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Dąbrowa  Dąbrówka  Dopiewiec  Dopiewo  Drwęsa
Fiałkowo  Glinki  Gołuski  Joanka  Konarzewo  Lisówki
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Więckowice  Zakrzewo  Zborowo  Żarnowiec

w numerze m.in.:
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Przyjdź na koncert! 

Dni Gminy Dopiewo

22 czerwca 2019 r., godz. 21:30

EDYTA GÓRNIAK 
z zespołem
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informacje gminne

Dni Gminy Dopiewo to największy 
nasz gminny festyn, jedyne takie święto 
w roku. Tegoroczny finał odbędzie się w 
sobotę 22 czerwca 2019 r. Zapraszamy 
do spędzenia tego dnia razem z nami. 
Dzięki zaangażowaniu mieszkańców w 
akcję „Bądźmy GIT z PIT!”,  możemy  
zapewnić gwiazdorską obsadę i zorga-
nizować atrakcyjne wydarzenia, ale i 
więcej inwestować w infrastrukturę.

Wkrótce udostępnimy szczegóły pro-
gramu „Dni Gminy Dopiewo” na naszej 

stronie: dopiewo.pl i na naszym profilu 
na Facebook’u: „Gmina Dopiewo – strona 
oficjalna”.

 Na scenie, zlokalizowanej j na placu 
gminnym przy ul. Łąkowej i Wyzwolenia 
w Dopiewie, wystąpią niekwestionowane 
Gwiazdy polskiej muzyki rozrywkowej: 
EDYTA GÓRNIAK (koncert o godz. 
21:30) i MICHAŁ SZPAK (koncert o 
godz. 18).  Między głównymi koncertami 
wydarzenia zaprezentują się na scenie  

Edyta Górniak, Michał Szpak i …

uczestnicy projektu muzycznego pod na-
zwą „Tribute To Amy Winehouse”.  Dzięki 
jedenastu młodym artystom usłyszymy 
na żywo największe przeboje wokalist-
ki, której światową karierę przerwała 
tragiczna śmierć. 

Ponadto wystąpią: Orkiestra Dęta 
Gminy Dopiewo, wraz z Grupą Dopiew-
skich Mażoretek, Chór Gminy Dopiewo 
„Bel Canto” i tancerze „Activus Taniec i 
Fitness” - występy tych zespołów zapla-
nowane są między 15:30 a 17:30.  Wyda-
rzenie  zakończy zabawa z DJ MARCO 
eR, któremu towarzyszyć będą tancerki. 

Już od godz. 13:00 bezpłatnie do-
stępne będą na placu animacje dla naj-
młodszych: dmuchańce, „Akademia Ro-
werowa”, warsztaty taneczne z Grupą 
„Swing Craze”,  warsztaty drukarskie 
i papiernicze z Muzeum Sztuki Drukar-
skiej i Papiernictwa”. Zajęcia poprowadzą 
również kluby sportowe i stowarzyszenia 
działające na terenie Gminy Dopiewo. 
Strefy atrakcji przygotowują gminne 
jednostki: Gminna Biblioteka Publiczna 

i Centrum Kultury, Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji i Urząd Gminy Do-
piewo, a także Partnerzy Organizacyj-
ni Wydarzenia – firma Marmite i Reka 
Rubber.  

Oprócz czegoś dla ducha, będzie coś 
dla ciała -  będzie można pobiesiadować, 
zrobić zakupy na  stoisku handlowym 
i rozerwać się w wesołym miasteczku. 

Szczegóły podamy na stronie: do-
piewo.pl oraz na naszym profilu na 
Facebook’u „Gmina Dopiewo – strona 
oficjalna” .

TymCzasem 
Adam Mendrala, Redaktor  

Naczelny, Kierownik Referatu 
Promocji i Rozwoju Gminy

Fot. Archiwa Artystów

Niedawno świętowaliśmy 15-lecie 
przystąpienia  Polski do Unii Europej-
skiej. Polska  jest członkiem UE od 1 maja 
2004 r. W referendum, poprzedzającym 
decyzję o wejściu naszego kraju do UE, 
„za” przystąpieniem opowiedziało się 
77,45%  głosujących, frekwencja wynio-
sła 58,85% ,  do urn poszło 17,59 mln 
Polek i Polaków. 

W końcu maja po raz czwarty oby-
watele Rzeczypospolitej Polskiej biorą 
udział w wyborach do Parlamentu Eu-
ropejskiego (niedziela - 26 maja 2019 r).  
Wybory te odbywają w każdym z państw 
członkowskich. Rywalizacja o miejsca 
w Parlamencie Europejskim odbywa się  
na arenach krajowych między ugrupo-
waniami, które zgłosiły swoje listy. Nie 
rywalizują ze sobą państwa członkowskie 
UE, bo liczba przypadających im miejsc 
wynika z liczebności ich obywateli.  

Przed tegorocznymi wyborami Polacy 
3-krotnie wybierali posłów do Parla-
mentu Europejskiego. Frekwencja ani 
razu nie przekroczyła 25% i wyniosła: w 
2004 - 20,9%, w 2009 - 24,53% i 2015 
- 23,83%. Ile wyniesie w tym roku? Pro-
europejskość przedwyborcza nie mówi 

Proeuropejski maj
prawdy. Nie brak dowodów z ostatnich 
lat, które bardziej propagowaniu zna-
czenia polskiej obecności w UE i idei 
integracji szkodziły, niż ją zachwalały.

Parlament Europejski ma jedną izbę, 
w której zasiadają przedstawiciele wszyst-
kich państw członkowskich, choć w różnej 
liczbie. Polsce przypada 51 z 751 miejsc, 
a po pewnym czasie 52 miejsca. Man-
dat dodatkowy otrzymamy po wyjściu 
Wielkiej Brytanii z UE.  Ze względu na 
odsunięty w czasie Brexit, Brytyjczycy 
obsadzają w tych wyborach 73 miejsca. 
Gdy opuszczą UE, 24 z przypadających 
im 73 mandatów  zostanie podzielone 
miedzy pozostałe państwa członkowskie, 
a 49 mandatów wygaśnie. Liczba posłów 
PE zmniejszy się wtedy z 751 do 705. 

Ciekawostką ostatnich tygodni jest 
wszechobecny euroentuzjazm. Do wy-
borów zachęcają zarówno  politycy pro-
europejscy „od zawsze”, jak i ci, którzy 
nie tak dawno temu wyprowadzili flagi 
unijne z gabinetów. Czy wygra konse-
kwencja i otwartość, czy przedwyborczy 
koniunkturalizm?

