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informacje gminne

Zgłoś kandydata
Urząd Gminy Dopiewo po raz pią-

ty zaprasza mieszkańców do zgłaszania 
kandydatów do Nagrody Wójta Gminy 
Dopiewo „Dopiewski Filar”. Poszukiwani 
są kandydaci w trzech kategoriach: „ani-
mator”, „ambasador” i „super – filar”. 
Na dostarczenie zgłoszenia jest czas do 
końca listopada 2020 r. 

Nagroda „Dopiewski FILAR” ma 
charakter honorowy. Jej celem jest 
wyróżnienie osób, które wyróżniają się 
działalnością, dorobkiem i osiągnięcia-

Dopiewskie Filary
mi, przyczyniając się 
do integracji gminnych 
środowisk lub propago-
wania dobrego imienia 
gminy, a także mogą 
być wzorem do naśla-
dowania dla innych.

Zgłaszającym może  
być: mieszkaniec gmi-
ny, firma z jej terenu lub 
organizacja działająca 
na terenie gminy Dopie-
wo, a także członkowie 
kapituły konkursowej.

Wypełniony formu-
larz, dostępny na stro-
nie gminnej dopiewo.
pl, należy dostarczyć 
w terminie do Urzędu 
Gminy (przynieść, wy-
słać pocztą tradycyjną  

lub emailem – decyduje data wpływu).
Wręczenie nagród co roku odbywało 

się na uroczystej gali. Jeśli sytuacja na 
to pozwoli (koronawirus), tak będzie 
i tym razem.

„Dopiewskie Filary” przyznawane są 
od 2017 r. Mieszkańcy kolejny raz mają 
szansę wskazać kapitule swoich kandy-
datów. Dotychczas nagrodę otrzymali:

2020: w kategorii „super filar” – 
Albin Marian Czekalski – od 40 lat 
sołtys Zakrzewa, w kategorii „anima-

tor” – Bogdan Maćkowiak – prezes 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepeł-
nosprawnych „Promyk” prowadzącego 
m.in. WTZ Konarzewo, w kategorii 
„ambasador” –Zbigniew Koprs, pasjo-
nat motoryzacji z Fiałkowa.

2019: w kategorii „super filar” – 
Wojciech Jankowiak, samorządowiec 
– Wicemarszałek Województwa Wiel-
kopolskiego, w kategorii „animator” – 
Tomasz Napierała, biegacz – twórca „par-
krun Dąbrówka”, w kategorii „ambasador” 
– Jacek Jaroszewski, lekarz reprezentacji 
Polski w piłce nożnej ze Skórzewa.

2018: w kategorii „super filar” - Jó-
zef Brandenburg, biegacz z Dopiewa, 
w kategorii „animator” - ks. Krzysztof 
Różański, proboszcz parafii w Konarze-
wie, w kategorii „ambasador” - Aldona 
Latosik, poetka z Zakrzewa.

2017: w kategorii „super-filar” Hen-
ryk Walenciak, działacz ruchu rolniczego, 
w kategorii „animator” - ks. Karol Góraw-
ski, proboszcz parafii w Dąbrówce, w ka-
tegorii „ambasador” - Grzegorz Tomczak 
– poeta, bard i kabareciarz z Dopiewa.

TymCzasem
Adam Mendrala, Redaktor  

Naczelny, Kierownik Refera-
tu Promocji i Rozwoju Gminy

 

Ten rok jest nie tylko „Rokiem Koro-
nawirusa”, ale także „Rokiem 30-lecia 
Samorządu”. Wzmiankowaliśmy już o 
tym w poprzednich numerach „Czasu Do-
piewa”. Wiosną miał nawet premierę film 
okazjonalny „30 lat Samorządu Gminy 
Dopiewo” (kto nie widział, powinien zale-
głość nadrobić - dostępny jest na naszym 

Samorządowe Kubki  
do wzięcia

profilu na You Tube "GminaDopiewo"). 
Mamy dla Czytelników „Czasu Dopiewa”, 
w związku z Jubileuszem, konkurs, w 
którym można wygrać oryginalne „Sa-
morządowe Kubki”. Co trzeba zrobić, by 
móc w domowym zaciszu wychylić w 
takim naczyniu: herbatę, kawę, mleko 
z miodem lub kakao?  Nic bardziej pro-

stego! Wystarczy się do 
nas zgłosić drogą e-ma-
ilową, a w zgłoszeniu 
zawrzeć  informację 
o dowolnym wyjątko-
wym i godnym polece-
nia bądź uwagi miejscu, 
znajdującym się  na te-
renie Gminy Dopiewo, 
(atrakcji, inwestycji, 
itp.), wydarzeniu, w 
którym braliście udział 
(sportowym, kultural-
nym, itp.). Zgłoszenie 
możecie uatrakcyjnić: 
zdjęciem, rymowanką, 
rysunkiem (tym, co 
komu w duszy zagra). 
Samorządowymi Kub-

kami (edycja limitowana) nagrodzimy 
Waszą aktywność i pomysłowość. Zgło-
szenia można kierować na adres: kon-
kurs@dopiewo.pl  podając swoje imię 
i miejscowość zamieszkania. Werdykt 
o przyznaniu lub nieprzyznaniu kub-
ka będzie miał charakter subiektywny. 
Udział w zabawie jest całkowicie dobro-
wolny. Biorąc w niej udział, uczestnik 
wyraża zgodę na przetwarzanie jego 
danych osobowych w celach związa-
nych z przeprowadzeniem konkursu i 
na publikację  przez organizatora, którym 
jest Urząd Gminy Dopiewo, zgłoszonej 
pracy z podaniem jej  autorstwa. Nie jest 
to niczym niezwykłym, ale takie mamy 
czasy, że musimy o tym pisać zawczasu.  
Przekazanie nagrody możliwe będzie po 
podpisaniu odpowiedniej klauzuli dopi-
nającej na ostatni guzik tę formalność. 

Wyobraźcie sobie jak nieziemsko 
może smakować w długie jesienne wie-
czory z takiego naczynia: gorąca cze-
kolada, herbata z sokiem malinowym 
lub , kawa z „rumbą”. Zatem: do dzieła! 

Uwaga, uwaga: Samorządowy Ku-
bek do wzięcia – dla teściowej, wujka, 
żony, szwagra, sąsiadki, dziadka, złotej 
rączki, znajomego nieznajomej, córki, 
syna oraz zięcia. 

Redakcja „Czasu Dopiewa” 
Fot. B. Spychała
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Wójt

Wrzesień jest miesiącem, w którym 
rozpoczynają się prace nad konstrukcją 
budżetu na kolejny rok. Wielu mieszkań-
ców postrzega i ocenia funkcjonowanie 
samorządu przez pryzmat tego, co widać, 
a więc inwestycji realizowanych w po-
szczególnych miejscowościach gminy. 
Najczęściej dostrzegają to, co się zmienia 
w bezpośrednim ich otoczeniu - obok 
domu, na osiedlu czy przy drodze, którą 
przemieszczają się na co dzień. Często 
znają kluczowe inwestycje gminne w 
innych miejscowościach i część oferty 
kulturalnej lub sportowej, z której ko-
rzystają ich rodziny bądź sąsiedzi. 

Inwestycje w infrastrukturę - kuba-
turową, drogową, kanalizacyjną, wodo-
ciągową, oświetleniową - są tym, co jest 
najbardziej widoczne i co w związku z 
tym najczęściej oceniają mieszkańcy. 
Chociaż zajmują około 20% wydatków 
z budżetowego tortu, podnoszą atrak-
cyjność danej miejscowości i sprawiają, 
że życie staje się dla mieszkańców wy-
godniejsze, bezpieczniejsze i łatwiejsze. 

Co widać i czego nie widać
Lwia część budżetowego tortu to wy-

datki związane z oświatą – szkołami 
i przedszkolami gminnymi, które ge-
nerują aż 35% wydatków. 30-procen-
towy udział w wydatkach przypada na 
wsparcie rodzin, w tym świadczenia 
wychowawcze i inne pakiety socjalne, 
które dodatkowo trzeba obsłużyć. Sa-
morząd, mimo że wykonuje dużo więcej 
zadań, jest postrzegany przez pryzmat 
tego, co widać. Mniej widoczne są zło-
tówki wydane na utrzymanie placówek 
oświatowych, wsparcie dla organizacji 
pozarządowych, utrzymanie komuni-
kacji gminnej, bieżące naprawy dróg, 
dbanie o porządek miejsc użyteczności 
publicznej, czystość, zieleń, oświetlenie 
chodników i ulic. Mniej spektakularna, 
choć niezbędna, jest bieżąca obsługa ad-
ministracyjna gminy i jej mieszkańców 
– prowadzone postępowania i wydawanie 
różnego rodzaju decyzji.

W ostatnich latach narzuciliśmy sobie 
bardzo duże tempo inwestycyjne, wza-
jemnie się przy tym „nakręcając”. Chcąc 
sprostać oczekiwaniom, formułowanym 

przez różnych uczestników 
życia publicznego, podno-
siliśmy poprzeczkę coraz 
wyżej. Każdą inwestycję 
traktujemy jak wyzwanie, 
któremu trzeba sprostać, 
aby jego realizacja przyno-
siła nam wiele satysfakcji. 
Wszystko wskazuje jednak 
na to, że covid-19 weryfi-
kuje nasze oczekiwania i 
marzenia inwestycyjne. 
Patrzymy w przyszłość z 
obawą i niepewnością. 

W przyszłorocznym 
budżecie będziemy mieli 
ok. 25% mniej środków w 
stosunku do założeń. Sza-

cujemy, że udziały z PIT będą mniejsze 
w tym roku i będzie miało miejsce ob-
niżenie dochodów z tego źródła  w roku 
następnym. Jednocześnie zwiększają się 
gminne wydatki bieżące na oświatę. 

Miejmy nadzieję, że prognozy i sza-
cunki się nie potwierdzą, a jeżeli nawet 
będzie inaczej, to uda nam się pozy-
skać zewnętrzne źródła finansowania. 
Ostatnio mamy tu dobrą passę - dzięki 
sprawności urzędników pozyskaliśmy 
12 mln zł dofinansowania do inwesty-
cji realizowanych w Gminie Dopiewo. 
Optymizmem napawa fakt, że wartość 
dotacji, o które aplikujemy w tym roku 
wynosi 25 mln zł, które  - mamy taką 
nadzieję - zmienią się w środki, które 
otrzyma Gmina Dopiewo. Doświadczenie 
uczy jednak tego, że trzeba być przygo-
towanym na różne scenariusze.

Planowanie jest ważne w każdym pro-
cesie, ale tak samo ważna jest zdolność 
do reagowania i wprowadzenia zmian, 
a także - sprawność ich przeprowadze-
nia. Plany na lata 2020 – 2023 będą 
wymagały korekt z uwagi na pojawie-
nie się koronawirusa  i jego finansowe 
następstwa.

Adrian Napierała
Wójt Gminy Dopiewo
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Nie śmiećmy! 
Dbajmy o wspólną przestrzeń!

Jednym z tematów Komisji Budże-
tu, Finansów, Inwestycji, Porządku Pu-
blicznego i Ochrony Przeciwpożarowej 
Rady Gminy Dopiewo, która odbyła się 14 
września 2020 r. były śmieci wyrzucane 
na terenie Gminy Dopiewo w miejscach 
do tego nieprzeznaczonych.

Radni dyskutowali o niezamierzonym 
śmieceniu (śmieci nie mieszczą się w 
koszach, kosze są za małe i błyskawicznie 
się napełniają, pozostawione zabawki) i 
świadomym zaśmiecaniu (rowy, pobocza, 
tereny leśne). Omawiali wnioski doty-
czące zaśmiecania – „dzikich wysypisk”, 
posesji prywatnych „straszących” bałaga-
nem przejeżdżających i będących źródłem 
wstydu nie tylko ich właścicieli, wraków 
samochodów „reklamowych”, suchych 
drzew (potrzebę ich usuwania, ponieważ 
są zagrożeniem dla przejeżdżających aut 
i spacerujących mieszkańców), rosnącym 
zapotrzebowaniu na kosze (sołtysi są 
co roku pytani przez urząd o potrzebę 
uzupełnień - w tym roku została zamon-
towana 1/8 wszystkich koszy ulicznych 
na terenie Gminy Dopiewo - 72 kosze). 
Na terenie Gminy, w miejscach, gdzie 
śmiecenie się powtarza,  instalowane są 
przez Straż Gminną kamery – pułapki.

Konieczne jest regularne uświada-
mianie dzieciom w szkołach jak ważne 
są odpowiednie zachowania. Dzieci wie-
dzą często o dorocznej akcji „Sprzątania 
Świata” i biorą w niej udział, a poza nią 
nierzadko zachowują się inaczej (nie prze-
jawiają szczególnej troski o porządek 
w miejscach publicznych) – konieczne 
jest więc  to, by odpowiednie informacje 
podawane były na co dzień – w szkole i w 
domach. Przywołane zostały przez rad-
nych, wracające jak bumerang, problemy: 
palenia odpadów (śmieci nie są opałem!) 
i emitowanie do atmosfery toksycznych 
dla  ludzi substancji (nowotwory, choroby 
płuc, zatrucia), niesegregowanie odpadów 
(lenistwo), nieodbieranie w terminie od-
padów przez firmę wywozową (zaleganie 
w miejscach publicznych, roznoszenie 
przez wiatr i zwierzęta), niezmniejszanie 
objętości śmieci przed wyrzuceniem (np. 
niezgniatanie butelek, puszek, kartonów), 
niesprzątanie po psach (psie kupy na 
chodnikach i trawnikach, nieużywanie 
z woreczków), „małpki” i inne śmieci w 
rowach, niezwracanie uwagi tym, którzy 
na naszych oczach śmiecą (nie bójmy się 
interweniować – powiedzieć drugiemu, 
że śmiecenie nam się nie podoba, nie 
udawajmy, że nie widzimy), potrzeba 
częstszych akcji prewencyjnych Policji i 
Straży Gminnej (służby te powinny czę-
ściej w miejscach naruszeń porządku 
publicznego zatrzymać się i porozmawiać 
z mieszkańcami, częściej powinny być 
wystawiane za naruszenia mandaty). 

AM

Rada Gminy

Sierpień był miesiącem bez sesji i bez 
komisji. Co roku radni jeden z miesięcy 
wakacyjnych pauzują. Przerwa ta jest 
zgodna z Uchwałą Nr XVII/206/20 Rady 
Gminy Dopiewo z 27 stycznia 2020 r. w 
sprawie ustalenia planu pracy Rady 
Gminy Dopiewo na 2020 r. Od wrze-
śnia radni spotykali się na komisjach, 
które poprzedzają sesje organizowane z 
reguły w miesięcznych odstępach, poza 
wspomnianą pauzą. 

Radni pracują w ramach pięciu ko-
misji stałych: 

Komisji Budżetu, Finansów, In-
westycji, Porządku Publicznego i 
Ochrony Przeciwpożarowej Rady 
Gminy Dopiewo. 

W jej skład wchodzą: 
• Jan Bąk – Przewodniczący Komisji
• Tadeusz Bartkowiak – członek 

Komisji
• Wojciech Dorna - członek Komisji
• Piotr Dziembowski - członek Komisji
• Agnieszka Grześkowiak – członek 

Komisji
• Krzysztof Kołodziejczyk - członek 

Komisji
• Jakub Kortus - członek Komisji
• Piotr Strażyński - członek Komisji

 
Komisji Oświaty, Zdrowia, Kul-

tury, Turystyki, Sportu i Promocji 
Gminy Rady Gminy Dopiewo. 

W jej skład wchodzą: 
• Paweł Jazy – Przewodniczący Ko-

misji
• Magdalena Kaczmarek - członek 

Komisji
• Klemens Krzywosądzki – członek 

Komisji
• Anna Kwaśnik – członek Komisji
• Ilona Łysiak- członek Komisji
• Justin Nnorom – członek Komisji
• Mariola Nowak – członek Komisji
• Mariola Walich – członek Komisji

 
Komisji Rolnictwa, Ładu Prze-

strzennego i Ochrony Środowiska 
Rady Gminy Dopiewo. 

W jej skład wchodzą: 
• Marta Jamont – Przewodnicząca 

Komisji

Miesiąc bez sesji
• Tadeusz Bartkowiak – członek 

Komisji
• Krzysztof Dorna – członek Komisji
• Agnieszka Grześkowiak - członek 

Komisji
• Ilona Łysiak- członek Komisji
• Jakub Kortus – członek Komisji
• Walenty Moskalik – członek Komisji
• Przemysław Miler - członek Komisji

 
Komisji Rewizyjna Rady Gminy 

Dopiewo. 
W jej skład wchodzą: 

• Justin Nnorom – Przewodniczący 
Komisji

• Magdalena Kaczmarek – Wiceprze-
wodnicząca Komisji

• Krzysztof Kołodziejczyk – członek 
Komisji

• Mariola Nowak – członek Komisji
• Piotr Strażyński – członek Komisji

 
Komisji skarg, wniosków i pe-

tycji Rady Gminy Dopiewo. 
W jej skład wchodzą: 

• Anna Kwaśnik – Przewodnicząca 
Komisji

• Mariola Walich – Wiceprzewodni-
cząca Komisji

• Jan Bąk– członek Komisji
• Krzysztof Dorna – członek Komisji
• Marta Jamont – członek Komisji
• Paweł Jazy – członek Komisji
• Przemysław Miler – członek Komisji
• Walenty Moskalik– członek Komisji

Tydzień przed sesją, zazwyczaj w 
ostatni poniedziałek miesiąca, odby-
wa się Wspólne Posiedzenie Komisji. 
Podczas komisji procedowane są pro-
jekty uchwał, które przyjmowane są na 
sesji. Rada Gminy zajmuje się podczas 
komisji bieżącymi sprawami – przede 
wszystkim związanymi z zakresem me-
rytorycznym komisji  ale także wpły-
wającymi do Rady Gminy Dopiewo z 
zewnątrz. Zarówno komisje jak i sesja 
są otwarte dla publiczności. Obrady 
sesji są transmitowane online. Można 
je podglądać za pośrednictwem strony 
internetowej: bip.dopiewo.pl .

AM

Zbiórka odpadów z tzw. „wystawki” 
odbywa się raz na pół roku.

Odbierane wówczas są:
 - typowe wielkogabaryty: meble, 

kanapy, sofy, fotele, wykładziny, dywany, 
rowery, wózki dziecięce, ramy okienne, 

Odbiór odpadów z „wystawki”
drzwi, krzesła, stoliki, zabawki dużych 
rozmiarów itp.,

- kompletny zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny: komputery, telewizory, 
radia, drukarki, kosiarki, zabawki elek-
tryczne, telefony, tonery i kartridże do 
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Rada Gminy

drukarek, sprzęt AGD: pralki, lodówki, 
żelazka, mikrofalówki, odkurzacze, ro-
boty kuchenne, suszarki, golarki, itp.,

- opony od samochodów osobowych,
- armatura (sedesy, umywalki, pi-

suary, bidety).
Odpady te można również oddać do 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK-u). 

Firma realizująca odbiór:

ALKOM FHU
- Kontakt bezpośredni: 

Adres do korespondencji: 
Józefowo 26, 64-310 Lwówek.
tel. 660 537 733, 
668 228 997 

e-mail: jozefowo@alkom.pl

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

Joanna Grzelka, ZM „CZO – Selekt”

Harmonogram odbioru odpadów gabarytowych z terenu Gminy Dopiewo

Terminy:

Nieruchomości zamieszkałe - zabudowa jednorodzinna

Skórzewo: Malwowa, Przylesie, Lipowa, Cisowa, Jaworowa, Mieczykowa, Cedrowa, Orzechowa, Leszczyno-
wa, Szarotkowa, Żeglarska, Piłkarska, Olimpijska, Wioślarska, Sportowa, Niecała, Szkolna, Maratońska, Dę-

bowa, Sadowa, Jabłoniowa, Gruszowa, Czereśniowa, Koszykarska, Łyżwiarska, Werbenowa

 2.11.2020

Skórzewo: Kolejowa, Kolorowa, Krótka, Wiśniowa, Morelowa, Wspólna, Morwowa, Spółdzielcza, Pasikonika, Leśna, Świetlika, Ważki, 
Żuczka, Świerszcza, Trzmiela, Biedronki, Zacisze, Rzemieślnicza, Różana, Bukowa, Brzoskwiniowa, Aroniowa, Motylka, Wschodnia

 3.11.2020

Skórzewo: Antoniego Patka, Poznańska, Skórzewska, Kasztanowa, Topolowa, Sosnowa, Brzozowa, Laskowa, Klo-
nowa, Modrzewiowa, Świerkowa, Stawna, Spokojna,Jarzynowa, Oliwkowa, Łanowa, Winoroślowa, Nizinna, Ogro-

dowa, Polna, Akacjowa, Jarzębinowa, Księżycowa, Porankowa, Strumykowa, Tęczowa, Świt, Jowisza;

 4.11.2020

Skórzewo: Batorowska, Borówkowa, Wesoła, Pogodna, Przyjazna, Piękna, Radosna,Srebrna, Złota, Jesienna, Wakacyjna, Wiosenna, Letnia, 
Nektarowa, Miodowa, Runa Leśnego, Tymiankowa, Malinowa, Jagodowa, Kminkowa, Miętowa, Bazyliowa, Koperkowa, Ustronna, Przed-
wiośnie, Cytynowa, Ananasowa, Mandarynkowa, Limonkowa, Figowa, Kokosowa, Daktylowa, Grejpfrutowa, Pomarańczowa, Arbuzowa;

 5.11.2020

Skórzewo: Wąska, Zakręt, Działkowa, Bratnia, Słoneczna, Kwiatowa, Nad Potokiem, Kozierowskiego, Miła, Dobra, Ko-
leżeńska, Urocza, Botaniczna, Promienna, Szczęśliwa, Serdeczna, Otwarta, Szczera, Życzliwa, Truskawkowa, Poziomko-

wa, Wrzosowa, Lawendowa, Jaśminowa, Łopianowa, Zielna, Jałowcowa, Macierzankowa, Podbiałowa, Rumiankowa

 6.11.2020

Palędzie - większość ulic, poza wymienionymi wers niżej;  Dąbrówka: ul. Boczna  9.11.2020

Lisówki, Trzcielin, Joanka, Glinki, Podgaj, Palędzie: Morska, Bursztynowa, Lubczykowa, Cyrkoniowa, Ojca Mariana Żelaza, Olszynowa; 10.11.2020

Dąbrówka: Akacjowa, Azaliowa, Bukowa, Cisowa, Dębowa, Głogowa, Jarzębinowa, Jałowcowa, Jodłowa, Kalinowa, Kasz-
tanowa, Kolejowa, Leszczynowa, Modrzewiowa, Platanowa, Różany Zakątek, Świerkowa, Topolowa, Brzozowa, Cedro-

wa, Cyprysowa, Daglezjowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Limbowa, Lipowa, Magnoliowa, Nad Potokiem

12.11.2020

Dąbrówka: Berłowa, Cesarska, Fortowa, Herbowa, Jagiellońska, Komornicka, Koronna, Książęca, Palisadowa, Pałacowa, Piastowska, Ry-
cerska, Widok, Zamkowa, Dworska, Fosowa, Gościniec, Królewska, Majątkowa, Malinowa, Oliwna, Olszynowa, Plac Szlaku Bursztynowego, 
Polna, Skarbcowa, Wadowicka, Wrzosowa, Parkowa, Poznańska, Sosnowa, Słoneczna, Wierzbowa, Zbrojowa, Olecka, Logistyczna, Torowa

