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informacje gminne

rami naszych placówek– wyjaśnia Wójt 
Gminy Dopiewo.

Przedmiotem pierwszego spotkania 
tego zespołu była  analiza możliwości 
zapewnienia opieki i bezpieczeństwa 
w placówkach oświatowych w przypadku 
wystąpienia różnych scenariuszy. Zespół 
będzie informował mieszkańców o roz-
woju sytuacji za pośrednictwem strony 
www.dopiewo.pl/kategorie/oswiata.

Subwencja oświatowa, jaką otrzymuje 
z budżetu państwa Gmina Dopiewo( i 
inne dochody) nie pokrywają kosztów 
związanych z funkcjonowaniem oświa-
ty. Samorządy, w tym samorząd Gminy 
Dopiewo w coraz większym stopniu do-
finansowują zadania związane z edu-
kacją. I tak w 2010 r. dochody w sferze 
oświatowej  wyniosły 10,2 mln zł (w tym 
subwencja 9,6 mln zł) przy wydatkach 
bieżących na poziomie 16 mln zł. Z kolei 
w 2018 r. dochody w oświacie wyniosły 
27,2 mln zł (w tym subwencja 22,9 mln 
zł) przy wydatkach bieżących na oświatę 
na poziomie 48,5 mln zł.

W wystosowanym na początku marca 
liście do przedstawicieli gminnej oświaty 
Wójt z życzliwością odnosił się do postu-
latów nauczycieli, apelując jednocześnie, 
by protestując mieli na uwadze dobro 
uczniów. Poinformował także o piśmie, 
które wysłał w lutym do przedstawicieli 
rządu - Premiera, Ministra Edukacji Na-
rodowej i Ministra Finansów. Wskazał 
w nim m.in. na niewydolność systemu 

Zespół ds. sytuacji w oświacie
Wójt Gminy Dopiewo powołał 19 

marca 2019 r. zespół, którego zadaniem 
jest monitoring sytuacji w placówkach 
oświatowych Gminy Dopiewo, w związ-
ku z zapowiedzianym i coraz bardziej 
prawdopodobnym strajkiem pracowni-
ków oświaty.

Jeśli rząd nie spełni postulatów 
Związku Nauczycielstwa Polskiego, 8 
kwietnia ma rozpocząć się ogólnopolski 
strajk pracowników oświaty. Głównym 
postulatem ZNP jest podwyższenie upo-
sażeń pracowników oświaty o 1000 zł 
miesięcznie. Akcja ma być prowadzona 
bezterminowo przez nauczycieli i pra-
cowników niepedagogicznych.

Pracownicy placówek oświatowych 
Gminy Dopiewo zadeklarowali w refe-
rendach ponad 90-procentowe poparcie 
dla przystąpienia do akcji protestacyjnej, 
identyczne poparcie udziału w proteście 
wyrazili nauczyciele i pracownicy nie-
pedagogiczni oświaty w całym kraju.

- Nie znamy obecnie formy strajku. 
Docierające do nas informacje wskazu-
ją, że prawdopodobieństwo, że do niego 
dojdzie rośnie z każdym dniem. Sytuacja 
jest nadzwyczajna. Wolę przystąpienia 
do strajku wyraziły wszystkie gmin-
ne placówki, których jest 11 - pracuje 
w nich 500 osób, w tym 400 nauczycieli 
i 100 pracowników niepedagogicznych, 
i uczęszcza do nich 4000 dzieci. Powoła-
liśmy specjalny zespół w Urzędzie Gminy. 
Jesteśmy w stałym kontakcie z dyrekto-

finansowania zadań 
oświatowych i niedosza-
cowanie subwencji oświa-
towej przekazywanej 
gminom przez państwo. 
Wezwał także przedstawi-
cieli rządu do podjęcia działań 
naprawczych. Podobne w wymowie pisma 
skierowali do rządu i inni przedstawiciele 
Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospo-
litej Polskiej.

AM

Wiosenne 
porządki

Nadszedł czas porządków. Świat 
budzi się do życia. Tylko patrzeć, jak 
nabierze kolorów, rozpromienieje i roz-
kwitnie. Wkrótce rozspacerujemy się na 
dobre, zrzucając ciepłe okrycia.

Godne pochwały są wysiłki o este-
tykę przydomowego ogródka, sukcesem 
zakończone układy gimnastyczne przy 
okiennej szybie, czy przewietrzone sza-
fy, ale dobrze jest, inaugurując wiosne, 
uświadomić sobie, że warto:

• „Być GIT z PIT”  - zadbać  o to, by 
w deklaracji podatkowej znalazł 
się zapis o miejscu zamieszkania 
w Gminie Dopiewo, co bezkosztowo 
zwiększa jej możliwości zapewnienia 
lepszych warunków mieszkańcom. 

• Być EKO – wybierać, gdy to możliwe, 
zamiast samochodu – rower, hulaj-
nogę, autobus czy pociąg lub się na 
niego przesiadać na węźle przesiad-
kowym przy dworcu w Dopiewie lub 
Palędziu, podróżując do Poznania,  
a przy okazji przyczyniając się do 
zmniejszenia emisji niezdrowych 
pyłów do atmosfery. 

• Być FIT! – zwiększyć codzienną 

dawkę aktywności fizycznej i zdro-
wiej się odżywiać.

• Obalić MIT, że na wsi po psie się 
nie sprząta - idąc z psem na spacer, 
wziąć woreczek, i zabrać to, w co 
sami nie chcielibyśmy wdepnąć.

Zatopmy nasze mentalne „Marzan-
ny”!

Czytelnikom „Czasu Dopiewa” życzę 
udanego wiosennego sprzątania, a za 
parę chwil wspaniałych Świąt Wielkanoc-
nych - w imieniu własnym i wszystkich 
autorów naszego czasopisma.

TymCzasem
Adam Mendrala, Redaktor  

Naczelny, Kierownik Referatu 
Promocji i Rozwoju Gminy
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Wójt - felieton

Jesteśmy po zebraniach wiejskich. Na 
przełomie lutego i marca wziąłem udział 
w jedenastu tego typu spotkaniach. W 
tym roku miały one wyjątkowy charak-
ter,  ponieważ podczas nich mieszkańcy  
wybrali Sołtysów na 5-letnią kadencję.  

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, 
że w każdym z sołectw Gminy Dopie-
wo mieszkańcy wybrali w tegorocznych 
wyborach sołeckich tych samych Sołty-
sów. To dobry prognostyk na przyszłość. 
Wszyscy Sołtysi cieszą się zaufaniem 
pozwalającym im na kontynuację pracy 
społecznej w następnej już kadencji.

Sołtys jest swego rodzaju pośredni-
kiem między mieszkańcami sołectwa a 
samorządem gminnym. Jak nikt inny 
zna potrzeby jego mieszkańców i jest 
najbliżej ich spraw. Z drugiej strony jest 
blisko władz samorządowych - sołectwo 
jest jednostką pomocniczą gminy, z cze-
go m.in. wynika stały kontakt między 
sołtysem a organami Gminy – Wój-
tem i Radą. Rola Sołtysa od końca XII 
ewoluowała, jednak analizując katalog 
jego zadań, ten sprzed kilkuset lat i ten 
współczesny, można doszukać się wielu 
podobieństw. Sołtys nadal pełni funkcję 
przedstawicielską, jest ważnym ogniwem 
w obiegu informacji, zbiera lokalne po-
datki. Obecnie mamy w Polsce ponad 40 
tys. Sołtysów, więc to dość liczna grupa. 

Oprócz Sołtysów uczestnicy zebrań 
wybrali członków Rad Sołeckich. To 
osoby, które część swojej energii, za-
angażowania i aktywności postanowili 
poświęcić sprawom społecznym, działając 
dla dobra swoich „Małych Ojczyzn”. Rada 
Sołecka  pełni wobec Sołtysa funkcję 
pomocniczą. 

Po zebraniach

Odbywające się podczas zebrań 
wiejskich wybory, nawiązują do tradycji 
demokracji bezpośredniej.

Dziękuję wszystkim mieszkańcom, 
którzy znaleźli czas, by wziąć udział w 
zebraniach wiejskich - za aktywność, 
przejawiającą się w wypełnieniu obywa-
telskiego obowiązku poprzez uczestnic-
two w głosowaniu w wyborach sołeckich, 
ale także w zainteresowaniu sprawami 
sołectw i Gminy Dopiewo. 

Zebrania wiejskie są okazją do wy-
miany informacji i warto z tej możliwości 
skorzystać. Podczas wszystkich spotkań 
otrzymaliśmy od Państwa ponad 200 py-
tań, dotyczących różnych spraw – zadań 
związanych z inwestycjami drogowymi, 
czy kanalizacyjnymi, z miejscami uży-
teczności publicznej, takimi jak boiska 
czy place zabaw, komunikacją zbiorową, 
małych lecz ważnych rzeczy „do zała-
twienia” – takich jak załatanie dziury 
w chodniku, postawienie dodatkowego 
kosza na śmieci, terminu rozpoczęcia 
prac związanych z wiosennym sprzą-
taniem ulic.

Sołtysi Gminy Dopiewo są bardzo 
zintegrowaną grupą, nie ma między nimi 
waśni, jest za to wymiana doświadczeń. 
Współpracującą ze sobą i z samorzą-
dem gminnym. Regularnie spotykają 
się ze mną w Urzędzie Gminy Dopiewo 
– spotkania te mają zazwyczaj charakter 
roboczy. Jednak raz w roku spotkanie 
z Sołtysami ma charakter odmienny - 
11 marca obchodzimy „Dzień Sołtysa”, 
który w tym roku był dodatkowo pierw-
szym wspólnym spotkaniem Sołtysów, 
inaugurującym ich nowe  kadencje. Były 
dyplomy uznania i kwiaty. Wszystkim 
nowo wybranym Sołtysom i członkom 

Rad Sołeckich jeszcze raz 
serdecznie gratuluję. Ży-
cząc dobrych pomysłów, 
realizacji planów, owocnej 
współpracy, otwartości na 
mieszkańców, umiejętno-
ści zażegnywania lokalnych 
konfliktów i dużo zdrowia, 
niezbędnego do działania. 

Korzystając z okazji, 
życzę Państwu radosnych, 
spokojnych i zdrowych 
„Świąt Wielkanocnych”. 
Niech tradycji stanie się 
zadość, wiosna zazieleni i 
ukwieci nasze otoczenie, a 

słońce zachęca do spacerów i spędzenia 
czasu na łonie natury w gronie rodziny 
i przyjaciół.

Adrian Napierała
Wójt Gminy Dopiewo

- Twoja postawa może być wzorem 
do naśladowania, nie tylko dla rówie-
śników, ale dla wszystkich mieszkańców 
Gminy – napisał Wójt Gminy Dopiewo 
Adrian Napierała w „Dyplomie Uzna-
nia”, który 14 marca 2019 r. otrzymała 
podczas szkolnego apelu Zuzanna Dzik, 
uczennica pierwszej klasy Szkoły Podsta-
wowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu 
w Dąbrówce.

Powodem wyróżnienia pierwszokla-
sistki było jej szybkie i rozsądne działanie 
w sytuacji zagrożenia życia. Nie ulega-
jąc emocjom zadzwoniła pod  numer 
112 i poinformowała służby ratunkowe 
o zdarzeniu i adresie zamieszkania, gdy 
jej mama straciła przytomność.

- Znajomość numeru telefonu 112, 
w połączeniu z refleksem, ratuje ludzkie 
życie – powiedział pierwszakom Zastępca 
Wójta Paweł Przepióra podczas spotka-
nia zorganizowanego w szkole w celu 
uhonorowania Zuzi. Oprócz znajomo-
ści numeru alarmowego, sprawdził, czy 
uczniowie zebrani na holu potrafiliby po-
dać służbom ratunkowym pod jakim 
adresem mieszkają.

Gratulacje uczennicy złożyła Dyrek-
tor Szkoły – Iwona Napierała i Komen-
dant Straży Gminnej – Jacek Olejniczak, 
a rówieśnicy nagrodzili małą bohater-
kę brawami.

AM, fot. A. Mendrala
 

Bohaterka 112

Wiosenne życzenia dla Wójta i urzędników od uczniów ze Szkoły 
Podstawowej w Dopiewie stały się lokalną tradycją
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Sołectwa

W poprzednim numerze złożyliśmy 
relację z 5 zebrań wiejskich, które odby-
ły się w lutym w: Gołuskach, Palędziu, 
Trzcielinie, Dopiewcu i Więckowicach. 
W tym numerze omawiamy 6 kolejnych, 
które miały miejsce na przełomie lute-
go i marca - w: Dopiewie, Konarzewie, 
Dąbrówce, Skórzewie, Zakrzewie i Dą-
browie. Dobiegł końca okres  zebrań i 
wyborów sołeckich, więc możemy do-
datkowo podać informacje odnoszące 
się do całości. 

W każdym z 11 Sołectw dotychcza-
sowy Sołtys nadal będzie pełnić swoją 
funkcję. Zmiany personalne zaszły je-
dynie w Radach Sołeckich. Tradycyjnie 
podczas  zebrań Sołtysi podsumowywali 
miniony rok w Sołectwach i - ze względu 
na rok wyborczy - całą minioną kaden-
cję. Przed głosowaniami, z racji braku 
kworum na 10 z 11 zebrań, spotkania 
rozpoczynał Wójt Gminy Dopiewo – 
Adrian Napierała, który przedstawiał 
obecnym mieszkańcom plany na 2019 
r. i omawiał działalność samorządu w 
poprzednim roku. 

Łącznie w 11 zebraniach i wyborach 
sołeckich wzięło udział 853 mieszkań-
ców. To niewiele zważywszy, że  upraw-

Zebrania wiejskie (cz.2)
nionych do głosowania uprawnionych 
jest 19.064. Frekwencja wyniosła nie-
całe 4,5%. Kworum zostało osiągnięte 
jedynie w Konarzewie, gdzie na zebranie 
przyszło 10,3%. Relatywnie małe zain-
teresowanie zebraniem odnotowano w 
Dopiewie: 2,2% i Więckowicach – 3,7%. 
Najniższa frekwencja była w Skórzewie: 
1,4%, gdzie na 5303 uprawnionych do 
głosowania, na zebranie przyszło jedynie 
72. Na drugim biegunie, obok Konarzewa, 
był Dopiewiec: 7,7%. Większość wynosiła 
między 6 a 6,6%. Niska frekwencja nie 
jest ewenementem, choć warto zauwa-
żyć, że to mieszkańcy, którzy przyjdą na 
zebranie dokonują wyborów Sołtysa i 
Rady Sołeckiej, a nie ci, którzy zostają 
w domach.. 

Na 10 z 11 zebrań, zgodnie z wolą 
uczestników, prowadzącym był Wójt, 
tylko w Gołuskach zadanie to otrzymał 
miejscowy radny gminny Jan Bąk. Wy-
łonione do przeprowadzenia wyborów 
komisje skrutacyjne liczyły od 3 (5 ko-
misji) do 5 (3 komisje) członków.

Tylko w 2 z 11 sołectw w wyborach 
na Sołtysa zgłoszono kontrkandydatów 
– w Dopiewcu i w Dąbrówce. W obu 
przypadkach „wyborczy przeciwnicy” 

kontynuatorów, mimo przegranych, we-
szli w składy Rad Sołeckich (w Dopiewcu 
– Teresa Śliwińska, w Dąbrówce – Syl-
wia Sarnowska), deklarując gotowość do 
współpracy dla dobra Sołectwa. Warto 
przy okazji dostrzec, że w przypadku 
obu wyborczych pojedynków różnica w 
wynikach była niewielka –  51% : 49% 
głosów. 

W przypadku wyborów 9 sołtysów 
uczestnicy zebrań głosowali zaznacza-
jąc „X” w polu „tak” lub „nie”. Żaden 
z wyników uzyskanych przez jednego 
kandydata nie był tu gorszy niż 86%. 
Jedynie Sołtys Więckowic otrzymała 
100% głosów, za nią na skali poparcia 
uplasował się Sołtys Zakrzewa – 98%. 

Liczbę członków Rad Sołeckich 
uczestnicy zebrań ustalili na od 3 do 5. 
W 3 przypadkach na 3, w 4 przypadkach 
na 4 i w 4 - na 5. W 6 przypadkach  wię-
cej było kandydatów do Rady Sołeckiej 
niż  miejsc, a w 5 – tyle samo, więc tam 
wybory były wskaźnikiem akceptacji. 
O miejsca w Radach Sołeckich rywali-
zowały 62 osoby, w tym 23 kobiety i 39 
mężczyzn. Wybrano do nich 45 osób, w 
tym 16 kobiet i mężczyzn 29 mężczyzn. 
Jedynie w Konarzewie konieczna była 
dogrywka ze względu na uzyskanie takiej 
samej liczby głosów przez 2 kandydatów 
- żeby wybrać ostatniego członka Rady 
Sołeckiej  konieczna była dogrywka.

Dopiewo, 20.02.2019 r.

Tadeusz Bartkowiak został Sołty-
sem Dopiewa otrzymując 51 głosów 
„za” spośród 58 głosów oddanych przez 
mieszkańców. Był jedynym kandydatem 

zgłoszonym na zebraniu wiejskim , co 
dawało mu sytuację o wiele bardziej kom-
fortową niż 4 lata temu, kiedy musiał 
zmierzyć się z kontrkandydatką. Wybrano 

też 3 członków Rady Sołeckiej - więcej 
kandydatów uczestnicy zebrania nie zgło-
sili. – to: Piotr Kruszona, (48), Grzegorz 
Zakiewicz (42) i Bolesław Golak (45). 

Konarzewo, 21.02.2019 r.

Było to jedyne zebranie, w którym 
było kworum. W głosowaniu na Sołtysa 
Hanka Antkowiak – Janaszak uzyskała 
146 ze 161 głosów. Do Rady Sołeckiej w 
Konarzewie kandydowao 6 osób. Ko-

nieczna była dogrywka, ponieważ dwóch 
kandydatów uzyskało identyczną liczbę 
głosów - po 55. Do Rady weszli: Marze-
na Szymczak-Rowińska (115), Ryszard 

Wojtasz (104), Henryk Kapciński (83), 
Karolina Stelmaszyk (60), Michał Paw-
lik (55 i 52 : 39 w starciu wyborczym z 
Pawłem Hausą). 
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Sołectwa

Dąbrówka, 26.02.2019 r. 

Zwycięsko z pojedynku z Sylwią 
Sarnowską wyszła Barbara Plewińska 
(stosunek głosów 82:76). Rewolucja 
nastąpiła w Radzie Sołeckiej, do której 
mieszkańcy wybrali zupełnie nowy skład. 

W 5-osobowej Radzie przez najbliższe 5 
lat zasiadać będą: Przemysław Witek (86 
głosów), Sylwia Sarnowska (81), Marek 
Palacz (78), Joanna Prażmowska (72) i 
Małgorzata Dura (71). Pozostali 3 kan-

dydaci mieli od 2 do 9 głosów mniej. W 
głosowaniu na Sołtysa wzięło udział 158 
uczestników zebrania, a w głosowaniu 
do Rady -124. 

Skórzewo, 27.02.2019 r.

W zebraniu uczestniczyło 72 miesz-
kańców Skórzewa, w głosowaniu na Soł-
tysa wzięło udział 65 osób, a na członków 
Rady Sołeckiej 63. Kilka osób, mimo 

uprawnień, nie wzięło udziału w głosowa-
niu. Walenty Moskalik został ponownie 
Sołtysem, uzyskując poparcie 61 osób. 
Zebranie wyłoniło 5-osobową Radę So-

łecką: Stanisław Józefczyk (55 głosów), 
Mariola Walich (54), Sławomir Kempka 
(54), Magdalena Kaczmarek (47) i Beata 
Bukowska (40). Kandydatów było 6.

Zakrzewo, 28.02.2019 r.

Przedostatnie zebranie odbyło się 
w Zakrzewie. Zarówno kandydat na 
Sołtysa, jak i kandydaci na członków 

Rady Sołeckiej nie mieli konkurentów. W 
zebraniu wzięło udział 50 mieszkańców. 
Ich decyzją Sołtysem został ponownie 

Albin Marian Czekalski. Do 3-osobowej 
Rady weszli: Antoni Kachlicki (50), Jan 
Raj (49) i Tomasz Kąkolewski (48).

Dąbrowa, 5.03.2019 r. 

Krzysztof Dorna zdobył 84 głosy i zo-
stał ponownie wybrany Sołtysem Dąbro-
wy. W składzie 5-osobowej Rady znalazły 

się 4 Panie i jeden Pan: Magdalena Kla-
ra (71), Joanna Schroeder (61), Justyna 
Thiem (55), Karolina Szymańska (54) 

 i jedyny mężczyzna - Przemysław Miler 
(56). To najbardziej żeńska Rada Sołecka 
w Gminie Dopiewo.