Adam Mendrala
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Wójt - felieton

Podobnie jak w większości gmin w 
Polsce, mieliśmy niedawno do czynienia w 
Gminie Dopiewo ze strajkiem nauczycieli 
i pracowników oświaty. Protest trwał 14 
dni i zakończył się 27 kwietnia. Było to dla 
nas wszystkich dotkliwe doświadczenie. 
Obecnie, jak podkreślają władze związ-
kowe, strajk jest w stanie zawieszenia, 
co oznacza prawdopodobieństwo jego 
wznowienia przez pracowników oświaty 
z początkiem września. 

Kwietniowy protest dotyczył wielu 
stron. Jedną z nich byli nauczyciele, wal-
czący w sprawie wzrostu swoich niezbyt 
wysokich zarobków. Drugą – uczniowie, 
którzy w związku ze strajkiem kadry, 
nie mogli realizować planowanych za-
jęć. Trzecią - rodzice, na których spadł 
obowiązek zapewnienia opieki nad 
dziećmi w czasie, kiedy placówki były 
zamknięte. Czwartą – dziadkowie, bo 
to często oni opiekowali się dziećmi w 
tych nadzwyczajnych warunkach. Piątą 
stroną był samorząd, na którym spoczywa 
realizacja zadań oświatowych, będący 
organem prowadzącym dla placówek 
oświatowych.

Jeszcze przed rozpoczęciem akcji 
protestacyjnej powołałem Zespół ds. 
Monitoringu Sytuacji w Oświacie, któ-
rego zadaniem było planowanie działań 
i znajdowanie rozwiązań w sytuacji kry-
zysowej. Dzięki zaangażowaniu dyrek-
torów szkół oraz członków ww. Zespołu 
na terenie Gminy Dopiewo przeprowa-
dzone zostały we wszystkich szkołach, 
tak ważne dla naszych uczniów, egza-
miny gimnazjalistów i ośmioklasistów. 
Chciałbym wszystkim, którzy przyczynili 

Zawieszony strajk
się do przeprowadzenia egzaminów raz 
jeszcze podziękować.

Przez 3 tygodnie strajku normalnie 
funkcjonowało jedynie przedszkole w 
Zakrzewie. Pozostałe placówki oświa-
towe były zamknięte, ale ich dyrektorzy 
przygotowali miejsca dla 25-50 uczniów w 
ramach zajęć opiekuńczych w zależności 
od placówki i możliwości. Zaangażowani 
w opiekę i podniesienie atrakcyjności 
zajęć byli także pracownicy Gminnej 
Biblioteki Publicznej i Centrum Kul-
tury oraz Gminnego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji, którzy posiadają uprawnienia 
pedagogiczne. Liczba przygotowanych 
miejsc okazała się wystarczająca. Sta-
ło się tak dzięki, rodzicom, którzy za 
zrozumieniem podeszli do zaistniałej 
sytuacji i w zdecydowanej większości  
nie posyłali dzieci do placówek. Za to 
również dziękuję.

 Strajk jest formą nacisku, stosowa-
ną w celu manifestacji niezadowolenia i 
zwrócenia uwagi. W przypadku pracow-
ników oświaty główny postulat dotyczył 
wysokości wynagrodzeń i standardów 
pracy. Zarobki w oświacie są obecnie 
nie najwyższe, szczególnie dla osób 
wchodzących do zawodu. Zwracałem 
już uwagę w moim marcowym liście, 
który trafił do rąk nauczycieli Naszej 
Gminy oraz w pismach wystosowanych 
do Premiera Mateusza Morawieckiego, 
do Pani Minister Edukacji Narodowej i 
do Pani Minister Finansów, że system 
finansowania zadań oświatowych jest 
niewydolny. Niedoszacowanie przeka-
zywanej subwencji oświatowej gminom, 
uniemożliwia racjonalne wspomaganie 
procesu edukacji młodego pokolenia 
przez samorządy lokalne. Ciągle rosną-
cy udział środków samorządowych w 
finansowaniu podstawowych działań 
oświatowych, negatywnie odbija się 
na prawidłowej realizacji innych zadań 
własnych gmin i hamuje ich rozwój. Dla-
tego też niezbędne są dodatkowe środki 
które trafią do samorządów lub, tak jak 
postulowałem wraz z innymi przedsta-
wicielami Związku Gmin Wiejskich Rze-
czypospolitej Polskiej, przejęcie finan-
sowania wynagrodzeń  bezpośrednio 

przez rząd. 
Takie rozwiązanie powin-

no stworzyć odpowiednie wa-

runki, by do zawodu nauczyciela trafiali 
i wiązali z nim przyszłość zawodową 
najlepsi pedagodzy. 

Jeśli chodzi o standardy, dotyczące 
warunków kształcenia, to nasza kadra 
nie ma powodów do narzekania. Atutem 
Gminy Dopiewo jest bardzo dobra baza 
oświatowa, co wynika z rozwojowego 
charakteru gminy – budowy w ostat-
nich latach nowych, nowoczesnych 
szkół i przedszkoli oraz modernizacji 
placówek dłużej służących edukacji. 
Konsekwentne i systematyczne inwe-
stowanie samorządu w oświatę wpływa z 
pewnością korzystnie na komfort nauki 
dzieci i młodzieży oraz warunki pracy 
pracowników oświaty – nauczycieli i 
pracowników niepedagogicznych.

Abstrahując od tego, że nauczyciele 
powinni być lepiej wynagradzani, trze-
ba przyznać, że poziom finansowania 
z budżetu centralnego zarówno opieki 
przedszkolnej, jak i nauki w szkołach 
podstawowych jest mocno niewystar-
czający. Samorząd gminny otrzymuje 
na realizację zadań edukacyjnych dużo 
mniej środków finansowych, niż wyni-
ka to z potrzeb. Subwencja oświatowa i 
dotacja, jakie otrzymuje Gmina Dopie-
wo z budżetu państwa, nie pokrywają 
kosztów związanych z funkcjonowaniem 
oświaty. Samorządy, w tym samorząd 
Gminy Dopiewo, w coraz większym stop-
niu dofinansowują zadania związane z 
edukacją. I tak w 2010 r. dochody w sferze 
oświatowej wyniosły 10,2 mln zł (w tym 
subwencja 9,6 mln zł) przy wydatkach 
bieżących na poziomie 16 mln zł. Z kolei 
w 2018 r. dochody w oświacie wyniosły 
27,2 mln zł (w tym subwencja 22,9 mln 
zł) przy wydatkach bieżących na oświatę 
na poziomie 48,5 mln zł. 