13.11.2020

Więckowice, Drwęsa                    16.11.2020

Konarzewo: 25 lecia, Ametystowa, Andrzeja Radomickiego, Diamentowa, Kwiatowa, Młyńska, Ogrodowa, Owocowa, Platyno-
wa, Poznańska, Spokojna, Stęszewska, Szafirowa, Szkolna, Szmaragdowa, Wesoła, Topazowa, Letnia, Frezjowa, Krokusowa

17.11.2020

Konarzewo: Bukowska, Dopiewska, Kościelna,Lazurowa, Miodowa, Nefrytowa, Perłowa, Pogodna, Sezamkowa, Słoneczna, Tęczowa, 
Wiśniowa, Wspólna, Zielona, ks. Jana Laskowskiego, ks Stanisława Hartlieba, Rubinowa, Niebiańska, Spadziowa, Tarasowa, Magiczna

18.11.2020

Dopiewiec 19.11.2020

Dąbrowa: Śliwkowa, Jabłoniowa, Oliwkowa, Dojazd, Morelowa, Gruszowa, Brzoskwiniowa, Cytrynowa, Rolna, Le-
śna, Agrestowa, Akacjowa, Dębowa, Topolowa, Orzechowa, Bananowa, Kokosowa,  Borówkowa, Bukowska, Turkusowa-

,Malwowa, Batorowska, Szkolna, Pasjonatów, Sympatyczna, Tęczowa, Błękitna, Innowatorów, Bystra, Czereśniowa, Dak-
tylowa, Daliowa, Dzikiej Róży, Figowa, Klonowa, Liliowa, Makowa, Mickiewicza, Piaskowa, Polna, Pszczela,  Solna, 

Świerkowa, Tulipanowa, Wiśniowa, Wysogotowska, Słoneczna, Nowoczesna, Porzeczkowa, Mango, Melonowa;                                                                                                                   

20.11.2020

Dąbrowa: Wiejska, Poprzeczna, Brzozowa, Cukrowa, Grabowa, Ogrodowa, Sadowa, Działkowa, Okręż-
na, Kwiatowa, Jaśminowa, Goździkowa, Tarninowa,Graniczna, Bukszpanowa, Sosnowe Zacisze, Krań-

cowa, Lazurową, Szafirową, Krótką, Zachodnia, Sienkiewicza, Juliusza Słowackiego

23.11.2020

Zakrzewo 24.11.2020

Zborowo, Fiałkowo; Dopiewo: Bukowska, Wiśniowa, Leśna, Północna od Bukowskiej do Polnej, Słoneczna od Bukowskiej do Po-
lnej, Polna, Nowa, Niecała, Tysiąclecia, Powstańców, Dworcowa, Trzcielińska, Laserowa, Łąkowa,  Sokołów, Konarzewska, Połu-

dniowa, Wyzwolenia, Sportowa, Przy Leśniczówce;                                                                                                                                                  

25.11.2020

Podłoziny, Żarnowiec; Dopiewo: Północna od Bukowskiej do Ogrodowej, Słoneczna od Bukowskiej do Ogrodowej, Jasna, Młyńska 
od Wyzwolenia do Stawnej, Poznańska, Wodna, Stawna, Strażacka, Szkolna, ks. Alfonsa Majcherka do Stawnej, Pogodna, Deszczo-

wa, Ogrodowa, Piękna, Różana, Aksamitkowa, Hiacyntowa, Kolejowa, Krótka, Laurowa, Majowa, Storczykowa, Czerwcowa

26.11.2020

Więckowice-Leśniczówka; Pokrzywnica; Dopiewo: ks Alfonsa Majcherka od Stawnej, Wysoka, Rzepakowa, Za-
cisze, Szlachecka, Wiosenna, Więckowska, Akacjowa, Świętojańska, Migdałowa, Kasztanowa, Młyńska od Staw-

nej, Lipowa, Waniliowa, Wierzbowa, Klonowa, Chabrowa, Marcowa, Magnacka, Brylantowa, Zimowa

27.11.2020

Gołuski 30.11.2020

Nieruchomości zamieszkałe - zabudowa wielorodzinna

Dopiewiec - Wspólnota Mieszkaniowa: Promyk, Babie Lato, Blask, Szkolna, Leśna, Ju-
trzenki, Ruczaj, Polnych Kwiatów, Przełom, Sielankowa, Źródło

19.11.2020

Podłoziny; Dopiewo - Wspólnota Mieszkaniowa: Wyzwolenia, Sportowa, Powstańców Wlkp, Bukowska 26.11.2020

Dąbrówka - Wspólnota Mieszkaniowa: Zamkowa, Rycerska, Dworska, Książęca, Kolejo-
wa, Koronna, Komornicka, Pałacowa, Królewska, Brzozowa, Fosowa

13.11.2020

Skórzewo - Wspólnota Mieszkaniowa: Poznańska, Grafitowa 04.11.2020

Skórzewo - Wspólnota Mieszkaniowa: Przedwiośnie 05.11.2020

Konarzewo - Spółdzielnia Mieszkaniowa: Poznańska, 25 Lecia, Stęszewska 17.11.2020

Fiałkowo - Spółdzielnia Mieszkaniowa, Zborowo Spółdzielnia Mieszkaniowa: Wioślarska, Plażowa 25.11.2020

Więckowice - Spółdzielnia Mieszkaniowa: Klonowa, Jeziorna, Gromadzka 16.11.2020

Trzcielin: Płk Kopy, Łąkowa, Środkowa, Parkowa 10.11.2020

Dąbrówka - Wspólnota Mieszkaniowa: Różany Zakątek, Azaliowa, Cisowa 12.11.2020
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informacje gminne

Mieszkańcom Zakrzewa przeszkadza 
hałas dobiegający z drogi S11. Twierdzą, 
że po oddaniu do użytku drogi S5, jest 
za głośno, bo zwiększył się ruch i przy-
dałyby się ekrany.  Droga ekspresowa 
S11, będąca źródłem uciążliwych decy-
beli znajduje się w zarządzie Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 
dlatego zwrócili się do niej z wnioskiem o 
postawienie ekranów dźwiękochłonnych 
wzdłuż drogi ekspresowej S11 na odcinku 
od węzła „Poznań Dąbrówka” do węzła 
„Poznań Ławica”. Petycję skierowaną 
do GDDKiA podpisało 77 mieszkańców. 
O fakcie wysłania petycji mieszkańcy 
poinformowali Wójta Gminy Dopiewo 
– Adriana Napierałę.

- Mieszkam w Zakrzewie od 10 lat. 
Jak się przeprowadzałem z Poznania, za 
oknem miałem wieś, słyszałem pianie 
kogutów. Dziś o 5 rano budzi nas huk 
samochodów przejeżdżających drogą 
S11. Od 2 lat sytuacja ulega pogorsze-
niu – mówi Marek Pietryga, mieszkaniec 
Zakrzewa, jeden z inicjatorów petycji. 
– Jeżeli buduje się taką drogę, to po-
winno się zabezpieczyć mieszkańców 
przed hałasem. Ekrany, które kiedyś 
postawiono, nie zdają egzaminu, bo 
obejmują jedynie jedną trzecią odcinka 
i nie mają zakrzywień  u góry. Chciałoby 
się zapomnieć o huku, ale się nie da. 
Nic nam się nie wydaje. Tak wygląda 
nasza codzienność. Zaprosiłem Wójta, 
żeby na własne uszy przekonał się, jak 
bardzo ten hałas jest uciążliwy. Nie tylko 
dla nas, bo dotyczy mieszkańców sporej 
części miejscowości. Wójt przyznał mi 
rację – dodał mieszkaniec Zakrzewa.

Wójt wsparł protestujących, wystę-
pując  pisemnie do Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad i do Woje-

Uciążliwy hałas z S11

wódzkiego Inspektora Ochrony Środowi-
ska o przeprowadzenie badań poziomu 
hałasu związanego z drogą ekspresową. 
GDDKiA poinformowała Wójta Gminy 
Dopiewo o prowadzeniu Generalnego 
Pomiaru Ruchu i o wyznaczeniu jednego 
punktu znajdującego się w miejscowości 
Zakrzewo przy drodze serwisowej obok 
S11 (działka o nr ewidencyjnym 186/103). 
W ocenie Wójta Gminy Dopiewo jeden 
punkt pomiaru jest niewystarczający i  
skierował do GDDKiA pismo, w którym 
wskazał dodatkowe punkty pomiaro-
we przy ul. Radosnej i Olszynowej – w 
pobliżu zabudowań mieszkaniowych. 

Badania ma wykonać akredytowana 
firma. Zebrane i opracowane dane mają 
posłużyć do sformułowania wniosków. 
Pozostaje mieć nadzieję, że jeżeli wyniki 
badań wykażą przekroczenia, zarząd-
ca drogi (GDDKiA) wykona dodatkowe 
zabezpieczenia przeciwhałasowe celem 
zmniejszenia uciążliwości akustycznych.

Droga ekspresowa S11 należy do 
najbardziej ruchliwych dróg na terenie 
Gminy Dopiewo, łączy się z autostradą A2 
i drogą ekspresową S5. Drogi te stwarzają 
możliwości szybkiego przemieszczania 
się i rozwoju. Dzięki węzłom komuni-
kacyjnym na drogach ekspresowych 
przebiegających przez Gminę Dopiewo 
(S11 – "Poznań Dąbrówka", "Poznań Ła-
wica" k. Zakrzewa; S5 - "Konarzewo" ), 
nasi zmotoryzowani mieszkańcy zyskali 
możliwość płynnego włączenia się do ru-
chu i skrócenia czasu podróży. Z drugiej 
strony tym, którzy mieszkają w pobliżu 
dróg ekspresowych, zneutralizowanie 
negatywnych skutków ich sąsiedztwa 
ułatwiłoby życie. Nawet jeśli wcześniej 
wykonywane badania nie wskazywały 
przekroczeń hałasu, to ostatnio sytuacja 

Z pisma Zastępcy Wielkopol-
skiego Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska do Wójta Gmi-
ny Dopiewo z 11 sierpnia 2020 r.:

„(…) droga ekspresowa S11 została 
określona jako droga główna (…), po 
której przejeżdża rocznie więcej niż 3 
miliony pojazdów. (…) GDDKiA wywią-
zała się z obowiązku sporządzenia mapy 
akustycznej dla dróg krajowych o ruchu 
powyżej 3 mln pojazdów rocznie na te-
renie województwa wielkopolskiego (…) 
została (ona) opracowana w maju 2018 
r. (…) obowiązek ograniczenia oddziały-
wania na środowisko lub przywrócenia 
środowiska do stanu właściwego może, 
w drodze decyzji, nałożyć na zarządza-
jącego Starosta Poznański. Za reali-
zację budowy ekranów akustycznych 
odpowiada zarządzający drogą, w tym 
wypadku GDDKiA, do której została 
skierowana petycja mieszkańców so-
łectwa Zakrzewo”.

Z pisma Dyrektora Oddziału 
w Poznaniu Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad  do 
Wójta Gminy Dopiewo z 5 sierpnia 
2020 r.:

„ (…) dla Zachodniej Obwodnicy m. 
Poznania w 2016 r. wykonana zosta-
ła analiza porealizacyjna. Jej wyniki 
jednoznacznie wskazywały na brak 
przekroczeń dopuszczalnego poziomu 
hałasu na terenach podlegających ochro-
nie akustycznej. (…). Niemniej jednak 
GDDKiA Oddział w Poznaniu zdaje sobie 
sprawę z możliwych zmian w strukturze 
ruchu spowodowanych oddaniem do 
użytkowania drogi ekspresowej S5 Po-
znań – Wrocław. W 2020 r. realizowany 
jest Generalny Pomiar Ruchu. Jeden 
z punktów pomiarowych usytuowany 
został na wysokości km 20+000 drogi 
S11 (Zakrzewo). Zakończenie badań na-
tężenia ruchu planowane jest na wrze-
sień bieżącego roku. Po opracowaniu 
dopiero możliwe będzie wyciągnięcie 
wniosków odnośnie skali zmian w ilo-
ści pojazdów poruszających się drogą 
ekspresową. (…) na chwilę obecną nie 
ma możliwości formalnych, prawnych 
oraz uzasadnienia merytorycznego, aby 
zrealizować dodatkowe zabezpieczenia 
przeciwhałasowe. (…)”.

mogła się zmienić. Niedawne otwarcie 
nowego odcinka drogi S5 spowodowało 
istotny wzrost ruchu kołowego, co mogło 
mieć wpływ na podniesienie poziomu 
hałasu w środowisku. 

Zbigniew Kobiela, Adam Mendrala
Fot. Michał Juskowiak
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Sprzęt i nagrody dla 
mundurowych 

Strażacy z Gminy Dopiewo mogą ru-
szać do akcji ratowniczych wyposażeni 
w nowy sprzęt. Podczas tegorocznego 
spotkania w Bolechowie jednostki z 
Zakrzewa i Dopiewa otrzymały zestaw 
składający się z pompy i węża. Ekwi-
punek wart łącznie 100 tys. zł trafił do 
przedstawicieli 25 JRG z powiatu. 

Ze względu na zagrożenie koronawi-
rusem wydarzenie miało niecodzienną 
formę i nie towarzyszył mu tradycyjny 
piknik rodzinny „Bezpieczni w Powie-
cie Poznańskim”, ale mimo to było do-
skonałą okazją do wręczenia nagród w 
organizowanych od 20 lat konkursach 
„Strażak Roku Powiatu Poznańskiego” 
i „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznań-
skiego”. Strażakiem Roku PSP został st. 
ogn. Grzegorz Cegłowski z JRG 9 w Mo-
sinie, a OSP - druh Władysław Godawa z 
jednostki w Promnicach.  Otrzymali oni 
statuetki, dyplomy i symboliczne czeki 
na 3,5 tys. zł. Natomiast tytuł „Dziel-
nicowego Roku Powiatu Poznańskiego” 
kolejny raz przypadł sierżantowi sztabo-
wemu Jakubowi Bólowi z Komisariatu 
Policji w Pobiedziskach. Laureat również 
otrzymał czek na kwotę 3,5 tys. zł.

Przez 7 lat na wyposażenie wspierają-
ce strażaków przeznaczyliśmy blisko 590 
tys. zł, natomiast od 2000 r. na wszelkie 
kwestie związane z bezpieczeństwem 
– 28 mln zł. Wśród przekazanego ekwi-
punku, który wykorzystują ratownicy, 
znajdują się m.in. agregaty prądotwór-
cze, pompy szlamowe, prądownice, węże 
strażackie, smoki pływające, a nawet 
sztormiaki i spodniobuty. Dofinansowu-
jemy nie tylko zakup specjalistycznego 
sprzętu czy wozów, lecz także dokładamy 
do modernizacji komisariatów i rozbu-
dowę jednostek ratowniczo-gaśniczych.

Otwarcie nowego bloku 
operacyjnego Szpitala w 
Puszczykowie

Do niedawna stała tam fontanna, 
dziś bije nowe serce Szpitala w Pusz-

Powiat Poznański

Porozmawiajmy o Powiecie 
czykowie. Pięć supernowoczesnych sal 
operacyjnych, wyposażonych w najlepszy 
sprzęt medyczny, a wszystko połączone 
nowymi windami z oddziałami szpital-
nymi i centralną sterylizatornią. Cała 
inwestycja kosztowała 31,5 miliona zło-
tych. I właśnie została oddana do użytku. 

Placówka w Puszczykowie przepro-
wadza zabiegi w dziedzinie ortopedii, 
chirurgii ogólnej, urologii oraz neurochi-
rurgii. Rocznie – blisko 4000 operacji. 
Nowy blok stwarza jeszcze lepsze warunki 
do leczenia pacjentów w stanach nagłych 
czy z chorobami onkologicznymi, a wy-
soko wykwalifikowanemu personelowi 
medycznemu, lekarzom i pielęgniarkom, 
znakomite warunki do pracy. Wyposa-
żenie bloku w urządzenia na miarę XXI 
w. kosztowało 9 mln zł!

16 lat temu powiat poznański ratował 
budżet lecznicy, wyciągał z długów, na-
stępnie sukcesywnie finansował rozwój 
infrastruktury i zakup sprzętu. Teraz 
nadszedł czas na wspieranie rozwoju 
kadr. 

Lisówki zapraszają senio-
rów – jest 20 WOLNYCH 
chętnych

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach 
w naszej gminie to spokojne, urokliwe 
miejsce z bogatą i nowoczesną infra-
strukturą, z dala od miejskiego zgiełku. 
Dzięki środkom finansowym z budże-
tu powiatu poznańskiego w minionych 
latach ośrodek przeszedł generalny re-
mont, termomodernizację, zyskał nowe 
wyposażenie. 

Jednym z jego atutów jest świetna 
lokalizacja zarówno w sąsiedztwie Wiel-
kopolskiego Parku Narodowego, jak i 
blisko stolicy Wielkopolski, około 20 
km od centrum miasta. Do placówki 
dociera z Dopiewa linia autobusowa 
współfinansowana przez powiat.

Do dyspozycji seniorów są kom-
fortowe jedno i dwuosobowe pokoje z 
balkonami. A wszystko to bez barier ar-
chitektonicznych. Pensjonariusze mogą 
korzystać ze świetnej bazy rehabilitacyj-
nej. Usługi opiekuńcze pielęgnacyjne i 
wspomagające świadczą specjaliści, 
m.in. pielęgniarki, ratownicy medycz-
ni,  psycholog czy fizjoterapeuta. Duże 
wrażenie robi również teren zewnętrzny, 
z alejkami spacerowymi, ogromnym od-
restaurowanym oczkiem wodnym czy 
siłownią zewnętrzną przystosowaną do 
osób niepełnosprawnych. Na miejscu jest 
też sklepik, gabinet fryzjerski, kaplica, 
jak i dwie strefy z dostępem do wifi. 
Wszystkie te udogodnienia zapewniają 
pensjonariuszom wysoki komfort pobytu 
i standard opieki. 

DPS może przyjąć łącznie 100 osób. W 
tej chwili placówka dysponuje jeszcze 20 
wolnymi miejscami. Zainteresowanych 

zapraszam do kontaktu telefonicznego 
i mailowego, chociażby z uwagi na pa-
nującą w tej chwili pandemię. Więcej 
informacji na stronie internetowej:  
dpslisowki.powiat.poznan.pl

To będzie ważna  
inwestycja

Nowy most na Warcie połączy Luboń i 
Czapury. Dzięki tej przeprawie mieszkań-
cy gminy Mosina zyskają sprawniejszy 
dojazd m.in. do węzła autostradowego, 
a wszyscy - łatwiejszą komunikację dro-
gową w tej części powiatu poznańskiego. 
Droga między Dopiewem a Czapurami 
skróci się o ok. 10 km.

Wraz ze starostą poznańskim, Janem 
Grabkowskim i skarbnikiem powiatu, 
Renatą Ciurlik, podpisaliśmy z woje-
wodą wielkopolskim, Łukaszem Miko-
łajczykiem umowę na dofinansowanie 
kosztów dokumentacji „Budowy mostu 
nad Wartą w ciągu drogi powiatowej 
Luboń – Czapury” w ramach rządowego 
programu „Mosty dla Regionów”.

Most w Czapurach ma mieć najwyż-
szą klasę obciążeniową, a jego całkowita 
długość szacowana jest na 213 metrów. 
Wzdłuż jezdni poprowadzone zostaną 
chodnik i ścieżka rowerowa. Tuż obok po-
wstaną przystanki oraz pętla autobusowa. 
Obiekt z pewnością wpłynie na rozwój 
całej aglomeracji poznańskiej, ponieważ 
bezpośrednio połączy gminy Luboń i 
Mosina, a pośrednio także Puszczykowo, 
Komorniki i Kórnik. Szacunkowy koszt 
przygotowania wymaganej dokumenta-
cji wynosi niemal 2 mln zł. Część z tej 
sumy (388 tys. zł) pokryje ze środków 
własnych powiat poznański. Natomiast 
orientacyjny koszt całego przedsięwzięcia 
to około 94 mln zł.

Trwa akcja “Serce od 
serca”

Kolejne warsztaty z tej serii odbyły 
się w Buku. I były inne niż wszystkie do 
tej pory. Z uwagi na stan pandemii w 
spotkaniu wzięły udział tylko trzy osoby: 
Agnieszka Skałecka p.o. dyrektora Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kultury w Buku 
oraz Karolina Wasilewska-Waligórska i 
Justyna Maćkowiak-Szukalska, inicja-
torki i koordynatorki projektu „Serce od 
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serca”. W trakcie spotkania pokazano 
jak prawidłowo skroić, uszyć i wypełnić 
poduszki. Zostały również przekazane 
materiały niezbędne do ich powstania. 

Teraz poduszki zostaną uszyte, w 
sposób bezpieczny dla wolontariuszy, 
przez mieszkańców Buku, podopiecz-

nych Domu Dziennego Pobytu Seniora 
“Pogodna jesień” i panie z Bukowskiego 
Stowarzyszenia Amazonek. Następnie zo-
staną odebrane przez koordynatorów ak-
cji “Serce od serca” i przekazane pacjen-
tom Wielkopolskiego Centrum Onkologii. 
Tomasz Łubiński

 Wicestarosta Poznański 
Fot. Archiwum T. Łubińskiego 

Zapraszamy do odwiedzania strony: 
powiat.poznan.pl

Kiedy jedziemy do pracy, czy z niej 
wracamy, nie interesuje nas, kto ad-
ministruje drogą, z której korzystamy, 
komu winni jesteśmy „wdzięczność” za 
jej stan techniczny, bezpieczeństwo, czy 
za korki, przez które tracimy mnóstwo 
czasu. Na własny użytek drogi dzielimy 
na te dobre, znośne i fatalne.

Jednak warto zdać sobie sprawę, że 
wszystkie drogi publiczne są podzielone 
na cztery kategorie, zależne od tego, kto 
się nimi opiekuje. Powinniśmy to wie-
dzieć choćby po to, by w razie konieczno-
ści zwrócić się ze skargą lub wnioskiem 
pod właściwy adres, lub nie winić za 
stan nawierzchni samorządu, na terenie 
którego się znajdujemy. Przez gminę, 
czy powiat przebiegają trasy różnych 
kategorii.

W Polsce mamy drogi krajowe, admi-
nistrowane przez państwo. W ich skład 
wchodzą także autostrady i trasy ekspre-
sowe. Trasami wojewódzkimi zarządza 
marszałek, powiatowymi starostwo, a 
gminnymi – samorząd stopnia podsta-
wowego. Ten podział nie jest sztywny, 
dany na zawsze. Drogi zmieniają kate-
gorie. Jeżeli rolę drogi krajowej przej-
muje równoległa do niej, zbudowana w 
ostatnim czasie trasa ekspresowa, to do-
tychczasowa „krajówka” przechodzi pod 
zarząd wojewody. Na tej samej zasadzie 
drogi dotychczas wojewódzkie stają się 
powiatowymi, a powiatowe gminnymi.

Mówimy o drogach publicznych, 
więc prawo korzystania z nich ma każdy. 
Gmina nie ma może ograniczać ruchu, 
nawet jeżeli przez jej teren, w związku 
z trwającymi inwestycjami, prowadzi 
tymczasowy, ale uciążliwy tranzyt. Może 
natomiast negocjować z administracją 
państwa, czy z samorządem wyższego 
szczebla, zwrot należności za zniszczenia 
spowodowane przez „nadprogramowe” 
obciążenie.