AM, fot. Michał Juskowiak,  
Adam Mendrala
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Sołectwa

Kim jest Sołtys?
Mamy w Polsce 40,5 tysiąca Sołectw 

i tyle samo Sołtysów. Sołtys stoi na czele 
Sołectwa. Jest przedstawicielem spo-
łeczności wiejskiej, wybieranym pod-
czas zebrania wiejskiego o charakterze 
wyborczym na kadencję tak długą jak 
kadencja samorządu. Jest jednym z jego 
organów, obok Rady Sołeckiej, która jest 
organem pomocniczym. Standardowe 
wybory Sołtysów i członków Rad So-
łeckich przeprowadza się w Sołectwach 
w pierwszych miesiącach po wyborach 
samorządowych.  Ma prawo do udziału 
i występowania na forum Rady Gminy. 

Kompetencje i obowiązki sołtysa:
• reprezentuje sołectwo na zewnątrz

• zwołuje zebranie wiejskie

• realizuje uchwały Rady Gminy do-
tyczące sołectwa

• dokonuje poboru podatków rolnego 
i leśnego jako inkasent organu po-
datkowego

• uczestniczy w sesjach Rady Gminy

• zobowiązany jest brać udział w po-
siedzeniach komisji Rady Gminy, 
jeśli rozpatrywane są sprawy so-
łectwa.

Dzień Sołtysa - to polskie święto ob-
chodzone 11 marca. Ma na celu okazanie 
wdzięczności i szacunku sołtysom za ich 
pracę i zaangażowanie oraz podkreślenie 
roli sołtysa w polskiej wsi. 

Teren Gminy Dopiewo jest podzielony 
na 11 sołectw, mamy więc na terenie 
naszej Gminy 11 sołtysów. 5 spośród nich 
pełni dodatkowo funkcję radnego w Ra-
dzie Gminy (oznaczono za nazwiskiem: 
RG). Sołtysami w Gminie Dopiewo są: 
Dąbrowa – Krzysztof Dorna (RG), Dą-
brówka - Barbara Plewińska, Dopiewiec 
– Mariola Nowak (RG), Dopiewo – Tade-
usz Bartkowiak (RG), Gołuski – Tadeusz 
Plenzler, Konarzewo – Hanka Antkowiak 
- Janaszak, Palędzie – Agnieszka Grześ-
kowiak, Skórzewo – Walenty Moskalik 
(RG), Trzcielin – Alojzy Sammler, Więc-
kowice – Anna Kwaśnik (RG), Zakrzewo 
- Albin Marian Czekalski.

UG

Bądź w kontakcie z Sołtysem
Palędzie 
Sołtys: Agnieszka Grześkowiak

 
ul. Słoneczna 51,  
tel. 609 301 433 
e-mail: soltys.paledzia@wp.pl

Skórzewo 
Sołtys: Walenty Moskalik

 
 
ul.Batorowska 11,  
tel. 61 814 38 47, 698 222 591

Trzcielin 
Sołectwo obejmuje wsie: Trzcielin, 
Lisówki, Joanka 
Sołtys: Alojzy Sammler

 
 
ul. płk.A.Kopy 18,  
tel. 61 814 81 44, 783 963 518

Więckowice 
Sołectwo obejmuje wsie: Więckowi-
ce, Drwęsa, Zborowo, Pokrzywnica, 
Fiałkowo 
Sołtys: Anna Kwaśnik

 
 
ul. Słoneczna 8,  
tel. 501 758 062

Zakrzewo 
Sołtys:  
Marian Czekalski

 
 
ul. Długa 27,  
tel. 61 814 30 41, 697 278 434

UG
Fot. Adam Mendrala

Dąbrowa 
Sołtys: Krzysztof Dorna

 
ul. Szkolna 63,  
tel. 609-970-277 
e-mail: soltys.dabrowa@wp.pl

Dąbrówka 
Sołtys: Barbara Plewińska

 
ul. Słoneczna 12, tel. 61 814 33 24

Dopiewiec 
Sołtys: Mariola Nowak

 
ul. Leśna 31, tel. 61 814 83 93

Dopiewo 
Sołectwo obejmuje wsie: Dopiewo, 
Podłoziny, Żarnowiec 
Sołtys: Tadeusz Bartkowiak

 
 
ul. Młyńska 29,  
tel. 61 814 81 23, 782 722 438 

Gołuski 
Sołtys: Tadeusz Plenzler

 
 
ul. Szkolna 29,  
tel. 796 156 511

Konarzewo 
Sołtys: Hanka  
Antkowiak - Janaszak

 
 
ul. Kościelna 20,  
tel. 61 814 84 91, 602 555 611
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„Kto Ty jesteś? - Polak mały” – pod  
tym hasłem, w setną rocznicę odzyskania 
niepodległości, Przedszkolaki z „Czaro-
dziejskiego Zamku” rozpoczęły projekt, 
dzięki któremu poznają Polskę. 

Oczyma wyobraźni dzieci zmagały się 
z morskimi falami. W Gdańsku spotkały 
Neptuna z ogromnymi widłami. Pływały 
po mazurskich jeziorach i dotarły do 
malowniczych Mikołajek. W Poznaniu, 
na ratuszu, ukazały im się dwa koziołki, 
które o godz. 12 trykały się rogami. Znad  
Wisły uśmiechała się do nich Warszawska 
Syrenka, która opowiedziała im legendę 
o stolicy naszego kraju. 

Polak mały w  
„Czarodziejskim Zamku”

Choć do wakacji zostało 
jeszcze trochę miesięcy, już 
teraz dbamy o to, by każde 
dziecko w „Czarodziejskim 
Zamku” poznało Polskę.  
Co miesiąc odwiedzamy 
inną krainę. Kształtujemy 
patriotyczne postawy na-
szych przedszkolaków.

Justyna Darmochwał,  
Wychowawca  

Grupy 6-latków
Fot. Archiwum 

Przedszkola

Badania mammograficzne odbędą się 
5.04.2019 r. w mammobusie, który sta-
nie przy Ośrodku Zdrowia w Dopiewie 
w godz. 14.00 - 17.00. Zarejestruj się: 
od poniedziałku do piątku w godzinach 
8.00 - 15.30. Nr. Telefonów: 61 855 75 
28, 61 851 30 77, 800 160 168. W bada-
niach mogą wziąć udział kobiety w wieku 
50-69 lat. Podstawą wykonania badania 
jest dowód osobisty i ważny dokument 
ubezpieczenia. Daj sobie szansę!

UG

Bezpłatna 
mammografia: 
5.04.2019 r.

Komendant Komisariatu Policji w 
Dopiewie  - komisarz Piotr Wiczyński 
zaprasza mieszkańców Gminy Dopiewo 
na „Debatę o bezpieczeństwie”, która 
odbędzie się 10 kwietnia 2019 r.  o godz. 
18:00 w „Domu Strażaka” w Dopiewie. 
Zapraszamy.

UG

Debata  
o bezpieczeństwie:  
10.04.2019 r.

Dopiewo  
wysoko  
w rankingu

Gmina Dopiewo została sklasyfi-
kowana na 230 miejscu na 2478 gmin 
w Polsce w rankigu uwzględniającym 
wartość projektów współfinansowanych 
ze środków Unii Europejskiej (w ramach 
krajowych programów operacyjnych, re-
alizowanych nie tylko przez samorząd), 
w przypadku których została podpisana 
umowa lub wydana decyzja o dofinanso-
waniu do połowy 2018 r. z perspektywy 
finansowej 2014-2020. Podstawą były 
dane Głównego Urzędu Statystycznego.  

Łączna wartość projektów, wyniosła 
w Polsce w połowie ubiegłego roku 186,4 
miliarda złotych. Liderem zestawienia 
jest Warszawa – blisko 17 mld zł. Na 
4 miejscu uplasował się Poznań, który 
pozyskał  blisko 4,28 mld zł.

Wśród 17 Gmin Powiatu Poznańskie-
go Dopiewo zajęło 6 miejsce:

• Suchy Las miejsce 60,  
kwota: 373 550 229 zł

• Mosina miejsce 77,  
kwota: 312 454 072 zł

• Czerwonak miejsce 116,  
kwota: 163 579 442 zł

• Swarzędz miejsce 132, 
 kwota: 193 718 474 zł

• Tarnowo Podgórne miejsce 
209, kwota: 134 587 290 zł

• Dopiewo miejsce: 230  
kwota: 123 062 481 zł

• Pobiedziska miejsce 278,  
kwota: 106 260 009 zł

• Murowana Goślina miejsce 368,  
kwota: 84 056 268 zł

• Kórnik miejsce 407, 
kwota: 75 508 625 zł

• Kleszczewo miejsce 467,  
kwota: 64 898 224 zł

• Komorniki miejsce 491,  
kwota: 61 069 374 zł

• Buk miejsce 571  
kwota: 53 618 645 zł

• Stęszew miejsce 572,  
kwota: 53 488 645 zł

• Puszczykowo miejsce 673, 
kwota: 44 534 085 zł

• Kostrzyn miejsce 692,  
kwota: 42 423 005 zł

• Luboń miejsce 753,  
kwota: 38 215 872 zł

• Rokietnica miejsce 1374,  
kwota: 13 884 973 zł

Michał Juskowiak

Usuwamy azbest
Urząd Gminy w Dopiewie przyj-

muje od 20.03.2019 r. do 15.07.2019 r. 
wnioski o udział w „Programie likwidacji 
wyrobów zawierających azbest”. Będą 
one rozpatrywane według kolejności 
wpływu i  przekazywane sukcesywnie 
do Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Dotacja wynosi 100% i przeznaczo-
na jest na: demontaż, odbiór, trans-
port i unieszkodliwianie azbestu. Środki 

na realizację programu pochodzą z WFO-
ŚiGW, budżetu Powiatu Poznańskiego 
i Gminy. 

Do udziału uprawnione są:
• właściciele i użytkownicy wieczyści, 

nie prowadzący działalności gospo-
darczej,

• spółdzielnie i wspólnoty mieszka-
niowe,

• jednostki organizacyjne zaliczane 
do sektora finansów publicznych,

• instytuty badawcze,
• stowarzyszenia ogrodowe lub dział-

kowcy, którzy posiadają nierucho-
mość na terenie Powiatu Poznań-
skiego, na której znajdują się wyroby 
i materiały zawierające azbest.

W przypadku niewykorzystania li-
mitów dotacyjnych przez ww. podmioty 
uprawnione do skorzystania ze środków 
finansowych stają się także rolnicze spół-

informacje gminne
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dzielnie produkcyjne.
Wnioskodawca zobowiązany jest do 

zgłoszenia administracji budowlanej za-
miaru wykonania robót budowlanych 
przynajmniej na 30 dni przed planowa-
nym terminem ich rozpoczęcia. 

Do wniosku należy dołączyć:
• dokument potwierdzający posiada-

nie tytułu prawnego do nierucho-
mości, na której znajdują się wyroby 
zawierające azbest (akt notarialny, 
odpis księgi wieczystej lub inne);

• zgoda właściciela/współwłaścicie-
la (w zależności od indywidualnej 

sytuacji prawnej nieruchomości);
• pełnomocnictwo dla wnioskodawcy 

(w sytuacji działania przez pełno-
mocnika);

• wypełniony formularz informacji 
przedstawianych przez wniosko-
dawcę w odniesieniu do pomocy 
de minimis (jeżeli wnioskodawca 
zakreślił „tak” w pkt 5 wniosku);

• wypełnione oświadczenie o pomocy 
de minimis (jeżeli wnioskodawca 
zakreślił „tak” w pkt 5 wniosku).

Prace związane z usuwaniem wy-
robów zawierających azbest wykonane 
zostaną przez wykonawcę wybranego 
w drodze przetargu.

Dokumenty do pobrania dostępne 
w Biuletynie Informacji Publicznej

Szczegółowych informacji w tej spra-
wie udziela - Ewa Hejwosz z Referatu 
Planowania Przestrzennego i Ochrony 
Środowiska (Urząd Gminy Dopiewo, 
ul. Leśna 1c w Dopiewie - pokój nr 14, 
tel. 61 890 63 95). 

UG

Wielkopolskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
zaprasza do udziału w projekcie pt.: 
„Przyszłość w Twoich rękach!”. 

Organizator zaprasza osoby bierne 
zawodowo w wieku aktywności zawo-
dowej, zagrożone ubóstwem lub wyklu-
czeniem społecznym, zamieszkałe na 

Gmina Dopiewo włączyła się w ob-
chody „Dni Otwartych Funduszy Euro-
pejskich”. W ramach tej ogólnopolskiej 
akcji w Urzędzie Gminy Dopiewo odbędą 
się konsultacje z ekspertem – 10 maja 
2019 r. w godz. 14:00 – 19:00. 

Jak pozyskać fundusze europejskie?
Zapraszamy mieszkańców Gminy 

Dopiewo, którzy mają pomysł na wła-
sny biznes i chcieliby go skonsultować 
pod kątem możliwości pozyskania do-
finansowania.

Zapisy na spotkanie pod nr tel. 61  
890 63 73:. Liczba miejsc ograniczona 
wyłącznie czasem, więc zainteresowanych 
prosimy o rezerwację terminu. 

UG

Przyszłość w Twoich rękach
terenie województwa wielkopolskie-
go, korzystające ze świadczeń pomo-
cy społecznej lub kwalifikujące się do 
objęcia wsparciem pomocy społecznej 
z powodu ubóstwa, w tym także osoby 
z niepełnosprawnościami. Do udziału 
w projekcie nie będą rekrutowane osoby 
bezrobotne (zarówno zarejestrowane, 

jak i niezarejestrowane w Powiatowych 
Urzędach Pracy).

Okres realizacji: 1 lutego 2019 r. –  
31 stycznia 2020 r.

Projekt współfinansowany jest ze 
środków UE w ramach EFS, WRPO na 
lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7: Włą-
czenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna 
Integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna 
Integracja – projekty konkursowe.

WSROW

kwiaty i okazjonalny „sołecki” tort . 
AM, fot.  A. Mendrala

Gminny „Dzień Sołtysa”
Z okazji „Dnia Sołtysa” przedsta-

wiciele władz samorządowych Gminy 
Dopiewo pogratulowali „nowym” Soł-

tysom wyboru na następną kadencję. 
Spotkanie odbyło się w Urzędzie Gminy 
Dopiewo 13.03.2019 r. Były życzenia, 

informacje gminne
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Sołectwa

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
603 503 797

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 weterynaryjne 983
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

Statuetkę przedstawiającą rozpostar-
te skrzydła odebrała z rąk Starosty Po-
znańskiego - Jana Grabkowskiego Anna 
Kwaśnik, Sołtys Więckowic. Dekoracja 
miała miejsce podczas „IV Powiatowa-
ego Dnia Sołtysa”, zorganizowanego w 
Starostwie. Wyróżnienie otrzymało 5 
Sołtysów.

Powiat Poznański liczy 235 sołectw. 
W uroczystości wzięło udział ponad 100 
sołtysów. Gminę Dopiewo, obok nagro-
dzonej, reprezentowali:  Mariola Nowak 
(Dopiewiec), Albin Marian Czekalski (Za-
krzewo), Krzysztof Dorna (Dąbrowa) i 
Walenty Moskalik (Skórzewo). 

W uroczystości, oprócz zarządu 
Powiatu Poznańskiego,  wzięli udział 
zaproszeni  goście - m.in. Wójt Gminy 
Dopiewo - Adrian Napierała, Piotr Flo-
rek - senator RP, Wojciech Jankowiak 
- Wicemarszałek Województwa Wiel-
kopolskiego.

Terytorialnie Sołectwo Więckowice 
jest największym z sołectw Gminy Do-
piewo. Obejmuje 5 wsi: Więckowice, Po-
krzywnicę, Drwęsę, Fiałkowo i Zborowo. 
Anna Kwaśnik jest Sołtysem Więckowic 

Uskrzydlona przez Starostę

od 2011 r., a od 2014 r. jest także radną 
Rady Gminy Dopiewo (w ubiegłym roku 
wybraną na drugą kadencję).

Sołectwo Więckowice podczas „sołty-
sowania” Anny Kwaśnik  bierze aktywny 
udział w konkursach, które dają szansę 
na pozyskanie środków zewnętrznych na 
rozwój. Skutecznie zabiega o inwestycje 
gminne na terenie Sołectwa. Urzeczy-
wistnia marzenia o zmianie estetyki So-
łectwa, koordynuje inicjatywy oddolne, 
upamiętnia miejsca służące rekreacji i 
związane z historią.

W ubiegłym roku przy stawie w Więc-
kowicach powstał kompleks rekreacyj-
no – historyczny, którego inauguracja 
miała miejsce 11 listopada 2018 r. Stanęła 
wiata, ławki, powstały alejki, pojawił się 
pomost, plac zabaw, a także  pomnik 
„Powstańców Wielkopolskich” i ścież-
ka edukacyjna, związana ze 100-leciem 
Powstania Wielkopolskiego i odzyskania 
niepodległości. 

Wcześniej, w ramach PROW powstały 
w Więckowicach  dwie wiaty i ławki na 
boisku.  Dzięki udziałowi w programie 

„Wielkopolska Odnowa Wsi” plac zabaw 
zyskał linarium, boisko, piłkochwyty i 
wielofunkcyjną „Platformę 4 w 1”. We 
wsi stanęły stojaki na rowery, zorga-
nizowane zostało miejsce ogniskowe i 
zakupione zostało nagłośnienie. Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopol-
skiego przyznał Sołectwu wyróżnienie 
„Aktywnej Wsi”, stawiając je innym za 
przykład.

MJ, AM,  
fot. Michał Juskowiak
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Rada Gminy

Podczas V sesji Rady Gminy, która 
odbyła się 25 lutego 2019 r., radni podjęli 
21 uchwał. 

Środki ale nie fundusz
Sołtysi i radni opowiedzieli się prze-

ciwko wyodrębnieniu funduszu sołec-
kiego. Stosunkiem głosów: 17 „za” do 3 
„przeciw”, przy 1 głosie „wstrzymującym” 
nie wyrazili zgody na wyodrębnienie fun-
duszu sołeckiego w budżecie Gminy Do-

piewo na 2020 r. Oczywiście ta uchwała 
nie oznacza, że sołectwom zostaną za-
brane pieniądze. Kwota zarezerwowana 
dla sołectw nie będzie funkcjonowała 
pod nazwą fundusz sołecki.

W trosce o zabytki
Rada podjęła uchwałę w sprawie 

udzielenia dotacji w 2019 r. na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytkach wpisa-
nych do rejestru zabytków na wykonanie 
niezbędnych prac polegających na:

dofinansowaniu wymiany drzwi wej-
ściowych do bocznej kruchty wraz z oku-
ciami i klamką, modernizacji posadzki 
w kruchcie bocznej i głównej kościoła 
parafialnego w Konarzewie (nr zabytku 

Relacja z V sesji  
Rady Gminy Dopiewo

2400/A) – kwota dotacji 50 000 zł,
dofinansowaniu remontu dachów 

bocznych na czterech przybudówkach 
kościoła parafialnego w Skórzewie (nr 
zabytku 130/Wlkp/A) – kwota dotacji 
50 000 zł.

Dotacja z budżetu Gminy umożliwi 
podjęcie przez właścicieli i użytkowników 
obiektów zabytkowych prac konserwa-
torskich, poprawi stan techniczny i este-
tyczny, jak i przyczyni się do zachowania 

dziedzictwa kulturowego 
Gminy. 

Przekształcenia  
własnościowe

Radni podjęli uchwa-
łę w sprawie udzielenia 
bonifikaty od opłaty z 
tytułu przekształcenia 
prawa użytkowania 
wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo 
własności tych gruntów. 
Przedstawiając projekt, 
kierownik Referatu Pla-

nowania Przestrzennego - R. Hemmer-
ling, poinformował, że na podstawie 
art. 1 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2018 r. 
o przekształceniu prawa użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowanych na 
cele mieszkaniowe w prawo własności 
tych gruntów, z dniem 1 stycznia 2019 r. 
dojdzie do przekształcenia prawa użyt-
kowania wieczystego gruntów zabudo-
wanych na cele mieszkaniowe w prawo 
własności tych nieruchomości. Ustawa ta 
nakłada na nowych właścicieli, będących 
dotychczasowymi użytkownikami wie-
czystymi, obowiązek ponoszenia opłat 
z tytułu przekształcenia przez okres 20 
lat w kwocie równej wysokości dotych-
czasowych opłat rocznych z tytułu użyt-
kowania wieczystego.

Uchwały podjęte na sesji Rady Gmi-
ny Dopiewo, która odbyła się w „Domu 
Strażaka” w Dopiewie 25 lutego 2019 r.

