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Muzyczna uczta w Dopiewie
Ostatnio modne są oferty „first mi-

nute”, dlatego już dziś zapowiadamy 
artystów, którzy uświetnią tegoroczne 
„Dni Gminy Dopiewo”.  Mimo że do 
największego gminnego pleneru zostało 
kilka tygodni, warto już dziś zaznaczyć 
sobie w kalendarzu sobotę 16 czerwca 
2018 r., by spędzić ją  mile w Dopiewie. 

Zapowiada się interesująco.
Wieczorem zaplanowano muzyczno – 

taneczną ucztę, podczas której wystąpią: 
Ewelina Lisowska – to od kilku 

lat jedna z najpopularniejszych pol-
skich wokalistek pop, której przeboje 
słyszał niemal każdy -„Nieodporny ro-
zum”, W stronę słońca”, czy „Jutra nie 
będzie” uzyskały łącznie kilkadziesiąt 
milionów odsłon.

IRA - to  ikona polskiego rocka, 
wokalistą grupy jest Artur Gadowski, 
niedawno zespół obchodził 30-lecie 
działalności, w okresie tym wylanso-

wał mnóstwo przebojów – „Ona jest ze 
snu”, „Wybacz”, „Nie daj mi odejść”, „Mój 
dom”, „Londyn 8.15”, „Wiara”, „Nadzieja”, 
„Miłość” i wiele innych.

DJ Adamus – to jedna z najjaśniej-
szych gwiazd muzyki klubowej, znany 
z prowadzenia imprez w najlepszych 
klubach w Polsce, ale także z telewizji 
i radia; wraz z przyjaciółmi z pewnością 
zamieni plac gminny w Dopiewie w Ibizę. 

Festyn wystartuje o godz. 15. Jak co 
roku rozpoczną go animacje dla małych 
i dużych. Będą bezpłatne dmuchańce, 
zabawa z bohaterami bajek, konkursy 
z nagrodami, pokazy taneczne i występy 
muzyczno - wokalne. Zanim na scenie 
pojawią się gwiazdy, zaprezentują się 
miejscowi artyści, a wśród nich Orkiestra 
Dęta Gminy Dopiewo z Grupą Mażoretek. 
Zapraszamy.

Patronat nad wydarzeniem objął 
„Czas Dopiewa”. 

Dni Gminy Dopiewo 2018 organizo-
wane są w ramach akcji "Bądźmy GIT 

z PIT!". To dzięki wskazywaniu przez 
mieszkańców w deklaracji PIT Gminy 
Dopiewo jako miejsca zamieszkani, moż-
liwe jest zasilenie budżetu gminnego 
dodatkowymi

TymCzasem Adam Mendrala

Fot. Archiwa Artystów

Zorganizuj z nami !

Urząd Gminy Dopiewo zaprasza 
firmy o doświadczeniu branżowym do 
współpracy przy organizacji tzw. „mia-
steczka festynowego” podczas wydarze-
nia plenerowego Dni Gminy Dopiewo 
2018 - na zasadzie wyłączności. Prefe-
rujemy oferty kompleksowe, dotyczące 
zapewnienia obsługi wydarzenia w czę-
ści gastronomicznej, części handlowej 
i części rozrywkowej. Oferent może 
też złożyć ofertę dotyczącą jednej lub 
dwóch części. Szczegóły podajemy na 
stronie: dopiewo.pl .

Termin składania ofert: 30 kwietnia 
2018 r. do godz. 12:00. Oferty należy 
składać w zaklejonej kopercie, z dopi-
skiem „OFERTA: DNI GMINY DOPIEWO 
2018 – miasteczko festynowe”. Można je 
składać osobiście w Biurze Podawczym 
Urzędu Gminy Dopiewo lub wysłać pocz-
tą (decyduje data i godzina wpływu do 
Urzędu Gminy). Adres: Urząd Gminy 
Dopiewo, ul. Leśna 1 c, 62-070 Dopiewo.

AM
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Wójt - felieton

Twórz z nami  
„Czas Dopiewa”

Zapraszamy Państwa do współtwo-
rzenia czasopisma - teksty, zdjęcia, in-
formacje o wydarzeniach, tematy któ-
rymi warto się zająć można przesyłać 
pod adres: czas@dopiewo.pl

Sezon otwarty 
Mamy za sobą powitanie wio-

sny, zmianę czasu i Święta Wielkanocne.  
Wreszcie pogoda się poprawiła, stwa-
rzając nam odpowiednie warunki do 
tego, żeby realizować ważne, gminne 
inwestycje. Oprócz tych sztandarowych, 
związanych z budową parkingów typu 
„park & ride” czy drogą wzdłuż torów, 
czyli kontynuacją inwestycji o łącznej 
wartości ponad 19 mln zł, rozpocznie się 
budowa kanalizacji w Palędziu i Gołu-
skach. Warto zauważyć, że mieszkańcy 
Gołusek wiele lat oczekiwali na kana-
lizację sanitarną - do tej pory nie było 
w tym sołectwie nawet 1 metra bieżącego 
kanalizacji. To ogromny wysiłek finan-
sowy - podzielony na etapy, wpłynie on 
nie tylko na środowisko naturalne, ale 
także na komfort życia mieszkańców.

Kontynuować będziemy budowę 
kanalizacji sanitarnej w Zakrzewie. 
Przygotowujemy się do budów, doty-
czących kanalizacji w Dopiewie i Skó-
rzewie, a także finiszujemy z pracami 
projektowymi dla sołectwa Więckowice, 
którego mieszkańcy dzięki temu będą 
mogli zyskać kanalizację. Jest to ważny 
krok do rozpoczęcia trudnej i kosztownej 
inwestycji.

Wiosna w Gminie Dopiewo to również 
czas realizacji zadań na innych frontach 
inwestycyjnych - budowy i uzupełnienia 
oświetlenia ulicznego, a także budowy 
dróg, dla których uzyskaliśmy pozwo-
lenia na budowę.

Po obfitującej w opady jesieni i ka-
pryśnej zimie, która naprzemiennie raz  
przynosiła nam deszcze, innym razem 
spadek temperatury poniżej zera, naszej 
gminne drogi gruntowe uległy degradacji. 
Dzięki poprawie pogody, przeprowadza-
my obecnie intensywnie ich renowację. 
Warto pamiętać, że nadal w Gminie Do-
piewo najwięcej mamy dróg gruntowych 
-  aż 121,8 km spośród 181,13 km dróg 
gminnych (dla porównania – na terenie 
nasze Gminy znajduje się 50,7 km dróg 
powiatowych, 7,7 km dróg wojewódzkich 
i 14,7 km dróg krajowych). Ze względu 
na intensywny rozwój i ograniczone 
możliwości budżetowe nie da się od 
razu diametralnie zmienić tej sytuacji. 
Ponadto na drogach twardych zakończy-
ło się czyszczenie z pozimowego piasku 
po to, by poprawić estetykę i zapobiec 
zanieczyszczeniu kanalizacji deszczowej.  

Mam nadzieję, że utrudnienia, zwią-
zane z budowami, spotkają się z Państwa 
akceptacją i zrozumieniem, a pogoda 
będzie sprzyjać wykonawcom w sprawnej 
realizacji planów inwestycyjnych, które 
zaplanowaliśmy na ten rok. 

Dobiega końca okres rozliczeń 
podatkowych. Do końca kwietnia po-
winniśmy złożyć zeznanie podatkowe 
w Urzędzie Skarbowym. Pamiętajmy, 
żeby w miejscu zamieszkania wpisać 
swój adres w Gminie Dopiewo. W ten 
sposób blisko 40 proc. podatku wróci do 
Gminy, w której mieszkamy, pozwalając 
na zwiększenie wydatków na inwestycje 
podnoszące jakość naszego życia i zapew-
nienie mieszkańcom atrakcyjnej oferty 
– kulturalnej, sportowej i oświatowej.  

W tym celu prowadzimy od kilku 
lat akcję „Bądź GIT z PIT!”, 

zachęcając Państwa bez 
względu na porę roku do 

tego, żeby pamiętać 

o dopełnieniu tej formalności. Dało to, 
w ostatnich dwóch latach efekty w po-
staci 5-milionowego wzrostu wpływów 
(rok do roku).

Wkrótce na dobre rozkręci się sezon 
festynów, zawodów na świeżym powie-
trzu, rajdów krajoznawczych, imprez 
kulturalnych i integracyjnych. Część 
z nich zaplanowały i przygotowują nasze 
jednostki gminne - sołectwa, placówki 
oświatowe, Gminna Biblioteka Publiczna 
i Centrum Kulturalne, Gminny Ośro-
dek Sportu i Rekreacji. Zachęcam Pań-
stwa do korzystania z tej bogatej oferty,  
ale i do tego, by biorąc w nich udział  
pamiętać, że ofertę tę możemy uatrakcyj-
nić poprzez większe wpływy do budżetu, 
w tym te, które zostały uzyskane dzięki 
Państwa konsekwencji w podawaniu 
Gminy Dopiewo jako miejsca, w którym 
mieszkacie w deklaracji PIT-37.

 Adrian Napierała,  
Wójt Gminy Dopiewo

Weszły w życie przepisy 
antysmogowe

Zakaz stosowania do ogrzewania 
paliw stałych najgorszej jakości, np. bar-
dzo drobnego miału, węgla brunatnego 
i flotokoncentratu, obowiązuje od 1 maja 
2018 r. mieszkańców Gminy Dopiewo. 
Wprowadzone zostały ograniczenia dla 
kotłów oraz tzw. miejscowych ogrzewaczy 
np. kominków i pieców.

Wchodzą w życie uchwały antysmo-
gowe, które 18.12.2017 r. przyjął Sejmik 
Województwa Wielkopolskiego - dla 
Poznania, Kalisza i pozostałej części 
województwa wielkopolskiego, w tym 
naszej Gminy. Na mocy tych przepisów 
wprowadzone zostają ograniczenia i za-
kazy, dotyczące eksploatacji instalacji, 
służących do spalania paliw.

Szczegóły, w tym tekst uchwały, 
komunikat, poradnik antysmogowy 
i informacja o zdrowiu, dostępne są 
m.in. na stronie: dopiewo.pl .
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Rada Gminy

Relacja z XL sesji Rady Gminy Dopiewo
Podczas XL sesji Rady Gminy, która 

odbyła się 26 marca 2018 r. radni podjęli 
22 uchwały.

Pod inną nazwą
Sołtysi i radni jednoznacznie opo-

wiedzieli się przeciwko wyodrębnieniu 
funduszu sołeckiego.   19 głosami „prze-
ciw” nie wyrazili zgody na wyodrębnie-
nie funduszu sołeckiego w budżecie 
Gminy Dopiewo na 2019 r. Oczywiście 
uchwała ta nie oznacza, że sołectwom 
zostaną zabrane pieniądze, nazywane 
zwyczajowo środkami sołeckimi. Kwota 
zarezerwowana dla sołectw nie będzie 
po prostu funkcjonowała pod nazwą 
„fundusz sołecki”

Będą opiniować ławni-
ków

Radni podjęli uchwałę w sprawie 
powołania „Zespołu opiniującego kan-
dydatów na ławników”. Ma ona związek 
z pismem Prezesa Sądu Okręgowego 
w Poznaniu, który zwrócił się do Rady 
Gminy Dopiewo z prośbą o przepro-
wadzenie wyborów uzupełniających 5 
ławników do Sądu Okręgowego w Po-
znaniu na kadencję 2016-2019 - do roz-
poznawania spraw cywilnych I instancji, 
z wyłączeniem spraw z zakresu prawa 
pracy i ubezpieczeń społecznych. 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 
r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, 
ławników do sądów okręgowych i sądów 
rejonowych wybierają Rady Gmin, któ-
rych obszar jest objęty właściwością tych 
sądów – w głosowaniu tajnym. Przed 
przystąpieniem do wyborów Rada Gminy 
powołuje zespół, który przedstawia na 
sesji Rady Gminy swoją opinię o zgło-
szonych kandydatach, w szczególności 
w zakresie spełnienia przez nich wy-
mogów określonych w ustawie. 

Nowe okręgi wyborcze
Rada dokonała podziału Gminy Do-

piewo na okręgi wyborcze oraz ustaliła 
ich granice, numery i liczbę radnych wy-
bieranych w każdym okręgu. Zgodnie 
z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycz-
nia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw 
w celu zwiększenia udziału obywateli 

w procesie wybierania, funkcjonowa-
nia i kontrolowania niektórych organów 
publicznych - rady gmin zobowiązane 
są dokonać podziału gminy na okręgi 
wyborcze w wyborach do rady gminy 
w terminie 60 dni od dnia wejścia w ży-
cie niniejszej ustawy. Radni podzielili 
Gminę Dopiewo na 3 wielomandatowe 
okręgi wyborcze. Okręg Nr 1 obejmuje 
Skorzewo i Dąbrowę, w którym wybie-
ranych będzie 8 radnych. Okręg nr 2 
obejmuje: Dąbrówkę, Palędzie, Gołuski, 
Zakrzewo, w którym wybieranych będzie 
6 radnych. Okręg Nr 3 obejmuje: Dopie-
wo, Dopiewiec, Konarzewo, Trzcielin, 
Więckowice, w którym wybieranych 
będzie 7 radnych.

Plany miejscowe
Radni uchwalili miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego 
(mpzp) w Dąbrowie, w rejonie drogi 
wojewódzkiej nr 307 i drogi ekspresowej 
S11. Plan wprowadza tereny zabudowy 
produkcyjnej, składowej i magazyno-
wej o niskiej transportochłonności, jak 
i również tereny z możliwością lokali-
zacji handlu wielkopowierzchniowego 
o wysokiej transportochłonności. Teren 
objęty opracowaniem planu przylega do 
istniejącej sieci dróg publicznych (dro-
ga wojewódzka nr 307), która posiada 
parametry techniczne umożliwiające 
właściwą obsługę komunikacyjną te-
renu objętego planem.

Rada przystąpiła do opracowania  
3 mpzp:

- w Dąbrowie, w rejonie ul. Pszczelej, 
którego celem jest określenie nowych 
zasad zagospodarowania terenu, poprzez 
doprecyzowanie i określenie nowych 
parametrów i wskaźników kształtowania 
zabudowy w tym również zasad obsługi 
komunikacyjnej tego terenu. Zgodnie 
z ustaleniami „Studium”, dla terenu 
objętego przystąpieniem do opracowania 
planu określono kierunek zagospodaro-
wania jako tereny zabudowy mieszkanio-
wej z działalnością gospodarczą (M1U) 
oraz tereny obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów (P); 

- w Drwęsie, w rejonie drogi woje-
wódzkiej nr 307 oraz ulic 
Leszczynowej, Jodłowej, 
Przylesie i Orzechowej. 
Zgodnie z ustaleniami 
„Studium”, dla terenu 
objętego przystąpieniem 
do opracowania planu 
określono kierunek zago-
spodarowania jako tereny 
zabudowy mieszkaniowej 
rezydencjonalnej (M3), 
tereny zabudowy miesz-
kaniowej z działalnością 
gospodarczą (M1U) i tereny 
lasów.

Uchwały XL sesja

Podajemy wykaz uchwał podjętych przez 
Radę Gminy Dopiewo podczas sesji, 
jaka odbyła się 26 marca 2018 r.

1. Uchwała Nr XL/538/18 w spra-
wie wyodrębnienia w budżecie gmi-
ny środków stanowiących fundusz 
sołecki.

2. Uchwała Nr XL/539/18 w sprawie 
powołania „Zespołu opiniującego 
kandydatów na ławników”. 

3. Uchwała Nr XL/540/18 w sprawie 
podziału Gminy Dopiewo na okręgi 
wyborcze oraz ustalenia ich granic, 
numerów i liczby radnych wybiera-
nych w każdym okręgu. 

4. Uchwała Nr XL/541/18 w sprawie 
przyjęcia „Programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi i zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie 
gminy Dopiewo w 2018 r.”

5. Uchwała Nr XL/542/18 w sprawie 
ustalenia czasu na realizację bez-
płatnego nauczania, wychowania 
i opieki oraz określenia wysokości 
opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w publicznych przed-
szkolach i oddziałach przedszkolnych 
w publicznych szkołach podstawo-
wych.

6. Uchwała Nr XL/543/18 w sprawie 
nadania nazwy ulicy Margaretkowa 
w Gołuskach. 

7. Uchwała Nr XL/544/18 w sprawie 
nadania nazwy ulicy Wesoła w Ko-
narzewie. 

8. Uchwała Nr XL/545/18 w sprawie 
nadania nazwy ulicy Pasieki w Ko-
narzewie.

9. Uchwała Nr XL/546/18 w sprawie 
nadania nazwy „Ojca Mariana Że-
lazka” dla ronda położonego w Skó-
rzewie.

10. Uchwała Nr XL/547/18 w sprawie 
nadania nazwy „Powstańców Wiel-
kopolskich” dla ronda położonego 
w Skórzewie.

4 kwiecień 2018



Rada Gminy / Powiat Poznański

- w Gołuskach, w re-
jonie ul. Szkolnej, Ogro-
dowej i drogi ekspresowej 
S-11. Zgodnie z ustale-
niami „Studium” teren 
objęty przystąpieniem 
do opracowania planu 
przeznaczony jest dla 
obiektów produkcyj-
nych, składów i maga-
zynów (P).

Inne sprawy
Radni tradycyjnie 

zatwierdzili zmiany 
w uchwale budżetowej i wieloletniej 
prognozie finansowej. Ponadto uchwa-
lili „Program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi i zapobiegania bezdomno-
ści zwierząt na terenie gminy Dopiewo 
w 2018 r.” Ponadto Rada nadała nazwy 
6 nowym ulicom oraz ustaliła nazwy i 2 
rondom w Skórzewie: „Ojca Mariana 
Żelazka” - dla ronda położonego u zbiegu 

11. Uchwała Nr XL/548/18 w spra-
wie nadania nazwy ulicy Cytrynowa 
w Dąbrowie.

12. Uchwała Nr XL/549/18 w sprawie 
nadania nazwy ulicy Dojazd w Dą-
browie.

13. Uchwała Nr XL/550/18 w sprawie 
nadania nazwy ulicy Mango w Dą-
browie.

14. Uchwała Nr XL/551/18 w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenu w Drwę-
sie, w rejonie DW nr 307 oraz ulic 
Leszczynowej, Jodłowej, Przylesie 
i Orzechowej. 

15. Uchwała Nr XL/552/18 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu w Dąbrowie, 
w rejonie ul. Pszczelej.

16. Uchwała Nr XL/553/18 w spra-
wie uchylenia Uchwały Nr VI/44/11 
Rady Gminy Dopiewo z 28 marca 
2011 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia mpzp terenu w Gołu-
skach, w rejonie trasy S-11 i drogi 
powiatowej Plewiska - Gołuski.

17. Uchwała Nr XL/554/18 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu w miejscowo-
ści Gołuski, w rejonie ul. Szkolnej, 
Ogrodowej i drogi ekspresowej S-11, 
gmina Dopiewo.

18. Uchwała Nr XL/555/18 w sprawie 
mpzp w Dąbrowie, w rejonie drogi 
wojewódzkiej nr 307 i drogi ekspre-
sowej S11.

19. Uchwała Nr XL/556/18 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XXXIX/537/18 
Rady Gminy Dopiewo z 26 lutego 
2018 r. w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu Poznańskie-
go.

20. Uchwała Nr XL/557/18 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XXXVII/500/17 
Rady Gminy Dopiewo z 18 grudnia 
2017r. w sprawie uchwały budżetowej 
Gminy Dopiewo na 2018 rok.

21. Uchwała Nr XL/558/18 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XXXVII/499/17 
Rady Gminy Dopiewo z 18 grudnia 
2017r. w sprawie uchwalenia Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy 
Dopiewo na lata 2018-2026. 

22. Uchwała Nr XL/559/18 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Poznańskiego.

DG

ulic Poznańskiej i Kolejowej oraz „Po-
wstańców Wielkopolskich” - dla ronda 
położonego u zbiegu ulic Poznańskiej 
i Ks. S. Kozierowskiego.

Damian Gryska, Biuro 
Rady Gminy Dopiewo

Fot. Adam Mendrala

Porozmawiajmy o Powiecie
Uznanie dla gospodarzy 
wsi

Aż dwóch sołtysów z naszej Gminy 
zostało nagrodzonych podczas III Powia-
towego Dnia Sołtysa, organizowanego 
przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. 

Marian Czekalski, jeden z wyróż-
nionych statuetką podczas gali, sołty-
sem Zakrzewa jest od… 38 lat. Jest też 
przewodniczącym wszystkich sołtysów 
w Gminie Dopiewo. Skąd u mieszkań-
ców wsi taki kredyt zaufania dla jedne-
go gospodarza? Chodniki, oświetlenie, 
wodociągi i kanalizacja, przedszkole, 
renowacja miejscowego kościoła czy 
cmentarza ewangelickiego – lista zadań, 
które inicjował i wspierał w realizacji 
wydaje się nie mieć końca. 

- Najbardziej w mojej pracy cenię 

sobie kontakt z ludźmi – podkreślał sołtys 
Zakrzewa. – Niezwykle ważna jest też 
współpraca z innymi sołtysami – dodał 
inicjator wykonania sztandaru sołtysów 
Powiatu Poznańskiego. 

Walenty Moskalik, sołtys Skórzewa, 
również nie poprzestaje na funkcji go-
spodarza wsi. Jest także radnym naszej 
Gminy. Priorytetem w podejmowanych 
przez niego działaniach jest zawsze po-
lepszenie warunków życia mieszkańców, 
a jest o kogo się troszczyć. Podczas jego 
służby, od 1981 r. do teraz, liczba skó-
rzewian wzrosła 10-krotnie. 

Tak długi staż pozwala dostrzec, 
że potrzeby mieszkańców i rola sołty-
sa ciągle się zmieniają. Wsie nabierają 
miejskiego charakteru i często przypo-
minają osiedla. Walenty Moskalik zadbał 
więc, aby wraz z rozwojem Skórzewa 
zbudowano sieć wodociągowo-kanaliza-
cyjną, powstały drogi, chodniki i ścieżki 
rowerowe, otwarto nowoczesną szkołę.

Podczas tegorocznego spotkania 
w Starostwie Powiatowym uhonorowani 
zostali też Danuta Kosmowska - sołty-
ska Bednar, Regina Roszczyk -  sołtyska 
Zielątkowa i Władysław Kwaśniewski 
- sołtys Szreniawy. Nagrodzonym ser-
decznie gratuluję i dziękuję za bezinte-
resowny trud. Niech angażowanie się 
w sprawy lokalnej wspólnoty przynosi 
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osobistą satysfakcję oraz wdzięczność 
społeczności.

Poznańską wygodniej 
i bezpiecznej 

W regionie należymy do niekwe-
stionowanych liderów, jeśli chodzi o po-
zyskiwanie dofinansowania w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych na tego typu inwesty-
cje. Dzięki temu, że każdego roku nasze 
projekty są bardzo wysoko oceniane, 
możemy kompleksowo modernizować 
kolejne kilometry, co niezmiernie mnie 
cieszy. Tym bardziej, że koszty tego typu 
remontów są niemałe – w przypadku 
drogi w Skórzewie wyniosły 22,5 mln zł. 
Gruntowna przebudowa ul. Poznańskiej, 
to jedna z najważniejszych inwestycji 
drogowych w Gminie, a także Powiecie. 
Dzięki współpracy finansowej Powiatu 

Poznańskiego i Gminy Dopiewo, przy 
wsparciu z budżetu państwa, udało się 
doprowadzić modernizację do szczęśli-
wego finału. 

Pierwsze rondo na granicy Pozna-
nia i Skórzewa powstało w 2010 r. Jego 

koszt wyniósł 6,6 mln zł, z czego 1,1 
mln zainwestował Powiat Poznański. 
Początek przebudowy ul. Poznańskiej 
nastąpił w 2014 r. W kwocie 5,2 mln zł 
partycypowały: budżet państwa (1,87 
mln zł), Powiat Poznański (1,74 mln zł), 
Gmina Dopiewo (1,57 mln zł). Po tysiąc 
złotych dołożyły Gminy Komorniki, Stę-
szew i prywatni przedsiębiorcy.

Etap  drugi (2015 r.) kosztował 3,8 
mln zł. Budżet państwa wsparł jego bu-
dowę kwotą 1,4 mln zł, Powiat – 1,3 mln, 
a Gmina Dopiewo – 1,08 mln. Gminy 
Komorniki i Stęszew na prace przezna-
czyły tę samą kwotę co poprzednio.

Ostatni etap przebudowy pochłonął 
6,9 mln zł. 3 mln pochodziły z budżetu 
państwa, a po 1,95 mln zł dołożyły Powiat 
Poznański i Gmina Dopiewo. Do kosztów 
przebudowy ul. Poznańskiej trzeba doli-
czyć wykup gruntów. Inwestycja, razem 
z rondem, zamknęła się zatem w nieco 

ponad 25 mln zł.
Rozłożenie prac na 

kilka etapów sprawi-
ło, że nie były one tak 
uciążliwe dla mieszkań-
ców i kierowców. Teraz 
wszyscy mogą się cieszyć 
z bezpiecznej, wygodnej 
drogi. W ramach każde-
go etapu przebudowali-
śmy gruntownie infra-
strukturę podziemną 
i konstrukcję jezdni, 
powstały chodniki, 
zjazdy do posesji, zato-
ki przystankowe, azyle 

dla pieszych. Zamontowano nowoczesne 
oświetlenie i postawiono oznakowa-
nie. Dzięki rondom uspokoił się ruch 
w centrum Skórzewa, a dzięki ścieżce 
rowerowej do węzła S11 cykliści zyskali 

wygodne połączenie ze Skórzewa do Pa-
lędzia i Dąbrówki. Wzrosło bezpieczeń-
stwo jazdy oraz komfort przemieszczania 
się dla wszystkich uczestników ruchu 
drogowego. 

Więcej pieniędzy na wy-
mianę starych pieców

Podczas marcowej sesji Rady Powiatu 
aż 12,2 mln zł radni rozdysponowali w ra-
mach tzw. wolnych środków pozostałych 
po zamknięciu 2017 r. Dzięki temu pula 
pieniędzy na program wymiany  starych 
pieców wzrosła o prawie pół miliona. 
Do pierwotnych 200 tys. zł dołożono 
ponad 492 tys. zł. Program cieszy się 
bardzo dużym zainteresowaniem, bo 
każdy chciałby oddychać czystym po-
wietrzem. 322 wnioski, które wpłynęły 
w terminie, są rozpatrywane pod kątem 
poprawności przyznania dotacji. Ta liczba 
pokazuje, że zwiększa się świadomość 
ekologiczna mieszkańców Powiatu. Dzię-
ki tej akcji emisja szkodliwych pyłów do 
atmosfery będzie o wiele mniejsza, na 
czym skorzystają wszyscy. 