Zaliczenia drogi do odpowiedniej 
kategorii dokonują organy samorządu 
terytorialnego podejmując uchwały. 

Droga drodze nierówna
W niektórych przypadkach nie mają 
nic do powiedzenia – zmiana katego-
rii następuje z mocy prawa. Muszą to 
zaakceptować.

Ustawodawca szczegółowo opisał, 
do jakich kategorii zaliczamy poszcze-
gólne drogi. Te wojewódzkie z założe-
nia realizują połączenia między dużymi 
miastami, lub mają duże znaczenie dla 
województwa (o ile nie są drogami krajo-
wymi). Do dróg powiatowych zaliczone 
się te, które łączą miasta będące siedzi-
bami powiatów, czy siedzibami gmin, 
a nie będące drogami wojewódzkimi i 
krajowymi. Największa grupa to drogi 
gminne. Mają one znaczenie lokalne, nie 
zaliczają się do innych kategorii i stano-
wią uzupełnienie sieci komunikacji. Nie 
zalicza się do nich dróg wewnętrznych, 
bo one nie są publiczne.

Ostatnio pojawiły się wątpliwości, czy 
do dróg powiatowych można zaliczyć te, 
które bezpośrednio nie łączą miast na 
prawach powiatu. Pojawiły się wyroki 
sądowe stwierdzające, że istnieje taka 
możliwość. Utrzymanie każdej drogi na-
leży do danego szczebla administracji pu-
blicznej. Jednak zdarza się, że samorząd, 
któremu zależy na poprawie warunków 
życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa, 
współfinansuje inwestycje realizowane 
na drodze przebiegającej przez jego teren, 
choć nie jest tej drogi zarządcą.

Odbywa się to na zasadzie podpisy-
wania porozumień, na mocy których – 
na przykład – samorząd gminy udziela 
pomocy finansowej samorządowi po-
wiatowemu, bądź wojewódzkiemu. 
W powiecie poznańskim mamy z tym 
często do czynienia. Starostwu brakuje 
pieniędzy na wszystkie niezbędne inwe-
stycje drogowe, nie ma mowy o szybkim 
spełnieniu wszystkich potrzeb. Gminy 
podpisują więc porozumienie przeka-
zując na określone zadanie pieniądze z 
własnego budżetu. Czynią to w interesie 
swoich mieszkańców.

Ponieważ nie jest konieczne, by do 
dróg powiatowych zaliczyć tylko tę, która 
prowadzi z jednej siedziby powiatu do 
drugiej, to właściwie każdą drogę można 
byłoby zaliczyć do tej kategorii. Wszystko 
w tej sytuacji zależy od rady powiatu, 
która uchwałę w sprawie przyjęcia w 
administrowanie drogi musi przyjąć do 
końca trzeciego kwartału. Jeśli tak się 
stanie, to przy pozytywnej opinii sąsied-
nich powiatów, uchwała wchodzi w życie 
dopiero z początkiem przyszłego roku.

Poszczególnym kategoriom dróg 
przypisane są odpowiednie warunki. 
Mówi o tym rozporządzenie Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z 1999 

r. (tak się wówczas ów resort nazywał). 
Dokument ten wskazuje uwarunkowania 
techniczne drogi i jej usytuowanie. Odno-
si się to jednak tylko do przypadku, gdy 
projektuje się budowę drogi publicznej 
lub jej przebudowę. Dotyczy to także 
urządzeń z drogą związanych. Muszą 
one stanowić odpowiednią jakość.

Dla dróg już istniejących przepis ten 
nie obowiązuje. Zdarza się więc, że dro-
gi mające kategorię wojewódzkich, czy 
powiatowych są w stanie w niczym nie 
przypominającym tej drogi, które będzie 
budowana według najnowszych norm.

Rady gminy podejmują uchwały na-
dające klasyfikację drogom. Zyskują one 
status publicznych. Trzeba w tej sytuacji 
zwrócić uwagę na szczegóły, takie jak 
precyzyjne określenie lokalizacji drogi, 
jej długość, szerokość. Przede wszyst-
kim jednak musi być uregulowany stan 
prawny danej drogi. Zdarzają się w na-
szym kraju takie, który mają status pu-
blicznych, ale administracja publiczna 
nie uregulowała jeszcze spraw własno-
ściowych. Jeśli gmina podejmie uchwałę 
zanim ureguluje stan prawny, wojewoda 
ma prawo stwierdzić nieważność całej 
uchwały, albo uchylić jej część. Wiem 
z doświadczenia, że takie sytuacje się 
zdarzają.

Jeżeli zdarzy się, że taka uchwała 
zostanie uchylona, administrator ma 
poważny problem. Nie wolno mu po-
bierać opłaty za zajęcie pasa drogowe-
go. Może to przysporzyć problemów, 
dlatego w interesie administracji leży 
jak najszybsze uregulowanie wszelkich 
stanów prawnych.

Dla użytkownika drogi tylko pozornie 
nie jest istotne, kto za nią odpowiada. 
Pozostaje pytanie, w jaki sposób może 
on zasięgnąć informacji na ten temat. 
Najlepiej zwrócić uwagę na oznakowanie. 
Każda droga ma przypisany sobie numer. 
Jeśli składa się on z czterech cyfr, mamy 
do czynienia z drogą powiatową. Woje-
wódzka oznaczona jest trzema cyframi. 
Krajowa – dwoma.

Ktoś, kto chce dokonać zgłoszenia 
dotyczącego stanu drogi, wie dzięki temu, 
dokąd się zwrócić – do Zarządu Dróg 
Powiatowych, Wielkopolskiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich czy poznańskiego 
oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad. Gminy takich osob-
nych zakładów nie mają, wystarczą im 
komórki w gminnym urzędzie.

Andrzej  Strażyński
Przewodniczący  

Komisji Komunikacji,
Budownictwa i Infrastruktury,  

Rady Powiatu Poznańskiego
Fot. Arch. A. Strażyńskiego

8 wrzesień 2020



Powiat Poznański / oświata

Niby zwyczajna sesja
Pierwsza po wakacyjnej przerwie se-

sja Rady Powiatu Poznańskiego odbyła 
się w ostatnią środę sierpnia. Na począt-
ku jednomyślnie przyjęliśmy uchwały 
wspierające rzeczowo jednostki OSP, 
które wpisane są do Krajowego Syste-
mu Ratowniczo-Gaśniczego. W ramach 
wsparcia w tym roku gminy dla OSP 
otrzymają zestawy, w skład których 
wchodzą pompa zatapialna EVAK, 
przedłużacz i wąż tłoczony - wartość 
zestawu to 3950 zł. Warto podkreślić, 
że Powiat Poznański co roku wspiera 
strażaków-ochotników. 

Odwołanie za inny  
przekaz

W planie omawianej sesji, był też 
punkt odwołujący mnie z funkcji wi-

Kilka spraw
ceprzewodniczącego Rady Powiatu 
Poznańskiego. Zgodnie z niepisanymi 
zasadami prezydium rady tworzyć po-
winni przedstawiciele z klubów, które 
uzyskały najwyższe wyniki w wyborach. 
Podobne zasady funkcjonować powinny 
w komisjach. Po Platformie Obywatel-
skiej, drugim najliczniejszym w Radzie 
Powiatu klubem jest Prawo i Sprawie-
dliwość z poparciem bliskim 20%. 
Głosami partii, która najwięcej mówi 
o demokracji i w nazwie ma obywatel-
skość, ta namiastka niepisanych zasad 
została złamana. Jedyną funkcję, którą 
pełnił radny spoza powiatowej koalicji, 
przejęła Platforma. Uzasadnienie, które 
przedstawił wnioskodawca, zajęło mu 
21 sekund! W uzasadnieniu czytamy: 
„Radny stracił zaufanie” oraz dalej „Swoją 
aktywnością m.in. na portalu społecz-
nościowym Facebook, ograniczył się je-
dynie do krytyki niemalże wszystkich 
działań Zarządu Powiatu. Jego uwagi, 
krytykanctwo dążą do zdyskredytowania 
wszystkich osób i radnych, którzy robią 
cokolwiek dla dobra powiatu, samemu 
nie oferując żadnych konstruktywnych 
i realnych rozwiązań.” Zero merytoryki, 
przykładów. Jednym słowem cenzura.

Idąc tym tokiem rozumowania, nie 
powinno być reprezentantów innych klu-
bów także w sejmie, gdzie większość ma 
Zjednoczona Prawica. Nie tędy droga. 
Droga, którą chce podążać Platforma w 
Powiecie Poznańskim to droga cenzury 
i jednego przekazu. To z pewnością nie 

służy poważnej dyskusji o tym, co ważne 
dla mieszkańców.

Stanowisko w sprawie 
Białorusi

Podczas sesji przyjęliśmy także przez 
aklamację stanowisko w sprawie sytuacji 
na Białorusi po ostatnich wyborach pre-
zydenckich, które zostały sfałszowane. W 
imieniu naszego Klubu miałem zaszczyt 
prezentować to stanowisko podczas sesji. 
W przyjętym dokumencie nawołujemy 
do zaprzestania represji wobec społe-
czeństwa białoruskiego i rozpoczęcia 
pokojowego dialogu władzy ze społe-
czeństwem. Zapewniamy także o naszej 
solidarności oraz chęci wsparcia, w tym 
materialnego.

Środki na kontach  
samorządów

Wbrew nieprzychylnym komenta-
rzom wielu samorządowców, że nowy 
program rządu dla samorządów to 
przedwyborcze obiecanki, na przełomie 
sierpnia i września br. na konta samorzą-
dów gminnych i powiatowych wpłynęły 
środki w ramach Rządowego Programu 
Inwestycji Lokalnych. Powiat Poznański 
otrzymał 20 mln zł, a gminy Powiatu 
Poznańskiego łącznie ponad 54 mln zł. 
Środki te mają przeciwdziałać skutkom 
związanym z COVID-19 i dedykowane są 
przede wszystkim utrzymaniu dynamiki 
inwestycyjnej na poziomie lokalnym. 

Paweł Ratajczak, Radny  
Powiatu Poznańskiego

Fot. Arch. P. Ratajczaka

3500 uczniów rozpoczęło rok szkol-
ny 2020 / 2021 w 9 szkołach podsta-
wowych na terenie Gminy Dopiewo. 
Pandemia wymusiła szczególne rygory 
bezpieczeństwa. W większości placó-
wek inauguracja odbywała się w więk-
szej liczbie odsłon niż to miało miejsce 
w poprzednich latach.

- Całe szczęście, że się zaczęło. Dziec-
ku bardzo brakowało szkoły w ciągu tych 
kilku miesięcy. Nie mam pojęcia jak 

Witaj szkoło! szkoła jest przystosowana do sytuacji, 
jaką mamy, to się okaże w praniu. Mam 
nadzieję, że będzie dobrze. Trzymam 
kciuki – powiedziała Anna Hauza - Kle-
mens, wracająca z córką Jagodą z jednej 
z uroczystości, jakie 1 września odbyły 
się w Szkole Podstawowej im. Kawalerów 
Orderu Uśmiechu w Dąbrówce.  - Cie-
szę się, że znów będę chodzić do szkoły. 
Bardzo mi tego brakowało. Najbardziej 
koleżanek i kolegów – potwierdza Jagoda.

Wszyscy przed wejściem do szkół 
dezynfekowali obowiązkowo dłonie 
i nakładali maseczki. Liczba dorosłych, 

którzy mogli uczestniczyć w inauguracji 
była ograniczona. W pasowaniu pierwszo-
klasistów mógł wziąć udział tylko jeden 
rodzic. Podczas przemówień dyrektorzy 
szkół  życzyli uczniom nie tylko satys-
fakcji z nauki, ale i zdrowia - by szkoła 
była dla nich, nauczycieli i pracowników 
wspierających miejscem bezpiecznym. 

- Po długiej przerwie wszystkim nam 
zależy na uruchomieniu szkoły w ta-
kim modelu, w jakim funkcjonowała. 
Kontakty społeczne są bardzo ważne. 
Sytuacja jest na tyle poważna, że musi-
my dbać o środki bezpieczeństwa. Stąd 
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też w naszym szkolnym „Regulaminie”, 
dostępnym na stronie szkoły, znalazły 
się zasady, które wszyscy będziemy re-
spektować. Dziś zaobserwowałam, że 
będziemy musieli  reagować na bieżąco, 
bo dzieciom trudno jest zachować dy-
stans. Uczniom zalecamy, aby w prze-
strzeni wspólnej nosili maseczki. Będą 
wydzielone strefy, żeby uczniowie się 
nie mieszali. Jesteśmy wyposażeni 
w odpowiednie  środki i narzędzia. 
Zakupimy sprzęt, który – w przypad-
ku kwarantanny – umożliwi uczniowi 
pozostającemu w domu uczestnictwo 
w lekcjach. Jesteśmy przygotowani na 
różne zdarzenia. Jak każda szkoła mamy 
w szkole izolatorium. Gdyby zdarzył się 
przypadek koronawirusa, mam obowią-
zek skontaktować się z Sanepidem, który 
określi, co mam zrobić i w jakim zakresie 
ograniczyć funkcjonowanie szkoły. Zbliża 
się jesień i mogą pojawić się choroby 
sezonowe, z którymi w tej sytuacji jest 
dodatkowy problem. Warunki nauczania 
będą nadzwyczajne, ale jestem dobrej 
myśli – powiedziała nam Katarzyna 
Kruger – Szczot, dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 2 im. I. J. Paderewskiego 
w Skórzewie.

Nauczanie ma być prowadzone 
z zachowaniem zalecanych przez MEN 
środków ostrożności, ograniczającym 
rozprzestrzenianie się koronawirusa.

- W końcu sierpnia braliśmy udział 
w konferencji online z Kuratorem Wiel-
kopolskim i Wojewódzkim Inspektorem 
Sanitarnym, podczas której przedsta-
wiono nam odgórne zalecenia. W spo-
tkaniu tym uczestniczyli dyrektorzy 
i przedstawiciele organów prowadzą-
cych – samorządów. Dostaliśmy pakiety 
środków z MEN i Urzędu Wojewódzkiego, 
ale na długo te zasoby nie wystarczą 
i jeśli dostawy nie będą kontynuowa-
ne, to główny ciężar zabezpieczenia 
szkół i przedszkoli spoczywać będzie 
na samorządach i szkołach.  Mieliśmy 
w sierpniu 3 spotkania z dyrektorami, 
dotyczące przygotowania szkół do roz-
poczęcia roku szkolnego. Każda szkoła 
się różni, więc regulaminy i procedury 
opracowywały szkoły, dostosowując je 
do swoich potrzeb. Inaczej wygląda za-
bezpieczenie największych szkół, takich 
jak skórzewska jedynka czy szkoła przy 
ul. Malinowej w Dąbrówce, a inaczej na 
przykład  przestronnej i posiadającej 
mniejszą liczbę uczniów szkoły w Więc-

kowicach. Szkoły i przedszkola kupiły 
za pieniądze gminne - ozonatory, fogery 
i lampy uv do dezynfekcji – powiedział 
Tomasz Kąkolewski, kierownik Refera-
tu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 
w Urzędzie Gminy Dopiewo.

Pierwszoklasiści nie znali z wła-
snych doświadczeń innej szkoły niż ta, 
do której przyszli w „czasach epidemii”. 
Koronawirus nie robił na nich takiego 
wrażenia, jak książki, które czekały na 
nich na ławkach (obok maseczek). 

-  Napisałam na tablicy Wasze imiona 
obok napisu „Witaj Szkoło!”. Chciałam 
powiesić kolorową ścienną gazetkę, 
ale ze względów bezpieczeństwa tego 
nie zrobiłam,. Dlaczego? - bo musimy 
unikać wszystkiego, co może przenosić 
koronawirusa. Mam nadzieję, że będzie 
Wam się dobrze w tej klasie razem prze-
bywało i chętnie będziecie się tutaj uczyć 
– powiedziała do uczniów klasy 1d ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. F. Chopi-
na w Skórzewie, podczas ich pierwszej 
wizyty w sali lekcyjnej - Barbara Gałą-
zewska, wychowawczyni.

Adam Mendrala
Fot. M. Juskowiak, A. Mendrala

Noc Zawodowców to inicjaty-
wa, która od 3 lat gości w Wielko-
polsce i z entuzjazmem wpisała się  
w przestrzeń wielkopolskiego środo-
wiska szkół kształcących w zawodach 
i pracodawców, będąc jednym z najważ-
niejszych wydarzeń Centrum Wspar-
cia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego  
i Zawodowego w Poznaniu – jednostki 

Noc Zawodowców 

organizacyjnej Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego.

Celem przedsięwzięcia jest promocja 
szkolnictwa branżowego i technicznego, 
jako szkolnictwa pozytywnego wyboru.

Tegoroczna Noc Zawodowców 
2020 Edycja 3.0 „Wielkopolska 
w sieci zawodów” to wydarzenie  
on-line, które angażuje młodzież ostat-

nich klas szkół podstawowych, ich ro-
dziców, pracodawców, rzemieślników, 
doradców zawodowych, nauczycieli 
kształcących w zawodach oraz wszyst-
kich, których interesuje tematyka zwią-
zana z edukacją i rynkiem pracy.

Samorząd Województwa Wielko-
polskiego wraz z Centrum Wsparcia 
Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i 
Zawodowego w Poznaniu serdecznie 
zaprasza do udziału w tym wydarzeniu.

Startujemy on-line w piątek 2. paź-
dziernika 2020 roku o godzinie 17:00. 
Zapraszamy!

Szczegóły i program wydarzenia na 
stronie: noczawodowcow.pl 

Patronatem honorowym objął wyda-
rzenie Marszałek Województwa Wiel-
kopolskiego.

Sandra Bogusławska, 
CWRKDiZ w Poznaniu
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pomoc / ekologia

W miejscowościach Gminy Dopiewo 
pojawiły się  pojemniki na nakrętki w 
kształcie serc z nazwą miejscowości. 
Wyrosły w miejscach wskazanych przez 
sołtysów i sfinansowane zostały z budżetu 
gminnego, ze środków znajdujących się 
w gestii sołectw. Wierzymy, że szybko 
zapełnią się nakrętkami, które zostaną 
przekazane na leczenie i rehabilitację 
dzieci.
Gdzie można wrzucić nakrętki do 

serc? Podpowiadamy:
• Więckowice przy stawie ul. Gro-

madzka
• Konarzewo w „dołach konarzew-

skich”
• Dąbrówka:
-  teren rekreacyjny ul. Komornicka
-  przed Centrum Handlowym Aurora 

ul. Platanowa
Gdzie zostaną zamontowane w 
najbliższym czasie:
• Skórzewo parking przy SP nr 1 ul. 

Kolejowa,
• Dopiewo przy placu zabaw ul. Łą-

kowa,

Serca na nakrętki

• Palędzie:
-  przy sklepie Żabka, ul. Pocztowa,
-  przy świetlicy wiejskiej, ul. Leśna.
Kolejni sołtysi myślą o sercach na terenie 

swoich sołectw.

Michał Juskowiak,  
fot. M. Juskowiak, B. Spychała

Kolejny rok z rzędu Gmina Dopie-
wo przeprowadziła nabór wniosków na 
uzyskanie dotacji w celu poprawienia 
jakości środowiska. Tym razem postano-
wiła wesprzeć mieszkańców, którzy chcą 
zagospodarować deszczówkę, przezna-
czając na ten cel 200 tys. zł. Do Urzędu 
Gminy Dopiewo wpłynęło 41 wniosków.

Powietrze
W pierwszym kwartale 2020 r. po 

raz kolejny ogłoszono nabór wniosków 
na wymianę źródeł ciepła na bardziej 
ekologiczne celem poprawienia kompo-
nentu środowiska jakim jest powietrze. 
Niestety w związku z obawami związa-
nymi ze skutkami pandemii spowodo-
wanej wirusem Covid-19 na kwietniowej 
nadzwyczajnej sesji Rady Gminy uchy-
lono uchwałę dotyczącą dofinansowania 
instalacji odnawialnych źródeł energii 
w postaci paneli fotowoltaicznych. 

Zagospodarują deszczówkę z gminną dotacją
Ziemia i woda

Pod koniec 2 kwartału 2020 r., w 
związku ze zgłoszonymi potrzebami 
mieszkańców i chęcią wdrożenia dzia-
łań, mających na celu przeciwdziałaniom 
skutkom suszy, powstał pomysł wsparcia 
innych komponentów środowiska, jakimi 
są ziemia i woda. Przygotowano uchwałę, 
wraz z regulaminem dotacji dla budowy 
systemów deszczowych, mających na 
celu retencjonowanie wód. Jej projekt 
zaopiniowało Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi oraz Urząd Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów. W końcu lipca 
2020 r. Rada Gminy Dopiewo podjęła 
uchwałę, a nabór wniosków przeprowa-
dzono miesiąc później - między 24 a 31 
sierpnia. Termin na złożenie wniosku był 
krótki z uwagi na konieczność realizacji 
zadania objętego dotacją do 30 listopada 
i na zainteresowanie dofinansowaniem. 
Na realizację zadania zostało zabezpie-
czone w gminnym budżecie 200 tys. zł. 

Każdy ubiegający się o dofinansowanie 
mógł uzyskać maksymalnie 4 tys. zł. 
Do Urzędu Gminy Dopiewo wpłynęło 
41 aplikacji w formie papierowej i prze-
słanych za pomocą platformy ePUAP. 
Obecnie zostały poddane analizie pod 
kątem poprawności. Beneficjenci są 
zapraszani na podpisywanie umów. 
W większości mieszkańcy wskazali we 
wnioskach, że cel polegający na budo-
wie systemów deszczowych, zrealizują 
za pomocą zbiorników podziemnych lub 
nadziemnych. 

Jest to pierwsze zadanie dotacyjne 
Gminy Dopiewo przeciwdziałające skut-
kom suszy i erozji gleb. Doświadcze-
nia związane z jego realizacją pozwolą 
na udoskonalenie programu i zostaną 
wykorzystane w przyszłych naborach 
wniosków na działania proekologiczne. 

Zbigniew Kobiela
Referat Planowania Przestrzennego  

i Ochrony Środowiska

Strażnicy gminni odnotowali w 
„Dzienniku służby” w sierpniu 2020 
r. 231 zdarzeń (interwencji i kontro-
li). Najwięcej wśród nich było kontroli 
porządkowych - 94 (w tym: spalanie 
odpadów, dzikie wysypiska śmieci , 
odbiór odpadów, podłączenia posesji do 
kanalizacji). Niemal równo było kontroli 

Kronika  Straży Gminnej 
bezpieczeństwa - 51 (w tym: działania 
związane z epidemią, obiekty komunalne, 
miejsca spożywania alkoholu) i kontroli 
ruchu drogowego – 49 (w tym: kontrole 
parkowania oraz zajęcia pasa drogowego). 
Nieco mniej było interwencji związanych 
ze zwierzętami – 37. 

Wybrane interwencje 
6.08.2020 – Dopiewo, ul. Leśna: za-

nieczyszczenie jezdni przez pojazd 
odbierający odpady komunalne kie-
rowcę ukarano mandatem. 

7.08.2020 – Trzcielin, ul. Środkowa: 
niezachowanie ostrożności przy 
trzymaniu psa -właściciela ukara-
no mandatem. 