• Uchwała Nr V/51/19 w sprawie 
wyodrębnienia w budżecie Gminy 
środków stanowiących fundusz 
sołecki. 

• Uchwała Nr V/52/19 w sprawie 
udzielenia dotacji w 2019 r. na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków.

• Uchwała Nr V/53/19 w sprawie 
udzielenia bonifikaty od opłaty z 
tytułu przekształcenia prawa użyt-
kowania wieczystego gruntów za-
budowanych na cele mieszkaniowe 
w prawo własności tych gruntów.

• Uchwała Nr V/54/19 w sprawie 
współdziałania z Powiatem Poznań-
skim przy usuwaniu i unieszko-
dliwianiu wyrobów zawierających 
azbest na terenie Gminy Dopiewo. 

• Uchwała Nr V/55/19 w sprawie 
przyjęcia „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz za-
pobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Dopiewo w 2019 r.” 

• Uchwała Nr V/56/19 w sprawie  
przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego te-
renu w Skórzewie, w rejonie ulicy 
Jabłoniowej.

• Uchwała Nr V/57/19 w sprawie 
nadania nazwy ulicy ks. J. Laskow-
skiego w Gołuskach.

• Uchwała Nr V/58/19 w sprawie  
nadania nazwy ulicy Sojowa w 
Więckowicach. 

• Uchwała Nr V/59/19 w sprawie  
nadania nazwy ulicy Jeżynowa i 
Modrzewiowa w Palędziu.

• Uchwała Nr V/60/19 w sprawie  
nadania nazwy ulicy Niecała w 
Dopiewie.

• Uchwała Nr V/61/19 w sprawie  
nadania nazwy ulicy Gwiaździsta 
w Zakrzewie.

• Uchwała Nr V/62/19 w sprawie  
nadania nazwy ulicy Magazynowa 
w Zakrzewie.

• Uchwała Nr V/63/19 w sprawie 
wyznaczenia Aglomeracji Dopiewo.

• Uchwała Nr V/64/19 w sprawie 
zmiany „Wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Dopiewo na lata 
2016-2020”. 

• Uchwała Nr V/65/19 w sprawie 
ustalenia regulaminu określającego 
zasady i tryb korzystania ze świetlic 
wiejskich i „Domu Strażaka”,  będą-

V sesja - uchwały 
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Jednocześnie, ustawa dopuszcza 
możliwość jednorazowego wniesienia 
wszystkich zsumowanych opłat za prze-
kształcenie w każdym czasie trwania 
obowiązku płatności. Sumowane będą 
opłaty przekształceniowe w wysokości 
obowiązującej w roku wystąpienia przez 
właściciela z zamiarem jednorazowego 
wniesienia należności za przekształcenie. 
Gmina Dopiewo, aby zachęcić nowych 
właścicieli do uregulowania należności 
w tej formie, wprowadziła bonifikaty 
od opłaty jednorazowej.

Przeciw  
azbestowi

Rada podjęła uchwałę 
w sprawie współdziałania 
z Powiatem Poznańskim 
przy usuwaniu i unieszko-
dliwianiu wyrobów zawie-
rających azbest na terenie 
Gminy Dopiewo. Środki 
finansowe na realizację 
„Programu likwidacji wy-
robów zawierających azbest 
na terenie Powiatu Poznań-
skiego” pochodzą z budżetu Powiatu i 
budżetu Gminy. W 2019 r. planuje się, 
że koszty związane likwidacją wyrobów 
zawierających azbest realizowane będą  
w 100% z ww. źródeł, tj. bez udziału 
finansowego wnioskodawców. 

W wyniku analizy wykorzystanych w 
ubiegłych latach środków finansowych 
przeznaczonych na realizację tego pro-
gramu, ustalono kwotę tegorocznego 
udziału Gminy Dopiewo w finansowaniu 
„Programu…”, która wyniesie 30.000 zł. 

Aglomeracja Dopiewo
Radni podjęli uchwałę w sprawie 

wyznaczenia Aglomeracji Dopiewo. Rze-
czona Aglomeracja  została wyznaczona 
Uchwałą nr X/286/15 Sejmiku Woje-
wództwa Wielkopolskiego z 28.09.2015 
r. o równoważnej liczbie mieszkańców 
– 4 590 RLM. Ze względu jednak na 
wzrost liczby mieszkańców, dynamicz-
ny rozwój przestrzenny mieszkalnictwa, 
zmiany w planach zagospodarowania 
przestrzennego i rozwój skanalizowa-
nia terenu Gminy Dopiewo wystąpiła 
potrzeba zaktualizowania rzeczywistej 
liczby RLM na terenie aglomeracji.

Zasób mieszkaniowy
Rada dokonała zmian w „Wieloletnim 

programie gospodarowania mieszkanio-
wym zasobem Gminy Dopiewo na lata 
2016-2020”. Zmiana wynikała z faktu 
zbycia nieruchomości lokalowych i zmia-
ny stawki bazowej czynszu.

Plan miejscowy
Radni przystąpili do opracowania 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (mpzp) w Skórzewie, w 
rejonie ul. Jabłoniowej. Teren wskazany 
do opracowania jest objęty obowiązu-
jącym mpzp w rejonie ul. Kolejowej, 
Sportowej, Maratońskiej, Szarotkowej 
i Sadowej w Skórzewie, zatwierdzonym 
uchwałą Nr XXI/296/16 Rady Gminy 
Dopiewo z 29.08.2016 r. i przeznaczony 
jest pod tereny zabudowy usługowej (U), 
mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) i 
dróg publicznych (KDD). Przedmiotem 
opracowania planu jest określenie no-
wych zasad zagospodarowania terenu, 
poprzez doprecyzowanie i określenie 
nowych parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy, w tym rów-
nież zasad obsługi komunikacyjnej 
tego terenu.

Rada dokonała zmian w uchwale 
budżetowej i wieloletniej prognozie fi-
nansowej, podjęła 8 uchwał związanych 
z nazewnictwem ulic, ustaliła regulamin 
określający zasady i tryb korzystania 
ze świetlic wiejskich i Domu Strażaka 
będących własnością Gminy Dopiewo. 
Ponadto, jak co roku, uchwaliła „Pro-
gram opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Dopiewo 
w 2019 r.”. Rozpatrzyła też skargę na 
Wójta Gminy Dopiewo, uznając ją za 
bezzasadną.

Damian Gryska,  
Biuro Rady Gminy Dopiewo

Fot. Adam Mendrala

cych własnością Gminy Dopiewo.
• Uchwała Nr V/66/19 z dnia 25 

lutego 2019 r. w sprawie określe-
nia szczegółowych zasad, sposo-
bu i trybu umarzania, odraczania 
lub rozkładania na raty należno-
ści mających charakter należności 
cywilnoprawnych, przypadających 
Gminie Dopiewo lub jej jednostkom 
organizacyjnym oraz warunków do-
puszczalności pomocy publicznej 
w przypadkach, w których ulga 
stanowić będzie pomoc publiczną 
oraz wskazania organu do tego 
uprawnionego.

• Uchwała Nr V/67/19 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr III/33/18 z 17 
grudnia 2018 r. w sprawie uchwa-
ły budżetowej Gminy Dopiewo na 
2019 r.

• Uchwała Nr V/68/19 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr III/32/18 z 17 
grudnia 2018 r. w sprawie uchwa-
lenia Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Dopiewo na lata 2019 
-2026.

• Uchwała Nr V/69/19 w sprawie 
rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy 
Dopiewo. 

• Uchwała Nr V/70/19 w sprawie 
nadania nazwy ulicy Ognik w miej-
scowości Dopiewiec. 

• Uchwała Nr V/71/19 w sprawie 
nadania nazwy ulicy Leśna Polana 
w Dopiewcu. 

DG

Porozmawiajmy o Powiecie
Bezpieczniej w Powiecie

Mieszkańcy Powiatu Poznańskiego 
mogą czuć się bezpiecznie. W 2018 r. O 
prawie 1000 spadła liczba przestępstw 
- bójek, kradzieży czy rozbojów. Z kolei 
poziom wykrywalności  wzrósł do 
60-procent. 

Podczas minionej Sesji Rady Powiatu 
w Poznaniu, przedstawiono informa-
cję o stanie porządku i bezpieczeństwa 
publicznego oraz ochronie przeciwpo-
żarowej w regionie w minionym roku. 
Prezentacje na ten temat przedstawili 
bryg. Jacek Michalak, Komendant Miejski 

Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu i 
mł. insp. Adam Kachel, p.o. Komendanta 
Miejskiego Policji w Poznaniu. 
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W ubiegłym roku policjanci  odno-
towali spadek przestępstw w Powiecie 
w zakresie kradzieży cudzych rzeczy, 
kradzieży samochodów, a także kradzieży 
z włamaniem. Ponadto zarejestrowali 
wzrost zatrzymań na gorącym uczynku. 

W tych działaniach niemałą rolę 
odgrywa wsparcie finansowe Powiatu 
Poznańskiego. Co roku na bezpieczeń-
stwo publiczne i ochronę przeciwpo-
żarową przeznaczamy kilka milionów 
złotych. Ten obszar działań jest dla nas 
bardzo ważny. W 2019 r. na ten cel wy-
damy łącznie 3,5 mln zł, z czego ponad 
1 mln zł na powiatowe komendy policji 
i prawie 1,2 mln zł na OSP. Dzięki tym 
pieniądzom zostaną zmodernizowane 
między innymi Jednostki Ratowniczo 
– Gaśnicze w Bolechowie oraz Krzesi-
nach. Zorganizowane będą także akcje 
edukacyjne, dzięki którym mieszkańcy 
Powiatu zapoznają się z zasadami bez-
pieczeństwa. Ponadto rozdamy tysiące 
kamizelek odblaskowych w ramach akcji 
„Bezpieczny pierwszoklasista” i ozna-
kujemy jednoślady dzięki inicjatywie 
„Poznański rower – bezpieczny rower”. 
Zaplanowany jest również konkurs 
„Czujka tlenku węgla może uratować 
Twoje życie”.

Nowa Rada
W połowie lutego w Starostwie Powia-

towym w Poznaniu odbyło się pierwsze 
w tej kadencji posiedzenie Powiatowej 
Rady Rynku Pracy. To organ opinio-
dawczo-doradczy, który m.in. ocenia 
gospodarowanie środkami Funduszu 
Pracy, opiniuje realizację programów 
aktywizacyjnych. 

Podczas spotkania miałem przyjem-
ność wręczyć powołania członkom Rady 
w kadencji 2019-2023. W jej skład weszli 
przedstawiciele związków pracodawców, 
pracowników czy rolników, organizacji 
pozarządowych zajmujących się proble-
matyką rynku pracy oraz samorządowcy.

W trakcie inauguracyjnego posiedze-
nia wybraliśmy także przewodniczącego 
Rady. Został nim Zygmunt Jeżewski, 
który zapewnił, że będzie ona nadal 
sprawnie i skutecznie pracować. Wi-

ceprzewodniczącym będzie Grzegorz 
Wasielewski ze Stowarzyszenia Młodych 
Wielkopolan. Obu wybrano jednogło-
śnie na czteroletnią kadencję. Ponieważ 
Powiatowy Urząd Pracy realizuje swo-
je zadania również na rzecz Poznania, 
Rada powoływana jest przez starostę w 
porozumieniu z prezydentem miasta.

Jak gotowali Indianie? 
Uczniowie ze swarzędzkiej „jedynki” 

poznawali kulinarną kulturę Brazylii. 
Gulasz wołowy z Morretes albo rybny 
po kapiszabsku, rolada z podbrzusza 
wieprzowego faszerowana kiełbasą, 
tapioka czy banany po franciszkańsku 
to typowe dania brazylijskie, które kusiły 
zapachem w Zespole Szkół nr 1 w Swarzę-
dzu. Janete Marcelino, szefowa kuchni 
jednego z najbardziej ekskluzywnych 
hoteli w Kurytybie, szkoliła uczniów 
klas gastronomicznych w ramach pro-
jektu „Brazylia od kuchni”. Tegoroczne 
przedsięwzięcie to kontynuacja cyklu 
imprez prowadzonych od 2008 r. w 
naszych szkołach dzięki współpracy z 
partnerskim samorządem São José dos 
Pinhais w Brazylii. 

Niektóre potrawy były wyjątko-
wo pracochłonne, jednak wszystkie 
zachwyciły uczestników kursu. Duża 
w tym zasługa pani Marcelino, która 
fantastycznie czuła się wśród adeptów 
sztuki kulinarnej. Ci z zainteresowaniem 
słuchali historii dań i uczestniczyli w 
ich przygotowaniu. - Jestem pozytywnie 
zaskoczona, że młodzi ludzie w Polsce 
chcą uczyć się gotować. Nieczęsto się to 
spotyka w innych krajach, np. w mojej 
ojczyźnie – powiedziała szefowa kuchni 
z Kurytyby.

Ponieważ miałem przyjemność 
wziąć udział w lekcjach i nadzorować 
przygotowanie jednej z potraw, muszę  
pochwalić młodych kucharzy za zaan-
gażowanie. Była to dla nich wyjątkowa 
okazja, aby nauczyć się przygotowania 
„egzotycznych” smakołyków pod okiem 
kuchmistrzyni renomowanej restauracji. 
Dzięki temu projektowi młodzież może, 
dosłownie od kuchni, poznawać kultu-
ry i smaki. To bezcenna umiejętność, 

szczególnie dla tych, 
którzy swoje życie 
zawodowe wiążą 
z gastronomią. A 
chcemy zapewniać 
przyszłym profe-
sjonalistom, któ-
rych kształcimy w 
powiecie, dostęp 
do specjalistycznej 
i praktycznej wiedzy 
z pierwszej ręki.

Potrawy regio-
nalne oraz kuchnie 
świata są częścią 
programu realizo-
wanego przez klasy 

technikum gastronomicznego ZS nr 1 
w Swarzędzu. Tegoroczny projekt był 
drugim tego typu wydarzeniem. Pierw-
szy, pod nazwą „Brazylijskie smaki”, 
przy współpracy z Miriam Amoretti, 
restauratorką i szefową kuchni z São 
José dos Pinhais, przeprowadzony został 
w 2015 roku. 

Czujka czadu czeka
Konkurs „Czujka tlenku węgla może 

uratować Twoje życie” potrwa jeszcze 
do końca marca. To już siódma edycja 
akcji, współorganizowanej z Komendą 
Miejską PSP w Poznaniu, mającej na 
celu rozpropagowanie instalowania w 
domach czujki tlenku węgla. Przez lata 
rozdaliśmy tysiące takich urządzeń. W 
ten sposób praktycznie realizujemy hasło 
„Bezpieczny Powiat”. To bardzo cenna 
inicjatywa, tym bardziej, że w okresie 
zimowym cały czas dochodzi do zatruć 
tlenkiem węgla. 

Czujka to najtańszy, a także najprost-
szy sposób na zabezpieczenie domu oraz 
rodziny przed czadem, który jest gazem 
bezbarwnym, bezwonnym i, co najgor-
sze, silnie trującym. Nie bez powodu 
zresztą nazywany jest „cichym zabójcą”. 
Można się jednak przed nim skutecz-
nie bronić, instalując czujnik, który 
zagrożenie zatruciem wykrywa już we 
wczesnej fazie i, wydając głośny sygnał 
dźwiękowy, ostrzega przed czyhającym 
niebezpieczeństwem. Warto więc takie 
małe urządzenie zamontować w swoim 
domu. Jak je zdobyć? Wystarczy wziąć 
udział w konkursie, do czego serdecznie 
zachęcam. 

Wśród mieszkańców powiatu po-
znańskiego, którzy prawidłowo wy-
pełnią zamieszczoną na naszej stronie 
internetowej ankietę, co dwa tygodnie 
losowanych jest dziesięć czujek. 

Regulamin konkursu oraz formularz 
zgłoszeniowy jest dostępny na stronie 
www.powiat.poznan.pl

Tomasz Łubiński,  
Wicestarosta Poznański

Fot. Hanna Kolanowska-Pogrzebna 
i Arch. Starostwa Powiatowego

DPS Lisówki
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Po ostatnich wyborach samorządo-
wych w Radzie Powiatu nie nastąpiły 
znaczące zmiany polityczne. Rządzący 
państwem PiS nadal w naszym Powiecie 
znajduje się w opozycji. Ma przeciwko 
sobie pozostałe ugrupowania, które 
utworzyły koalicję wspierającą Zarząd 
Powiatu.

W skład Rady Powiatu weszło sie-
dem osób kandydujących z listy PiS-u.  
W poprzedniej kadencji PiS miał sześć 
osób. Tyle, że do klubu PiS (ale nie do 
tej partii) wstąpiła jedna radna, która 
kandydowała z ramienia innego ugru-
powania – Niezależnych dla Powiatu. 
Była to Zofia Dobrowolska, wcześniej 
pełniąca urząd Wójta Dopiewa, przez 
jedną kadencję. Za jej sprawą klub PiS 
miał siedmiu członków.

Dwie osoby w poprzedniej kadencji 
reprezentowały PSL, pięcioro to Nieza-
leżni dla Powiatu, a najliczniej repre-
zentowana była Platforma Obywatelska, 
która wprowadziła do Rady Powiatu aż 
13 osób. W ostatnich wyborach Platforma 
jako osobna partia nie kandydowała. 
Weszła w skład Koalicji Obywatelskiej, 
razem z Nowoczesną. Tyle tylko, że do 
rady z Koalicji weszło 14 osób. Wszystkie 
osoby, które w ramach tej listy weszły do 
Rady Powiatu, wywodzą się z Platformy 
Obywatelskiej.

Powstało nowe ugrupowanie – Bez-
partyjni Samorządowcy, wystawiające 
kandydatów nie tylko w naszym Powie-
cie, nie tylko w naszym Województwie. 
Wprowadziło ono do Rady Powiatu pięć 
osób. Gorzej tym razem powiodło się 
PSL-owi, który miał dwa mandaty, a 
teraz musi się zadowolić jednym. Jednak 
struktura polityczna całej rady pozostała 
bez zmian: 14 mandatów ma Koalicja 
Obywatelska (czyli PO), 7 uzbierał PiS, 5 
Bezpartyjni Samorządowcy, 2 Niezależni 
dla Powiatu, a 1 PSL.

Po wyborach zawarta została lokalna 
koalicja, której celem jest utworzenie i 
wspieranie władzy wykonawczej. W jej 
skład weszły wszystkie ugrupowania z 
wyjątkiem PiS-u. Nasuwa się tu pytanie 
– dlaczego tak się stało? Dlaczego powstał 
jednolity front przeciwko pełniącemu 
władzę w Polsce PiS-owi? Najprostsza 
odpowiedź brzmi: nie dlatego, że PiS 
pełni w kraju władzę. Chodzi o to, w jaki 
sposób to czyni. Długo można mówić o 
łamaniu konstytucji i psuciu państwa, 
ale w tym przypadku lepiej się skupić 
na innym aspekcie – samorządowym. 

Partia ta zmieniła prawo wyborcze, także 
zasady funkcjonowania samorządów, a 
zmiany te uczyniły dużo złego.

Osób z PiS-u, kandydujących w 
wyborach do Rady Powiatu, nie można 
traktować jako winowajców tego, co stało 
się z samorządami. Jednak reprezentują 
partię, która zasłużyła się na tym polu 
źle. Na mocy ustawy sejmowej burmistrz, 
prezydent, wójt władzę mogą pełnić przez 
dwie kadencje. Nie liczy się, czy osoba ta 
cieszy się powszechnym uznaniem, ile 
dobrego dla lokalnej społeczności zrobiła 
i ile jeszcze może dla niej uczynić. Skoro 
ktoś taki wygrał bezpośrednie wybory, 
pokonując pozostałych kandydatów, to 
znaczy, że cieszy się zaufaniem miesz-
kańców. A skoro tak, to powinien mieć 
szansę tak długo pełnić swą funkcję, jak 
długo zażyczą sobie tego wyborcy. Nie 
wolno odbierać im prawa kandydowania.

Skąd wzięło się to ograniczenie 
narzucone przez PiS? Nie ulega wąt-
pliwości, że z poczucia swojej słabości. 
Partia ta nie ma wielu osób dobrze zna-
nych, rozpoznawalnych, zasłużonych 
dla mieszkańców danego terenu. Chce 
więc wyrównać szanse. Pozbyć się tych 
osób, które dla mieszkańców dużo znaczą, 
które sprawdziły się w pracy samorzą-
dowej trwającej zwykle kilka kadencji. 
Po utrąceniu ich, czyli po pozbyciu się 
jednostek najwartościowszych, łatwiej 
będzie stawać w szranki kandydatom 
wskazanym przez partię.