Dodatkowe fundusze w ramach wol-
nych środków zostaną wykorzystane 
także na inwestycje drogowe, oświato-
we oraz dotację do Poznańskiej Kolei 
Metropolitalnej.

Tomasz Łubiński

Wicestarosta Powiatu Poznańskiego

Fot. Arch. Tomasza Łubińskiego  
i Barbary Plewińskiej

Więcej informacji  
o powiecie można przeczytać 

na www.powiat.poznan.pl  

Kontrola pojazdów po nowemu
Każdy kierowca prędzej lub póź-

niej odwiedzi stację kontroli pojazdów. 
W Gminie Dopiewo działa ich 5. Kto ma 
taką wizytę przed sobą musi pamiętać, 
że radykalnie zmieniły się przepisy.

Od listopada ubiegłego roku funk-
cjonuje Centralna Ewidencja Pojazdów 
i Kierowców w nowej wersji. Nazywa się 
CEPiK 2.0. Obawy, czy system ruszy bez 
przeszkód i bez usterek były duże. Jak 
się okazało, nie obyło się bez proble-
mów dotyczących sprawności połączeń, 
dostępu do bazy danych przez urzędy 
dokonujące rejestracji pojazdów i stacje 
kontroli. Zmiany, jakie zostały wprowa-
dzone, polegają przede wszystkim na 
informatycznym przekazywaniu danych.

Procedura jest teraz inna. Doko-
nywanie wpisu, czy uiszczanie opłaty 
odbywało się po zakończeniu badania. 
Teraz już nie. Na samym początku trzeba 

zarejestrować klienta odwiedzającego 
stację i pobrać od niego opłatę. Dziś 
wynosi ona tyle samo co wcześniej, za 
auto osobowe, 99 zł. W systemie znaj-

dzie się informacja, że określony pojazd 
przyjechał w danym dniu w określone 
miejsce na badanie. Dopiero wtedy auto 
wjeżdża na stanowisko diagnostyczne. 
Odbywa się cały cykl sprawdzania wy-
znaczonych elementów. Na zakończenie 
w dowodzie rejestracyjnym umieszczona 
zostaje stosowna adnotacja.

W przyszłości ma być to zorganizo-
wane jeszcze bardziej „zdalnie”. Policjant 
podczas kontroli drogowej nie będzie 
żądać od kierowcy dowodu rejestracyj-
nego z adnotacją o dopuszczeniu pojazdu 
do ruchu. Sprawdzi to sobie w systemie. 
Posiadanie przy sobie dowodu rejestra-
cyjnego nie będzie obowiązkowe. Inna 
nowość – dane będą też zapisywane 
w telefonach komórkowych.

Wprowadzony system ma zapobiec 
kombinacjom stosowanym przez nie-
których kierowców. Jeżeli nie zaliczył 
z pozytywnym wynikiem kontroli tech-
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nicznej, mógł udać się do innej stacji 
i tam spróbować szczęścia, liczyć na mniej 
rygorystycznych kontrolerów. Dziś mu 
się to nie uda. Gdyby pojechał do innej 
stacji, musi zaliczyć wyznaczoną proce-
durę. Kiedy spróbuje zarejestrować auto, 
po wprowadzeniu danych pracownicy 
kontroli wiedzą, że pojazd został już 
zarejestrowany w określonym miejscu 
i został oceniony negatywnie. Mamy 
więc do czynienia z uporządkowaniem 
sytuacji. Zamiast kombinować, kierowca 
będzie musiał zadbać, by jego auto było 
sprawne technicznie, nie stanowiło dla 
nikogo zagrożenia.

Nie jest tajemnicą, że stacje kontroli 
żyją z obsługi pojazdów. Właścicielom 
zależy, by mieć klientów jak najwięcej. 
Chętnie przymykały oko na machinacje 
właścicieli aut i na drobne uchybienia 
– w obawie przed stratą klienta. Czasy 
się  zmieniły. Cały proces kontroli jest 
rejestrowany w sieci. Kiedy następuje 
koniec badania, system to zapisuje i udo-
stępnia, gdy jest taka potrzeba.

CEPiK daje też kierowcom inną 
możliwość: mogą online sprawdzić, 
ile zgromadzili punktów karnych.  
Wystarczy się zarejestrować, potwierdzić 
własne dane. Nie trzeba już wędrować 
do komisariatu policji, występować 
o stosowne zaświadczenie, uiszczać za 
to opłatę w wysokości 17 zł. W podobny 
sposób można w sieci „namierzyć” każdy 
pojazd. Wystarczyć znać dane z dowodu 
rejestracyjnego, wpisać je przez Internet, 
a uzyska się historię auta, dane dotych-
czasowych właścicieli. Ułatwienie to ma 
wpływ na handel używanymi pojazdami. 
Nabywca nie pozwoli się oszukać opo-
wieściami nieuczciwego kontrahenta.

Skorzysta też z innego zabezpie-
czenia. Podczas badania technicznego 
spisywany jest i umieszczany w syste-
mie przebieg pojazdu. Znakomicie to 

utrudni stosowanie fałszerstw, takich 
jak przysłowiowe cofanie liczników, by 
wykazać, że auto jest prawie nowe, bo 
niewiele jeździło. Osoby noszące się 
z zamiarem kupienia używanego auta 
przyjmą z zadowoleniem nowe przepisy, 
które zmniejszą ryzyko oszustwa. Mniej 
szczęśliwi będą nieuczciwi handlowcy.

Początkowo wdrażanie systemu na-
potykało problemy techniczne. Najpo-
ważniejszym była trudność z uzyskaniem 
połączenia z systemem. Pracownicy byli 
zmuszeni do wielokrotnego podejmo-
wania prób nawiązania kontaktu. Nie-
cierpliwili się też kierowcy. Wielu z nich 
skarżyło się na nowy system. Pojawiły 
się żądania rezygnacja z wprowadzenia 
w życie CEPiK-u, powrotu do załatwiania 
spraw „na piechotę”. Jak podawano do 
publicznej wiadomości, liczba awarii, 
uniemożliwiających łączność urzędów 
i stacji kontroli z systemem, sięgała 500 
w ciągu dnia . Teraz liczba ta spadła po-
niżej 200. Jest więc lepiej, ale do dosko-
nałości wciąż daleko. Sytuacja wymaga 
poprawienia i można żywić nadzieję, że 
informatykom z Ministerstwa Cyfryzacji 
uda się w pełni zapanować nad nowym 
systemem.

Planowana jest modyfikacja tego 
systemu. Policja ma dostęp do danych 
znajdujących się w CEPiK-u w trybie 
online. Natomiast Straż Miejska z takiej 
możliwości nie korzysta. Ciągle pracuje 
„w papierze”. Składa się wniosek, ktoś 
go przyjmuje, kieruje dalej, kierowca też 
otrzymuje dokument w formie papiero-
wej. Nastąpi zmiana: z systemu będzie 
można korzystać wyłącznie w trybie 
bezpośrednim.

Stacje kontroli pojazdów muszą funk-
cjonować w ściśle określonych warun-
kach. Liczy się nie tylko dostęp do Inter-
netu, także lokal spełniający techniczne 

wymagania , odpowiednie wyposażenie. 
Trzeba zatrudniać wykwalifikowanych 
diagnostów. W Powiecie Poznańskim 
takich stacji jest 62. Podzielone są na 
dwie grupy. Stacji podstawowych funk-
cjonuje 30. Są też 32 stacje okręgowe. Te 
podstawowe kontrolują pojazdy o masie 
poniżej 3,5 tony. Nie mają prawa badania 
pojazdów o masie poniżej 3,5 tony, ale 
wyposażonych w przyczepy dłuższe niż 
wynoszą pomiarowe możliwości danej 
stacji – taki zapis znalazł się w przepisach.

Jedyną Gminą w Powiecie pozbawio-
ną stacji kontroli pojazdów jest Kleszcze-
wo. Najwięcej stacji mają: Komorniki, 
Swarzędz i Suchy Las. Także w Dopiewie 
konkurencja jest duża. Można wybrać 
stację sprawdzoną, lub położoną najbliżej. 
Placówki takie funkcjonują pod nadzorem 
Transportowego Dozoru Technicznego 
i Starostwa Poznańskiego. Co najmniej 
raz w roku stacja przechodzi kontrolę 
procedur, jakości pracy, właściwego 
obiegu dokumentów. Co 5 lat odbywa 
się kontrola kompleksowa.

Nowe przepisy spełniły swój podsta-
wowy cel, ukrócą nieuczciwości, zapew-
nią powszechny dostęp – przynajmniej 
w założeniach – do danych dotyczących 
pojazdu. Diagności zostali zmuszeni do 
jak najbardziej wnikliwego przeprowa-
dzania badań technicznych.

Andrzej  Strażyński

Przewodniczący  
Komisji Komunikacji,

Budownictwa i Infrastruktury,  
Rady Powiatu

Fot. Archiwum A. Strażyńskiego

Nowa ulica Komornicka 
Dzięki porozumieniu zawartemu 

między Gminą Dopiewo a firmą Nic-
kel Development Sp. z o.o. wykonana 
została przebudowa ul. Komornickiej. 
Droga na długości 986,5 m zyskała nową 
nawierzchnię z kostki betonowej, od-
wodnienie, wybudowano nowe wjazdy, 
chodnik oraz 4 progi zwalniające.

Wartość przebudowy wyniosła: 
1.503.200 zł. Firma Nickel Development 
poniosła koszty przebudowy drogi wiel-
kości: 1.197.400 zł i wykonała łącznik  
o długości 150 m między ul. Berłową 
a Kolejową, pozwalający na bezpieczne 
przejście do sklepów i ul. Poznańskiej.  
Gmina Dopiewo wydała w związku z prze-
budową 306.800 zł – na oświetlenie, 
projekt, nadzory. 

Odbiór wykonanych prac został prze-
prowadzony w połowie lutego 2018 r. 
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Mityczna droga i nowoczesne węzły
Droga wzdłuż torów i Zintegrowane 

Węzły Przesiadkowe to kluczowe inwe-
stycje Gminy Dopiewo, które zostaną 

zrealizowane w tym roku. Łączna ich 
wartość wynosi ponad 19,25 mln zł, 
z czego dofinansowanie ma wynieść 
blisko 13,9 mln zł. 

O drodze wzdłuż torów, stanowią-
cej alternatywę dla istniejącego układu 
komunikacyjnego, mówiło się w Gminie 
Dopiewo od wielu lat. Dziś możemy ob-
serwować postęp prac na pierwszym jej 
odcinku: Dąbrówka – Palędzie. 

Węzły przesiadkowe mają powstać 
w Palędziu i w Dopiewie. Poprawią funk-
cjonalność i estetykę okolic stacji, gdzie 

Budowa Drogi Wzdłuż Torów

Zieleń ma być uporządkowana jeszcze 
wiosną, nie później niż do końca maja 
2018 r. Wymienione zostaną m.in. uszko-
dzone krzewy wzdłuż ulicy.

W końcu lutego 2018 r. dokonano 
odbioru realizacji porozumienia między 
Gminą Dopiewo a firmą Nickel Deve-
lopment, dotyczącego przebudowy ul. 
Komornickiej w Dąbrówce. Odebrano też 
od wykonawcy dokumentację. W wizji 
terenu uczestniczyli: Wójt Gminy Do-
piewo - Adrian Napierała, radny Gminy 
Dopiewo - Justin Nnorom, kierownik 

Referatu Inwestycji w Urzędzie Gminy 
Dopiewo - Aleksandra Rutyna i przed-
stawiciel firmy Nickel Development Sp. 
z o.o. - Agata Grotowska

Zgodnie z protokołem z realizacji 
porozumienia spółka Nickel Develop-
ment przekazała nieodpłatnie na rzecz 
Gminy Dopiewo własność infrastruktury.

Grupa Nickel Development realizacji 
swoje plany inwestycyjne na terenie Gmi-
ny Dopiewo od 17 lat. Współpracowała 
z Gminą Dopiewo, m.in. partycypując 
w kosztach rozwoju infrastruktury, 
służącej mieszkańcom Dąbrówki, jak 
i całej Gminy. 

Można tu wymienić kilka przykła-
dów:
• udział w kwocie 300 tys. zł w kosz-

tach budowy rurociągu tłocznego do 
oczyszczalni ścieków w Skórzewie,  

• wykonanie półkilometrowego chodni-
ka wzdłuż ul. Kolejowej za 35 tys. zł,

• wpłata do Gminy ponad 1,63 mln zł 
z tytułu opłat partycypacyjnych na 

oczyszczalnie ścieków, 
• wydzielenie drogi na terenie osiedla 

i działki 585/1 z częściowym prze-
znaczeniem pod sport i rekreację  - 
przekazanie tych gruntów w formie 
darowizny na rzecz Gminy,

• wykonanie sieci wodociągowej, 
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 
deszczowej na potrzeby osiedla, a na 
Osiedlu Księżnej Dąbrówki wykonanie 
wszystkich drog i ich oświetlenia.
- Powyższe działania są dowodem 

wieloletniej, ścisłej współpracy między 
naszą firmą, a Gminą Dopiewo, pełnej 
wzajemnego poszanowania i zrozumie-
nia. Relacja ta przyniosła wymierne ko-
rzyści obu stronom, a przede wszystkim 
przyczyniła się do wygodniejszego i bar-
dziej komfortowego życia mieszkańców 
gminy – wyjaśnia Marek Waliszka, Dy-
rektor Inwestycyjny Nickel Development 
i Prezes Spółek Nickel.

AR, AM 
Fot. Beata Spychała

powstaną m.in.: parkingi typu„park & 
ride”, wiaty rowerowe, info-kioski, ław-
ki, lampy i tablice informacyjne. Mają 

także zachęcić 
do podróżo-
wania koleją 
i przesiadania 
się z samocho-
du na pociąg. 
Po wdrożeniu 
projektu „Po-
znańska Kolei 
Metropolital-
nej”, co ma 
nastąpić już 
w połowie tego 
roku, pociągi 

mają kursować do Poznania i z Poznania 
częściej i szybciej. Zmiany preferencji 
podróżujących są przyjazne środowisku 
i odciążą drogi przepełnione w godzi-
nach szczytu.

Budowy mają zakończyć się w tym 
roku. Zdjęcia zostały wykonane w po-
łowie kwietna 2018 r. 

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

AM, fot. Beata Spychała

Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy stacji Palędzie
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Boisko w Skórzewie 
Rozpoczęła się budowa boiska wielo-

funkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 
1 Skórzewie. Będzie można na nim zagrać 
w piłkę ręczną, siatkową i koszykową. 
Prace mają potrwać do końca czerwca  
2018 r. Wartość inwestycji: 493 262 
zł. Wykonawcą jest firma REDOPOL 
z Poznania. 

Boisko o wymiarach 24 m x 44 m 
zostanie ogrodzone, oświetlone lam-
pami LED i wyposażone w urządzenia 
sportowe. Jego nawierzchnia będzie 
przepuszczalna - zostanie wykonana 
natryskowo z poliuretanu.

Administratorem boiska będzie 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Skórzewie. 
Po lekcjach będzie ogólnodostępne  dla 
mieszkańców. 

Aleksandra Rutyna,  
Kierownik Referatu Inwestycji 

 i Gospodarki Komunalnej

Fot. Beata Spychała

Place zabaw po przeglądzie
Place zabaw to miejsca, na których 

głównie przebywają małe dzieci, dlatego 
tak ważne jest ich bezpieczeństwo. 

Biorąc pod uwagę zbliżający się okres 
wiosenno - letni i wzmożoną aktywność 
rodziców z dziećmi na placach, Gmina 
Dopiewo dokonała bieżących przeglą-
dów i napraw. Przeprowadzone zosta-
ły konserwacje urządzeń zabawowych. 
Wymieniono też elementy zagrażające 

bezpieczeństwu. Poczynione zostały 
inwestycje uzupełniające:

Dąbrowa: zamontowano 7 nowych 
urządzeń zabawowych za ponad 22 tys. zł 
zostało zamontowanych na placu zabaw 
przy ul. Sadowej. Planowane jest dopo-
sażenie pozostałych placów o urządzenia 
siłowni zewnętrznej. 

Gołuski: w celu poprawy atrakcyjno-
ści placu zabaw przy świetlicy wiejskiej 

została zakupiona trampolina o wymia-
rach 175 x 175 cm - koszt urządzenia 
wyniósł 9,8 tys. zł.  

Ze względu na przypadki dewasto-
wania mienia publicznego, które nie 
omijają miejsc służących zabawie i re-
kreacji, prosimy Państwa o zgłaszanie 
do Urzędu Gminy Dopiewo wszelkich 
uszkodzeń i nieprawidłowości zauważo-
nych podczas  wizyt na placach zabaw.

Aleksandra Rutyna,  
Kierownik Referatu Inwestycji  

i Gospodarki Komunalnej

Statek zabaw przypłynął
Modernizacja placu zabaw „Leśny 

zakątek” w lasku za tzw. „ Kontrą” 
w Skórzewie rozpoczęła się w marcu 
tego roku. Realizacja inwestycji od-
bywa się w ramach drugiej edycji Do-
piewskiego Budżetu Obywatelskiego, 
dzięki głosom mieszkańców. Na placu 
pojawiło się wielofunkcyjne urządzenie 
dla dzieci, kształtem przypominające 
statek, a także huśtawki i urządzenia 
gimnastyczne.  Istniejące urządzenia 
siłowni zewnętrznej, a także niektóre 
istniejące elementy placu zabaw i ławki 

zostały przestawione. Pojawiła się też 
tzw. bezpieczna nawierzchnia z piasku.

Wartość inwestycji: 121 289 zł. Ter-
min realizacji: 30.04.2018 r. Umowę na 
wykonanie prac Gmina Dopiewo pod-
pisała 9.02.2018 r. z mosińską Grupą 
Hydro.

Aleksandra Rutyna,  
Kierownik Referatu Inwestycji  

i Gospodarki Komunalnej

Fot. Beata Spychała
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Lekcja w Niemczech
Grupa uczniów ze szkół w Konarzewie 

i Więckowicach wyjechała w marcu do 
Niemiec, by zrealizować projekt wymiany 
uczniowskiej. 44 uczestników projektu 
spędziło 3 dni w Eberswalde, w ośrodku 
edukacji przyrodniczej, razem z rówie-
śnikami ze szkoły podstawowej w zaprzy-
jaźnionej z Gminą Dopiewo niemieckiej 
Gminy Dallgow - Doeberitz. Kolejne 2 
dni polskie dzieci spędziły w domach 
swoich niemieckich koleżanek i kolegów, 
co sprzyjało integracji. Wyjazd odbywał 
się od 14 do 18.03.2018 r

Projekt obejmował m.in. nocną wizy-
tę w lesie, gry integrujące, ognisko oraz 
prace plastyczne związane z przyrodą 
i wiosną. Dzieci uczyły się nawzajem 
słów w językach – niemieckim i pol-

skim, ćwiczyły 
porozumiewanie 
się ze sobą w ję-
zyku angielskim 
i prezentowały 
pomysły na spę-
dzanie wolnego 
czasu. Największą 
atrakcją wyjazdu 
była wizyta w zoo 
w Eberswalde.

Tegoroczny 
wyjazd był dzie-
siątym tego typu 
s p o t k a n i e m . 
Mamy nadzieję, że nie ostatnim. Dzię-
kujemy Polsko-Niemieckiej Współpracy 
Młodzieży za dofinansowanie projektu.

M. Maik-Ślisińska, SP Konarzewo

Debatowali o 400 kV
Debata społeczna „Budowa linii wy-

sokiego napięcia – jak zmieni Gminę 
Dopiewo?” przyciągnęła 11 kwietnia 2018 
r. do „Domu Strażaka” w Dopiewie 50 
osób: samorządowców, przedstawicieli 
stowarzyszeń, mediów i mieszkańców. 
Jej przedmiotem była planowana budowa 
nowej linii 400 kV Baczyna – Plewiska. 
Inwestycja ta została umieszczona w tzw. 
specustawie, dotyczącej linii przesyło-
wych. Gmina Dopiewo ma ograniczone 
możliwości przy wyborze korytarza no-
wej linii. Jej przebieg wytycza inwestor 
i wykonawca, wcześniej organizując kon-
sultacje.

Debata w Dopiewie odbyła się w ra-
mach akcji społecznej: „Spotkajmy się 
w Powiatowej 17”. Wcześniej podobne 
debaty, poświęcone jednak innym te-
matom ważnym społecznie odbyły się 
w: Luboniu („Nie udajemy, że problemu 
smogu nie ma”), Komornikach („Urzęd-
nicy obiecują tunel do Plewisk”) i Ro-
kietnicy („Deweloperzy budują osiedla 
ale nie drogi do nich”). Organizatorzy 
przewidują cykl 17 debat, czyli tylu, ile 
Gmin liczy Powiat Poznański.

Organizatorami debaty byli: Fundacja 
„Barak Kultury” i poznańska redakcja 
„Gazety Wyborczej”, a współfinanso-
wał ją Powiat Poznański. Celem  debat 
jest diagnoza wyzwań i wypracowanie 

rozwiązań problemów istotnych dla 
ich mieszkańców.

Podczas debaty dopiewskiej najwięk-
szym zaskoczeniem była nieobecność 
przedstawicieli Polskich Sieci Elektro-
energetycznych SA (dalej: PSE) - inwesto-
ra linii Baczyna – Plewiska, mimo wysto-
sowania przez organizatorów zaproszenia 
do udziału w debacie. Wykonawcy linii, 
której dotyczyła debata, być na  spotkaniu 
nie mogło, ponieważ nie został on jeszcze 
wyłoniony spośród oferentów. Pojawił 
się za to przedstawiciel wykonawcy in-
nej linii Piła Krzewina - Plewiska, która 
również ma być  poprowadzona w naj-
bliższych latach przez  teren sołectwa 
Dąbrowa w Gminie Dopiewo, budzącej 
spore emocje od 2015 r.

Temat linii energetycznych wysokich 
napięć w Gminie Dopiewo, z perspektywy 
samorządu przybliżył Remigiusz Hem-
merling, kierownik Referatu Planowania 
Przestrzennego i Ochrony Środowiska 
w Urzędzie Gminy. Przedstawił on ak-
tualną mapę ich przebiegu przez Gminę 
Dopiewo. Podał też informację o inwe-
stycjach, których realizację - w oparciu 
o specustawę - przewiduje PSE. Poinfor-
mował ponadto o wariantach przebiegu, 
które rozważał inwestor, czyli PSE oraz 
o dotychczasowej wymianie korespon-
dencji Gminy Dopiewo z inwestorem.

Obecnie Gmina Dopiewo nie 
posiada wiedzy o tym, jakim 
ostatecznie korytarzem popro-
wadzona zostanie nowa linia 
Baczyna – Plewiska i w jakim 
stopniu będzie ona uciążliwa 
dla jej mieszkańców. Znany jest 
jedynie termin realizacji tej inwe-
stycji – to koniec 2021. Wiadomo 
również to, że i tym razem wy-
bór korytarza mają poprzedzić 
konsultacje społeczne.

W przypadku inwestycji bu-

dowa nowej linii 400 kV Baczyna – Ple-
wiska złożonych zostało do PSE 6 ofert. 
Aktualnie Prezes Urzędu Zamówień 
Publicznych weryfikuje postępowanie 
przetargowe. Można się spodziewać, 

że w przeciągu kilku tygodni nastąpi 
podpisanie przez PSE umowy z wyło-
nionym wykonawcą.

Debatę w Dopiewie prowadził Tomasz 
Cylka, dziennikarz poznańskiej redakcji 
„Gazety Wyborczej”. Wzięli w niej udział 
m.in.   Adrian Napierała – Wójt Gminy 
Dopiewo, Przewodniczący Rady Gminy 
Dopiewo – Leszek Nowaczyk, a także 
część radnych i sołtysów z terenu naszej 
Gminy, Tomasz Łubiński – Wicestarosta 
Powiatu Poznańskiego i Anna Jaworska 
ze Starostwa Powiatowego, Przedstawi-
ciele Stowarzyszeń z Dąbrowy i Gołusek, 
których celem jest ochrona interesów 
mieszkańców – Mariusz Ostrowski (bę-
dący także radnym Gminy Dopiewo) i Mi-
chał Pankiewicz, a także przedstawiciel 
Fundacji „Barak Kultury” - Przemysław 
Prasnowski.

Kilkakrotnie odwoływano się pod-
czas spotkania do doświadczeń zwią-
zanych z bliźniaczą inwestycją – linią 
Piła Krzewina - Plewiska. Zwracano 
uwagę na wpływ na środowisko, zdro-
wie, krajobraz, wartość nieruchomości, 
a także na nierówną siłę racji obu stron 
w sporze. Uczestnicy wskazywali na nie-
wielki dostęp do wiedzy na temat planów, 
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Skanuj i czytaj 
Za pomocą tego kodu można przejść 

na podstronę z bieżącym i archiwalnymi 
wydaniami „Czasu Dopiewa” w wersji 
elektronicznej. Wystarczy pobrać za 
pomocą swojego telefonu aplikację do 

skanowania 
i już można 
korzystać. 

AM

dotyczących linii Baczyna – Plewiska.
Mariusz Ostrowski, Stowarzy-

szenie Dąbrowa, radny Gminy Do-
piewo, podzielił się doświadczeniami 
związanych z wyborem trasy przebiegu 
innej inwestycji: - W przypadki plano-
wanej budowy linii Piła Krzewina - Ple-
wiska, słupy mają być wyższe o 15 m 
od tych, do których się przyzwyczaili-
śmy, kiedy kupowaliśmy działki i mają 
mieć wysokość 49 m. Linia 2x 200 kV 
zostanie zmienione na 2x 400 kV. Pole 
oddziaływania będzie w związku z tym 
większe. Jako Stowarzyszenie uważamy, 
że szerokość strefy ochronnej powinna 
być większa. Mamy swoje zdanie na ten 
temat, wykonawca na swoje. 

Tomasz Cylka, Prowadzący: - Czy 
proponowaliście inny przebieg? 

Mariusz Ostrowski: - Było 6 
wariantów przebiegu. Były protesty. 
Żadne sołectwo, których przebieg linii 
miał dotyczyć - Dąbrowa, Gołuski, Więc-
kowice, Konarzewo - nie chciało mieć 
linii, która biegłaby przez jego teren. 
Powstało wiele Stowarzyszeń, które 
przerzucały sobie tą linie w lewo, lub 
w prawo. Realizacja projektu „Plewiska 
Bis” rozwiązałaby problem w Gminie Do-
piewo. W momencie ustalenia przebiegu 
4 gminne Stowarzyszenia połączyły się 
i zaczęły wspólnie działać, aby ta linia 
nie przechodziła przez Gminę Dopiewo. 
Trzeba pamiętać o tym, że jedną linię 
już mamy. Druga linia - na Piłę zaraz 
będzie budowana. Trzecia linia na Ba-
czynę jest rozpatrywana - jesteśmy tutaj 
dzisiaj po to, aby o niej rozmawiać. Jest 
i czwarta linia: Plewiska – Eisenhütten-
stadt (Niemcy). Jeżeli te 3 linie powstaną 
na terenie Gminy Dopiewo, to obawiam 
się, że nikt nie nie będzie chciał tutaj 
mieszkać. Pole elektromagnetyczne jest 
bardzo ważnym czynnikiem – oddzia-
łuje na nas. Są też inne czynniki -takie, 
jak zmiana krajobrazu, spadek wartości 
działek, brak rozwoju. Firmy nie będą 
chciały inwestować na naszym terenie.