7.08.2020 – Pokrzywnica, działki RO-
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bezpieczeństwo / budżet obywatelski

Grupa I: Dopiewo, Dąbrówka, Skórzewo

Nu-
mer Nazwa Lokalizacja Autor Szacunkowy koszt

1 Strefa dla młodzieży - Leśny Zakątek etap II
Skórzewo,  

ul. Szkolna, dz. 
nr 701/6

Agata Miciał-
kiewicz 144.634

2 Mini park linowy oraz ścieżka edukacyj-
na w zabytkowym parku w Dąbrówce

Dąbrówka,  
Zabytkowy Park

Joanna Praż-
mowska 145.000

Grupa II: Dąbrowa, Dopiewiec, Konarzewo, Palędzie, Zakrzewo

1 Mały alpinista – bezpieczne i wesołe miejsce do zabawy 
(doposażenie planowanego placu zabaw w Dopiewcu).

Dopiewiec,  
dz. nr 552 Magdalena Wencel 95.000

2 Sport i bezpieczeństwo II Palędzie, ul. Leśna 17 Paweł Czyż 95.000

3 „Mądra Sowa lubi sport” - mini bo-
isko przy przedszkolu w Konarzewie

Konarzewo, ul. 
Kościelna, dz. nr 
562/14, 562/15

Monika Łasz-
czewska 95.000

Grupa III: Gołuski, Trzcielin, Więckowice

1 Park wiejski w Gołuskach – nowy plac za-
baw i inne elementy wyposażenia

Gołuski, ul. Polna 4, 
dz. nr 40, 41/2, 41/3 Michał Pankiewicz 60.000

2 Fontanna pływająca na stawie w Więckowicach
Więckowice,  

ul. Gromadzka, 
dz. nr 244

Anna Kwaśnik 59.594

3 Bieżnia sportowa przy ZSP Więckowice Więckowice, Zespół 
Szkolno-Przedszkolny Patryk Hałas 55.620

Co najmniej 3 z 8 projektów, zgłoszo-
nych w  Dopiewskim Budżecie Obywa-
telskim, ma szansę na realizację. Walka 
o głosy mieszkańców rozpoczęła się 22 
września i potrwa do 13 października 
2020 r. Mieszkańcy zadecydują, które 
projekty zostaną zrealizowane przez 
Gminę Dopiewo w następnym roku. 
Głosowanie przeprowadzone zostanie 
w formie elektronicznej za pośrednic-
twem platformy dostępnej na stronie 
internetowej dbo.dopiewo.pl (od 22 
września) i w formie papierowej poprzez 
wrzucenie karty do urny znajdującej się 
w Urzędzie Gminy Dopiewo albo wy-
syłając ją listownie do urzędu (można 
pobrać ze strony internetowej i wysłać; 
liczy się data wpływu). Do oddania gło-
su uprawniony jest każdy mieszkaniec 
Gminy Dopiewo, bez względu na wiek. 
Swoim głosem może wesprzeć dowolny 
projekt z listy.

Tabela wskazuje numerację po lo-
sowaniu.

Sołectwa  rywalizują w 3 grupach. 
Podział na grupy wynika z ich wielko-
ści ze względu na liczbę mieszkańców. 
W każdej grupie koszty zadań są ogra-
niczone minimalnymi i maksymalnymi 
kosztami realizacji. 

BS, AM

Zagłosuj w Dopiewskim Budżecie Obywatelskim

DII: brak kompostownika na posesji, 
brak rachunków za wywóz szamba, 
właściciela ukarano mandatem. 

27.08.2020 – Skórzewo, ul. Truskaw-

kowa: niszczenie pasa drogowego 
przez prace ziemne bez wymaganego 
zezwolenia - ukarano mandatem. 

31.08.2020 – Skórzewo, ul. Kolejowa: 

niszczenie pasa drogowego przez 
prace ziemne bez wymaganego ze-
zwolenia - ukarano mandatem.

Radosław Zając, Strażnik Gminny
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bezpieczeństwo

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

Nietrzeźwi kierujący
9.08.2020 r. – Gołuski – 0,89 mg/l,
12.08.2020 r. – Skórzewo – 1,20 mg/l,

Kronika policyjna  
17.08.2020 r. – Dąbrowa – 0,56 mg/l.
Kradzieże
5/6.08.2020 r. - Dąbrówka - kradzież 

katalizatora od pojazdu, 
7/08.2020 r. - Dąbrówka - kradzież 

katalizatora, 

8/10.08.2020 r. - Skórzewo - kradzież 
filtra  DPF, 

13/14.08.2020 r. - Skórzewo - kradzież 
z terenu budowy.

st. asp. Przemysław Waliński, 
Kierownik Ogniwa Prewencji 

w Komisariacie Policji w Dopiewie

Uwaga mieszkańcy Gminy Dopiewo! 
Zmieniły się numery telefonów stacjo-
narnych Komisariatu Policji w Dopiewie. 
W końcu sierpnia dotychczasowe numery, 
po półrocznym okresie przejściowym, 
przestały działać. W ich miejsce pojawiły 
się  numery prawie nowe - różniące się 
czterema pierwszymi cyframi.

Zmiany polegają na wymianie 
czterech cyfr na początku każdego 
stacjonarnego numeru telefonicznego. 
Obecnie, chcąc zadzwonić na numer sta-
cjonarny Policji w całej Polsce trzeba 
wybrać: nowy 2-cyfrowy wyróżnik re-
sortowy (MSWiA) „47” i nowy 2-cyfrowy 
wskaźnik regionalny (inny dla każdego 
województwa, ale też różny od prefiksu 
strefy numeracyjnej) - dla policji woje-
wództwa wielkopolskiego jest to „77”. 
Numery komórkowe wykorzystywane 
przez Policję (np. przez każdego z dziel-
nicowych), pozostają bez zmian.

Dane Komisariatu Policji w Dopiewie 
ul. Łąkowa 1, 62-070 Dopiewo 
Godziny pracy: 7.30-15.30

Nowe numery na Komisariat: 47 77

Główny nr tel. na Komisariat 
61 84 132 30  
zmienił się na 47 77 132 30
Nr faksu 61 84 132 35 
zmienił się na 47 77 132 35
Nr tel. do dzielnicowych: 
61 84 132 34  
zmienił się na 47 77 132 34

Zmiana dotyczy Policji w całym 
kraju. Ujednolicona została numeracja 
policyjnej sieci telekomunikacyjnej we 
wszystkich jednostkach organizacyjnych 
Policji (KGP, KSP, KWP, KMP, KPP, KP, 
Szkoła Policji), obejmująca także inne 
podmioty z grupy MSWiA korzystające 
z zakresu numeracyjnego Policji.

AM, fot. Arch. UG

OSP Palędzie
1.08.2020 r. – Dopiewiec, ul. Poranek. 

Pożar samochodu osobowego.
1.08.2020 r. – Palędzie, ul. Komornicka. 

Pożar traw i zarośli.
3.08.2020 r. - Droga Palędzie-Dopiewiec. 

Wypadek samochodu osobowego. 
Jedna osoba poszkodowana.

3.08.2020 r. - Autostrada A2. Kolizja 
samochodu osobowego z samocho-
dem ciężarowym.

Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej
3.08.2020 r. - Droga serwisowa S11 

Dąbrówka-Gołuski. Plama oleju 
na jezdni na odcinku około 3 km.

6.08.2020 r. – Skórzewo, ul. Brzoskwi-
niowa. Usunięcie gniazda os z bu-
dynku mieszkalnego.

9.08.2020 r. – Dąbrówka, ul. Azaliowa. 
Wyczuwalny zapach gazu w miesz-
kaniu.

10.08.2020 r. – Dąbrowa, ul. Leśna oraz 
Sierosław, ul. Złota Polana. Usunięcie 

gniazda os.
13.08.2020 r. – Dopiewiec, ul. 

Żonkilowa. Usunięcie gniaz-
da os.

16.08.2020 r. - Zakrzewo. Mo-
nitoring przeciwpożarowy.

17.08.2020 r. – Dopiewiec, ul. 
Świtezianki oraz ul. Świt. 
Usunięcie gniazd os.

19.08.2020 r. – Dąbrówka, ul. 
Pałacowa. Pożar drewnia-
nej doniczki z krzewami na 
balkonie.

20.08.2020 r. – Palędzie, ul. Bzowa. 
Usunięcie gniazda os.

21.08.2020 r. – Dopiewiec, ul. Rosy. 
Usunięcie gniazda os.

24.08.2020 r. - Droga serwisowa S11 
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bezpieczeństwo

Dąbrówka-Gołuski. 
Plama oleju na jezd-
ni na odcinku około 
3km oraz dwie ko-
lizje.

24.08.2020 r. – Dą-
brówka, ul. Akacjo-
wa oraz Palędzie, ul. 
Promienista. Usu-
nięcie gniazd os.

26.08.2020 r. – Kona-
rzewo, ul. Kościel-
na. Kolizja dwóch 
samochodów oso-
bowych. Brak osób 
poszkodowanych.

27.08.2020 r. - Droga serwisowa S11, 
Dąbrówka-Gołuski. Kolizja dwóch 
samochodów osobowych. Brak osób 
poszkodowanych.

29.08.2020 r. – Konarzewo, ul. Dopiew-
ska. Usunięcie gniazda os.

29.08.2020 r. – Dąbrówka, ul. Poznań-
ska/Kasztanowa. Kolizja trzech sa-
mochodów osobowych. Brak osób 
poszkodowanych.

31.08.2020 r. - Droga Palędzie-Dopie-
wiec. Kolizja dwóch samochodów 
osobowych. Brak osób poszkodo-
wanych.

OSP Zakrzewo
1.08.2020 r. – Niepruszewo. Pożar stogu.
1.08.2020 r. – Zakrzewo, ul. Orkiszowa. 

Usunięcie gniazda os.
1/2.08.2020 r. – Palędzie, ul. Komor-

nicka. Pożar traw i zarośli. 
3.08.2020 r. – Droga S5. Kolizja samo-

chodu osobowego z samochodem 
ciężarowym.

3.08.2020 r. – Droga serwisowa S11, 
Dąbrówka-Gołuski. Plama oleju na 
jezdni na odcinku około 3 km. 

8.08.2020 r. – Zakrzewo, ul. Wspól-
na. Usunięcie gniazda os. 
8.08.2020 r. – Skórzewo, ul. Wiśnio-
wa. Czujnik gazu.

9.08.2020 r. – Dąbrówka, ul. Azaliowa. 
Czujnik gazu.

14.08.2020 r. – Skórzewo, ul. Spółdziel-
cza. Usunięcie gniazda os.

14.08.2020 r. – Dąbrowa, ul. Graniczna. 
Pochylone drzewo.

17.08.2020 r. – Zakrzewo, ul. Gajowa. 
Pożar trawy w lesie.

17.08.2020 r. – Zakrzewo, droga 307. 
Wypadek. 

18.08.2020 r. – Skórzewo, ul. Kolejowa. 
Pożar na cmentarzu. 

18/19.08.2020 r. – Zborowo, ul. Lotni-
cza. Pożar domku kempingowego, 
sąsiadującej wiaty oraz krzewów.

19.08.2020 r. – Dąbrówka, ul. Pałaco-
wa. Pożar. 

20.08.2020 r. – Dąbrowa, droga 307. 
Pożar samochodu osobowego.

22.08.2020 r. – Dąbrowa, ul. Tęczowa. 
Pożar pnia.

OSP Dopiewo
1.08.2020 r. – Dopiewiec, ul. Pora-

nek. Pożar samochodu osobowego. 
1.08.2020 r. – Palędzie, ul. Komornic-
ka. Widoczny pożar - po rozpoznaniu 
wypalanie pozostałości roślinnych.

3.08.2020 r. – Droga Palędzie – Dopie-
wiec. Wypadek 
samochodu oso-
bowego - 1 osoba 
poszkodowa-
na zabrana do 
szpitala. 

6.08.2020 r. – Do-
piewo, ul. Po-
znańska. Usu-
nięcie gniazda 
szerszeni. 

6.08.2020 r. – Do-
piewo, ul. Młyń-
ska. Widoczne 
zadymienie w 
kierunku miej-
scowości Zboro-
wo - brak zagrożenia. 

8.08.2020 r. – Sierosław, ul. Poznań-
ska. Wyczuwalny zapach spalenizny 
- brak zagrożenia (alarm fałszywy 
w dobrej wierze). 

10.08.2020 r. – Dopiewiec, ul. Truflowa 
oraz Dąbrowa, ul. Daliowa. Usunięcie 
gniazd os. 

18.08.2020 r. – Zborowo, ul. Lotnicza. 
Pożar domku kempingowego, sąsia-
dującej wiaty oraz krzewów.

18.08.2020 r. – Konarzewo, ul. Kościelna. 
Powalone drzewo na jezdni.

20.08.2020 r. – Dopiewiec, ul. Wichrowa 
oraz Dopiewiec, ul Polnych kwiatów. 
Usunięcie gniazd os.

21.08.2020 r. – Trzcielin, ul. Parkowa. 
Usunięcie gniazda os.

22.08.2020 r. – Konarzewo, ul. Kościelna 
oraz Dopiewiec, ul. Źródło. Usunięcie 
gniazd os.

23.08.2020 r. – Konarzewo, ul. Poznań-

ska. Usunięcie gniazda os ze sklepu 
spożywczego.

24.08.2020 r. – Dąbrówka - droga tech-
niczna przy S11. Plama oleju i kolizja.

25.08.2020 r. – Konarzewo, ul. Szafi-
rowa. Usunięcie gniazda os.

26.08.2020 r. – Konarzewo, ul. Kościel-
na. Zderzenie dwóch aut - jedno da-

chowało. 
26.08.2020 r. – Konarzewo, ul. Dopiew-

ska. Zgłoszono złamany słup energe-
tyczny - alarm okazał się fałszywy. 

27.08.2020 r. – Dopiewiec, ul. Leśna. 
Plama oleju o długości ok 15 m.

29.08.2020 r. – Konarzewo, ul. Ko-
ścielna. Zderzenie dwóch aut 
osobowych - nikt z poszkodowa-
nych nie wymagał hospitalizacji.  
29.08.2020 r. – Zborowo, ul. Pla-
żowa. Osy na poddaszu budynku 
wielorodzinnego. Gniazdo usunięto. 
29.08.2020 r. – Skórzewo, ul. Trzmie-
la. Usunięcie gniazda os.

31.08.2020 r. – Droga Palędzie - Dopie-
wiec. Zderzenie dwóch aut osobowych 
- brak poszkodowanych.

Beata Spychała
Fot. Archiwum  

OSP Dopiewo i OSP Palędzie
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inwestycje

Trwa rozbudowa oczyszczalni w Do-
piewie, którą Gmina Dopiewo  zmoder-
nizuje za ponad 17 mln zł. Pozyskała na 
ten cel blisko 7 mln zł dofinansowania z 
Unii Europejskiej. To jedna z większych 
inwestycji, realizowanych przez samo-
rząd Gminy Dopiewo z udziałem środków 
pozyskanych z zewnątrz. Zakończenie 
budowy zaplanowano na  połowę 2021 r. 

Celem inwestycji  jest zwiększenie 
przepustowości oczyszczalni. Obecnie 
wynosi ona 600, a docelowo ma osią-
gnąć 1400 metrów sześciennych na dobę. 
Przyczyni się to do zwiększenia moż-
liwości odbioru ścieków komunalnych 
i ich stopnia oczyszczania. Wykonany 
zostanie nowy układ przyjmowania, pod-
czyszczania i retencjonowania ścieków. 

Rośnie oczyszczalnia w Dopiewie

Projekt „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dopiewie” 
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej - 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego  Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

i z budżetu Gminy Dopiewo.

Zmodernizowane będą istniejący reaktor 
biologiczny, główna przepompownia ście-
ków, stacje -mechanicznego oczyszczania 
ścieków, odwadniania osadu, dmuchaw 
i budynek socjalny. Wybudowany zo-
stanie zblokowany reaktor biologicz-
ny, dwa nowe osadniki i pompownie. 
Oczyszczalnia zyska pompowy transport 
osadu i  wiatę do jego magazynowania. 
Założony zostanie również monitoring  

oczyszczalni i terenu. Przed rozpoczęciem 
budowy wykonawca - WUPRINŻ SA z 
Poznania - sporządził projekt budowlany  
i dokumentację zadania.

A. Mendrala
Fot. Justyna Bartkowiak

Kanalizacja w Zakrzewie  
i Dąbrowie

W ostatnim czasie Zakład Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w 
Dopiewie zrealizował inwestycję pole-
gającą na budowie kanalizacji sanitar-
nej w ulicy Słonecznej w miejscowości 
Zakrzewo. Inwestycja ta obejmowała 
swoim zakresem kolektor o długości 

Inwestycje komunalne  
realizowane przez Gminną Spółkę

około 560 m wraz z 35 przyłączami. 
Wartość inwestycji: 370 tys. zł.

Na koniec października 2020 r. plano-
wane jest zakończenie budowy kanalizacji 
sanitarnej w Dąbrowie w ulicy Leśnej 
(odcinek od Wiejskiej do Batorowskiej), 
Dębowej, Akacjowej, Klonowej, Topolo-
wej, Orzechowej. Zakres robót obejmu-
je budowę rurociągu tłocznego wraz z 
dwoma przepompowniami ścieków oraz 
budowę rurociągu grawitacyjnego o 
długości około 3 km wraz z około 150 
przyłączami. Zadanie to jest jednym z 
3 etapów, na które została zaciągnięta 
pożyczka ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej - częściowo umarzalna. 
Kolejne dwa etapy, planowane w latach 
2021-2022, obejmują budowę kanali-
zacji sanitarnej również w Dąbrowie w 
ulicy Rolnej,  Brzoskwiniowej, Dojazd, 
Gruszowej, Morelowej, Jabłoniowej, 
Oliwkowej, Wiśniowej, Czereśniowej, 
Śliwkowej, Kokosowej, Polnej o długości 
około 3,5 km wraz z około 200 przy-
łączami. Wartość pożyczki, dotyczącej 
łącznie trzech etapów zadania to blisko 
10 mln zł (umarzalność - do 30%).

Magistrala Konarzewo – 
Dopiewiec i kanalizacja

We wrześniu ogłoszono przetarg na 
budowę magistrali wodociagowej Ko-
narzewo-Dopiewiec oraz na kanaliza-
cję sanitarną w Konarzewie w ulicach: 
Szafirowej, Szmaragdowej i Andrzeja 
Radomickiego. Inwestycja ta obejmuje 
budowę sieci wodociągowej o średnicy 
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400 mm i długości około 2,2 km. Na-
tomiast zakres robót kanalizacyjnych 
obejmuje budowę rurociągu tłocznego 
wraz z przepompownią ścieków i rurociąg 
grawitacyjny o długości około 700 m 
wraz z około 60 przyłączami. Inwesty-

cja współfinansowana jest z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020, w ramach operacji typu 
„Gospodarka wodno-ściekowa”. Sza-
cowany koszt inwestycji to 3,84 mln zł 
(dofinansowanie wynosi 1,98 mln zł, 

czyli 63,63% z 3,1 mln zł tzw. kosztów 
kwalifikowanych).

Sławomir Skrzypczak,  
Prezes Zakładu Usług Komu-
nalnych Sp. z o.o. w Dopiewie

Fot. Arch. ZUK w Dopiewie

Nabiera kształtu i kolorów nowa część 
rozbudowywanej po raz drugi Szkoły 
Podstawowej im. Kawalerów Orderu 
Uśmiechu w Dąbrówce. Inwestycja ma 
być oddana do użytku w końcu tego roku. 
Koszt drugiej rozbudowy: 3,6 mln zł.

Szkoła zyska 7 nowych sal lekcyj-
nych o powierzchni od 52 do 57 m2, 
3 pomieszczenia gospodarcze, toalety 

Coraz więcej szkoły w Dąbrówce 

dla dziewcząt i chłopców. Powierzch-
nia tegorocznej rozbudowy to 466 m². 
Po raz pierwszy oddaną do użytku w 
2012 r. placówkę powiększono w latach 
2015 – 2017. 

Liczba mieszkańców Dąbrówki i 
innych miejscowości, dla których jest 
ona szkołą obwodową (także: Palędzie, 
Zakrzewo i Gołuski) dynamicznie rośnie, 

dlatego rosną też potrzeby związane z 
bazą edukacyjną. Budowa dodatkowych 
sal lekcyjnych w szkole przyczyni się 
do podniesienia komfortu nauczania 
uczęszczających do niej uczniów. Po 
modernizacji w placówce - w systemie 
jednozmianowym - będzie mogło się 
uczyć 1000 uczniów. 

AM, fot. Michał Juskowiak

Powiększyliśmy Przedszkole w Konarzewie

Przedszkole „Mądra sowa” w Ko-
narzewie, po rozbudowie, jest gotowe 
na przyjęcie dzieci. W tym roku zy-
skało  195 m² powierzchni użytkowej. 
Gmina Dopiewo przeznaczyła na in-
westycję 1,27 mln zł. Powstały 2 sale 
zajęć o powierzchni około 60 m² każda, 
toalety dla dzieci i magazyn. Budynek 
został wzniesiony w technologii trady-
cyjnej - murowanej. Wykonawcą robót 
jest firma Ekspertis Budownictwo z Po-
znania. Przedszkole zostało zbudowane 
w latach 2010 - 2011 i przebudowane w 
2016 r. Tegoroczna rozbudowa stała się 
niezbędna ze względu na przybywającą 
liczbę dzieci w wieku przedszkolnym.

AR, fot. PP / UG Dopiewo
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Plac zabaw na ul. 
Łąkowej w Dopiewie 
został doposażony 
w elementy małej ar-
chitektury. Pojawiły się 
na nim: labirynt, dra-
bina pozioma i stojak 
na rowery. Urządzenia 
zamontował: Aktiv Pla-
ce Zabaw. Wartość in-
westycji: 9.607 zł.

BS, fot. B. Spychała

Doposażony plac zabaw

Urząd Gminy Dopiewo pozyskał dofi-
nansowanie z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu na zakup eko-pomocy 
dla szkół podstawowych. Otrzymają 8 
stacji pogodowych oraz 12 zestawów do 
nauki oszczędzania energii za 84,5 tys. 
zł. Pozyskana dotacja wynosi 70 procent 
tej kwoty. Wyposażenie zostanie kupio-
ne w ramach  projektu „Doposażenie 
bazy dydaktycznej w pomoce naukowe 
potrzebne do prowadzenia edukacji 
ekologicznej w szkołach podstawowych 
w Gminie Dopiewo”.

Pogodowa pomoc dydaktyczna umoż-
liwi uczniom rozpoznawanie, opisywanie 
i mierzenie zjawisk pogodowych takich 
jak:  zachmurzenie, kierunek i siłę wiatru, 
wielkość opadów atmosferycznych. Na-
uczy także rozpoznawania i odczytywania 
różnorodnych symboli pogodowych.

Z kolei doświadczenia przeprowa-
dzane za pomocą zestawów do nauki 
oszczędzania energii zapoznają uczniów 
z problematyką zużycia energii, zmian 
klimatu, a także zagadnieniami doty-
czącymi oszczędzania energii.

Głównym celem projektu jest uatrak-
cyjnienie oraz polepszenie warunków 
nauczania przedmiotów przyrodniczo-
-środowiskowych w szkołach podstawo-
wych, wspomaganie przeprowadzania 

Dotacja na eko-doposażenie szkół
obserwacji, doświadczeń i kształtowa-
nia umiejętności praktycznego wyko-
rzystania wiedzy przyrodniczej oraz 
wypracowanie prawidłowych postaw 
w zakresie właściwego wykorzystania 
zasobów przyrody.

