gminno-Parafialnych. 

15.09.2020 r.– Batorowo, ul. Stefana 
Batorego. Wypadek samochodowy. 

16.09.2020 r.– Fiałkowo. Pożar - fał-
szywy alarm. 

19.09.2020 r.– Droga S5. Po-
żar samochodu osobowego. 
21.09.2020 r.– Skórzewo, ul. Dział-
kowa. Plama oleju.

21.09.2020 r.– Wysogotowo, ul. Skó-
rzewska. Wypadek śmiertelny mo-
tocyklisty. 
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22.09.2020 r.– Dąbrowa, ul. Sadowa. 
Usuwanie drzewa z placu zabaw.

OSP Dopiewo
3.09.2020 r.– Konarzewo ul. Dopiewska. 

Kot na drzewie.
4.09.2020 r.– Lisówki. Pożar akumu-

latora w ciągniku rolniczym.
6.09.2020 r.– Dopiewo – uczestnictwo 

pocztów sztandarowych w Dożynkach 
Gminno-Parafialnych.  

14.09.2020 r.– Lisówki ul. Trzcielińska. 
Plama oleju. 

14.09.2020 r.– Dopiewiec ul. Osiedle. 
Według zgłoszenia coś się pali na 
polu - alarm fałszywy.

16.09.2020 r.– Fiałkowo. Pożar dachu w 
hali produkcyjnej - trwający proces 
technologiczny.

18.09.2020 r.– Dopiewo. Plama oleju 
na ulicach: ul. Stawna, Młyńska, 
Bukowska, Wyzwolenia, Leśna.

19.09.2020 r.– Konarzewo - trasa S5 w 
kierunku Wrocławia. Pożar samo-
chodu osobowego. 

23.09.2020 r.– Autostrada A2 - MOP 
Dopiewiec 151 km. Pożar samocho-
du - chłodni.

24.09.2020 r.– Lisówki ul. Trzcielińska. 
Plama ropopochodna.

26.09.2020 r. – Gołuski ul. Szkolna. 
Zderzenie 3 samochodów osobo-
wych, jedna osoba hospitalizowana. 

28.09.2020 – Konarzewo ul. Bukowska. 
Wyciek gazu w budynku jednoro-
dzinnym.

Beata Spychała, Fot. Archiwum 
OSP Dopiewo i OSP Palędzie

Uczeni zajmujący się badaniem ro-
dziny nie mają wątpliwości, że jest ona 
wyjątkowym i niemożliwym do zastąpie-
nia środowiskiem gwarantującym pra-
widłowy rozwój dziecka. Swoich zadań 
nie spełni jednak rodzina zmagająca się 
z poważnymi trudnościami życiowymi. 
Dziecko, żeby móc prawidłowo dorastać, 
wejść w role społeczne i je pełnić, musi 
mieć skąd czerpać właściwe wzorce. 
Niezbędnym warunkiem prawidłowego 
rozwoju oraz funkcjonowania człowieka 
jest możliwość zaspokojenia przez nie-
go podstawowych potrzeb. Osoby, które 
same nie potrafią poradzić sobie z co-
dziennymi czynnościami, problemami 
natury zdrowotnej lub nieotrzymujące 
wystarczającej pomocy ze strony osób 
najbliższych, muszą korzystać z różnych 
form opieki profesjonalnej. Szukano 
zatem takich metod pracy w proble-
matycznym środowisku rodzinnym, 
takich urządzeń i rozwiązań, które – 
dzięki uruchomieniu jego wewnętrznego 
potencjału – umożliwiłyby pozostanie 
dzieci w rodzinie i dały im możliwość 
prawidłowego rozwoju. 

Skutkiem tych dociekań było wpro-
wadzenie do systemu wsparcia rodzin 
nowej funkcji – asystenta rodziny. 
Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodzi-
ny i systemie pieczy zastępczej z 2011 

Asystent rodziny
r. asystent jest osobą, która wspiera 
rodziny w przezwyciężaniu trudności 
związanych z opieką i wychowaniem 
małoletnich. Dla osiągnięcia życiowej 
samodzielności i stabilizacji będącej 
fundamentem poczucia bezpieczeństwa 
socjalnego, asystent rodziny doradza, 
wspiera i ułatwia rodzinom wypełnianie 
ról społecznych. Podejmuje on starania 
mające na celu niedopuszczenie do sy-
tuacji, gdy dzieci zostaną umieszczone 
poza domem rodzinnym – w rodzinach 
zastępczych lub placówkach opiekuńczo-
-wychowawczych. W przypadku, kiedy 
dzieci już znajdują się w pieczy zastęp-
czej, rolą asystenta jest podjęcie działań 
mających umożliwić ich jak najszybszy 
powrót do domu.

Aby dziecku, które dorasta w rodzinie 
dysfunkcjonalnej, udało się stworzyć i 
zapewnić odpowiednie warunki roz-
wojowe niezbędne jest kompetentne 
wsparcie i  rzetelna pomoc. Rodzina 
mająca trudności w wypełnianiu funk-
cji opiekuńczo-wychowawczej jest ob-
szarem współpracy asystenta rodziny 
oraz pracownika socjalnego. Zadania 
pracownika socjalnego określa ustawa o 
pomocy społecznej oraz dwudziestoletnia 
praktyka w prowadzeniu pracy socjal-
nej z dziećmi i z rodzinami mającymi 
takie problemy. Z kolei funkcja asysten-

ta rodziny została stworzona całkiem 
niedawno, bo przed zaledwie dekadą. 
Jest on osobą towarzyszącą klientowi 
w działaniach wiodących ku poprawie 
sytuacji będących źródłem problemów. 
W swojej pracy asystent wykorzystuje 
możliwości, które tkwią we wszystkich 
członkach rodziny, zachęcając ich i mo-
tywując do zmian. Asystując rodzinie i 
opierając się na zasobach tkwiących w 
niej samej, pomaga pokonywać życiowe 
trudności.

Ustawa o pomocy społecznej traktuje 
o zaspokajaniu podstawowych potrzeb 
rodziny i umożliwieniu jej przez to pra-
widłowego wypełniania ról społecznych, 
a co za tym idzie – zapewnieniu dzieciom 
właściwych warunków do rozwoju. Dla 
objęcia rodzin jak najszerszym wspar-
ciem istotną kwestią jest połączenie sił 
i bliska współpraca pracownika socjal-
nego z asystentem rodziny. To właśnie 
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pracownik socjalny, po wnikliwym zapo-
znaniu się z sytuacją rodziny, podejmuje 
decyzję o wnioskowaniu do dyrektora 
Ośrodka Pomocy Społecznej o objęcie 
rodziny borykającej się z  trudnościami 
wsparciem asystenta.

W Gminie Dopiewo, dzięki wydaj-
nej współpracy asystenta rodziny i pra-
cowników  socjalnych zatrudnionych w 
Ośrodku Pomocy Społecznej, rodziny są 

objęte kompleksową pomocą i wspar-
ciem. Z dniem 25 września 2020 r. na 
obszarze działania OPS została wpro-
wadzona „Procedura postępowania w 
przypadku objęcia rodziny wsparciem 
asystenta rodziny”, porządkująca dzia-
łania i regulująca współpracę asystenta 
i pracowników socjalnych oraz dookre-
ślająca ich zadania po to, aby uzyskać 
szybsze i trwalsze efekty. Asystentem 

rodziny w Gminie Dopiewo została pani 
Agnieszka Jasińska-Więckowska.  
W celu uzyskania wsparcia asystent ro-
dziny, zachęcamy do kontaktu z Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej w Dopiewie, 
mieszczącym się przy ul. Konarzewskiej 
12, w Dopiewie, tel. 61 2148 020.

Agnieszka Jasińska- 
Więckowska, Aneta Dowhan

W związku z utrzymującym się wy-
sokim poziomem zachorowań, spowodo-
wanych pandemią COVID–19, podejmuję 
decyzję o prowadzeniu przez rachmi-
strzów spisowych wyłącznie wywiadów 
telefonicznych w gospodarstwach rol-
nych przydzielonych im do realizacji, 
z wykorzystaniem otrzymanych urzą-
dzeń mobilnych.

Decyzja obowiązuje na terenie ca-
łego kraju od 1 października 2020 r. 
do odwołania.

Informacja o możliwości realizacji 
wywiadów bezpośrednich przez rach-
mistrzów spisowych w terenie będzie 
przesłana odrębnym komunikatem.

W związku z powyższym – do od-
wołania – spis rolny realizowany bę-
dzie wyłącznie metodami:

samospisu internetowego, po-
przez formularz spisowy dostęp-
ny na stronie https://spisrolny.gov.
pl (przejdź do wypełnienia samospisu); 
Samospis internetowy jest metodą obo-
wiązkową. Przez Internet można się 
spisać od 1 września do 30 listopada 
2020r. Rolnicy, którzy nie poosiadają 
dostępu do Internetu lub maja trudno-
ści z wypełnieniem formularza mogą 
skorzystać również z metody:
• samospisu przez telefon, dzwoniąc 

na infolinię spisową (tel. 22 279 99 99) 
Przez infolinię spisową można się 
spisać od 1 września do 30 listo-
pada 2020r.

• bezpośrednio w najbliższym urzędzie 
gminy lub urzędzie statystycznym 
Każdy urząd gminy i urząd sta-
tystyczny w województwie jest 

Spisz się sam, bo rachmistrz nie przyjdzie

zobowiązany do udostepnienia 
miejsca do samospisu dla rolni-
ków. Zwracamy również uwagę, 
że niektóre urzędy – w związku 
ze stanem epidemicznym w kraju 
– mogą mieć zmienione godziny 
pracy lub ograniczone kontakty 
bezpośrednie z interesantami. 
 W Urzędzie Gminy w Dopiewie – ul. 
Leśna 1c, w okresie od 1 września do 
30 listopada 2020r., w godzinach 
pracy urzędu(poniedziałek 9.00 – 
17.00; wtorek – piątek 7.30 – 15.30) 
zapewniony jest bezpłatny dostęp 
do stanowiska komputerowego z za-
instalowanym oprogramowaniem 
umożliwiającym przeprowadzenie 
samospisu internetowego.

Przed wizytą proponujemy skon-
taktować się z najbliższym urzędem 
gminy/urzędem statystycznym w celu 
umówienia wizyty. W urzędzie gminy/

urzędzie statystycznym można się spisać 
od 1 września do 30 listopada 2020 r.

W ramach metod uzupełniających 
spisu z rolnikami będą kontaktować się 
rachmistrzowie spisowi. Jeżeli z użyt-
kownikiem gospodarstwa skontaktuje się 
rachmistrz spisowy, rolnik ma obowiązek 
udzielić rachmistrzowi odpowiedzi na 
pytania z formularza spisowego.

Rachmistrzowie będą realizowali 
spis rolny poprzez wywiad telefoniczny 
od 16 września do 30 listopada 2020 r.

Do odwołania rachmistrzowie nie 
będą realizowali wywiadów bezpośred-
nich w terenie.

GUS

Rozwiąż krzyżówkę i wygraj 
atrakcyjne nagrody, więcej na:

poznan.stat.gov.pl/edukacja-sta-
tystyczna/krzyzowka_spisowa/
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Ponad 1000 osób po udarze mózgu i 
1000 osób z ich otoczenia z województwa 
wielkopolskiego może wziąć udział w 
bezpłatnych turnusach rehabilitacyjnych. 
Nabór prowadzi Ortopedyczno-Rehabi-
litacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi 
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, 
który pozyskał na ten cel ponad 10 mln 
dofinansowania.

Dla kogo?
Dla osób w wieku 18-64 lata, zamiesz-

kujących województwo wielkopolskie, u 
których od udaru nie minęło więcej niż 
12 miesięcy. Projektem objętych zostanie 
1 058 osób po udarze mózgu, zamiesz-
kujących województwo wielkopolskie, 
wymagających pomocy medycznej w po-
nownym włączeniu w życie społeczne i 
zawodowe oraz 1 058 osób z otoczenia 
osób po udarze.

Jak się zgłosić? 
Poprzez uzupełnienie formularza 

na stronie www.orsk.ump.edu.pl/udar

Bezpłatne turnusy dla osób po udarze
Cel

 Jak najszybsze i najefektywniejsze 
włączenie osób po udarze mózgu do ży-
cia społecznego, w tym zawodowego tj. 
umożliwienie powrotu na rynek pracy.

Jak osiągniemy cel? 
Poprzez 3-tygodniowe, stacjonarne 

turnusy rehabilitacyjne, w ramach któ-
rych uczestnik skorzysta z:
-  indywidualnych konsultacji lekarza 

specjalisty i fizjoterapeuty,
-  zabiegów neurofizjoterapeutycznych, 

zabiegów fizykalnych,
-  terapii zajęciowej, terapii neurolo-

gopedycznej, terapii neuropsycho-
logicznej,

-  stałej opieki medycznej i pielęgniar-
skiej,

-  wyżywienia w ramach pobytu.
Turnusy odbędą się w nowo dosto-

sowanym na cele projektu Oddziale 
Rehabilitacji Neurologicznej, z wyko-
rzystaniem nowo zakupionego sprzętu 
medycznego.