Michał Pankiewicz, Stowarzy-
szenie Dopiewo.Pl: - Mój przedmówca 
powiedział wszystko. Sukcesem jest, że 
finalnie nasze Stowarzyszenia się nie 
skonfliktowały. Owszem, podpowiada-
liśmy, a w zasadzie przypomnieliśmy 
wykonawcy i inwestorowi przebieg linii 
„Plewiska Bis”, jako wariant optymalny.

Tomasz Cylka, Prowadzący: - 
Panie Wójcie, Panie Starosto - czy spe-
custawa powoduje, że jesteście tylko sta-
tystami, czy macie coś do powiedzenia?

Tomasz Łubiński, Wicestarosta 
Poznański: - Uzgadniamy przebiegi 
linii, jeśli przebiega przez nasz majątek. 
Specustawa nie bierze pod uwagę żad-
nych materiałów planistycznych. Dwie 
Gminy: Dopiewo i Tarnowo Podgórne 
opowiedziały się za „wariantem nr 1”, 
jedna Gmina za „wariantem nr 7”. Dlatego 
poproszono Powiat Poznański o opinię. 
Niewiele z Wójtem wiemy o przebiegu 
tej planowanej linii, bo nikt na ten temat 

z nami nie rozmawiał. Są cztery Gminy 
z terenu Powiatu Poznańskiego, których 
sprawa dotyczy. Jeśli one opowiedzą się 
jednomyślnie w tej sprawie, to odetchnie-
my z ulgą. Jeśli będzie inaczej, to mogą 
powstać konflikty – tak, jak w Rokietnicy. 
Powiat Poznański jest najbardziej pręż-
nie rozwijającym się regionem w Polsce. 
Mamy 600 tysięcy mieszkańców, którzy 
z jednej strony muszą mieć prąd, ale…

Tomasz  Cylka, Prowadzący: - 
Czy domyślacie się którędy może być 
poprowadzona linia Plewiska – Baczyna?

Adrian Napierała, Wójt Gminy 
Dopiewo: - Trudno jest wróżyć z fusów. 
Fakt pierwszy: został ogłoszony przetarg 
i zostanie wyłoniony wykonawca, któ-
ry będzie musiał zrealizować zadanie. 
Fakt drugi: linia ta będzie przebiegać 
przez Gminę Dopiewo. Musimy wypra-
cować, tak jak w przypadku linii Ple-
wiska- Piła Krzewina 400 kV, daleko 
idący kompromis. Konieczne jest to, żeby 
inwestycja ta była jak najmniej uciążliwa 
dla mieszkańców. Czekamy aż zostanie 
ujawniona przez PSE druga cześć spe-
cyfikacji. Nie ma ustawowych terminów 
dotyczących informacji o przebiegu linii. 
Na chwilę obecną - oferenci są znani, nikt 
nie został wybrany. Przy tego rodzaju in-
westycjach uzgodnienia celu publicznego 
wydaje Wojewoda. Wykonawca decyduje 
o przebiegu linii. Głównym kryterium 
wyboru jest cena i termin realizacji.

Jacek Myciński, rzecznik praso-
wy drugiej inwestycji energetycz-
nej, która ma przeciąć Gminę Dopiewo 
- o nazwie: „Budowa dwutorowej linii 
elektroenergetycznej 400 kV Piła Krze-
wina – Plewiska”, powiedział: – Społe-
czeństwo ma moc sprawczą, a władza 
powinna uspokajać dialog. Wszystkie 
gminy i powiat mają wpływ i powinny 
z tego korzystać.

Mariusz Ostrowski: - Szary 
obywatel nie ma żadnego wpływu na 
przebieg linii. 

Justin Nnorom, radny Gminy 
Dopiewo, mieszkaniec Dąbrówki: - 
Mam pytanie do Państwa: Czy jesteście 
w posiadaniu informacji o odszkodowa-
niach dla mieszkańców po wytyczeniu 
linii na mocy specustawy?

Mariusz Ostrowski: - Nie prowa-
dziliśmy rozmów o odszkodowaniach 
z projektantem i wykonawcą, czyli z kon-
sorcjum, które wygrało przetarg na linię 
Plewiska - Piła Baczyna. Budowa ma 
się rozpocząć w 2019 r. Myślę, że gdy 
budowa słupów zacznie kłuć mieszkań-
ców w oczy, podniesie się duże larum. 

Jan Bąk, radny Gminy Dopie-
wo, mieszkaniec Gołusek: - Moim 
zdaniem liczba planowanych na naszym 
terenie tego typu inwestycji, ich nie-
wątpliwe nagromadzenie, spowoduje, 
że wytyczenie jednej linii może zablo-
kować na jakiś czas realizację trzeciej 
inwestycji. Boje się, że jak nie rozwią-
żemy tego tematu teraz, zostawimy go 
naszym dzieciom i wnukom. 

Michał Pankiewicz, Stowarzy-
szenie Dopiewo.Pl: - Mam pytanie, 
na które odpowiedź znają Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne, zdając sobie sprawę, 
że ich przedstawiciela z nami nie ma: Czy 
istnieje na chwile obecną wirtualny wa-
riant odstąpienia od tej umowy i powrotu 
do negocjacji  ze Starostą i włodarzami 
Gmin do budowy linii „Plewiska BiS” - po 
istniejącej linii 400 kv Krajnik. Gdyby 
wrócić do tego wariantu nie powstałaby 
żadna nowa linia.  

Adrian Napierała: - Takie roz-
wiązanie byłoby spełnieniem naszych 
marzeń. Można by wrócić do rozmów. Nie 
wyobrażam sobie podwieszanie torów 
linii na Plewiska – Eisenhüttenstadt. 
Trzeba pamiętać, że specustawa zakłada 
kolejną budowę korytarza elektroener-
getycznego w kierunku Niemiec. Specu-
stawa jest ważna do 2025 r., ale zawsze 
można uchwalić nową.

Leszek Nowaczyk, Przewodni-
czący Rady Gminy, mieszkaniec 
Dopiewa: - Podziemna instalacja by-
łaby korzystnym rozwiązaniem. Wiem, 
że jest to rozwiązanie drogie. Zgłaszam 
dwa warianty: pierwszym są „Plewiska 
Bis”, drugim - wspomniana instalacja 
podziemna.

Adrian Napierała, Wójt Gminy 
Dopiewo: - Nasuwa się kilka pytań, na 
które mogłoby nam odpowiedzieć PSE, 
a które pozostają bez odpowiedzi: Kiedy 
poznamy warianty przebiegu tej linii? 
Czy brany jest pod uwagę wariant bez 
przebiegu przez Gminę Dopiewo? Jakie 
mapy pokazano wykonawcy, bo Gmina 
Dopiewo rozwija się dynamicznie i szybko 
powstają u nas nowe drogi i domostwa? 
Mieszkańców, nie będących samorzą-
dowcami, jest na tej debacie mało, ale 
mam nadzieje, że „Gazeta Wyborcza” 
uzyska od PSE odpowiedzi na kluczo-
we dla sprawy pytania. Bardzo dziękuje 
Państwu za poświęcony czas.

AM, BS, RH, fot. Beata Spychała
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Pikieta po raz drugi
Po raz drugi w ciągu ostatnich 9 mie-

sięcy odbyła się pod Urzędem Gminy 
Dopiewo pikieta przeciwko lokalizacji 
na terenie sołectwa Dąbrowa wytwór-
ni masy bitumicznej. 27 marca 2018 r. 
wzięło w niej udział dużo mniej osób 
niż 17 lipca 2017 r. i trwała krócej. Wójt 
Gminy Dopiewo wyszedł do protestują-
cych, przedstawił im uzasadnienie po-
stanowienia

Początkowo licząca 20 osób grupa 
zakończyła protest po 45 minutach w ok. 
30-osobowym składzie. Pikietujący 
wyposażeni byli w transparenty i skan-
dowali hasła. Domagali się od Wójta 
przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko, mimo opinii instytucji 
środowiskowych, mówiących o braku 
takiej potrzeby. Pikietę relacjonowały 
media regionalne, m.in. TVP Poznań 
i Radio Poznań.

Wójt Gminy Dopiewo – Adrian Na-
pierała wyszedł do protestujących, w to-
warzystwie Remigiusza Hemmerlinga – 
kierownika Referatu Zagospodarowania 
Przestrzennego i Ochrony Środowiska, 
Przewodniczącego Rady Gminy – Leszka 
Nowaczyka, Przewodniczącego Komisji 
Budżetu i Bezpieczeństwa – Jana Bąka 
i radcy prawnego Urzędu Gminy Dopiewo 
– mec. Michała Kublickiego.  W oświad-
czeniu Wójt uzasadnił postanowienie 
o braku potrzeby sporządzenia raportu 
oddziaływania na środowisko dla inwe-
stycji wytwórnia masy bitumicznej na 
działce 18/1 w Dąbrowie, które wydał 
w tej sprawie, opublikowane w gmin-
nym Biuletynie Informacji Publicznej 
w piątek 23 marca 2017 r.

Wskazał, że jest to drugie postępo-
wanie w tej sprawie. Pierwsze rozpoczęło 
się 23 maja 2017 r.  Wówczas inwestor 
uzyskał pozytywne opinie Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Pozna-
niu (RDOŚ) i Państwowej Powiatowej 

Inspekcji Sanitarnej w Poznaniu (PPIS). 
Strony postępowania złożyły zastrze-
żenia i uwagi do karty informacyjnej 
przedsięwzięcia. W celu ich weryfikacji 
sporządzono niezależną opinię, którą 
przygotował biegły w zakresie ochro-
ny środowiska - wskazany przez stronę 
protestującą. W tamtym postępowaniu 
inwestor zdecydował się wycofać wnio-
sek w sprawie wydania decyzji środo-

wiskowej, dotyczącej wytwórni masy 
bitumicznej, w wyniku czego postępo-
wanie zostało przez Wójta umorzone.

Drugie postępowanie rozpoczęło 
się 17 listopada 2017 r., kiedy złożony 
został nowy wniosek, dotyczący wy-
twórni masy bitumicznej na tej samej 
działce. Uwzględniał on wszystkie uwa-
gi i zastrzeżenia strony protestującej. 
Niezależnie od tego, zarówno wniosek, 
jak i KIP zostały zweryfikowane przez 
biegłego  w zakresie ochrony środowi-
ska, wskazanego przez stronę prote-
stującą. Po weryfikacji wniosek został 

przesłany do instytucji opiniujących. 
Zarówno PPIS, jak i RDOŚ, a także – 
co jest novum - Gospodarstwo Wodne 
„Wody Polskie” - w swoich opiniach nie 
stwierdziły potrzeby przygotowywania 
raportu oddziaływania na środowisko.

Wobec powyższych opinii, Wójt 
Gminy Dopiewo wydał 23 marca 2018 r. 
postanowienie w sprawie braku potrzeby 
sporządzenia raportu oddziaływania na 
środowisko. Rola gminy w postępowaniu 
ma wymiar administracyjny - prowadzi 
ona postępowanie w sprawie w oparciu 
o dokumenty, w tym opinie.

Decyzja środowiskowa  jest wyda-
wana na 6 lat. Niezależnie od postępo-
wania zawarte zostało z inwestorem 
porozumienie. Zobowiązał się on, że 
produkcja nie będzie trwała dłużej niż 
do 31 grudnia 2021 r., a w przypadku 
wydłużenia działalności, zapłaci karę 
1,5 mln zł za każdy rok. Ponadto inwe-
stor zobowiązał się do niekorzystania 
z dróg gminnych i utrzymywania drogi 
dojazdowej w należytym stanie.

Wytwórnia masy bitumicznej ma 
powstać w Dąbrowie tymczasowo - 
w związku z remontem autostrady A2 
na odcinku Konin - Nowy Tomyśl, który 
ma prowadzić firma Strabag. Lokaliza-
cja w strefie przemysłowej  na terenie 
sołectwa Dąbrowa jest najmniej uciążliwą 
dla mieszkańców na terenie Gminy Do-
piewo - sytuuje inwestycję blisko drogi 
wojewódzkiej 307 i drogi ekspresowej 
S11, daleko od zabudowań mieszkanio-
wych. To teren służący od ponad 20 lat 
w prowadzeniu podobnych działalności 
- wydobywaniu żwiru, sortowni kruszywa 
i produkcji betonu.

AM, fot. B. Spychała, A. Mendrala
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Powstanie Wielkopolskie / zebrania wiejskie

Zgłoś Powstańca - położymy tabliczkę! 
Przypominamy o akcji znakowania 

grobów Powstańców Wielkopolskich 
pamiątkowymi tabliczkami. Chodzi 
o Powstańców, którzy spoczywają na 
cmentarzach znajdujących się na te-
renie Gminy Dopiewo – w: Dopiewie, 
Konarzewie, Skórzewie i Zakrzewie. 
Wszystkich, którzy opiekują się taki-

mi grobami prosimy o jak najszybszy 
kontakt z Urzędem Gminy Dopiewo 
– z Beatą Spychałą, tel. 502 688 282. 
Koszty oznakowania poniesie Gmina 
Dopiewo. Akcja trwa od 25 stycznia 
2018 r. Rozpoczęło ją podpisanie po-
rozumienia przez Gminy Buk, Dopiewo 
i Stęszew. Na jego mocy sąsiadujące ze 

sobą Gminy postanowiły upamiętnić 
Powstańców Wielkopolskich w „Roku 
Powstania Wielkopolskiego”, znakując 
tabliczkami groby takimi samymi tablicz-
kami. Wzór tabliczki odpowiada temu, 
który kilka lat temu wprowadziło mia-
sto Poznań, wraz z Muzeum Powstania 
Wielkopolskiego. które od kilku lat były 
wcześniej stosowane.

Formularz zgody dostępny jest na 
stronie dopiewo.pl. Realizację ułatwi 
dołączenie fotografii z zaznaczeniem 
miejsca, w którym miałaby zostać za-
montowana na trwałe tabliczka. Przypo-
minamy, że zgłaszający powinien mieć 
prawo do dysponowania grobem. Jeśli 
takiego prawa Państwo nie macie, prze-
każcie informację o akcji znakowania, 
którą prowadzimy, osobom, które taką 
zgodę mogą wyrazić.

Warto upamiętnić Bohaterów lat 
1918 – 1919. W tym roku mija 100 lat 
od wybuchu zwycięskiego Powstania 
Wielkopolskiego, które zadecydowało 
o polskości naszych ziem. 

AM, fot. B. Spychała

Zebrania wiejskie 
Ponad 500 osób skorzystało w tym 

roku z możliwości uczestnictwa w ze-
braniach wiejskich, które odbyły się 
w każdym z jedenastu Sołectw Gminy 
Dopiewo między 7 a 22 marca 2018 r. 
To mniej niż przed rokiem. Zebranie 
wiejskie jest organem uchwałodawczym, 
stanowiącym i kontrolnym w Sołectwie, 
a uczestnictwo w zebraniu – przejawem 
świadomego korzystania z przywilejów 
demokracji. Zebrania miały w tym roku 
charakter sprawozdawczy. Sołtysi zło-
żyli sprawozdania za miniony rok. Wójt 
przybliżył temat realizacji zadań w 2017 
r. Opowiedział też o planach związanych 
z rokiem bieżącym. Ci, którzy skorzy-
stali z zaproszenia, mogli zadać pytanie, 

przedstawić swoje stanowisko na temat 
sprawa istotnych dla Sołectwa i Gminy, 
zwrócić uwagę na występujący problem, 
wymagający interwencji samorządu, 
a także wziąć udział w dyskusji. 

Szczególne zainteresowanie w każ-
dym z Sołectw budziły plany inwestycyj-
ne, dotyczące dróg, kanalizacji, oświetle-
nia ulicznego i rozbudów szkół. Pytania 
dotyczyły terminów i perspektyw ich 
realizacji. Istotne dla mieszkańców były 
też sprawy komunikacyjne: dostosowanie 
linii autobusowych do rozkładów kolejo-
wych, Zintegrowane Węzły Przesiadkowe 
i Kolej Metropolitalna, ruch na drogach, 
łączący się z bezpieczeństwem (przepu-
stowość, przekroczenia prędkości, ogra-

niczniki, przejścia dla pieszych, oznako-
wanie). Uczestnicy zebrań pytali często 
o odbiór odpadów, zagospodarowanie 
terenów, zieleń, rzadziej o wytwórnię 
masy bitumicznej i linie wysokich napięć, 
które budzą już mniej emocji.

Pytania, uwagi i wnioski, na które 
nie było możliwe udzielenie odpowiedzi 
bezpośrednio podczas spotkania, zostały 
zebrane, celem udzielenia odpowiedzi 
później, po sprawdzeniu i zasięgnięciu 
opinii. Wiele spośród propozycji, zgło-
szonych podczas zebrania, zostało prze-
kazanych do realizacji.

AM, fot. Michał Juskowiak,  
Adam Mendrala

Dąbrowa 7.03.2018 r.
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zebrania wiejskie

Dopiewiec, 8.03.2018 r.

Dopiewo, 20.03.2018 r.

Gołuski, 12.03.2018 r.

Korzanewo, 16.03.2018 r.
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zebrania wiejskie

Palędzie, 14.03.2018 r.

Skórzewo, 21.03.2018 r.

Trzcielin, 19.03.2018 r.

Więckowice 19.03.2018 r.
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Zakrzewo, 22.03.2018 r.

Nowy komendant 
Podkomisarz Piotr Wiczyński został 

nowym komendantem Komisariatu Po-
licji w Dopiewie. Obowiązki pełni od 
3 kwietnia 2018 r., kiedy Komendant 
Miejski Policji w Poznaniu - insp. Ma-
ciej Nestoruk przedstawił go oficjalnie 
podwładnym. Wcześniej przez 2 lata 
podkomisarz Piotr Wiczyński był za-
stępcą komendanta Komisariatu w Tar-

Zachowuj się  
bezpiecznie  
na drodze

Funkcjonariusze Komisariatu Po-
licji w Dopiewie przypominają miesz-
kańcom o bezpiecznym zachowaniu na 
naszych drogach lokalnych, gminnych 
i powiatowych. W związku z licznymi 
zdarzeniami drogowymi, do których 
dochodzi na naszym terenie i sygnała-
mi od zaniepokojonych mieszkańców, 

nowie Podgórnym. Przez ponad 10 lat 
pełnił funkcję naczelnika wydziału 
dochodzeniowego Komisariatu Policji 
Poznań- Północ.  Stanowisko objął po 
asp. szt. Sławomirze Pawlaczyku.

- Dołożę wszelkich starań aby ulep-
szyć struktury, nadciągnąć zaległości, 
poprawić współpracę z samorządem. Za 
jakiś czas będzie można powiedzieć, że 
nasz komisariat jest jedną z lepszych 
jednostek w Powiecie Poznańskim”- 
powiedział Piotr Wiczyński.

Życzenia nowemu komendantowi 
złożył Wójt Gminy Dopiewo - Adrian Na-
pierała.

BS fot. B. Spychała

bezpieczeństwo

przypominamy o kilku podstawowych 
zasadach bezpieczeństwa:
• poza terenem zabudowanym zakła-

daj na wierzchnią odzież elementy 
odblaskowe nie jest to tylko wymóg, 
ale przede wszystkim zwiększają one 
twoją widoczność na drodze,

• parkuj z głową, nie jesteś jedynym 
użytkownikiem drogi - pamiętaj o za-
chowaniu ostrożności i nie utrudnia-
niu innym ruchu,

• pamiętaj, aby nie przejeżdżać przez 
pasy dla pieszych na rowerze - zsiądź 
i przeprowadź rower, pieszy porusza 
się wolniej niż rowerzysta,

• jadąc samochodem stosuj się do 
znaków ograniczających prędkość 
zwłaszcza w terenie zabudowanym jak 
i w okolicy szkół czy innych palcówek 
oświatowych zwróć szczególną uwagę 
na dzieci - potrafią wbiec na drogę

• pamiętaj o tym, aby nie wsiadać za 
kierownicą, będąc pod wpływem 
alkoholu

• pamiętaj o zapinaniu pasów bezpie-
czeństwa.  

Mamy nadzieję, że przypomniane 
i zastosowane zasady bezpieczeństwa po-
zwolą wszystkim szczęśliwie i bezpiecznie 
dotrzeć do miejsca zamieszkania.

Policja

Rekrutacje na finiszu

Kończy się nabór uzupełniający do 
przedszkoli gminnych. 27 kwietnia jest 
ostatnim dniem na złożenie wniosku.  
Końca dobiega także rekrutacja do 
klas sportowych w Szkole Podstawo-
wej w Dopiewie. Wnioski o przyjęcie 
można składać do 28 kwietnia 2018 r. 
Szkoły podstawowe w Gminie Dopiewo 
mają charakter obwodowy i przyjmowane 
są do nich dzieci ze względu na miejsce 
zamieszkania.

Szczegóły: dopiewo.pl 

UG

16 kwiecień 2018



Kronika Straży Gminnej
Statystyka

• 278  razy interweniowała Straż 
Gminna w Dopiewie w marcu  2018 
r., w tym:

• 103 - kontroli porządkowe (w tym 
kontrole spalania w piecach CO)

• 90 - kontroli bezpieczeństwa przy 
placówkach oświatowych i obiektach 
komunalnych

• 46 - kontroli ruchu drogowego (w tym 
kontrole parkowania i zajęcia pasa 
drogowego)

• 39 - interwencji związane ze zwie-
rzętami.                                                                                                     

Wybrane interwencje 

• 1.03.2018 r. – Palędzie, ul. Leśna: 
spalanie materiałów zabronionych 
w piecu CO, sprawcę ukarano man-
datem.

• 3.03.2018 r. – Konarzewo, ul. Bukow-
ska: nieodpowiednie warunki prze-
bywania psa w budzie na zewnątrz 
posesji – właściciela ukarano man-
datem karnym.

• 7.03.2018 r. – Skórzewo, ul. Dział-
kowa: spalanie materiałów zabronio-
nych w piecu CO, sprawcę ukarano 

Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej
Ciekawą grafikę na swoim profilu fb 

zamieścili strażacy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Palędziu. Uświadamia ona, 
czym jest „korytarz życia” i jak należy go 
tworzyć. Dzięki tej wiedzy i właściwemu 
postępowaniu możemy uratować komuś 
życie, dlatego warto ją przestudiować. 

Ta wiedza kiedyś może się przydać.
Wszystkie jednostki Ochotniczej 

Straży Pożarnej z terenu Gminy Dopiewo: 
Dopiewa, Palędzia i Zakrzewa - prowadzą 
profile na fb, na których zamieszczają 
informacje i zdjęcia z działalności. 

Marzec dostarczył naszym strażakom 
wielu powodów do interwencji i pod tym 
względem nie różnił się od innych mie-
sięcy. Najwięcej zdarzeń miało miejsce 
na drogach. 

Strażacy najczęściej wówczas uwal-
niają poszkodowanych z pogiętych sa-
mochodów, zabezpieczają samochody 
odłączając akumulator i neutralizując 
wycieki płynów, udzielają też pomocy 
przedmedycznej. 

Opel corsa uderzył w drzewo przy 
drodze wojewódzkiej 307 w Zakrzewie, 
kierowcę trzeba było wydobyć z auta 
i udzielić mu pomocy przedmedycznej 
(15.03). Strażacy udzielali też pomocy 
poszkodowanej w wypadku w Gołuskach 
na wiadukcie nad S11, jadącej w kierunku 

Plewisk – doszło tam do zderzenia 
dwóch aut, z których jedna dozna-
ła urazu kręgosłupa i wymagała 
przewiezienia do szpitala przez 
pogotowie (24.03, godz. 19:20). 
Wypadki miały także miejsce 
w Skórzewie na ul. Poznań-
skiej – na wysokości ul. Zakręt 
(25.03) i w Wysogotowie na ul. 
Skórzewskiej (29.03).Trasa 307 
w Zakrzewie był też miejscem ko-
lizji drogowej, w wyniku której 
jedna osoba została przewieziona 
przez pogotowie ratunkowe do 
szpitala (28.03, godz. 15:30). Do 
zderzenia audi A6 z volkswagenem 
polo doszło na 147 km autostrady 
A2, obydwa auta jechały w kie-

runku Warszawy (30.03).
Pożar, do którego wysłano jednost-

ki OSP z Gminy Dopiewo, był w mar-
cu tylko jeden. Nasi strażacy walczyli 
z płomieniami, które zajęły dach hali 
warsztatowej w Buku (18.03). Spaleniu 
uległa znaczna część ocieplenia, wraz 
z pokryciem. 

Dwukrotnie druhowie neutralizowa-
li substancje ropopochodne rozlane na 
drogach w Gminie Dopiewo - w Dąbrowie 
w okolicy na ronda (5.03) i na drodze 
powiatowej Dopiewiec – Palędzie (6.03). 
Ponadto zabezpieczali lądowanie Lotni-
czego Pogotowia Ratunkowego, którym 
przyleciał zespół medyczny, by udzielić 
pomocy medycznej potrzebującym miesz-
kańcom -  pomogli przetransportować 
do śmigłowca chorego, jedna z osób 
zmarła, mimo akcji reanimacyjnej 
(3.03 - Skórzewo i 13.03 - Dopiewo). 
Strażacy usunęli też drzewo pochylone 
nad chodnikiem w Pokrzywnicy (5.03), 
zorganizowali pokaz strażacki dla dzieci 
szkoły podstawowej w Dopiewcu (15.03) 
i zapewnili bezpieczeństwo uczestnikom 
drogi krzyżowej w Dopiewie (25.03). 
Uwolnili również z opresji kota, który 
wszedł do komina (23.03) i pomogli zejść 
z pękającego lodu spacerowiczom, któ-
rzy niefortunnie weszli na wypełnione 
wodą głębokie zbiorniki po żwirowni 
w Zakrzewie (3.03), mimo że oblodzo-
ne stawy i jeziora nie tylko tuż przed 
przyjściem wiosny, są nie najlepszym 
miejscem na spacer.

AM, współpraca: TŁ, WD, KP 
Fot. Archiwum OSP Palędzie  

i OSP Dopiewo

bezpieczeństwo

mandatem.
• 8.03.2018 r. – Skórzewo, ul. Dział-

kowa: spalanie materiałów zabronio-
nych w piecu CO, sprawcę ukarano 
mandatem.