Całkowity koszt realizacji zadnia 
szacowany jest na 84 536 zł brutto. Do-
finansowanie wynosi 59 175,20 zł, co 
stanowi 70% kosztów kwalifikowalnych. 
Planowany termin zakończenia realizacji 
przedsięwzięcia: listopad 2020 r.

Przedsięwzięcie pn. „Doposażenie 
bazy dydaktycznej w pomoce nauko-
we potrzebne do prowadzenia edukacji 
ekologicznej w szkołach podstawowych 
w Gminie Dopiewo” dofinansowano 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu.

www.wfosgw.poznan.pl
Milena Wolna 

fot. Arch. UG Dopiewo

Powszechny Spis Rolny odbywa się 
od 1 września do 30 listopada 2020 r. 
Wyniki spisu rolnego pozwolą dowiedzieć 
się, jak rozwinęło się polskie rolnictwo 
w ostatnim dziesięcioleciu. Pomogą pol-
skim rolnikom i rządowi podejmować 
trafne decyzje, poparte analizą wia-
rygodnych danych, których dostarcza 
statystyka publiczna.

Możesz dokonać spisu:
online: https://psr2020.spis.gov.

pl/#/login?redirect=%2Fobligations, 
w Urzędzie Gminy w Dopiewie ul. 

Leśna 1c poczekać na odwiedziny rach-
mistrza

Podstawową metodą zbierania da-
nych w spisie jest samospis interneto-
wy przeprowadzany za pośrednictwem 
interaktywnej aplikacji formularzowej 
dostępnej na stronie internetowej Głów-
nego Urzędu Statystycznego https://
spisrolny.gov.pl/.

W przypadku, gdy respondent (rolnik) 
nie spisze się przez internet dane mogą 
być zbierane poprzez wywiad telefonicz-
ny przeprowadzony przez rachmistrza 
telefonicznego lub bezpośredni wywiad 
przeprowadzony przez rachmistrza te-
renowego.

W Urzędzie Gminy Dopiewo, ul. 
Leśna 1c, w okresie od 1 września do 
30 listopada 2020r., w godzinach pra-
cy urzędu (poniedziałek 9.00 – 17.00; 
wtorek – piątek 7.30 – 15.30) zapewnio-
ny jest bezpłatny dostęp do stanowiska 
komputerowego z  oprogramowaniem 
umożliwiającym przeprowadzenie sa-
mospisu internetowego.

Osoby, które nie posiadają odpo-
wiedniego sprzętu komputerowego lub 
łącza internetowego, a są zainteresowane 
skorzystaniem ze stanowiska kompute-
rowego w siedzibie Urzędu, proszone są 
o kontakt telefoniczny w celu umówie-
nia terminu. Kontakt z Gminnym Biurem 
Spisowym w Dopiewie: telefoniczny: 61 
8906 396, 61 8906 395, 61 8906 373, 
61 8906 352

Rolniku,  
spisz się!
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Nowego wyglądu nabrał teren wokół 
większego stawu w Dopiewie (przy Domu 
Strażaka). Wokół stawu  posadzonych 
zostało blisko 700 roślin różnych gatun-
ków. Na dobre zapuszczą tu korzenie: 
graby, jodły, robinie, wierzby, tawuły, 

Powróciło życie nad stawem

(w godzinach pracy Urzędu Gminy 
Dopiewo: poniedziałek 9.00 – 17.00; 
wtorek – piątek 7.30 – 15.30).

W związku z pandemią covid -19 

osoby korzystające ze stanowiska kom-
puterowego, zobowiązane są do zachowa-
nia środków ostrożności, tj. posiadania 
maseczki zakrywającej usta i nos lub 

przyłbicy, rękawiczek oraz dezynfekcji 
rąk przed wejściem do budynku Urzędu.

 MJ

lesz czyny, berberysy, jałowce,, bzy, li-
gustry, liliowce, miskanty, jarząby, pałki 
szerokolistne i tataraki.  

Nowością jest także drzewo solar-
ne, umożliwiające ładowanie urządzeń 
elektronicznych przez USB, jak i kaczki 

- lokatorzy domku znajdującego się na 
środku zbiornika Wcześniej przy stawie 
postawiono wiatę biesiadną, ławki, ko-
sze, siłownię zewnętrzną i oświetlenie. 

AM, fot. Beata Spychała  
i Justyna Bartkowiak

Teren przy przystani żeglarskiej 
w Zborowie wzbogacony został o dwa 
kolejne elementy małej architektury: ła-
wo-stół edukacyjny oraz tablicę dźwię-
kową. Doposażenie terenu rekreacyjnego 
wykonano w ramach realizacji operacji 
„Miejsca obserwacji przyrody nad je-
ziorem Niepruszewskim w Zborowie 

Tablice z głosami i węzłami

w Gminie Dopiewo”, którą objęty był 
również zakup zamontowanych wcześniej 
lunet widokowych.

Celem projektu jest udostępnienie 
osobom odwiedzającym to miejsce nowej 
infrastruktury rekreacyjnej i zachowanie 
dziedzictwa lokalnego. Zamontowane 
elementy małej architektury są dopo-

sażeniem miejsc obserwacji przyrody, 
pełniąc funkcję poznawczą i edukacyj-
ną. Osoby odwiedzające teren wokół 
przystani mogą posłuchać odgłosów 16 
zwierząt, które można spotkać w lesie 
i wokół jeziora. Z kolei dzięki grafice 
nadrukowanej na blacie stołu można 
zapoznać się z rodzajami i sposobami 
wiązania węzłów żeglarskich.
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C a ł k o w i t y 
koszt inwestycji 
wyniósł prawie 62 
tys. zł, z czego dota-
cja stanowi 63,63% 
kosztów kwalifiko-
walnych.

Projekt współfinansowany jest ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdraża-
nie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społecz-
ność” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Tekst i fot. Milena Wolna 

Gmina Dopiewo wspiera „Program 
Restytucji Kuropatwy” prowadzony przez 
Nadleśnictwo Konstantynowo we współ-
pracy z Zarządem Okręgowym Polskiego 
Związku Łowieckiego w Poznaniu. Przed-
stawiciele Koła PZŁ „Łoś” 18 września 
2020 r. wypuścili kilkadziesiąt ptaków 
w dwóch lokalizacjach na terenie Gminy 
Dopiewo - między Dopiewem i Zborowem 
oraz w okolicy Trzcielina.

Uwolnione z kartonów kuropatwy 
szybko zniknęły nam z pola widzenia, 
jedynie  kila osobników dało się dostrzec 
wśród traw i zarośli, przez dłuższy 
czas słychać było głosy nawoływania, 
bo kuropatwa jest gatunkiem stadnym.

Obecnie na terenie Nadleśnictwa 
Konstantynowo na kuropatwy się nie 
poluje. Głównym zagrożeniem są dla 

Kuropatwy dla środowiska

nich: lisy, koty i ptaki drapieżne. Nie-
bezpieczna bywa również intensywna 
działalność rolnicza człowieka w okolicy 
siedlisk tych ptaków.

Gatunek rozpoczęto przywracać śro-
dowisku na terenie Nadleśnictwa Kon-
stantynowo w 2006 r. – początkowo w ra-
mach Programu „Ożywić Pola”. Od 2010 
r. stał się on autonomicznym  programem 
koordynowanym przez Nadleśnictwo, 
któremu w wypuszczaniu  ptaków po-
maga siedem Kół Łowieckich. Program 
finansują samorządy (Gminy: Dopiewo, 
Buk, Brodnica, Stęszew i Kościan) i ZO 
Polskiego Związku Łowieckiego w Po-
znaniu. Gmina Dopiewo wspiera resty-
tucję kuropatwy od samego początku 
i przeznacza na ten cel rocznie 4 tys. 
zł. W tym roku w ramach akcji na terenie 

Nadleśnictwa zostało wypuszczonych 
495 kuropatw.

- Uczestniczę w „Programie Resty-
tucji Kuropatwy” od wielu lat. Program 
przynosi efekty. Widać kuropatwę pod-
czas inwentaryzacji marcowych i zimą. 
Penetracja drapieżników jest ogromna, 
dlatego co roku wypuszczamy nowe ptaki. 
Średnio na obwód ok. 55 kuropatw – 
tłumaczy Mariusz Molęcki, koordynator 
Programu z ramienia Nadleśnictwa Kon-
stantynowo. – Ptaki kupujemy z hodowli 
półdzikich. Kuropatwy dorastają w wo-
lierach, w których warunki zbliżone są do 
naturalnych. Wypuszczamy je w więk-
szych grupach, po żniwach. Wszystko 
to sprzyja adaptacji wypuszczonych 
kuropatw na wolności.

Tekst i fot. Adam Mendrala

Projekt „Zieleń dla klimatu Dąbrów-
ki” zwyciężył w konkursie „Walczymy 
o frekwencję!”- konsultacjach społecz-
nych dla mieszkańców tego sołectwa, 
mających na celu wskazanie sposobu 
zagospodarowania nagrody „100 tys. zł z 
gminnego budżetu”. Nagrodę Dąbrówka 
otrzymała za najwyższą frekwencję, spo-
śród wszystkich sołectw Gminy Dopiewo, 
w tegorocznych wyborach prezydenckich.

Konsultacje odbyły się między 8 a 18 
września 2020 r. Do głosowania zakwa-
lifikowano 3 z 7 zgłoszonych pomysłów. 
Wzięło w nim udział 496 mieszkańców 

Zieleń z walki o frekwencję
Dąbrówki. Łącznie oddano 449 głosów 
ważnych. Największe poparcie uzyskał 
projekt „Zieleń dla klimatu Dąbrów-
ki: - 223 głosy (blisko 50%). Z nieco 
mniejszą popularnością spotkał się 
projekt  „Renowacja elewacji budynku 
Szkoły w Dąbrówce przy ulicy Parkowej” 
– 188 głosów (blisko 42%). Najmniej 
zwolenników zyskał projekt „Moderni-
zacja placu zabaw przy ulicach Bukowa 
- Jałowcowa w Dąbrówce” – 38 głosów 
(prawie 8,5%).

Hasło przewodnie zwycięskiego 
projektu brzmi „Bo zieleń ma na nas 

dobry wpływ”. Zakłada on stworzenie 
na terenie Dąbrówki miejsc zieleni do-
stępnych dla wszystkich mieszkańców 
sołectwa. Przewiduje nasadzenia drzew, 
krzewów i bylin w ustalonych miejscach. 
Jego realizacja ma poprawić estetykę i 
klimat miejscowości.

- Bardzo się cieszę, że projekt „Zieleń 
dla klimatu Dąbrówki” spodobał się tak 
wielu mieszkańcom i otrzymał szansę 
na realizację. Jestem urbanistką, stąd 
ten pomysł. Ta problematyka jest mi 
bliska – mówi Edyty Bąkowska Wald-
mann, autorka projektu. – Projekt jest 
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dedykowany wszystkim mieszkańcom 
Dąbrówki, bez względu na wiek, czy część, 
w której mieszkają. Nowe tereny mają 
powstać  zarówno w starej, jak i nowej 
Dąbrówce. Ważny jest jego aspekt  edu-
kacyjny. Powstała koncepcja i zostały 
zidentyfikowane działki komunalne. 
Nasadzenia powinny dotyczyć roślin 
przeciwdziałających suszy, służących 
retencji i oczyszczających powietrze. 
Najważniejsze przy wyborze roślin są: 
szybki wzrost łatwa adaptacja i odpor-

ność na suszę. Miejsca nasadzeń zostały 
wskazane na terenach gminnych. Ich 
dostępność jest różna i nie wszędzie 
będą mogły być posadzone drzewa, 
ale w takich sytuacjach sprawdzą się 
byliny czy krzewy. Największą wartość 
dla ekosystemu mają drzewa, ale byliny 
raz wsadzone mogą służyć przez długie 
lata. Chciałabym, żeby w tych miejscach 
pojawiły się przede wszystkim gatunki 
rodzime, dobrze radzące sobie w naszym 
klimacie, np. jarząb, a z roślin egzotycz-

nych może trawy. Budżet zakłada począt-
kową pielęgnację zagospodarowanych 
obszarów. Być może pozwoli także na 
stworzenie ogrodu deszczowego. Wkrótce 
będę z urzędem konsultować szczegóły. 
Na bieżąco będę informowała o postę-
pach na naszym profilu na fb: Zieleń 
dla klimatu Dąbrówki.

A. Mendrala
Graf. E. Bąkowska -  

Waldmann, M. Juskowiak 

Dzień dobry! Cześć i czołem. Pytacie 
skąd się wziąłem? Z chaszczy wyskoczy-
łem! Serio. Ale po kolei.

Pszczoły czują zbliżającą się zimę. 
Pracy w pasiece coraz mniej. Miód się 
kończy.

Mam więc trochę więcej upragnione-
go czasu na wypady w teren zanim zacznę 
przygotowania do kolejnego roku w moim 
gospodarstwie. Co weekend dzielnie 
do obowiązkowego wyjścia dopinguje 

Raz na mchu, raz w błocie
mnie kolega Jacek [Dzika Strona Gminy 
Komorniki]. Razem zawsze jest raźniej 
poruszać się w terenie. Szczególnie na 
rykowisku, gdy w ciemnym lesie zbliżamy 
się do ryczących jeleni. Ciarki na plecach 
i pracująca wyobraźnia potrafi nieźle 
napędzić stracha :) Mimo to, szczegól-
nie we wrześniu, ciągnie mnie do lasu 
i do tych pierwotnych RYYYYKKKÓ-
ÓÓWWWW niosących się głośno po 
lesie. To się nie nudzi. W tym roku po 

dwóch wyjazdach w teren na razie zdjęć 
jest niewiele. Najfajniejsze załączam do 
artykułu. 

Podchodziłem do stada jeleni, któ-
re skryły się w leśnej gęstwinie. Byłem 
coraz bliżej, coraz głośniej niosły się 
porykiwania, a jeleni nie widziałem. W 
końcu część stada objawiła się i wyszła 
na bardziej odsłonięty teren i między 
drzewami pojawił się na moment ładny 
byk. Obok niego kręciły się dwa jelenie 
oseski, które załapały się na zdjęcie (wy-
tęż wzrok i odnajdź je). Całe stado liczyło 
około pięćdziesięciu jeleni. Niestety, nie 
chciały pokazać się w pełnej krasie i po 
chwili skryły się w młodniku. Czekałem 
jeszcze jakiś czas, ale na próżno. Wra-
cając do domu zauważyłem ścięty pień 
drzewa. Cały porośnięty był mięciutkim, 
wilgotnym mchem. Na jego szczycie, w 
miejscu cięcia wyrosła mała paproć. Wy-
glądało to pięknie i nieco metaforycznie. 
Tragiczna śmierć drzewa dała zarzewie 
dla nowego życia. Nieprzerwane koło 
życia i śmierci daje ukojenie i spokój. 

Po nocy przychodzi ranek. A w ko-
lejny poranek o ponurej godzinie 4:30 
wraz z początkiem świtu, byłem już na 
bagnie. Brodząc w gumiastej brei, która 
zasysała kalosze do połowy wysokości 
starałem się podejść jak najbliżej lustra 
wody. To właśnie na granicy wody i bło-
ta, w płytkiej wodzie szuka pożywienia 
największa ilość gatunków małych pta-
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ków brodzących. Szukają one głównie 
drobnych bezkręgowców. Rozłożyłem 
karimatę i stelaż mojego ukrycia. Roz-
wiesiłem nad całością siatkę maskującą 
i wpełzłem do środka niczym ślimak do 
skorupki. I tak leżałem i czekałem aż świt 
rozjaśni scenę. Wraz z przybywającą ilo-
ścią światła pojawiały się kolejne gatunki. 

Najpierw w oddali dały się zauważyć się 
czaple białe i od razu zaczęły się kłócić 
o najlepsze miejsce do połowu małych 
rybek. Sprzeczki przeradzały się w bójki, 
gdzie w ruch szły dzioby i skrzydła. 

Potem pojawiły się małe ptaki bro-

dzące, będące moim 
celem wyprawy. 
Był bekas kszyk, 
brodziec piskliwy, 
łęczaki i kilka sie-

weczek obrożnych. Siewki okazały się 
najbardziej towarzyskie i zdecydowały 
się podejść niemal pod ukrycie.

Tego ranka, po długiej, prawie pół-
rocznej przerwie w fotografowaniu, mo-
głem skorzystać z trybu zdjęć seryjnych i 
„strzelać niczym z kałasznikowa” do celu 

(żeby nie było niedomówień, cały czas 
mowa o przyrodniczych bezkrwawych 
łowach! Właśnie dlatego fotografów 
ptaków nazywa się snajperami) To było 
bardzo udane i owocne w zdjęcia wyj-

ście. Chyba jeszcze ważniejsze 
jest to, że ten poranek rozpalił 
moją wyobraźnię, pojawiły się 
plany na kolejne kadry i chęć 
do powrotu zarówno na bagno 
jak i do lasu.

Tak więc drodzy Czytelnicy 
niniejszym uważam za udoku-
mentowane stwierdzenie, że w 
chaszczach siedziałem i czasu 
nie marnowałem. Hej! DoZo!

Tekst i zdjęcia:  
Michał Bartkowiak

Autor od grudnia 2015 r. publikuje 
zdjęcia przyrodnicze  

na Facebook’u – na profilu  
„Dzika Strona Gminy  

Dopiewo”. Prowadzi też  
stronę: miodybartkowiaka.pl
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Echa naszych publikacji
W sierpniowym wydaniu "Czasu Do-

piewa" ukazał się artykuł zatytułowany 
„Ale Szycha!”. Nie dziwię się, że nasz 
Sołtys zachwycił się swoim okazem szysz-
ki, gdyż ja podobnie w czerwcu 2017 r. 
podziwiałem mój okaz, który pojawił się 
na  świerku po 10-ciu latach od nasa-
dzenia. To był pierwszy taki sezon, ale 
nie ostatni. Z każdym rokiem wielkich 
szyszek na świerku było coraz więcej. 
W tym roku padł rekord - jest ich aż 10! 
Nie zamierzam odbierać Panu Sołtysowi 
palmy pierwszeństwa, bo to On prze-
cież pierwszy pochwalił się w „Czasie 
Dopiewa” wielką szychą, ale życzę mu 
pozytywnej energii, a na pewno kolejne 
lata obrodzą podobną ilością szyszek jak 
na moim świerku przy ul. Miętowej w 
Skórzewie. Pozdrawiam Sołtysa Walen-
tego Moskalika, Redakcję i Czytelników 
„Czasu Dopiewa”.

Mirosław Nowak,  
mieszkaniec Skórzewa

Wielka szycha 2

W tym roku przypada 81 rocznica 
wybuchu II wojny światowej, najwięk-
szej wojny w historii (1.09.1939). Na te-
renie Gminy Dopiewo znajduje się kilka 
miejsc  nawiązujących do tragicznych 
wydarzeń tamtego okresu: Mogiły w La-
sach Zakrzewsko - Palędzkich, Pomnik 
w Gołuskach, ronda w Zakrzewie i Dą-
brówce.

Zbrojna agresja Niemiec na Polskę 
na granicy międzypaństwowej  1 wrze-
śnia 1939 r. uważana jest za początek 
II wojny światowej. Jej symbolami są:  

Rocznica wybuchu II wojny światowej

nalot na Wieluń, ostrzał składnicy woj-
skowej na Westerplatte i obrona mostów 
Tczewskich. Agresję II Rzeszy na Polskę 
poprzedzał tzw. incydent jabłonkowski 
z 25/26 sierpnia 1939 r. 17 września 1939 
r. nastąpił także atak Związku Radziec-
kiego. Zapowiedzią wojny był wzrost 
nastrojów nacjonalistycznych i dążeń 
ekspansywnych państw totalitarnych. 
23 sierpnia 1939 r. został podpisany 
Pakt Ribbentrop – Mołotow, którego 
tajny protokół zakładał podział Europy 
Środkowo – Wschodniej między Niemcy 

a ZSRR.
Działania wojenne podczas II wojny 

światowej obejmowały wszystkie kon-
tynenty. Zakończyły się 8/9.05.1945 
w Europie, 2.09.1945 – na świecie (Ja-
ponia). W wojnie uczestniczyło w sumie 
1,7 mld ludzi (ludzkość liczyła wówczas 
2,3 mld), w tym 110 z bronią w ręku. 
W trwającej 6 lat wojnie zginęło 60 mln 
ludzi (3% populacji). Liczbę polskich 
ofiar szacuje się na 5,6 – 5,8 mln (ok. 
17% ogółu - i był to jeden z najwyższych 
wskaźników śmiertelności).

Miejsca na terenie Gminy Dopie-
wo związane z II wojną światową:

Mogiły Zbiorowe w Lasach Zakrzew-
sko – Palędzkich to 4 miejsca pamięci 
połączone "Szlakiem Pamięci" (Kwaterę 
Siedmiu Grobów, Pomnik Studentów, 
Grób Duchowieństwa, Grób Zapomnia-
ny). W lasach na terenie naszej Gminy 
okupant niemiecki zamordował od 4,5 
do kilkunastu tysięcy Polaków. Opusz-
czając teren tuszował ślady wykopując 
i paląc szczątki ludzkie, co uniemożliwia 
ustalenie dokładnej liczby. Przyjeżdża-
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ły tu na egzekucje głównie transporty 
z Fortu VII w Poznaniu, który był obozem 
koncentracyjnym. W lesie wykopywano 
wilcze doły, gdzie grzebano zastrzelonych. 
Początkowo transporty były regularne, 
później odbywały się z różną częstotli-
wością.

Pomnik upamiętniający więźniów 
i jeńców obozu pracy w Gołuskach. Nieda-
leko lasu, na skraju którego Gmina Dopie-
wo ustawiła głaz znajdował się w okresie 
II wojny światowej obóz pracy, w którym 
w latach 1941 - 1943 przebywali jeńcy 
brytyjscy, francuscy i rosyjscy, a potem 
więźniowie narodowości żydowskiej.

Rondo im. Ofiar Pomordowanych 
w Lasach Zakrzewsko – Palędzkich.

Rondo im. Leona Dorny (mieszkańca 
Zakrzewa, który razem z Armią gen. An-
dersa walczył pod Monte Casino i zginął 
we Włoszech)

Oprac. Adam Mendrala, 
fot. Arch. UG Dopiewo

30 flag „Solidarności” powiesili  na 
terenie Gminy Dopiewo sołtysi z okazji 
„Dnia Solidarności i Wolności”. Od 15 lat 
31 sierpnia jest świętem państwowym 
upamiętniającym „Porozumienia Sierp-

Dzień Solidarności i Wolności
niowe” z 1980 r.  Protesty robotnicze 
i pogarszająca się  sytuacja gospodarcza 
doprowadziły do wydarzeń „Sierpnia 
80”, uważanych za początek „Solidar-
ności”, masowego ruchu społecznego, 
zrzeszającego 10 mln Polaków.

Jednym z postulatów porozumień 
w Gdańsku było utworzenie Niezależ-
nego  Samorządnego Związku Zawodo-
wego, którego rejestracja miała miejsce 
w listopadzie 1980 r. Ówczesna Solidar-
ność wykraczała poza ramy związkowe, 
stając się rozpoznawalnym na świecie 
symbolem walki przeciw komunizmo-
wi i rządowi PRL, jednoczącej w latach 

80. robotników i inteligencję, Polaków 
o różnych poglądach.  