Różnie sytuacja wygląda w poszcze-
gólnych grupach zadań edukacyjnych:

Opieka nad przedszkolakiem kosztuje 
Gminę Dopiewo rocznie 10,4 tys. zł, z 
czego 1,4 tys. zł otrzymuje z budżetu 
państwa w postaci dotacji, a 9 tys. zł 
dokłada z  budżetu gminnego.

Zapewnienie nauki dla ucznia kosz-
tuje rocznie Gminę Dopiewo 11,9 tys. zł, 
z czego 7,65 tys. zł otrzymuje z budżetu 
państwa w postaci subwencji oświato-
wej, a 4,25 tys. zł dokłada z  budżetu 
gminnego.

Adrian Napierała
Wójt Gminy Dopiewo
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Rada Gminy

Dzieci w placówkach Gminy Dopiewo

Liczba uczniów w placówkach, dla których organem prowa-
dzącym jest Gmina Dopiewo - stan na 30.09.2018 r.

Placówka 
SP / ZSP / P Szkoła Gimnazjum Przed-

szkole RAZEM

SP w Dąbrowie 220 - - 220

SP w Dąbrówce 838 - - 838

SP w Dopiewcu 73 - 35 108

SP w Konarzewie 155 - - 155

SP 1 w Skórzewie 645 - 645

SP 2 w Skórzewie 247 126 373

ZSP w Dopiewie 470 111 222 803

ZSP w Więckowicach 93 - 42 135

P w Konarzewie - - 75 75

P w Skórzewie - - 173 173

P w Zakrzewie - - 110 110

Razem 2741 237 657 3635

Oświata w liczbach
Etaty w oświacie Gminy Dopiewo

liczba etatów pedagogicznych 328

liczba etatów niepedagogicznych 109,5

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego  
nauczycieli w złotych od 1.01.2019 r.

Poziom wykształcenia stażysta kontraktowy miano-
wany

dyplomo-
wany

magister z przygotowa-
niem pedagogicznym 2538 2611 2965 3483

magister bez przygotowa-
nia pedagogicznego, licen-
cjat (inżynier) z przygoto-
waniem pedagogicznym

2250 2289 2584 3033

licencjat (inżynier) bez 
przygotowania pedagogicz-
nego, dyplom ukończenia 

kolegium nauczycielskiego 
lub nauczycielskiego 

kolegium języków obcych, 
pozostałe wykształcenie

2230 2250 2268 2651

Średnie zarobki nauczycieli w Gminie Dopiewo 
w okresi:  kwiecień – grudzień 2018 r.

Lp. Stopnie awansu zawo-
dowego nauczyciela

Średnie  wyna-
grodzenie *

Procent wynagrodzenia 
ustalonego  

(etat + nadgodziny)

Średnioroczna 
liczba etatów Wydatki poniesione na wy-

nagrodzenia ** 

1 Stażysta 2 900,20 101 % 30,44 1 035 275,27

2 Kontraktowy 3 219,22 111 % 92,56 3 912 851,63

3 Mianowany 4 176,29 110 % 115,75 6 356 431,57

4 Dyplomowany 5 336,37 109 % 89,24 6 057 240,67

RAZEM - - 327,99 17 361 799,14

* kwota bazowa 2900,20 zł. Obecnie od 1 stycznia kwota bazowa wynosi 3.045,21 zł.
** Zgodnie z art.  30. 1. Karty Nauczyciela-  Wynagrodzenie nauczycieli, z zastrzeżeniem art. 32, składa się z:

1) wynagrodzenia zasadniczego; 2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy; 3) wynagro-
dzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; 4) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pra-

cy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatku, o którym mowa w art. 54 ust. 5.

11 uchwał podjęli radni podczas 
VI sesji Rady Gminy, która odbyła 
się 25 marca 2019 r.

Relacja z VI sesji Rady Gminy Dopiewo
Planowane przestrzenne

Rada uchwaliła miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego (mpzp) 

VI sesja - uchwały 
Uchwały podjęte na sesji Rady Gmi-

ny Dopiewo, która odbyła się w „Domu 
Strażaka” w Dopiewie 25 marca 2019 r.

Uchwała Nr VI/72/19 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (dalej: mpzp) terenu 
w miejscowościach: Dąbrówce, Skó-
rzewie i Gołuskach, w rejonie linii 
kolejowej i drogi ekspresowej S11. 

Uchwała Nr VI/73/19 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia mpzp 
terenu w Skórzewie, w rejonie ulic: 
Kolejowa, Gruszowa, Sadowa, Cze-
reśniowa i Szarotkowa.

Uchwała Nr VI/74/19 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia te-
renu w Skórzewie, w rejonie ulic: 
Szarotkowa, Jaworowa i Malwowa. 

4 maj 2019



Rada Gminy

Uchwała Nr VI/75/19 w sprawie mpzp 
w Dopiewie, w rejonie ulic Wiśniowa 
i Bukowska. 

Uchwała Nr VI/76/19 w sprawie nada-
nia nazwy ulicy Torowa w Dąbrówce.

Uchwała Nr VI/77/19 w sprawie 
nadania nazwy ulicy Magiczna w 
Konarzewie.

Uchwała Nr VI/78/19 w sprawie 
nadania nazwy ulicy Zwierzyniecka 
w Trzcielinie.

Uchwała Nr VI/79/19 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr III/33/18 z 17 
grudnia 2018 r. w sprawie uchwały 
budżetowej Gminy Dopiewo na 2019 r. 

Uchwała Nr VI/80/19 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr III/32/18 z 17 
grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Dopiewo na lata 2019-2026.

Uchwała Nr VI/81/19 w sprawie 
określenia szczegółowych wymogów 
„Raportu o stanie Gminy Dopiewo”. 

Uchwała Nr VI/82/19 w sprawie  przy-
stąpienia do sporządzenia zmiany 
mpzp terenu w Dąbrówce, dla działki 
o nr ewid. 37/4. 