Zwykle jest tak, że osoba poświę-
cająca się pracy na rzecz samorządu 
bierze długi rozbrat ze swoją działal-
nością zawodową, i to niezależnie od 
tego, co to była za działalność. Wójt, 
czy Burmistrz, który dogłębnie poznał 
tajniki swej funkcji, ma rozległe plany, 
zrezygnował z wszystkiego, co nie dotyczy 
samorządu, nagle znajdzie się z niczym. 
Minie druga kadencja jego urzędowa-
nia, ustawa zabroni mu kandydować 
ponownie, ale w międzyczasie stracił 
kontakt ze swą profesją, z najnowszymi 
dokonaniami, postępem technologicz-
nym. Trzeba będzie zaczynać od nowa, 
bo życie nie zna próżni, być może zmieni 
zawód. Jest to i głęboko niesprawiedliwe, 
i niekorzystne dla mieszkańców. Właśnie 
dlatego polityków PiS-u traktuje się w 
samorządach jako szkodników, mających 
na celu wyłącznie pomyślność swej partii.

W poprzednich wyborach, w głoso-
waniu na lokalnych radnych, obowiązy-
wały jednomandatowe okręgi wyborcze. 
System ten sprawdził się, powszechnie 
został uznany za sprawiedliwy, korzyst-
ny dla mieszkańców. Głosowało się na 
konkretne osoby, dobrze wszystkim 
znane. Takich radnych najłatwiej roz-
liczać. Można też mieć pewność, że 
będzie nimi powodowała troska o lo-
kalną społeczność, o daną miejscowość. 
Niestety, system ten uznany został za 
niedostatecznie partyjny. W lokalnych 
wyborach obowiązywał taki sam, jak 
w wyborach do Sejmu. Głosy liczy się i 
rozdziela mandaty metodą d’Hondta, 

sprzyjającą największym ugrupowaniom.
Powstały okręgi wyborcze, w skład 

których weszły większe i mniejsze 
miejscowości. Po przeliczeniu głosów 
okazało się, że niektóre wsie i całkiem 
spore miejscowości nie mają w Radzie 
Gminy swego reprezentanta. Miesz-
kańcy muszą liczyć na to, że wszyscy 
radni w jednakowym stopniu będą dbać 
o cały obszar gminy, ale każdy wie, że 
bliższa ciału koszula. Zawsze większą 
troską otacza się miejsce, z którego się 
wywodzi, w którym się mieszka, gdzie 
ma się sąsiadów liczących na pomoc. W 
ten sposób system partyjny, uzasadniony 
być może w parlamencie, w tak zwany 
terenie narobił szkód. Niektóre miej-
scowości mają po kilku przedstawicieli 
w radzie. Innych nie reprezentuje nikt, 
bo tak wyliczył pan d’Hondt.

Mamy więc w naszej Radzie Powia-
towej koalicję składającą się z czterech 
ugrupowań: Koalicji Obywatelskiej, Bez-
partyjnych Samorządowców, Niezależ-
nych dla Powiatu i Polskie Stronnictwo 
Ludowe. W opozycji pozostaje PiS. To 
dopiero początek kadencji, która tym 
razem potrwa pięć lat (tę akurat zmia-
nę można uznać za korzystną), więc 
trudno przewidzieć, jak ten układ się 
sprawdzi. Póki co mieliśmy dowód, że 
można zgodnie współpracować. Budżet 
powiatu na 2019 rok znalazł poparcie 
wszystkich ugrupowań. Głosowanie było 
jednomyślne.

Nie zawsze będzie tak słodko. Nie-
porozumień można się spodziewać tam, 
gdzie w grę wejdzie polityka państwowa. 
Radni PiS-u czują się zobowiązani do 
troski przede wszystkim o swą partię. 
Kiedy trzeba było pomóc gdańskiemu 
Europejskiemu Centrum Solidarności, 
pozbawionemu państwowej dotacji, sied-
miu radnych, jak było do przewidzenia, 
sprzeciwiło się. Chodziło o kwotę mało 
znaczącą dla całego budżetu – 50 tys. 
zł. Taka pomoc nie jest sytuacją wyjąt-
kową. Nie raz spieszyliśmy innym na 
ratunek, na przykład gdy na pomoc cze-
kały miejscowości z innych województw 
poszkodowane przez klęski żywiołowe. 
Pomogliśmy też Powiatowi Gnieźnień-
skiemu.

Skład Zarządu Powiatu przetrwał 
prawie bez zmian. Jedna osoba (Zyg-
munt Jeżewski) odeszła na emeryturę. 
Trzeba było znaleźć następcę. Został nim 
Antoni Kalisz, ze składu Rady Powiatu, 
były Zastępca Burmistrza Kórnika. Nie 
zmieniły się komisje Rady Powiatu. Trze-
ba tylko było, na mocy ustawy, powołać 
dodatkową – Komisję Skarg i Wniosków. 
Jej zadaniem jest rozpatrywanie skarg 
mieszkańców na działalność zarządu i 
innych jednostek organizacyjnych. Ko-
misja Rewizyjna, która działa nadal, ma 
się zająć sprawami merytorycznymi, ta-
kimi jak kontrola realizacja budżetu, 
przebiegu inwestycji, wykonania uchwał 
rady powiatu.

Andrzej  Strażyński 
Przewodniczący  

Komisji Komunikacji, 
Budownictwa i Infrastruktury,   

Rady Powiatu

Polityka powiatowa
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Inwestycje

L

N

ISTNIEJĄCE i projektowane BOXY (20 boxów)

ISTNIEJĄCE i projektowane BOXY kwarantanna ( 9 boxów)

WYBIEG

PROJEKTOWANE BOXY (10 boxów)

PROJEKTOWANE BOXY (10 boxów)

boxy dla kotów

koncepcja nr 2

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT
DOPIEWO, gm. DOPIEWO

03.04.2017

ZBIORNIK WODNY

P
P P P

BOXY DLA PSÓW ZDROWYCH-  40
BOXY DKWARANTANNA- 9

BOXY DLA KOTÓW- 4

wjazd na działkę

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Anna SmólskaA.N.I.

Schronisko 
Do końca 2019 r. powstanie w Dopiewie nowe schronisko 

dla zwierząt w miejscu, gdzie dziś znajduje się przytulisko. 
Gmina przeznaczyła na ten cel 1,5 mln zł. Na działce 761/7 
stanie jednokondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej 
122 m², 11 boksów dla psów dużych i 27 dla psów małych, 
powstanie też wybieg dla psów. Istniejący kontener zostanie 
zaadaptowany na pomieszczenie dla kotów. Teren zostanie w 
części utwardzony i ogrodzony. Gmina Dopiewo podpisała 
umowę z wykonawcą 17.01.2019 r. z Przedsiębiorstwem Wie-
lobranżowym Bolesław Spochacz ze Środy Wielkopolskiej. 

Aleksandra Rutyna,  
Kierownik Referatu Inwestycji  

i Gospodarki Komunalnej
Graf. Arch. UG Dopiewo

Koncepcja zagospodarowania 
terenu  pod schronisko dla 
zwierząt w Gminie Dopiewo

Coraz bliżej końca budowy na ul. 
Wiśniowej i Czereśniowej w Skórze-
wie. Ulice te na naszych oczach zyska-
ły nowoczesny wygląd. Koszt budowy: 
4,1 mln zł. Prace budowlane obejmują 
wykonanie jezdni z kostki betonowej i 

Wiśniowa i Czereśniowa w Skórzewie

chodnika po obu jej stronach. Budowa-
ny odcinek ma blisko 1,5 km długości 
(997 m na ul. Wiśniowej i 521 m na ul. 
Czereśniowej). Przy drogach powstają 
o zbliżonej długości kanały deszczowe. 
Zakończenie inwestycji zaplanowano na 

listopad 2019 r. Wykonawcą jest Zakład 
Ogólnobudowlany IZBRUK Maciej Ry-
bicki z Dziedzic.

Aleksandra Rutyna
Fot. Michał Juskowiak

Rozbudowa szkół w Konarzewie i Dąbrowie

Okazałe budynki wyrosły przy 
szkołach podstawowych w Dąbrowie i 
w Konarzewie. Obok przestronnych sal 
gimnastycznych, znajdować się w nich 
będą pomieszczenia dydaktyczne. Stan 
obu obiektów - surowy zamknięty;  za-

awansowanie prac ok.  50%. Obecnie 
wewnątrz budynków zakładane są in-
stalacje i odbywa się tynkowanie. Nowe 
budynki zostaną połączone z istniejącymi 
łącznikami, umożliwiającymi przemiesz-
czanie się bez konieczności wychodzenia 

na zewnątrz. Zagospodarowane zostaną 
tereny przyszkolne. Zakończenie inwe-
stycji, wraz z oddaniem do użytku, za-
planowano na sierpień 2019 r.

Aleksandra Rutyna
Fot. Michał Juskowiak

14 marzec - kwiecień 2019



inwestycje

„Wesoła Kolejka Dixielandowa” wyje-
dzie na drogi Gminy Dopiewo. Kursować 
będzie między Dopiewem a Palędziem. 
Wsiąść do niej będzie mógł każdy. Bę-
dzie konduktor i tekturowe bilety, takie  
jak za dawnych lat – pamiątkowe, bo 
przejazdy będą bezpłatne. Podróżują-
cym towarzyszyć będą maskotki gminne 
DOP i EWO, a przygrywać będzie na 
żywo formacja jazzu tradycyjnego - Di-
xie Company. Wszystko w ramach akcji 
„Kolej na kolej”.

Kolej na kolej

Chętnych na przejażdżkę kolejką tu-
rystyczną zapraszamy 8 maja 2019 r. do 
Dopiewa i do Palędzia. Trasa przejazdu 
wieść będzie od węzła przesiadkowego 
przy stacji kolejowej Dopiewo do węzła 
przesiadkowego przy stacji kolejowej w 
Palędziu i z powrotem. Przejazd odbywać 
się będzie drogami Gminy Dopiewo i 
obejmować będzie wybudowany w ubie-
głym roku pierwszy odcinek drogi wzdłuż 
torów między Dąbrówką a Palędziem. 
Początek wydarzenia: w Dopiewie o godz. 

10.00., ostatni kurs – ok. godz. 17:00. 
Warto skorzystać z okazji – dojechać do 
Dopiewa lub Palędzia – samochodem, 
rowerem, Poznańską Koleją Metropoli-

talną lub autobusem. Zostawić samochód 
na parkingu, a rower pod wiatą węzła 
przesiadkowego i przesiąść się do „We-
sołej Kolejki”.

W ten sposób Gmina Dopiewo pod-
sumuje inwestycje, które zrealizowała w 
ubiegłym roku w okolicach stacji kolejo-
wych w Dopiewie i w Palędziu – łącznie za 
blisko 20 mln zł. To węzły przesiadkowe 
i droga wzdłuż torów. Udogodnienia te 
mają zachęcać mieszkańców do korzysta-
nia z kolei szynowej jako alternatywnego 
wobec samochodów środka transportu 
- przyjaznego dla środowiska i konku-
rencyjnej pod względem czasochłonności 

Palędzie - początek budowy węzła Okolica dworca w Palędziu

Węzeł  przesiadkowy w Palędziu

Palędzie, węzeł przesiadkowy
Dopiewo, obydwa węzły wyposażono w elektroniczne tablice informacyjne

Droga wzdłuż torów Palędzie - Dąbrówka
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alternatywy dla samochodu. W kwadrans 
z Dopiewa i 2 minuty krócej z Palędzia 
można  dojechać na dworzec główny w 
Poznaniu. Do stacji można z kolei dostać 
się busami, autobusami, samochodami 
i rowerami. Nie ma szybszego sposobu 
pokonania dystansu, jaki dzieli obydwie 
miejscowości z centrum Poznania niż 
Poznańska Kolej Metropolitalna, która 
od połowy zeszłego roku częściej kursu-
je w obie strony. Gmina Dopiewo była 
jednym z uczestników projektu PKM, 
mającego na celu wprowadzenie dodatko-
wych kursów przed rokiem. Partycypuje 
finansowo w tym rozwiązaniu.

Zmieniły się  okolice stacji kole-
jowych w  Gminie Dopiewo, zyskując 
na estetyce i funkcjonalności. Parking 
węzła w Dopiewie mieści 100 samocho-
dów, wydzielono tu 8 miejsc dla nie-

Parking węzła w Dopiewie

Wiata na rowery  - węzeł w Palędziu

Wiata rowerowa węzła przesiadkowego w Dopiewie

Palędzie - informacja elektroniczna o dostępności miejsc na parkingu węzła

węźle w Palędziu pozwala zaparkować 
127 samochodów. Znajdują się na nim 3 
miejsca dla niepełnosprawnych i 2 dla 
autobusów. Powstał tu ponad 400-me-
trowy odcinek drogi - od skrzyżowania 
z ul. Poznańską  do  skrzyżowania z ul. 
Kolejową, z chodnikiem i ścieżką rowe-
rową. Stanęły tu ekrany akustyczne z 
furtką, osłaniające sąsiednie osiedle. 
Teren obu węzłów jest monitorowany 
przez systemy kamer i doświetlony 
lampami ulicznymi. O dostępności 
miejsc na parkingach powstałych przy 
obu stacjach  informują tablice elektro-
niczne. Są wiaty rowerowe, info-kioski 
i ławki.

Projekt jest współfinansowany przez 
Unię Europejską z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego 2014 – 2020.

Adam Mendrala 
Fot. Michał Juskowiak 

Graf. Michał Juskowiak

pełnosprawnych. Przebudowano też 
drogi. Wzdłuż ul. Laserowej powstał 
ciąg pieszo – rowerowy. Parking przy 
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255 razy interweniowała w lutym 
2019 r. dopiewska Straż Gminna. Najwię-
cej, bo 109, było kontroli porządkowych 
(spalanie odpadów, numery porządkowe, 
kanalizacja). O połowę mniej kontrola 
ruchu drogowego –  55 (parkowania i 
zajęcia pasa drogowego), a także kontroli 
bezpieczeństwa (placówek oświatowych, 
obiektów komunalnych, placów zabaw, 
parków) – 54. Zwierząt dotyczyło 37 in-
terwencji.                                                                                                           

Kronika Straży Gminnej
Wybrane interwencje 
9.02.2019 - Skórzewo, ul. Działkowa: 

pobrano próbkę popiołu do analizy, 
ze względu na podejrzenie spalania 
odpadów w piecu CO.

12.02.2019 -  Gołuski, ul. Szkolna: za-
nieczyszczenie drogi przez pojazdy z 
budowy – ustalono i ukarano sprawcę 
wykroczenia.

14.02.2019 r. – Dąbrówka, ul. Komor-
nicka: zanieczyszczenie drogi przez 
pojazdy z budowy – ustalono i uka-
rano sprawcę wykroczenia.

20.02.2019 r. – Dąbrówka, droga serwi-
sowa do Gołusek - odpady komunalne 
pozostawione w pasie drogi – usta-
lono i ukarano sprawcę wykroczenia.

20.02.2019 r. – Zakrzewo, ul. Gajowa 
- gromadzenie odpadów budowla-
nych – ustalono i ukarano sprawcę 
wykroczenia.

Jacek Olejniczak,  
Komendant Straży Gminnej

Posiadanie psa wiąże się z obowiąz-
kami, jakie nakłada na właścicieli czwo-
ronogów prawo. Każdy posiadacz psa 
zobowiązany jest do wyprowadzania go 
na smyczy, a w przypadku psów uznanych 
za rasy agresywne również w kagańcu. 
Gdy pies znajduje się na posesji należy 
pamiętać o zamykaniu furtek i bram 
wjazdowych, aby uniknąć wybiegania 
psa poza teren posesji. Decydując się 
na posiadanie psa, właściciele posesji 
powinni zabezpieczyć ogrodzenie w taki 
sposób, aby pies nie miał możliwości 

Właściciela psi obowiązek
przeskoczenia przez nie. Przebywanie 
psa bez nadzoru poza terenem posesji 
stwarza niebezpieczeństwo dla osób po-
stronnych i dla samego psa. Obowiązkiem 
każdego właściciela psa jest posiadanie 
aktualnych szczepień pupila. 

Prosimy o zgłaszanie Straży Gminnej 
w Dopiewie lub na Policję, przypadków 
gdy:
• napotkacie Państwo bezpańskiego 

psa, lub psa który nie jest prowa-
dzony na smyczy

• miało miejsce pogryzienie przez psa

• dowiedzieliście się o przetrzymy-
waniu zwierząt w złych warunkach. 

Przepisy prawne, regulujące obowiąz-
ki wynikające z utrzymania czworono-
gów, zawarte są w:
• ustawie z 21 sierpnia 1997 r. o 

ochronie zwierząt (tekst jednolity 
D.U.2019.122),

• Kodeksie Wykroczeń (Dz.U.2018.618 
t.j.) 

• Uchwale Rady Gminy Dopiewo 
nr XXI/291/16 z dnia 29 sierpnia 
2016 r.

st. insp. Tomasz Strugacz,  
Strażnik Gminny.

Komisariat Policji w Dopiewie odno-
tował w lutym następujące wydarzenia:

Nietrzeźwi kierujący
-  01.02.2019 - Gołuski – PPO – wynik 

– 0.28 mg/l
-  14.02.2019 – Gołuski – PPO – wynik 

– 0.66 mg/l

Narkotyki
-  Posiadanie marihuany: - 15.02.2019 – 

Dopiewo, (2.22 grama) - zatrzymany

Kradzieże
-  Kradzież grila – Volvo S60 – 1.02.2019 

– Dąbrówka
-  Kradzież portfele – 8.02.2019 - Skó-

rzewo, Biedronka
-  Kradzież grila – Volvo V60 – 

15.02.2019 – Dąbrówka
-  Kradzież pojazdu – Peugeot 208 (rocz-

nik 2012) - 18.02.2019 – Dopiewiec

Włamania
-  Włamanie do domu – 18.02.3019 – 

Zakrzewo – straty 100.000 zł
-  Włamanie do domu – 26.02.2019 

– Dąbrówka –– straty 20.000 zł 
(biżuteria).

 st. asp. Przemysław Waliński, 
Kierownik Ogniwa Prewencji 

Komisariatu Policji  w Dopiewie

Kronika Policyjna Zgłoś pomocnego policjanta
Do końca maja 

2019 r. można zgła-
szać kandydatu-
ry policjantów do 
konkursu „Policjant, 
który mi pomógł”. 
Jego inicjatorem 
jest Ogólnopolskie 
Pogotowie dla Ofiar 
Przemocy w Rodzi-
nie „Niebieska Linia” 
Instytutu Psycholo-
gii Zdrowia Polskie-
go Towarzystwa Psy-
chologicznego. To już 
jego 12 edycja.

Istotą konkursu jest wyróżnienie po-
licjantów, którzy charakteryzują się wy-
jątkowym profesjonalizmem, empatyczną 
postawą i umiejętnościami w obszarze 
indywidualnej pomocy osobom dotknię-
tym przemocą w rodzinie. Laureatów 
konkursu (5 osób) wybiera kapituła, 
w skład której wchodzą pracownicy 
Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, 
laureaci ostatnich trzech edycji konkursu 
i przedstawiciel Biura Prewencji KGP. 
Wybór odbywa się na podstawie analizy 
uzasadnień zawartych w formularzach 
zgłoszeniowych.

Zgłaszającym może być osoba indy-
widualna, instytucja lub organizacja. 
Organizatorzy czekają na zgłoszenia 

do 31 maja 2019 r. Można je wysyłać 
na skrzynkę e-mailową: pogotowie@
niebieskalinia.pl lub pocztą tradycyjną 
na adres: „Niebieska Linia”, 02-121 War-
szawa, ul. Korotyńskiego 13. Formularz 
zgłoszeniowy i regulamin dostępne są 
na stronie internetowej www.policjant.
niebieskalinia.pl .

Podczas dotychczasowych 11 edycji 
wyłoniono 55 laureatów. Byli to funk-
cjonariusze reprezentujący zarówno 
służbę prewencyjną, jak i kryminalną. 
Konkurs honorowym patronatem objął 
Komendant Główny Policji. Uroczystość 
wręczenia wyróżnień zostanie wpisana 
w Centralne Obchody Święta Policji.

KGP
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bezpieczeństwo

Twórz z nami  
„Czas Dopiewa”

Zapraszamy Państwa do współtwo-
rzenia czasopisma, teksty, zdjęcia, infor-
macje o wydarzeniach, tematy którymi 
warto się zająć można przesyłać pod 
adres: czas@dopiewo.pl

Luty 2019 r. zapisał się w kronikach 
strażackich naszych jednostek Ochot-
niczej Straży Pożarnej – w Dopiewie, 
Palędziu i Zakrzewie - jako miesiąc spo-
kojny pod względem liczby interwencji. 
Strażacy gasili pożary, pomagali poszko-
dowanych na drogach, ale zdarzeń tych 
było mniej niż w poprzednich miesiącach.