Mianem "Porozumień Sierpnio-
wych", które symbolicznie obchodzimy 
31 sierpnia, określamy cztery porozu-
mienia zawarte przez rząd z komitetami 
strajkowymi powstałymi w 1980 r. – w: 
Szczecinie (30.08), Gdańsku (31.08), 
Jastrzębiu Zdroju (3.09), Hucie Kato-
wice (11.09).

Wywieszone flagi przekazał bezpłat-
nie Gminie Dopiewo Region Wielopolska 
NSZZ Solidarność.

 AM,  
fot. M. Juskowiak

W księgach metrykalnych parafii 
Konarzewo w latach 1850-1875 odnoto-
wywano ponad 2000 zgonów mieszkań-
ców tej parafii. Średnio w latach 50-tych 
XIX w. po około 60-90 zgonów rocznie, 
w latach 60 i 70-tych XIX w. po około 
90-150. 

Warto wspomnieć, że w XIX w. ludzie 
byli przyzwyczajeni do ciągłej obecno-
ści śmierci w życiu codziennym. W tych 
czasach łatwo można było stracić życie, 
biorą choćby pod uwagę panujące wa-
runki sanitarne, jak i warunki pracy. 
Średnia długość życia w tych czasach 
nie była zbyt duża – wynosiła ok. 40 lat. 
Już osoby powyżej 50 lat życia uważane 
były za osoby stare i jako przyczyna ich 
śmierci podawano „starość”. Zdarzały 
się zgony z powodu powikłań poporo-
dowych (niejednokrotnie brak lekarzy 
i akuszerek) oraz częste zgony małych 
dzieci. 

Przyczyny zgonów w parafii Konarzewo  
w latach  1850-1875

Do najczęściej występujących zapi-
sów dotyczących przyczyny zgonów w 
parafii Konarzewo należały: gorączka, 
słabość, kaszel, tyfus, krup, epilepsja, ból 
gardła, konwulsje, szkarlatyna, starość, 
gorączka, krosty, cholera, rak, zapale-
nie kiszek, koklusz, zapalenie mózgu, 
debilitis (ogólnie słabość, wątłość lub 
ułomność – głównie w odniesieniu do 
dzieci), pytocie (zmiany skórne, wysypki, 
powiększenie węzłów chłonnych), puchli-
na (puchlina brzuszna – wodobrzusze), 
biegunka, żółtaczka, choroba cukrowa 
(cukrzyca), internus (obumarcie płodu), 
reumatyzm, po połogu. W przypadku 
nieznania przyczyny śmierci wpisywano 
„ignotus” – nieznany. 

Kilkanaście razy zdarzyły się zapisy 
dotyczące zgonu niespowodowanego na 
wskutek choroby, np.:
-  1852 r. - Antoni Wąsikiewicz z Li-

sówek, lat 21 – utopił się,
-  1852 r. - Andrzej Maik z Konarzewa, 

lat 38 – utopił się,
-  1852 r. - Ernestyna Kleczewska z 

Dopiewca, lat 16 – oberwała się,
-  1853 r. - Katarzyna Szober z Dopiewa, 

lat 70 – spadła ze schodów,
-  1854 r. - Walenty Olejniczak z Cho-

męcic, lat 45 – znaleziony martwy 
w polu przy wyjściu z gościńca, 

-  1855 r. - Jan Nowak z Lisówek, lat 
38 – utopił się,

-  1856 r. - Marianna Czyż, córka Woj-
ciecha z Dopiewca lat 2 – utopiła się,  

-  1857 r. - Jan Kozioł, syn Szymona 
lat 3 – utopił się,

-  1863 r. - Józef Markiewicz z Dopiewa, 
lat 45 – powiesił się,

-  1863 Tomasz Bartkowiak z Chomęcic, 
lat 48 – zabił się spadłszy z wozu,

-  1864 r. - Wawrzyn Stachowiak z 
Konarzewa, lat 38 – spadł ze stogu 
i złamał kręgi,

-  1868 r. - Ignacy Więziołek z Lisówek, 
lat 55 – w napadzie epilepsji utopił 
się, 

-  1869 r. - Marcin Konieczny z Cho-
męcic, lat 48 – oberwał się,

-  1869 r. - Rozalia Czajka z Trzcielina, 
lat 55 – rana na ręce (gangrena?),

-  1869 r. - Stanisław Skrzypczak z 
Konarzewa, lat 40 – utopił się w 
jeziorze Konarzewskim,    

-  1870 r. - Antoni Roszyk  z Lisówek, 
lat 39 – w borze podłozińskim (zabiła 
go brzoza),

-  1871 r. - Marcin Dybiona z Dopiewa, 
lat 40 – potłuczony przez maszynę,

-  1872 r. - Wojciech Jackowiak, lat 
18 – od uderzenia konia,

-  1872 r. - Józefa Szmyt z Dopiewa, 
lat 40 – wskutek pijaństwa,

-  1873 r. - Michał Gołda z  Chomęcic, 
lat 27 – od uderzenia konia,

-  1873 r. - Jan Dreczkowski, syn Józefa 
rybaka, lat 3 – utopił się.

dr Piotr Dziembowski
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Niedawno odwiedził Polskę Ojciec 
Kurian z Indii, ze Zgromadzenia Wer-
bistów. Jego wizyta była dla nas  miłą 
niespodzianką. Jest on postulatorem 
procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego 
Ojca Mariana Żelazka, prowadzonego 

w Indiach - przy wsparciu Trybunału 
Rogatoryjnego, działającego w Polsce 
od 8 grudnia 2019 r.

Ojciec Kurian był pierwszym Go-
ściem z Indii odwiedzającym rodzinną 
miejscowość Misjonarza -  Palędzie. W 
2007 r.,  będąc w Polsce wraz z ks. Abp 
Raphaelem Cheenathem, wyraził pra-
gnienie odwiedzenia rodzinnych stron 
Ojca Mariana. Spotkanie zacnych Gości 

Postulator z Indii w Palędziu
w Piwnicy Farnej w Poznaniu z przyja-
ciółmi misji dało początek serdecznym 
spotkaniom.

Ojciec Kurian przybył do Palędzia 
26 maja tego roku - w Wigilię Zesłania 
Ducha Świętego, w towarzystwie Ojców 

Werbistów z Chludowa i Pieniężna oraz 
p. Wacława Żelazka. Powitanie miało 
miejsce przy Krzyżu u zbiegu ulicy Nowej 
i Słonecznej przez p. Sołtysa , miesz-
kańców Palędzia i innych miejscowości. 
Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani 
pamiątką spotkania z podpisem Gościa 
z Indii.

Goście odwiedzili  wszystkie miejsca 
związane z domem rodzinnym Misjo-
narza. Zainteresowanie budziły nawet  
najmniejsze szczegóły dotyczące jego 
historii i całej Rodziny. Spotkanie za-
kończyło się biesiadą w cieniu drzew 
przy miłej rozmowie. 

Ojciec Kurian dał początek wizytom 
Gości z Indii. Niebawem,  bo już 10 li-
stopada 2009 r. do Palędzia przybył Ks. 

Abp Raphael  Cheenath.  Ekscelencja 
spotkał się z Rodziną po czym udał  się 
pod  obelisk. 

Po powitaniu przez ówczesnego Soł-
tysa, modląc się wraz z Rodziną Ojca 
Mariana i  mieszkańcami,  wypowiedział 
słowa godne uwagi -  „Ojciec Marian był 
wielkim darem Polski dla Indii”.

Wizyt z Indii było wiele. Gościliśmy 
Ojców  Werbistów,  świeckich,  bliskich 

współpracowników o. Mariana. Na szcze-
gólne podkreślenie zasługuje obecność 
Ekscelencji - Ks. Abp Johna  Barwy 21 
września 2018 r. z okazji 100-lecia uro-
dzin Sługi Bożego Ojca Mariana Ksiądz 
Arcybiskup był pełen uznania dla wszyst-
kiego, co czynimy, by  przybliżać postać  
o. Mariana i Jego dzieło. Podkreślił słowa 
,,Jesteśmy jedną Rodziną w Wierze.

Tegoroczna wizyta postulatora Ojca 
Kuriana w Polsce w tym i w Palędziu jest 
związana z toczącym się procesem be-
atyfikacyjnym Sługi Bożego o. Mariana.

Ojciec Kurian realizuje swoje obo-
wiązki, jako postulator procesu beatyfi-
kacyjnego. Celem jest skonsolidowanie 
działań prowadzonych  w Indiach i w 
Polsce. Palędzie jest jednym z ważnych 
miejsc bezpośrednio związanym z Ojcem 
Marianem, a tym samym toczącym  się 
procesem beatyfikacyjnym. Odwiedził 
miejsca poświęcone misjonarzowi. Mię-
dzy innymi : miejsce powitania o. Ma-
riana chlebem i solą  w sierpniu 2002 r,, 
które znajduje się przy Krzyżu u zbiegu 
ul. Nowej i Słonecznej oraz spotkania  
z władzami Gminy, mieszkańcami Pa-

lędzia i sąsiednich miejscowości, głaz: 
„W Hołdzie Ojcu Marianowi Żelazkowi” 
i tablicę postawioną w setną rocznicę 
urodzin  „Palędzie -  tu urodził się Ojciec 
Marian Żelazek”. Miejsca te łączy ulica 
nazwana w 2002 r.  imieniem Ojca Ma-
riana Żelazka. Duchowny z Indii wpisał 
się do Księgi Pamiątkowej, dokumentując 
w ten sposób swoją wizytę.

Podczas spotkania z przedstawi-
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cielami Towarzystwa Przyjaciół Ojca 
Mariana Żelazka w Palędziu Ojciec 
Kurian wyraził zachwyt tak szerokimi 
i wielorakimi działaniami. Podkreślił, 
że wszystko, co czynimy - zarówno w 
Indiach, jak i w Polsce - służy jednemu 

celowi: temu, by  Ojciec Marian został 
ogłoszony przez Kościół błogosławionym. 
W tej intencji modlimy się codziennie, 
a szczególnie podczas comiesięcznych 
Mszy Świętych zamówionych przez  nasze 
Towarzystwo.

Towarzystwo Przyjaciół  Ojca 
Mariana Żelazka w Palędziu

Palędzie, 20 lipca 2020r.

Kiedyś  spiżarnia była elementem 
niemal każdego domu, dzisiaj wystarcza 
nam mała skrytka, a czasami tylko szafka 
w kuchni, aby przechować nasze „lato 
zamknięte w słoikach”. Kiedyś tylko w 
ten sposób można było zagwarantować 
sobie dostęp do owoców i warzyw przez 
cały rok. 

Obecnie także warto kontynuować 
tę tradycję, chociażby po to, by wie-
dzieć, co się je. Gotowe soki, kiszone 
ogórki, dżemy i kompoty - dostępne są 
w niemal każdym sklepie, dlatego też 
robienie zapraw stało się mało intere-
sujące. Uświadamiani jednak w temacie 
jakości tych produktów, coraz częściej 
próbujemy zamykać lato w słoikach. I 
jesteśmy pozytywnie zaskoczeni nie tyl-
ko jakością własnych przetworów, ale 
i łatwością ich wykonania. Poniesione 
koszty również nie są wysokie. Późne 
lato i wczesna jesień to doskonały czas na 
przygotowanie zapasów na zimę. Aby w 
pochmurne i mroźne dni przywołać smak 
pysznych sezonowych warzyw i owoców, 
wystarczy pomyśleć o domowych prze-
tworach. Nasze babcie robiły co roku 
setki słoików zapraw na zimę. Kompoty, 
przeciery, owoce i warzywa w occie, sa-
łatki, mizeria, dżemy, konfitury, suszone 
owoce zasypywane cukrem, kiszone ogór-
ki i kapusta w wielkich beczkach stały i 
tylko czekały, by ktoś po nie zszedł do 

Lato w słoikach i wczesna jesień
piwnicy i przyniósł 
do domu. W zimowe 
wieczory chętnie się-
gało się po konfiturę 
czy sok do herbaty. 
Dziadek pilnował, 
żeby przypadkiem 
nikt nie poszedł na 
łatwiznę i nie kupił 
gotowych wyrobów 
w sklepie. Zresztą 
kiedyś był tylko je-
den sklep tzw. „ko-
lonialka”, w którym 
było … szwarc, mydło 

i powidło. Ale ambicją i szczytem gospo-
darności każdej kobiety była zasobna piw-
nica, spiżarnia, czy mówiąc po poznańsku 
„sklep” (to taka piwniczko-ziemianka). 
Teraz historia zatacza koło. Wracamy do 
robienia przetworów domowych. Dla-
czego? Bo są zdecydowanie zdrowsze. 
Wiemy, co dodajemy, nie wrzucamy 
chemii. Dąbrówka miała szczęście do 
słoików i zdrowych zapraw! bowiem przy 
Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej po-
wstała 60 lat temu Przetwórnia Owocowo 
– Warzywna, której przetwory cieszą 
się niesłabnącym zainteresowaniem, co 
jest najlepszym dowodem ich dobrego 
smaku, jakości i oczywiście zbytem. Cały 
asortyment  to 96 rodzajów przetworów, 
które cieszą nasze podniebienia. Przy 
firmowym sklepiku zawsze są kolejki. 
Nowościami są: sok z kapusty, kiszonego 
selera, buraczano-pomidorowy i napój z 
mniszka lekarskiego. Aż trudno wymienić 
wszystkie przetwory owocowe i warzyw-
ne. Trzeba tam zajrzeć! nie oprzemy się 
pokusie… jakby co kulinarnej. Powraca-
my do naszych specjałów domowych…

Maliny z cukrze w słoiku
Składniki:
- 1 kg malin 

- 3  łyżeczki cukru na sło-
ik (taki od dżemu)

Przygotowanie:
Maliny włożyć do 

słoiczka (do pełna). 
Można je lekko do-
cisnąć ręką od góry, 
by zmieściło się jak 
najwięcej. Nasypać 
od góry cukier. Ma-
liny puszczą trochę 
soku pod wpływem 
cukru. Słoik mocno 
zakręcić. Zapastery-

zować ok. 20 minut - na dno garnka 
kładziemy ściereczkę. Układamy na niej 
słoiki. Do garnka wlewamy wodę - do 
ok. 3-4 wysokości słoika. Zagotować. 
Od momentu zagotowania gotować 20 
minut. Po tym czasie ostrożnie wyjąć 
słoiczki  z garnka i odwrócić je do góry 
nogami, aż do wystudzenia.

Ciasto w słoiku  
Składniki:
- 2 jajka 

- 100 g masła 
- 100 g cukru 
- 200 g mąki 
- 20 g kakao 
- 100 g czekolady mlecznej 
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia 
- 50 ml mleka 
- pomarańcze(sok i skórka) 
- olej (do wysmarowania słoików)

Dodatkowo:
3-4 słoiki o pojemności 0,5 l

Przygotowanie:
W dużej misce utrzyj miękkie masło z 

cukrem. Dodaj jajka i utrzyj na puszystą 
masę. Połącz z sokiem i skórką z poma-
rańczy. Do miski przesiej mąkę, kakao 
oraz proszek do pieczenia i mieszaj aż 
do połączenia składników. Wlej zimne 
mleko i szybko wymieszaj. Na koniec 
dodaj drobno posiekaną mleczną czeko-
ladę. Słoiki wysmaruj w środku olejem i 
zdejmij z nich gumki (jeśli takie posia-
dają). Napełnij słoiki masą kakaową do 
połowy wysokości. Piecz w 170 stopniach 
przez 30 minut. Podawaj z owocami i 
bitą śmietaną. Samo ciasto można prze-
chowywać do 2 tyg. w lodówce.

Sałatka warzywna  
w słoiku

Składniki:
- kapusta biała duża główka
- marchew 1,5 kg 
- cebula 4 szt. 
- ogórki 1,5 kg 
- papryka czerwona 2 szt. 
- papryka żółta 2 szt. 
- papryka zielona 2 szt. 
Składniki do zalewy: 
- sól 4 łyżki 
- cukier 2 łyżki 
- szklanka oleju  (200 ml) 
- szklanka octu jabłkowego lub 

szklanka wody z 2 łyżeczkami kwasku: 

Przygotowanie:
- Wykonanie zalewy: Wszystkie 
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kuchnia / podróże / poezja

składniki zalewy zagotowujemy, mie-
szamy, studzimy. 

- Wykonanie sałatki: Kapustę szatku-
jemy, marchew obraną ze skórki trzemy 
przez duże oczka. Obrane cebule kroimy 
w piórka, wymyte, pozbawione pestek 
papryki kroimy w paski. Wszystkie 
składniki mieszamy, zalewamy zimną 
zalewą i ponownie mieszamy. Sałatkę 
zakrywamy i odstawiamy na 2 godziny. 
Po dwóch godzinach ponownie miesza-
my i wkładamy do słoików. Wkładamy 
odciśniętą z zalewy do przygotowanych 
słoików. Po włożeniu sałatki do słoików 
zalewamy każdy słoik odciśniętą zalewą 
do pełnego słoika, zakręcamy szczelnie 
każdy słoik. Pasteryzujemy 15 minut od 
momentu wrzenia wody. Po pasteryzacji 
studzimy słoiki z sałatką, po ostudzeniu 
wynosimy do spiżarki.

Sos słodko kwaśny  
do kurczaka w słoiku

Składniki:
- 3kg pomidorów ,1kg cebuli, 1 kg 

papryki czerwonej
- 2 łyżki soli, 2szkl cukru, ½ szkl octu
- przyprawy: 2 łyż. papryki słodkiej, 

¼ łyż chili,1/4 łyż curry, ½ łyż pieprzu,1 
łyż mielonego czosnku, 

- 2łyżki musztardy
- 1 puszka kukurydzy
- 1 puszka ananasa w plastrach
- 2 łyżki mąki ziemniaczanej roz-

puścić w soku ananasowym

Przygotowanie:
Pomidory zalać gorącą wodą, obrać 

ze skórki i pokroić w kostkę ,wrzucić do 
dużego garnka. Cebulę obrać i pokroić 
w kostkę. Gotować razem z pomidorami 

około pół godziny na wolnym ogniu. Po 
tym czasie dodać sól i pokrojoną paprykę 
w kostkę, a następnie wszystkie przy-
prawy, kukurydzę i pokrojony ananas. 
Wszystko razem gotujemy ok. 30 minut, 
mieszając co jakiś czas. Na koniec doda-
jemy mąkę ziemniaczaną rozpuszczoną 
w soku ananasowym, wolno mieszając. 
Zagotowany iv gorący sos wlewamy do 
wyparzonych w piekarniku – również 
gorących – słoików. Szybko zakręcamy, 
odwracając słoiki, do lepszego zamknię-
cia. Można pasteryzować. Piekarnik 
zagrzany do 130 stopni i 1 godzina dla 
słoików do całkowitego ostudzenia.

Barbara „Barbalena”  
Plewińska, Sołtys Dąbrówki

Fot. Arch. B. Plewińskiej

Ostatnią moją podróżą przed wpro-
wadzeniem zaostrzeń i pierwszą po 
poluzowaniu zakazów i nakazów, był 
Sochaczew, gdzie zostałam przyjęta w 
poczet członków Stowarzyszenia „Wie-
czory Literackie ATUT”. Jego Prezesem 
jest Mirona Miklaszewska, poetka z So-
chaczewa.

„Wierszotorówka”, na którą zosta-
łam zaproszona, odbyła się w Muzeum 

Sochaczew do rymu

Kolei Wąskotorowych. W pierwszym 
dniu przed rozpoczęciem się imprezy 
poetyckiej, zostałyśmy zaproszone do 
Radia Sochaczew, gdzie w skrócie opowie-
dzieliśmy o sobie, o swojej pasji i zapre-
zentowałyśmy po kilka swoich wierszy. 
Tego dnia program był bogaty – po radiu 
odbyło się spotkanie z poetami: Kazimie-
rzem Lindą ze Stalowej Woli i Januszem 
Budnikiem z Sochaczewa, „Konkurs 

Jednego Wiersza” i występ zespołu NO 
DAYS OFF - oprawą muzyczną spotkanie 
uświetnili Fabian Filipiak i Marek Cieśla. 
Największą niespodzianka jednak było 
spotkanie z aktorem Teatru RAMPA w 
Warszawie Robertem Tonderą, który 
przyjechał z małżonką. W swoim „Ma-
gicznym Ogrodzie” czyta on wiersze po-
etów z różnych stron kraju i z zagranicy.

W drugim dniu odbył się ponad 
godzinny przejazd zabytkową koleją 
wąskotorową do stacji Zagubin, skąd 
udaliśmy się do Osady Puszczańskiej, 
gdzie odbyło się biesiadowanie przy 
ogniskach i wyprzedzające ogólnopolską 
akcję -  „Narodowe Czytanie Balladyny. 
Po powrocie do Muzeum odbył się „Kon-
kurs na wiersz o kolei”. Ja napisałam i 
zaprezentowałam bajkę, która została 
zauważona przez jurorów i otrzymała 
wyróżnienie.

W swoje poetyckie podróże zawszę 
biorę kilka egzemplarzy „Czasu Dopie-
wa”, którymi dzielę się z uczestnikami 
zlotów, konkursów, wieczornic. I z So-
chaczewa wyjechały „Czasy” w Polskę  
- do: Lublina, Zamościa, Polic i kilku 
innych miejscowości.

Aldona Latosik
aldona51@poczta.fm

W podzięce za plon
Za każdą kroplę
spadającą z nieba,
wiatr tańczący
między kłosami.

Za każdy promień,
który wypełnił
i wyzłocił kłosy.

Dziękujemy Panie Boże!!!

Za harówkę

Wierszem pisany wrzesień
od świtu do nocy,
w skwarze słońca
i w niepogodzie.

Za każdą kroplę zmęczenia,
kłaniamy się nisko
niestrudzonym żywicielom.

Wielkie Bóg zapłać!

Aldona Latosik, 28 IX 2020

Czas wracać  
w szkolne pielesze
Wierszyk dla dzieci

Z pierwszym września, dzwonek 
pierwszy, 
w progi szkoły dzieci prosi. 
Apel w gali, hymn i wiersze, 
godnie trzeba rok rozpocząć.

W klasach błyszczy, pachnie świe-
żość, 
wokół lśni, porządek wszędzie. 
Dzieci w ławki się przymierzą, 
w nich na lekcjach siedzieć będą.
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poezja

Witaj szkoło, napis głosi, 
wypisany na tablicy. 
Pod nią kreda, aż się prosi, 
by uczeń w ręce chwycił.

Zanim roczek znów przeminie 
i rozpoczną się wakacje. 
Z główką pełną nowej wiedzy, 
przeskoczycie w wyższą klasę.