Świadczenia w ramach cyklu 
realizowane będą od poniedziałku do 
soboty. Pobyt na turnusie jest całkowi-
cie bezpłatny. Wsparcie, w formie szko-
leń prowadzonych przez specjalistów, 
otrzymają osoby z najbliższego otoczenia 
pacjenta. 

Na czas uczestnictwa w szkoleniu 
zwracane będą koszty za opiekę nad 
osobą zależną.

Wartość projektu: 10 665 710,48 zł. 
Poziom dofinansowania: 10 132 424,95 
zł. Wkład własny: 533 285,53 zł.

Kontakt: 
tel. 510 711 636;
 e-mail: reh.udar@orsk.ump.edu.pl
Projekt: pn. „Rehabilitacja neurolo-

giczna dla osób po udarze mózgu w Or-
topedyczno - Rehabilitacyjnym Szpitalu 
Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu”, 
nr RPWP.06.06.01-30--0020/19 jest do-
finansowany z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020.

Opr. na podstawie informacji ORSK

W trudnych czasach  seniorom poma-
ga poMOCNA dłoń sąsiada. Obecne czasy 
są trudne dla nas wszystkich. W sposób 
szczególny dotykają osoby starsze, sa-
motne i z niepełnosprawnościami. Nie 
bądźmy obojętni. Sprawdźmy czy w na-
szym otoczeniu jest osoba potrzebująca 
wsparcia i otoczmy ją opieką (zróbmy 
zakupy, dostarczmy leki, porozmawiaj-
my). Życzliwi i poMOCNI powiedzmy 

Pomocna dłoń sąsiada 
naszym seniorom: „Sąsiedzie – możesz 
na mnie liczyć!”

W przypadku osób, które nie mogą 
uzyskać pomocy rodziny czy sąsiadów 
w zakresie zabezpieczenia zakupu 
niezbędnych artykułów żywnościo-
wych i leków - Sołtysi, Rady Sołeckie 
i Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie 
zapraszają do kontaktu telefonicznego 
z koordynatorem akcji Panią Agnieszką 

Jasińską – Więckowską w dni robocze 
tj. od poniedziałku do piątku w godz. 
od 10.00 do 13.00 pod nr telefonu 693 
290 242

Zachęcamy również do zapoznania się 
z informacjami dotyczącymi możliwości 
uzyskania pomocy w czasie pandemii: 
www.gov.pl/web/rodzina/pomoc-dla-
-potrzebujacych-w-czasie-pandemii. 

Wszyscy dbajmy o zdrowie i bądźmy 
otwarci na pomaganie.

OPS Dopiewo

Gmina Dopiewo znów będzie miała 
swój Sztab WOŚP! Otrzymał on 13 paź-
dziernika nr 5210. Od początku sztab 
WOŚP w Gminie Dopiewo tworzą: Szczep 
ZHP Dopiewo oraz Gminna Biblioteka 
Publiczna i Centrum Kultury w Dopie-
wie. Od kilku lat centrum wydarzeń jest 
sala widowiskowa CRK w Konarzewie, 
gdzie na scenie można zobaczyć wystę-

WOŚP w Dopiewie
py artystów i wziąć udział w licytacjach.

WOŚP jest jednym z największych 
przedsięwzięć charytatywnych - zagra 
w Polsce, na świecie, ale i w Gminie Do-
piewo. W ciągu 28. dotychczasowych 
Finałów WOŚP Orkiestra zebrała i wydała 
na wsparcie polskiej medycyny w sumie 
1,19 mld zł. Podczas 22 Finałów w Gmi-
nie Dopiewo zebrano u nas ponad 837,5 

tys. zł, które zasiliły Fundację. Wszyst-
kie atrakcje organizatorzy z Dopiewa 
zapewniają nie wydając ani złotówki.

W czasach bez koronawirusa jed-
nym z filarów zbiórki byli wolontariusze. 
Nie wiadomo jak będzie w tym roku, 
bo trudno przewidzieć rozwój epidemii, 
ograniczenia . Jak tylko będzie można 
rozpocząć rejestrację wolontariuszy, 
podamy potrzebne informację.

- Zachęcamy do obserwowania naszej 
strony, wtedy na pewno będziecie na bie-
żąco. Zdajemy sobie sprawę z zaistniałych 
okoliczności i wiemy, że ta edycja będzie 
diametralnie różniła się od poprzednich, 
jednakże wierzymy, że wspólnie damy 
radę pokonać wszelkie trudności i w dzień 
finału będziemy mogli celebrować ten 
dzień tak jak należy – można przeczytać 
na profilu dopiewskiego sztabu WOŚP 
na Facebook’u.

AM, Graf. Wielka Orkiestra  
Świątecznej Pomocy
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Kosma Kasprzak - wychowanek Szko-
ły Podstawowej nr 1 im. F. Chopina w 
Skórzewie, a obecnie uczeń XXXVIII 
LO w Poznaniu, znalazł się w gronie 
sześciorga polskich uczniów, którzy 
wywalczyli medale i szóste miejsce dla 
Polski na Międzynarodowej Olimpiadzie 
Matematycznej – IMO 2020. Kosma był 
jedynym reprezentantem Wielkopolski 
wśród najlepszych polskich matematy-
ków - olimpijczyków. 

Międzynarodowa Olimpiada Ma-
tematyczna to najbardziej prestiżowe 
na świecie zawody matematyczne dla 
uczniów szkół średnich. Zdobyte przez 

Historyczny sukces Kosmy
naszych matematyków medale uplaso-
wały Polskę na 6. miejscu w klasyfika-
cji generalnej –  ex aequo z drużyną z 
Włoch. Z krajów europejskich lepsi byli 
tylko uczniowie z Rosji. Tak wysokiego 
wyniku w klasyfikacji ogólnej Polska 
nie uzyskała od lat 80. XX wieku, gdy 
w zawodach startowało o wiele mniej 
krajów. 

Medale dla Polski na IMO 2020 
zdobyli: 
-  złote: Łukasz Orski z Akademickiego 

Liceum Ogólnokształcącego Politech-
niki Wrocławskiej i Juliusz Banecki z 
Gdańskiego Liceum Autonomicznego. 

-  srebrne: Radosław Żak i Piotr Kuba-
ty – obaj z V Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Augusta Witkowskiego w 
Krakowie, a także Kosma Kasprzak z 
XXXVIII Dwujęzycznego Liceum 
Ogólnokształcącego im. Jana No-
waka-Jeziorańskiego w Poznaniu. 

-  brązowy: Aleksandra Kowalska z 
Liceum Ogólnokształcącego im. 
Jana Pawła II Sióstr Prezentek w 
Rzeszowie. 
Kosmie i innym reprezentantom 

Polski - serdecznie gratulujemy!

Opr. AM na podstawie inf. MEN, TK

Gromady zuchowe i drużyny harcer-
skie ze Szczepu ZHP Dopiewo zainaugu-
rowały rok harcerski. Uroczystość miała 
miejsce nad jeziorem Chomęcickim w 
lasach Wielkopolskiego Parku Narodo-
wego 22 września 2020 r. i towarzyszyło 
jej hasło „Wracamy”.

Zuchy i harcerze uczestniczyli w grze 
terenowej, podczas której wykonali wiele 
zadań wymagających sprytu, zręczności i 

Harcerskie „Wracamy”

wiedzy, nie tylko z dziedziny harcerstwa. 
Potem odbył się apel, który oficjalnie 
rozpoczął rok harcerski 2020/2021. 
Podczas niego, zgodnie z tradycją, naj-
starsze zuchy zostały przekazane do 
drużyn harcerskich. Nowych harcerzy 
zyskała 12. Drużyna Harcerska im. Jana 
Henryka Dąbrowskiego z Konarzewa i 
26. Dopiewska Drużyna Harcerska im. 
Alka Dawidowskiego.

Kadra szczepu zadbała o każdy szcze-
gół, aby zapewnić zuchom i harcerzom 
bezpieczeństwo w dobie pandemii i 
umożliwić spotkanie z koleżankami i 
kolegami - z drużyny lub gromady po 
półrocznej przerwie spotkań na zbiór-
kach harcerskich. 

Irena Jóźwiak, Szczep ZHP Dopiewo
Fot. Arch. Szczepu
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Katyń Zachodu w Lasach 
Palędzko – Zakrzewskich 

Ofiar wołanie
13 października 1939 r. Niemcy roz-

strzelali w Lasach Palędzko – Zakrzew-
skich  w Gminie Dopiewo pod Poznaniem 
grupę sióstr zakonnych, rozpoczynając 
tym samym masowe egzekucje Polaków 
w tych lasach. Trwało to do końca 1942 
r. Ogółem w latach 1939 – 1942 zabili i 
pogrzebali w dołach śmierci ok. 13 tysię-
cy ofiar – przedstawicieli  elity narodu 
polskiego: nauczycieli, duchownych, 
lekarzy i rzemieślników, powstańców 
wielkopolskich, harcerzy, samorządow-
ców i innych intelektualistów warstwy 
przywódczej, budowniczych  II Rzeczpo-
spolitej. Mimo upływającego czasu – 81 
lat od pierwszych egzekucji - nie znamy 
nazwisk ofiar.

Ofiar wołanie rozumieli okoliczni 
mieszkańcy, kreskami na drewnianych 
belkach lub w książeczkach do nabo-
żeństwa zapisujący ilość strzałów. Po 
wojnie oznaczyli miejsca zbrodni poro-
śnięte młodym drzewostanem i dotąd 

II Marsz Pamięci
pielęgnują Miejsca Pamięci.

To upamiętnianie zawsze miało cha-
rakter lokalny i dotąd nie znamy listy 

ofiar, a Polska i społeczność ogólnoświa-
towa nie zdają sobie sprawy z rozmiaru 
„Golgoty Zachodu” – Wielkopolski, Po-
morza Zachodniego i Górnego Śląska. 
Ziemie te, jako wcielone do III Rzeszy, 
Niemcy uważali za własne. Już przed 
II wojną światową zaplanowali elimi-
nację elit polskich przygotowując listy 
proskrypcyjne i w ramach tzw. Intelli-
gentzaktion skutecznie to realizowali, 
stosując najgorsze metody martyrologii 
i zagłady. Ofiary najczęściej trafiały do 
pierwszego obozu koncentracyjnego na 
terenie Polski, tj. do Fortu VII w Pozna-
niu. Stamtąd wywożono je do pobliskich 
lasów – najpierw nad jeziorem Rusałka, 
później do Lasów Palędzko – Zakrzew-
skich, a następnie do Lasów Rożnow-
skich pod Obornikami. Wielu zginęło w 
samym Forcie VII i wielu wywieziono 
do Auschwitz oraz do Niemiec (syste-
mu obozów Dachau) i Austrii (systemu 
obozów Mauthausen Gusen).

Marsze Pamięci 
W 2019 r., w 80. rocznicę wybuchu 

II wojny światowej i rozpoczęcia przez 
Niemców masowej  eksterminacji na-
rodu polskiego, także w obliczu braku 
właściwego upamiętnienia ofiar, Stowa-
rzyszenie Miłośników Dopiewca „Sami 

Swoi” zainicjowało organizację I Marszu 
Pamięci, z zamiarem kontynuacji w każdą 
kolejną rocznicę pierwszych egzekucji. 
W tym roku odbył się II Marsz Pamięci, 
mimo pandemii i zimna. Marsze są po-
łączone z uroczystą mszą św. w intencji 
ofiar i z apelem poległych i będą odby-
wały się każdego roku 13 października.

Podziękowania
Składam wyrazy podziękowa-

nia za udział  w II Marszu Pamię-
ci wszystkim jego uczestnikom.  
Był z nami m.in. świadek historii – liczący 
99 lat Pan Jan Jankowiak z Lusowa, 
który jako więzień Fortu VII budował 
obóz w Żabikowie. Obecna była  rodzina 
jednej z ofiar,  przedstawiciele okolicz-
nych miejscowości, organizacji społecz-
nych i instytucji. Wyrazy wdzięczności 
kieruję do:
1. Wójta Gminy Dopiewo – Adriana 

Napierały - za patronat i oddelego-
wanie swoich przedstawicieli; za 
przygotowanie miejsc pamięci do 
uroczystych obchodów II Marszu 
Pamięci.

2.  Prezes Stowarzyszenia Rodzin Pol-
skich Ofiar Obozów Koncentracyj-
nych – Pani Elżbiety Rybarskiej – za 
współorganizację, w tym nagłośnie-
nie medialne. 