DG

w Dopiewie, w rejonie ulic Wiśniowa 
i Bukowska. Opracowanie ma na celu 
uregulowanie zasad zabudowy i zago-
spodarowania przedmiotowego terenu 
oraz zapewnienie obsługi komunikacyj-
nej tego obszaru. Obecnie teren nie jest 
objęty mpzp, więc inwestycje związane z 
zagospodarowaniem terenu prowadzone 
są na podstawie decyzji o warunkach 
zabudowy. Przedmiotem planu jest wpro-
wadzenie terenów obiektów produkcyj-
nych, składów i magazynów, zgodnie z 
ustaleniami „Studium…”. Plan został już 
wcześniej uchwalony - Uchwałą Rady  
Nr XXXIV/434/17 z 25 września 2017 r. 
Wojewoda Wielkopolski wniósł jednak 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego w Poznaniu skargę na tę uchwa-

łę, zarzucając jej naruszenie przepisów 
ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym. WSA wyrokiem z 
2 sierpnia 2018 r. sygn. akt. IV SA/Po 
337/18 stwierdził nieważność zaskarżonej 
uchwały. W związku z wyrokiem WSA, 
stosownie do art. 28 ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, ponowiono procedurę 
planistyczną w zakresie niezbędnym do 
doprowadzenia do zgodności projektu 
planu z przepisami prawa.

Radni przystąpili do opracowania 
kolejnych 4 mpzp:

- w miejscowościach: Dąbrówka, 
Skórzewo i Gołuski, w rejonie linii ko-
lejowej i drogi ekspresowej S11 - teren 
wskazany do opracowania nie jest objęty 
mpzp. Zgodnie ze „Studium…”, teren ob-
jęty opracowaniem planu przeznaczony 
jest jako tereny obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów (P) oraz jako te-
reny rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 

- w Skórzewie, w rejonie ulicy Kolejo-
wej, Gruszowej, Sadowej, Czereśniowej i 
Szarotkowej - teren wskazany do opraco-
wania częściowo objęty jest obowiązują-
cym miejscowym planem szczegółowym 
zagospodarowania przestrzennego rejonu 
ul. Szarotkowej w Skórzewie, zatwier-

dzonym uchwałą Nr XXIX/228/00 Rady 
Gminy Dopiewo z dnia 30.10.2000 r. 
i przeznaczony pod tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej (MJ). 
Zgodnie ze „Studium…”, teren objęty 
opracowaniem planu przeznaczony 
jest jako tereny zabudowy mieszkanio-
wo-usługowej (M1) i tereny zabudowy 
mieszkaniowej z działalnością gospo-
darczą (M1U). 

- w Skórzewie, w rejonie ulicy Sza-
rotkowej, Jaworowej i Malwowej - teren 
wskazany do opracowania nie jest objęty 
mpzp. Zgodnie ze „Studium…”, teren ob-
jęty opracowaniem planu przeznaczony 
jest jako tereny zabudowy mieszkaniowej 
z działalnością gospodarczą (M1U). 

- w Dąbrówce, dla działki o nr ewid. 
37/4 - teren wskazany do opracowania 
jest objęty obowiązującym mpzp w ob-
rębie geodezyjnym Dąbrówka, wzdłuż 
linii kolejowej, zatwierdzonym uchwałą 
Nr XV/211/16 Rady Gminy Dopiewo z 
1.02.2016 r. i przeznaczony pod tereny 
zabudowy usługowej (U). Przedmiotem 
opracowania planu jest określenie no-
wych zasad zagospodarowania terenu, 
poprzez doprecyzowanie i określenie 
nowych parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy.

Raport o stanie Gminy
Radni określili szczegółowe wymogi 

„Raportu o stanie Gminy”. Zgodnie z art. 
28 aa ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym Wójt co roku 
do 31 maja przedstawia Radzie Gminy 
„Raport o stanie Gminy”. W myśl ust. 3 
ww. przepisu ustawy, Rada Gminy może 
określić w drodze uchwały szczegółowe 
wymogi dotyczące tego „Raportu”.

Ponadto Rada dokonała zmian w 
uchwale budżetowej i wieloletniej pro-
gnozie finansowej oraz podjęła 3 uchwały 
związane z nazewnictwem ulic. 

Damian Gryska, Biuro Rady Gminy
Fot. Adam Mendrala
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VII sesja Rady Gminy Dopiewo 
miała charakter nadzwyczajny. 
Odbyła się w piątek 5 kwietnia 
2019 r. Trwała krótko – potrzeba jej 
zwołania wynikała z konieczności 
podjęcia jednej uchwały, dotyczącej 
zmiany w WPF.

Radni podjęli uchwałę  w sprawie 
zmiany Uchwały Nr III/32/18 Rady 
Gminy Dopiewo z  17 grudnia 2018 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Dopiewo na 
lata 2019 -2026.

Jaki był powód?
W dniu 1 kwietnia 2019 r. w wyni-

ku  trwającej oceny zgłoszonego przez 
Gminę Dopiewo wniosku o dofinanso-
wanie pt. Rozbudowa i modernizacja 

Relacja z VII nadzwyczajnej sesji

VII i VIII sesja - 
uchwały 

Uchwały podjęte na sesjach Rady 
Gminy Dopiewo, które odbyła się w 
„Domu Strażaka” w Dopiewie w kwiet-
niu 2019 r.

Uchwała podjęta na VII nad-
zwyczajnej sesji - 5 kwietnia 

Uchwała Nr VII/83/19 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr III/32/18 Rady 
Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 
2018 r. w sprawie uchwalenia Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy 
Dopiewo na lata 2019-2026.

Uchwały podjęte na VIII na 
sesji - 29 kwietnia 

Uchwała Nr VIII/84/19 w sprawie 
wykazu kąpielisk na terenie Gminy 
Dopiewo w 2019 roku. 

Uchwała Nr VIII/85/19 w sprawie 
nadania nazwy ulic Wilcza, Lisia 
i Niedźwiedzia w miejscowości 
Trzcielin.

Uchwała Nr VIII/86/19 w sprawie 
nadania nazwy ulicy Lilakowa w 
Dopiewcu.

Uchwała Nr VIII/87/19 w sprawie 
nadania nazwy ulicy Anyżkowa w 
Gołuskach. 

Uchwała Nr VIII/88/19 w sprawie 
nadania nazwy ulicy Kaczeńcowa 
w Gołuskach.

oczyszczalni ścieków w Dopiewie, Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielko-
polskiego w Poznaniu  analizując plano-
wane wydatki  w projekcie uznał,  że dla 
wydatku «opracowanie dokumentacji 
budowlanej», który został zaplanowany 
w wysokości 530.000 zł netto, nie uzna 
następujących składowych dla powyż-
szego kosztu tj.:
• projektu wykonawczego,
• sprawozdania z rozruchu,
• instrukcji obsługi, eksploatacji,
• dokumentacji związanej z  wnio-

skiem o pozwolenie wodnoprawne,
• dokumentacji związanej z  wnio-

skiem o pozwolenie na użytkowanie.
W związku z powyższym należało 

umniejszyć koszty kwalifikowane na wy-
datek pn. „opracowanie dokumentacji 

budowlanej”, który został zaplanowany 
w wysokości 530.000 zł netto o kwotę 
100.000 zł netto  i „przenieść” tę kwo-
tę w montażu finansowym do kosztów 
niekwalifikowanych. 