Tomasz Strugacz,  
Strażnik Gminny

Telefon dyżurny  
do Straży Gminnej

tel. 512 457 977
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Wielkopolski podbój stołu europejskiego

Wielkopolskie zwyczaje wielkanocne 
zawitały do Parlamentu Europejskiego 
w Brukseli, razem z 26 Lokalnymi Gru-
pami Działania, które 27 marca, kilka 
dni przed Świętami Wielkanocnymi, 
skorzystały z zaproszenia Posła do PE 
-  Andrzeja Grzyba i wysłały swoich 
przedstawicieli do Brukseli. LGD re-
alizowały projekt „Europa przy Wiel-
kopolskim Stole Wielkanocnym”. Nie 
zabrakło przedstawiciela LGD Źródło 
– miałem okazję wziąć udział w tym 
wyjeździe.

Lokalne Grupy Działania i przygo-
towane przez nich atrakcje były pre-
zentowane w gościnnych progach sali 
im. Yehudi Menuhin’a – w największej 
przestrzeni wystawowej PE. Udostęp-
niono materiały informacyjne, video 
– prezentacje. Prezentowano produk-
ty i warsztaty rękodzieła. Można było 
skosztować lokalnych specjałów. Tema-
tem przewodnim były wielkopolskie 
tradycje Wielkanocne. 

Wydarzenie uatrakcyjnił występ folk-
lorystyczny młodzieżowego Szkolnego 
Zespołu z Bukówca Górnego, prezentują-
cego tradycje wielkanocne, m.in. „lotanie 
z klekotami” czy „nowe lotko”. Zagrała 
też Kramska Kapela Podwórkowa. Wy-

stępy wraz z prezentowaną ofertą były 
okazją do promocji kultury Wielkopolski 
i przybliżenia regionu gościom z wielu 
krajów UE i spoza kontynentu.

Odbywająca się wcześniej konferen-
cja miała na celu zebranie i przekazanie 
doświadczeń wielkopolskich LGD, korzy-
stających z dotychczasowych budżetów 
UE i przedstawienie ich wniosków na 

przyszłość. Osoby związane z LGD miały 
okazję do dyskusji z przedstawicielami 
Komisji Europejskiej i Parlamentu Eu-
ropejskiego, którzy przedstawili m.in. 
zarys sytuacji w kontekście rozpoczy-
nających się prac nad programowaniem 
budżetu UE po 2020. Udział wzięli: 

Andrzej Grzyb, Poseł 
do PE (PSL), współ-
przewodniczący polskiej 
delegacji w Grupie EPL 
w PE, Czesław Siekier-
ski, Poseł do PE (PSL), 
Przewodniczący Komi-
sji Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi i Komisji Rybołów-
stwa (AGRI), Krzysztof 
Hetman, Poseł do PE 
(PSL) członek Komisji 
Rozwoju Regionalnego 
(REGI), Krzysztof Gra-
bowski, Wicemarszałek 
Województwa Wielko-
polskiego, Małgorzata 
Blok, przewodnicząca 

Wielkopolskiej Sieci LGD, Josefine 
Loriz-Hoffmann, dyrektor w Dyrekcji 
Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich (DG AGRI), Krzysztof 
Wójcik przedstawiciel Dyrekcji General-
nej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej 
(DG REGIO).

- Była to jednocześnie promocja kul-
tury, dziedzictwa kulinarnego i społecz-

nego Wielkopolski – 
powiedział Krzysztof 
Grabowski, Wicemar-
szałek Województwa 
Wielkopolsk iego, 
uczestnik wyjazdu.

Michał Juskowiak, 

Fot. Dorian Zięba, 
Michał Juskowiak

LGD

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

Straż Gminna w Dopiewie 
61 894 19 86
512 457 982
512 457 977

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

Policja 997
Komisariat Policji  
w Dopiewie 519 064 612

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

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
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Park S11 – dobrze zaparkowany biznes
Rozmowa z Aleksandrą Telichowską, 

manager Parku Technologicznego S11 
w Zakrzewie

Do kogo Park S11 kieruje swoją 
ofertę? 

- Zarówno mali jak i więksi przed-
siębiorcy znajdują u nas miejsca dla 
swojego biznesu, organizacji wszelkiego 
rodzaju spotkań i konferencji. S11 Park 
Technologiczny to nowoczesny budynek 
biurowy, usytuowany w pobliżu drogi 
ekspresowej S11 w Zakrzewie. Dysponu-
jemy 2400 m² kreatywnej przestrzeni 

biznesowej, na którą składają się: cen-
trum konferencyjne, serwerownia ze 
strefą IT i powierzchnie biurowe. 

Jakim potencjałem dysponuje 
Park S11?

- Proponujemy przedsiębiorcom 
skorzystanie z wynajmu przestrzeni 
biurowych, które dostosowujemy do 

ich wymagań i potrzeb. Mamy 
biura o powierzchni już od 40 
m² . Dla tych, którzy zostają 
naszymi klientami przygo-
towujemy bezpłatnie projekt 
i aranżację powierzchni biura 
oraz oferujemy darmowy pierw-
szy miesiąc najmu. Posiadamy 
też profesjonalnie wyposażoną 
serwerownię, w której firmy 
mogą ulokować swoje zaplecze 
IT,  a także strefę konferencyjną 
z możliwością organizacji spo-
tkań biznesowych i konferencji 
nawet do 140 osób. 

Jakie są atuty lokalizacji 
Parku S11? 

- Nasz budynek znajduje się 
w sąsiedztwie węzła komunika-
cyjnego Poznań - Zachód (A2/
S5/S11) i 9,1 km od lotniska. Jest 
to bardzo dobra lokalizacji dla 
firm ceniących łatwy i szybki dostęp do 
centrum Poznania, czy autostrady A2. 
Także dla tych przedsiębiorców, którzy 
chcą uniknąć stania w korkach ulicz-
nych, podczas dojazdów do biura, o co 
nietrudno przy jego lokalizacji w centrum 
miasta. W niedalekim pobliżu Parku S11 
znajduje się przystanek autobusowy i kur-
suje autobus komunikacji podmiejskiej, 
co także ułatwia dojazd.

Wspomniała Pani o tym, że Park 
S11 posiada rozbudowane zaplecze 
IT. Co to w praktyce daje?

- Poza biurami i centrum konferen-
cyjnym, znajduje się w naszym obiek-
cie również nowoczesna serwerownia 
z dostępem do bogatej infrastruktury 
IT. Jest ona wyposażona w system pod-
trzymywania zasilania i niezależne łączę 

internetowe o wysokiej przepustowości. 
Nasza serwerownia spełnia wymogi stan-
dardów TIER III, a warunki umowy SLA 
dobierane są indywidualnie dla każde-
go klienta tak, aby mógł on skorzystać 
w pełni z usług kolokacji.

Co przez to należy rozumieć? 
Czym jest kolokacja?

- Kolokacja polega na fizycznym 
ulokowaniu serwerów lub całej szafy 
serwerowej w naszym Data Center, gdzie 
eksperci przejmują nad nim całkowi-
tą opiekę. Jest to idealne rozwiązanie 
dla firm, które chcą zachować ciągłość 
działania, zmniejszyć ryzyko utraty za-
sobów bazodanowych oraz ograniczyć 
wydatki inwestycyjne i operacyjne. Także 
dla firm, które potrzebują niezawodnych 
łączy internetowych i w każdym przy-
padku, kiedy przerwa w działaniu może 
spowodować straty finansowe dla firmy.

Jakiego rodzaju wydarzenia 
dla biznesu odbywały się dotąd  
w Parku S11? 

- W naszym obiekcie często odbywają 
się różnego rodzaju eventy i spotkania 
biznesowe. Mają one różnorodny cha-
rakter - począwszy od szkoleń coachingo-
wych, po spotkania dotyczące zdrowego 
stylu życia i prawidłowego odżywiania. 
Bardzo często odbywają się u nas kon-
ferencje tematyczne i szkolenia indy-
widulane. Zachęcam do współpracy. 
kontakt@s11park.pl

Rozmawiał: Adam Mendrala 
Fot. Arch. Parku S11

biznes
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Zgromadzenie Spółki Wodnej 
Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze 

w Spółce Wodnej do Eksploatacji Wodo-
ciągu w Dopiewie odbyło się 23.03.2018 r.  
Otwierając Walne Zgromadzenie, Prze-
wodniczący Zarządu Spółki - Czesław 
Hetmański powitał uczestników: Wójta 
Gminy Dopiewo - Adriana Napierałę, 
Przewodniczącego Rady Gminy Dopie-
wo - Leszka Nowaczyka, delegatów na 
Walne Zgromadzenie Spółki i pracow-
ników Spółki.

Delegaci jednogłośnie wybrali na 
Przewodniczącego Walnego Zgroma-
dzenia - Czesława Hetmańskiego, a na 
Protokolanta - Józefa Marszałka. Po-
rządek obrad zebrania został przyję-
ty jednogłośnie.

Przewodniczący Zarządu przedstawił 
sprawozdanie z działalności Zarządu. 
Sprawozdanie finansowe z działalności 
Spółki przedstawiła jej księgowa - Elżbie-
ta Kleszcz. Protokół Komisji Rewizyjnej 
z kontroli pracy Zarządu przedstawił 
członek Komisji Rewizyjnej - Krzysztof 
Kaźmierczak. Komisja Rewizyjna wnio-
skowała o udzielenie absolutorium dla 
Zarządu. Przystąpiono do dyskusji. Głos 
zabrali: Jan Malina, Józef Sapała i Mał-
gorzata Kawa.  Wójt Adrian Napierała 
podziękował Zarządowi za dobrą pracę 
na rzecz Spółki i dobre wyniki. 

Przewodniczący przystąpił do reali-
zacji porządku zebrania. 

Przystąpiono do głosowania uchwał. 
Walne Zgromadzenie podjęło w głoso-

waniu jawnym 5 uchwał. 
Dotyczyły one:
• Zatwierdzenia Spra-

wozdań z działalności 
Zarządu Spółki i Spra-
wozdanie Finansowe 
Spółki Wodnej oraz 
Uchwalenie absoluto-
rium Zarządowi Spółki 
za 2017 r.

• Planu pracy oraz bu-
dżetu Spółki na 2018 r.

• Wysokości stawek za 
dostarczoną wodę, opła-
tę stałą, zezwolenie na przyłącze oraz 
udziału członkowskiego w okresie od 
maja 2018 do 30 kwietnia 2019 r.

• Wysokości diet, ryczałtu km, podróży 
służbowych odbywanych w sprawach 
Spółki oraz ekwiwalentu za stracony 
czas na prowadzenie spraw Spółki 
w 2018 r.

• Nagród dla Zarządu i Komisji Re-
wizyjnej za szczególny wkład pracy 
w działalności Spółki za 2017 r.

W wolnych głosach i wnioskach głos 
zabrali: 
• Małgorzata Kawa, która podkreśli-

ła, że woda dostarczana jest przez  
Spółkę Wodną w niskiej cenie, po-
nieważ Spółka nie generuje wysokich 
kosztów, a członkowie jej Zarządu 
pracują w ramach niskich ekwiwa-
lentów, stanowiących rekompensatę 

za utracony czas.
• Wójt Adrian Napierała, który poinfor-

mował, że Gmina Dopiewo analizuje 
kwestie prawne, dotyczące możliwo-
ści przekazania Spółce na własność 
gruntu, na którym usytuowana jest 
Stacja Uzdatniania Wody i gruntu, 
na którym znajduje się studnia głę-
binowa nr 4. Wyjaśnił, że obecnie 
Unia Europejska nie dofinansowuje 
infrastruktury wodociągowej.  

• Przewodniczący Rady Gminy Dopie-
wo - Leszek Nowaczyk, który zasuge-
rował, aby jeszcze raz przyjrzeć się 
cenie 1 m2 wody w kontekście planów 
wieloletnich, związanych z rozbudową 
i doinwestowaniem Spółki Wodnej. 

Czesław Hetmański Przewodni-
czący Spółki Wodnej w Dopiewie,

Fot. Archiwum Spółki Wodnej 

Wiejskość podmiejska
Co pewien czas otrzymujemy listy 

od mieszkańców, z prośbą o interwencje 
w różnych sprawach. Czytelnicy przypisu-
ją nam moc sprawczą. Czasem mają rację. 
Niekiedy nagłośnienie sprawy przynosi 
skutek w postaci zmiany uciążliwych za-
chować innych, z którymi dzielimy prze-
strzeń życiową w ten, czy inny sposób. 
Nie zawsze jednak żale, protesty i apele 
są uzasadnione. Nikt nie ma monopolu 
na rację. Czasem patrzymy na porządek 
świata z niewłaściwej perspektywy i ani 
redakcja lokalnej gazety, ani władze sa-
morządowe, ani służby mundurowe nie 
zmienią rzeczywistości na taką, która 
w wersji idealnej chodzi nam po głowie.

Niektórych naszych korespondentów 
irytują jeżdżące po drogach maszyny 
rolnicze, bo utrudniają przemieszczanie 
się, zmniejszając płynność ruchu ulicz-
nego, co doskwiera zwłaszcza spieszą-
cym się rano do pracy czy popołudniu 
do domów kierowcom osobówek. Ma 
to miejsce zwłaszcza wiosną, gdy rol-
nicy wykonują zabiegi pielęgnacyjne, 
ale i latem, gdy  pracują w polu, aż po 
wczesną jesień - okres żniw. Poiryto-
wani kierowcy zapominają, że na tym 
polega wiejskość wsi. Obecność gospo-
darstw rolnych, pracujących rolników, 

pól uprawnych i maszyn rolniczych to 
nieodłączne elementy krajobrazu wsi, 
gdzie postanowili zamieszkać. Tu pro-
dukuje się żywność.

Co roku donoszą nam korespon-
denci, że drażnią ich swojskie zapachy 
dobiegające z pól, wędrujące po osie-
dlach i wdzierające się do domów. Tak 
się zdarza przy niekorzystnym wietrze 
po rozrzuceniu  na polu nawozów orga-
nicznych. Czasem zapach z pola wygrywa 
walkę z zapachem znad grilla, ale w per-
spektywie kilkudniowej zniknie. Jeśli 
zdecydowaliśmy się na zamieszkanie 
w sąsiedztwie pól, na których stosuje 
się, skądinąd ekologiczne, nawożenie 
obornikiem, gnojówką lub gnojowicą, 
takich okresowych uciążliwości nie jeste-
śmy w stanie uniknąć. To cena sielskości 
i ekologii, które służą zdrowiu.

Większości mieszkańców domów są-
siadujących z lasem, odpowiada szum 
drzew, zieleń za oknem kojąca nerwy, 
śpiew ptaków, którym można cieszyć 
ucho. Niekoniecznie są oni jednak za-
dowoleni z wizyt mieszkańców lasu, 
zwłaszcza jeśli zaglądają im do ogródka 
lub ryją w źle zabezpieczonym śmiet-
niku, który kusi ich zapachem resztek 
żywności. Warto pamiętać, że nie ma 

lasu bez zwierząt - one były tu wcześniej 
i choćby przez to, że korzystamy z uroków 
natury, należy jej się szacunek. 

Są i inne zgłoszenia, związane 
z urbanizacją i ekspansją cywilizacji. 
Gmina Dopiewo się rozwija, staje się 
coraz bardziej podmiejska. Samorząd 
nieustannie planuje nowe inwestycje, 
uchwala plany budżetowe, ogłasza prze-
targi, przekazuje place budów. Pozyskuje 
środki zewnętrzne po to, by żyło nam 
się lepiej i wygodniej. Wybudowana in-
frastruktura poprawia jakość naszego 
życia, ale zanim powstanie, powoduje 
uciążliwości, niekiedy będące prawdzi-
wym utrapieniem, złem koniecznym, żeby 
przyszło dobro. Irytacja jest zrozumiała, 
ale czy potrzebna. Stan budowy kiedyś 
przejdzie w stan użytkowania. Zniknie 
dyskomfort związany z: zamknięciem 
drogi, objazdem, ruchem wahadłowym, 
korkami ulicznymi, rozkopami, hała-
sem pracujących maszyn i rozładunków 
materiałów budowlanych, kurzem uno-
szącym się po przejeździe samochodów 
dostawczych. Nie da się jednak zmienić 
otoczenia, nic nie robiąc.  Trzeba znieść 
niewygodę, by potem żyło się wygodniej. 

Adam Mendrala

informacje gminne

20 kwiecień 2018



Rolniku, złóż wniosek!
Rolnicy mogą składać wnioski o płat-

ności obszarowe. W tym roku muszą 
być one złożone w formie elektronicznej. 
Żeby móc złożyć wniosek, należy zare-
jestrować się do aplikacji dostępnej na 
stronie www.arimr.gov.pl – znajduje się 
on w zakładce eWniosekPlus.

Do logowania będą potrzebne:
numer identyfikacyjny gospodarstwa,
ostatnie 8 cyfr rachunku bankowe-

go, wskazanego do wniosku o wpis do 
ewidencji producentów,

kwota ostatniego przelewu z ARiMR,

Po zalogowaniu należy wyrysować 
swoje uprawy, a aplikacja uzupełni 
wniosek o powierzchnie deklarowane 
do płatności.

Na terenie Gminy Dopiewo ist-
nieje możliwość uzyskania pomocy 
w złożeniu wniosku w biurze Wielko-
polskiego Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego znajdującego się w biurowcu GS 
w Dopiewie, ul. Trzcielińska 1 

Osoba do kontaktu: Doradca Gmin-
ny - Iwona Sadowska -  tel. 607 838 333 
lub 723 678 064.

Rób opryski umiejętnie!
Rolniku, sadowniku, działkowiczu!  

Stosuj dawki środka ochrony roślin po-
dane przez producenta na opakowaniu. 
Zabiegi ochronne wykonuj wieczorem 
lub w nocy, po ustaniu lotów zapylaczy. 
Dzięki temu uchronisz pszczoły przed 
śmiertelnym dla nich zatruciem.

Opryski wieczorne są bezpieczniejsze 
dla pszczół. W okresie kwitnienia roślin 
opryski na polach, w sadach i przydomo-

wych ogródkach najlepiej jest wykonywać 
wieczorem. Temperatura powietrza jest 
wtedy niższa, a kwiaty nie wydzielają 
nektaru i nie wabiają do siebie owadów.

POZWÓL PSZCZOŁOM ZWIĘKSZYĆ 
TWOJE PLONY!

Apeluje: Gminne Koło Pszczelarzy 
 w Dopiewie

Fot. Michał Bartkowiak

Nosił wilk razy kilka...

Miło mi poinformować czytelników 
„zielonych felietonów”, że moje poczyna-
nia fotograficzne zyskały uznanie jury 
w konkursie na „Fotografa Roku 2018”, 
którego organizatorem był Związek Pol-
skich Fotografów Przyrody Okręg Wielko-
polski. Do organizacji tej należę od wielu 
lat, jednak ten rok na długo zapadnie 
mi w pamięć jako rok sukcesu. Pierwszy 
raz udało mi się zdobyć nagrodę Grand 
Prix w tym konkursie. Mało tego, moje 
zdjęcia zdobyły także dwa trzecie miejsca 
i aż trzy wyróżnienia. W tym numerze 
dla odmiany chciałbym podzielić się 
z Państwem nagrodzonymi zdjęciami 
i przytoczyć kulisy ich powstania.

Grand Prix
Zdjęcie, które dało mi prestiżowy ty-

tuł „Fotografa Roku 2018” i wyróżnienie 
w kategorii „Ptaki” zrobiłem w kwietniu 

minionego roku. Razem z moim kolegą 
udaliśmy się do wspólnie wybudowanej 
czatowni z nadzieją na „ustrzelenie” kani 
czarnej, która pokazywała się w tym 
miejscu. Do ukrycia weszliśmy jeszcze 
przed wschodem słońca. Przygotowa-
liśmy aparaty i obiektywy i czekaliśmy 
na rozpoczęcie akcji. Spodziewany dra-
pieżnik nie pojawiał się jednak. Dłuższą 
chwile siedzieliśmy w ciszy nasłuchując 
dźwięków otoczenia, próbując rozpoznać 
gatunki mniejszych ptaków krążących 
wokół czatowni. Nagle, zupełnie bez 
ostrzeżenia na środku fotograficznej 

sceny wylądowała para żurawi. Nie-
spodziewani goście! Nigdy wcześniej 
nie widzieliśmy w tym miejscu żura-
wi. Zaraz po wylądowaniu para tych 
pięknych ptaków donośnym hejnałem 
obwieściła okolicy swoją obecność, po 
czy rozpoczęła wiosenny taniec miłości. 
Samiec radośnie skakał wokół samicy 
podnosząc różne źdźbła trawy i podrzu-
cał je do góry. Potem odbyła się próba 
kopulacji po czym oba ptaki obróciły się 
do siebie plecami i w dwie strony świata 
donośnie zatrąbiły. Dźwięki te musiała 
usłyszeć para innych żurawi, która tak-

rolnictwo / fotografika - przyroda

WODR Biuro w Dopiewie 
Fot. UG
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że rościła sobie prawa do tego terenu 
i szybko pojawiła się na scenie. W ten 
sposób przed obiektywem mieliśmy dwie 
pary żurawi. Najpierw ptaki spacerowały 
parami w pewnej odległości od siebie. 
Potem jedna para podfrunęła do drugiej 
i zaczęła się ostra bitwa. Ptaki okładały 
się nawzajem skrzydłami, wyskakiwały 
i kopały się w powietrzu. Nie zapomniały 
też zrobić użytku ze swoich ostrych dzio-
bów. Pióra fruwały w powietrzu. Część 
akcji przysłoniły samosiejki sosny. W fer-
worze walki nagle dwa ptaki wyskoczyły 
ponad poziom drzewek. I właśnie w tym 
momencie udało mi się ustawić ostrość 
i wcisnąć spust migawki zamrażając na 
zdjęciu ruch walczących ptaków. Przy 
zachowaniu ostrych elementów ptaka 
widać lekko rozmyte skrzydła, które 
dodają zdjęciu „pazura”

i dynamiki. Sosnowe drzewka do-
pełniają kompozycję.

Wyróżnienie w kategorii 
„Ptaki”

Żurawie po walce odleciały w sobie 
znanych kierunkach, a po kilku godzinach 
przed czatownią pojawił się wyczeki-
wany gość: kania czarna. Wylądowała, 
rozejrzała się po okolicy i chwilę skubała 
wyłożoną przynętę. Po pewnym czasie 
odeszła na bok, przystanęła, napuszyła 
się i jednocześnie energicznie otrząsnęła 
układając sobie tym sposobem pióra. 
Widok był na tyle komiczny i nietuzin-
kowy, że zrobiłem jej kilka zdjęć w tej 
niecodziennej pozie.

Wyróżnienie w kategorii 
„Ssaki”

Zdjęcie to powstało we wrześniu 
podczas rykowiska. Wcześnie rano zo-
baczyłem schodzące z pola stado jeleni. 
Przyczaiłem się przy drzewie niedaleko 
miejsca, gdzie zwierzęta wchodziły do 
lasu. Przykryłem się siatką maskującą 
i czekałem. W pewnym momencie dwa 
byki oderwały się od stada i podbiegły 
w moją stronę. Stanęły na przeciwko 
siebie i z trzaskiem szczepiły z dużą siłą 
swoje poroża. Siłowały się tak dłuższą 
chwilę, przepychając się to w prawo to 

w lewo. Przykleiłem oko do aparatu 
i odruchowo robiłem seriami zdjęcia. 
Ze względu na bardzo małą odległość 
do walczących na całego byków wolałem 
nie widzieć tego na własne oczy, tylko 
przez obiektyw. Gdybym spojrzał, to 
pewnie chwycił bym aparat i czmych-
nął kilkanaście kroków wstecz. Przez 
tę minutę może dwie, ważne było tylko 
moje marzenie by zobaczyć i uwiecznić 
walczące jelenie. Gdy po wyrównanej 
walce zmęczone byki rozczepiły się 

i odeszły, każdy w swoją stro-
nę, to dopiero po chwili dotarło 
do mnie, co udało mi się zrobić 
i co właściwie przed momentem 
się stało.

III miejsce w katego-
rii „Świat w naszych 
rękach”

Wczesną wiosną, gdy jeżdżę 
po okolicy zaglądając do swoich 
terenowych pasieczysk zabieram 
czasem ze sobą aparat. Podczas 

jednej z takich podróży, gdy wracałem 
już do domu postanowiłem wrócić nieco 
inną trasą niż zazwyczaj. Z miejscowości 
Trzcielin, zamiast prosto do Konarzewa 
postanowiłem przejechać przez wiadukt 
przy autostradzie A2 w Dopiewie i dopie-
ro potem do Konarzewa. Lubię czasem 
nadłożyć trochę drogi, by sprawdzić czy 

nie ma jakichś zwierząt 
na polach. Pod Dopiewem, 
przy wysypisku śmieci lu-
bią przesiadywać żurawie, 
muflony. Ostatnimi cza-
sy widywałem tam też 
pustułkę siedzącą na 
drzewie. Zdarzało się, 
że polowała przy samej 
autostradzie i siadała na 
słupku ogrodzeniowym. 
Tym razem udało mi się 
ją „trafić” zaraz po upo-
lowaniu nornicy. Usiadła 
sobie na drewnianym 

płocie przy autostradzie. Przystaną-
łem, opuściłem okno, zamaskowałem 
je siatką maskującą i wystawiłem obiek-
tyw. Podjechałem powoli na odpowiednią 
odległość i czekałem na odpowiednią 
pozycję. Traf chciał, że pustułka siedziała 
tyłem do mnie. W wizjerze nie była też 
widoczna nornica. Dopiero gdy skończyła 
posiłek na chwilę obróciła się bokiem 
i ładnie zapozowała do zdjęcia. W ogóle 
nie bała się samochodu. Zrobiłem kilka 
zdjęć, wycofałem kawałek i odjechałem 
do domu.

III miejsce w kategorii 
„Ssaki”

Początek października. Jedno z ostat-
nich wyjść w teren „na jelenie”. Złota 
polska jesień zaczęła malować buczynę 
na złoty kolor. Z rzadka tylko było już 
słychać porykiwania jeleni. Ciężko było 
przez to zlokalizować, gdzie spacerują 
byki by móc się podkraść i zrobić im 
zdjęcie. Długo spacerowałem po lesie 
nim trafiłem na okazję do wyzwolenia 
migawki. Przez leśną drogę, którą sze-
dłem przebiegł młody jeleń, szpicak. 
Rozstawiłem szybko aparat i czekałem 
z nadzieją, że nie był to samotnik. Zaraz 
za nim wyszła łania, stanęła na środku 
drogi, jakby na kogoś czekała. I wte-
dy z głębi lasy odezwał się dorosły byk 
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swoistym barytonem. Zaryczał długo 
i nieśpiesznie. Wkrótce pojawił się na 
leśnej drodze. Szybko wykadrowałem 
jego tajemniczą sylwetę z wyraźnie 
zaznaczonym, dorodnym porożem. 
Udało mi się tak skomponować kadr, 
że poza głównym bohaterem widoczna 
też była ładnie, jesiennie wybarwiona 
gałąź buka. Dzięki temu zdjęcie świet-
nie obrazuje rykowisko, jako jesienny 
spektakl przyrody.