Ugasili  trzy pożary sadzy w komi-
nach - w Dopiewie przy ul. Poznańskiej 
(8.02) i ul. Bukowskiej (12.02), a także 
w Zakrzewie przy ul. Brzozowej (24.02, 
godz. 9:00). Warto regularnie korzystać 
z usług kominiarzy i czyścić kominy, żeby 
w przyszłości uniknąć tego rodzaju kło-
potów. Bitwy z pożarem trawy musieli 

stoczyć druhowie z Palędzia i Zakrzewa 
- w Dąbrówce (24.02, 19:20) i w Gołu-
skach (25.02, godz. 16:20).

Fałszywe okazały się alarmy wywo-
łane błędami czujek systemów alarmo-

Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej

wych – dwa w firmie mieszczącej się w 
Zakrzewie przy ul. Przemysłowej (9.02, 
godz. 20:40 i 10.02, godz. 22:20), jeden 
w Dąbrowie w firmie przy ul. Bukowskiej 
(22.02, godz.11:45). 

Auto osobowe, całkowicie objęte 
pożarem, zastali strażacy z Dopiewa i 
Palędzia na 152 km autostrady A2 (PPO 
Gołuski, 14.02 o godz. 23:30) - z miejsca 
wypadku do szpitala została przewiezio-
na jedna osoba; do zdarzenia doszło na 
drodze  między Gołuskami a Plewiskami 
(12.02, godz. 14:15). 

Wypadki komunikacyjne miał miej-
sce także na drodze wojewódzkiej 307 
– na wysokości Zakrzewa (1.02, godz. 
7:50) i Dąbrowy (5.02, godz. 11:15) oraz 
przy zjeździe z drogi ekspresowej S-11 

(7.02, godz. 9:00), gdzie w wyniku zde-
rzenia 3 samochodów do szpitala trafiła 
jedna z poszkodowanych  osób. 

Strażacy neutralizowali też plamy 
substancji ropopochodnych - w Skó-
rzewie na rondzie przy ul. Malwowej 
(12.02, godz. 16:20) i w Palędziu na ul. 
Pocztowej (27.0 2, godz.14:50).

AM, współpraca TŁ, KP, WD
Fot. Arch. OSP Dopiewo  

i OSP Palędzie
Jednostki OSP z Gminy  

Dopiewo prowadzą własne  
profile na fb: OSP KSRG Dopiewo, 

OSP Palędzie, OSP Zakrzewo.

Jednostki Ochotniczej Straży Pożar-
nej z Gminy Dopiewo mają za sobą do-
roczne zebrania sprawozdawcze. Odbyły 
się one: 1 marca w Palędziu, 10 marca 
w Zakrzewie i 16 marca w Dopiewie. 
Podczas nich strażacy podsumowali 
działalność w 2018 r. Po odczytaniu 
sprawozdań z działalności, sprawozdań 
finansowych i  komisji rewizyjnych, stra-
żacy jednogłośnie  w każdej z jednostek 
udzielili zarządom absolutoriów.

Oprócz członków OSP, na co dzień 
biorących udział w akcjach ratowniczo-
-gaśniczych, honorowych i wspierających, 
wśród uczestników zebrań nie zabrakło 
gości z poznańskiej Państwowej Straży 

Po zebraniach strażackich

Pożarnej, sołtysów i członków rad so-
łeckich, przedstawicieli władz samorzą-
dowych Gminy Dopiewo, w tym Wójta 
Gminy Dopiewo – Adriana Napierały.  

Omówiono zrealizowane w ciągu roku 
przedsięwzięcia. Wyrażono zadowolenie 
z nowych samochodów dla OSP Dopie-
wo i OSP Zakrzewo, pozyskanych przy 
współpracy z samorządem gminnym i 

z modernizacji budynku OSP Palędzie. 
Podkreślono dobrą współpracę jednostek 
OSP ze sobą i z samorządem, a także 
efektywność działań. Podziękowano stra-
żakom za udział w akcjach ratowniczo-
-gaśniczych, zaangażowanie i mobilność.  

Prawie 400 razy wyjeżdżali w 2018 r. 
strażacy z Gminy Dopiewo do akcji - do: 
pożarów, wypadków drogowych, innych 
miejscowych zagrożeń. Byli zaangażo-
wani w zabezpieczenie festynów, imprez 
kulturalno-rozrywkowych i sportowych, 
procesji kościelnych, itp. Przeprowadza-
li pokazy dla ludności oraz pogadanki 
w szkołach i przedszkolach. Brali udział 
w ćwiczeniach i szkoleniach. 

Relacje z zebrań dostępne są 
na stronie dopiewo.pl

Paweł Jurga, Prezes Zarządu 
Gminnego OSP w Dopiewie
Fot. Archiwa jednostek OSP
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prawo / historia

Zarząd Spółki Wodnej do Eksploata-
cji Wodociągu w Dopiewie zaprasza na 
Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, 
które odbędzie się w 3 kwietnia 2019 r.  
o godz. 18.00 w „Domu Strażaka” ul. 
Szkolna 21 w Dopiewie. 

Zebranie Grupy nr III odbędzie się 
28 marca 2019 r. o godz. 18.00 w Szkole 
w Więckowicach. Zebranie Grupy nr I i 
II odbędzie się 1 kwietnia 2019 r. o godz. 

Zebrania Spółki Wodnej
18.00 w „Domu Strażaka” ul. Szkolna 
21 w Dopiewie.

Zarząd Spółki Wodnej
Spółka Wodna do Eksploata-

cji Wodociągu w Dopiewie
62-070 Dopiewo, ul. Łąkowa 1a 

tel.: 61 8 942 735    
email: biuro@swdopiewo.pl

Jakie są przesłanki udzielenia rozwo-
du?  Gdy małżonkowie nie widzą żadnych 
szans na dalsze kontynuowanie związku 
małżeńskiego – z różnych przyczyn (np. 
braku porozumienia, różnicy charakte-
rów, itd.), na myśl przychodzi decyzja 
o rozwodzie. 

Należy pamiętać, że zgodnie z pol-
skim ustawodawstwem, koniecznym i 
podstawowym warunkiem dopuszczalno-
ści rozwodu, jest wystąpienie zupełnego i 

Rozwód trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. 
Oznacza on zerwanie wszelkich więzi 
między małżonkami tj.: duchowych, fi-
zycznych i gospodarczych. O trwałości 
rozkładu można mówić wówczas, kiedy 
pomiędzy małżonkami nie jest możliwy 
powrót do wspólnoty małżeńskiej na 
wszystkich ww. trzech płaszczyznach. 
Dla uznania, że między małżonkami brak 
jest więzi emocjonalnej, wystarczający 
jest zanik uczuć. Brak zbliżeń fizycz-
nych przez dłuższy czas jest kolejnym 
objawem rozkładu małżeństwa. Z kolei z 
brakiem wspólnoty gospodarczej mamy 
do czynienia wówczas, gdy małżonkowie 
nie prowadzą wspólnego gospodarstwa 
domowego, nie podejmują wspólnie de-
cyzji gospodarczych, nie działają dla 
dobra rodziny.

Każda sytuacja, uzasadniająca w oce-
nie małżonków, orzeczenie rozwodu jest 
oceniana indywidualnie. Ustanie jed-
nej z więzi może bowiem w konkretnym 
przypadku nie stanowić objawu rozkładu 

pożycia, jeśli wynika to z okoliczności 
od małżonków niezależnych (np. brak 
współżycia z uwagi na chorobę, osobne 
zamieszkiwanie z uwagi na charakter 
pracy). 

Gdy między małżonkami doszło 
do trwałego i zupełnego rozkładu po-
życia małżeńskiego (tzw. zachodzą 
tzw. pozytywne przesłanki rozwodu), 
a jednocześnie nie zachodzą przesłanki 
negatywne takie jak: sprzeczność roz-
wodu z dobrem małoletnich dzieci, z 
zasadami współżycia społecznego lub 
żądanie rozwodu przez małżonka wy-
łącznie winnego rozkładu, sąd rozwiąże 
małżeństwo przez rozwód. 

Decyzja o rozwodzie winna być prze-
myślana i poprzedzona stwierdzeniem, że 
brak jest szans na ratowanie małżeństwa. 

Klaudia Siutkowska, Adwokat
Kancelaria Adwokacka  

Klaudia Siutkowska
www.siutkowska.pl

Kiedy w listopadzie 2018 r. obcho-
dziliśmy 100. rocznicę odzyskania nie-
podległości, we Francji obchodzono 100. 
rocznicę zakończenia I wojny światowej. 
Z tej okazji w Naszej francuskiej gminie 
partnerskiej  Maen – Roch, w ratuszu w 
Saint-Brice-en-Coglès , została zorgani-
zowana wystawa poświęcona I wojnie 
światowej. 

Jeden z paneli wystawowych został 

 Akcent polski na francuskiej wystawie 

poświęcony Polsce, a w szczególności – 
ze względu na łączące nas partnerstwo 
-  naszej Gminy. Na panelu mieszczono 
tekst w języku francuskim o treści: 

„W 1795 r.  Polska utraciła ostatecznie 
niepodległość i zniknęła z mapy Euro-
py. Mieszkańcy terenów Polski  zostali 
wcieleni w skład trzech mocarstw: Prus, 

Austrii i Rosji. W 1914 r. w chwili wy-
buchu I wojny światowej, Polacy byli 
powoływani do służby wojskowej za-
równo w armii niemieckiej, austriac-
kiej oraz rosyjskiej, niejednokrotnie 
walcząc przeciwko sobie. Mieszkańcy 
terenu Gminy Dopiewo, wchodzącego 
w skład Cesarstwa Niemieckiego, byli 
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powoływani do służby wojskowej w ar-
mii niemieckiej. Trudno ustalić liczbę 
osób – mieszkańców Gminy Dopiewo 
służących w armii niemieckiej. W czasie 
tej okrutnej i krwawej wojnie, trwającej 

4 lata  zginęło ponad 110 mieszkańców 
Gminy Dopiewo, walczących na różnych 
frontach w wielu miejscach Europy: 
w Białorusi, na Ukrainie, w Rumuni, 
Włoszech i we Francji (Verdun, Ailles, 

Yser, Pierrepont, Bruyeres, Montdidier, 
Herleville, Mailly, Morlancourt etc.).”

Wspomniano również o powołaniu 
armii polskiej we Francji (Błękitnej Ar-
mii) i jej udziale w I wojnie światowej, a 
także o wybuchu Powstania Wielkopol-
skiego i uzyskaniu Niepodległości przez 
Polskę. Pokazano fotografie pochodzą-
ce ze zbiorów Eligiusza Tomkowiaka z 
Dopiewa, przedstawiające Dopiewo  
z początku XX w.

 dr Piotr Dziembowski

GBPiCK w Dopiewie – filia Dąbrówka 
serdecznie zaprasza wszystkich chętnych 
na zwiedzenie wystawy 

Wystawę „Jak to dawniej bywało” 
można oglądać do 17 maja w godz. otwar-

cia filii GBPiCK w Dąbrówce (rotunda 
szkoły przy ul. Malinowej). Organiza-
torzy zapraszają nie tylko miłośników 
średniowiecza. Oprócz zwiedzania, 
umówione telefonicznie grupy zorga-
nizowane, mogą na miejscu i posłuchać 
o historii prezentowanych przedmiotów 

Jak to dawniej bywało
i  ciekawostkach z epoki.  

 Na wystawie są reprezentowane 
rekonstrukcje przedmiotów głównie 
z XIII w. Można zobaczyć, jak kiedyś 
wyglądały ubiory, co wkładały Panie, 

a co Panowie. Pokazane są skrzynie 
drewniane i wiklinowe, służące zarów-
no do przechowywania dobytku, jak i 
jego transportowania. W średniowieczu 
zdarzało się spotkać rycerza, tak więc 
można zapoznać się z ich uzbrojeniem. 
W zbrojowni zobaczymy miecze, topory, 

włócznie, hełmy, kolczugi, łuki oraz strza-
ły. Sercem każdego domu jest kuchnia. 
Również tutaj. I tak zamiast kuchenki na 
środku znajdziemy trójnóg z kociołkiem 
i rusztem, obok wiadro z wodą, dzieżę 
do wyrobu chleba, ale także i naczynia z 
których jedzono i pito.  I jak na bibliotekę 
przystało, jest również małe skryptorium 
wraz z tabliczkami woskowymi, papierem 

czerpanym, piórami gęsimi czy pieczęcią 
lakową. A wszystko to oświetlone, jak to 
w średniowieczu bywało małą latarenką 
pergaminową.

Katarzyna Pieszczoch
GBPiCK w Dopiewie -  

Filia w Dąbrówce
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filozofia / tradycja

„ Wszystkie rzeczy mają swój czas a 
on  swym zamierzonym biegiem prze-
mija  szybko i niezmiennie.” - Te słowa 
definiują naszą rzeczywistość, która jest 
zmienna i kształtowana w kontekście 
czasu, w którym przychodzi nam żyć. 
Pojęcia, wartości,  słowa, nasze działania 
zmieniają się na tyle, że mogą zatracić 
ich dotychczasowy  sens.

 Zmieniają się relacje członków ro-
dziny, upadają autorytety, a pojęcia, ta-
kie: jak honor, lojalność i prawowitość 
traktowane są jak archaizmy.

W renesansie bardzo popularne 
było słowo humanista, z łac. humanitas 
„człowieczeństwo, ludzkość, humanus 
„ludzki”. W tym okresie oznaczało ono 
człowieka wykształconego, znawcę kul-
tury antycznej, greckiej, ale też dbającego 
o innych, szanującego ludzką godność , 
wspierającego  jego rozwój. Bardzo szero-
kie pojęcie, ale też ogromne możliwości 
działań na rzecz pięknego współistnienia 
wszystkich istot żyjących na tej ziemi.

Czy współcześnie rozumiemy kim 
jest humanista, lub kim mógłby być ? 
Czy są jeszcze wartości, których mógłby 
bronić lub walczyć o nie?.

„Człowiek ma w życiu dwa wyjścia: 
kształtować rzeczywistość lub poddać 
się jej” (Józef Brodski). 

 Poznając teksty  literackie, oglądając 
dobre, wartościowe filmy, rozglądając 
się wokół, zatrzymując się na chwilę, by 
zapytać: „Po co?” i „Dlaczego?” dotrzemy 

Być humanistą
do prawdy , która uporządkuje nam sys-
tem wartości. Dzięki temu mamy szansę 
tworzyć świat wokół siebie piękniejszy, 
bez okrucieństwa, przemocy i strachu. 
Mamy szansę nauczyć się szanować 
innych ludzi z ich odmiennością, bez 
stawiania warunków. Lektura tekstów 
kultury, znajomość tradycji, szacunek 
dla przeszłości jest rozmową piękną , 
międzypokoleniową. Ona buduje naszą 
tożsamość, nasze zachowania. Stanowi 
o wyborach i w efekcie kształtuje nas 
samych. To , czy potrafimy odpowiedzieć 
na pytanie: „Kim jestem? Skąd pocho-
dzę? Dokąd zmierzam?” Jest odpowiedzią 
na kolejne: „Jakie jest moje miejsce we 
współczesnym świecie?” Prawdę o nim 
można usłyszeć wszędzie, wystarczy się 
rozejrzeć. Można ją odczytać w utworach 
literackich, obrazach, innych tekstach 
kultury. Jest to prawda o świecie ludzkim, 
o naszym świecie. Tylko od nas zależy 
czy potrafimy się w tę prawdę wsłuchać, 
czy będziemy umieli ją wychwycić, czy 
skorzystamy z tej wiedzy. 

Humanista to człowiek otwarty na 
świat i ludzi, stawiający pytania o sens 
życia, dociekliwy i ciekawy wszystkiego. 
Piękny w swojej mądrości i wszechstron-
ności. Zainteresowany  tym, co wokół,  
tolerancyjny i otwarty na nowe. Uczący 
się całe życie, ale pokorny wobec ogro-
mu tej wiedzy, której jeszcze nie zdążył 
odkryć. Człowiek wielu pasji, potrafiący 
znaleźć sposób na wyrażanie siebie. To 

człowiek kochający i szanujący przyrodę. 
Mający ogromną wrażliwość,  dlatego 
reagujący  na każde cierpienie, nie tylko 
ludzkie.

Humanista ma taką trudno uchwytną 
ogładę, wie jak z każdym rozmawiać, 
jak się zachować, jak odpowiedzieć na 
trudne pytanie, a jak nie wie, to umie 
tej odpowiedzi poszukiwać. To, ogólnie 
mówiąc, ktoś, kto w tym zapędzonym 
świecie, w którym zatracają się najważ-
niejsze wartości, mógłby być autorytetem 
dla wszystkich, niezależnie od wieku. W 
gruncie rzeczy każdy z nas potrzebuje 
jakiś wzorców. 

 Jesteśmy przekonani, że świat należy 
do nas. Rzadko zdajemy sobie sprawę, 
że i my jesteśmy dla świata. Nie możemy 
więc ciągle brać, musimy także dawać 
z siebie. Tym bardziej, że nie możemy 
zagarnąć wszystkiego, co świat nam 
podaje, bo nie wszystko jest warte na-
szej uwagi. Im więcej inwestujemy w 
swój rozwój intelektualny, tym więcej 
możemy dać innym.

 Warto pracować nad sobą, rozwijać 
się, czytać i uczestniczyć w wartościowych 
działaniach. Warto być dobrym dla in-
nych, uśmiechać się i otworzyć  na świat. 
Warto być tolerancyjnym rozumiejąc, że 
każdy ma prawo do poszukiwań własnej 
drogi, która zaprowadzi go do szczęścia. 

Bądźmy humanistami, niezależnie od 
wykształcenia, pozycji społecznej, statu-
su materialnego, bo warto być dobrym i 
ciekawym człowiekiem -  współczesnym  
humanistą.

Małgorzata Grobelna, Zakrzewo

Podajemy informacje parafialne, do-
tyczące święcenie potraw i Wigilii Pas-
chalnej w Wielką Sobotę - 20 kwietnia 
2019, poprzedzającą pierwszy i drugi 
dzień świąt.
Parafia pw. św. Urszuli Ledó-
chowskiej w Dąbrówce 
Wielka Sobota - święcenie potraw:
Dąbrówka - przy Kaplicy: 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00
21.00 - Wigilia Paschalna zakoń-
czona Procesją Rezurekcyjną
 
Parafia pw. Nawiedzenia  
Najświętszej Marii Panny  
w Dopiewie 
Wielka Sobota - święcenie potraw:
Dopiewo - Kościół: 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00
21.00 - Wigilia Paschalna zakoń-
czona Procesją Rezurekcyjną
 
Parafia pw. NMP Królowej Ko-
rony Polskiej w Zakrzewie 
Wielka Sobota - święcenie potraw:
Zakrzewo - przy Kościele: 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 i 15.00
21.00 - Wigilia Paschalna zakoń-
czona Procesją Rezurekcyjną

Dokąd ze Święconką?
 
Parafia pw. św. Marcina  
i św. Piotra w Okowach  
w Konarzewie 
Wielka Sobota - święcenie potraw:
Konarzewo - 10.00, 
11.00,12.00, 13.00 i 14.00
Lisówki (wieś) - 11.00
Trzcielin - 11.15
Lisówki DPS - 11.30
Dopiewiec (kaplica) - 12.30
Gołuski (świetlica) - 12.45
Chomęcice - 13.00
Wypalanki/Glinki - 13.15
21.00 - Wigilia Paschalna zakoń-
czona Procesją Rezurekcyjną

Parafia pw. św. Wawrzyńca  
w Niepruszewie 
Wielka Sobota - święcenie potraw:
Drwęsa, przy Kapliczce -12.30
Więckowice - przy Kaplicy - 12.40
Niepruszewo - 13.00
20.00 - Liturgia Światła
 

Parafia pw. św. Marcina  
i św. Wincentego  
M. w Skórzewie 
Wielka Sobota - święcenie potraw: 
Skórzewo - w Kościele 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 i 14.30
Skórzewo - ul. Skórzewska 11.00
Wysogotowo - przy świetlicy 11.15
Dąbrowa - ul. Rol-
na przy sklepie 11.30
Dąbrowa - na placu przy 
ul .Piaskowej 11.40
21.00 - Wigilia Paschalna zakoń-
czona Procesją Rezurekcyjną

Parafia pw. Św. Rity w Lusówku 
Wielka Sobota - święcenie potraw:
Pokrzywnica, przy Krzyżu u 
zbiegu ul. Dworskiej, Pokrzyw-
nickiej, Łowieckiej: 10.40
Sierosław - Kaplica na Rodzinnych 
Ogródkach Działkowych IV: 11.00
20.00 - Wigilia Paschalna zakoń-
czona Procesją Rezurekcyjną

Opracowanie: B. Spychała
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Nie tak dawno pisaliśmy o potrawach, 
które miały nas rozgrzewać zimą, a tu 
przyszła wiosna - czas i radości życia. 