Koszty niekwalifikowane muszą być  
zabezpieczone już na etapie składania 
wniosku o dofinansowanie, dlatego na-
leżało zwiększyć nakłady finansowe tak 
jak to zostało przedstawione w projekcie 
Uchwały dotyczącej Wieloletniego Planu 
Finansowego tj. o kwotę 64 tys. zł. 

Powyższe uzupełnienia do wnio-
sku o dofinansowanie pt. „Rozbudowa 
i modernizacja oczyszczalni ścieków w 
Dopiewie” Gmina Dopiewo musiała do-
starczyć w nieprzekraczalnym terminie 
do 8 kwietnia 2019 r. stad też wynikła 
potrzeba zwołania sesji nadzwyczajnej.

Joanna Napierała

Podczas VIII sesji Rady Gmi-
ny Dopiewo, która odbyła się w 29 
kwietnia 2019 r. radni podjęli 15 
uchwał.

Plany miejscowe
Radni uchwali 3 miejscowe plany za-

gospodarowania przestrzennego (mpzp):
- w Dąbrowie, w rejonie ul. Pszczelej 

- plan w większości wprowadza tereny 
aktywizacji gospodarczej o niskiej trans-
portochłonności. Teren objęty opraco-
waniem planu przylega do istniejącej 
sieci dróg publicznych, zaproponowany 
układ komunikacyjny stanowi usank-
cjonowanie i kontynuacje istniejącej 
sieci drogowej. 
-  w Dąbrowie, w rejonie ul. Leśnej, 

Topolowej, Orzechowej i Agrestowej 
- plan w większości wprowadza te-
reny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej o stosunkowo niskiej 
transportochłonności. 

Relacja z VIII sesji Rady Gminy Dopiewo
-  w Zakrzewie, w rejonie ul. Olszyno-

wej, gmina Dopiewo - plan w więk-
szości wprowadza tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej o sto-
sunkowo niskiej transportochłon-
ności. 
Radni postanowili do przystąpie-

nia do sporządzenia zmiany Studium, 
dla części obszaru gminy położonej w 
Konarzewie. W zakres zmiany wchodzi 
nieruchomość, która przeznaczona jest 
w obowiązującym Studium jako tere-
ny rolniczej przestrzeni produkcyjnej.  
Przedmiotem zmiany jest określenie no-
wej polityki przestrzennej na terenach 
objętych opracowaniem zmiany Studium 
(parking przy cmentarzu).

Kąpielisko
Zgodnie z treścią ustawy z 20 lipca 

2017 r. Prawo Wodne na Radę Gminy 
nałożony został obowiązek podejmowa-
nia uchwały w sprawie wykazu kąpielisk 
na terenie Gminy. W roku ubiegłym w 
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Uchwała Nr VIII/89/19 w sprawie 
nadania nazwy ulicy Czerwcowa w 
Dopiewie.

Uchwała Nr VIII/90/19 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia 
zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Dopiewo dla 
części obszaru gminy położonej w 
Konarzewie.

Uchwała Nr VIII/91/19 w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego (mpzp) terenu w 
Dąbrowie, w rejonie ul. Pszczelej.

Uchwała Nr VIII/92/19 w sprawie 
mpzp terenu w Zakrzewie, obręb 
geodezyjny Zakrzewo, w rejonie 
ul. Olszynowej,     gmina Dopiewo.

Uchwała Nr VIII/93/19 w sprawie 
mpzp terenu w Dąbrowie, w rejonie 
ul. Leśnej, Topolowej, Orzechowej 
i Agrestowej.

Uchwała Nr VIII/94/19 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr III/33/18 z 17 
grudnia 2018 r. w sprawie uchwały 
budżetowej Gminy Dopiewo na 2019 r. 

Uchwała Nr VIII/95/19 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr III/32/18 z 
dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Dopiewo na lata 
2019-2026.

Uchwała Nr VIII/96/19 w sprawie 
uchylenia Uchwały Nr XLV/390/01 
Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 listo-
pada 2001 r. w sprawie wprowadzenia 
opłaty prolongacyjnej. 

Uchwała Nr VIII/97/19 w sprawie 
pozbawienia kategorii drogi gminnej 
ul. Wspólnej poprzez wyłączenie jej 
z użytkowania jako drogi publicznej. 

Uchwała Nr VIII/98/19 w sprawie 
pozbawienia kategorii drogi gminnej 
ul. Wiosennej poprzez wyłączenie jej 
z użytkowania jako drogi publicznej. 

DG

miejscowości Zbo-
rowo nad jeziorem 
Nierpuszewskim 
f u n k c j o n o w a ł o 
kąpielisko, podob-
nie planowane jest 
także utworzenie 
kąpieliska w okre-
sie od 1 lipca do 31 
sierpnia 2019 roku. 
Do wykazu kąpie-
lisk Gminy Dopiewo 
w roku 2019 wpisuje 
się kąpielisko zloka-
lizowane w miejscowości Zborowo nad 
jeziorem Niepruszewskim działka nr 2/47 
pod nazwą „Owocowa Plaża  w Zborowie”. 
Organizatorem kąpieliska jest Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie.

Drogi
Rada pozbawiła kategorii dróg 

gminnych ulice: Wspólną i Wiosenną 
w Skórzewie poprzez wyłączenie ich z 
użytkowania jako dróg publicznych. Gmi-
na Dopiewo przystąpiła do sporządzenia 
dokumentacji projektowej dotyczącej 
utwardzenia ww. dróg. Odległość ist-
niejącej zabudowy wzdłuż ul. Wspólnej 
od granicy działki drogowej wyklucza 
wydzielenie poszerzeń. Uniemożliwia 

to zaprojektowanie drogi zgodnie z 
parametrami jakie powinna spełniać 
droga publiczna. Podobnie szerokość 
ul. Wiosennej, we fragmencie prze-
znaczonym do pozbawienia kategorii, 
uniemożliwia zaprojektowanie zgodnie 
z parametrami jakie powinna spełniać 
droga publiczna. W związku z powyższym 
uznano, że zasadnym jest pozbawienie 
drogi ul. Wspólnej oraz części drogi ul. 
Wiosennej, kategorii drogi publicznej.