3.  Proboszcza Parafii w Zakrzewie – 
Ks.  Dariusza Piaseckiego oraz Pro-
boszcza Parafii w Konarzewie – Ks. 
Marka Jańskiego (wydelegowanemu 
Ks. Romanowi Smólskiemu), którzy 
wspólnie odprawili Eucharystię w 
Kwaterze Siedmiu Grobów. 

4.  Kierownika Wielkopolskiego Muzeum 
Martyrologii Fort VII w Poznaniu 
– Pana Grzegorza Kucharczyka - za 
obecność i „głos pamięci”.

5.  Wojewódzkiego Związku Oficerów 
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Rezerwy – z mjr Jackiem Behrendtem 
i płk Jacentym Góralem na czele – za 
wystawienie asysty wojskowej i apel 
pamięci. 

6.  Pocztów sztandarowych: Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Palędziu – pod 
kier. Kom. Macieja Płotkowiaka oraz 
SMD „Sami Swoi”  - wiceprezesa Jana 
Gawrońskiego - za Biało – Czerwoną.

7.  minnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
- za namiot na cele eucharystii, nagło-
śnienie i krzesła dla osób starszych

8.  Pani Elżbiety Węgielewskiej za oprawę 
mszy św. – muzykę i piękne wyko-
nanie pieśni.

9. Delegacji organizacji spo-
łecznych i instytucji, w tym:  
- Kuratora Oświaty – Roberta Gawła 
– reprezentowanego przez Barbarę 
Tomkowiak, 

 - Polskiego Związku Obrony Tery-
torialnej – reprezentowanego przez 
Roberta W. Jankowskiego

 - Towarzystwa Miłośników Lwowa i 
Kresów Południowo – Wschodnich 
– reprezentowanego przez prezes Ka-
tarzynę Kwinecką, wiceprezesa dra 
Janusza Furmaniuka i Igora Megge.

 - Stowarzyszenia Katyń w Poznaniu 
– reprezentowanego przez wiceprezes 
Dobrochnę Konrad,

 - Komitetu Budowy Pomnika Wypę-
dzonych w Poznaniu – z p.o. prezesa 
Marią Nadolską.

 - Mediom: Radiu Poznań i TVP w 
Poznaniu – Teleskop – za obecność, 
wywiady i nagłośnienie, Telewizji 
Leszno, która przygotowuje relację 
filmową z wydarzenia.

Dziękuję za obecność wszystkim po-
zostałym uczestnikom i wielu życzliwym 
osobom, bez których tak wielkie przed-
sięwzięcie nie mogłoby zostać zorganizo-
wane. Nie spoczniemy! Kolejne Marsze 
Pamięci przywrócą pamięć, godność ofiar 
i prawdę o martyrologii narodu polskiego 
na ziemiach zachodnich.

Uroczystość została współfinanso-
wana ze środków publicznych Gminy 
Dopiewo. 

Instytut Pamięci Narodowej w Po-
znaniu zakupił znicze elektryczne w ko-
lorze białym i czerwonym, które długo 
będą paliły się na wszystkich grobach 
w Lasach Palędzko – Zakrzewskich. 

Zofia Dobrowolska 
Prezes Stowarzyszenia Miłośników  

Dopiewca „Sami Swoi”
Fot. M. Juskowiak, A. Mendrala

W 2020 r. minęła 100. rocznica Bitwy 
Warszawskiej, ale także 400. rocznica 
bitwy pod Cecorą, która niestety nie była 
dla Polski zwycięska. 

Na początku XVII w. działania kró-
la Zygmunta III Wazy skierowane były 
głównie na próbie osadzenia na tronie 
moskiewskim królewicza Władysława. 
Działania te spowodowały osłabienie 
zainteresowania południowymi grani-
cami Rzeczypospolitej. Skutkowało to 
napadami zbójniczymi Kozaków zapo-
roskich na tereny osmańskie, najazdami 

400 - lecie bitwy pod Cecorą
tatarskimi na ziemie polskie, głównie 
w poszukiwaniu jasyru oraz najazdami 
polskich magnatów na ziemie osmań-
skie. Do tego dochodziła jeszcze polityka 
cara rosyjskiego, próbującego przekonać 
Turków o słabości Rzeczypospolitej oraz 
rywalizacja Rzeczypospolitej o wpływy 
w Mołdawii z Turcją. 

Po otrzymaniu wiadomości o przy-
gotowywaniu się Turków do wojny, w 
marcu 1620 r. zostało zwołane przez 
króla pospolite ruszenie. Pod dowódz-
twem Stanisława Żółkiewskiego udało 
się zebrać ok. 8 000 wojska. Dodatkowe 
2 000 wojska miał dostarczyć hospodar 
Mołdawii Kacper Grazziani – niestety 
przybył tylko z 600 ludźmi. Miejsce 
spotkania wojsk odbyło się w obozie 
pod Łozową  8 września 1620 r. 

Około 13 września wojsko dotarło pod 
Cecorę (pod  Cecorą były wówczas starte 
umocnienia w związku z prowadzonymi 
w 1595 r. walkami Jana Zamojskiego z 
Turkami). Pod Cecorę dotarły 18 września 
wojska tureckie Iskendera Paszy w ilości 
znacznie większej niż sądzono – miało 
być około 10 000 żołnierzy, a przybyło 
ok. 40 000. 

Pierwsze starcie wojsk zakończyło 

się zwycięstwem Polaków,  co pozytyw-
nie wpłynęło na wojsko i chęć dalszej 
walki. Do decydującej bitwy doszło 19 
września. Wojsko polskie było ustawione 
w środku pomiędzy czterema rzędami 
wozów taborowych. Między skrajnymi 
rzędami wozów znajdowało się piechota 
a na wozach i przed piechotą artyleria. 
Niestety podczas bitwy doszło do zała-
mania jednego ze skrzydeł, co wykorzy-
stał dowódca turecki, dając sygnał do 
ataku na odsłonięte skrzydło. Zmusiło 
to hetmana Koniecpolskiego do wydania 
rozkazu o wycofaniu wojsk, z którego 
wykonaniem były jednakże problemy 
i doszło do wymieszania taboru. To 
spowodowało konieczność powrotu do 
obozu. Bitwa trwała około 6 godzin, a 
zamieszanie wywołane odwrotem spo-
wodowało znaczne straty wśród wojska 
polskiego – zginęło lub wzięto do niewoli 
około 800 żołnierzy polskich i zginęło 
około 3 500 żołnierzy tureckich. Straty 
to dwie chorągwie hetmańskie i część 
sprzętu wojskowego. 

W nocy, po bitwie z obozu, uciekł 
Grazziani wraz z kilkoma polskimi ma-
gnatami, zabierając ze sobą 3000 woj-
ska. Większość z uciekinierów utonęła 
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przeprawiając się przez rzekę Prut, lub 
zginęła z rąk wołoskich, albo dostała się 
do niewoli tatarskiej. Morale wśród żoł-
nierzy spadało, obawiali się, że dowódcy 
chcą  ich pozostawić. Koniecpolskiemu 
udało się opanować panikę i zyskać tro-
chę czasu podczas rokowań z Turkami 
na przygotowanie odwrotu. 

Wojska polskie ruszyły w drogę po-
wrotną 29 września. Podczas odwrotu 
doszło do kilku potyczek z wojskami 
tureckimi. 7 października wojsko pol-
skie, ciągle nękane przez nieprzyjaciela, 
dotarło w pobliże Dniestru. Znowu do-
szło do zamieszek i paniki wśród wojska. 
Miały miejsce dezercje, niektórzy zaczę-
li uciekać w stronę rzeki. Dowództwo 
zdecydowało, żeby dla dalszego marszu, 
zamiast zmniejszenia taboru, utworzyć 
długie szeregi, zza których można by 
się ostrzeliwać. Spowodowało to duże 

zamieszanie oraz kolejne ucieczki pod na-
porem wojsk tureckich. Niestety wojsko 
polskie pozbawione tej ochrony uległo 

przeważającym siłom nieprzyjaciela.  
Z kampanii Cecorskiej powróciło około 
1 500 żołnierzy.  

dr Piotr Dziembowski

Rozmowa z ks. Dariuszem Piaseckim, 
nowym proboszczem Parafii Najświętszej 
Maryi Panny Królowej Korony Polskiej 
w Zakrzewie.

Którą z kolei parafią jest dla 
księdza Zakrzewo?

- To moja szósta parafia i pierw-
sze probostwo. Jestem w Zakrzewie od 
sierpnia. Wcześniej pełniłem posługę w 
Stęszewie, Poznaniu – Starołęce, Mię-
dzychodzie, Lesznie, Otorowie. Byłem 
wikariuszem i  nie chciałem probostwa, 
bo miałem sporo obowiązków w związku 

U księdza w Zakrzewie
z koordynowaniem działalności „Ru-
chu Światło – Życie” w Archidiecezji 
Poznańskiej. 

Którym proboszczem jest ksiądz 
w parafii Zakrzewo?

- Ósmym. Od 1986 r., kiedy po-
wstała parafia byli tu proboszczami: 
ks. Ostrowski, ks. Czerniejewski, ks. 
Kamza, ks. Salski, ks. Piotrowski, ks. 
Górawski i ks. Przeczewski. Wcześniej 
był w Zakrzewie ośrodek duszpasterski.

Czy istnieje zasada, mówiąca 
o tym, jak długo można być wika-

riuszem lub proboszczem w danej 
parafii?

- Wakacje to dobry czas na zmiany. 
Blisko 50 parafii w diecezji ma od wa-
kacji nowych proboszczów. Diecezja, 
zajmująca znaczną część województwa 
wielkopolskiego, liczy ok. 400 parafii, w 
których posługę sprawuje 800 księży. 
Parafie zmieniają i wikariusze, i pro-
boszczowie. Wikariuszem jest się tak 
długo, jak to konieczne. Czasem jest to 15 
lat, czasem krócej, innym razem dłużej. 
Musi być wolne probostwo. Chodzi  w 
tych zmianach o to, żeby poznać różne 
środowiska: małe miasto, duże miasto, 
wieś. Ludzie mają różną mentalność. 
Młodego księdza „sprawdza się”, gdzie 
i w jakim środowisku sobie najlepiej 
radzi. W przypadku proboszczów bierze 
się pod uwagę osobowość.

Dlaczego został ksiądz księ-
dzem?

- W moim przypadku był to proces, 
stopniowe odkrywanie. Oswajałem się 
z tą myślę, od 1997 r. , od uroczystości 
Matki Boskiej Częstochowskiej. Przygo-
towania były długie – rekolekcje, spo-
tkania oazowe, rozmowy z kolegami i 
w domu. Najpierw zdałem egzaminy 
wstępne na Akademię Nauczycielską 
w Bydgoszczy, bo chciałem uczyć ma-
tematyki, ale ostatecznie wygrało Se-

Bitwa ta została upamiętniona na kilku obrazach oraz wydaniem przez 
Pocztę Polską we wrześniu br. znaczka okolicznościowego [źr.; Internet]
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minarium w Poznaniu.
Jak postrzega ksiądz Zakrzewo? 

Znał ksiądz wcześniej tę miejsco-
wość?

- Miejscowość zwarta, bardzo przy-
jemna. Parafia nieduża, według ksiąg 
parafialnych licząca 1200 osób, dlatego 
jestem tu sam. Nie mam do pomocy wi-
kariusza. Okazją do lepszego poznania 
mieszkańców jest kolęda. Mam nadzie-
ję, że koronawirus mi w niej nie prze-
szkodzi. Pochodzę z Ujścia w Powiecie 
Pilskim. Jak jeździłem do Stęszewa - do 
parafii, gdzie byłem wikariuszem, to 
mijałem drogowskaz „Zakrzewo”. Wtedy 
nie mogłem przypuszczać, że Zakrzewo 
będzie mi pisane. Wszędzie było mi do-
brze, ale tu będę miał ogródek. 

Co chciałby ksiądz nowego 
wprowadzić w parafii?

- Ważną rzeczą jest stworzenie 
wspólnoty. Działa już w parafii „Ca-
ritas” i „Żywy Różaniec”. Chcę zawiązać 
wspólnotę młodzieży i dzieci – „Krąg 
Biblijny”. Lubię pracę z młodzieżą, mam 
z nią dobry kontakt. Uczyłem religii w 
liceach, gimnazjach i podstawówkach. 
Działam w „Ruchu Światło – Życie”, 
którego początki mają związek z po-
bliskim Konarzewem. Ma on na celu 
kształtowanie nowego człowieka, odda-
nego służbie Bogu. Ruch zrzesza obecnie 
1400 rodzin, kilkaset dzieci i młodzieży 
w całej Polsce. Prowadzącymi są w tym 
ruchu osoby świeckie, tzn. dla dzieci 
prowadzącymi są dzieci, dla dorosłych 
– inni dorośli, dla małżeństw – inne 
małżeństwa. Księża pełnią funkcję ko-
ordynatorów, są od tego, co zasadnicze, 
czyli od „pnia”. Świeccy są jak „gałęzie”, 
które z tego „pnia” wychodzą.