Wiosna kojarzy się nam ze święta-
mi, które w kulturze chrześcijańskiej 
związane są z odrodzeniem, to Święta 
Wielkanocne. Są to niezwykle barwne 
i piękne święta. 

Radość po poście, kiedyś ściśle u nas 
przestrzeganym, objawia się w wielu 
religijnych i ludowych obrzędach. Na-
leży do nich m.in. Wielka Sobota. Jest 
ona dniem radosnego oczekiwania. To 
właśnie w ten dzień święci się pokarmy. 
Przynosimy je  w pięknie ozdobionym 
koszyczku. Zwyczaj święcenia po-
karmów narodził się w VIII w., nie-
mniej jednak do Polski dotarł dopiero 
w średniowieczu. Początkowo święcono 
wszystko to, czym raczono się w czasie 
Świąt. Mieszczanie nie przynosili jadła 
do kościoła, tylko to ksiądz kolędował 
po domach i je święcił. 

W naszej Gminie przez wiele lat w 
Wielką Sobotę, wszyscy mieszkańcy 
ustawiali się przy przydrożnych krzy-
żach lub figurach z barwnymi i pełnymi 
koszykami, czekając na księdza, który 
święcił pokarmy. A ambicją wielką  każ-
dej pani domu było mieć najpiękniejszy 
koszyczek, serwetka biała musiała być 
mocno wykrochmalona i jeszcze ręcznie z 
koronki zrobiona. Krzyże były przybrane 
wiosennymi kwiatami i wstążkami. Z bie-
giem czasu, zmieniono zwyczaj święcenia 
pokarmów  i przeniesiono go do kościoła.  
W przygotowanym przez nas koszycz-
ku powinno znaleźć się przynajmniej 
8 potraw. Nie może w nim zabrak-
nąć:                                                                                                                                       
-  Baranka - figurki wykonanej z 

ciasta, lukru lub masła. Baranek 
odwołuje się do zwycięstwa życia 
nad  śmiercią i odkupienia grzesz-
ników, przez śmierć Jezusa na krzyżu 
w Wielki Piątek.

-  Jajka - podobnie jak baranek jest 
symbolem triumfu życia nad śmier-
cią. To również oznaka płodności i 
odradzającego się życia. Dzielenie 
się nim umacnia rodzinne więzi. 
Malowanie pisanek wywodzi się z 
pogańskiego święta Jare, rozpoczy-
nającego wiosnę.

-  Wędlin - w tym pieczeni i pasztetów. 
Mają zapewnić zdrowie, płodność i 
dostatek całej rodzinie.

-  Chleba - wkładamy na znak prze-
miany, jaka dokonała się podczas 
Wielkiego Czwartku. Wtedy Chry-
stus przemienił swoje ciało w chleb, 
częstując nim apostołów podczas 
ostatniej wieczerzy. Symbolizuje 
pomyślność oraz dobrobyt.

-  Chrzanu - to przede wszystkim 
oznaka ludzkiej siły.

Wiosenne i świąteczne inspiracje 
-  Soli - symbolizuje oczyszczenie.
-  Pieprzu - odwołuje się do symboliki 

gorzkich ziół.
-  Ciasto - pojawiło się w koszyczkach 

stosunkowo niedawno. Najczęściej 
wkładamy do koszyka niewielką ba-
beczkę lub małego mazurka. Bardzo 
ważne w tradycji jest to, aby ciasto 
przygotować samodzielnie, ponieważ 
symbolizuje ono nasze umiejętności 
i sprzyja ich pogłębianiu.

Oprócz potraw w koszyku, bardzo 
ważne jest również znalezienia miejsca 
na bazie i bukszpan. Bukszpan to na-
dzieja chrześcijan na zmartwychwstanie 
i nieskończoność ich życia. Wierzbowe 
bazie według pradawnych wierzeń za-
pewniają nagrodę w niebie. 

Śniadanie wielkanocne rozpoczyna 
dzielenie się poświęconym jajkiem, co 
podobne jest w swej formie i symbo-
lice do bożonarodzeniowego, łamania 
się opłatkiem. Święta Wielkanocne to 
czas, gdy z przyjemnością odwiedzamy 
swoich bliskich i przyjaciół. Siedząc 
przy świątecznym stole, w wyjątkowym 
i podniosłym nastroju, mamy okazję do 
spotkań, długich rozmów i spożywania 
specjałów wielkanocnych.     

Tradycyjne, ale inne
Przepisy na tradycyjne dania wiel-

kanocne zazwyczaj przekazywane są z 
pokolenia na pokolenie, ale każda młoda 
gospodyni lubi eksperymentować i do-
dać swój współczesny akcent do menu, 
uzupełniając tradycyjne smaki. Wielka-
nocny stół można urozmaicić  daniami, 
które luźno nawiązują do tradycji, a będą 
dopasowane do gustów naszej rodziny. 

Biała kiełbasa zapiekana 
pod pierzynką

Składniki
-  5 szt. kiełbasy białej surowej (liczba 

zależy od tego, ilu mamy domowni-
ków),

-  6 plasterków boczku parzonego, 
-  0,5 czerwonej papryki, 
-  1 kg kapusty kiszonej,
-  3 szt. cebuli,
-  20 g żółtego sera,
-  majeranek,
-  olej,
-  pieprz czarny młotkowany,
-  czosnek 3 ząbki,
-  świeża bazylia.
 

Przygotowanie
Drobno pokrojony czosnek, boczek 

i paprykę dusić na oleju do miękkości 
.Dodać pokrojoną cebulę i wszystko 
zeszklić, dodać kiszoną kapustę i du-
sić jeszcze około 15 minut.   Doprawić 
pieprzem i majerankiem. Do naczynia 
żaroodpornego, wysmarowanego lekko 
oliwą wkładamy na dolną warstwę  po-
łowę  przygotowanej masy. Na to ukła-
damy zrumienioną uprzednio kiełbasę i 
przykrywamy pozostałą masą. Wstawia-
my do piekarnika na 20 minut w temp. 
200 stopni. Pod koniec przykrywamy 
plastrami żółtego sera lub posypujemy 
utartym żółtym serem. Zapiekamy w 
piekarniku do momentu, kiedy ser się 
rozpuści. Do dekoracji dodajemy pieprz 
młotkowany i świeżą bazylię lub drobno 
pokrojoną surową paprykę.
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Schab pieczony w mleku 

Składniki
- 1 -1,5 kg schabu,
- 10 ząbków czosnku, 
- 750 ml  wrzącego mleka 3,2%, 
- 3 suszone śliwki,
- 1 cebula,
- majeranek, sól, pieprz.

Przygotowanie
Ząbki czosnku obierz i pokrój na 

cienkie plasterki. Umyte i dokładnie 
osuszone mięso natrzyj solą, pieprzem i 
majerankiem. Obłóż plasterkami czosn-

ku. Przykryj i wstaw do lodówki, najle-
piej na całą noc. Na drugi dzień schab 
przełóż do żaroodpornej formy, obłóż 
cebulą i śliwkami. Mięso zalej gorącym 
mlekiem (powinno sięgać do 3/4 wy-
sokości mięsa). Wstaw do piekarnika 
nagrzanego do 200 stopni. Po 20 minut 
schab przewróć na drugą stronę, przykryj 
pokrywą i piecz jeszcze 40 minut.  Po 
upieczeniu wyjmij z piekarnika i od-
staw na kilkanaście minut, by mięso 
„odpoczęło”. Wyciągnij je, a ciepły sos 
powstały z karmelizowanego mleka i 
czosnku zmiksuj z 1 łyżką kartoflanki. 

Podajemy na ciepło z wyśmienitym 
sosem czosnkowym lub na zimno jako 
plastry mięsa - do różnych sałatek.

Sernik „ Puchatek”

Składniki
-  5 jajek,
-  200 g białej czekolady (2 czekolady 

100g),
-  200g kremowego białego serka (może 

być zwykł homogenizowany).

Przygotowanie
Rozpuścić białą czekoladę w wodnej 

kąpieli (miska na parze z czekolada). Do 
przestudzonej czekolady dodajemy sto-
piono żółtka i serek. Delikatnie ręcznie 
mieszamy. Ubijamy białka z odrobiną 
soli na bardzo sztywną pianę i dodajemy 
po jednej łyżce, delikatnie mieszając.

Masę przelewamy do miski żarood-
pornej średnicy 18 cm, wyłożonej  pa-
pierem do pieczenia. Miskę wkładamy w 

drugie naczynie lub na blachę, na którą 
wlewamy gorącą wodę do wysokości 2cm. 
Wstawiamy do nagrzanego piekarnika 
na 170 stopni.

Pieczemy przez 15 minut w tempera-
turze 170 stopni. Następnie zmniejszamy 
temp. do 160 stopni i pieczemy przez 
kolejne 15 minut. Zostawiamy sernik 
na kolejne 15 minut w zamkniętym i 
wyłączonym piekarniku.

Sernik jest szybki i bez mąki, moż-
na podawać go z lodami lub owocami. 
Pychota! Zaznaczam że nie jest duży 
ale puchaty i lekki. Zresztą będzie tyle 
różności na świątecznym stole, że można 
być ukontentowanym małą porcją. 

Wesołego Alleluja!
Barbalena, Sołtys Dąbrówki

Fot. Barbara Plewińska

W związku ze zbliżającą się Wielka-
nocą postanowiłam zrobić kompozycję 
roślinną z motywem świątecznym. Za-
praszam do obejrzenia procesu powsta-
wania dekoracji zamkniętej w szkle i 
tworzeniem własnych zielonych dzieł.

Do przygotowania słoika z roślinami 
potrzebne są:
-  duży szklany pojemnik - mój ma 

średnicę 37 cm i podobną wysokość,

Dekoracje świąteczne zamknięte w szkle
-  rękawiczki, pęseta do precyzyjnego 

układania kamieni i drobnych ele-
mentów,

-  węgiel aktywny do odkażenia pod-
łoża,

-  gotowe podłoże, tu ze względu na 
mało miejsca na ziemię, warstwa 
mieszanki do kaktusów zamiast 
warstwy drenażowej,

Szklany pojemnik Rośliny: paprocie, rośliny cebulowe, 
bluszcze w odmianach

Materiały pomocnicze, dekoracje, 
mech, grysy i kolorowy żwir

-  rośliny w małych doniczkach, posta-
nowiłam połączyć wiosenne rośliny 
cebulowe z paprociami, bluszczem 
i fiołkiem rogatym,

-  dodatki, które nadadzą charakter i 
zakryją ziemię tam, gdzie nie sięgają 
młode roślinki.
Pamiętajmy o regularnym przeglą-

daniu słoika pod kątem występowania 
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szkodników i o umiarkowanym podle-
waniu. W związku ze zwiększoną wil-
gotnością, dekoracji w szkle nie trzeba 
podlewać tak często jak roślin w donicz-
kach i warto pamiętać o tym, aby lać 

Wysypanie warstwy podłoża i cienkiej 
warstwy węgla aktywnego w celu 

odkażenia podłoża i zapobiegnięcia 
rozwojowi pleśni. Ważne jest 

także wyprofilowanie podłoża
Sadzenie roślin

Wysypanie żwiru. Ułożenie korzeni, 
kawałków mchów i porostów. 
Umieszczenie między roślinami 

akcentów wielkanocnychwodę delikatnie pomiędzy roślinami, 
a nie bezpośrednio na liście.

Życzę powodzenia w tworzeniu zie-
lonych kompozycji.

Katarzyna Nitschke,
Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni

www.ogrodyamarant.pl
Fot. K. Nitschke

Ostatnie moje fotograficzne wypady 
w teren nie należały do obfitujących w 
oczekiwane wydarzenia. Jak co roku w 
zimowym okresie miałem wielką nadzieję 
na spotkanie z bielikami.

Chociaż nieraz je słyszałem przela-
tujące, czasem tuż nad moim ukryciem, 
to ani razu nie pokazały mi się na oczy. 
Nie wykonałem im też żadnego zdjęcia. 
Tracąc powoli nadzieję na to, że bielik 
zapozuje przez obiektywem, zauważyłem, 
że coraz częściej w pobliżu czatowni poja-
wiają się małe ptaki. Najczęściej sikorki i 
mazurki. Jako, że w tej lokalizacji na nic 
innego do sfotografowania nie mogłem 
liczyć, postanowiłem rozpocząć ich do-
karmianie. Przywiozłem solidną porcję 
zbóż różnego rodzaju, wiaderko ziaren 
niełuskanego słonecznika, kukurydzę, 
pestki od dyni i wiśni.

Bardzo szybko stołówka została 
zlokalizowana przez skrzydlatych go-
ści. Ptaki licznie zaczęły się pojawiać i 
cyklicznie przylatywać po kolejne porcje 
świeżego jadła. Poza sikorkami (bogat-
ka, modra, uboga) i mazurkami, często 
przylatywały trznadle i sójki. Czasem 
zlatywało się stado szpaków. 

Lepszy wróbel w garści
Po zakończonym czatowaniu, przy 

sprzyjającej pogodzie, wybierałem się 

na spacer wzdłuż trzcinowisk, licząc na 
spotkanie z wąsatkami. O ile kilka razy 
udało mi się je usłyszeć, o tyle tylko raz 
zechciały się pokazać. Tak oto w tym 
roku solidne ukrycie na największe ptaki 

Poranny zachód księżyca

Wschód słońca donośnym klangorem witają na łące żurawie
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w Polsce stało się czatownią na ptasią 
drobnicę. Bywa i tak. W sumie to nawet 
mi to odpowiada.

Zazwyczaj, mając do wyboru foto-
grafowanie ptaków „karmnikowych” i 
drapieżnych, bez zastanowienia wybie-
ram te drugie. Podczas ich podglądania 
towarzyszą mi większe emocje, bardziej 

też ekscytują same przygotowania i ocze-
kiwanie na wyjście w teren. Mniejsze 
ptaki stawiam najczęściej na drugim 
miejscu. Stąd w zgodzie z zachowaniem 
fotograficznej różnorodności gatunko-
wej z chęcią wybierałem się na kolejne 
wypady do mojej „bielikowej czatowni”.

Tekst i fot. Michał Bartkowiak 
Autor od grudnia 2015 r.  

publikuje zdjęcia przyrodnicze 
na Facebook’u – na profilu „Dzi-

ka Strona Gminy Dopiewo”. 
Prowadzi też stronę:  

miodybartkowiaka.pl

Sikora bogatka

Trznadel

Wąsatka, samiczka

Mazurek drapie się za uchem

Modraszka z ziarnem kukurydzy

Ciekawska sójka

Pięknie wybarwiony na wiosnę szpak

Trznadel ostrzegawczym piskiem 
przepędza rywali przy stołówce

marzec - kwiecień 2019 25



przyroda

W pierwszej i drugiej części artykułu 
dowiedzieliśmy się, jak, kiedy i dlaczego 
obszar Wielkopolskiego Parku Narodowe-
go, wraz ze znaczną częścią obecnej Polski 
i Europy, znalazł się 20 000 lat temu 
pod przykryciem ogromnego lodowca – 
lądolodu skandynawskiego. Była mowa 
o formach rzeźby terenu stworzonych 
przez lądolód, takich jak moreny czołowe, 
rynny i kotły podlodowcowe - zazwyczaj 
wypełnione wodami jezior, ozy i kemy. 
Dziś przyjrzymy się kolejnym tropom, 
jakie po sobie pozostawił lądolód, ten 
fenomenalny „rzeźbiarz” powierzchni 
Ziemi.

Wędrując po parkowych szlakach 
spotykamy śródleśne oczka wodne. 
Jakże urokliwe. Największym z nich 
i jednocześnie jedynym posiadającym 
nazwę własną, jest oczko wodne Żabiak. 
Znajduje się przy niebieskim szlaku, po-
między Jeziorem Góreckim i Kociołek. 
Chwila obserwacji wystarcza aby zauwa-
żyć, że te małe zbiorniki znajdują się w 
głębokich obniżeniach terenu, o stro-
mych stokach i owalnym kształcie. Jak 
one jednak powstały? Otóż wytapiający 
się lądolód często pozostawiał za sobą 
bryły lodu, które zazwyczaj grzęzły w 
miękkim, podmokłym podłożu. Zagrze-
bane lodowe bryły wytapiały się powoli, 
nawet kilka tysięcy lat. Jednak w końcu 
wszystkie się wytopiły, pozostawiając po 
sobie głębokie i zaokrąglone obniżenia, 
czyli zagłębienia wytopiskowe. To wła-
śnie w nich powstały oczka wodne, tzw. 
oczka wytopiskowe, choć znajdująca się 
w nich  woda nie pochodzi rzecz jasna z 
wytopionego lodu. Część tego typu za-
głębień jest sucha – bez oczka wodnego. 
Inne na przestrzeni kilkunastu tysięcy 
lat swojego istnienia zarosły, przekształ-
cając się często w bardzo interesujące 
torfowiska. Przykładem jest torfowisko 
w Czarnym Dole, znajdujące się w Ob-
szarze Ochrony Ścisłej „Sarnie Doły”.

Skoro jednak lądolód tak intensywnie 
i różnorodnie modelował powierzchnie 
terenu, to jak wytłumaczyć obecność w 

Parku rozległych, płaskich obszarów, nie 
urozmaiconych wzniesieniami, obniże-
niami terenu, pozbawionymi jezior i oczek 

Wielkopolski Park Narodowy
- żywe muzeum form polodowcowych  (cz. 3)

wodnych? W Parku są one powszechne. 
Czy są to miejsca, w których nasz lodowy 
rzeźbiarz się lenił? Otóż istnieją obszary, 
z których lód wytapiał się równomiernie, 
w wyrównanym tempie i nie towarzyszyły 
temu opisane wcześniej rzeźbotwórcze 
procesy. To właśnie te obszary są pła-
skie, względnie nieco faliste. Zwane są 
wysoczyznami płaskimi lub falistymi. 
Są one bardzo widoczne np. w okolicach 
Trzebawia lub Szreniawy, gdzie pokry-
wają je rozległe pola. Czy są to wszystkie 
tropy i ślady, jakie na terenie Wielkopol-
skiego Parku Narodowego pozostawił 
po sobie lądolód? Zdecydowanie nie! Co 
więcej, pozostałe tropy lądolodu wcale 
nie się formami rzeźby terenu. Lądolód 
niczym gigantyczna ciężarówka trans-
portował w sobie potężne ilości różnych 
skał. Od ich maleńkich ziaren o wielko-
ści tysięcznych milimetra, po potężne, 

wielotonowe głazy. Ten bagaż skalny lą-
dolód, niczym papier ścierny, zdzierał i 
wyrywał z podłoża po którym płynął. 
Największa ilość skał transportowanych 
przez lądolód pochodziła ze Skandyna-
wii. Nieco mniej z obszaru dzisiejszego 
Morza Bałtyckiego. Tak – spod dna tego 
morza! Jak to możliwe? Otóż gdy lądolód 
płynął do nas za Skandynawii, Bałtyk 
jeszcze nie istniał. Był to obszar lądowy, 
po którym bez trudności sunął lądolód 
i … zdzierał skalne podłoże. Obciążony 
skalnym bagażem dopłynął na obszar 
Parku, a nieco później, gdy w wyniku 
ocieplenia klimatu się wytapiał, pozosta-
wił tu cały transportowany przez siebie 
ładunek skalny. W ten sposób powstała 
najbardziej charakterystyczna skała sta-
nowiąca pamiątkę po lądolodzie – glina 
lodowcowa. To nic innego, jak mieszanina 
wszelkiej wielkości okruchów skalnych 
wytopionych z lodu. Jest łatwo rozpozna-
walna, szczególnie gdy jest mokra, gdyż 
właśnie wtedy jest miękka i plastyczna, 
niczym plastelina. Wśród wytopionych 
z lodu skał szczególną uwagę zwracają 
największe ich okazy, czyli duże głazy 
polodowcowe,  zwane również głazami 
narzutowymi (gdyż narzuconymi przez 
lądolód) lub eratykami. Spotykamy się 
z nimi na co dzień, więc niemal ich nie 
zauważamy. Są obecne na polach, skąd 

regularnie są zwożone przez rolników. 
Spotykamy je również w miastach, gdzie 
największe z nich bywają wyeksponowane 
na skwerach, pełniąc funkcje dekoracyjne 
lub pamiątkowe. Spójrzmy jednak na te 
wszędobylskie głazy, jak na porozrzu-
cane wokół nas kawałki Skandynawii, 
fragmenty Szwecji lub Norwegii, albo 
podłoża Bałtyku! Czy nie jawią się od 
razu ciekawiej? Jakże zaskakująca jest hi-
storia tych zwyczajnych śródpolnych lub 
przydrożnych kamieni. W Wielkopolskim 
Parku Narodowym możemy podziewać 
liczne imponujące głazy polodowcowe. 
Największe z nich są wyeksponowane 
przy szlakach turystycznych, upamięt-
niając niejednokrotnie osoby zasłużone 
dla Parku. Znajdziemy więc np. głaz prof. 
Adama Wodziczki, prof. Izabeli Dąmb-
skiej, Franciszka Jaśkowiaka lub tzw. 
„Głaz Leśników” – największy z parko-
wych głazów. Jego obwód wynosi 10,5 
metra, a masa ponad 20 ton. Znajduje 
się przy trasie Komorniki-Jeziory.