Aldona Latosik, 1 IX 2014

Miłość inna niż wszystkie
poszukując
najpiękniejszych doznań
zakochała się w aurze 
 
ulega
pieszczotom wiatru
i rozpływającym się 
pocałunkom
spadającym z nieba
 
czas niepogody uskrzydla 
wznosząc
na szczyty sięgające kosmosu
 
rozkochana
w każdej 
kolejnej kropli
stawia pasjansa
z nadciągających
połaci chmur

Aldona Latosik, 5 VII 2016

przemyślenia kobiety z portretu

Ekfraza do obrazu
wymyśliłeś mnie 
na swoją modłę
tu i ówdzie 
rzucając cień

z tuszą 
może 
a nawet na pewno 
przesadziłeś
lubując się
w rubensowskich 
krągłościach

pąsowieję 
przy lampce
z czerwonym kloszem

blado-lica kobieta 
dawno już
wyszła z mody 

ile to już lat 
od ostatniego
pociągnięcia pędzlem

wtedy to
okienko ramy 
stało się

moją ciasną 
izdebką na wieki

mimo nadgryzienia 
zębem czasu 
nie zmieniam oblicza 

Aldona Latosik, 18 VI 2016

w przelotnym gabinecie 
pod zieloną kopułą 
fruwający medyk 
skrzętnie
leczy drzewa 
 
postuka 
popuka 
usunie co trzeba 
 
dziobana robota 
za odrobinę strawy 
można by pomyśleć 
 
po wyleczeniu 
agonalny pacjent 
zmartwychwstaje 
 
w podzięce 
obdziela 
 
tlenem 
cieniem 
radością 
oka i duszy 

Aldona Latosik, 15 VI 2016

Na podwórzu
Sójka
zgubiła pióro,
które połechtało
oczy i serce.

Okazało się za krótkie,
żeby postawić
kropkę nad „i”.

Aldona Latosik, wrzesień 2016

żar 
iglic spadających
spod firmamentu
rozniecił 
ognia połacie

płoną 
czerwone sukienki
zwiewne 
lekkością muślinu

podmuchy
muzyki wiatru
bujają 
makowe panienki

na piedestale 
pól i łąk
rozkręcił się bal 

bal
ognistych tańców
które chce się podziwiać

Aldona Latosik, 8 VI 2016

smak którego znać  
nie powinna

kazał ostudzić 
zawartość psiej miski
 
siedząc na schodku 
małymi palcami 
wyjadła co nieco
 
głodna
po wydzielonej rannej
pajdzie z ceresem
nie mogła się powstrzymać

ciężka 
emaliowana chochla 
wydała 
głuchy dźwięk

z guzem wielkości 
połowy jajka
zsunęła się
 
uchylone drzwi
z dzieckiem pośrodku 
przytrzaskiwał siłą

-nie lubię 
przeciągów-

krzyczał.
 

Aldona Latosik, 2 VI 2013

Mix bryzy z unoszącym 
się zapachem letnich 
uciech

O kilka metrów dalej
grillują,
Chłonę unoszący się mgiełką,
pachnący mięsiwem dymek.

Próba powstrzymania ślinotoku,
nie przynosi efektu.

Przełykam ślinę,
ryglując drzwi i okno.
Wkładam słuchawki
do uszu i słucham
piosenek zespołu,
który lubię.

Czy jestem Szalona?
Po części jestem,
tylko dlaczego
nie potrafię poradzić sobie
ze ślinotokiem?

Aldona Latosik, 20 VII 2020
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książki

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

Dla dorosłych

Cała prawda o miłości, Clare 
Pooley

Historia pewnego zeszytu, 
który połączy sześciu nieznajo-
mych ludzi i odmieni ich życie. 
„Wszyscy opowiadają kłamstwa na 
temat swojego życia. Co by się stało, 
gdybyś zamiast tego wyznał prawdę?” 
To pytanie Julian Jessop, samotny, eks-
centryczny artysta, pisze na pierwszej 
stronie zielonego zeszytu, który zostawia 
w pobliskiej kawiarni. Jej właścicielka, 
Monica, dodaje do książki swoją własną 
historię i podrzucają do winiarni po dru-
giej stronie ulicy. Tak zeszyt trafia do ko-

Nowości biblioteki
lejnych osób, które dzięki niemu nie tylko 
lepiej poznają siebie samych, lecz również 
spotkają się ze sobą w kawiarni Moniki, 
a nawet znajdą niespodziewaną miłość. 
Historie zabawnych, a jednocześnie 
bardzo realistycznych bohaterów „Ca-
łej prawdy o miłości” pokazują, że bycie 
szczerym wobec siebie potrafi zdziałać 
cuda i zmienić życie wielu ludzi na lepsze.

Dla młodzieży

Czarka, Ludwika Woźnicka
Mała Irka to rezolutna dziesięciolat-

ka, mieszkanka Warszawy. Pewnego dnia 
spotyka na swojej drodze małą czarną 
kotkę, której nadaje imię Czarka. Kotka 
jednak zaczyna bardzo szybko rosnąć, 
i wkrótce okazuje się, że to wcale nie 
kotka a... czarna pantera, która w do-
datku uciekła z cyrku! Dziewczynkę i 
jej podopieczną czeka wiele przygód, 

jednak czy uda się ocalić Czarkę przed 
powrotem tam, skąd uciekła?

Dla dzieci

Bieg z zagadkami, Rorvik 
Bjorn F.

Czy na drzewie mieszka sowo-sójka? 
Czy w lesie rosną margaryniaki? Jak 
odróżnić zajęczy bobek od czekoladki? 
Lisek i Prosiaczek z niezakręconym ogon-
kiem biorą udział w biegu z zagadkami 
i muszą sobie poradzić z tymi trudnymi 
pytaniami. Warto, bo na zwycięzców 
czeka wyjątkowa nagroda. Przekonajcie 
się, czy Liskowi i Prosiaczkowi uda się 
ją zdobyć!

Nina Kruczek, Bibliotekarka
Gminna Biblioteka Publiczna i 
Centrum Kultury w Dopiewie

Fot. Archiwum

Na zakończenie wakacji przed bu-
dynkiem Gminnej Biblioteki Publicznej 
i Centrum Kultury w Dopiewie odbył się 
kiermasz  „Książka za złotówkę”. Jak 
co roku była okazja do zakupu  książek 
za symboliczną złotówkę. Cały dochód 

Hece przy bibliotece
ze sprzedaży przeznaczony zostanie na 
zakup nowości wydawniczych. Podczas 
kiermaszu nie zabrakło także atrakcji dla 
najmłodszych. Zorganizowano turnieje 
gier chodnikowych: kapsle, klasy, alfa-
bet. Była także okazja do uczestnictwa 

w plenerowym spektaklu teatralnym 
podkreślającym kwestie bezpieczeństwa 
dzieci  na drodze pt. „W miejskiej dżun-
gli”. Całe wydarzenie zostało zorganizo-
wane z uwzględnieniem obowiązującego 
reżimu sanitarnego. 

Tekst: GBPiCK w Dopiewie
 Fot. Jan Sawiński 
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kultura

Dziewiąta edycja Narodowego Czy-
tania odbyła  się  w sobotę 5 września 
2020 r. W tym roku czytano dramat 
„Balladyna” Juliusza Słowackiego. 

Narodowe Czytanie Balladyny
Prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej, w liście zachęcającym do 
współtworzenia akcji podkreślił, 
żeby „Narodowe Czytanie było 
realizowane w jak najbezpiecz-
niejszej formie i z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności” 
oraz zachęcił do zorganizowa-
nia lektury „Balladyny” według 
własnej inwencji i pomysłowości, 
również z wykorzystaniem tra-
dycyjnych, a zwłaszcza nowocze-
snych narzędzi komunikacji. Z 

tej właśnie okazji w piątek, 4 września 
w oknie biblioteki w Dopiewie można 
było usłyszeć Balladynę w wykonaniu 

Teatru Polskiego Radia, w adaptacji i 
reżyserii Wojciecha Maciejewskiego i 
muzyką Macieja Majewskiego. Bibliote-
karze zachęcali w tym dniu do przyjścia 
ze swoim egzemplarzem „Balladyny” 
aby otrzymać okolicznościową pieczęć 
prezydencką. Odważni czytelnicy przed 
wejściem głównym do budynku biblioteki 
w Dopiewie odczytali fragmenty utworu. 
Można też było spróbować swoich sił 
odpowiadając na pytanie : Co oznacza 
motyw malin w tym dramacie? W za-
mian za dobrą odpowiedź rozdawano 
oczywiście słodkie maliny. 

Tekst: GBPiCK w Dopiewie
Fot. Łukasz Mańczak

Gmina Dopiewo, mimo podmiejskie-
go charakteru, nie zapomina o rolni-
czych korzeniach i tradycji. W tym roku 
uroczystości dożynkowe, ze względu na 
pandemię koronawirusa, ograniczono 
do mszy. Nie było barwnych korowodów, 
pokazów tańców ludowych, koncertów 
gwiazd muzyki rozrywkowej, obrządku i 
biesiady, a „dzielenie się” chlebem miało 
charakter wyłącznie symboliczny. 

Główne uroczystości pod nazwą 
„Gminno-Parafialne Dożynki” odbyły 
się 6 września w Dopiewie. Tego samego 
dnia, kilka godzin wcześniej, za plony 
dziękowali rolnicy w Konarzewie, a ty-
dzień wcześniej - w Skórzewie. 

W „Święcie Plonów” wzięli udział 

Dożynki w Dopiewie, Skórzewie i Konarzewie

przedstawiciele samorządu – sołectw i 
władz gminnych, rolnicy, mieszkańcy nie 
związani z rolnictwem, którzy zechcieli 
wziąć udział w dziękczynieniu za plony. 
W kościołach nie zabrakło wieńców ze 
słomy i zbóż, kosza z chlebem oraz kosza 
z owocami i warzywami  z tegorocznych 
zbiorów. Wszystko odbywało się z za-
chowaniem rygorów sanitarnych.

Na główną mszę dożynkową poczty 
sztandarowe stawiły się w komplecie. 
Było ich dziesięć, jak w poprzednich 
latach, kiedy koronawirusa nie było. 
Wystawiły je: Kółka Rolnicze z Dopie-
wa, Skórzewa i Konarzewa, Rodzinne 
Ogrody Działkowe z Sierosławia, Ochot-
nicze Straże Pożarne z Dopiewa, Palędzia 

i Zakrzewa, Sołtysi Gminy Dopiewo, 
miejscowe Kółko Wędkarskie i Szczep 
ZHP. Oprawiły ją muzycznie Chór Gminy 
Dopiewo „Bel Canto” i Orkiestra Dęta 
Gminy Dopiewo.

Plac przed kościołem parafialnym 
w Dopiewie został wystrojony rzeźba-
mi ze słomianych balotów, które zwykle 
wyrastały w okolicach placu gminnego, 
miejscu rozrywki po dziękczynieniu. W 
te dożynki nawet siedzący przed chatą, 
przylegającą do kościoła, rolnicy - baba i 
chłop - mieli na twarzach antywirusowe 
maseczki. 

AM
fot. Beata Spychała,  

Michał Juskowiak
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Podpoznańskie lasy, pałace czy muzea 
to nie tylko idealne miejsca spędzania 
wolnego czasu, ale też źródło inspiracji i 
atrakcyjne plenery dla filmowców. Spora 
odległość od Łodzi – stolicy polskiego 
filmu i warszawskich studiów filmowych 
nie przeszkodziła w powstaniu licznych 

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.

Na srebrnym ekranie

filmów, za sprawą których okolice Po-
znania stały się istotnym miejscem na 
mapie rodzimej kinematografii.

Ważne, że filmy w regionie powstają 
również współcześnie. W tym roku bu-
dynek dawnego aresztu w historycznej 
części Śremu stał się tłem dla zdjęć do 

filmu „Mój dług” 
– kontynuacji 
słynnego „Dłu-
gu”. Wcześniej 
miasto zaist-
niało jako plener 
w „Najdłuższej 
wojnie nowo-
żytnej Europy” 
– serialu histo-
rycznym pre-
zentującym losy 
wielkopolskich 
organiczników. 
Znamienitych 

 Kąpielisko Mosina Glinianki - inspiracja dla filmu i książki Tarapaty  
(fot. Archiwum Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie)

 Łęgi Rogalińskie - na planie filmu Mój ojciec dęby i my 
(fot. Archiwum Urzędu Miejskiego w Mosinie)

Kadr z filmu Tarapaty 2 - akcja dzieje się  
w Poznaniu i okolicach (fot. Kamila Szuba)

Na planie filmu Mój dług przy budynku dawnego 
aresztu w Śremie (fot. Śremski Ośrodek Kultury)

mieszkańców, ale i samo miasto, przed-
stawia też „Tryptyk Bukowski” – cykl 
filmów o rektorze Andrzeju, skryptorze 
Stanisławie oraz opacie Stanisławie Resz-
ce z Buku. W ostatnich latach plenery 
Swarzędza wykorzystano w thrillerze 
historycznym „Chronology”, a w fami-
lijnej komedii „Władcy przygód. Stąd do 
Oblivio” pojawiły się zdjęcia z Owińsk.

Filmowy poligon
Co ciekawe, jednym z ulubionych 

miejsc filmowców w regionie jest... po-
ligon Biedrusko. Już w 1923 r. powstały 
tam sceny batalistyczne z filmu „Bartek 
Zwycięzca” – pierwszej produkcji fabu-
larnej poznańskiej wytwórni filmowej. 
Do wybuchu II wojny światowej kręcono 
tam jeszcze „Szaleńców”/”My Pierwsza 
Brygada”, „Ponad śnieg” oraz „Gwiaź-
dzistą Eskadrę” – popularny film, w 
którym z bolszewikami walczył pilot, 
kapitan… Bond. Później na poligonie 
powstawały też sceny kultowego serialu 
„Czterej pancerni i pies”.  Na potrzeby 
peerelowskiej superprodukcji historycz-
nej „Kazimierz Wielki” wybudowano 
makietę zamku, która przetrwała do 
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Wizja artystyczna Dworca Puszczykowo w filmie Tarapaty 2 (fot. materiały prasowe)

dziś. Podobnym rozmachem cechowała 
się realizacja „Ogniem i mieczem”. Na 
poligonie powstały wszystkie sceny bi-
tewne, ale i pierwsza scena filmu, na-
kręcona w ruinach kościoła w Chojnicy. 
Co ciekawe, te same ruiny zamienione 
na czeczeński meczet odwiedził słynny 
Russel Crowe jako bohater sensacyjnego 
„Dowodu życia”. Poligon Biedrusko jest 
nadal używany przez wojsko, stąd też 
niestety rzadko nadarzają się okazje, 
by obejrzeć je na własne oczy.

Na rogalińskich łęgach
Kilka lat po premierze „Ogniem i 

mieczem” Jerzy Hoffman powrócił do 

Wielkopolski, by na rogalińskich łęgach 
nakręcić scenę wiecu kmieci do filmu 
„Stara Baśń. Kiedy słońce było bogiem”. 
Wcześniej jeden z dębów stał się inspira-
cją dla książek, serialu i filmu „Magiczne 
drzewo”. Ostatnio łęgi odwiedziła ekipa 
Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczy-
kowie, przygotowująca krótkometrażowy 
film „Mój ojciec, dęby i my”, inspirowany 
jedną z jego książek.

Kryminalne zagadki
Kradzież obrazu to bardzo popularny 

motyw filmowy. Podobna historia po-
jawia się również w filmie „Gdzie jest 
trzeci król”. Kórnicki zamek stanowi 

tu doskonałe tło dla opowieści o zma-
ganiach dzielnych milicjantów, którzy 
próbują uchronić bezcenny obraz przed 
międzynarodową szajką złodziei. Fascy-
nująca, a jednocześnie prawdziwa histo-
ria kradzieży obrazu Moneta „Plaża w 
Pourville”, posłużyła jako punkt wyjścia 
fabuły przygodowego filmu familijnego 
„Tarapaty 2” i towarzyszącej mu książki. 
Podczas seansu na ekranie przewijać się 
będą miejsca, dla których inspiracją były 
prawdziwe lokalizacje: Muzeum Naro-
dowe, Stara Rzeźnia i komisariat policji 
w Poznaniu, dworzec kolejowy w Pusz-
czykowie, kąpielisko Mosina Glinianki, 
stacja kolejowa Osowa Góra, Muzeum 
Przyrodnicze Wielkopolskiego Parku 
Narodowego w Jeziorach, Muzeum 
Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie 
oraz Lotnisko Kobylnica. 

Premierę filmu zaplanowano na 25 
września 2020 r., a póki co czekamy na 
kolejne produkcje kręcone w sąsiedztwie 
Poznania. Oby tylko nie zrealizowano pla-
nów, o których ostatnio donoszą media. 
Unikatowy, zabytkowy most w Stobnicy 
nie został zniszczony ani przez polskich 
saperów w 1939 r., ani przez wycofujących 
się Niemców w 1945 r., liczymy więc, że 
uda się go uchronić także przed planami 
wysadzenia na potrzeby kolejnej części 
filmu „Mission: Impossible”.  

Piotr Basiński
Poznańska Lokalna  

Organizacja Turystyczna

Anna Wojciechowska, uczennica 
klasy VII A w Szkole Podstawowej w 
Konarzewie zdobyła dwa złote medale i 
jeden srebrny podczas Mistrzostw Polski 
Juniorów i Seniorów Niesłyszących w 
Lekkiej Atletyce, które odbyły się w Lu-
blinie w dniach od 11-13 września 2020 r. 

Mistrzyni Polski z Konarzewa

Najlepsza była w biegach na 600 i 1500 m. 
Pobiegła też 200 m w wicemistrzowskiej 
sztafecie szwedzkiej (każda z biegaczek 
biegnie inny dystans). 

Zawodniczka należy do Uczniowskie-
go Międzyszkolnego Klubu Sportowego 
Niesłyszących w Poznaniu, który zrzesza 

setkę dzieci i młodzieży z wadą słuchu. 
Mimo że jest osobą niesłyszącą, uczy się 
w szkole dla dzieci pełnosprawnych. Ze 
zwycięstwa Ani cieszyła się cała szkoła 
– w końcu nie każda szkoła może po-
szczycić się tym, że uczęszcza do niej 
podwójna Mistrzyni Polski!

AM, fot. Arch. SPK
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Wakacje zawsze kojarzą się z odpo-
czynkiem, nabraniem sił, dystansu czy 
błogim leniuchowaniem… ale nie dla 
szczypiornistek Bukowsko – Dopiew-
skiego Klubu Piłki Ręcznej.

Pandemia pokrzyżowała plany w 
każdej dziedzinie życia, dlatego jak padł 
pomysł zorganizowania zawodów w piłce 
ręcznej plażowej  to na reakcję klubu 
nie trzeba było długo czekać. Trenerzy 
od razu zaczęli działać i wraz z zawod-
niczkami wspólnie uczuli się zasad gry 
na piasku… i tak od czerwca zaczęła się 
nasza przygoda z piłką ręczną plażową. 

Do rozgrywek zgłoszono 3 kategorie 
w naszym klubie: Juniorka, Juniorka 
Młodsza i Młodziczka.

Wszystkie 3 grupy przeszły eliminacje 
wojewódzkie, potem półfinały zapewniły 
im możliwość walki o medale w Finałach 
Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej Pla-
żowej – świadomość , że jest się wśród 
najlepszych ośmiu drużyn w kraju, po 
niespełna 3 miesiącach treningów, to 
już był dla nas szczyt marzeń!

Mistrzowskie wakacje BDKPR

Każda kategoria miała wyznaczone 
finały w innym mieście i terminie.

Pierwsze walczyły podopieczne tre-
nera Grzegorza Klimczaka- Juniorki 
Młodsze. Zawody rozegrane zostały w  
Sulejowie. Dziewczyny po trudnej fazie 
grupowej, gdzie przegrały dwa spotka-
nia w rzutach karnych, mogły walczyć o 
miejsca V-VIII. Ostatecznie wygrywając 
ostatnie spotkanie uplasowały się  na 7 
miejscu w kraju w piłce ręcznej plażowej. 

W dniach 22-23.08.2020 w Kątach 
Wrocławskich rywalizowały nasze Ju-
niorki, które znalazły się w grupie z wete-
rankami plażowej odmiany piłkę ręcznej, 
które trenują ją już od kilku lat. To jednak 
nie pozwoliło podopiecznym trenerów 
Pawła Wolnego i Pawła Korytowskiego na 
zawieszenie broni i wygrywając wszyst-
kie spotkania zameldowały się kolejnej 
fazie turnieju. W finale spotkaliśmy się  
z MKS Ochota Warszawa i sprawiliśmy 
nie lada niespodziankę organizatorom 
Mistrzostw Polski, zdobywając tytuł Mi-
strza kraju w plażówce. 

Nie zdążyliśmy ochłonąć po suk-
cesie Juniorek a już w następny week-
end 29-30.08.2020 w Koszalinie nasza 
najmłodsza grupa zaprezentowała się w 
Finale Mistrzostw Polski Młodzików i 
Młodziczek, zawody, te były jednocześnie 
ostatnim turniejem finałowym sezonu 
2020. Emocji jak zawsze nie zabrakło. 
Młodziczki pod wodzą Jarosława Szny-
cera i Pawła Wolnego podobnie jak Ju-
niorki nie miały sobie równych w grze na 
piasku. Pokonując gładko 2:0 w setach 
wszystkie drużyny w fazie grupowej i 
finałach pewnie sięgnęły po tytuł Mi-
strza Polski.

Nie zabrakło wyróżnień indywidu-
alnych:                                                                                                    

Tytuł „Najlepszej bramkarki turnieju 
Juniorek” otrzymała Aleksandra Hypka

Tytuł „Najbardziej wartościowego 
gracza turnieju Młodziczek” przyznano 
Amelii Wiśniewskiej.

Udział w Mistrzostwach Polski w 
Piłce Ręcznej Plażowej potwierdził, że 
dobra atmosfera w teamie, ciężka praca 
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na treningach, zgranie i koleżeńskość, 
zaufanie do trenerów, determinacja i 
wzajemna motywacja przekładają się 
na rezultaty i wyniki na hali czy piasku. 
Te sukcesy nie byłyby jednak  możliwe 
bez ogromnego wsparcia ze strony władz 
czy instytucji obu gmin. Słowa podzięko-
wania dla Wójta Gminy Dopiewo - Pana 
Adriana Napierały, Burmistrza Urzędu 
Miasta i Gminy Buk - Pana Pawła Adama, 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Dopiewie, Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Buku, Firmy Mondi z Dopiewa i Zakładu 

Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dopie-
wie. Poczucie, że ma się obok siebie ludzi, 
którzy zawsze pomogą i dzięki którym 
te młode dziewczyny mogą realizować 
swoje pasje i spełniać marzenia jest mo-
torem napędzającym dla całego klubu 
do podejmowania kolejnych działań.

Ogromne wsparcie płynęło także z 
trybun, gdzie bardzo licznie w każdym 
etapie turnieju zameldowała się ekipa 
rodziców i kibiców naszego klubu. To 
Wy jesteście tym zawodnikiem, który 
tworzy atmosferę i przepiękna oprawę 

każdych zawodów. 
Nie mogliśmy wymarzyć sobie lep-

szych wakacji. Podwójny tytuł Mistrza 
Polski – wydarzenie, które zapisuje się 
na kartach historii naszego klubu, wy-
darzenie które będziemy wspominać ze 
wzruszeniem…

Teraz przyszedł czas na mecze roz-
grywane na hali. Do zobaczenia na try-
bunach w Buku i Dopiewie!

Katarzyna Wechman Prezes  
Bukowsko – Dopiewskiego KPR 

Fot. Arch. BDKRP
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Aż w dwóch turniejach dla dwóch 
kategorii wiekowych - młodziczek i junio-
rek - reprezentantki Bukowsko - Dopiew-
skiego Klubu Piłki Ręcznej wywalczyły 

tytuły mistrzowskie. Tego lata na piasku 
okazały się być najlepsze w kraju. 