Czy ma dla księdza znaczenie 
to, że kościół w Zakrzewie jest ko-
ściołem poewangelickim?

- Kościół w Zakrzewie ma ciekawą 
historię. Protestantów sprowadzono tu 
w XVIII w., tu żyli, modlili się i wznieśli 
świątynię. Była to filia parafii ewangelic-
kiej z poznańskiej Wildy. Na jednej cegle 
w kościele, w zakrystii, widnieje data: 
30.06.1886 r., co może wskazywać na 
to, kiedy ten kościół został zbudowany.  
Po II wojnie światowej pojawił się po-
mysł, żeby powstał w Zakrzewie ośrodek 
duszpasterski, rzymskokatolicki. 

Są pewne różnice między kościołem 
protestanckim a rzymskokatolickim. 
W świątyni protestanckiej miejscem 
centralnym jest ambona. Protestanci 
zawsze siedzieli w ławkach i słuchali. 
Świątynie rzymsko – katolickie mają 
inny układ, budowano je na planie krzy-
ża. Jeszcze do końca XVI w. nie było w 
nich ławek – modlono się na stojąco lub 
klęcząc. Ławki w naszych kościołach 
zostały zapożyczone od protestantów. Te 
różnice są dla mnie interesujące, bliskie 
moim zainteresowaniom, temu czym 
się zajmowałem podczas studiów w 
Instytucie Formacji Pastoralno – Li-
turgicznej KUL, ale i później. Przez 17 
lat prowadziłem kursy ceremoniarza.

Czym zajmuje się bliska księdzu 
liturgika?

- Tym jak wygląda i sprawuje się 
kult religijny, jak wyznaje się wiarę, jak 
człowiek odczytuje siebie. Każdą formę 
sprawowania kultu religijnego okre-
śla prawo kościelne. Chociaż schematy 
mszy są bardzo podobne, to różnić się 
mogą elementami. Oficjalny kult jest 
stały, ale popularne formy kultu, tzw. 
pobożność ludowa bywa bardzo róż-
norodna. Z tych zmienności wynika, 
że mszę świętą można odprawiać na 
wiele sposobów. 

Czy kościół w Zakrzewie wy-
maga renowacji?

- Chciałbym, żeby kościół w Zakrze-
wie stał się kościołem konsekrowanym, 

tzn. przeznaczonym na wyłączną służbę 
Bożą. Obecnie nie ma on takiego statusu. 
Kościół do konsekracji trzeba przygoto-
wać. Zająć to może kilka lat. Jak się tu 
przeprowadziłem, rozpocząłem remont 
kościelnego ogrzewania – wymianę 
pieca węglowego na gazowy. Trzeba 
będzie do konsekracji wymienić ołtarz 
na wmurowany w posadzkę. Nakładów 
wymaga miejsce przewodniczenia. Jest 
do zrobienia również kilka pomniejszych 
rzeczy. 

Stoi u księdza na komodzie 
akwarium, z wodą lecz bez ryb. 
Czy jest ksiądz akwarystą?

- To będzie moja druga próba. 
Miałem już kiedyś akwarium, które 
zabierałem ze sobą od parafii do pa-
rafii. Towarzyszyło mi „przez 3 para-
fie”: Stęszew, poznańską Starołękę i 
Międzychód. Jak zmieniałem miejsce 
posługi, to rozdawałem ryby.  Jak już na 
dobre wprowadziłem się na nowe miej-
sce, kupowałem nowe. Później miałem 
kilkuletnią przerwę. Niedawno się tutaj 
wprowadziłem, dlatego akwarium jest 
puste. Woda w akwarium potrzebuje 
czasu, żeby nie zaszkodzić lokatorom. 
Już niedługo wpuszczę do niego ryby.

Jakie gatunki?
- Kardynałki i molinezje – skojarze-

nia nieprzypadkowe (śmiech).

Rozmawiał: Adam Mendrala
Fot. A. Mendrala

Najpiękniejsze Wielkopolanki 
2020 roku mieszkają w Gminie 
Dopiewo. 

Koronę i tytuł Miss Województwa 
Wielkopolskiego otrzymała 27 września 
Natalia Balicka z Zakrzewa, zdobywając 
po drodze także tytuły:  Miss Internautów 
i Miss Depicenter. Wśród najpiękniej-
szych mieszkanek naszego województwa 

Najpiękniejsze Wielkopolanki 
znalazła się także Joanna Mazur z Dopie-
wa, która sięgnęła po tytuł IV Wicemiss 
Województwa Wielkopolskiego. 

O koronę Miss Województwa Wiel-
kopolskiego ubiegało się 36 dziewczyn. 
Gala finałowa odbyła się w poznańskim 
Hotelu Novotel. Kandydatki zaprezen-
towały się w stroju sportowym, suk-
ni i stroju kąpielowym. Panie, które 

awansowały do top 10 prezentowały się 
w sukniach ślubnych. Finał konkursu, ze 
względu na pandemię, został o4 miesiące 
przesunięty - pierwotnie zaplanowany 
był na 31 maja. Półfinał miał miejsce 
8 marca.

Piękne mieszkanki gminy Dopiewo 
mają po 21 lat. Miss Województwa Wiel-
kopolskiego - Natalia Balicka pochodzi  

Przed wejściem do kościoła. Od lewej: Sołtys Zakrzewa - Albin Marian 
Czekalski i Proboszcz Parafii w Zakrzewie  - ks. Dariusz Piasecki
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z Zakrzewa. Chce zostać lekarzem, jest 
studentką kierunku lekarskiego. Lubi 
sport - trenuje kickboxing, kitesurfing 
i snowboard. Z kolei IV Wicemiss Wo-
jewództwa Wielkopolskiego - Joanna 
Mazur mieszka w Dopiewie. Studiuje 
kosmetologię. Uwielbia sport, zdrowy 
styl życia i podróże. Jej pasją jest wizaż, 
próbuje sił w modelingu.

Dziewczętom gratulujemy sukcesów i 
życzymy kolejnych.

Adam Mendrala
fot. Archiwum Miss  

Województwa Wielkopolskiego  
/ Kamil Hadyński

Joanna Mazur IV Wicemis 
Woj. Wielkopolskiego

Natalia Balicka  
Miss Woj. Wielkopolskiego

Rozmowa z Natalią Balicką, 
mieszkanką Zakrzewa – Miss Wo-
jewództwa Wielkopolskiego 2020.

Zanim ogłoszono Pani zwycię-
stwo, otrzymała Pani dwa inne 
tytuły: Miss Internautów i Miss 
Depicenter. Kiedy do Pani dotarło, 
że szanse na najważniejszy z tytu-
łów i koronę Miss Województwa 
Wielkopolskiego są realne?

- To, że wygrałam cały konkurs, 
dotarło do mnie dopiero w momencie 
ogłoszenia werdyktu. Idąc na finał nasta-
wiałam się na maksymalnie jeden tytuł. 
W życiu nie spodziewałam się, że uda mi 
się zdobyć ich aż trzy i  to ten najważ-
niejszy. Był to dla mnie ogromny szok, 
ale zarazem wielkie szczęście, ponieważ 
przeszło to moje wszelkie oczekiwania. 
Nie jestem w stanie opisać emocji, które 
odczuwałam na scenie. Wiem tylko, że 
był to nie tylko dla mnie, ale również 
dla mojej rodziny i mojego chłopaka 

Bez uśmiechu ani rusz
bardzo wzruszający moment. 

Czy uczestniczki konkursu bar-
dziej ze sobą konkurują, czy raczej 

traktują start jak przygo-
dę? Czy możliwe są między 
rywalkami przyjaźnie? Jak 
było w Pani przypadku?

- Zdecydowana większość 
dziewczyn traktuje ten kon-
kurs jako dobrą zabawę. Nie 
miałyśmy nic do stracenia. 
Oczywiście, że przyjaźnie 
są możliwe! Sama poznałam 
cudowną Nikolę, z którą od 
początku złapałam wspólny 
kontakt. Wspierałyśmy się 
nawzajem na każdym kroku i 
rozśmieszałyśmy się w najbar-
dziej stresujących momentach. 

Jakie emocje towarzy-
szą ogłoszeniu werdyktu 
jury?

- Przede wszystkim duży 
stres i niepewność. Na szczę-
ście prowadzący nie przedłu-
żali oczekiwania na ogłoszenie 
werdyktu, więc emocje aż tak 

nie narastały. Po ogłoszeniu wyników  
odczułam wielką ulgę. Na mojej twa-
rzy pojawił się ogromny uśmiech i łzy 
szczęścia. Były to emocje, których nigdy 
wcześniej w życiu nie doświadczyłam. 
Start w konkursie uważam za świetną 
przygodę, nie żałuje żadnej chwili. 

Czy zwycięstwo konkursie re-
gionalnym jest przepustką do fi-
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nału ogólnokrajowego? Wiadomo 
już kiedy i gdzie się on odbędzie?

- Tak, ćwierćfinał Miss Polski ma 
się odbyć 25 października 2020 r. w 
Warszawie, chyba, że z powodu koro-
nawirusa zostanie przesunięty termin. 

Jak znaczący wpływ na prze-
bieg  konkursu miała epidemia i 
związane z nią ograniczenia?

- Dość duży. Finał początkowo miał 
się odbyć pod koniec maja, niestety z 
powodu epidemii musiał zostać przesu-
nięty na koniec września. W związku z 
tym trochę dłużej żyłyśmy w stresie, ale 
w moim przypadku był to stres moty-
wujący. Czas epidemii wykorzystałam 

na treningi i odpowiednie przygotowa-
nie się na galę finałową. Na samej gali 
wszyscy na widowni byli zobowiązani 
do założenia maseczek i trzymania od-
powiedniej odległości od siebie. 

Jakie obowiązki wiążą się z tytu-
łem Miss Województwa Wielkopol-
skiego? Czy te obowiązki są uciąż-

liwe? Czy bardziej ograniczają, czy 
też otwierają nowe możliwości? 

- Nie uważam, że obowiązki Miss 
są w jakikolwiek sposób obciążające. 
Zdobycie tytułu Miss Województwa 
Wielkopolskiego otworzyło mi kolejną 
drogę w życiu. Poznałam bardzo dużo 
nowych osób, zostałam zaproszona na 
wiele sesji zdjęciowych. Ostatnio nawet 
wysłałam zgłoszenie do agencji fotomo-
delingowej. Chcę się realizować w tej 
dziedzinie na tyle, na ile będę mogła.

Czy jako Miss Województwa 
Wielkopolskiego będzie Pani miała 
wypełniony kalendarz. Znajdzie 
Pani czas na sport, hobby, studia, 

życie prywatne?

- Staram się 
wszystko ze sobą po-
łączyć. Najważniejsze 
dla mnie są studia i 
na tym będę głównie 
skupiona. Jestem oso-
bą, która nie lubi się 
nudzić, dlatego myślę, 
że doskonale sobie po-
radzę z pogodzeniem 
wszystkiego ze sobą.  

Na Pani profilu 
na fb można zna-
leźć próbkę wo-
kalną? Czy nadal 
Pani śpiewa, gra, 
komponuje? 

- W ostatnim cza-
sie miałam dość dużo 
innych zajęć. Śpiew 
traktuje raczej jako 
ucieczkę od rzeczy-
wistości i sposób na 
zrelaksowanie się. W 

najbliższej przyszłości planuję wrócić 
do nagrywania coverów i pisania wła-
snych tekstów. 

Jest Pani studentką kierunku 
lekarskiego. Chce Pani zostać le-
karką. Jaka specjalizacja Panią 
interesuje? Czy myśli Pani o tym 
by połączyć medycynę z urodą? 

A może chciałaby Pani walczyć z 
wirusami?

- Zostanie lekarzem było moim 
marzeniem już w szkole podstawo-
wej. Początkowo myślałam o kardio-
chirurgii, później o ginekologii. Obecnie 
najbardziej interesuje mnie okulistyka 
i jeżeli nic się nie zmieni, to wybiorę 
ten kierunek. Bardzo bym chciała w 
przyszłości połączyć okulistykę z urodą, 
stąd mój pomysł na zrobienie kursów 
z medycyny estetycznej. 

Uczy się Pani w Bydgoszczy, dość 
daleko od domu rodzinnego. Czy 
udaje się Pani odwiedzać Gminę 
Dopiewo? Z czym się Pani kojarzy 
rodzinna miejscowość, dom?

- Na ten moment większość zajęć 
mamy prowadzonych zdalnie. W tym 
roku nie decydowałam się na wynaj-
mowanie mieszkania w Bydgoszczy ze 
względu na sytuacje epidemiologiczną 
w kraju, która zmienia się dynamicznie. 
Nie ukrywam, że mieszkając w domu 
rodzinnym jest mi o wiele łatwiej. Nie 
wracam do pustego mieszkania tylko 
do domu pełnego miłości i rodzinnej 
atmosfery. Dopiero teraz doceniłam 
czym tak na prawdę jest dla mnie 
ciepło rodzinne i ile energii na każdy 
dzień mi daje.  