Tekst i fot. Michał Bartkowiak 

Autor od grudnia 2015 r. publikuje 
zdjęcia przyrodnicze na Facebo-
ok’u – na profilu „Dzika Strona 
Gminy Dopiewo”. Prowadzi też 

stronę: miodybartkowiaka.pl

Żywienie na warsztacie
Jakie błędy żywieniowe popełnia-

my? Co powinniśmy zmienić w swojej 
diecie? Czy można szybko przygotować 
zdrowy i smaczny posiłek? O tym mogły 
przekonać się uczestniczki warsztatów 

dietetycznych, które odbyły się w miniony 
piątek (6.04) w Więckowicach. 

Podczas spotkania pod okiem 
doświadczonego dietetyka, Huberta 
Pściuka, gospodynie wypróbowały kilka 
przepisów i samodzielnie przygotowały 
potrawy, które z powodzeniem można 
wykorzystać jako danie obiadowe, 
zdrową przekąskę lub deser. Najbar-
dziej zaskakującym daniem okazał się 
smalec z ….fasoli. Na specjalne życzenie 
najmłodszej uczestniczki warsztatów, 
10-letniej Kingi przygotowana została 
nutella z suszonych daktyli. 

Warsztaty zostały zorganizowane 
przez Fundację „Bez Barier” oraz Po-

radnię Dietetyczną „Garnek Zdrowia”. 
Jest to projekt, który otrzymał dofinanso-
wanie w ramach otwartego konkursu na 
wspieranie realizacji zadań publicznych 
Gminy Dopiewo w 2018 r.

Anna Kwaśnik

Fot. Szymon Szymanowicz

O gackach bez wkręcania
Kolejnymi mieszkańcami Wiel-

kopolskiego Parku Narodowego, 
o których Wam opowiemy, są nieto-
perze. Na terenie WPN stwierdzono 
występowanie 13 ich gatunków.

Zwierzęta te długi czas były uznawane 
za tajemnicze, a to za sprawą niewiel-
kiej wiedzy na ich temat, szczególnie 
w porównaniu z innymi ssakami. Pół 
biedy, gdyby kończyło się to wszystko 
na tajemniczości. Niestety specyficzne 
przystosowania i nocny tryb życia, stały 
się powodem zaliczenia nietoperzy do 
sprzymierzeńców diabła i powstania 
wielu zabobonów. 

Zainteresowanie nimi przez grono 
naukowców (chiropterologów), jak i ama-
torów, z roku na rok pogłębia wiedzę na 
ich temat. Co w nich szczególnego? 
Są wraz z pterozaurami (wymarłe gady 
latające) i ptakami, jedynymi kręgowcami 
w dziejach, które opanowały sztukę lata-
nia. Wśród zwierząt na świecie możemy 

spotkać gatunki, które do przemiesz-
czania się lotem ślizgowym, wykorzy-
stują różnego rodzaju przystosowania, 
jak latająca ryba, gekon czy polatuchy 
(latające wiewiórki), lecz nie jest to 
zdolność aktywnego lotu. Co zyskały 
nietoperze dzięki umiejętności latania? 

Na pewno dostęp do zróżnicowanego 
źródła pokarmu, ucieczkę przed dra-
pieżnikami i co najważniejsze sposób 
migracji. Nietoperze są zdolne do lotu 
ze względu na redukcję masy ciała i ko-
ści, opływowy kształt ciała oraz dość 
sztywny kręgosłup, minimalizujący jego 
ruchliwość podczas lotu. Skrzydło nie-
toperza jest przekształconą dłonią 
ze znacznie wydłużonymi czterem 
palcami, które spaja błona lotna. 
Przy jego poruszaniu pracuje aż 7 mięśni, 
w odróżnieniu od ptaków, u których do 
poruszenia skrzydła wykorzystywane są 
dwa. Lot nietoperza to nie lada wysiłek 
- 4-6 krotnie wzrasta tempo oddychania 
a serce, które jest 3 razy większe niż na-
ziemnych ssaków o podobnej wielkości, 
szybko pompuje 2 razy więcej krwi do 
mięśni. Nietoperze wielu z nas kojarzą 
się z echolokacją, czyli sposobem okre-
ślania położenia przeszkód, wykrywania 
i chwytania zdobyczy oraz komunikacji 
przy wykorzystaniu zjawiska echa aku-
stycznego. Polega ono na wydawaniu 
dźwięków o wysokiej częstotliwości, które 
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po odbiciu od przeszkód wracają, dając 
zwierzęciu informacje o otoczeniu. Ten 
system orientacji wykorzystują również 
walenie i niektóre ryjówki. Czy zastana-
wialiście się, dlaczego nietoperze 
zwisają głową w dół i nie spadają 
kiedy zasną? Można tutaj przytoczyć 
dowcip: „Dwa nietoperze wiszą sobie 
na gałęzi do góry nogami i patrzą na 
trzeciego, który wisi nogami w dół: - 
Zobacz, mówi jeden do drugiego, on 
chyba zemdlał?”. Okazuje się, że pazurki 
pod wpływem ciężaru ciała nietoperza, 
zaciskają się dzięki specjalnym połą-
czeniom blokowym pomiędzy kośćmi 
i więzadłami, co sprawia, że w czasie 
odpoczynku nie traci energii, a co naj-
ważniejsze – nie spada.

Nietoperze emitują dźwięki o wyso-
kich częstotliwościach przez pyszczek lub 
nozdrza w zależności od gatunku. Są one 
w większości niesłyszalne dla ludzkiego 
ucha, ale przy zastosowaniu detektora 
ultradźwiękowego można prowadzić ba-
dania akustyczne. Częstotliwość, długość 
sygnału, odstępy między nimi to dane, 
które pozwalają nam na analizowanie 
nagrań nietoperzy a nawet identyfikację 
niektórych gatunków.

W Wielkopolskim Parku Naro-
dowym stwierdzono dotychczas 
występowanie 13 gatunków nieto-
perzy. Jednym z nich jest gacek brunat-
ny. Wraz z gackiem szarym stanowi parę 
gatunków dość trudną do rozróżnienia, 
które do lat 60-tych XX wieku określa-
no jako gacek wielkouchy. Jego wygląd 
(duże uszy) sprawił, że jest najbardziej 
rozpoznawalny wśród nietoperzy. Jest 
niewielkim ssakiem o wadze do 10 gram. 
Futerko ma płowobrązowe z jaśniejszą 
stroną brzuszną.

W okresie letnim jego kryjówką 
są zarówno strychy budynków, jak 
również skrzynki i dziuple. Grupują 
się wówczas w kolonie od 5 do 50 samic, 
w których mogą przebywać również sam-
ce. Stwierdzono, że kolonie są bardzo 
stabilne, są ze sobą związane przez całe 
życie, korzystając z tych samych kry-
jówek. W okresie letnim samica rodzi 
z reguły jedno młode, które jest karmione 
mlekiem jak wszystkie ssaki. Po 3-4 ty-
godniach nabywają zdolność lotu, a po 
kolejnych 2 usamodzielniają się. Na czas 
hibernacji wybierają fortyfikacje, jaskinie 
lub przydomowe piwnice, oddalone o co 
najwyżej kilkadziesiąt kilometrów od 
letnich schronień. Do zimowania po-
trzebują miejsc o stałej temperaturze, 
w zakresie 4-7°C. W sen hibernacyjny 
zwykle zapada w październiku by wy-
budzić się w marcu. W trakcie zimy pod 
wpływem zmian temperatury wybudza 
się i zmienia kryjówkę. Jesienią groma-
dzi zapasy tłuszczyku, a jego masa ciała 
wzrasta o, blisko 40%, lecz hibernacja 
i wybudzanie się podczas zimy zużywa 
tą nadprogramową energię. 

Gacek jest nietoperzem o krót-
kich i szerokich skrzydłach, które 
zapewniają mu niezwykle zwrotny 
lot. Dzięki temu może żerować w pobliżu 
koron drzew, a nawet zawisać w powie-
trzu. Jego pokarmem są w szczególno-
ści motyle nocne i muchówki, które 
potrafi zbierać z liści. Dzięki dużym 
uszom korzysta w mniejszym stopniu 
z echolokacji w porównaniu do innych 
nietoperzy. Może nasłuchiwać odgłosów 
trzepoczących skrzydeł ofiar wspoma-
gając się wzrokiem, pozwala mu to na 
schwytanie ofiar zdolnych do słyszenia 
ultradźwięków. Gacki padają ofiarą 
nocnych drapieżników jakimi są sowy, 
a w szczególności płomykówki, uszatki 

i puszczyka czyli naszego „króla puszczy”. 
A na koniec „wiedza” na temat 

nietoperzy, którą posiada niemal 
każdy – „nietoperz wkręca się 
we włosy”.  Niestety nie jest równie 
powszechna świadomość skąd się ta 
„mądrość” wzięła. Otóż już w czasach 
Średniowiecza wierzono, że ssak ten jest 
jednym z wysłanników diabła, który po-
rywa ludzkie dusze. Miał on się wkręcać 
w głowę i wysysać duszę. Jedynym ra-
tunkiem było złapanie zwierzęcia (byle 
nie gołą ręka, bo wówczas uschnie), za-
bicie i wrzucenie do mrowiska. W ten 
sposób uzyskiwano oczyszczone kości. 
Miały one kształt widełek (kości dłoni) 
i grabek (kości stopy), którymi można 
było potem odpędzić nieszczęście bądź 
odpowiednio, zagrabić szczęście. No cóż… 
ciemnogród! Mamy XXI wiek, bądźmy 
więc świadomi, że echolokacja pozwa-
la nietoperzowi namierzyć i schwytać 
w ciemności komara (nawet 2 tysiące 
w ciągu jednej nocy!), że nie wspomnę 
o wielu gatunkach uważanych przez 
ludzi za szkodniki. Są więc niezwykle 
pożyteczne i również z tego powodu 
chronione. Co możemy zrobić dla tych 
niezwykłych zwierząt? Jedną z prostych 
metod aktywnej ochrony jest zakładanie 
specjalnych budek dla nietoperzy, któ-
re z powodzeniem zastępują naturalne 
schronienia. W Wielkiej Brytanii można 
zakupić taką budkę z napisem Welcome 
Bats! Oby i u nas nietoperze stały się 
mile widziane!

Tekst: mgr inż. Beata Gerlof,  
Adiunkt Parku, Zespół ds. Ochrony 

Przyrody i Natura 2000 w WPN

 dr inż. Rafał Kurczewski,  
Z-ca Dyrektora ds. Ochrony 

Przyrody i Natura 2000 WPN

Wątróbka w menu
Niektórzy, planując szybki obiad 

po powrocie do domu z pracy, z wielką 
rozkoszą myślą: dzisiaj będzie wątrób-
ka smażona, ziemniaczki i suróweczka 
z kiszonej kapusty, a może lepiej kiszony 
ogóreczek?! Decyzja zapadła! Życzmy 
sobie smacznego! 

Wielu z nas kojarzy się ona z dzie-
ciństwem - jako danie średnio smaczne, 
do którego zjedzenia usilnie namawiali 
nas rodzice, czy dziadkowie. Wątróbka 
odpowiednio przyrządzona może być 
smaczna, ale o tym później, jak przejdę 
do przepisów z wątróbką w roli głównej. 
Nie powinniśmy się do jedzenia wątrób-
ki zmuszać, powinniśmy ją włączać do 
menu ze względu na jej dobroczynny 
wpływ na organizm. Wielu dietetyków 
zalicza wątróbkę do grupy tak zwanych 
„superfoods”, czyli żywności wyjątkowo 
bogatej w składniki odżywcze. Zalecają 
ją zarówno osobom na diecie, jak i tym, 
którzy są wyjątkowo aktywni. Należy 
oczywiście wspomnieć o kaloryczności: 
100 gram wątróbki to ok. 140 kcal, co 
w przybliżeniu odpowiada jednemu 

małemu batonowi z czekolady. Warto 
na wstępie obalić mit, mówiący, że wą-
tróbka to organ, który ma tendencję do 
gromadzenia toksyn z organizmu. Jej 
działanie jest zupełnie odwrotne – jest 
organem, który oczyszcza organizm ze 
związków toksycznych i nie magazynuje 
ich w sobie. Dodajmy trochę „wątróbko-
wej magii”: medycyna ludowa, z której 
często korzystały nasze babki, polecała 
jedzenie surowej wątróbki na anemię 
i zajady ust.

Dlaczego warto włączyć wątróbkę 
do menu?

Po pierwsze, dlatego że zawiera 
wiele witamin z grupy B – witaminy 
B12, B3, B2 i B9, czyli kwas foliowy. 
B12 pełni ważną funkcję w produkcji 
erytrocytów, a więc zapobiega powsta-
waniu uciążliwej anemii, która często 
dopada nas po zabiegach i operacjach. 
Dba także o układ nerwowy człowieka. 
Jej niedobór sprzyja powstawaniu de-
presji. Witamina B3, czyli tzw. niacyna, 
jest odpowiedzialna za funkcjonowanie 
mózgu. B2 bierze udział w procesach 

metabolizmu i regulacji odporności 
i odpowiada za dobry wzrok. Jak zatem 
widać, jedzenie wątróbki przekłada się 
na wiele aspektów działania ludzkiego 
organizmu. Oprócz witamin z grupy B, 
znajdziemy w niej również witaminy: 
A, D i K.

Po drugie, warto jadać wątróbkę, bo 
jest niezwykle bogatym źródłem żelaza – 
zapobiega niedoborom tego pierwiastka i  
chroni amatora wątróbki przed anemią. 
Wątróbka ma 20 razy więcej żelaza niż 
pierś kurczaka. Wątróbka ma 4 razy wię-
cej wapnia niż natka pietruszki.

Po trzecie, wątróbka jest dobrym 
źródłem białka, przy stosunkowo niskiej 
cenie – zawartość tego składnika jest 
mniej więcej porównywalna do ilości 
białka, jaką ma w sobie drób. Podroby 
są jednak znacznie tańsze. Średnia cena 
na rynku to 6 zł za 1kg. Wątróbka to ide-
alny produkt dla aktywnych, sprawdzi 
się w menu tych, którzy budują tkankę 
mięśniową. Aminogram wątróbki (za-
wartość aminokwasów) wypada dużo 
korzystniej niż aminogram sporej kostki 
twarogu.
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Różnorodność
Jak zawsze nie należy przesadzać. 

Jedzenie wątróbki raz w tygodniu lub 
w formie przetworów (pasztety) służy 
zdrowiu. Spożywamy wiele rodzajów 
wątróbek: drobiową, wieprzową, wo-
łową, cielęcą. Większość z nas gustuje 
w drobiowej, co nie znaczy, że wszystkie 
przygotowujemy tak samo lub podob-
nie - np. wołową i wieprzową moczy-
my 1godz w mleku dla pozbawienia jej 
specyficznej goryczki, ale w tym jest też 
charakterystyczny smak. Drobiowej nie 
musimy - bo sama w sobie jest delikatna. 
Należy pamiętać złotą zasadę: by wą-
tróbka smażona była miękka, należy 
solić ją już po usmażeniu. 

Wątróbka drobiowa  
smażono - duszona  
w cebuli i owocach

Składniki:
• 500 g wątróbki drobiowej
• 2 cebule (talarki)
• 0,5 szklanki. oliwy
• ok. 1szklanki mąki
• 1 jabłko
• 1 gruszka
• sól, majeranek

Wątróbkę należy umyć w zimnej 
wodzie, osuszyć, wyciąć błonki i żyłki. 
Włożyć do woreczka foliowego i lekko 
rozbić. Mocno obtoczyć w mące i smażyć 

na gorącym tłuszczu po 5 minut z każdej 
strony, przyciskając lekko widelcem. Ce-
bulą  pokrojoną w talarki przykrywamy 
całą wątróbkę na patelni i wysypujemy na 
nią resztę mąki. Przykrywamy pokryw-
ką na 5 minut, aby cebula się zeszkliła 
i oblepiła mąką. Następnie  przewracamy 
wszystko tak, aby wątróbka zmieszała się 
z cebulką. Na wierzch kładziemy obrane 
jabłka i gruszki, znowu przykrywamy 
pokrywką na 5 minut, aby owoce zrobiły 
się miękkie i puściły soki. Na samym 
końcu solimy i delikatnie mieszamy. Ko-
niecznie podajemy z „krychanymi” (po 
poznańsku) ziemniakami i kwaskowa-
tymi dodatkami – takimi, jak: surówka 
z kiszonej kapusty lub „ze skrytki” kiszo-
ne ogórki, kompot może być z „angrestu”. 
To danie może być serwowane nawet 
na wykwintną kolację, ale wypada je 
podać z czerwonym wytrawnym winem.

Torcik wątróbkowy  
Natalii

Składniki:
• 1kg wątróbki drobiowej –zmielić po 

uprzednim umyciu i usunięciu błon 
i żyłek

• 5 jaj
• 300 ml mleka 3,2 %
• 3-4 łyżki mąki, sól, pieprz
• 2-3 cebule (najlepiej szalotki) drobna 

kostka, usmażone na maśle
Wszystko należy wymieszać - tak, 

by uzyskać konsystencję, jak ciasta na-
leśnikowego. Smażymy na oleju, jak na-
leśniki,  z dwóch stron. Z tej ilości ciasta 
wychodzi od 9 do 6 sztuk, zależy jaka 
jest patelnia, lepiej mniejsza, łatwiej się 
przewraca. Placki po usmażeniu niech 
przestygną, przekładamy masą.

Masa:
• 3 serki topione duże- śmietankowe
• 2 łyżki majonezu 
• 3-4 ząbki czosnku(większe)
• starty żółty ser

Wszystko mieszamy i smarujemy 

placki. Na wierzchu również smarujemy 
masą i posypujemy żółtym, łagodnym 
serem, utartym na tarce. Najlepiej wsta-
wić torcik na noc do lodówki. Podawać 
z czerwonym barszczem.

Przepis został opublikowany w  książ-
ce kucharskiej „Smaki tradycji. Kulinarne 
dziedzictwo Gminy Kolbuszowa”.

Smacznego życzy Barbalena,  
Sołtys z Dąbrówki

Fot. Archiwum Barbary Plewińskiej

Kot u psychologa
Posiadanie zwierząt staje się zja-

wiskiem coraz bardziej powszechnym. 
Wraz z rosnącą liczbą domowych pupili, 
wzrasta świadomość ludzi, dotycząca ich 
potrzeb. Coraz więcej, mówi się o pro-
filaktyce zdrowia - a więc okresowych 
badaniach weterynaryjnych, szczepieniu 
i odrobaczaniu, o pozytywnych skutkach 
kastracji, o potrzebie budowania diety 
dostosowanej do potrzeb gatunkowych 

i osobniczych, itp., itd. 
Zainteresowanie budzi  problema-

tyka psychiki i zachowań tzw. zwierząt 
towarzyszących. Wielu właścicieli psów 
decyduje się skorzystać z pomocy trene-
rów i behawiorystów, gdy zachowanie 
ich pupila zaczyna budzić niepokój lub 
sprawiać kłopot. Ta dobra praktyka wciąż 
rzadko dotyczy jednak opiekunów ko-
tów, choć zwierzęta te również wyma-
gają pomocy i podjęcia środków, które 
mogą wpłynąć na poprawę ich zdrowia 
psychicznego i komfortu życia. Dlaczego 
tak się dzieje?

Prawdopodobnie dlatego, że kot, 
będąc zwierzęciem raczej niewielkim, 
wzbudza w nas mniejszy strach, a jego 
zachowania są mniej uciążliwe dla ludzi 
postronnych (np. sąsiadów). Jest natu-
ralne, że bardziej będziemy się obawiać 
20 kilogramowego psa przejawiającego 

zachowania agresywne niż kota ataku-
jącego kostki, gdy próbujemy przejść 
z kuchni do salonu. Bardziej naglące 
będzie również rozwiązanie kłopotu psa 
ujadającego i niszczącego mieszkanie 
w czasie naszej nieobecności niż mrucz-
ka siusiającego na łóżko. Ponadto koty 
mają etykiety niezależnych, chodzących 
własnymi drogami i traktujących ludzi, 
jak dystrybutory do karmy. Funkcjonują 
w ludzkiej świadomości jako stworze-
nia niereformowalne, nie poddające 
się żadnym treningom czy tresurom. 
W odbiorze właścicieli (większości 
ich krewnych i znajomych) kłopotliwe 
zwierzę będzie raczej złośliwe niż chore, 
a modyfikacja jego zachowań znajdo-
wać się będzie poza zasięgiem ludzkiej 
możliwości. Takie myślenie jest błędne! 
Niestety, najbardziej cierpią na nim nasi 
czworonożni przyjaciele.

 W pierwszej kolejności należy zdać 
sobie sprawę, że zwierzęta (w tym koty) 
nie są zdolne do bycia złośliwymi czy 

kuchnia

Oferty pracy na 
dopiewo.pl

Zapraszamy firmy, jak i osoby szu-
kające pracy do korzystania z podstro-
ny „Ofert pracy” na gminnym portalu 
dopiewo.pl. Firmy  mogą  tu zamieścić 
bezpłatnie ogłoszenia, które mogą zain-
teresować naszych mieszkańców. Z ko-
lei osoby szukające pracy, mogą znaleźć 
nowe miejsce zatrudnienia dla siebie. 

Podstrona „Oferty pracy” dostępna 
jest z kilku miejsc strony głównej: 
• z zielonego banera po prawej stronie 

(trzeba nieco przewinąć stronę w dół)
• z menu głównego – najeżdża-

jąc kursorem na pole „Miesz-
kańcy” rozwinie nam się w dół 
menu i mniej więcej w jego poło-
wie będzie napis „Oferty pracy”,  
w który należ kliknąć 

• z  dolnego paska strony, gdzie pod 
napisem „Oferty pracy” podajemy 
linki do ostatnio dodanych ofert 
pracy. Klikając w którykolwiek z tych 
linków, przechodzimy do konkretnej 
oferty, na górze której znajduje się link 
umożliwiający przejście do pełnego 
katalogu dostępnych ogłoszeń.

AM
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mściwymi, a każde niewłaściwie eks-
ponowane zachowanie, jak chociażby 
załatwianie się poza kuwetą, jest oznaką 
zaburzenia kociego dobrostanu. Może 
oznaczać chorobę, ale również przebywa-
nie w stanie chronicznego stresu. W takiej 
sytuacji, będąc opiekunem zwierzęcia, 
powinniśmy udzielić mu pomocy. Zwłasz-
cza że rozwiązanie kłopotów nękających 
naszego pupila to niejednokrotnie, nie 
tylko podniesienie jego jakości życia, 
ale również naszego – nieraz bowiem 
problematyczne zachowania zwierząt 
odbijają się na ich opiekunach, relacjach 
rodzinnych, komforcie codziennego 
funkcjonowania.

Jak wygląda praca z kocim beha-
wiorystą, a więc specjalistą od terapii 
niepożądanych zachowań? W pierwszej 
kolejności powinien on zlecić wykona-
nie badań mających wykluczyć chorobę 
somatyczną zwierzęcia – to zawsze pod-
stawa, bo zwierzę cierpiące z powodu 
choroby fizycznej może zachowywać się 
niewłaściwie i żadna terapia behawio-
ralna nie będzie w stanie tego zmienić. 
Praca ze zdrowym zwierzęciem roz-
począć powinna się od wizyty w jego 
domu i przeprowadzenia szczegółowego 
wywiadu ze wszystkimi domownikami. 
Celem rozmowy jest uzyskanie jak najdo-
kładniejszym informacji o kłopotliwym 
zachowaniu kota i towarzyszących mu 
okolicznościach, o historii zwierzęcia, 

przebytych chorobach, warunkach jego 
życia. Potem behawiorysta układa wspól-
nie z opiekunami kota plan terapii, któ-
ry składać się może z wielu elementów, 
zależnie od charakteru i skali problemu. 
Terapia może zakładać zmianę środo-
wiska, w którym kot żyje (np. zmianę 
kuwety, ustawienie dodatkowego dra-
paka, udostępnienie zwierzęciu dostępu 
do parapetu lub wysokiej półki) lub też 
samego sposobu jego funkcjonowania 
(np. zmianę diety, czasu i sposobu po-
dawania posiłków, odpowiedni rodzaj 
i intensywność zabawy itp.). Behawiory-
sta powinien pozostawać do dyspozycji 
klientów przez cały czas wprowadzania 
terapii w życie, aby wspomagać ich we 
wprowadzaniu poszczególnych zaleceń 
w życie, a w razie konieczności móc mo-
dyfikować ich elementy i dostosowywać 
do bieżących potrzeb.

W przypadku pracy z psychologiem 
zwierząt sprawdza się zasada „Im szyb-
ciej, tym lepiej”. Dużo łatwiej jest zna-
leźć i usunąć przyczynę niewłaściwe 
zachowania kota, gdy wstępuje ono od 
niedawna, niż wówczas, gdy mamy do 
czynienia z utrwalanym od wielu lat na-
wykiem. Współpracy z behawiorystą nie 
należy się również wstydzić. Tak, jak 
z łzawiącym okiem lub zwichniętą łapą, 
nasz pupil powinien zostać zwieziony 
do weterynarza, tak samo temu, który 
jest znerwicowany, żyje w stałym stre-

Wykaz z 1948 r. 

Tym razem przedstawię radnych, 
sołtysów i kierowników szkół sprzed 70 
lat. Być może wśród wymienionych osób 
znajdą się znane i bliskie Czytelnikom 
osoby. Zestawienie zostało sporządzone 
przez zarząd Gminy Dopiewo 26 czerwca 
1948 r. na ustne zlecenie Starostwa Po-
znańskiego. Dla przypomnienia dodam, 
że w 1948 r. w skład Gminy Dopiewo 
wchodziły również gromady: Chomę-
cice, Głuchowo, Komorniki i Plewiska.

dr Piotr Dziembowski

Nazwisko i imię Zajmowane stanowisko Miejsce zamieszkania Przynależność partyjna

Sołtysi:

Linkowski Władysław sołtys Chomęcice bez partyjny

Lewicki Franciszek sołtys Dopiewo bez partyjny

Nowak Franciszek sołtys Dopiewiec Str. Ludowe

Pierzchawka Wincenty sołtys Dąbrowa Str. Ludowe

Kupiński Jan sołtys Dąbrówka P.P.R.

Wilga Zesław sołtys Głuchowo Str. Ludowe

Szymkowiak Jan sołtys Gołuski Str. Ludowe

Styperek Antoni sołtys Konarzewo Str. Ludowe

Stachowski Franciszek sołtys Komorniki Str. Ludowe

Szymanowski Józef sołtys Palędzie bez partyjny

Bartkowiak Franciszek sołtys Plewiska bez partyjny

Ładniak Franciszek sołtys Skórzewo P.P.R.