Bukowsko - Dopiewski Klub Piłki 
Ręcznej ogłoszono odkryciem sezonu 
2020 - najlepszym żeńskim klubem w 
kategoriach młodzieżowych Klub powstał 
w styczniu tego roku, łącząc z sukcesem 
dorobek UKS-ów z podpoznańskich gmin 
Dopiewo i Buk: „Panter” z Dopiewa i „Bu-
kowii” z Buku. Pozwala na kontynuację 
karier wychowankom UKS-ów w star-

Mistrzynie Polski z Dopiewa i Buku

szych kategoriach wiekowych. Zaledwie 
w kilka miesięcy BDKPR stał się marką 
rozpoznawalną w Polsce. Drużyną, której 
lekceważyć nie można. 

Jego juniorki i młodziczki zostały 

Mistrzyniami Polski, a juniorki młodsze 
zajęły 7 miejsce. W każdym finale o po-
dium walczyło po 8 zespołów z różnych 
stron Polski. Niższymi miejscami w fi-
nałach musiały zadowolić się kluby z ta-
kich ośrodków żeńskiej piłki ręcznej jak: 
Warszawa, Gdańsk, Poznań,  Piotrków 
Trybunalski, Koszalin, Zielona Góra, Ko-
walewo, Kobierzyce, Pawonków, Olkusz, 
Tczew, Świętochłowice, Ustka, Brodnica. 

Podczas tur-
niejów fina-
łowych obie 
m i s t r z o w -
skie drużyny 
były bezkon-
kurencyjne. 
Ws z y s t k i e 
s p o t k a n i a 
wygrały za-
równo ju-
niorki 22-23 
sierpnia w 
Kątach Wro-
cławskich jak  
i młodziczki 
29-30 sierp-
nia w Kosza-

linie. 
Kameralna acz uroczysta ceremonia, 

podczas której Wójt Gminy Dopiewo - 
Adrian Napierała pogratulował Mistrzy-
niom Polski w Piłce Ręcznej Plażowej, 

odbyła się późnym popołudniem 8 wrze-
śnia 2020 r. w hali Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Dopiewie, między 
treningami obu grup. „Złotka” otrzymały 
dyplomy i pakiet gminnych upominków.

Słowa uznania Wójt Napierała 
wyraził również pod adresem działa-
czy klubu – trenerów Pawła Wolnego, 
Jarosława Sznycera i Grzegorza Klim-
czaka, kierownika – Pawła Korytow-
skiego i prezes Katarzyny Wechman. 
Na zakończenie zawodniczki i działacze 
BDKPR zaśpiewali Wójtowi imieninowe 
„Sto lat”. Otrzymał  on również, z rąk 
prezes czerwoną różę, a w podziękowaniu 
za wsparcie dla klubu obraz ze zdjęciami 
obu mistrzowskich składów.

Od wielu lat gmina Dopiewo prze-
kazuje dotacje na rozwój żeńskiej pił-
ki ręcznej i działalność UKS „Pantery” 
Dopiewo, a od niedawna BDKPR. Była 
też gospodarzem jednego z półfinałów 
juniorek, który odbył się 3-4 sierpnia na 
„Owocowej Plaży” w Zborowie.

Tekst i fot. Adam Mendrala
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Długo wyczekiwany moment rozpo-
częcia rozgrywek halowych już nieba-
wem. Znamy pierwsze terminy spotkań 
naszych Seniorek Bukowsko–Dopiew-
skiego Klubu Piłki Ręcznej:

 

II liga wraca na parkiet
W związku z istniejąca sytuacją i 

obostrzeniami, które obowiązują w kraju 
podczas meczów na obiekcie sportowym 
w GOSiR Dopiewo będzie mogło prze-
bywać 150 osób (nie licząc uczestników 
zawodów) ponadto należy przestrzegać 
zasad ogólnych obowiązujących w kra-

Data Start Dzień Godzina Miejsce Gość

2020-10-10 sobota 18.00 OSIR Buk APR Świdnica

2020-10-17 sobota 18.00 GOSiR Dopiewo MKS PR II Gniezno

ju zgodnie z wytycznymi Ministerstwa 
Zdrowia (tj. dystans społeczny 1,5m ; 
zakrywanie ust i nosa w przestrzeniach 
zamkniętych). 

Zapraszamy na trybuny, żeby wes-
przeć dziewczyny.

Katarzyna Wechman  
Prezes Bukowsko-Dopiewskiego  

Klubu Piłki Ręcznej
     

  
 

UKS Pantery Dopiewo, pomimo 
pandemii, trenują i przygotowują się do 
nowego sezonu. Dziewczęta w sierpniu 
były na tygodniowym obozie sportowym 
w Karnicach, gdzie trenowały w hali i 
na plaży nad Bałtykiem. Od września 
wróciły do treningów halowych. 

W sezonie 2020/21 Pantery zagrają w 
rozgrywkach ligowych organizowanych 
przez Wielkopolski Związek Piłki Ręcznej 
w trzech kategoriach wiekowych: mło-
dziczki (dziewczęta - rocznik 2006/07, 
dzieci - rocznik 2008/09 i dzieci młodsze 
- rocznik 2010 i młodsze). 

Od samego początku trenerzy stawia-
ją na ogrywanie zawodniczek w ogólno-
polskich turniejach. W pierwszy weekend 
września „Panterki” - rocznik 2007/08 
rywalizowały na mocno obsadzonym 

Przygotowania Panter do sezonu.

turnieju w Ustce.  W gronie dziesięciu 
zespołów, po trzech dniach rywalizacji, 
nasz zespół w finale pokonał UKS Banino 
i stanął na najwyższym stopniu podium. 
Tydzień później 12 września byliśmy na 
turnieju w Zielonej Górze, gdzie nasze 
dziewczęta również spisały się bardzo 
dobrze w dwóch kategoriach wiekowych. 
Dziewczęta - rocznik 2007 po zaciętym 
meczu finałowym ze Świętochłowicami, 
wygrały 4-3 i znów mogły cieszyć się 
ze złotych medali. Starsze dziewczęta 
- rocznik 2006 w finale musiały uznać 
wyższość gospodyń z Zielonej Góry, ale 
II miejsce to też super wynik. - Cieszą 
wyniki i zaangażowanie na boisku, jaki 
prezentują dziewczęta, ale w samej grze 
mamy jeszcze wiele do poprawy. Widać, 

że kilka miesięcy bez gry miało wpływ 
na to, jak prezentują się dziewczęta na 
parkiecie - ocenił trener Paweł Wolny. 

Tekst i fot. UKS Pantery Dopiewo

Nabór do Panter
UKS Pantery Dopiewo zaprasza 

dziewczęta lubiące sport, ruch, gry i 
zabawy, urodzone w latach 2010/11 (kla-
sa IV) na treningi piłki ręcznej, które 
będą odbywały się we wtorki od godz. 
16.40 do godz. 18.00 w hali sportowej 
przy ul Łąkowej w Dopiewie. To może 
być przygoda na całe życie! Dodatkowe 
informacje można uzyskać pod  nr tel. 
600 811 293.

PW

Zawodnicy Canarinhos Skórzewo 
z roczników: 2009 i 2010 zostali wy-
różnieni przez trenerów reprezentacji 
powiatu poznańskiego i wzięli udział w 
rozgrywkach na poznańskim Golęcinie. 
W kadrze wystąpili: Mateusz Morkis, 
Patryk Szuba, Patryk Schulz, Radek Koska 
z rocznika 2009 oraz Adam Śpiewak z 
rocznika 2010, którzy dzielnie repre-
zentowali Gminę Dopiewo!

Gratulujemy wszystkim powołanym 
i życzymy dalszych sukcesów!

Michał Anioła,
Fot. Arch. Canarinhos Skórzewo

Wyróżnieni 
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Poprzez nabory do grup treningowych 
Akademii w Gminie Dopiewo, zaprasza-
my do wspólnego treningu chłopców i 
dziewczynki w wieku 4-12 lat. Wrzesień 
to idealny czas, by spróbować swoich sił 
podczas sportowych zajęć z Akademią 
Piłkarską Reissa, ponieważ każdy za-
wodnik, który dołączy do klubu otrzyma 
oficjalną piłkę klubu.

,,Atutów Akademii Piłkarskiej Reissa 
w gminie Dopiewo jest wiele, ale kluczowa 
jest kadra trenerska, która regularnie 
szkoli się, podnosi poziom umiejętności 
i ma podejście pedagogiczne, które jest 
tak ważne na samym początku przygo-
dy dziecka z piłką nożną.” - mówi Piotr 
Reiss, patron Akademii.

Rozpocznij przygodę z Akademią Pił-
karską Reissa. Zaczynamy wrześniowe 
nabory do otwartych grup treningowych. 
Obecnie nasza pomarańczowa rodzina 
liczy ponad 327 młodych mieszkańców 

Nabory w Akademii Piłkarskiej Reissa 
Gminy Dopie-
wo, zarówno 
c h ł o p c ó w, 
jak i dziew-
czynek. Ofe-
rujemy: klu-
bową piłkę, 
2 bezpłatne 
t r e n i n g i , 
rezer wac ję 
miejsca w 
grupie trenin-
gowej, opiekę 
k lub ow ych 
specjalistów, 
w tym m.in. 
fizjoterapeu-
ty, dietetyka, 
ubezpieczenie NNW, udział w turniejach, 
dostęp do treningów online, dzięki czemu 
zawodnik rozwija się kompleksowo, nie 
tylko na treningach, ale również w domu. 

Umów się na pierwszy otwarty tre-
ning z koordynatorem lokalizacji pod 
numerem  608 458  425  lub emailem 
t.stachowiak@akademiareissa.pl

APR, fot. Arch. APR

Przed nami V edycja Cross Duathlonu 
Żarnowiec – wyjątkowego wydarzenia 
sportowego organizowanego przez Gminę 
Dopiewo – Gminny Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Dopiewie. Te zawody to praw-
dziwa gratka dla pasjonatów biegania i 
jazdy na rowerze. Odbędą się w sobotę 
24 października 2020 r. Zapisz się już 
dziś, bo liczba miejsc ograniczona! Czeka 
Cię niezapomniana przygoda.

Trasa podzielona jest na trzy odcinki: 
dwa krótsze - biegowe i pomiędzy nimi 
jeden dłuższy - rowerowy. Punktualnie 
o godz. 12.00 uczestnicy wyruszają na 
trasę, która prowadzi w całości po leśnych 
drogach z różnymi wzniesieniami. Atrak-
cyjność trasy to strome podbiegi, zakręty 
i piękne widoki. Na imprezę zjeżdżają 
zawodnicy z całego kraju, którzy Cross 
Duathlon Żarnowiec na stałe wpisali w 

Cross Duathlon Żarnowiec 2020

swój sportowy kalendarz.  
W tym roku spotykamy się na zawo-

dach w innej rzeczywistości. Ze względu 
na panujące warunki związane z CO-

VID 19 całe zawody rozegrane zostaną 
w reżimie sanitarnym. W trakcie od-
bioru pakietów, jak również w strefie 
zmian, każdy zobowiązany będzie do 
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zasłaniania nosa i ust. W tym roku nie 
będzie również możliwości przebywa-
nia w strefie zawodów kibiców ani osób 
towarzyszących. Aby zawody się odbyły 
swój udział musi zdeklarować minimum 
150 uczestników, natomiast maksymalna 
ilość osób to 200. 

Wyścig zaczyna się biegowo, póź-
niej następuje 16-kilometrowy odcinek 
rowerowy, tak aby zakończyć wszystko 
ponownie biegiem. Stali bywalcy naszych 
zawodów wiedzą, że to ostatni odcinek 
biegowy, który ma 4,5 km, jest zawsze 
największym wyzwaniem, ponieważ 
zawiera największe podbiegi i wysokie 
drewniane schody. Każdy, kto pojawi się 
po raz pierwszy, będzie miał ciekawą 

niespodziankę.  W przypadku deszczu 
trasa nabiera innego charakteru - błot-
niste drogi stają się wówczas dodatko-
wą atrakcją, ale i utrudnieniem. Mamy 
nadzieję, ze mimo obecnej, nietypowej 
sytuacji, frekwencja dopisze i zawodnicy 
będą mieli możliwość ścigać się w miłej 
atmosferze. 

Zapraszamy do zapisów, trwają one 
do 30 września, dopiero po tym okresie 
w przypadku osiągnięcia limitu nastąpi 
możliwość wniesienia opłaty startowej 
. Zapisy na stronie: duathlonzarnowiec.
pl/zapisy .

Każdy z uczestników otrzyma pamiąt-
kowy medal, a na zwycięzców w katego-
riach czekać będą atrakcyjne nagrody. 

Zgodnie z tegorocznym regulaminem 
na miejscu nagrodzeni zostaną tylko 
zwycięzcy open,  pozostałe nagrody 
zostaną rozesłane pocztą. Nad bezpie-
czeństwem czuwać będą, jak zawsze, 
służby mundurowe. 

Pamiętajmy, że sytuacja w kraju jest 
dynamiczna i w przypadku wprowadze-
nia nowych obostrzeń zawody mogą się 
nie odbyć. 

Paulina Nowacka,  
GOSiR w Dopiewie 

Fot. Archiwum GOSiR
Na zdjęciach: Ubiegłoroczna - IV 

edycja Cross Duathlonu Żarnowiec

14-osobowa grupa turystów rowe-
rowych z Dąbrówki, Dopiewa, Palędzia, 
Konarzewa i Skórzewa uczestniczyła w 
niedzielę 6 września w rajdzie rowero-
wym do Puszczykowa „Śladami Hiero-
nima Grzeszkowiaka” – poznańskiego 
producenta rowerów”. Wyprawę zorga-
nizowała Fundacja Pro Bike & Dance.

Jako że bohater naszego rajdu odegrał 
ważną rolę podczas Powstania Wielko-
polskiego, udaliśmy się w pierwszej ko-
lejności na cmentarz w Konarzewie, aby 
zapalić znicze na grobach spoczywających 
tam powstańców wielkopolskich: An-
drzeja Maja, Bartłomieja Szajkowskiego 
i płk. Andrzeja Kopy.

Następnie przez Chomę-
cice i Rosnowo wjechaliśmy na teren 
Wielkopolskiego Parku Narodowego i 
dotarliśmy do Starego Puszczykowa. Tam 
podziwialiśmy dawną zabudowę willową, 
a także konie, gdyż trasa naszego rajdu 
przebiegała obok końskiego wybiegu. 
Wstąpiliśmy też na chwilę do klasztoru 
Braci Serca Jezusowego, mieszczącego 
się w dawnym pensjonacie.

Po mozolnej wspinaczce osiągnęli-
śmy cel naszego rajdu – miejsce, gdzie 
znajdowała się willa Hieronima Grzesz-
kowiaka, do której jego rodzina wprowa-
dziła się wiosną 1936 r. Obecnie mieści 
się tam hotel i restauracja Wielspin. Po 

obiedzie, przy 
kawie, człon-
kowie naszej 
fundacji przy-
bliżyli uczest-
nikom rajdu po-
stać Hieronima 
Grzeszkowiaka, 
który w 1906 r.  
otworzył firmę 
„Kastor” - jed-
ną z pierwszych 
firm rowerowych 
założonych przez 
Polaka w Pozna-
niu, a w okresie 
Powstania Wiel-
kopolskiego wal-

nie przyczynił się do uzbrojenia i wy-
szkolenia powstańców na koszt rządu 
pruskiego.

Ta prezentacja była ilustrowana 
reprodukcjami zdjęć ze zbiorów rodzi-
ny Grzeszkowiaków i z kalendarzy z 
rowerami zabytkowymi - z lat 2018 i 
2020, wydanych pod szyldem Boutique 
rowerowy ROWER-POWER. Po prezen-
tacji było losowanie upominków: lam-
pek rowerowych, skarpetek kolarskich, 
smaru do łańcucha oraz planów, prze-
wodników i pamiątek z Puszczykowa. 
Później udaliśmy się na puszczykowski 
cmentarz, aby zapalić znicze na grobie 
rodziny Grzeszkowiaków. 

Szutrowymi drogami przez Trzebaw 
wróciliśmy do Konarzewa. Po drodze 
napotkaliśmy przeszkodę – zwalone 
drzewo zagradzało ścieżkę rowerową 
którą jechaliśmy i trzeba było przeno-
sić rowery.

Uczestnicy rajdu z Konarzewa prze-
jechali w niedzielę 40 km, a z innych 
miejscowości odpowiednio więcej.

Rajd do Puszczykowa był dofinan-
sowany ze środków gminy Dopiewo.

Z rowerowymi pozdrowieniami
Iwona Cerba – założycielka i Prezes

Fundacja Pro Bike & Dance
Fot.  Arch. Fundacji

 Śladami producenta rowerów
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Kilkudziesię-
ciu mieszkańców 
i przyjaciół Kona-
rzewa wzięło udział 
w rajdzie z licznymi 
atrakcjami dla star-
szych i młodszych, 
który 5 września 
2020 r. zorganizo-
wała grupa miejsco-
wych społeczników. 
Była to całkowicie 
oddolna inicjatywa 
zrealizowana wła-
snymi siłami przez 
organizatorów, któ-
rzy potrafili zintegrować wokół wydarze-
nia sporą grupę miłośników rowerowej 
rekreacji, przyrody i historii. 

Uczestnicy rajdu pokonali na rowe-
rach 15-kilometrową trasę po terenach 
leśnych i polnych w okolicach Konarzewa, 
Glinek i Wypalanek. Odwiedzili groby 

Konarzewianie  
zorganizowali rajd

pomordowanych przez hitlerowców w 
okresie II wojny światowej w lasach w 
pobliżu Dębienka. Na polu biwakowym, 
przy Jeziorze Chomęcickim, wzięli udział 
w zawodach sprawnościowych. 

Aktywni żyją dłużej. Gratulujemy 
pomysłu!

AM, fot. Arch. Organizatora rajdu

Szachy w Parku Rozrywki Rodzinka
Trzy wydarze-

nia szachowe zor-
ganizowane przez 
Klub Sportowy 
"Korona Zakrze-
wo" odbyły się pod 
koniec wakacji w 
Parku Rozrywki 
Rodzinka w Skó-
rzewie. 

W czwartek 
20 sierpnia chęt-
ni szachiści, bez 
względu na wiek, 

mogli wziąć udział w symultanie sza-
chowej z Arcymistrzem - Zbigniewem 
Paklezą. Do jednoczesnej gry z zawodni-
kiem, który posiada najwyższy szacho-
wy tytuł, zgłosiło się 21 osób. Po ponad 
dwugodzinnej walce na szachownicach, 
okazało się, że tylko jeden zawodnik- 
Hubert Niemier zremisował swoją partię. 
Reszta uczestników musiała pogodzić 
się z porażką. 

Tego samego dnia juniorzy rywa-
lizowali w turnieju szachów szybkich. 
Rozgrywki zostały podzielone na dwie 
grupy, według posiadanych kategorii 

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

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

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

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

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

Gminny Ośrodek Sportu  
i Rekreacji w Dopiewie  
61 814 82 62

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Dopiewie 61 814 80 20

Zakład Usług Komunalnych  
w Dopiewie 61 814 82 31 

Spółka Wodna w Dopiewie
607 032 085

Pogotowie ratunkowe 999
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie gazowe 992

Telefon Antysmogowy
722 323 362

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

Ważne telefony

38 wrzesień 2020



sport

szachowych. Po pięciu rundach udało 
wyłonić się zwycięzcę. W turnieju dla 
zawodników mniej doświadczonych 
wśród chłopców wygrał Bartłomiej No-
wak, wyprzedzając Nikodema Forda i 
Samuela Nowaka. W gronie dziewcząt 
najlepszą była Wiktoria Stasiak, przed 
Partycją Kubicką i Martą Świec. W grupie 
szachistów z kategoriami szachowymi 
zwyciężył Jan Skrzypiński,  wyprzedzając 
kolejno Huberta Niemiera i Jana Cholewę. 
Wśród dziewcząt najlepszą okazała się 

Zuza Biniak, następnie Martyna Niemier 
i Lena Łupicka. 

W piątek 21 sierpnia został roze-
grany turniej błyskawiczny. W gronie 
46 szachistów z całej Polski, wygrał 
Tomasz Kempiński, wyprzedzając 
Marka Zakrzewskiego punktacją po-
mocniczą- oboje zdobyli 11 punktów. 
Na trzeciej pozycji z punktem mniej 
znalazł się Marcin Sieciechowicz. Nad 
właściwym przebiegiem turniejów czu-
wało dwóch sędziów: Dorota Sikorska i 

Damian Bartkowiak. Dzięki sponsorom: 
firmie kosmetycznej Ziaja, e-plecaki.pl 
do szkoły i na wakacje, Parkowi Roz-
rywki Rodzinka oraz Urzędowi Gminy 
w Dopiewie możliwe było nagrodzenie 
wszystkich grających juniorów oraz 
najlepszych seniorów. "Czas Dopiewa" 
był patronem medialnym wydarzenia

Dorota Sikorska,
Fot. Arch. KS Korona Zakrzewo

Z powodu panującej 
pandemii koronawirusa 
w tym roku nie odbyły się 
Mistrzostwa Polski w żad-
nej kategorii ultimate fris-
bee. Dlatego m.in "Brave 
Beavers" po raz pierwszy 
w historii i to drugi rok 
z rzędu w swoich rękach 
trzyma tytuł Młodzieżo-
wego Mistrza Polski. 

Tegoroczny brak we 
wrześniu najważniej-
szych imprez nie powo-
duje dziury w kalenda-
rzu. Nasze „Bobry” cały 
czas trenują, a swoje 
siły sprawdzają podczas sparingów na 
wyremontowanym w ubiegłym roku 
pierwszym boisku do ultimate frisbee 
w Polsce, które zlokalizowane jest w Pa-
lędziu w Gminie Dopiewo. Niedawno 
arena "Sportowego Palędzia" gościła po 
raz drugi w tym roku drużynę "967" ze 
Szczecina. 

"Sportowe Palędzie" jest doceniane 
w kraju. Weekendowe zgrupowanie od-
była tu w połowie sierpnia ogólnopolska 

Bez mistrzostw lecz na boisku

Dzień dobry z Owocowej Plaży
„Owocową Plażę” w Zborowie nad 

Jeziorem Niepruszewskim odwiedziła 
22 września 2020 r. ekipa programu 
„Dzień dobry TVN”. Prezenter pogody 
Bartosz Jędrzejak miał stąd kilka wejść 
na żywo. Widzowie popularnej telewi-
zji śniadaniowej z różnych stron mogli 
przy okazji poznać walory rekreacyjne 
tego wyjątkowego miejsca, położonego 
w Gminie Dopiewo. Warto się tu wybrać, 
nie tylko ze względu na ogromne owo-
cowe rzeźby – takie jak: banan, arbuz, 
cytryna, jabłka czy mandarynki, ale i 
miejsca do uprawiania sportu, zabawy, 
odpoczynku czy poznawania i obserwacji 
przyrody (ścieżka edukacyjna, lunety). 
„Dzień dobry TVN” zaprosił do Zborowa 
GOSiR Dopiewo. 

AM, 
fot. Michał Juskowiak

drużyna męska "UpRising". Przygoto-
wanie było na tyle efektywne, że miesiąc 
później nasi goście zajęli drugie miejsce 
w ważnym turnieju we Wrocławiu. Bo-
isko w Palędziu zostało wyremontowane 
ze środków Gminy Dopiewo w ramach 
Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego 
w 2019 r., dzięki zwycięstwu projektu 
„Sport i bezpieczeństwo” - w głosowa-
niu, które miało miejsce rok wcześniej.

Tekst i fot. Michał Juskowiak
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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