Ponadto Rada dokonała zmian w 
uchwale budżetowej i wieloletniej pro-
gnozie finansowej oraz podjęła 5 uchwał 
związanych z nazewnictwem ulic. 

Damian Gryska, Biuro 
Rady Gminy Dopiewo

Fot. Adam Mendrala

Porozmawiajmy o Powiecie
Kupiliśmy auta dla policji

Poznańscy policjanci mają nowe auta. 
Dziesięć z nich zostało zakupionych ze 
środków Powiatu Poznańskiego. Uroczy-
ste przekazanie kluczyków do radiowo-
zów odbyło się w Komendzie Miejskiej 
Policji w Poznaniu. Nowoczesny sprzęt 
pomoże mundurowym sprawnie i efek-
tywnie wykonywać codzienną służbę. 

Ze środków Powiatu Poznańskiego – 
łączna kwota dofinansowania wyniosła 
353 tysiące zł – kupiono cztery samocho-
dy marki Opel Mokka, trzy ople Astra 
oraz trzy auta marki Hyundai. Część 
z nich jest w wersji nieoznakowanej. 

Będzie je można spotkać na patrolach 
na terenie podpoznańskich Gmin. Auta 
otrzymają także: Wydział Prewencji i 
Wydział Kryminalny Komendy Miej-
skiej Policji.
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Ogólnie na działania związane z bez-
pieczeństwem wydaliśmy w ostatnich 
latach miliony złotych, od 2000 r. łącznie 
ponad 22 mln zł! W ubiegłym roku nato-
miast  na potrzeby KMP przeznaczyliśmy 
ponad 1 mln zł. Pieniądze te pozwalają 
m.in. na budowę i remonty gminnych 
posterunków (co umożliwiło w 2017 r. 
powstanie dopiewskiego komisariatu), 
zakup sprzętu i wyposażenia, ale także 
systemu znakowania rowerów. 

W sumie mundurowi otrzymali 30 
nowych aut. Poza dofinansowaniem Po-
wiatu, zakupiono je ze środków Urzędu 
Miasta Poznania, gmin Powiatu Poznań-
skiego, rad osiedli oraz budżetu państwa. 
– To dla nas duże wsparcie. Radiowozy 
praktycznie od razu wyjadą na ulice. One 
zresztą pracują na trzy zmiany. Dzięki 
nim szybciej możemy dotrzeć tam, gdzie 
jesteśmy potrzebni – powiedział insp. 
Robert Kasprzyk, Komendant Miejski 
Policji w Poznaniu.

Zapłacimy za usunięcie 
azbestu

Ruszył nabór wniosków na dofi-
nansowanie do likwidacji wyrobów 
zawierających azbest na terenie Powiatu 
Poznańskiego w 2019 r. Można składać 
je do 15 lipca br. w Urzędzie Gminy Do-
piewo przy ulicy Leśnej. Wszelkie koszty 
związane z utylizacją pokryją Powiat 
oraz Gminy. 

Już w 2006 r. Starostwo Powiato-
we, jako pierwsze w Polsce, w trosce o 
zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, 
zainicjowało działania w celu likwidacji 
wyrobów zawierających azbest na terenie 
Powiatu Poznańskiego. To niebezpieczny 
materiał, efekt przestarzałej technologii 
budowlanej. Niegdyś używało się go po-
wszechnie m.in. do ocieplania domów, 
ale dziś wiemy, że może się przyczyniać 
do rozwoju wielu groźnych chorób, w 
tym pylicy i nowotworów. Dzięki naszym 
działaniom i rosnącej świadomości eko-
logicznej oraz zdrowotnej mieszkańców 
Powiatu, od początku akcji udało się 

usunąć ponad 9,5 tys. ton tych szko-
dliwych włókien.

Ze wsparcia finansowego mogą sko-
rzystać wszyscy posiadacze nieruchomo-
ści na terenie Powiatu Poznańskiego. To 
na nich spoczywa obowiązek usunięcia 
azbestu, a dzięki programowi nie poniosą 
z tego tytułu żadnych wydatków! Koszt 
demontażu i utylizacji pokrywany jest 
w całości przez Gminy, Powiat i Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 
Wystarczy, że osoby zainteresowane 
dofinansowaniem złożą do 15 lipca br. 
wniosek do Urzędu Gminy, na terenie 
której znajduje się dana nieruchomość.  
Druk podania oraz szczegółowe infor-
macje, dotyczące inicjatywy oraz wyma-
ganych dokumentów, znaleźć można na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu w 
kategorii „Środowisko – Azbest”.

Doceniliśmy ludzi kultury
Prawie 20 tysięcy złotych wyniosła 

tegoroczna pula wręczanych od 10 lat 
nagród powiatu poznańskiego za osią-
gnięcia w dziedzinie twórczości arty-
stycznej oraz upowszechniania i ochrony 
kultury. Wśród laureatów znaleźli się 
m.in. młody zdolny tancerz czy twórca 
jednego z nielicznych na świecie muzeów 
tyflologicznych w Owińskach.

Co roku staramy się doceniać tych, 
którzy wzbogacają swoją działalnością 
tę bardzo ważną sferę życia, jaką jest 
kultura. Powiat Poznański jest bogaty 
nie tylko pod względem gospodarczym, 
ale także kulturalnym. Mamy znakomite 
zespoły śpiewacze i taneczne. Mieszka 
i tworzy na naszym terenie wielu arty-
stów, którzy przyczyniają się do promocji 
regionu. 

Chór z Lubonia „Bard” otrzymał 
pierwszą nagrodę za działalność oraz 
popularyzację amatorskiego ruchu śpie-
waczego. Artystów można było usłyszeć 
podczas licznych koncertów, festiwali 
oraz przeglądów, a także na uroczystości 

wręczenia powiatowych wyróżnień. Ar-
kadiusz Klemczak, dyrygent i kierownik 
artystyczny deklarował, że nagrodę prze-
znaczą na warsztaty i rozwój muzyczny. 
Założycielem jedynego w Polsce oraz 
jednego z niewielu na świecie muzeów 
tyflologicznych jest Marek Jakubowski, 
który odebrał drugą nagrodę. – Podob-
nych muzeów jest na świecie niewiele. W 
Polsce jesteśmy jedyni. Co nas wyróż-
nia? Posiadamy największą na świecie 
kolekcję starych map dotykowych dla 
niewidomych – wyjaśniał laureat, który 
na co dzień uczy w ośrodku w Owiń-
skach. – Chcę pokazać, jak edukowano 
ludzi z dysfunkcjami wzroku 200 lat 
temu – dodał.