Wendland Franciszek sołtys Trzecielin Str. Ludowe

Boiński Józef sołtys Więckowice Str. Ludowe

Derda Jan sołtys Zakrzewo Str. Ludowe

Buszczak Antoni sołtys Zborowo P.P.R.

Rada Gminy

Rynowiecki Jan Przewodniczący (wójt) Podłoziny P.P.S.

Szajkowski Piotr Z-ca przewodniczącego Konarzewo S.L.

Przeniczka Józef Członek Prezydium Skórzewo P.P.R.

Imała Ignacy Członek Prezydium Zakrzewo P.P.R.

Piotrowski Czesław Członek Prezydium Dopiewo S.D.

Kasperski Józef Radny Dopiewo P.P.S.

Gierczyński Jan Radny Skórzewo P.P.S.

Łopaczewski Władysław Radny Dopiewo P.P.S.

Borowski Jan Radny Plewiska P.P.S.

Czyż Władysław Radny Plewiska P.P.S.

Buksa Jan Radny Dopiewo P.P.S.

Roztropiński Serafin Radny Chomęcice P.P.R.

Wiliński Stanisław Radny Chomęcice P.P.R.

sie lub lęku, należy się pomoc ze strony 
specjalisty.

W jakich sytuacjach skontaktować 
się z psychologiem zwierząt?
• agresja w stosunku do ludzi lub 

zwierząt,
• drapanie i niszczenie mebli,
• załatwianie się poza kuwetą, znacze-

nie terenu,
• lękliwość, 
• zachowania kompulsywne i stereo-

typie.
Tym, którzy kota nie mają, a chcieliby 

go mieć, behawiorysta z pewnością po-
może przy wyborze, we wprowadzaniu 
go do domu, przy przygotowaniu pupila 
do pojawienia się dziecka, itp.

Aleksandra Matylla

Fot. Arch. Aleksandry Matylli
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Kupiński Jan Radny Dąbrówka P.P.R.

Myszyński Mieczysław Radny Zakrzewo Z.W.M.

Paś Jan Radny Gołuski P.P.R.

Szaj Stanisław Radny Plewiska P.P.R.

Ładniak Franciszek Radny Skórzewo P.P.R.

Rohloff Alfons Radny Dopiewo P.P.S.

Rachwalski Józef Radny Dopiewo S.L.

Kaczmarek Antoni Radny Gołuski S.l.

Lechna Jan Radny Dopiewo S.L.

Stachowski Franciszek Radny Komorniki S.L.

Woszak Stefan Radny Dąbrowa S.L.

Maik Marcin Radny Więckowie S.L.

Szczepankiewicz Franciszek Radny Dąbrówka S.L.

Przybylski Seweryn Radny Głuchowo „Wici”

Włodarczak Edward Radny Dąbrówka Z.W.M.

Mrówczyński Henryk Radny Dopiewo S.D.

Jankowiak Stanisław Radny Gołuski S.D.

Kierownicy szkół

Malis Leon Kierownik szkoły Chomęcice bez partyjny

Zabder Józej Kierownik szkoły Dopiewo S.D.

Michałek Józef Kierownik szkoły Dopiewiec bez partyjny

Szczygieł Marian Kierownik szkoły Dąbrowa bez partyjny

Piontek Jan Kierownik szkoły Dąbrówka P.P.R.

Pluta Stefania Kierownik szkoły Głuchowo bez partyjny

Jankowiak Stanisław Kierownik szkoły Gołuski S.D.

Smereka Władysław Kierownik szkoły Konarzewo bez partyjny

Krauzowicz Salomea Kierownik szkoły Komorniki bez partyjny

Muller Helena Kierownik szkoły Plewiska bez partyjny

Mikołajczak Edmund Kierownik szkoły Skórzewo P.P.S.

Wojciechowski Kazimierz Kierownik szkoły Trzcielin S.L.

Maik Marcin Kierownik szkoły Więckowice S.L.

Czyż Czesław Kierownik szkoły Zakrzewo bez partyjny

Dla Ciebie Polsko
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” 

w Dopiewie rozpoczęło swoją działal-
ność jeszcze przed wybuchem I wojny 
światowej, w 1909 r. Jego naczelne hasło 
brzmiało „Dla Ciebie Polsko”, a infor-
macje o roku  założenia umieszczono na 
pieczęci stowarzyszenia, wspominano 
o tym wydarzeniu również przy okazji 
kolejnych obchodów upamiętniających 
jego powstanie. 

Pieczęć Towarzystwa Gimnastycznego 
Sokół w Dopiewie, zbiory Archiwum 
Państwowe w Poznaniu, nr 0-52326

Obchody 15. rocznicy zostały opisane 
przez kierownika szkoły w Dopiewie, 
Józefa Szymańskiego, w szkolnej kronice: 

„Towarzystwo „Sokół” w Dopiewie 

obchodziło w niedzielę, dnia 10 sierpnia 
1924 r. podwójną uroczystość: Jubileusz 
piętnastolecia  i poświęcenie sztandaru. 
Całą wieś przybrano kwieciem i zielenią, 
toteż przybywających gości z Poznania 
i okolic, 170 przeważnie Sokołów i Sokolic 
z gniazd poznańskich, mile dotknął zaraz 
na wstępie świąteczny wygląd miejsco-
wego dworca kolejowego przybranego 
girlandami i chorągwiami o barwach 
narodowych. 

Dworzec w Dopiewie, 
początek XX wieku.

Praca Julii Feikisz na podstawie zdjęcia 
z archiwum Eligiusza Tomkowiaka.

Uroczystość rozpoczęła się pochodem 
do Kościoła w Konarzewie, na czele któ-
rego stało 9 sztandarów sokolich i jeden 
sztandar kółka rolniczego. Nabożeństwo 

odprawił miejscowy proboszcz Ks. La-
skowski, poczem dokonał poświęce-
nia sztandaru gniazda dopiewskiego. 
Chrzestnymi byli Książę Czartoryski - 
dziedzic klucza Konarzewskiego, pani 
Dąbrowska -właścicielka Zborowa, 
pułkownik Kopa - właściciel Trzcieli-
na Duchownego i panna Kaszubówna, 
córka miejscowego gospodarza. Przy 
poświęceniu przemówił w wzniosłych 
słowach Ksiądz Laskowski.

Po skończonym nabożeństwie udano 
się do Dopiewa na uroczyste otwarcie 
jubileuszu na sali Kandulskiego.

Budynek z salą Kandulskiego, 
BAZAR, początek XX wieku.

Praca Julii Feikisz na podstawie fotografii 
z archiwum Rodziny Blachnierków.

Na przewodniczącego wybrano puł-
kownika Kopę, który w przemówieniu 
dał pogląd na czasy powstania, gdzie 
dzięki Dopiewskiemu Sokołowi udało się 
zorganizować okoliczne włościaństwo, 
z którego Kadry poszły na obronę Zbą-
szynia i Wolsztyna i na odparcie hord 
bolszewickich.

Po obiedzie udano się w pochodzie 
na podwórze, gdzie zebrała się liczna 
publiczność. Ćwiczenia wykonywało 
48 druhów z gniazd z Dopiewa, Buku, 
Poznania i Kotowa. Uroczystość zakoń-
czono zabawą taneczną.”

Pochód „Sokoła” w Poznaniu, na 
przedzie z wieńcem, pierwszy z prawej 
Wawrzyn Kaczmarek, rok 1933, zdjęcie 

z archiwum Rodziny Kaczmarków.

Analizując powyższy tekst, chcia-
łabym odpowiedzieć na pytanie, jaką 
funkcję w społeczności Dopiewa od-
grywało Towarzystwo Gimnastyczne 
„Sokół”. Na pewno dbało ono o trady-
cje chrześcijańskie, równocześnie or-
ganizowało okolicznych mieszkańców 
do walki o niepodległość w okresie 
Powstania Wielkopolskiego. W czasie 
pokoju dbało o tężyznę fizyczną członków, 
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ale równocześnie pielęgnowało pamięć 
o przeszłości.

Dodatkowych informacji dostarcza 
nam Monitor Polski z 1934 r., w którym 
odnajdujemy następujące ogłoszenie:

„Na zasadzie postanowienia Wojewo-
dy Poznańskiego z dnia 13 kwietnia 1934 
nr B.P.V.1a/153/34 wciągnięto w dniu 29 
maja 1934 r. do rejestru stowarzyszeń 
Poznańskiego Urzędu Wojewódzkiego 
pod nr 259 stowarzyszenie pod nazwą: 
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” 
w Dopiewie, z siedzibą w Dopiewie pow. 
Poznań. Teren działalności: Dopiewo 
i Dopiewiec.

Cel stowarzyszenia: podniesienie 
dzielności fizycznej członków i wyra-
bianie cnót obywatelskich. Środki dzia-
łania: Ćwiczenia gimnastyczne, zawody, 
wycieczki, kursy, odczyty, zabawy i.t.p.

Imiona i nazwiska założycieli: Sto-
warzyszenie zwykłe, reprezentowane 
przez prezesa Piotra Kortusa i sekre-
tarza Wawrzyna Kaczmarka. 

Ewentualne ograniczenia pełnomoc-
nictw zarządu: Postanowienia o nabyciu, 
sprzedaży i obdłużeniu majątku nieru-
chomego Towarzystwa należą do kom-
petencji Walnego Zgromadzenia. Czas 
trwania stowarzyszenia: nieograniczony.”

Z tego fragmentu jasno wynika, że do 
celów stowarzyszenia powinniśmy dodać 
podniesienie dzielności fizycznej człon-

ków i wyrabianie cnót obywatelskich.
Na potwierdzenie tego, jak ważna 

była dla członków „Sokoła” aktywność 
fizyczna, warto przytoczyć tekst pieśni, 
którą  - według zachowanego w Archi-
wum Państwowym w Poznaniu proto-
kołu z walnego zebrania Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół” w Dopiewie 
dnia 10 stycznia 1937 r. - śpiewano na 
zakończenie spotkań stowarzyszenia:

„Ospały i gnuśny zgrzybiały ten świat.
na nowe on życia koleje,
z wygodnej pościeli nie dźwiga się 

rad;
i duch i ciało w nim mdleje.
Hej, bracia Sokoły, dodajcie mu sił,
By ruchu zapragnął, by powstał 

i żył ! – bis
Z niemocy ciemności i ciało i duch
na próżno się dźwiga i łamie.
Tam tylko potężnym i twórczym 

jest duch,
gdzie wola silne ma ramię.
Hej bracia, kto ptakiem przelecieć 

chce świat,
niech skrzydła sokole od młodych 

ma lat!
Więc razem ochoczo w daleki ten lot
sposobić nam skrzydła i ducha.
Nie złamie nas burza, nie strwoży 

nas grzmot,
gdy woli siła posłucha.
Hej, bracia Sokoły, dodajmy mu sił,
by ruchu zapragnął, by powstał i żył.”

   Jak widać, niezwykle ważna była 
dbałość o podniesienie „dzielności” fi-
zycznej członków stowarzyszenia. W jaki 
jednak sposób Towarzystwo Gimnastycz-
ne „Sokół” w Dopiewie realizowało te 
cele? Na to pytanie postaram się odpo-
wiedzieć w swoim kolejnym artykule. 

Małgorzata Rogal - Dropińska

Gdy pękają pąki 
Dwa w jednym

Kiedy zejdą się daty,
dwa jednym się brata.

Śmigus dyngus
spłukuje małe kłamstewka,
real
zakwita radością.

Zlani na sucho,
uśmiechamy się
do obrazków
oplątanych siecią.

W ringach
najnowszych technologii,
zatapiamy piękno tradycji

Aldona Latosik 

2 IV 2018

Wskazany trening  

Proszę pana, pan po zimie się rozlenił,
brzuszek urósł, na niekorzyść pan się 
zmienił.
Czas rozruszać proszę pana swoje ciało,

by na plaży przyzwoicie wyglądało.

Trochę ruchu panu mówię, nie zaszkodzi,
nordic walking, wśród przyrody czas 
pochodzić,
tysiąc pompek proponuję zrobić panu,
tej oponki nie hoduje się dla szpanu.

Pan się śmieje, to nie żarty proszę pana,
weź pan przykład z Baracka Obama.
Jego żona bardzo zwinnie gra w tenisa,
czy pan widział, jak ta dama się porusza.

Już przypełzła proszę pana ciepła wiosna,
trzeba ćwiczyć, by oponka już nie rosła.
Czas by zadbać proszę pana też o diety,
szlaban daje  na mięsiwa, w tym kotlety.

Co dnia sauna proszę pana, dobrze robi,
szczypta seksu panu również nie za-
szkodzi.
Pańska żona będzie panem zachwycona,
gdy już zniknie z pana brzuszka, ta opona.   

Aldona Latosik

20 III 2013 

Alergiczka 

pośród ptasich treli
wiosna barwi 
pozimową szarość 

woń
kołysana wiatrem
kłania się słońcu
jak ono ziemi

a ja

zamiast się uśmiechać
pociągam nosem
kicham na wszystko
chociaż ptaki
dla mnie śpiewają

zalana łzami
podziwiam urok
trzepotu 
barwnych wachlarzy

od wczesnej wiosny
po szelest 
wieńczący lato

Piotr Kortus wieloletni prezes 
Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół” w Dopiewie. Zdjęcie 

z archiwum Rodziny Kortusów.
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chowam twarz
między witkami 
płaczącej wierzby

pocieszam się  
mając 
kompankę do płaczu

Aldona Latosik

19 V 2015

Oda do biało-czerwonej
 

Kiedy, to w maju bzy rozkwitają, 
za oknem wiosna ścieli barwami.
Ty nasza Polska w rozkołysaniu, 
łopoczesz ponad ludzi głowami.
 

Kraj nadwiślański okazał miłość, 
maszty najwyższe Twym piedestałem.
Niepokalana w bieli uczciwość,
czerwień waleczność z wielką odwagą.
 
Z orłem na płachcie opływasz morza, 
znaną banderą na krańcach świata. 
Za Twoją sprawą odgadnąć można,
Wilk morski płynie z sercem Polaka.
 
Przy oknach wiewaj, faluj przy drodze, 
w Kraju Ojczystym i na obczyźnie.
Czyśmy szczęśliwi, czy w wielkiej trwodze, 
niechaj łopoczą barwy ojczyste!

 

Aldona Latosik

8 IV 2015

Orle – nasza chlubo

Rozpościeraj lotki
srebrnopióry Ptaku,
pod kopułą skrzydeł
strzeż wolności strzeż!

Skarb polskiego ducha
w sercach zakorzeniaj.
Nie pozwól wykrzewić
boś Polakiem jest!

Aldona Latosik

10 IV 2018

W stronę słońca

Rozmowa z Eweliną Lisowską, pio-
senkarką, jedną z gwiazd tegorocznych 
Dni Gminy Dopiewo, którą będzie można 
usłyszeć i zobaczyć na scenie w Dopiewie 
16 czerwca 2018

Czy bardziej czuje się dziś Pani 
wokalistką, kompozytorką czy au-
torką tekstów?

- Jakbym to mogła sprytnie podzie-
lić? W 50 procentach na pewno  jestem 
wokalistką, w 40 -kompozytorką a w 10 
- autorką tekstów. Pisanie tekstów jest 
dla mnie najtrudniejsze. Zaczęłam pisać 
teksty, bo z tych, które otrzymywałam, 
byłam niezadowolona. Do pisania zo-
stałam niejako przymuszona. Pracuję 
nad tekstem tak długo, aż jestem z nie-
go zadowolona. Zabiera mi to najwięcej 

czasu, ale staram się rozwijać w tym 
kierunku, by pisać coraz lepsze teksty. Co 
innego muzyka - bardzo łatwo pisze mi 
się muzykę do piosenek. Melodie same 
ze mnie płyną, wydostają się z wnętrza 
i uciekają w świat. 

Kilka lat temu wzięła Pani 
udział w programach telewizyjnych 
X-factor (2012) i Mam Talent. Dla 
Pani udział w tym programie oka-
zał się strzałem w dziesiątkę. Stała 
się Pani rozpoznawalna, mimo że 
wygrał ktoś inny. Czy dziś, w Pani 
ocenie, muzyczne show nadal może 
być trampoliną dla młodych ar-
tystów, którzy marzą o karierze? 

- Myślę, że programy typu talent show 
nigdy same w sobie nie dają gwarancji 
sukcesu. Nie dla każdego są trampoliną 
do kariery. To nie takie proste, jakby 
mogły się wydawać. Nie każdy z tram-
poliny potrafił skorzystać. Trzeba trochę 
szczęścia i sprytu, a z całą pewnością 
potrzeba też własnego utworu, który 
odniósłby sukces. Tylko własna twór-
czość nas definiuje i weryfikuje,  bo 
śpiewanie cover’ów jest czymś innym, 
to chwilowe. Mam wrażenie, że obecnie 
jest trudniej niż wtedy, kiedy pojawiały 
się muzyczne show. Kiedyś nie było aż 
tak dużo tych programów, a teraz jest 
tego pełno w różnych stacjach telewizyj-
nych. Nastąpił swego rodzaju przesyt. 
Trudniej jest się przebić.

Nagrała Pani do tej pory 3 płyty, 
które odniosły sukcesy - pokryły 
się złotem. Kiedy ukaże się kolejna 
płyta? Jaka ona będzie? Czym bę-
dzie różniła się od wcześniejszych? 

- Płyta ukaże się na pewno w tym 
roku. Chciałabym ją wydać na przestrzeni 
kilku najbliższych miesięcy. Mam nadzie-
ję, że uda się wszystko zgodnie z planem 
dograć organizacyjnie z wytwórnią.  Płyta 
będzie totalnie popowa i być może to 
tym właśnie zaskoczę, bo ostatnio dużo 
eksperymentowałam.  

Ma Pani na koncie sporo nagród 
i wyróżnień. Które spośród nich 
ceni Pani najbardziej i dlaczego?

- Najcenniejszą nagrodą dla mnie 
jest „Superjedynka”, którą dostałam 
w Opolu. Ten festiwal kojarzył mi się od 
dziecka z czymś niesamowitym, wielkim. 
Zawsze marzyłam, żeby tam wystąpić. 
Kiedy w 2013 r. dostałam „Superje-
dynkę” byłam szczęśliwa. W pewnym 
sensie było to dla mnie ukoronowanie 
dotychczasowej pracy. 

Czy jest jakaś nagroda, o której 
Pani nadal marzy?

- Jestem na takim etapie kariery, że 
nagrody nie do końca mnie interesują. 
Liczy się dla mnie dobry odbiór tego, co 
robię przez publiczność. Największą dla 
mnie nagrodą jest to, gdy moim słucha-
czom podoba się muzyka, którą tworzę.

Jakich ma Pani muzycznych 
idoli, kogo Pani słucha, kogo ceni 
za artystyczne dokonania?

- Moje muzyczne inspiracje pochodzą 
zewsząd. Szukam ich we wszystkim, co 
gra. Śledzę rynek, staram się wyłapy-
wać rzeczy, które są wartościowe. Kiedyś 
grałam trochę cięższą muzykę. Lubię 
zespół Korn, którego słucham od wie-
lu lat i który ma stałe miejsce w moim 
sercu. Uwielbiam zespół Papa Roach, 
z którym miałam okazję się spotkać na 
koncercie. Mimo że poruszam się między 
rockiem a popem, nadal inspiruję się 
muzyką rockową. 

Będąc uczestniczką X-factor, 
przedstawiała się Pani jako wo-
kalistka zespołu hardcor’owego 
o nazwie Nurth. Od kilku lat bliżej 
jednak Pani do popu. Czy możliwe, 
że kiedyś wróci Pani do cięższych 
brzmień?

- Bardzo bym chciała. Mam fajną 
ekipę. Warto byłoby jeszcze kiedyś ten 
zespół reanimować. Być może, jak uda 
mi się wypełnić wszystkie obowiązki 
związane z płytą, zrealizować nieco 
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inny projekt, odwołujący się do moich 
cięższych korzeni.

Obecny skład ma coś wspólnego 
z tamtym zespołem?

- Jedynie gitarzysta gra ze mną od 
zawsze, przeszło 10 lat. Razem tworzy-
liśmy Nurth.

Czy sama kreuje Pani swój wy-
gląd sceniczny?

- Od kilku lat korzystam z  porad 
stylisty. Wszystko jest wypośrodkowa-
ne. Na większe wydarzenia, koncerty 
telewizyjne, zawsze korzystam z porad 
fachowca, a już na własne koncerty ubie-
ram się sama. Sama staram się szukać 
stylu na co dzień. Pół na pół.

Nieoczekiwany obrót przybrał 
Pani udział w czwartej edycji te-
lewizyjnego show tanecznego 
„Dancing with the Stars” w 2015 
r. Najpierw odpadła Pani z pro-
gramu. Potem, po kontuzji jednej 
z uczestniczek, przywrócono Pa-
nią do programu i wygrała Pani 
konkurs. Czy lubi Pani tańczyć? 

- Taniec z pewnością przydaje się na 
scenie. Jeśli mam okazję, to wykorzystu-
ję te umiejętności. W tańcu można się 
poczuć jak prawdziwa kobieta. Podczas 
tego programu można było lepiej poznać 
swoje ciało i nieźle je wytrenować! To była 
fajna lekcja kobiecości. W „Dancing with 
the Stars” chodziło o taniec towarzyski, 
zawsze prowadził mnie partner. Być może 
nie mam teraz zbyt wielu okazji, żeby 
się tańcem podzielić z publicznością, bo 
do tego najbardziej przydatne są utwo-
ry taneczne. Bardzo mile wspominam 
udział w tym programie.

Czy zamierza Pani wziąć udział 
w innych medialnych projektach 
rozrywkowych? 

- Nie mam obecnie takich planów. 
W tej chwili nie widzę dla siebie takiego 
programu, w którym poczułabym się 
dobrze i chciałabym spróbować swoich sił.

Sporo kontrowersji budził Pani 
udział w reklamie pewnej sieci? 
Czy zraziła się Pani do reklamy, 
czy wręcz przeciwnie?

- Świadomie podpisałam umowę. To 
był kontrakt, a nie akcja charytatywna. 
Nie mam do czego się zrażać, po pro-
stu uczciwie zarobiłam pieniądze. Nie 
spodziewałam się, że ta reklama odbije 
się takim szerokim echem i będzie jej 
tak dużo. No ale trudno, było jak było. 
Przyjęłam na siebie konsekwencje, które 
nie były aż tak męczące i nie sprawiały 
mi wyjątkowych trudności. Złośliwi 
się śmiali, a ja kupiłam własne cztery 
kąty i nowy samochód. Nie mam czego 
żałować.

Czy zdarzyło się Pani śpiewać 
w duecie? 

- Zaśpiewałam  w duecie z Ewą Farną 
„Free your mind” - najpierw na kon-
cercie z akompaniamentem orkiestry 
Adama Sztaby, a potem powtórzyłyśmy 
ten duet na jej 10-leciu.  Nigdy nie na-

grałam jednak duetu. Nie mam na razie 
takich planów, ale jestem otwarta na 
taką współpracę. Zdarza mi się za to 
często brać udział w przeróżnych pro-
jektach muzycznych. Występowałam 
m.in. z Orkiestrą Adama Sztaby, Or-
kiestrą Zygmunta Kukli czy Orkiestrą 
Krzysztofa Pszony. Bardzo cenię sobie 
taką współpracę.

Wylansowała Pani mnóstwo 
hitów, które osiągnęły łącznie 
kilkadziesiąt milionów odsłon na 
You Tube. „Nieodporny rozum”, 
„W stronę słońca”, Jutra nie będzie” 
czy „Prosta sprawa”. Czy są wśród 
Pani utworów takie, które nieko-
niecznie zyskały sympatię fanów, 
a które szczególnie Pani lubi?

- Są utwory, które znają głównie fani, 
którzy słuchają płyt, a nie tylko singli 
często puszczanych w stacjach. Kiedyś 
takim utworem był „Aero Plan II”, który 
nigdy nie był singlem. Później wszyscy 
w moim zespole zachwycali się utworem 
„Nauka latania”. Wielu naszych  fanów, 
którzy słuchają nie tylko singli, ale i płyt, 
było zauroczonych tą piosenką. Gdy nie 
graliśmy  tego utworu na koncercie, to 
zdarzało się, że ci najwierniejsi pyta-
li: „Dlaczego go nie było?” Mówili, że 
przyjechali z daleka specjalnie po to, 
żeby usłyszeć „Naukę latania” na żywo. 

Sporo Pani koncertuje. Jakie 
utwory zawsze pojawiają się na 
koncertach?

- Stałe miejsce na tzw. setlistach mają 
utwory najpopularniejsze. Na pewno 
nie zabraknie utworu „W stronę słoń-
ca” i wielu innych. Mam już na koncie 
coraz więcej singli, w związku z czym na 
liście robi się coraz ciaśniej. Trudno jest 
wybrać koncertową piętnastkę. W tym 
roku na pewno pojawią się nowe utwory, 
być może dodamy na nią coś ze starszych 
płyt, czego ostatnio nie graliśmy. To 
się jeszcze okaże. Przygotujemy jakąś 
niespodziankę dla fanów, bo lubimy 
zaskakiwać.

Czy podczas grania kon-
certów zdarza wam się grać 
covery?

- Tak, zawsze mamy jeden 
cover, który gramy na koncer-
tach w danym sezonie. Staramy 
się co roku go zmienić. Ostat-
nio graliśmy utwór Madonny 
„Frozen”. Wcześniej grywa-
liśmy dyskotekowy utwór 
„Bailando” z repertuaru 
Loony, tylko że w nowej 
aranżacji.

Ma Pani psa. Co 
to za rasa? Czy zabie-
ra go Pani w trasę? 
W riderze nie ma 
o tym mowy, ale jeśli 
miałby przyjechać do 
Dopiewa wolelibyśmy 
być przygotowani.

- To maltańczyk. Raczej nie jeździ ze 
mną w trasy. Czasami się tak zdarzało, 
ale to były momenty podbramkowe, kiedy 
nie miałam go z kim zostawić i byłam 
zmuszona wziąć go ze sobą. To dla mnie 
duże obciążenie, kiedy musiałam się nim 
podczas trasy opiekować, pogodzić jego 
towarzystwo ze swoimi obowiązkami. 
Piesek też nie do końca był z tego zado-
wolony, że ze mną wyjeżdżał. Męczył 
się w samochodzie, potem nudził się 
w hotelu, czekając aż wrócę z koncertu. 
Z reguły staram się zapewnić jej opiekę 
i nie zabierać ze sobą. 

Jaką ma Pani receptę na to, żeby 
rozgrzać publiczność?

- Ludzie przychodzą na koncert, 
żeby się pobawić, poklaskać, poska-
kać, pośpiewać. Są podczas koncertu 
momenty, kiedy publiczność może się 
wyżyć. Mam swoje patenty, żeby ją tro-
szeczkę rozruszać. Staram się włączyć 
wszystkich do wspólnego śpiewania. 
Tym, którzy wybiorą się  na koncert 16 
czerwca, gwarantuję dużo pozytywnej  
energii i dobrą zabawę. Do zobaczenia!