Wiele młodych dziewczyn ma-
rzy o koronie miss? Ma Pani dla 
nich jakąś radę? Co przybliży je 
do spełnienia marzeń, a czego nie 
powinny robić?

-  Przede wszystkim trzeba Konkurs 
Miss traktować jako dobrą zabawę, nie 
ma się zupełnie czym stresować. Naj-
ważniejszy jest uśmiech i pozytywne 
nastawienie! Myślę, że właśnie to pozwo-
liło mi dojść tak daleko. Bez uśmiechu 
od ucha do ucha ani rusz!  

Gratulujemy sukcesu!

Rozmawiał: Adam Mendrala 
Fot. Archiwum Konkursu Miss  

Województwa Wielkopolskiego 
 / Sławomir Brandt, Kamil  

Hadyński, Robert Kobyliński
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W ostatnim felietonie opowiedzia-
łem o tym, jak to w błotku leżałem i 
ptaki podglądałem. Dalej nic się nie 
zmieniło. Z uwagi na wzmożony okres 
polowań staram się nie wchodzić pod 
lufy myśliwych, choć o takie miejsce w 
terenie coraz trudniej. Właśnie dlatego 
obrałem za cel podmokłe tereny. Dotrzeć 
tam ciężej, zwierzyny płowej nie ma, za 
to ptaków dostatek. Takie tereny, poza 
ptakami brodzącymi lubią też żurawie. 
To moje ulubione ptaki. Uwielbiam je 
obserwować i robić im zdjęcia. Spotka-

nia z nimi dostarczają poza doznaniami 
wizualnymi także doznań słuchowych. 

Oczywiście najbardziej spektaku-
larny jest początek dnia: od brzasku 
do świtu. Trzeba zatem

Wiedzieć, gdzie nocują. Żeby się 
tego dowiedzieć trzeba je obserwować 
i zobaczyć, gdzie zlatują się na noclego-
wisko. Wystarczy również wstać cicho 
jak myszka, żeby nie budzić rodziny 
swoim wstawaniem. Potem pod osłoną 
nocy podejść w to miejsce, ukryć się i 
już można robić zdjęcia. Prawda jakie 
to proste?

Na terenie naszej gminy żurawie co 
rok zbierają się na Trzcielińskim Bagnie. 
Co prawda od „naszej strony” nie ma 
możliwości ich podglądania, za to na 
terenie Wielkopolskiego Parku Naro-

Ptak nie byle jaki
dowego przy miejscowości Mirosławki 
znajduje się wieża widokowa z której 
można zobaczyć żywe serce bagna. Jest to 
świetne miejsce, z którego - z bezpiecznej 
odległości, bez przedzierania się przez 
błota i podmokłe trzcinowiska - możemy 
obejrzeć ten piękny spektakl, nie płosząc 
przy tym jego głównych bohaterów. Po-
lecam wizytę w tym miejscu. Trzeba się 
jednak spieszyć. Jesień w pełni i niedługo 
większość żurawi zacznie swą wędrówkę 
w cieplejsze rejony globu.

Zdjęcia ilustrujące poranek z żura-

wiami co prawda nie pochodzą ze wspo-
mnianej wieży widokowej, ale myślę, że 
choć trochę przybliżą ten klimat i jego 
magię. Liczę też na to, że wybierzecie się 
w teren i sami TO zobaczycie i usłyszycie.

Tymczasem w domu...

Mąż: Zwykłe dni pracy mają swój 
ustalony harmonogram, a pomimo to 
zdarzają się przyrodnicze niespodzianki 
i osobliwości, na które trzeba być wy-
czulonym. Rytuał poranny polega na 
obowiązkowym spacerze z psem, śnia-
daniu i pośniadaniowej, relaksacyjnej 
kawie. Tak było i tego piątku, kiedy po-
szedłem zażyć relaksu zanim wpadnę 
w wir gospodarskich zajęć. Spragniony 
kawy zbożowej i chwili ciszy udałem się 

do kuchni rodziców, pozostawiając w 
domu żonę zajętą swoimi sprawami…

Żona: W czasie, gdy Michał zażywał 
relaksu próbowałam spokojnie zjeść 
śniadanie i z ulgą usiadłam

wreszcie do stołu. Niestety, moja 
radość była przedwczesna. Jedno spoj-
rzenie na naszą przydomową jabłonkę 
sprawiło, że całkowicie zapomniałam 
o śniadaniu. Na gałęzi siedziało małe, 
białe COŚ! To coś uzyskało najwyższy 
priorytet. A może to papuga? Jeśli to 
byłaby papuga, to spotkanie jej nie by-
łoby niczym niezwykłym, bo byłby to 
po prostu ptasi uciekinier (co prawda 
egzotyczny). Pytania jedno za drugim 

przelatywały mi przez głowę... ptak ten 
nie miał jednak charakterystycznego 
zakrzywionego dzióbka i miał dość 
pospolity kształt. To musiał być inny 
ptak, ale na pewno nie raniuszek, bo 

za duży. Po błyskawicznej rewizji cech 
przybysz uzyskał w mojej ocenie miana 
„niezwykłego” i tu pojawił się dylemat: 
dzwonić do Michała, czy robić zdjęcie?

Takie okazje trzeba wykorzystywać 
natychmiast. Porzuciłam telefon i zamiar 
opowiadania w wielkich emocjach, co 
widzę za oknem. Pognałam po mężowy 
bardzo ciężki aparat z wielkim obiekty-
wem, wycelowałam i mogłam dostrzec 
więcej szczegółów. Na gałęzi siedział 
wróbel albinos! Mój pierwszy albinos! 
(później doczytałam, że niekoniecznie 
to był albinos, bo albinosy mają różowe 
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oczy, a aberracje koloru upierzenia mogą 
wynikać z różnych powodów i różnie się 
nazywać; za to u „mojego” wróbla ten 
nietypowy kolor upierzenia na pewno 
ma podłoże genetyczne czyli status „nie-
zwykłego” został podtrzymany.

Tekst i fot:
Teresa i Michał Bartkowiak

Michał Bartkowiak od grudnia 2015 
r. publikuje zdjęcia przyrodnicze 

na Facebook’u – na profilu „Dzika 
Strona Gminy Dopiewo”. Prowadzi 

też stronę: miodybartkowiaka.pl

Jesienna kuchnia kusi nas smakiem, 
kolorami i zapachem dojrzałych owoców, 
warzyw i grzybów. Grzechem byłoby nie 
skorzystać z takiej okazji. Szykujmy 
się więc na potrawy z jabłek, cukinii, 
kabaczków, śliwek, buraków, grzybów 
i – co oczywiste - z królowej jesieni: 
dyni. Wszystkie warzywa i owoce, które 
wymieniłam, powinny się znaleźć w na-
szej codziennej diecie, zwłaszcza teraz, 
gdy chłodniejsze, deszczowe dni skła-
niają do przygotowania innych potraw. 
Ciepłe, bardziej sycące posiłki rozgrze-
ją i dodadzą energii, a zdrowe sałatki 
urozmaicą dania główne. Jesień obfituje 
bowiem w warzywa sezonowe – pyszne 
i bogate w wartości odżywcze. Wyprawa 
do sklepu z warzywami to teraz czysta 
przyjemność. Półki i ławy uginają się 
od pięknych i smakowitych jesiennych 
rarytasów. Oczy cieszą czerwone i zie-
lone jabłka, gruszki, a także soczyste 
śliwki. Marchewki, buraki i pietruszka 
są teraz wyjątkowo jędrne i świeże. A 
nad wszystkim prym wiodą pokaźnych 
rozmiarów dynie. 

Dynia – królowa jesieni
Są małe, średnie i naprawdę olbrzy-

mie, pomarańczowe i żółte, ale też białe 
czy zielone. Królują na straganach bądź 
dekoracyjnie przed domami. W ostatnich 
latach powróciły do łask kulinarnych. 

Jesienna kuchnia….
Można powiedzieć, że dynie odkryto 
na nowo! Wykorzystuje się ją nawet 
do tworzenia malowniczych kompozycji 
zwłaszcza jesiennych. Nie zapominajmy 
jednak, że dynia posiada nie tylko za-
lety dekoracyjne. To przede wszystkim 
niezwykle pożywny i pełen dobroczyn-
nych składników produkt spożywczy o 
wysokich walorach smakowych. I ma 
mało kalorii, zaledwie 26 na 100 gra-
mów. Warzywo to jest też bogate w cynk 
i witaminę C, co wzmacnia odporność. 
Jest łatwostrawne, może, więc być spo-
żywane nawet przez dzieci, osoby starsze 
i chorych. Dynia daje nam kulinarnie 
szerokie pole do popisu. Zrobimy z niej 
zarówno rozgrzewającą, aromatyczną 
zupę krem, jak też pyszne ciasto. Jeśli 
bardziej lubimy wykwintne potrawy, 
skuśmy się na dyniowe tiramisu. Wy-
starczy, że do tradycyjnego kremu z serka 
mascarpone dodać puree z dyni.

Czekoladowiec z dynią

Składniki:
- 5 żółtek,
- 3 szklanki mąki tortowej,
- 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 
- 1/2 szklanki cukru,
- 1 kostka masła (200 gr.).

Masa czekoladowa

Składniki:
- 3 duże śmietany kwaśne 18%, 
- 3 budynie czekoladowe, 
- 5 białek,
- 1 szklanka cukru,
- dynia pokrojona w 1cm kostkę.

Sposób przygotowania: 
Wyrobić ciasto z podanych 

składników na kruszonkę, 2/3 cia-
sta wyłożyć na tortownicę a 1/3 po-
zostawić do posypania na wierzch 
masy czekoladowej. Śmietany, cukier, 
budynie wymieszać i dodać ubite 
białka z cukrem. Na blachę wyłożo-

ną papierem do pieczenia wyłożyć 2/3 
ciasta a na to wylać masę czekoladową 
i wciskać kostki dyni oprószone mąką 
ziemniaczaną. Posypać na wierzchu po-
zostałą kruszonką ciasta. Piec w tem.180 
stopni, od 40-50 min na termoobiegu. 
Pozostawić do całkowitego wystudzenia 
w uchylonym piekarniku. 

Zupa dyniowa z piersią 
indyka

Składniki:
- 2 kg dyni,
- 5 ziemniaków,
- 2 marchewki,
- 1 cebula,
- 4 ząbki czosnku,
- 2 jabłka, 
- kawałek selera,
- 2 litry wody, 
- łyżka soli, pół łyżeczki imbiru,
- 1 plaster piersi indyka lub kurczaka, 
- śmietana 30%.

Sposób przygotowania
Do garnka wlać 2 litry wody, wło-

żyć mięso i pozostałe obrane warzywa, 
wraz z przyprawami bez dyni. Gotować 
30 minut. Po tym czasie włożyć dynię 
obraną ze skóry w dużych kawałkach i 
gotować jeszcze 10 minut. Zdjąć z palnika, 
wlać śmietankę i zmiksować blenderem. 
Doprawić sokiem z cytryny.

Kapusta faszerowana
Nie wymaga specjalnych umiejęt-

ności i jest bardzo prosta do zrobie-
nia. Dobrze smakuje. Ostatnimi czasy, 
wielkim odkryciem jest dla nas kapusta 
coolwrap, płaska o delikatnych liściach. 
Idealnie nadająca na wszelkie kombinacje 
z farszem. Można ją kupić w naszym 
dyskoncie! 

Składniki:
- główka kapusty najlepiej takiej płaskiej 
tzw. coolwrap,
- 1/2 kg mięsa mielonego wieprzowego,
- 1 woreczek kaszy, 
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- 1 woreczek ryżu,
- 1 jajo,
- 1 marchew, 
- plaster selera, majeranek, roz-
maryn, tymianek do smaku,
- 3 ząbki czosnku, poszatkowa-
na drobno kapusta wycięta ze 
środka.

Sposób przygotowania
Wyciąć w kapuście szeroki 

otwór, wraz z głąbem, pozo-
stawiając tylko 4 warstwy liści 
zewnętrznych. Cebule obrać i 
posiekać. Wrzucić na rozgrzany 
olej i zeszklić. Marchewkę i seler 
obrać i zetrzeć na tarce. Ugotować 
kaszę i ryż. Czosnek zetrzeć na 
tarce. Do miski włożyć mięso i 

wszystkie pozostałe składniki wraz z 
poszatkowaną sparzoną kapustą wyciętą 
ze środka i dokładnie wymieszać. Wy-
pełnić farszem kapustę i przykryć górę 
liściem. Kapustę włożyć do szerokiego 
garnka, zalać do trzech czwartych go-
rąca wodą, dodając ziele angielskie, liść 
laurowy, trochę kminku i sól. Gotować 
pod przykryciem 1,5 godz., ale nie ostro! 
Po ugotowaniu wykładamy kapustę na 
półmisek i kroimy jak babkę. Wywar 
wykorzystujemy do zrobienia sosu 
np. pomidorowego lub kminkowego. 
 