Dzięki zaangażowaniu M. Jakubow-
skiego liczba zbiorów wzrosła ze 130 do 
blisko 2000 unikalnych okazów. Zachę-
cam serdecznie do odwiedzenia tego 
niezwykłego i interesującego miejsca. 

Nagrodą Powiatu Poznańskiego zo-
stał wyróżniony także reżyser Bogdan 
Żyłkowski. Przez 10 lat prowadził grupę 
teatralną „Niegrzeczne dzieci” w Suchym 
Lesie. Obecnie jest on opiekunem arty-
stycznym Studia Teatralnego „Próby” w 
CK Zamek w Poznaniu. Ma na koncie 
wiele inicjatyw propagujących sztukę 
dramatyczną. 

Wśród tegorocznych wyróżnionych 
znalazł się także uczeń Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Suchym Lesie, Robert 
Krajewski, który tylko w ubiegłym roku 
zdobył niezliczoną liczbę nagród tańcząc 
urban street oraz hip hop. 

- To wyróżnienie daje mi motywację 
do dalszego rozwoju – powiedział Robert 
Krajewski. – Staram się uczestniczyć 
w rozmaitych warsztatach i poznawać 
różne style tańca, także klasyczne, bo 
stanowią doskonałą podstawę do nauki 
tych nowoczesnych. 

Tomasz Łubiński,  
Wicestarosta Poznański

Fot. Arch. Starostwa Powiatowego
Zachęcam do odwiedzania  

strony: www.powiat.poznan.pl

Powiatowe wydatki drogowe 
Radni powiatowi mają niebawem 

„rozgrzeszyć” władzę wykonawczą, czyli 
zarząd z realizacji budżetu. To dobra oka-
zja, by przypomnieć, jakie były wydatki 

samorządu, jaka ich część poświęcona 
została na realizację inwestycji najbar-
dziej widocznych i dla mieszkańców 
najważniejszych – drogowych.

Wszystkie wydatki samorządu po-
wiatowego w 2018 r. przekroczyły kwotę 
387 milionów zł. Dotyczy to wszelkich 
dziedzin, także oświaty, kultury, służby 
zdrowia. Tylko na drogi Powiat Poznański 
wydał prawie 116 milionów zł. Nie tylko 
zresztą były to drogi powiatowe, ale także: 
wojewódzkie i gminne, istnieje bowiem 
ścisła współpraca z innymi szczeblami 
samorządu.

Powiat utrzymuje drogi, prowadzi na 
nich inwestycje, posługując się nie tylko 

tym, co pochodzi z własnego budżetu. 
Wydaje też to, co otrzyma od Gmin, na 
terenie których droga się znajduje, a także 
od samorządu wojewódzkiego. Wszystko 
to zamyka się wymienioną kwotą 116 
milionów zł. Ruch jest tu dwustronny, 
bo Powiat nie tylko korzysta z pomocy 
innych, ale i dofinansowuje inwestycje 
gminnych samorządów. Można powie-
dzieć, że w przybliżeniu co trzecią swoją 
złotówkę poświęca na utrzymanie, bu-
dowę, rozbudowę dróg.

Samorząd powiatowy nie tylko in-
westuje w drogi, ale i w rozwój szeroko 
rozumianej komunikacji. 368 204 zł w 
ubiegłym roku przekazał samorządowi 
wojewódzkiemu na utrzymanie połączeń 
kolejowych w ramach Poznańskiej Kolei 
Metropolitalnej. Pomaga utrzymywać 
takie linie, jak Poznań - Wągrowiec, Po-
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Urząd Gminy Dopiewo
61 814 83 31
61 814 80 92 (fax)

Straż Gminna w Dopiewie 
(7:30-22:00)
61 894 19 86
512 457 982
512 457 977
603 503 797

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

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

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

Gminny Ośrodek Sportu  
i Rekreacji w Dopiewie  
61 814 82 62

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Dopiewie 61 814 80 20

Zakład Usług Komunalnych  
w Dopiewie 61 814 82 31 

Spółka Wodna w Dopiewie
607 032 085

Pogotowie ratunkowe 999
Pogotowie weterynaryjne 983
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie gazowe 992

Telefon Antysmogowy
722 323 362

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

Ważne telefony

znań - Nowy Tomyśl, Poznań - Grodzisk 
Wielkopolski, Poznań – Swarzędz.

Z budżetu powiatowego w części 
utrzymywane są linie autobusowe ob-
sługujące poszczególne gminy. Chodzi tu 
o połączenia realizowane przez jednego 
operatora, ale przekraczające granice 
jednej gminy. Na te dotacje Powiat po-
święcił ponad 430 tysięcy zł. Dotyczyło to 
komunikacji autobusowej obsługiwanej 
przez takie Gminy, jak Swarzędz, Mo-
sina. Gmina Dopiewo także korzysta z 
pomocy finansowej – na utrzymanie linii 
komunikacyjnej umożliwiającej dojazd 
do Poznania mieszkańcom Domu Pomocy 
Społecznej w Lisówkach.

Powiat przeznaczył 510 tys. zł 
na budowę sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu drogi powiatowej i dro-
gi wojewódzkiej nr 307 (prowadzącej z 
Poznania w kierunku Nowego Tomyśla) 
w miejscowości Więckowice. Nie cała 
ta kwota pochodzi z budżetu Powiatu, 
czyli inwestora, bo dołożyła się Gmina 
Dopiewo, dołożył się też Zarząd Woje-
wództwa. Niezależnie od tego Powiat 
wspomagał Gminy prowadzące drob-
niejsze inwestycje, takie jak budowa 
chodników, czy dróg rowerowych na 
przebiegających przez ich teren drogach 
powiatowych. Wydał na ten cel prawie 
2 miliony zł.

Inwestycja w Więckowicach dotyczy 
Gminy Dopiewo. Takich inwestycji jest 
więcej (choć większość z nich wiąże się 
jeszcze nie z konkretną realizacją, ale z 
pracami przygotowawczymi). 

W ubiegłym roku zaczął się remont 
drogi powiatowej prowadzącej przez 
Dopiewo w kierunku Trzcielina, czyli 
ulic Poznańska i Wyzwolenia. Prace 
polegają na ułożeniu dywanika bitu-
micznego, poszerzeniu drogi, wyko-
nania odwodnienia. Inwestycja ta nie 
została zamknięta. Wykonawca został 
zobligowany do naprawienia błędów. 