Rozmawiał: Adam Mendrala

Fot. Archiwum Eweliny  
Lisowskiej / DJAK
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Dbamy o tradycję

Pięknie malowane jajka, wiosenne 
kwiaty, wianki, urocze zajączki i kur-
czaczki - są nieodłącznym elementem 
świątecznego klimatu. Ozdoby wiel-
kanocne nie muszą być nudne i prze-
widywalne. Wykonane ręcznie przez 
uzdolnionych rękodzielników potrafią 
zachwycać jak te wykonane 27 marca 
w Konarzewie. W międzypokoleniowym 
tworzeniu wielkanocnych ozdób w ko-
narzewskiej filii Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej i Centrum Kultury wzięły udział 
dzieci z rodzicami, młodzież i seniorzy. 
Wspólnie przygotowywali świąteczne 
ozdoby, którymi później udekorowali 
swoje domy. Królował decoupage, wianki 
z papieru oplecione bukszpanem, pisanki 

Taniec integracyjny w Pobiedziskach

Grease po konarzewsku
Podopieczni WTZ „Promyk” z Ko-

narzewa wzięli udział 7 kwietnia 2018 
r. w „Tanecznych Integracjach”  w Po-
biedziskach. Był to Pierwszy Powiatowy 
Przegląd Taneczny Osób Niepełnospraw-
nych, zrzeszonych przy Warsztatach 

Terapii Zajęciowej. Występ 
był oklaskiwany na stojąco. 

Układy taneczne, jakie 
prezentowali tancerze z Ko-
narzewa były inspirowane 
muzyką lat 80 i 90. Bodźcem 
do choreografii układu tanecz-
nego, który przedstawili, była 
muzyka z filmu pt. ”Grease” 
z  Johnem Travoltą i Olivią 

Newton – John w rolach głównych. 
Układ ćwiczyli codziennie z wielkim 
zaangażowaniem. Danny’ego Zuko, 
którego grał Travolta, wcielił się Marek 
Kołodziejczak, natomiast tańczące z nim 
aktorki zastąpiły: Kamila Gibka, Maja 

Mielcarek i Daria Skrzypczak. 
Wróciliśmy do Konarzewa z dyploma-

mi, zdjęciami z foto-budki i przepiękną 
statuetką ręcznie wykonaną w formie 
lalki tancerki. Po raz kolejny pokazaliśmy, 
że niepełnosprawność nie jest dla nas 
przeszkodą w realizowaniu pasji i zain-
teresowań. Potrafimy się świetnie bawić 
i podejmować nowe wyzwania. 

Marzena Goleń – Niedziela,  
Terapeuta zajęciowy

Fot. Archiwum  
Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Promyk”

kultura

i wiele innych ciekawych ozdób zrobio-
nych własnoręcznie. Pierwsze promienie 
wiosennego słońca budzą do życia nie 
tylko uśpioną naturę, ale też ludzką 
energię i kreatywność. 

Tekst i Fot: Marzena  
Szymczak-Rowińska

GBPiCK w Dopiewie

 

Wielkanoc Klubu Seniora
Przy świątecznie zastawionych sto-

łach w sali bibliotecznej OSP w Dopiewie 
odbyło się 29 marca uroczyste Śniada-
nie Wielkanocne dla członków Klubu 
Seniora „Promyk”. 

Życzenia składali seniorom włodarze 
naszej Gminy i zaproszeni goście. Spo-
tkaniu towarzyszyła prelekcja o kulturze 
Ameryki Południowej z nawiązaniem do 
Świąt Wielkanocnych. Młody podróżnik 

Emil Witt opowiedział o kulturze Indian 
Quechua, zamieszkujących wielkie pa-
sma Andów, biegnące przez Peru, oraz 
o zwyczajach plemion mało zbadanej 
i niezmierzonej puszczy Amazońskiej. 
Podczas prezentacji zostały przedstawio-
ne barwne fotografie z wielomiesięcznych 
wypraw w odległe zakątki Peru, będącego 
krajem kontrastów. Miłą niespodzianką 
spotkania była wizyta wielkanocnego 
zajączka, który przyniósł dla każdego 
świąteczny upominek.  

GBPiCK w Dopiewie

Fot. Łukasz Mańczak,  
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Co w programie „Tygodnia Bibliotek”?
7 maja 
Babski Kabaret „Old Spice Girls”. 

Spektakl kabaretowy z udziałem Lidii 
Stanisławskiej, Barbary Wrzesińskiej, 
Emilii Krakowskiej.  Sala widowiskowa 
CRK w Konarzewie, godz. 18.00. Cena 
biletu: 20 zł.

8 maja 
• Lekcja biblioteczna: „Historia pi-

śmiennictwa i książki”. Biblioteka 
w Dopiewie, godz. 10.00. Wstęp wolny.

• Lekcja biblioteczna dla przedszkola-
ków. Filia w Skórzewie, godz.10.00. 
Wstęp wolny.

• Spotkanie z podróżnikiem Emilem 
Wittem. Sala GOK w Dopiewcu, godz. 

10.00. Wstęp wolny.
9 maja

• Lekcja biblioteczna: „Historia pi-
śmiennictwa i książki”. Filia w Dą-
brówce, godz. 9.00. Wstęp wolny.

• Lekcja biblioteczna dla przedszkola-
ków. Filia w Skórzewie, godz.10.00. 
Wstęp wolny.

• Spektakl teatralny dla dzieci „Mój 
przyjaciel pies” w wykonaniu Teatru 
TeatRyle. Sala widowiskowa CRK 
w Konarzewie, godz. 17.00. Wstęp 
wolny.
10 maja

• Dwa spotkania autorskie z Wojcie-
chem Cesarzem, artystą grafikiem, 

Nowości w naszej Bibliotece
Prezentujemy wybrane nowości 

książkowe, jakie można wypożyczyć 
w Gminnej Bibliotece Publicznej i Cen-
trum Kultury w Dopiewie. Zachęcamy 
do czytania.

Dla dorosłych
Następne życie, Atticus Lish

Nowy Jork. Zou Lei żyje na margi-
nesie społecznym jako nielegalna imi-
grantka. Próbuje przetrwać, pracując 
ponad siły w podrzędnych chińskich 
restauracjach w niebezpiecznej okolicy. 
Każdego dnia zasypia na brudnym mate-
racu w przeludnionym pensjonacie. Brad 
Skinner zmaga się z niestabilnością, trau-
mą i zniszczoną psychiką po trzykrotnym 
pobycie w Iraku. Podróżując autostopem 
do miasta, ma nadzieję na wypędzenie 
z siebie demonów przeszłości. Gdy pew-

nego razu spotykają się na skraju Qu-
eens, oboje znajdują w tej drugiej osobie 
coś, czego od dawna szukali i pragnęli.  
Z tej nieprawdopodobnej historii po-
wstaje jedna z najmocniejszych i naj-
bardziej cenionych powieści ostatnich lat. 
„Oszałamiająca, znakomita... jed-
na z najlepszych przeczytanych 
powieści od lat” The Observer 
„Literatura pozbawiająca tchu” Guardian 
Dla młodzieży

Ciotka Zgryzotka Jeżycjada, Mał-
gorzata Musierowicz

Któż jest Ciotką Zgryzotką? Czy tylko 
Ida? Co słychać w rodzinie Borejków? 
Czy nadal jest w tym samym składzie? 
A może nawet się powiększyła? Kolejny 
tom niezawodnej „Jeżycjady”- jak zawsze 
dowcipny, wzruszający i ciekawy – roz-
śmiesza, podnosi na duchu i skłania do 

myślenia. A przede wszystkim sprawia, 
że chce się radośnie żyć - pomimo wszel-
kich zgryzot!

Dla dzieci
Elmer i ciocia Zelda, David McKee

Każdy jest wyjątkowy i ma w sobie 
coś, co wyróżnia go spośród innych. El-
mer uczy nas tego każdego dnia! Elmer to 
słoń, do którego wszyscy przychodzą po 
radę. Zawsze podejmuje inicjatywę i po-
trafi zmotywować innych do działania. 
Jest dowcipny, cierpliwy, ma naturę ba-
dacza. Jego życiowe motto to: „sprawdź-
my”, „poszukajmy”, „dowiedzmy się”. 
Umiejętności społeczne, pozycja w grupie 
i poczucie humoru – za to między innymi 
dzieci na całym świecie kochają Elmera. 
Książki o Elmerze zostały wysoko oce-
nione przez nauczycieli i bibliotekarzy 
biorących udział w seminariach promują-
cych czytelnictwo jako cenna i pomocna 
seria wspierająca dobre emocje.

Nina Kruczek, Bibliotekarz

Gminna Biblioteka Publiczna 
i Centrum Kultury w Dopiewie

autorem książek dla dzieci i doro-
słych. Filia w Dąbrówce, godz. 9.00, 
Filia w Skórzewie, godz. 11.00. Wstęp 
wolny.
11 maja

• Spektakl teatralny dla dzieci „Mały 
Książę” w wykonaniu Teatru MER. 
Sala biblioteczna OSP w Dopie-
wie, godz. 9.00 Wstęp wolny. 
12 maja

• Koncert zespołu BACIARY. Sala wi-
dowiskowa CRK w Konarzewie, godz. 
19.00. Cena biletu: 30 zł.

GBPi CK w Dopiewie
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Spotkanie autorskie 
Autorka książek dla dzieci, dzienni-

karka i tłumaczka - Justyną Bednarek 
była gościem Gminnej Biblioteki Publicz-
nej i Centrum Kultury w Dopiewie i filii 
bibliotecznej w Dąbrówce. W spotkaniach 
autorskich, które odbyły się 11 kwiet-
nia, uczestniczyli uczniowie kl. O-III 
z Dopiewa, Dopiewca i Dąbrówki.  Na 
początku dzieci zastanawiały się, jakie 
osoby są potrzebne, aby powstała książka, 
która trafi do rąk czytelników. Autorka 
opowiadała o historii powstania swo-
jej bestsellerowej książki „Niesamowite 
przygody dziesięciu skarpetek ″. Czyta-
ła też fragmenty przedstawiające losy 
niezwykłych bohaterów książek, które 
napisała. Zachęcała uczniów do pisania 

własnych utworów 
i podążania za ma-
rzeniami. Dzieci 
tworzyły własne 
propozycje okładek 
do książek i skarpet-
-pacynek, które na 
koniec spotkania 
wystąpiły w przed-
stawieniu teatralnym 
specjalnie przygoto-
wanym na tę okolicz-
ność. 

GBPiCK w Dopie-
wie, Fot. Łukasz 

Mańczak

Śpiewająco minął nam kolejny rok
Chór, jak wiadomo, śpiewa. Kilka-

dziesiąt osób, głównie mieszkańców 
Gminy Dopiewo, których połączyło za-
miłowanie do śpiewania, skupia Chór 
Gminy Dopiewo „Bel Canto”. Stowarzy-
szenie to prowadzi działalność od 14 lat.  
Kilka słów o tym, co robiliśmy w 2017 r.

Kolędowanie
Rok rozpoczęliśmy kolędowaniem. 

Wieloletnią tradycją Chóru Bel Canto 
są styczniowe koncerty we wszystkich 
kościołach Gminy Dopiewo. Pieśni zwią-
zane z Bożym Narodzeniem śpiewaliśmy 
również w minionym roku w kościele 
w Przeźmierowie i w Domu Opieki 
Społecznej w Lisówkach, sprawiając 
pensjonariuszom, jak i uczestnikom 
nabożeństw wiele radości.

Aukcja
W marcu chór wykonał dwa koncerty. 

Jeden odbył się w Dąbrowie w ramach 
projektu „Sołeckie spotkania muzyczne 
z chórem Bel Canto”. Drugi - w Konarze-
wie, uświetnił aukcję obrazów uczest-
ników Warsztatów Terapii Zajęciowej 
Stowarzyszenia na rzecz osób niepeł-
nosprawnych „Promyk”. Chórzyści nie 
tylko śpiewali, ale także wsparli aukcję, 
kupując obrazy.

Brąz
Maj  rozpoczęliśmy widowiskiem te-

atralno-muzycznym „Podróże z muzyką 
i tańcem” w CRK Konarzewo. Uczestni-
czyliśmy też w „XVI Międzynarodowym 
Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. No-
wowiejskiego” w Barczewie, gdzie 25-28 
maja wyśpiewaliśmy brąz. W czerwcu 
i w grudniu daliśmy koncerty w DPS 
Lisówki. 

Bębny i chrzest
Na początku lipca wzięliśmy  udział 

w „Dniach Gminy Dopiewo” i to w po-
dwójnej roli - z koncertem na scenie 
i jako animatorzy warsztatów z bębnami. 
W sierpniu Dyrektor Centrum Kultury 
w Koźminie Wlkp. zaprosił nas na II 
edycję „Koncertu na 966 głosów”. 

Koronacja Matki Boskiej
Szczególnym wydarzeniem w 2017 

r., nie tylko dla chóru, było uczestnic-
two 10 września w koronacji cudownego 
wizerunku Matki Bożej Literackiej. Na 
Stadionie Miejskim w Buku zgromadziło 
się kilka tysięcy pielgrzymów. Zaśpie-
waliśmy podczas tej uroczystości wspól-
nie z trzema innymi chórami podczas 
uroczystej mszy świętej. Zespolonym 
chórem i orkiestrą dyrygował Aleksander 
Gref z Teatru Wielkiego w Poznaniu. 
Uroczystościom przewodniczył Ks. Abp 
Stanisław Gądecki.

Do Francji przez Holandię 
Na przełomie września i października 

wyjechaliśmy za granicę. Skorzystaliśmy 
z zaproszenia Chóru Saint Brice en Co-
gles i Mera Gminy Mean Roch we Fran-
cji - Luisa Dubreil. Dzień spędziliśmy 
w Holandii w Hertogenbosch. Daliśmy 
za granicą kilka koncertów.

Bogu, Maryi, Cecylii
Po powrocie wzięliśmy udział w  

„XXV Koźmińskich Spotkaniach Chó-
ralnych”, zorganizowaliśmy też trzeci  raz 
„Koncert Przyjaźni” w CRK Konarzewo. 
Na początku listopada wykonaliśmy kon-
cert w Kórniku podczas III Pielgrzymki 
Sołtysów Powiatu Poznańskiego do Matki  
Bożej Kórnickiej Różańcowej.                                                                                                                       

Oprawiliśmy też muzycznie mszę św. 
w Dopiewie z okazji Święta Niepodle-
głości, dając przy okazji koncert pieśni 
patriotycznych. Dzień później zorgani-
zowaliśmy „XII Skórzewskie Spotkanie 
Chórów - Bogu i Ojczyźnie Śpiewajmy”. 
Potem wzięliśmy udział w „XX Jesiennym 
Święcie Pieśni” w Tarnowie Podgórnym. 
Wtajemniczeni wiedzą, że patronką chó-
rzystów jest św. Cecylia -  w związku 
z tym 22 listopada zaśpiewaliśmy na 
mszy św. dziękczynnej w Dopiewie.

Hu hu ha
Dużym zainteresowaniem cieszyło 

się I Widowisko „Podwieczorek przy 
mikrofonie”, którym rozpoczęliśmy  
grudzień.  Kilka dni później po raz 
czwarty wzięliśmy udział w „Betlejem 
Poznańskim” - daliśmy koncert kolęd 
na poznańskim Starym Rynku. Wieczo-
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rem zaśpiewaliśmy w tym dniu kolędy 
na spotkaniu wigilijnym w Zakrzewie. 
Podczas Koncertu Gwiazdkowego, razem 
z Orkiestrą Dętą i Mażoretkami Gminy 
Dopiewo, poprzedziliśmy koncert znanej 
wokalistki popowej - Kasi Cerekwickiej.

Wystąpiliśmy też podczas obcho-
dów 99 rocznicy wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego, biorąc udział we mszy 
św. wkościele w Dopiewie i wykonując 
przed tablicą wmurowaną w ścianę Urzę-
du Gminy Hymn Polski i Marsyliankę 
Wielkopolską.

Razem możemy więcej
Doskonaleniu techniki śpiewu służyły 

warsztaty wokalne i dobra współpraca 
z dyrygentem chóru - Elżbietą Węgie-
lewską, zarówno programowa jak i wy-
konawcza, znajdująca wyraz w licznych 
występach, podnoszeniu umiejętności 
chórzystów i różnorodności repertuaro-
wej Chóru „Bel Canto”.

Wszystkim sympatykom, byłym 
i aktualnym członkom chóru, ślemy 
podziękowania za    

kolejny rok owocnej współpracy, za 
to, że mogliśmy uczestniczyć w życiu 
kulturalnym naszego regionu. 

Działalność Chóru „Bel Canto” wspie-
ra Gmina Dopiewo.

Jan Adam Wasielewski,  
Prezes Stowarzyszenia Chór 
„Bel Canto” Gminy Dopiewo

Pilates to styl życia
Rozmowa z Aleksandrą Saluk z Dą-

browy - instruktorem metody pilates, 
mieszkanką Dąbrowy. 

Jak długo uprawia Pani pilates?
- Przygodę z pilatesem zaczęłam ok 5 

lat temu. Cierpiałam na straszliwe bóle 
kręgosłupa, a wszelkiego rodzaju próby 

pomocy ze strony metody akademickiej, 
przynosiły jedynie chwilową ulgę, naj-
częściej na moment działania leku. 
Postanowiłam wziąć sprawę w swoje 
ręce. Słyszałam o pilatesie, ale nigdy 
się tą metodą bliżej nie interesowałam. 
Pewnego dnia udałam się do jednego 
z klubów fitness w Poznaniu na takie 
zajęcia. Musze przyznać, że nie zaiskrzy-
ło między nami. Lekcja wydała mi się 
nudna i zbyt długa. Zaczęłam szukać 
informacji o pilatesie w mediach. Poszu-
kałam profesjonalnego studia, w którym 
poznałam prawdziwy smak tej 
metody. Od tego czasu jesteśmy 
nierozłączni. Zapomniałam tez 
o bólu pleców. Jestem zdrowa, 
silna i pełna energii.

 
Czy to metoda dla każ-

dego? 
- To ćwiczenia dla wszyst-

kich - mężczyzn i kobiet, cele-
brytów i zwykłych ludzi, mło-
dych lub starych, sprawnych 
lub wiotkich. Dzisiaj ludzie na 
całym świecie, nie tylko w Hol-
lywood, dkrywają korzyści pły-

nące z ćwiczeń i innowacyjnego aparatu 
tej metody. Zawodowi sportowcy i tance-
rze, kobiety przed i po porodzie, seniorzy. 
Wszyscy oni mogą cieszyć się wyjątkową 
metodą osiągania sprawności fizycznej 
z naciskiem na koncentrację i umysł. 

Brzmi to egzotycznie i intrygują-
co. Co to za metoda i skąd się wzięła?  
- Metoda została wymyślona w latach 20. 
XX w. przez Josepha Pilatesa z Niemiec. 
Jako dziecko cierpiał on na astmę, krzy-
wicę i gorączkę reumatyczną. Aby prze-
zwyciężyć dolegliwości, zaczął studiować 
anatomię i formy ćwiczeń na Wschodzie 
i Zachodzie, w tym jogę, trening siłowy, 
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zapasy, boks i akrobacje. Odniesieniem 
był dla niego grecki „idealny człowiek”, 
który myślał kognitywnie,  znał filozofię 
i historię, a oprócz tego utrzymywał sub-
telnie wysportowane, atletyczne ciało. 
Metoda ta była powszechnie wykorzy-
stywana w latach 40. jako forma rehabi-
litacji kontuzjowanych baletnic. Pilates 
nazwał ją kontrologią i definiował jako 
kompleksową integrację ciała, umysłu 
i ducha - drogę do zachowania zdrowia.

 
Co dają ćwiczenia metody pilates?  
- Istnieje ponad 500 ćwiczeń opisanych 
w metodzie. Podstawą jest wzmocnienie 
centralnych grup mięśni, które angażują 
się w brzuch, plecy i miednicę. To reedu-
kacja, nauka prawidłowej postawy ciała, 
zarówno w pozycjach statycznych, jak 
i w ruchu. Celem ćwiczeń jest przywró-
cenie równowagi mięśniowej. Ćwiczenia 
te zwiększają metabolizm, wspomagają 
funkcje układu oddechowego i krąże-
nia, poprawiają gęstość kości i napięcie 
mięśni. Podobnie jak joga i sztuki wal-
ki, pilates może pomóc w skupieniu się 
i uspokojeniu nerwów. Co daje pilates? 
Wyrównuje asymetrię mięśni, popra-
wia sylwetkę, równowagę, koordynację 
i kontrolę oddechu. Rozwija mięśnio-
wą elastyczność i siłę. Pomaga obudzić 
świadomość ciała - to, co nazywamy 
„wewnętrznym okiem”. Pilates nie jest 
„na chwilę”,  podobnie jak joga, staje się 
stylem życia. Efekty ćwiczeń widoczne są 
już po pierwszej sesji: jesteśmy bardziej 
wyprostowani i o centymetr wyżsi. Ćwi-
czenia powinny być wykonywane pod 
okiem wykwalifikowanego instruktora, 
studiującego metodę – przynajmniej do 
czasu, gdy nauczymy się samodzielnej 
„obsługi ciała”. Polecam profesjonalne 
studia pilates i nauczycieli, którzy swoją 
drogę związali ze zgłębianiem tej metody. 
Pożądana jest specjalizacja, podobnie 
jak w jodze. 

Czy w metodzie tej wykorzystuje 
się sprzęt? 

- Ćwiczenia wykonuje się na macie 
lub za pomocą reformera – sprzętu 
wykorzystującego sprężyny oporowe. 
Twórca metody opracował serię ćwiczeń 
na macie, które wymagają równowagi, 
elastyczności, siły, zwinności i skupienia, 

aby prawidłowo je wyko-
nać. Połączył umiejętno-
ści inżynierskie z wiedzą 
o zdrowiu i anatomii, aby 
zaprojektować aparaturę do 
ćwiczeń o zmiennej oporno-
ści, wykorzystującą spręży-
ny, koła pasowe i ruchome 
platformy. W ten sposób 
powstał m.in. współczesny 
reformer. To specjalistyczny 
sprzęt słusznych rozmiarów 
do uprawiania metody Pi-
latesa, którym dysponuje 
także Studio Pilates HOME 
w Dąbrowie.

 
Jakie efekty daje pilates? 

- Nauczanie metodą pilates dotyczy do-
skonalenia ruchu, koordynacji, co wpływa 
na poprawę jakości wykonywania czyn-
ności ruchowej. Lekcje rozpoczyna się 
od zrozumienia i opanowania lokalnej 
kontroli segmentarnej, która polega na 
nauczeniu równoczesnego skurczu mię-
śni głębokich, stabilizujących: mięśnia 
poprzecznego, mięśni dna 
miednicy, mięśnia wielo-
dzielnego i przepony. Mię-
śnie te działają niezależ-
nie od mięśni globalnych. 
W metodyce nauczania tej 
metody kolejnym etapem 
jest opanowanie ćwiczeń 
wykonywanych w pierw-
szej kolejności w łań-
cuchach zamkniętych, 
a następnie otwartych 
z utrzymaniem napięcia 
mięśni. Wolne tempo ćwiczeń umożliwia 
kontrolę zaangażowania poszczególnych 
mięśni antygrawitacyjnych, jak również 
kontrolę stabilizacji miednicy, obręczy 
barkowej podczas ruchu. W tej formie 
pracy z ciałem wykorzystywane są rów-
nież ruchy funkcjonalne.  Efekty? To życie 
bez bólu, np. ze strony kręgosłupa. To 
zwiększenie siły mięśni - w tym mięśni 
głębokich, wzmocnienie gorsetu mię-
śniowego przy kręgosłupie, to elastyczne 
i młode mięśnie to zwiększona mobilność 
w stawach. Pilates daje mocne i zdrowe 
ciało oraz „czarny pas” w duchowości. 
Sumując: pilates to reedukacja, nauka 
prawidłowej postawy ciała - w pozycjach 
statycznych i w ruchu. Jej celem jest 
przywrócenie równowagi mięśniowej, 
która może zostać zachwiana - zarówno 
przez czynniki wewnętrzne, takie jak 
predyspozycje genetyczne, choroby, 
ale także przez te płynące z otaczają-
cego nas środowiska. Dlatego, trening 
pilates docenią osoby, które prowadzą 
siedzący tryb życia, bardzo zestresowane, 
po kontuzjach, a także te intensywnie 
uprawiające inne dyscypliny sportu. 
 
Czy są ograniczenia w stosowaniu 
tych ćwiczeń?

- Nie ćwiczymy, gdy nas coś boli, np. 
w okresie zaostrzonej dyskopatii, albo gdy 
przyjmujemy na stałe leki przeciwbólowe 

lub zwiotczające mięśnie. Nie ćwiczymy, 
gdy lekarz wskaże przeciwwskazania - np. 
przodujące łożysko u kobiet w ciąży, gdy 
zaburzona jest gęstość kości w związku 
z chemioterapią. W takiej sytuacji należy 
poprosić lekarza o badania DEXA (gę-
stości kości). Przeciwwskazaniem jest 
również niedawna rekonstrukcja TRAM 
(płaska) – po takim zabiegu brzuch po-
trzebuje czasu na wyleczenie. Z ćwiczeń 
należy zrezygnować, gdy w trakcie le-
czenia odczuwamy silny ból lub, gdy 
występują nagłe zmiany w rytmie serca, 
oddechu lub w ciśnieniu tętniczym krwi. 

Od kiedy prowadzi Pani Studio? 
- Studio otworzyłam jesienią ubiegłego 
roku. To kameralne i profesjonalne studio 
pilates. Zajęcia odbywają się w grupach 
4-5-osobowych. Charakterem zbliżone 
są do lekcji personalnych. Dostosowane 
są do potrzeb, możliwości, ewentual-
nych dysfunkcji ze strony narządu ruchu 
osób ćwiczących. Mamy różnego rodza-
ju zajęcia. Lekcje „zdrowy kręgosłup” 
przeznaczone są dla osób cierpiących 

na bóle kręgosłupa, prowadzących sie-
dzący tryb życia, osób starszych, kobiet 
w ciąży. Lekcje „pilates klasyczny” -  do-
tyczą ćwiczeń znacząco angażujących 
poszczególne grupy mięśni. Lekcje ze 
spine correctorem służą do korekcji 
kręgosłupa. Prowadzimy też lekcje 
z wykorzystaniem reformera.  

Czy, żeby pomagać innym metodą 
pilates, trzeba mieć specjalistyczne 
uprawnienia? Jakie są Pani kwalifikacje? 

- Od kilku lat podnoszę kwalifika-
cje. Jestem studentką Patricia Medro-
s’a z Rzymu, jednego z 6 osób na świe-
cie honorowanych mianem najlepszych 
nauczycieli metody pilates. Odbyłam 
wiele szkoleń, podnosząc na bieżąco 
kwalifikacje i uzyskując certyfikaty, 
potwierdzające kompetencje. 