Smacznego życzy

Barbara „Barbalena”  
Plewińska, Sołtys Dąbrówki

Fot. Arch. B. Plewińskiej

Jesienność
dekadami

pęcznieje 
bagaż doświadczeń

powtarzające się 
pory roku
zaczynają ciążyć

niezamierzenie
pochyla kark
potyka się na równi
kaleczy słowa

z oczu odgarnia
pajęczyny jesiennienia

Aldona Latosik, 2 X 2015

żywe  
samolociki

w swoim czasie
zakluczają gniazda
odlatując na urlop

czas ogrzać skrzydła 
pod palemkami

wzbijają się bez pasów
żywym samolocikom
niebo stoi otworem

za sterem
kapitan wiatr
wyznacza korytarze 

żegnając nas trzepotem 
zrzucają pamiątkowe piórka

kiedy naładują akumulatory
wrócą obwieścić 
nadejście nowego

Aldona Latosik, 30 IX 2014

Zaopatrzona w dary

od sierpnia się czaiła
nadmuchała dynie
pobarwiła owoce

w obfitość odziana
zadomowiła się do czasu
kiedy wiatry
przywieją mrozy

w garach słoje bulgoczą
niebawem kopce 
przerosną pola

jesienną szczodrością
zapewnia przetrwać
po kolejne nowe

Aldona Latosik
28 IX 2014

Popatrz synu 
ekfraza Józefa Chełmońskiego

Zabrały
resztki błękitu,
lato zamknęły
tysiącznym kluczem.

Łąki
wymrą tęsknotą,
a one nawiozą 
pustynne piachy.

Wrócą,
nim kopce
zrównają się z ziemią.

Aldona Latosik
28 IX 2013

Ciernie słów

Nie krew, spływa z ran, 
gdy dusza rozpaczą wyje. 
Głowa staje się ringiem, 
gdzie biją się myśli. 
 
Wbity cierń, 
niczym czop 
blokuje ujście. 
 
Odreagowuje, 
skrobiąc rysikiem 
niezapisany arkusz, 
ma szansę przetrwania. 

Aldona Latosik 
28 IX 2014

Dopiero

gdy rozedrgany papier
uspokoił się w dłoniach,
rozlany żal
rozświetlił policzki.

Strach 
przed kolejnym kopem
stał się hamulcem
przed następnym wejściem
do tej samej rzeki.

Mając swoje zasady,
rwie do przodu
okrężnym szlakiem.

Dla dodania 
sobie otuchy
śpiewa słowa
znanej piosenki.

Nigdy więcej
nie patrz na mnie 
takim wzrokiem.

Aldona Latosik, 27 IX 2015
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Ptak z niesamowitą  
wrażliwością

Chciał udawać łabędzia,
z nurtem
wypłynąć na głębokie wody.

Przetrącony 
sumiastym wąsem mędrca 
bez krzty ogłady
pogubił lotki.

Ponownie
nie wejdzie
do tej samej rzeki.

Pozostanie 
kaczką taplającą się
w stawach,
bez zadufanych żarłaczy.

Aldona Latosik
25 IX 2015

Ze schyłkiem dnia

Jasność zarzuca
poczerniałe szaty.

Przydługie cienie
wloką się jak poddani
padając u stóp.

Nocą
osiadłe krople
rozbłyskują 
w smudze latarni.

Kolejne świtanie
zacznie się toczyć 
strumykiem bytu.

Aldona Latosik
24 IX 2014

Rok za rokiem wspólnym 
krokiem

Przez kolejną idą jesień,
krok po kroku, jak przed laty.
Czy październik, maj czy wrzesień,
mgiełką w głębię oczu patrzą.

Na dnie widzą dawne iskry,
pielęgnując zaufaniem.
Z biegiem czasu wciąż są blisko,
jakby w pierwszym zakochaniu.

Głaszcząc bruzdy dłonią drżącą,
wyczuwają gładź muśliny.
Niemowlęco uśmiechnięci
i szczęśliwi do podziwu.

Nic to jesień za szybami,
z drzew lecących liści stosy,
kiedy w starcach zakochanych
wiosna kwitnie w całym roku.

Aldona Latosik
24 IX 2013

Jesienne ludziki

W szerokiej alei kasztany, żołędzie,
wokół drzew spadają, pełno jest ich 
wszędzie.
Zmówiły się kiedyś owoce parkowe,
iż służyć dzieciaczkom w jesień są gotowe.

Żołądź miał berecik, kasztan kubrak 
w kolce,
dziadzio się nachylił, włożył w koszyk 
Olce.
Po długim spacerze wypili herbatę,
kiedy odpoczęli, wzięli się za pracę.

Dziadulek żartowniś, kasztan w beret 
ubrał,
śmieszny ludzik powstał, mieli z niego 
ubaw.
Głowa, jak kartofel w berecie maleńkim,
z białymi oczyma uśmiechem się wdzię-
czył.

Żołędziowi przypiął czerwony koralik,
na spacerze groszków jarzębin narwali.
Wpół przecięty żołądź wkłuty w wyka-
łaczki,
pozwolił stać w pionie tym śmiesznym 
chłopaczkom.

Warto więc alejką wędrować jesienią,
a wczesne wieczory w radość się zamienią.
Dziadkowi jest miło, weselej wnuczętom,
te wspólne zabawy długo się pamięta.

Aldona Latosik, 1 X 2014
Kontakt: aldona51@poczta.fm

Zapraszam Was tradycyjnie na przy-
godę z książką. Przedstawiam trzy kolejne 
biblioteczne nowości.

Dla dorosłych
„Pokora” - Szczepan Twardoch

Nowości Biblioteki
Pożądanie. Władza. Uległość. Co 

stracisz walcząc o godność? Epicka 
powieść o rewolucji, wojnie i miłości. 
11 listopada 1918. Leutnant Alois Pokora 
wychodzi ze szpitala na ulice zrewolto-
wanego Berlina. Stary świat się skończył. 
La Belle Époque umarła w okopach I 
wojny światowej. Nowy świat rodzi się w 
bólach: na froncie zachodnim i podczas 
rewolucji, przetaczającej się przez poko-
nane Niemcy. Alois nie należał do starego 
świata, nie należy też do nowego. Syn 
górnika z Górnego Śląska, zrządzeniem 
losu wyrwany z proletariackiej rodziny, 
wszędzie spotyka się z pogardą i odrzuce-
niem. Samotny i prześladowany, wierzy 
tylko w erotyczną relację z perwersyjną, 
dominującą Agnes. Jednak w świecie, 
który się skończył, nic nie jest prawdziwe. 
Pokora to porywająca powieść o miło-
ści, wojnie i rewolucji. Epicka historia o 
Berlinie i Śląsku, o Niemcach i Polakach, 
o podziałach społecznych i etnicznych. 
O pożądaniu, władzy, uległości i cenie, 
jaką płaci się w walce o godność.

Dla młodzieży
„Wyspa na końcu świata” - Kiran 

Millwood Hargrave

Autorka bestsellerowej Dziewczynki 
z atramentu i gwiazd powraca z pięk-
ną, magiczną opowieścią o przyjaźni i 
tolerancji. Dokoła przejrzysty ocean, 
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błękitny jak niebo, w którym pływa-
ją żółwie i delfiny. Pagórki porośnięte 
lasami. Śpiew ptaków. Taka jest wy-
spa Culion, ale „nikt nie przybywa tu 
z własnej woli”… Dla dwunastoletniej 
Amihan to dom. Tu dorastała u boku 
kochającej mamy. Razem wylegiwały 
się na ulubionej plaży i sadziły kwia-
ty, żeby przyciągnąć do swego małego 
raju kolorowe motyle. Jednak z dnia na 
dzień, wraz z przybyciem urzędnika z 
dalekiej Manili, pana Zamory, ten raj 
zamienia się w piekło. Mieszkańcy zo-
stają podzieleni na SANO (czystych) i 
LEPROSO (trędowatych). Zdrowe dzieci 
zabiera się chorym rodzicom i umieszcza 
w sierocińcu na dalekiej wyspie Coron. 
Ami również tam trafia. Musi zmierzyć 
się wykluczeniem i samotnością, ale w 
końcu poznaje prawdziwych przyjaciół. 
Razem z Mari i Kidlatem dziewczynka 
odkrywa listy od rodziców, które Zamora 
chował przed podopiecznymi sierocińca. 
Dowiaduje się z nich, że stan jej mamy 
się pogorszył i wraz z przyjaciółmi po-
stanawia wyruszyć w niebezpieczną 
podróż przez ocean. Czy dzieci wyjdą 
cało z tej przygody? Czy Ami zobaczy 

jeszcze mamę? Czy zdoła sprowadzić dla 
niej na Culion wielobarwne motyle, o 
których obydwie marzyły? To historia 
zakorzeniona w prawdziwych wydarze-
niach, ale wzbogacona odrobiną magii. 
Opowieść o przyjaźni i odnajdywaniu 
drogi do domu. Pisząc ją, uczyłam się 
inaczej patrzeć na świat. Chciałam za-
brać moich czytelników w ekscytującą 
podróż, w mroczną przeszłość wyspy. 
Kiran Millwood Hargrave

Dla dzieci
„W Robaczkowie” - Katarzyna 

Biegańska

W Robaczkowie dawno nie było 
tak nerwowo. A wszystko to z powodu 
zbliżającego się Święta Łąki. W przed-
szkolu w Robaczkowie panuje ogromne 
podniecenie. Maluchy dostały ważne 
zadanie - przygotować przedstawienie 
„Skarby łąki”, które podczas obchodów 
święta obejrzy całe miasteczko. Tylko 
jakie skarby można znaleźć na łące? I 
co zrobić, jeśli znajdują się tam rzeczy, 
które skarbami wcale nie są - na przykład 

zardzewiałe puszki, torby foliowe, niedo-
pałki i inne śmieci? Pięknie zilustrowana 
opowieść o tym, że nasze zachowanie 
ma wpływ na środowisko i że wszyscy 
powinniśmy szanować przyrodę.

Ilona Łysiak, Bibliotekarka 
Gminna Biblioteka Publiczna  

i Centrum Kultury w Dopiewie

Gminna Biblioteka Publiczna i Cen-
trum Kultury w Dopiewie, wraz z filiami 
w: Dąbrówce, Konarzewie i Skórzewie, 
bierze udział w projekcie „Mała Książka 
Wielki Człowiek”. Od 2018 r. Projekt 
jest realizowany przez Instytut Książ-
ki w ramach ogólnopolskiej kampanii 
promującej czytelnictwo „Mała Książ-
ka – wielki człowiek” we współpracy z 
bibliotekami publicznymi. 

Każde dziecko w wieku przedszkol-
nym, które odwiedzi bibliotekę biorącą 
udział w projekcie, otrzyma w prezencie 
„Wyprawkę Czytelniczą”, a w niej: książ-
kę „Pierwsze czytanki dla…” dostoso-
waną pod względem formy i treści do 
potrzeb przedszkolaka i Kartę Małego 
Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, 
zakończoną wypożyczeniem minimum 
jednej książki z księgozbioru dziecięcego, 
Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po 
zebraniu dziesięciu zostanie uhonoro-
wany imiennym dyplomem potwierdza-
jącym jego czytelnicze zainteresowania. 
Oprócz dyplomu przedszkolak otrzyma 
także drobny czytelniczy upominek. W 
„Wyprawce” znajdą coś dla siebie tak-
że rodzice – przygotowana dla nich 
broszura informacyjna przypomni o 
korzyściach wynikających z czytania 
dzieciom oraz podpowie, skąd czerpać 
nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji 
dziecko pozna ważne miejsce na czytel-
niczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i 
zostanie pełnoprawnym uczestnikiem 
życia kulturalnego. 

Projekt realizowany jest w ramach 
ogólnopolskiej kampanii promującej 

Mała Książka - Wielki Człowiek
czytanie generacyjne „Mała książka – 
wielki człowiek”. Po wyprawki czytelnicze 

zapraszamy od 12 października. 
Tekst: GBPiCK w Dopiewie
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Przed budynkiem Gminnej Biblio-
teki Publicznej i Centrum Kultury w 
Dopiewie odbyła się wystawa  „Podróż 
w czasie - Dopiewo w dawnej fotografii i 
współcześnie”. Historyczne i współcze-
sne fotografie pozyskali i przygotowali, 
dzięki uprzejmości kilku mieszkańców 
Dopiewa, uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej w Dopiewie wraz z wicedyrektor 
Małgorzatą Rogal-Dropińską. Pracow-
nicy GBPiCK postanowili pokazać ten 

Podróż w czasie

ogrom pracy mieszkańcom. Na fotogra-
fiach  przedstawiono jak zmieniły się 
na przestrzeni lat miejsca i budynki 
znajdujące się na terenie wsi Dopiewo. 
Wystawa mocno zaangażowała młodzież 
z Dopiewa, która poznała część historii 
swojej miejscowości. Miejmy nadzieję, 
że takich podróży w czasie będzie więcej 
i że będą one dotyczyć również innych 
miejscowości naszej Gminy.