 Warto też zdać sobie sprawę, że 
polodowcowa rzeźba terenu i związane 
z obecnością lądolodu skały budujące 
podłoże Parku, stanowiły swego rodzaju 
fundament pod liczne późniejsze pro-
cesy przyrodnicze, kształtujące dzisiej-
szy fascynujący obraz Parku. Jak już 
wiemy, wynikiem tak zróżnicowanej 
rzeźby terenu było powstanie licznych 
jezior, oczek wodnych, rzek i rzeczek, 
zatem wód powierzchniowych Parku. 
To również na tym polodowcowym fun-
damencie kształtowały się gleby Parku, 
a na nich roślinność, po lasy włącznie. 
Również złożony system krążenia wód 
podziemnych, czy też występowanie licz-
nych źródeł, jest uwarunkowane tym, 
co po sobie pozostawił lądolód.

 Czy jednak to już wszystkie 
ślady pozostawione na terenie Wiel-
kopolskiego Parku Narodowego przez 
lodowego giganta. Nie – w dalszym cią-
gu nie wszystkie! Kolejne, o zupełnie 
innym charakterze,  znajdziemy wśród 
parkowych roślin. Obecne są bowiem 
wśród nich tak zwane relikty epoki lo-
dowcowej. Są ta gatunki, które rosły w 
Polsce w okresie lodowcowym, zatem 
w klimacie znacznie chłodniejszym 

Zagłębienie wytopiskowe z 
oczkiem wodnym Żabiak

Wysoczyzna płaska koło Szreniawy

Głaz polodowcowy prof. I. Dąbskiej 
przy Stacji Ekologicznej w Jeziorach
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od współczesnego – subarktycznym. 
Zanikły, gdy klimat uległ ociepleniu. 
Jednak pojedyncze gatunki przetrwały 
do dnia dzisiejszego, a ich przykładem 
jest łatwo rozpoznawalna wełnianka 
pochwowata. No cóż – te reliktowe 
gatunki, to również pozostawione w 
Parku tropy lądolodu. Jakże inne tropy  
– botaniczne. To już jednak nieco inna 
historia …

Michał Lorenc
Stacja Ekologiczna w Jeziorach
Uniwersytet im. A. Mickiewicza  

w Poznaniu
Fot.: 1 – archiwum WPN,  

pozostałe – M. Lorenc

Autor tekstu zaprasza:
- do odwiedzenia strony www Stacji 

Ekologicznej w Jeziorach: jeziory.home.
amu.edu.pl, z której można pobrać infor-
mator przyrodniczy „Śladami lądolodu 
w Wielkopolskim Parku Narodowym i 
pozyskać więcej informacji na ten temat, 

- na wycieczkę po formach rzeźby 
polodowcowej WPN – szczególnie grupy 
szkolne. Informacje w tej sprawie można 
uzyskać telefonicznie w Stacji Ekologicz-
nej w Jeziorach.

Pierwsze podrygi wiosny

Ledwie za progiem
wiatr rozwiał luty,
kotki wierzb
uchyliły powieki,
widząc brzozy
wystrojone we frędzle.

Promienie,
niczym rozpalone miecze,
ogrzewając ziemię,
budzą nowe
niosące nadzieję.

Tylko Marzanny
ubrane w muśliny
wznoszących się płomieni,
drżą przed topielą
z nurtem, czy bez.

Aldona Latosik , Luty 2019

po brzasku
umawiam się z dniem,
od zawsze razem 
budzimy się do życia.
 
Świt 
rozpala jasność
nad ścianą igliwia.

Jak w garncu?
 
Las opieszale 
wzbija się ku niebu,
lśniąc
prawie każdego ranka
 
W ponurym czasie,
kotary chmur
opadają,
przerysowując
dołki w kałuże.

Wtedy 
nie wypatruję spadających 
gwiazd - zwiastunów szczęścia.
 

Aldona Latosik , 14 IX 2014 

Za sprawą promieni

W kopule głowy
nadętej
huraganem myśli,
kipi, nie mając ujścia.

Pozimowe zmarzliny,
zmartwychwstaną
wiosenną mocą.

Aldona Latosik, 11 IX 2015

Wiosenne szczęście 

Ubrana w strzępy 
zachodzącego słońca 
wzniosła się 
jak na motylich skrzydłach. 
 
Kiedy wpół drogi 
spotkała szczęście, 
odziane 
barwą księżyca, 
tętniące serca 
roziskrzyły się w oczach. 
 
Do dziś, 
lśnią blaskiem 
zakochana.

Aldona Latosik, 23 VIII 2013

W każdej dobie   

Potykam się o świty,
południa
i zmierzchy.

Odmawiam pacierze
na perłach
niepokalanej rosy.

Z zielonej sukni
strzepuję motyle,
niech rozsiewają
wiosenną radość.

Aldona Latosik, 18 VII 2016

Kasprowy Wierch
Skąpany 
w welonach mgieł,
poskąpił 
widokowych uciech.

Krajobraz,
Jakby oczy zanurzyć
w balji mleka,
ale tylko do czasu.

W południe
Rozpoczął się
Oczekiwany spektakl.

Jak na zawołanie,
Rozsunęły się
Kotary chmur,
Opadły welony mgieł,
Obnażając
Piękno tatrzańskich widoków.

Wracając,
Unosiliśmy się,
Mając pod stopami
Iglaste czuby,
Strojne
w brzemienne ozdoby.

W swoim czasie,
Baletnice nasion
Wystrzelą jak z procy.

Niesione podmuchem
fujarek wiatru,
zawirują 
pod sceną nieba.

Upadną gdzie bądź,
tworząc 
plantację samosiejek.

Aldona Latosik, 28 II 2019
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Mela zez wiochy 
Gwara z obrzeży Poznania

Roz do roku w lutym,
dziwne mum ciungoty,
bo jakby nie blysać,
gno mnie w góry cosik.

Górola tam szukom
Z piórkim w kapelindrze,
co śliwowicy pindzi,
tyla, ile wnidzie.

Rychtuje się do drogi,
z tobołkiem pod pachom,
na bane zasuwom,
choć wszyscy się glapium.

Na bilet ni miałam,
bo rynciny kipka.
Damulkę winc grałam,
lecz sprawa się ryła.

Kundziu się wtranżolił,
rozdziwium kalafe,
a un podejrzliwie,
tak się na mnie glapi.

Ze sznupum na kwinte,
szpyrom w putmonejce,
a Tyn stary śrupok,
odpuścić nic nie kce.

Tej! Mela zez wiochy,
bulić musisz mandat!
Cosik obicałam
i sprawa się rozlazła.

Aldona Latosik
Luty 2019

Słowo się rzekło. Po prawie dziewię-
ciogodzinnej, nocnej podróży, ujrzeliśmy 
góry otwarte na oścież, do Zakopanego. 
Piszę w liczbie mnogiej, ponieważ zabra-
łam ze sobą wnuka, by uszczknął trochę 
prawdziwej, surowej zimy. 

Celem mojej podróży do Zakopanego 
była „Noc Poetów” im. Jerzego Tawło-
wicza, organizowana przez Tygodnik 
Podhalański już po raz ósmy. Poeci  
przyjechali z różnych stron Polski. Pre-
zentowali wiersze w formach literackich 
lub w gwarach swoich regionów.

Ja zaprezentowałam się w wierszach 
satyrycznych w gwarze z obrzeży Po-
znania, czyli mową, której nasłuchałam 
się, gdy przed czteroma dekadami, kiedy 
zostawiłam miasto, żeby zamieszkać w 
Gminie Dopiewo, którą staram się sła-
wić przy każdej nadarzającej się okazji.

Wiersze pod Tatrami
Po prezentacjach autorów, jak to zwy-

kle bywa na tego rodzaju spotkaniach, 
oddawaliśmy się rozmowom. Zajadali-
śmy się przy okazji góralskimi serkami 
podanymi w różnych postaciach, Wino 
skutecznie rozwiązało języki, więc karcz-
mę wypełniała prawdziwie przyjacielska 
atmosfera.

Spędziłam z wnukiem w Stolicy 
Tatr kilka dni. Korzystaliśmy z górskich 
uciech. Kolejki linowe 

wciągnęły nas na Kasprowy Wierch 
i na Gubałówkę. Więcej wysiłku koszto-
wała nas wyprawa oblodzonym szlakiem, 
na który nieustannie padał śnieg, do 
Doliny Strążyskiej,  gdzie czekał na nas 
zjawiskowy, bo obwieszony w połowie 
soplami, wodospad. Pobyt w Zakopa-
nem uwieńczyliśmy kuligiem, na który 
zaprosiła nas regionalna poetka –Tere-
sa Bachleda-Kominek, góralka z krwi 
i kości. Byliśmy  też na mszy w kaplicy 
w Księżówce.

  Jerzy Tawłowicz, patron zakopiań-
skiej „Nocy”, był postacią nietuzinkową. 
Poetą, który nie rozstawał się z gitarą, 
pieśniarzem. Malarzem i aktorem Teatru 
A2. Taternikiem, ratownikiem górskim, 
podróżnikiem i fotografem. Kupując dziś 
w Zakopanem pocztówki z widokami 
gór łatwo trafić na zdjęcia, w których 
Tawłowicz zapisał piękno Tatr. Sama 
kilka przywiozłam sobie do rodzinnego 
Zakrzewa.

Aldona Latosik, Poetka
Fot. A. Latosik

Kontakt z autorką:  
aldona51@poczta.fm

Przedstawiamy wybrane książki o 
które w marcu wzbogacił się księgozbiór 
Naszej Biblioteki. Warto przeczytać!

Dla dorosłych:  
Magia przeznaczenia, 
Barbara Rybałtowska 

Autorkę tej powieści niektórzy 
spośród Czytelników mogą skojarzyć 
z poczytną sagą „Bez pożegnania”. 
„Magia przeznaczenia” to saga rodzin-
na zamknięta w jednym tomie. To hi-
storia pewnej rodziny i tworzących ją 
niezwykłych kobiet, które stają przed 
wyzwaniami rzucanymi przez los. 
Młoda Francuzka przyjeżdża do Pol-
ski w poszukiwaniu śladów swoich 
przodków i wpada prosto w ramiona 
przeznaczenia. Opowieść o jej rodzi-
nie odkrywa przed nią historię Polski 

z czasu zaborów, Wielkiej Rewolucji 
Rosyjskiej, przedwojennej Francji, 
drugiej wojny światowej, współczesnej 
Polski i Paryża ostatnich dziesięcioleci. 
Poznając scenerię, w jakiej toczyło 
się życie jej Prababci, Babci i Mamy 
sama czuje, że wedle tylko sobie zna-
nych zasad kieruje nią przeznaczenie. 
A wielki reżyser los uśmiechał się po-
błażliwie i swoje wiedział...

Dla młodzieży:  
Panna Foch,  
Barbara Kosmowska

Pola zdecydowanie traci humor po 
przeprowadzce do Wiśniowej Góry. Mu-
siała zostawić w Warszawie najlepszą 
przyjaciółkę marzącą o karierze szafiarki 
i modnego Julka, do którego wzdychają 
wszystkie dziewczyny. Co można robić w 
fasolowym raju, gdzie tata zamierza zo-
stać hodowcą roślin strączkowych, mama 

Nowości w Naszej Bibliotece 
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robi bezpłatny przegląd zębów sąsiadom, 
bliźniaki malują dom na buraczkowo, 
a Czarny Kieł dzielnie im pomaga w 
znaczeniu farbą nowego terytorium? Co 
gorsza, na horyzoncie pojawia się pewien 
gburowaty osobnik, a wraz z nim nowe 
przezwisko, które pasuje do Poli jak ulał: 
Panna Foch. Ponurak i królewna zdołają 
się jednak w końcu dogadać, gdy ten 

pierwszy zmieni czarne kalosze na tramp-
ki, a ta druga włoży różowe okulary… 
Barbara Kosmowska (1958) – pisarka, 
autorka słuchowisk dla dzieci i młodzieży, 
laureatka wielu prestiżowych nagród 
literackich. Za swojego pierwszego re-
cenzenta uważa własną mamę, która na-
stępująco oceniała wiersze pisane przez 
córkę: „Piękne, bardzo dobre, śliczne!”.

Dla dzieci:  
Dzieciaki z ulicy Księży-
cowej. Przygoda w zoo, 
Joanna Kmieć

Kostek, Aleks, Lidka, Julka i Maja 
wybierają się do zoo pod opieką Stefana. 
Przed nimi wizyta w motylarni, pokaz 
karmienia rekinów... i niespodziewana 
przygoda! Okazuje się, że upilnowanie tej 
wesołej gromadki to nie lada wyzwanie. 
Gdy z kieszeni Julki ucieka niesforny 
chomik Lulek, dzieciaki wyruszają z 
misją poszukiwawczą! Gdzie on mógł 
się podziać? Trafił do motylarni, zawę-
drował na wybieg dla słoni, czy schował 
się w kangurzej torbie? Trzeba dokładnie 
śledzić obrazki, by nie stracić go z oczu. 

Tylko uwaga, bo wokół dużo się dzieje! 
Kto śledzi pracownika zoo z wiaderkiem 
pełnym ryb? Gdzie zniknęły kwiaty pe-
chowego pana Edwarda? I skąd te małpy 
wzięły aparat fotograficzny? Chyba trzeba 
wszystkiemu przyjrzeć się jeszcze raz, 
żeby rozwiązać zagadki.

Nina Kruczek, Bibliotekarka 
GBPiCK Dopiewo

Seniorzy z naszej Gminy uczestniczyli 
w zabawie karnawałowej rodem z PRL. 
Cerata na stołach, goździki w wazonach, 
historyczne dekoracje stanowiły idealny 
wstęp do podróży w czasie. Nie zabra-
kło muzycznych hitów z minionej epoki. 
Zakupy w PEWEX-ach, puste półki w 
sklepach, wszechobecne kolejki i komi-
tety kolejkowe, wieczory przy świecach 
i 20. stopień zasilania, pierwszomajowe 
pochody i demonstracje – czasy Polskiej 
Rzeczpospolitej Ludowej każdemu mogą 
kojarzyć się z czymś innymi. 

Wspomnienia te czasami wyzwalają 
sentyment i uśmiech na twarzy, innym 
razem - smutek i strach. Jednak dla wielu 
to czasy młodości, i  mimo wszystko 
beztroskiej zabawy oraz hucznych imprez 

Karnawałowo w PRL

w charakterystycznej stylistyce. Do tych 
lepszych wspomnień nawiązali właśnie 
pracownicy GBPiCK w Dopiewie. Balu 
zorganizowano w sali widowiskowej w 
CRK w Konarzewie. Uczestnicy przy wej-
ściu otrzymali kartki żywnościowe, a 
podane na stołach zakąski i specjalnie 

przygotowana wystawa jeszcze bardziej 
wprowadziły wszystkich w ten nieza-
pomniany klimat. Nie zabrakło także 
jedzenia kisielu łyżeczkami na łańcu-
chach, czy wizyty w kultowym sklepie 
mięsnym. Jedno jest pewne wspomnienia 
z tego niezwykłego wydarzenia na długo 
pozostaną w pamięci wszystkich gości. 

GBPiCK w Dopiewo
Fot. Łukasz Mańczak
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 „Teatr Pana O” zabrał małych wi-
dzów, którzy 22 lutego 2019 r. zasiedli 
na widowni sali widowiskowej CRK w 
Konarzewie, do roztańczonej, rozśpie-
wanej i pełnej magii pracowni Profesora 
Kleksa. Podczas niezwykłego spektaklu, 
z wykorzystaniem światła UV, postacie 
wchodziły w interakcje z publicznością. 
Został on stworzony z myślą o najmłod-
szych, by oprócz niepowtarzalnych wra-
żeń wizualnych, mogli również zapoznać 
się z treścią jednej z najbardziej lubia-
nych polskich lektur szkolnych. Takie 
połączenie polskiej klasyki literatury 
dziecięcej z unikalnym widowiskiem 
teatralnym z pewnością pozostanie na 
długo w pamięci wszystkich dzieci.

GBPiCK w Dopiewie
Fot. Jan Sawiński

W  pracowni Ambrożego Kleksa

Jak zwykle sporo się działo w naszej 
Gminie w tym roku z okazji Dnia Kobiet. 
Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum 
Kultury w Dopiewie zorganizowała wyda-

Kulturalny Dzień Kobiet

rzenia przede wszystkim adresowane dla 
Pań z naszej Gminy. 4 marca w sali OSP 
w Dopiewie odbyło się spotkanie Klu-
bu Seniora Promyk. Niespodzianką dla 
wszystkich Pań był występ artystyczny 
młodej wokalistki Agaty Suwiczak, która 
oczarowała wszystkich swoim talentem. 
Młoda artystka zaprezentowała znane 
i lubiane utwory. Przy wspólnym stole 
w towarzystwie pysznego tortu i kawy 
Panie spędziły miło wieczór. Kolejnym 
atrakcyjnym wydarzeniem był spektakl 
teatralno-muzyczny w sali widowiskowej 

w Konarzewie pt. „Przystanek Hollywo-
od”. On i ona, przyjaciele z sąsiedztwa, 
snuli marzenia o dobrym, szczęśliwym, 
bogatym życiu i karierze w świecie wiel-
kiego ekranu Hollywood. Roztaczali 
cudowne wyobrażenia o byciu choć na 
chwilę gwiazdami filmowymi. Podczas 

spektaklu zaprezentowano znane 
i lubiane przeboje największych 
produkcji filmowych: „Dirty Dan-
cing”, „Grease”, „Bodyguard”, „In-
dila”, „Mission Impossible” czy 
„Desperado”. Po spektaklu każda 
z Pań została obdarowana trady-
cyjnym tulipanem. 

Tekst:  GBPiCK w Dopiewie
Fot. Łukasz Mańczak
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Stypendia 
sportowe

Utalentowani młodzi sportowcy, 
mieszkający na terenie Gminy Dopie-
wo, otrzymali stypendia. Uroczysty 
charakter nadało ceremonii wręcze-

nie symbolicznych „czeków”  podczas 
sesji Rady Gminy, która odbyła się 25 
lutego 2019 r.

Stypendia wynoszą od 1500 do 2500 
zł, w zależności od sukcesów sportowca. 
Wypłacane są w 10 miesięcznych ratach. 
W ciągu 5-letniej historii gminna kapi-
tuła, której od początku przewodniczy 

Marcin Napierała - Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, przyznała 
łącznie 66 stypendiów sportowych. W 
2019 r. otrzymało je 13 osób – dwóch 
panów (taekwondo i wioślarstwo) i 11 
pań (aż 7 spośród nich reprezentuje piłkę 
ręczną, po jednej - piłkę nożną, pływanie 
synchroniczne, koszykówkę i zapasy).
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Stypendyści:
• Jan Gąsiorowski - taekwondo
• Maciej Kasprzyk – wioślarstwo
Stypendystki:
• Klaudia Wojtkowiak - piłka nożna 
• Wiktoria Grabowska - pływanie  

synchroniczne

• Wiktoria Kozłowska – koszykówka
• Aleksandra Kaźmierczak - zapasy
• Julia Głowacka - piłka ręczna
• Dominika Hoffmann - piłka ręczna
• Milena Kaczmarek - piłka ręczna

• Wiktoria Kubicka - piłka ręczna
• Olga Lisiecka - piłka ręczna
• Patrycja Pawlak - piłka ręczna
• Julia Tondel - piłka ręczna

AM, fot. A. Mendrala

Samorządowi piłkarze Gminy 
Dopiewo zajęli drugie miejsce w IX 
Halowym Turnieju Piłki Nożnej Radnych 
i Pracowników Samorządowych, który 
odbył się w 2 marca br. w hali sportowej 
w Kostrzynie. W turnieju  wzięło udział 8 
drużyn: oprócz Kostrzyna (gospodarze) i 
Dopiewa, zespoły z: Pobiedzisk, Swarzę-
dza, Środy Wielkopolskiej, Kołaczkowa, 
Powiatu Poznańskiego i Wojewódzkie-
go Inspektoratu Ochrony Środowiska 
w Poznaniu.