Rozmawiał: Adam Mendrala

Fot. Archiwum Aleksandry Saluk 
 

Aleksandra Saluk jest certyfi-
kowanym instruktorem metody 

pilates, właścicielką „Studio Pila-
tes HOME - Zdrowy Kręgosłup” 
w Dąbrowie, https://www.face-

book.com/pilateshomedabrowa/
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Rajdowa niedziela
Pięknym słońcem i ciepłym wiatrem 

przywitała niedziela 8 kwietnia 160 
uczestników Rajdu PTTK „Pędziwiatr 
wiosenny”. Organizatorzy zaplanowali 
5 tras: dwie rowerowe, dwie piesze oraz 
jedną trasę dowolną. 

Po przybyciu na „Owocową Plażę” 

w Zborowie uczestnicy otrzymali znaczek 
i poczęstunek. Każdy mógł upiec pyszną 
kiełbaskę na ognisku przygotowanym 
przez GOSIR w Dopiewie. Drewno or-
ganizatorzy otrzymali z Nadleśnictwa 
Konstantynowo. 

Po posileniu się uczestnicy zostali 
zaproszeni do udziału w zawodach, któ-
re - jak co roku -poprowadził Sławomir 
Kempka. Koronnym sprawdzianem dla 
wszystkich był „Rzut Walonkiem Pędzi-
wiatra Pierwszego”. W konkurencji brały 
udział dzieci od 4 do 11 lat, młodzież 
od 12 do 16 lat i dorośli. Każdy mógł 
spróbować sił w rzucie najprawdziwszym 
gumofilcem. Przy tej konkurencji wszy-
scy bawili się wyśmienicie. Następnie 
przeprowadzono zawody w przeciąga-

niu liny. Zgłosiło się 8 drużyn. Śmiechu 
było, co niemiara. Na koniec Ireneusz 
Rutkowski zaproponował konkurencję 
rowerową: jazdę na rowerze na czas po-
między pachołkami. 

Warto wspomnieć, że, jak co roku 
przyjechały na „Owocową Plażę” w Zbo-
rowie, Dopiewskie Bobry, czyli drużyna 
„Brave Beavers”. Zawodnicy tej znanej 
w Dopiewie i całym kraju drużyny po-
prowadzili zajęcia z rzucania frisbee. Na 
drużynę Bobrów zawsze możemy liczyć. 

Dziękujemy - za okazaną pomoc, 
dofinansowanie i wsparcie: PTTK „Pę-
dziwiatry” w Dopiewie, PTTK Oddział 
Nowe Miasto, Gminie Dopiewo, GOSiR 
w Dopiewie. 

Tekst i fot. Lidia łopatka

Awans szachistów „Korony”  
Seniorska drużyna sekcji szacho-

wej KS „Korony” Zakrzewo wywal-
czyła 4.03.2018 r. w Koninie podczas 
„III Wielkopolskiej Ligi Szachowej” 2. 
miejsce. Sukces ten pozwolił awansować 
seniorom do Ogólnopolskiej Drugiej Ligi 
Szachowej.

Taki sam sukces odnieśli też  podczas 
rozgrywek „III Ligi Juniorów” młodsi 
szachiści „Korony” 24 – 25.03.2018 r. 
w Gnieźnie.  W zespole KS „Korona” 
Zakrzewo zagrało 7 zawodników.  Indy-
widualnie medale zdobyli: złoty - Kamil 
Chaczyński, srebro - Hubert Niemier 
i Olgierd Tadych, brąz - Martyna Niemier 
i Jaś Skrzypiński. Medalistów wspar-
ły: Zofia Prawucka, Paulina Woźniak 
i sztab trenerski „Korony”: Katarzyna 
Huchwajda, Damian Bartkowiak i Woj-
ciech Olejarczyk.

 - Bardzo Nas cieszy awans juniorów 
do II ligi. Sukces ten świadczy o dobrym 

kierunku szkolenia w Koronie i właści-
wej strategii stawiania na budowanie 
jedności, drużyny, monolitu z różnymi 
charakterami zaprzęgniętymi do osią-
gnięcia wspólnego celu jednoczenia w ra-
dości i zabawie w szachy z aspektami 
nauki intelektualnego, wymagającego 
sportu. Mamy nadzieję, że będziemy 
w stanie zorganizować sfinansowanie 
wyjazdu seniorów i juniorów.  Zachęcamy 
sponsorów do współpracy”- powiedział 
kierownik sekcji Damian Bartkowiak.

W tych samych dniach odbył się 
w Stęszewie II Zjazd „Wielkopolskiej 
Ligi Juniorów”  grupy A, gdzie zagrały 
3 zespoły „Korony”. W sumie zagrało 
24 zawodników. Zespoły zajęły: 5., 10. 
i 16. miejsce.  Indywidualnie srebrne 
medale otrzymali S:zymon Tadycha 
i Wojciech Stuchlak.

Wojciech Olejarczyk, Instruktor 
Szachowy  

Hubert Niemier, Kapitan 
Drużyny Juniorskiej

Fot. Arch. Klubu

Tata Cup 2018
Tradycją stało się, że po zmaganiach 

młodych zawodników, biorących udział 
w corocznym cyklu rozgrywek piłkar-
skich Grand Prix, organizowanym przez 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Dopiewie, do walki na parkiecie stają 
rodzice i trenerzy. 

W kolejnej odsłonie turnieju „Tata 
Cup”, który odbył się w niedzielę 4 
marca w hali sportowej przy ul. Polnej 
1 A w Dopiewie, do rywalizacji stanęło 
7 drużyn. Łącznie zostało rozegranych 
21 spotkań, które obfitowały w piękne 
bramki i niekonwencjonalne zagrania. 
Rodzice i trenerzy chcieli udowodnić 
swoim podopiecznym, że nie zapomnieli, 
jak się gra w piłkę nożną. System roz-
grywek zakładał, że  każdy z zespołów 
będzie miał możliwość bezpośredniego 
sprawdzenia umiejętności z rywalem. 

Zwycięzcą turnieju została drużyna 
rodziców i trenerów związanych z „Ko-

roną Zakrzewo”, za którą uplasowały 
się kolejno ekipy:  GKS Dopiewo, Lechii 
Kostrzyn, SYLJAR Gniezno, UKS 2007 
Lusowo, Orkan Konarzewo i Galacticos. 

Był to już kolejny tryumf drużyny 
z Zakrzewa, która w poprzednich latach 
wygrywała już turniej w Dopiewie. Do 
ostatniego meczu toczyła się emocjonu-
jąca potyczka o „koronę króla strzelców”. 
Zdobył ją Mikołaj Przybyła z Korony 
Zakrzewo. Ogromne brawa należą się 
wszystkim zawodnikom, którzy zostawili 
na parkiecie cząstkę siebie. Na rewanż 
przyjdzie czas za rok podczas kolejnego 
turnieju „Tata Cup”.

Jakub Górczak, GOSiR w Dopiewie 

Fot. GOSiR Dopiewo
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Turniej Piłki Nożnej
Zapraszamy do udziału w „Ama-

torskim Turnieju Piłki Nożnej”, który 
odbędzie się w niedzielę 13.05.2018 r. na 
kompleksie ORLIK 2012 w Skórzewie, 

Koronę Księżnej Dąbrówki – do zdobycia

przy ul. ks. S. Kozierowskiego 1. Warun-
kiem przystąpienia do rozgrywek jest 
ukończenie 15 lat. Wpisowe wynosi 50 
zł od drużyny. Na zgłoszenia czekamy 

do 7. maja 2018 r. pod adresem: marta.
smelka@dopiewo.pl.

  

MS, GOSiR Dopiewo

Trwają zapisy na ósmą edycję „Biegu 
o Koronę Księżnej Dąbrówki”. Zawody 
odbędą się w niedzielę 27 maja 2018 r. 
Rozpoczną je biegi dziecięce od 10:00 
do 11:40, na dystansach od 200 do 1000 
m.  Bieg główny na 10 km wystartuje 
o 12:00. Trzy minuty później zaplano-
wany jest wymarsz zawodników nordic 
walking na 7,5 km.

Trasy przebiegają po duktach  le-
śnych. Start i meta usytuowane są w Dą-
brówce przy ul. Parkowej (w lesie).Trasa 

biegu oznakowana jest na stałe, 
a trasa marszu już wkrótce zo-
stanie wytyczona, co z pewnością 
ułatwi treningi przed startem. 

Zwycięzcy co roku sadzą 
drzewka. Ubiegłoroczna edy-
cja nawiązywała do 1050-lecia 
chrztu Polski, tegoroczna - ma 
nawiązywać do 100-lecia wybu-
chu Powstania Wielkopolskiego. 
Do tej pory bieg ukończyło 2 647 
biegaczek i biegaczy, 815 amatorów 
nordic walking i ok 2 tys. dzieci. 
Limit uczestników w biegu głównym: 
600,  w marszu nordic walking: 150. 
Na liście startowej jest w tej chwili 360 
zawodników, więc warto pospieszyć się 
z decyzją o uczestnictwie. Dzieci zapi-
sujemy w dniu wydarzenia. 

Strona wydarzenia: www.koronada-
browki.pl Organizatorem tej największej 
biegowej imprezy w Gminie Dopiewo 
jest miejscowy GOSiR. 

Marta Smelka, fot. Archiwum  
GOSiR Dopiewo

Francuzki na Pantera Cup 
Młodziczki „Panter Dopiewo” zagrały 

9 marca w kolejnym turnieju „Pantera 
Cup”. Wśród 14 zespołów, które odwie-
dziły Dopiewo, po raz pierwszy były 
piłkarki ręczne z Francji, a dokładnie 
z Achenheim Truchtersheim Handball. 
Dzień przed turniejem miało miejsce 
wydarzenie bezprecedensowe - wielki 
mecz: Polska - Francja. Udało się zapełnić 
trybuny, co potwierdza, że mecze piłki 
ręcznej mają wiernych kibiców. Głośne 
trąbki i śpiewy, stworzyły klimat tego 
meczu. Drużyna rocznika 2006 przegrała 
z rówieśniczkami z Francji, ale już rocz-

nik 2003 - po zaciętym i wyrównanym 
meczu - pokonał drużynę ATH. 

Podczas „Pantera Cup” rozegrano 57 
meczów. Dopiewianki miały na koncie 
bardzo dobre mecze w grupie. Wygrały 
4 spotkania; przegrały z MTS Kwidzyn 
i Koroną Kielce jedną bramką. Osta-
tecznie „Pantery” zajęły VIII miejsce.

- Dziewczyny zagrały bardzo dobrze. 
Niestety brakowało szczęścia. Taki jest 
turniej. Zawodniczki mogły zmierzyć 
się z czołowymi zespołami z Polski. Na 

pewno to cenne doświadczenie, które 
zaprocentuje w rozgrywkach ligowych. 
Myślę, że ten zespół dostarczy kibicom 
jeszcze wiele radości – powiedział trener 
Grzegorz Klimczak. 

Ostatecznie zawody wygrała druży-
na z Koszalina. Drugie miejsce zajęły 
piłkarki ręczne z Gniezna, a trzecie 
dziewczęta z Kielc. Królem strzelców 
turnieju została zawodniczka UKS „Pan-
tery Dopiewo” - Agata Jaśkowiak, która 
zdobyła 55 bramek.

Wyniki meczów: UKS Pantery Do-
piewo - Korona Handball Kielce: 15 
– 16, Pantery - Sparta Gubin: 14 – 11, 
Pantery - Ochota Warszawa: 13 – 10, 
Pantery - Kusy Szczecin: 9  - 15, Pantery 
- MTS Kwidzyn: 13 – 14, Pantery - MKS 
PR Gniezno II: 12 – 9, Pantery - RO-
KiS Radzymin: 16- 17, Pantery - Kusy 
Szczecin: 15- 18.

Dziękujemy wszystkim osobom, 
firmom i instytucjom, które pomogły 
w organizacji Turnieju „Pantera Cup”. 
Turniej był dofinasowany ze środków 
publicznych Gminy Dopiewo.

Paweł Wolny, fot. Archiwum Klubu
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Siłownia nie tylko dla panów
Lato zbliża się wielkimi krokami, 

w kąt będzie trzeba odłożyć grube kurtki 
i odsłonić odrobinę ciała. Zaczynamy 
zastanawiać się, jak poprawić formę. 
Kwestia diety i treningu jest nam cał-
kowicie obca i wzbudza raczej niechęć. 
Tak wyglądają początki prawie każdej 
osoby. Duży błąd, popełniany na samym 
początku, to narzucanie sobie zbyt dużych 
wymagań: restrykcyjna dieta, codzien-
ne treningi i zero przyjemności. Takie 
podejście prowadzi to szybkiego spad-
ku motywacji i nasze plany o zmianie 
sylwetki zazwyczaj kończą się szybciej 
niż zakładaliśmy na początku. 

Pierwszym krokiem powinna być 
zmiana nawyków żywieniowych na te 
zdrowsze. Wykluczamy z diety słodycze 
i produkty przetworzone. Zwiększamy 
spożycie wody mineralnej w ciągu dnia. 
Aktywność fizyczna na początku nie 

powinna przekraczać trzech jedno-
stek treningowych tygodniowo. Ważne 
jest to, aby skorzystać z pomocy osoby 
kompetentnej, która doradzi nam jak 
rozpocząć przygodę z siłownią i jakie 
zastosować żywienie, by uzyskać opty-
malne efekty, nie narażając na szwank 
swojego zdrowia. 

W siłowni, która mieści się  w bu-
dynku hali sportowej GOSiR w Dopiewie 
możecie skorzystać z moich porad – na-
zywam się Paulina Nowacka i jestem tre-
nerem personalnym. Chętnie podpowiem 
wam, jak dobrać odpowiednie ćwiczenia 
pod swoje priorytety treningowe i do-
radzę w wyborze odpowiedniej diety. 

Wokół wprowadzania zmian w syl-
wetce krąży wiele mitów. Jednym z nich 
jest pogląd, że na siłownię mogą chodzić 
tylko panowie. Panie boją się nadmiernej 
muskulatury i tego, że nabiorą męskiego 

wyglądu.  Zdecydowanie trzeba 
wziąć pod uwagę, że budowa-
nie masy mięśniowej to proces 
długotrwały, oparty na odpo-
wiednim żywieniu, z dodatnim 
bilansem kalorycznym.  Jeśli 
już panie odwiedzają siłownię, 
to spędzają godziny w strefie 
cardio, wierząc, że to poprawi 
ich sylwetkę. Prawda natomiast 
jest taka, że zgrabną, jędrną 
sylwetkę zbudujemy na podsta-
wie ćwiczeń siłowych. Ważne 
jest, aby w trakcie treningu 
nie skupiać się na jednej partii 
mięśniowej, a pracować równo-
miernie nad wszystkimi.  Ten 
ostatni aspekt dotyczy zarówno 
kobiet, jak i mężczyzn, którzy 
nadmiernie trenują górne partie 
ciała, zapominając o nogach co 
tworzy nieestetyczny wygląd 
sylwetki. 

Kolejny mit to kwestia ży-
wienia. Dieta, wbrew obiego-
wej opinii, nie musi być nudna 
i nie składa się tylko z kilku 
składników. Przede wszystkim 
musi być dobrze zbilansowana 
i dostarczać nam wszystkich 

Paulina Nowacka  
Trener Personalny GOSiR 
Dopiewo  

To instruktorka fitness w siłowni 
GOSiR Dopiewo, ale także zawodniczka 
bikini fitness federacji IFBB.  Do tej pory 
brała udział w 5 imprezach sportowych, 
zajmując kolejno:
• III miejsce na Debiutach Kultury-

stycznych 
• II miejsce na Grand Prix Polski 
• III miejsce na zawodach kulturystycz-

nych „ Kamienna Rzeźba”  
• I miejsce na IFBB Diamond Cup
• II miejsce na Mistrzostwach Śląska

makroskładników – takich, jak: białko, 
węglowodany i tłuszcze. W dzisiejszych 
czasach mamy łatwy dostęp do produk-
tów wysokiej jakości, dlatego stworzenie 
wartościowych, smacznych posiłków nie 
jest problemem. Nie trzeba inwestować 
dużej ilości pieniędzy w suplementy, kok-
tajle odchudzające, czy inne specyfiki, 
które nigdy nie zastąpią odpowiedniego 
żywienia.  

Zmiana trybu życia to nie tylko aspek-
ty wizualne, ale przede wszystkim zdro-
wotne. Włączenie do życia codziennego 
aktywności fizycznej poprawia kondycję 
i pracę serca. Już po kilku tygodniach 
zauważymy, że lepiej nam się wchodzi 
po schodach czy wraca do domu z za-
kupami. W trakcie treningu uwalniają 
się endorfiny czyli hormony szczęścia, 
co zdecydowanie wpływa na poprawę 
nastroju. Zdrowe nawyki żywieniowe 
poprawią pracę wszystkich narządów 
wewnętrznych, usprawnią działanie 
tarczycy i innych hormonów. Nie war-
to się dłużej zastanawiać – przyjście na 
siłownie to krok do lepszego jutra!

Paulina Nowacka, Trener Personalny

GOSiR Dopiewo

Fot. Arch. GOSiR Dopiewa

Gala Sportowych Bobrów
Międzynarodowy Dzień Bobra, przy-

padający 7 kwietnia i jubileusz 5-lecia 
„Brave Beavers” były pretekstem do zor-
ganizowania przez dopiewską drużynę 
ultimate frisbee „Gali Sportowca”, pod-
czas której srebrnymi i złotymi dyskami 
nagrodzono wyróżniających się graczy.

Srebrne dyski przyznane zostały w 11 
kategoriach:

MOTYWATOR - Michał Schille
FREKWENCJA - Maciej Przybysz
FAIR PLAY - Michał Schiller
ZAANGAŻOWANIE - Patryk Pawlicki
PROGRES - Kasia Przybysz
ROZBAWIACZ - Mateusz Łochyński
HANDLER - Maciej Przybysz
CUTTER - Damian Sadalski
SKY - Jakub Kaczmarek

LAYOUT - Małgorzata Maćkowska
NAGRODA PUBLICZNOSCI - Mał-

gorzata Maćkowska
Po raz pierwszy w tym roku rozdano 

złote dyski. Otrzymali je dwaj posiada-
cze kolekcji trzech srebrnych dysków 
w jednej  kategorii:

ZŁOTY DYSK - MOTYWATOR - Bo-
gusz Nowak

ZŁOTY DYSK - HANDLER - Ma-
teusz Gibki

5-lecie świętowało ponad 150 osób. 
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Pięciolatka Bobrów
Minęło 5 lat od pierwszego treningu 

drużyny ultimate frisbee w Dopiewie. 
Początki były trudne. Zebranie zespo-
łu trwało 3 miesiące. W maju 2013 r., 
podczas treningu można było zagrać 
treningowy mecz. 2013 to praca, na-
uka podstaw gry i litry wylanego potu. 
Pierwsza rywalizacja miała miejsce 11 
sierpnia 2013 r. na poznańskiej Cytadeli 
z poznańskimi zespołami. Wkrótce po-
wstała fundacja „Brave Beavers”. 

Debiut turniejowy miał miejsce po 
roku. Na II edycji GOSIR CUP w Dopiewie 
zajęliśmy 8 miejsce. W 2014 r. wzięli-
śmy udział w 6 turniejach. W pierwszych 
„Młodzieżowych Mistrzostwach Polski” 
zajęliśmy 4 miejsce. Zorganizowaliśmy 
w Więckowicach zgrupowanie kwalifika-
cyjne do „Młodzieżowej Kadry Polski”. 
Trójka naszych zawodników wzięła udział 
w „Młodzieżowych Mistrzostwach Świa-
ta” w Lecco we Włoszech: Katarzyna 
Młodzikowska, Dominika Furmanek 
i Norbert Staniszewski. 

Pierwszą „Galę Sportowca” zorgani-
zowaliśmy w 2015 r. Kapitanem została 
Kasia Młodzikowska. Rozegraliśmy 6 
turniejów. Sięgnęliśmy po nasze naj-
ważniejsze trofeum w naszej historii - 
tytuł „Młodzieżowego Mistrza Polski”. 
Powołanie do „Młodzieżowej Męskiej 
Kadry Polski do lat 20” otrzymali: Ro-
land Furmanek, Mateusz Gibki, bracia 
Daniel i Dawid Niedziela, Michał Schiller 
i Filip Szmyt. Mangarem kadry został 
Michał Juskowiak. 

Kapitanem w 2016 r. został Michał 
Schiller, który pełni tę funkcje do dziś. 
Zagraliśmy 11 turniejów. Największym 
osiągnięciem było 1 miejsce na „Obro-
nie Wzgórza” w Chełmnie. Zostaliśmy 
„Młodzieżowym Wicemistrzem Polski” 
i wywalczyliśmy pierwszy awans do „Se-
niorskich Mistrzostw Polski”, zakończony 
nagrodą „Spirit of the Game”. Zorgani-
zowaliśmy w Dopiewie pierwszy turniej 
na trawie „TAMA”. Troje naszych zawod-
ników uzyskało powołanie do „Kadry 
Polski”: Julia Nowicka, Michał Schiller 
i Mateusz Gibki, którzy zagrali podczas 
„Młodzieżowych Mistrzostw Świata” we 
Wrocławiu.

Nowością 2017 r. był projekt „Frisbee 
po lekcjach”. W ten sposób narodziła 
się druga nasza drużyna „Young Brave 
Beavers”. W tym roku zorganizowali-
śmy pierwsze „Młodzieżowe Halowe 
Mistrzostwa Polski”, zdobywając wice-
mistrzostwo. Rozegraliśmy 18 turniejów 
- 8 razy nasze zespoły stawały na podium. 
Wygraliśmy bez porażki „Północną Ligę 
Ultimate”. Nasz młodszy skład zdobył 
nagrodę „Spirit of the Game”. Podczas 
Młodzieżowych Mistrzostw Polski się-
gnęliśmy po brąz. Wywalczyliśmy awans 
do „Seniorskich Mistrzostw Polski”.

 To kolejny rok z obozem szkolenio-
wym, z „TAMĄ” na trawie. To pierwsza 
edycja „TAMY” na hali. Do „Młodzie-
żowej Kadry Polski” powołanie zdobyła 
rekordowa liczba naszych zawodników. 
Do kadry do lat 17 zostali powołani: Do-

minik Augustyniak, Maciej Przybysz, 
Gustaw Kałek, Małgorzata Maćkowska, 
Patryk Pawlicki, Michał Wachowiak, Sła-
wek Stefański i Kuba Nowak. Zagrali 
w Debreczynie, zajmując 2 miejsce (naj-
lepsze w historii występów Reprezentacji 
Polski). Z kolei w Reprezentacji Polski 
do lat 20 znaleźli się: Michał Schiller, 
Mateusz Gibki, Damian Sadalski, Jakub 
Kaczmarek i Adam Maciejewski, którzy 
zagrali na Młodzieżowych Mistrzostwach 
Europy w Holandii. Nasza zawodniczka 
- Małgorzata Maćkowska otrzymała od 
Polskiego Stowarzyszenia Graczy Ulti-
mate prestiżowe wyróżnienie – „Żeński 
Debiut Roku”.

Na podsumowanie 2018 r.za wcze-
śnie, ale z perspektywy kwietnia zapowia-
da się dobrze. Zdobyliśmy pierwszy awans 
do „Seniorskich Halowych Mistrzostw 
Polski”. W „Młodzieżowych Halowych 
Mistrzostwach Polski” reprezentował nas 
wyłącznie młodszy skład który stanął 
na wysokości zadania i utrzymał tytuł 
Wicemistrza, tracąc jedynie 2 punkty 
do lidera. 

W ciągu tych lat przejechaliśmy 
ponad 14 tys. km po Polsce. Fundacja 
zrealizowała 12 projektów o wartości 
168 000 zł z czego otrzymane dofinanso-
wanie wyniosło 85 900 tys. zł. Dzisiejsze 
„Brave Beavers” to 40 zawodników (85% 
mieszka w Gminie Dopiewo, pozostali 
dojeżdżają na treningi z: Tarnowa Pod-
górnego, Suchego Lasu i Poznania). 

Michał Juskowiak,  
Manager „Brave Beavers”

Fot. Archiwum „Breave Beavers”

W uroczystości udział wzięli: Zastępca 
Wójta Gminy Dopiewo - Paweł Przepióra, 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Dopiewie - Marcin Napierała, 
V-ce Dyrektor SP w Dopiewie – Małgo-
rzata Rogal – Dropińska, przedstawiciele 
partnerów i sponsorów, przedstawiciele 
drużyn ultimate frisbee z całej Polski, 
a także zawodnicy i rodzice. 

Trenerzy przedstawili kapitanów 
na nową kadencje. W skład zespołu 
kapitańskiego drużyny „Brave Beavers” 
weszli: Michał Schiller jako główny 
kapitan (po raz trzeci), Mateusz Gib-
ki – kapitan ds. spiritu (od pilnowa-
nia kodeksu zasad fair play), Damian 
Sadalski ds. flipowania (wybór strony 
przed startem meczu). Zespół kapitański 
drużyny „Young Brave Beavers”: Patryk 
Pawlicki – główny kapitan, Małgorzata 
Maćkowska – kapitan ds. spiritu, Ma-
ciej Przybysz – kapitan ds. flipowania 
 
Partnerom, którzy wspierają nasz zespół 
od 5 lat, przyznane został „Certyfikaty 
Współpracy”. W tym roku trafiły one 
do: firm – Modernika i Apator Powogaz 
oraz Szkoły Podstawowej w Dopiewie. 

Wieczór poprowadzili: Filip Kin, Aga-
ta Król i Michał Wachowiak. Uświetnił go 
występ uczennic ze Szkoły Podstawowej 
w Dopiewie, które zaprezentowały taniec 

z 20-lecia międzywojennego, a także wy-
stęp wokalny prowadzącej - Agaty Król, 
która zaśpiewała utwory z repertuaru 
Adele i Katie Melua. Wszyscy chętnie 
robili sobie zdjęcia na tzw. ściance i wzięli 
udział w balu kończącym uroczystość.

Gala została zorganizowana w ramach 
projektu dofinansowanego ze środków 
Gminy Dopiewo i Powiatu Poznańskiego.

Dziękujemy wszystkim którzy w ciągu 
minionych 5 lat wspierali nasze działania, 
śledzili nasze poczynania i kibicowali 
nam podczas rozgrywek. Dziękujemy 
Wam za dobre słowo, otwarte serce 
i pomocną dłoń.

Michał Juskowiak,  
Manager Brave Beavers

Fot. Archiwum Brave Beavers
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ul. Leśna 1c
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Gmina Dopiewo jest na portalach społecznościowych.
Nasze profile to:
Facebook: Gmina Dopiewo - strona oficjalna
You Tube: GminaDopiewo
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