Tekst: GBPiCK w Dopiewie

Areną 30-tej Międzynarodowej Wy-
stawy Kotów Rasowych stała się w week-
end 10-11 października hala sportowo – 
widowiskowa GOSiR w Dopiewie. Udział 
w niej wzięło 182 kocich arystokratów 
kilku ras, przybyłych z pięciu krajów 
Europy. 

Ze względu na pandemie Covid – 
19 wydarzenie odbyło się z całkowitym 
wyłączeniem udziału publiczności i zwie-

dzających, zostały wprowadzone ogra-
niczenia związane z bezpieczeństwem 
uczestników. O stan zdrowia zwierząt 
dbali obecni na wystawie weterynarze.

Do udziału w wydarzeniu dopuszczo-
no posiadaczy stoisk asortymentowych, 
dzięki czemu zwierzęta mogły zostać 
uraczone rozmaitymi, kocimi specjałami, 

a ich właściciele – pokrzepić się świeżo 
parzoną kawą i drobnymi przekąskami. 

Szczególny reżim sanitarny nie ozna-
czał, że kocie piękności miały taryfę ulgo-
wą. Pięciu sędziów międzynarodowych 

Koty  
z Europy  
w Dopiewie
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ze szczególną uwagą oceniało zarówno 
walory, jak i drobne mankamenty zwie-
rząt zgłoszonych do pokazu. Efektem ich 
pracy w sobotę był wybór 12 najlepszych 
kotów, natomiast w niedzielę –wyłoniona 
została czwórka w czterech kategoriach. 
Zwycięzcy otrzymali trofea.

Choć zabrakło podziwu publiki, to 
jednak wymiana opinii i doświadczeń 
to również cenna wiedza w środowisku 
hodowców kotów rasowych. Hodowcy 
uczestniczący w wystawie bardzo chwalili 
sam pomysł jej zorganizowania i spraw-
ność przeprowadzenia. Jak pokazuje ten 
przykład halę sportową można wyko-
rzystywać i w mniej sportowy sposób.

Tekst i fot. Klub Miłośników Kotów
Rasowych „Felis Posnania

Chór Gminy Dopiewo „Bel Canto” wy-
jechał 7-11 października się na warsztaty 
muzyczne do Wąwolnicy, koło Nałęczo-
wa. Baza noclegowa i sala do ćwiczeń 
znajdowały się w Domu Pielgrzyma, na 
dawnym wzgórzu zamkowym - w pobliżu 
Bazyliki z zabytkową rzeźbą Matki Bożej 
Wąwolnickiej i dawnej kaplicy zamkowej 
z figurką Matki Boskiej Kębelskiej. 

Warsztaty poprowadziła Elżbieta 
Węgielewska, dyrygentka chóru. Od-
były się one przy zachowaniu wszelkich 
środków bezpieczeństwa, związanych z 
epidemią. Ze względu na to, że na po-
czątku pandemii próby chóru były za-
wieszone, chcieliśmy  wykorzystać  ten 
czas na wspólne codzienne śpiewanie i 
dopracowanie nowych pieśni. Na zakoń-
czenie pobytu na warsztatach  śpiewacy 
dali dwa koncerty. Jeden w Bazylice pw. 
Św.Wojciecha w Wąwolnicy, drugi w ko-
ściele farnym Św. Jana Chrzciciela i Św. 
Bartłomieja w Kazimierzu Dolnym, gdzie 
podkreślono w zapowiedzi, że wystąpi 

Bel Canto na Lubelszczyźnie 

Chór „Bel Canto” z Gminy Dopiewo pod 
Poznaniem. 

Opiekę nad naszą grupą, pomoc w 
przygotowaniu koncertów i przewod-
nictwo przy zwiedzaniu tego regionu 
Lubelszczyzny sprawował Józef Czerwiec.  
Z nim zwiedziliśmy: Kazimierz Dolny 
(kościół farny, Góra 3 Krzyży, „Wietrzna 

Góra”, duży i mały rynek, płynęliśmy 
statkiem po Wiśle), Nałęczów (park 
zdrojowy), Zamość (starówka, katedra, 
dom urodzenia Marka Grechuty, Rynek 
Wodny i Wielki, z okazałym ratuszem i 
kamienicami ormiańskimi), Lublin (wzgó-
rze zamkowe, Kaplica Św. Trójcy, taras 
widokowy na baszcie „Donżon”, Klasztor 
Ojców Dominikanów z zakrystią aku-
styczną i skarbcem), Janowiec (zamek 
Firlejów, Tarłów i Lubomirskich, wnętrza 
we Dworze szlacheckim z Moniaków), 
Puławy (zespół pałacowo – parkowy 
książąt Czartoryskich).

Wspólny wyjazd na warsztaty i kon-
certy dał chórzystom wiele satysfakcji, 
zadowolenia z  mile spędzonych chwil, 
które na długo pozostaną w ich pamięci.

Zarząd Chóru „Bel Canto” zaprasza 
chętnych, którzy chcieliby realizować 
się w śpiewie chóralnym do wstąpienia 
w śpiewacze zastępy. Gwarantują miłą, 
przyjazną atmosferę na próbach i kon-
certach.

Tadeusz Raburski,
Prezes Stowarzyszenia Chór 
Gminy Dopiewo „Bel Canto”

Fot. Archiwum Chóru
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Uczestnicy WTZ ,,Promyk” z Otusza i 
Konarzewa, wraz z rodzicami oraz człon-
kowie Stowarzyszenia Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych ,,Promyk” wzięli 
udział w Święcie Pieczonego Ziemnia-
ka, które odbyło się 26 września 2020 

r. na terenie WTZ ,,Promyk” w Otuszu.
Było smakowicie, jak to w Powiecie 

Poznańskim. Różne potrawy z ziemniaka, 
takie jak: pyry z gzikiem, placki ziemnia-
czane, szare kluski i frytki zaserwowali 
nam Państwo Sokołowscy z Buku. 

Pieczony ziemniak
Wśród gości wymienić nie zabrakło 

Tomasza Woźnicy - Zastępcy Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzi-
nie i Pawła Przepióry - Zastępcy Wójta 
Gminy Dopiewo. 

Pogoda sprzyjała spędzaniu czasu 

na powietrzu. Na festynie było mnóstwo 
atrakcji, takie jak: quiz na temat ziem-
niaka, konkurs na rzeźbę z ziemniaka, 
konkurs na najdłuższą obierkę oraz zwie-
dzanie wozu strażackiego. Niespodzian-
kę sprawiła nam obecność animatorki, 

która umilała czas przez wykonywanie 
ogromnych baniek mydlanych i zachęcała 
do udziału w zajęciach z chustą Klanzy. 
Dużo frajdy dostarczyły też przejażdżki 
bryczkami.

Prezes Stowarzyszenia - Bogdan Mać-
kowiak nagrodził tych, którzy brali udział 
w rozgrywkach. Serdecznie dziękujemy 
mu za niesamowite przeżycia, które na 

długo pozostaną w naszej pamięci.
Wydarzenie współfinansowane ze 

środków publicznych Gminy Dopiewo.
Aleksandra Tonder,
Uczestniczka WTZ  

„Promyk” w Otuszu

Większość dzieci w wieku od 4 do 7 
lat jeździ na hulajnodze, rowerze, biega, 
pływa czy gra w piłkę. Nasze dzieciaki 
również to robią, jednak na pierwszym 
miejscu ich zainteresowań są wyścigi. 

Wyścigi nie muszą być niedoścignio-
nym marzeniem dzieci, a sama ich forma 

Dziecięca Formuła 1 
nie musi być zabawą samochodzikami 
na dywanie. Lena (lat 6) i Tymon (lat 
4) nie tylko marzą o tym, aby zostać 
kierowcami wyścigowymi jak Robert 
Kubica, ale również już w tak młodym 
wieku postanowili zrealizować to ma-
rzenie. Ścigają się w profesjonalnych 

wyścigach na torach w całej Polsce: Rok 
Cup Poland, Rotax Max Challenge Poland 
i Kartingowych Mistrzostwach Polski. 

Profesjonalny Karting to Formuła 
1 dla dzieci. Różni się od zabawy w go-
kartach na torach halowych. Jedną z 
głównych różnic jest rozwijana prędkość. 
Dla porównania osoba dorosła na torze 
halowym przy idealnej nitce rozpędzi 
gokart do mniej więcej 40km/h. Z kar-
tingami jest inaczej. Lenka jako 5-latka 
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przekraczała 100km/h, a Tymon obecnie 
4-latek jeździ po torach z prędkościami 
70km/h. 

Brnąc w pasję córki i syna otwo-
rzyłem Stowarzyszenie Klub Sportowy 
Shifter Karting Racing Team tak, aby 
mieć możliwości szerzenia tego pięknego 
sportu. Wiele dzieci - również w naszej 
gminie - marzy o karierze kierowcy wy-
ścigowego, a rodzice nie mając pojęcia, 
że jest to całkiem osiągalne, puszczają 
mimo uszu tego typu prośby. Z racji, że 
w Poznaniu i okolicach nie ma totalnie 
żadnego wyścigowego klubu dla malusz-
ków, postanowiliśmy wyjść naprzeciw 
tworząc Team - Stowarzyszenie. 

Michał Szyfter,  
mieszkaniec Gminy Dopiewo

Stowarzyszenie Shifter  
Karting Racing Team
Fot. Arch. M. Szyfter

Trenujemy
Klub Sportowy Power Duck Aka-

demia Judo wystartował z zajęciami 
od 1 września. Zajęcia przez pierwszy 
miesiąc były organizowane w Dopiewie. 
Od początku października, zgodnie z 
planem wróciły do Dąbrówki do Szko-
ły Podstawowej przy ul. Malinowej. Na 
treningu realizowane są techniki judo, 

pady, podstawy samoobrony, doskonalo-
na jest gibkość, koordynacja, sprawność 
oraz siła mięśniowa. Trenerem jest  Da-
riusz Migdałek - bardzo doświadczony 
trener, zdobywający sukcesy ze swoimi 
podopiecznymi, który jest mieszkańcem 
Gminy Dopiewo. Jak dołączyć do tre-
ningów? Odbywają się one we wtorki 
i czwartki: grupa 7-9 lat: 18:30-19:15, 
grupa 10 lat i starsi: 19:30-20:30 (chyba, 

Akademia Judo że plany zmienią przepisy związane z 
koronawirusem). Szczegóły - pod nr tel. 
881 575 676. 

Poznańska Dziecięca Liga Judo
Wszyscy zawodnicy trenujący w Aka-

demii Judo z roczników 2016-2000 mieli 
możliwość rywalizacji i zdobycia nagród 
podczas II etapu „Poznańskiej Dziecięcej 
Ligii Judo”, która została zorganizowana 
11 października w Poznaniu w siedzibie 
klubu przy ul. Taborowej 1-4 Z dobrej 
strony pokazali się tutaj zawodnicy z 
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Gminy Dopiewo, którzy zdobyli nastę-
pujące miejsca w swoich kategoriach 
wiekowych i wagowych: 
I miejsca: Aleksander Nawrocki, Maria 

Sipowicz, Alicja Jaworska, Wojtek 
Czajka, Aleksander Migdałek,

II miejsca: Nikodem Michalski, Oliwier 
Sipowicz, Krzysztof Bartkowski, Ga-
briela Wróblewicz, Liliana Migdałek, 
Hanna Czajka, Maria Gapik, Jagoda 
Gapik, Jakub Maturek,

III miejsce: Jan Konior.
Gratulacje dla wszystkich zawod-

ników!

Na Mistrzostwach Polski 
Drużynowy tytuł Mistrza Polski 

Osób z Niepełnosprawnościami po raz 
8 trafił do Akademii Judo. Na sukces 
podczas VII Mistrzostw Polski Osób z 
Niepełnosprawnościami w Judo w Lu-
boniu zapracowało 4 października 27 
zawodników klubu, w tym mieszkańcy 
Gminy Dopiewo: Aleksander Dziamski, 
który wywalczył złoty medal w kategorii 

do 73 kg i Angelika Stachowiak, która 
zajęła III miejsce. 

Piknik i Olympic Camp
Nasi zawodnicy z grupy trenującej w 

Dąbrówce mogli wziąć udział w „Pikni-
ku Akademii Judo”, który odbył się 20 
września w Parku Manitiusa w Poznaniu. 
Członkowie klubu i mieszkańcy miasta 
mogli skorzystać z wielu darmowych 
atrakcji. Z kolei 25-27 września odbył 
się „Broteher Olympic Camp - Gwiazdy 
Igrzysk”, gdzie szkolenie dla judoków z 
całego kraju prowadził aktualny Mistrz 
Olimpijski - Fabio Basile.