Pierwsze miejsce zajęli gospodarze, 
drugie miejsce przypadło w udziale samo-
rządowcom z Dopiewa, którzy przegrali 
w finale j1:2. Na trzeci stopień podium 
wstrzelili się reprezentanci Pobiedzisk. 
Marek Woroch z Dopiewa został naj-
lepszym strzelcem turnieju (6 bramek).

KL, fot. Anna Śmierzchalska

Wrócili z pucharem

Piłka ręczna: 6.04.2019 r.
Kolejny mecz w rozgrywkach II Ligi 

Kobiet. Tym razem przeciwnikiem UKS 
Pantery Dopiewo będzie drużyna KKS 
Polonii Kępno. W pierwszym meczu tych 
drużyn to zespół z Kępna okazał się lep-

Kwietniowe zapowiedzi GOSiR 
szy, zwyciężając po zaciętym meczu tylko 
jednym punktem! Czas na rewanż - 6 
kwietnia o godz. 19.00

Koszykówka: 7.04.2019 r.
Mecz koszykówki w ramach roz-

grywek Wielkopolskiej Ligi Młodzi-
ków Starszych, pomiędzy gminnym 
klubem SKS Korona Zakrzewo a MKS 
Grom Nowy Tomyśl to propozycja na 
spędzenie niedzielnego przedpołudnia. 
Zapraszamy o godz. 11.00 w niedzielę 7 
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kwietnia do hali GOSiR w Dopiewie z 
pewnością nie zabraknie efektownych 
akcji i walki rodem z parkietów NBA.

 
Siatkówka: 14.04.2019 r. 

Emocji gier zespołowych w hali GO-
SiR ciąg dalszy. Po meczach i turniejach w 
piłkę ręczną i koszykówkę, czas na turniej 
siatkarski. Już 14 kwietnia zapraszamy 
do udziału 6-osobowe drużyny w ama-
torskim turnieju siatkówki. Siatkówka 
wraca do hali GOSiR po roku absencji.

 Więcej informacji na stronie - www.
gosir.dopiewo.pl

Jakub Górczak, GOSiR Dopiewo   

Mnóstwo emocji i piękne bramki – to 
turniej TATA CUP. W niedzielę 10 marca 
do hali sportowej Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Dopiewie zjecha-
ło  8 zespołów, by rywalizować turnieju 
piłki nożnej.

Zespoły zostały podzielone na dwie 
grupy. Krótko po godz. 9 usłyszeliśmy 
pierwszy gwizdek początkujący zmagania 
na boisku. Rywalizację rozpoczął GKS 
Dopiewo, mierząc się z Orkanem Ko-
narzewo. Zwycięsko w meczu otwarcia 
wyszedł GKS (2:1).  Silnie swoją obecność 
w turnieju zaznaczyła Korona Zakrzewo, 
wysoko zwyciężając z Victorią Wysogo-
towo (4:0).  Szczególnie ciekawe okazały 
się mecze z udziałem zespołu FC Ojcowie 
Mistrzyń, którzy postawą i determinacją 
wywalczyli pierwsze miejsce w grupie, 
strzelając w ostatnich sekundach bram-
kę z rzutu wolnego Koronie Zakrzewo. 

Mecze półfinałowe przyniosły kolejne 
emocje. W pierwszym półfinale zmierzyły 
się dwa zespoły z Zakrzewa – Korony 
Zakrzewo i Korony Zakrzewo Strabag. 
Regulaminowy czas gry nie przyniósł 
rozstrzygnięcia, o awansie decydowała 
seria rzutów karnych, lepiej egzekwowa-
nych przez Koronę Zakrzewo. W drugim 
półfinale zobaczyliśmy Ojców Mistrzyń 

Tata Cup

i Canarinhos Skórzewo, którzy wysoko 
zwyciężyli (0:4) 

W finałowym meczu Korona Zakrze-
wo pokonała Canarinhos Skórzewo (2:1). 
Emocji nie brakowało a szala zwycię-
stwa przechylała się błyskawicznie. Na 
boisku widać było determinację i chęć 
zwycięstwa. 

Najlepszym zawodnikiem turnieju 
został - Mikołaj Przybył z Korony Za-
krzewo.

Turniej stał na wysokim poziomie, 
czego dowodem było 57 pięknych bramek.

Klasyfikacja generalna: 1. Korona 
Zakrzewo, 2. Canarinhos Skórzewo, 3. FC 
Ojcowie Mistrzyń, 4. Korona Zakrzewo 
Strabag, 5. GKS Dopiewo, 6. Victoria 
Wysogotowo, 7. Orkan Konarzewo, 8. 
Lechia Kostrzyn.

Tomasz Knij, GOSiR Dopiewo
Fot. Arch. GOSiR Dopiewo
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Tradycją stało się, że w ostatnią nie-
dzielę maja w Dąbrówce przy ul. Parkowej 
na skraju lasu palędzko-zakrzewskie-
go mieszkańcy Gminy Dopiewo mogą 
stanąć na linii startu biegu i marszu 
nordic walking, by  powalczyć o „Koronę 
Księżnej Dąbrówki”. 

Ten dzień to największe święto bie-
gania w naszej Gminie. Dorośli startują 
na dystansach: bieg - 10 km i nordic 
walking -7,5 km. Dzieci w zależności 
od wieku od 200 do 1000 m. 

Organizatorowi zawodów – Gmin-
nemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w 
Dopiewie najbardziej zależy na tym, aby 
w zawodach startowało jak najwięcej 
mieszkańców naszej Gminy. W ubiegło-
rocznej edycji linię mety przekroczyło 
664 zawodników, z czego 312 to miesz-
kańcy Gminy Dopiewo, co stanowi 47% 

Bieg o Koronę Księżnej Dąbrówki 

wszystkich startujących. Podczas gdy w 
pierwszej edycji zawody ukończyło 267 
uczestników, w tym 87 mieszkańców 
Gminy Dopiewo, co stanowiło 33%. Jest 
nieźle, ale może być jeszcze lepiej. 

Współorganizator biegu  – firma Li-
nea Developer funduje osobne nagrody 
dla mieszkańców swoich osiedli. Wśród 
zawodników są tacy, którzy sprowadzili 
się Dąbrówki na os. Osada Leśna m.in. 
z powodu naszego biegu i wspaniałych 
terenów do biegania w sąsiadującym lesie. 

Obecnie trwają zapisy do tegorocznej 
edycji na stronie www.koronadabrowki.
pl. Tam można znaleźć więcej informacji 
na temat zawodów. 

Opłaty startowe dla zameldowanych 
mieszkańców naszej Gminy wynoszą 40 
zł i 45 zł odpowiednio w terminach do 17 
maja i do 22 maja 2019 r. Udział dzieci 
jest bezpłatny i nie ma żadnych limitów 
ilościowych. Dla dorosłych ustalony zo-
stał limit 600 biegaczy i 150 chodziarzy 
nordic walking. 

Na mecie dla wszystkich dzieci prze-
widziane są złote, pamiątkowe medale, 
dla dorosłych medale dedykowane w 
kształcie ogniwa korony, które w wy-
niku połączenia ze sobą pięciu sztuk 

mogą stworzyć symboliczną koronę. 
Każdy kto zbierze „koronę” otrzyma 
pamiątkowy złoty dukat. 

Medale w takiej formule będą 
rozdawane do X edycji włącznie. Od 
XI edycji czyli od roku 2021 medale 
będą inne. 

W tegorocznym pakiecie star-
towym zaplanowaliśmy m.in. oko-
licznościową, melanżową koszulkę 
z serii „MI to Pasuje” w kolorze ja-
snoszarym dla pań i granatowym 
dla panów.  Organizator gwarantuje 
wodę na trasie, poczęstunek na mecie 
i wyśmienitą pogodę. 

Zapraszamy do zapisywania się  
- ruch to zdrowie ,a bieganie „po 
miękkim” i w otoczeniu zieleni to 
sama przyjemność. 

Marcin Napierała,  
Dyrektor GOSiR w Dopiewie 

marzec - kwiecień 2019 35



sport

Pantery Dopiewo wygrały kolejną 
„Panterę Cup”. Do Dopiewa przyjechało 
200 zawodniczek piłki ręcznej, reprezen-
tujących w turnieju barwy 16 zespołów 
z różnych stron Polski. Rozegrały w hali 
GOSiR 48 meczów. 

Gminę Dopiewo reprezentowały 3 
zespoły: dwa składy UKS Pantery Do-
piewo i zespół SP Dąbrówka. 

Bardzo dobrze spisał się I zespół 
„Panter” - oparty w większości na dziew-
czętach uczących się w klasie sportowej. 
Nasze zawodniczki wygrały wszystkie 
mecze i zdobyły statuetkę „Pantery”. W 
półfinale znakomicie zagrały z UKS „Bu-

kowia” Buk, pewnie wygrywając 14 -4. 
W finale spotkały się z zespołem 

Vambresia Worwo Wąbrzeźno. Choć 
początek meczu należał do Panter, bo  
po 7 minutach gry prowadziły 5-1, to 
zespół gości się nie poddawał i odrabiał 
starty - do przerwy przewaga gospodyń 

Pantery najlepsze

zmalała: 7-4. Druga połowa to walka o 
każdą piłkę, duża ilość rzutów z drugiej 
linii. Ostatecznie Pantery pewnie po-
konały Wąbrzeźno 11-6.  Radość była 
ogromna -wspaniały doping, głośne 

trąbki, śpiewy, stworzyły piękny klimat 
najważniejszych spotkań. 

Pozostałe zespoły reprezentujące 
naszą Gminę zajęły dalsze miejsca, ale 
wierzymy, że doświadczenie pozytywnie 
wpłynie na rozwój naszych zawodniczek. 

Najlepszą zawodniczką turnieju została 
Magdalena Paczkowska, do turniejowej 
siódemki trafiły: Monika Leszczyńska 
i Kornelia Kubiak. Wyróżniono też Pa-
trycję Sammler. 

Kolejność końcowa: 1. UKS Pantery 
Dopiewo, 2. UKS Vambresia Worwo Wą-
brzeźno, 3. UKS Bukowia Buk, 4. UKS 
Tuzinek Gniezno, 5. GMTS Sparta Gubin, 
6. SP 17 Koszalin II, 7. UKS 9 Legnica, 
8. SKF Sparta Oborniki, 9. UKS Orlik 
Kowalewo Pomorskie, 10. KS Pyrki Po-
znań, 11. UKS Jedynka Dzierżoniów, 12. 
GUKS Bellator Ryjewo, 13. UKS Pantery 
Dopiewo II, 14. Olimpijczyk Budzyń, 15. 
UKS  SP 17 Koszalin I, 16. SP Dąbrówka.

UKS „Pantery” Dopiewo dziękuje 
wszystkim osobom, firmom i instytu-

cjom, które pomogły w jego organizacji. 
Turniej był dofinansowany ze środków 
publicznych Gminy Dopiewo.

Paweł Wolny, Trener  
UKS „Pantery” Dopiewo
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Młode Bobry z Dopiewa są aktual-
nie Młodzieżowym Mistrzem Polski na 
trawie i Młodzieżowym Mistrzem Polski 
na hali. To efekt ciężkiej pracy.

Zdobyte we wrześniu ubiegłego roku 
Halowe Młodzieżowe Mistrzostwo Polski 
na trawie zaostrzyło apetyt. Na początku 
marca tego roku, po raz pierwszy w hi-
storii, Young Brave Beavers sięgnęły po 
mistrzostwo w rozgrywkach halowych 
(wcześniej 2 razy zajęły 2 miejsce). 

Trzecie Młodzieżowe Halowe Mi-
strzostwa Polski w Ultimate Frisbee 
odbyły się w 2.03.2019 r. we Wrocławiu. 
To było wielkie święto ultima-
te frisbee. W jednym czasie, 
i w trzech różnych miejscach 
w Polsce, odbywały się fina-
łowe turnieje Halowych Mi-
strzostw Polski w tej dyscy-
plinie sportu. Równocześnie 
w trzech ligach, rywalizowały 
ze sobą aż 34 drużyny. W tym 
gronie nie mogło zabraknąć 
zawodników z Dopiewa.

Drużyna Young Brave 
Beavers rozegrała 5 meczów. 
Pierwszy mecz  - z wrocław-
ską drużyną 71 Wratislavia 
- Brave Beavers wygrały 17-
8. Dalej było jeszcze lepiej. 
Obydwa pozostałe spotkania  
z Flow Junior Blue (Wrocław) 
i Młodzieżową Akademią Ul-
timate Czarni (Szczecin, Po-
znań, Wrocław) zakończyły z 
imponującą przewagą punkto-
wą: 21-2, dając wyjście z gru-
py z 1 miejsca. Półfinał był 
wymagający. Bobry z Dopiewa 
spotkały się drugim zespołem 
Młodzieżowej Akademii 
Ultimate Biali (Szczecin / 
Poznań). Konsekwencja i opa-

Podwójne Mistrzostwo Polski

nowanie dały wymierne efekty. Wynik: 
20-7 pozwolił na awans do finału, dając 
szansę walki o złoty krążek.

Finał zapewnił mnóstwo emocji. 
Był powtórką mistrzostw na świeżym 
powietrzu. Podobnie jak we wrześniu za-
wodnicy z Dopiewa spotkali się z drużyną 
Flow Junior z Wrocławia – obrońcami 
tytułu. Tu już łatwo nie było. Skutecz-
niejsza okazała się drużyna z Dopiewa, 
choć był moment, kiedy zwycięstwo było 
zagrożone. Wynikiem 6-7 młodsze Bobry 
wywalczyły sobie złoto.

Brave Beavers  z Gminy Dopiewo 
ma dwa zespoły: jeden występujący w I  
lidze (po niedawnym awansie z II ligi), 
drugi występujący w III lidze. Ci pierwsi 
walczyli niedawno „pod balonem” w Płoc-
ku. Nie przegrali ani jednego spotkania, 
zapewniając sobie historyczny awans. 
Najlepszym zawodnikiem turnieju, jak i 
całych rozgrywek, został Mateusz Gibki, 
który przed kilkoma dniami otrzymał 
nagrodę Polskiego Stowarzyszenia Graczy 
Ultimate dla najlepszego w Polsce zawod-
nika 2018 r. Są powody do satysfakcji

- Cieszą nas sukcesy. Obydwie dru-
żyny Brave Beavers nie „odpuszczają” i 
rywalizują na równym poziomie - mówi 
Michał Wachowiak, kapitan Young Bra-
ve Beavers. – Mamy dwa Mistrzostwa 
Polski, nasi zawodnicy są dostrzegani 
przez selekcjonerów kadry narodowej, 
odnoszą indywidualne sukcesy, a to 
nie byle co. To dobry prognostyk na 
przyszłość. Dzięki naszej waleczności 
widzowie w Dopiewie mogą podziwiać 
rozgrywki na krajowym poziomie i podzi-
wiać widowiskowość tego sportu, pełnego 
niespodzianek i emocji. Tu możliwa jest 
przyjaźń  w połączeniu z walecznością i 
rywalizacja bez sędziów - dodał.

Wyjazd był współfinansowany ze 
środków publicznych Gminy Dopiewo.

Michał Schiller, Michał Juskowiak
fot. Michał Maciejewski
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Jeździectwo to nie tylko jazda na 
placu „w kółko” lub konne wyjazdy w 
teren. To przede wszystkim przebywanie 
ze wspaniałymi zwierzętami, jakimi są 
konie, budowanie relacji ze zwierzęciem, 
oraz godziny treningów, które doskonalą 
nasze umiejętności. 

By być dobrym jeźdźcem nie wy-
starczy tylko przychodzić na jazdę - od 

czasu do czasu. Dobry 
jeździec potrafi znaleźć 
czas na to, by samo-
dzielnie wyczyścić i 
osiodłać swojego ru-
maka, a także na to, by 
się szkolić – sięgnąć po 
literaturę, ale i uczest-
niczyć w zaawansowa-
nych treningach. Na-
sza stajnia organizuje 
coraz więcej warsz-
tatów, skierowanych 
do jeźdźców, którzy 
chcą poszerzyć swoją 
wiedzę. Wychodzimy 
naprzeciw wymaga-
niom i oczekiwaniom. 

Pierwsze tegorocz-
ne warsztaty ujeżdże-
niowe odbyły się w 
„Stajni Rusin” 23 stycznia 2019 r. Mimo 
okresu ferii i wczesnej pory, cieszyły się 
sporym zainteresowaniem. Przewidzia-
ne były dla osób, które posiadają już 
podstawowe umiejętności jeździeckie 
i chciały poszerzyć wiedzę hippiczną w 
zakresie ujeżdżenia. Zajmowaliśmy się 
dresażem, czyli olimipijską konkurencją 
jeździecką - podstawą dla wszystkich 
pozostałych, takich jak: skoki, wkkw, 
itd. W warsztatach brały udział osoby 
na koniach i słuchacze. W czasie zajęć 
przedstawiona została teoria, dotycząca: 
zasad panujących na czworoboku, naj-

Siodłanie i ujeżdżenie
częściej popełnianych błędów podczas 
przejazdów i ogólna charakterystyka 
programów w poszczególnych klasach: 
L, P i N. Dodatkowo wyjaśniony został 
problem rollkuru, inaczej hiperfleksji. 
Wspomniana teoria wsparta została 
broszurą o ujeżdżeniu.

W części praktycznej uczestnicy na 
koniach brali udział w treningu ujeż-

dżeniowym, natomiast słuchacze mogli 
bacznie obserwować poczynania jeźdź-
ców. Szkolili się w podstawach panują-
cych na czworoboku, np. w precyzyjnym 
wyjeżdżaniu narożników, w woltach, 
itd. oraz w służących temu pomocach. 
Każdy jeździec mógł wypróbować ele-
menty klas L, P i N, takie jak zwroty na 
przodzie, ustępowania od łydki, łopatki 
do wewnątrz czy chody dodane. Odbył 
się też pokaz prawidłowo wykonanych 
elementów klas L, P i N. Uczestnicy mogli 
spróbować swoich sił na koniu treno-
wanym do zawodów ujeżdżeniowych.

Wszyscy wynieśli sporą dawkę nowej 

i przydatnej wiedzy, a może została w 
nich zaszczepiona nutka zainteresowania 
dresażem.

Warsztaty z siodłania i pielęgnacji 
koni odbyły się 2 lutego i 3 marca. Za-
początkowały cykl zajęć, skierowanych 
do osób, które mają problemy z prawi-
dłowym przygotowaniem konia do tre-
ningu. Spotkania te przyciągnęły wielu 
chętnych. Uczestnikom została przedsta-
wiona budowa konia i obchodzenie się z 
nim w boksie. Osoby prowadzące zajęcia 
zwracały uwagę na to jak bezpiecznie 
podchodzić do konia, jak założyć kan-
tar, jak zawiązać uwiąz. Na przykładzie 
dwóch różnych siodeł zostały omówione 
ich elementy. Każdy z uczestników mu-
siał rozwiązać test sprawdzający zdobytą 
wiedzę, zawierający 10 pytań otwartych, 
a także zastosować wiedzę w praktyce - 
przygotować konia w boksie. Otrzymał 
też broszurę instruktażową.

Anna Rząsa
Fot. Arch. Stajni Rusin

www. stajniarusin.pl

15-lecie 
Bel Canto: 
10.04.2019 r.

Chór Gminy Dopiewo „Bel Canto „ 
obchodzi w tym roku 15-lecie istnienia. 
Z tej okazji organizuje wyjątkową uro-
czystość – koncert, który odbędzie się 
10 kwietnia 2019 r. w sali widowiskowej 
Centrum  Rehabilitacyjno- Kulturalnego 
w Konarzewie. 

Oprócz gospodarzy podczas wydarze-
nia wystąpią: zaprzyjaźniony  „Chór  
Ziemi Cogles” z Bretanii we Francji,  Ka-
pela „Wiwaty” z Pobiedzisk, Orkiestra 
Dęta Gminy Dopiewo i formacja jazzu 
„Diexie Company”.

Wydarzenie jest dofinansowane ze 
środków publicznych Gminy Dopiewo.

Patronat: Wójt Gminy Dopiewo. 
Partner wspierający: Poznański Bank 

Spółdzielczy w Poznaniu.

Jan Adam Wasielewski,  
Prezes Stowarzyszenia Chór 

Bel Canto Gminy Dopiewo
Fot. Adam Mendrala
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Urząd Gminy Dopiewo
ul. Leśna 1c

62-070 Dopiewo
www.dopiewo.pl

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

polub nas zobacz nas

Wesołej
Wielkanocy!