Wśród mistrzów
Klub może pochwalić się też świetny-

mi wynikami. Mistrzynią Ploski Seniorek 
w wadze do 70 kg została 3 października 
Eliza Wróblewska. Jest to najbardziej 
znaczący tytuł na arenie krajowych za-
wodów. Zawody odbyły się w Trzciance. 

Podczas Mistrzostw Polski Kadetów 
i Kadetek w Sumo, które odbyły się 4 
października w Pyrzycach, dobre miej-

sca zajęli: Damian Kubiak - 3 miejsce, 
Anna Zakrzewska - 5, Marcelina Ro-
maniuk - 7, Maciej Jarmuż -7. Czterech 
reprezentantów „Power Duck Akademii 
Judo” zdobyło awans w eliminacjach do 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (Mi-
strzostwa Polski Juniorów Młodszych), 
które miały miejsce 6 października – są 
to: Anna Zakrzewska i Damian Kubiak – 
złoto oraz Marcelina Romaniuk i Jakub 
Mrozek - srebro. 

Na najwyższym podium w „Aka-
demickich Mistrzostwa Polski” w Pile 
stanęła 10 października Agata Szafran. 
Złoto tej zawodniczki to efekt ciężkiej 
pracy i wyjątkowego charakteru i du-
cha walki.  

Sukcesy zawodników „Akademii 
Judo” pokazują, że w naszym Klubie 
trenują świetni zawodnicy, z którymi 
pracuje skuteczna kadra trenerska. Tych, 
którzy chcą stanąć w „szeregu mistrzów”, 
zapraszamy na treningi. 

Adrianna Zielińska
Zespół Akademii Judo

Fot. Arch. Akademii Judo

Dwóch Patryków w kadrze Wielkopolski 
Dwóch zawodników KS Canarinhos 

Skórzewo otrzymało powołania do Kadry 
Województwa Wielkopolskiego - rocznika 
2009. To podopieczni trenera Macieja 
Matouszka: Patryk Schulz i Patryk Szuba. 

Patryk Schulz uczestniczył w kon-
sultacjach szkoleniowych w dniach 
20 - 22.09.2020 r. Patryk Szuba szan-
sę na pokazanie swoich umiejętności 
otrzymał  w dniach 11 - 13.10.2020 
r.Obu zawodnikom serdecznie gratu-
lujemy i życzymy kolejnych wyróżnień. 
Trzymamy kciuki za kolejne postępy. 

MM, fot. Arch.  
KS Canarinhos Skórzewo

pazdziernik 2020 37



rekreacja  / sport

Dziś nie trzeba już nikogo przeko-
nywać, jak ważny jest ruch, rekreacja i 
ćwiczenia. Jednocześnie coraz częściej 
mówi się potrzebie częstszego kontaktu 
z naturą. A gdyby tak połączyć jedno z 
drugim? Rozwiązanie nasuwa się samo: 
trening w plenerze!

Wokół Poznania nie brak terenów 
zielonych, które doskonale nadają się dla 
miłośników ruchu na świeżym powie-
trzu. Dotychczas na potrzeby biegaczy 
oraz fanów nordic walking i ćwiczeń 
na ścieżkach zdrowia wytyczono kil-
kanaście tras, które doskonale nadają 
się zarówno na jednorazowy wypad, jak 
i do regularnych ćwiczeń.

Wędrując z kijkami
Aktywna trójka, czyli 55 km znako-

wanych tras na terenie Wielkopolskiego 
Parku Narodowego, to propozycja dla 

Cyklicznie  
z PLOT

Cyklem „Turystyczne PLOTki”,  
wspólnie z Poznańską Lokalną Orga-
nizacją Turystyczną (PLOT), przybliża-
my na łamach „Czasu Dopiewa” perełki 
turystyczne okolic Poznania, by zachęcić 
Czytelników do samodzielnego pozna-
wania mniej lub bardziej znanych miejsc 
wartych uwagi. 

Poznańska Lokalna Organizacja Tu-
rystyczna ▪ Poznań Convention Bureau

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

Red.

Trening pod chmurką
fanów wędrówek z kijkami, biegania 
i… biegówek. A co po drodze? Przede 
wszystkim piękne krajobrazy: wzgórza, 
lasy i jeziora, śródleśne polany i wieko-
we aleje drzew, no i legendarna Studnia 
Napoleona z wodą o smaku szampana! 
Po drugiej stronie Poznania, w malow-
niczej scenerii Parku Krajobrazowego 
Promno wytyczono Pobiedziskie Szlaki 
Nordic Walking. Trzy pętle o łącznej dłu-
gości ponad 20 km prowadzą wśród pól 
i dorodnych lasów liściastych z kilkoma 
śródleśnymi jeziorami i licznymi oczkami 
wodnymi. Najpiękniej jest wczesną wio-
sną, kiedy dno lasu pokrywają rozległe 
kwietne dywany. 

Lasy Puszczy Noteckiej i dolina Wełny 
na terenie gminy Oborniki to idealne 
miejsca na spacery z kijami. Wiedzą to 
doskonale członkowie Stowarzyszenia 
Włóczykije. Organizacja zainicjowała 
powstanie systemu tras nordic walking, 
które pozwalają dotrzeć m.in. do punktu 

widokowego nad Wełną, miejsca pamięci 
narodowej – Grobów Rożnowickich i 
Muzeum Młynarstwa w Jaraczu. Cztery 
obornickie trasy liczą łącznie 36 km, a 
niemal identyczną długość ma najnow-

Ścieżka zdrowia w Kórniku (Fot. Archiwum 
Kórnickiego Centrum Sportu i Rekreacji OAZA)

Trasa Biegu o Koronę Księżnej Dąbrówki  
(Fot. Archiwum Gminnego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Dopiewie)

Nordic walking w Śremie (fot. Archiwum 
Urzędu Miejskiego w Śremie)

Oznakowanie tras nordic walking w Zielątkowie 
(fot. Archiwum Urzędu Gminy Suchy Las)

Spacer z kijami na trasie Aktywnej Trójki  
(fot. Archiwum Urzędu Miejskiego w Mosinie)

Trasa Biegu o Koronę Księżnej Dąbrówki (Fot. Archiwum 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie)
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Urząd Gminy Dopiewo
61 814 83 31
61 814 80 92 (fax)

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

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

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

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

Gminny Ośrodek Sportu  
i Rekreacji w Dopiewie  
61 814 82 62

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Dopiewie 61 814 80 20

Zakład Usług Komunalnych  
w Dopiewie 61 814 82 31 

Spółka Wodna w Dopiewie
607 032 085

Pogotowie ratunkowe 999
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie gazowe 992

Telefon Antysmogowy
722 323 362

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

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

Ważne telefonyszy system nordic walking, stworzony 
w Zielątkowie na terenie gminy Suchy 
Las. „Z kijami na zielątkowskie lasy” 
można ruszyć, korzystając z pięciu ozna-
kowanych tras.

Wspólne treningi
Miłośnicy treningów w plenerze 

zapewne doskonale znają trasę Biegu 
o Koronę Księżnej Dąbrówki – 10-ki-
lometrową, oznakowaną pętlę wśród 
lasów palędzko-zakrzewskich. W każdy 
sobotni poranek wykorzystują ją rów-
nież uczestnicy parkrun Dąbrówka – 
pięciokilometrowego biegu z pomiarem 
czasu. Do rodziny parkrun należy też 
bieg w Swarzędzu. Trasa parkrun Je-
zioro Swarzędzkie prowadzi po ścieżce 
spacerowo-rowerowej wzdłuż wschod-
niego brzegu, ale biegacze często okrą-
żają całe jezioro. Po drodze można sobie 
zaserwować dodatkowy zestaw ćwiczeń 
korzystając z urządzeń ścieżki zdrowia. 
W Murowanej Goślinie na treningi czę-
sto wybierana jest licząca 5 km pętla, 
fragment trasy Murowanej Dychy, a w 
Puszczy Zielonce – podobnej długości 
trasa imprezy Dziewicza Góra Biega! 
W Buku w każdy poniedziałek można 
potrenować z Bukowskim Klubem Bie-
gacza w ramach cyklu Biegam bo lubię.

Miłośnicy nordic walking z Pusz-
czykowa wędrują z kijkami w każdy 
poniedziałek i środę, startując z ulicy 
Kościelnej. W Śremie regularne spacery 
z instruktorem organizują członkowie 

grupy #śremchodzi. Można ich spotkać 
m.in. na „Tajemniczym bagienku” i „Nie-
zapomnianej przebieżce”, czyli ścieżkach 
biegowych w Parku im. Włodzimierza 
Puchalskiego w centrum miasta.

W zdrowym ciele  
zdrowy duch

Kto chciałby połączyć spacer z kom-
pleksowym treningiem całego ciała, może 
wybrać się na ścieżkę zdrowia Kórnickie-
go Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza-
-Błonie”, wyposażoną w odpowiednie 
urządzenia i tablice instruktażowe. Trasa 
o długości 3,8 km przebiega w obrębie 
Zwierzyńca – lasu doświadczalnego na 
zachodnim brzegu Jeziora Kórnickiego. 
W pobliskim Borówcu na rowerzystów i 
spacerowiczów czeka oznakowana i nie-
dawno odnowiona pętla Borówieckiego 
Ringu Rekreacyjnego o długości 11,5 km. 
Mini-ścieżka zdrowia znalazła się także 
na trasie biegowej na południowym po-
graniczu poligonu Biedrusko. Parking i 
miejsce na piknik na starcie, znakowana 
trasa w formie pętli, dwa warianty dłu-
gości, a przede wszystkim – malownicze 
otoczenie z sędziwymi dębami i śladami 
bobrów: ścieżka biegowa Łysy Młyn ma 
wszystko to, o czym marzą fani treningu 
w pięknych okolicznościach przyrody.

Piotr Basiński
Poznańska Lokalna  

Organizacja Turystyczna

W rześki niedzielny poranek 11 paź-
dziernika 16-osobowa grupa turystów 
rowerowych z Dąbrówki, Dopiewa, Kona-
rzewa, Lisówek i Palędzia wyruszyła na 
rajd do Galerii malarstwa w Rogalinie, 
który zorganizowała Fundacja Pro Bike 
& Dance. 

Galeria ta została stworzona przez 
Edwarda Aleksandra Raczyńskiego i od-
dana do publicznego użytkowania w r. 
1911. Uczestnicy rajdu zostali podzieleni 
na dwie 8-osobowe grupy i oprowadzani 
przez panią przewodnik podziwiali w 
niej dzieła m. in. Jana Matejki „Dzie-
wica Orleańska” - największy obraz w 
galerii, Stanisława Wyspiańskiego - 
portret Edwarda Aleksandra Raczyń-
skiego, Jacka Malczewskiego „Tobiasz i 
Parki” i Władysława Podkowińskiego „W 
agreście” oraz malarzy zagranicznych 
m. in. - Laureà Barrau i Buñol „Sługa 
kąpielowa” i Denisa Etcheverry – „Szał”.

W holu wejściowym zobaczyliśmy 
witraż „Karpie” L.C. Tiffaniego, który 
zrewolucjonizował ówczesną sztukę 
witrażownictwa.

Po obiedzie w restauracji „Dwa po-
koje z kuchnią” przeszliśmy do ogrodu 
francuskiego i do słynnych rogalińskich 

Na rowerach do galerii

dębów: Lecha, Czecha i Rusa, z których 
w najlepszej kondycji jest Rus o obwo-
dzie 9,26 m. 

W drodze powrotnej zrobiliśmy 
sobie dłuższy postój nad jeziorem Ja-
rosławieckim.

Po przyjechaniu do Konarzewa 
zwiedzaliśmy kościół z I poł. XVI w., z 
wyposażeniem z XVIII w., ufundowa-
ny przez Ostaszewskich - ówczesnych 
właścicieli Konarzewa. Kościół został 
poświęcony 10 września 1636 r. i jest 
on ostatnim kościołem zbudowanym w 
stylu gotyckim w Wielkopolsce. W tym 
okresie budowano już w stylu renesan-
sowym. Osobliwością konarzewskiego 
kościoła jest dolna kaplica wznosząca 

się na jednym filarz,e w której znajdu-
je się sarkofag Andrzeja Radomickiego 
– wojewody kaliskiego i poznańskiego, 
budowniczego pałacu w Konarzewie.  

Obok kościoła podziwialiśmy figurę 
Jana Nepomucena z r. 1745, wykonaną 
z piaskowca oraz figurę Matki Boskiej 
z 1905 r.   

Podczas tego rajdu przejechaliśmy 
50 km. 

Rajd był dofinansowany ze środków 
publicznych Gminy Dopiewo.

Iwona Cerba
Prezes Fundacji Pro Bike & Dance 
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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

przestrzegaj zasad - razem pokonamy koronawirusa