Pieniądze na to zadanie, w wysokości 
ponad 2,5 miliona zł, zostały określone 
jako tak zwane wydatki niewygasające. 
Wykonawca je zobaczy po ostatecznym 
odbiorze robót. 

Opracowana została dokumentacja 
dla prac na drodze z Dopiewca do skrzy-
żowania nad wiaduktem ponad autostra-
dą. Koszt – 24 tys. zł. To samo dotyczy 
drogi z Trzcielina do Stęszewa. Koszt – 73 
tys. zł. Powstał projekt organizacji ruchu 
„aktywna sygnalizacja ostrzegawcza na 
przejściu dla pieszych w miejscowości 
Dopiewo na ulicy Bukowskiej”. Koszt – 
2,3 tys. zł. Inny projekt organizacji ruchu 
dotyczy węzła Konarzewo na budowanej 
trasie S5. Koszt – 5 tys. zł.

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy 
Nowej w Dąbrówce to kolejne zadanie. 
Prace przygotowawcze pochłonęły 14,5 
tys. zł z budżetu Powiatu. Prawdopo-
dobnie jeszcze w tym roku budowa nie 
ruszy, ale dokumentacja jest gotowa. 

W Skórzewie trzeba było wykonać 
korektę przy rondzie na skrzyżowaniu 
ulicy Polnej i Kolejowej. Kosztowało to 
prawie 15 tys. zł. Budowa aktywnego 
oświetlenia na przejściu dla pieszych 
w Dąbrówce przy Biedronce kosztowała 
ok. 36 tys. zł.

Znaczącą inwestycją będzie budowa 
wiaduktu nad linią kolejową Warsza-
wa - Kunowice w Dopiewcu, przy ulicy 
Szkolnej, na drodze do Dopiewa. Naj-
pierw trzeba było wykonać koncepcję 
tego zadania. Sfinansowana została z 
ubiegłorocznego budżetu powiatu, a koszt 
przekroczył 98 tys. zł. Kolejnym etapem 
tej inwestycji będzie projekt techniczny.

Od wielu lat Powiat, w ramach 
porozumienia z gminami miejskimi, 
administruje drogami na obszarze zur-
banizowanym. Dotyczy to dziewięciu 
miejscowości z prawami miejskimi. W 
drugiej grupie znajdują się gminy wiej-
skie. Są one zainteresowane zawarciem 

podobnego porozumienia, dotyczącego 
miejscowości będących siedzibami sa-
morządu (np. Dopiewa). Bez tego poro-
zumienia Gminy muszą sygnalizować 
np. potrzebę zamiatania, koszenia trawy 
na poboczach.

Andrzej  Strażyński
Przewodniczący  

Komisji Komunikacji,
Budownictwa i Infrastruktury,  

Rady Powiatu Poznańskiego
Fot. Arch. A. Strażyńskiego

W poprzednim numerze „Czasu 
Dopiewa” został opublikowany felieton 

Polityka powiatowa  
– inne spojrzenie

Andrzeja Strażyńskiego, zatytułowany 
„Polityka powiatowa”. Przedstawiony 
przez autora punkt widzenia to głos 
powiatowej większości. Chciałbym to 
uzupełnić o głos powiatowej opozycji. 

Zatem:
1. Odpowiedź na pytanie: Dlaczego 

fakt, że powstał w Radzie Powiatu jed-
nolity front przeciw PiS-owi, o którym 
pisze Andrzej Strażyński, nie zaskakuje? 
Pojawiają się ograne już hasła łamania 
konstytucji i psucia państwa. To już 
znamy. Ja zaczynam swoją przygodę 
z powiatem. Na jednym z pierwszych 
spotkań usłyszałem, że powiat to nie 
polityka. Coś jednak nie do końca tak 
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jest w Powiecie Poznańskim. Co do sa-
mej kolacji wszystkich przeciw PiS, to 
warto tutaj dodać, że zawiązała się ona 
tak solidnie, tak totalnie, że aby mieć 
pełną kontrolę nad wszystkim w powie-
cie, żaden z 7 reprezentantów PiS nie 
został wybrany na przewodniczącego, 
ba, nawet wiceprzewodniczącego żadnej 
z 9 komisji. Demokracja polega też na 
tym, że nie wszyscy muszą być w totalnej 
kolacji, i całe szczęście. Przypomnieć 
należy, że Klub Radnych PiS zgłosił na 
I sesji Rady Powiatu swojego kandydata 
na Starostę i zaproponował konkretny 
program, który chciałby realizować, 
w tym m.in. wprowadzenie budżetu 
obywatelskiego Powiatu Poznańskie-
go z minimalną kwotą 1 000 000 zł, 
zmniejszenie liczebności zarządu do 3 
osób, rozszerzenie programu „Czysty 
Powiat”, dotyczącego dofinansowania 
mieszkańcom wymiany starych pieców 
na nowe, opracowanie i podanie do pu-
blicznej wiadomości „Planu remontów 
dróg powiatowych”, tak by mieszkańcy 
wiedzieli, kiedy ich droga będzie remon-
towana. Radni kolacji nie podjęli nawet 
dyskusji i wybrali na kolejną kadencję 
dotychczasowego Starostę, który na 
sesji nie pokusił się o zaproponowanie 
jakiegokolwiek programu.

Dzięki temu, że nie wszyscy są w 
powiatowej kolacji, łatwo wskazać od-
powiedzialność polityczną tych, co gło-
sowali za przekazaniem na Europejskie 

Centrum Solidarności (ECS) w Gdańsku 
50.000 zł – ECS o te środki do Powiatu 
Poznańskiego nie wnioskował! Pojawia 
się pytanie: kto przenosi politykę krajową 
na lokalny samorząd? Zamiast przezna-
czyć środki na inicjatywy związane z 
rocznicami 4 czerwca i Solidarnością 
na terenie Powiatu Poznańskiego, lekką 
ręką przekazuje się je do Gdańska. Kto 
myśli partyjnie Panie Strażyński? 

Inny przykład: sprzedaż bloku 
mieszkalnego przy powiatowym szpi-
talu w Puszczykowie. Blok sprzedano na 
przełomie lat 2018 i 2019, po cichu, bez 
rozgłosu. I gdyby nie głosy oburzonych 
mieszkańców, sprawa by przycichła. Jak 
powiedział prezes spółki odpowiedzialnej 
za sprzedaż, zrobiono to bez nagłaśnia-
nia, aby przeprowadzić transakcję do 
końca. Jako radni PiS wnioskowaliśmy, 
aby sprawę zbadała komisja rewizyjna. 
Kontrola w zaistniałej sytuacji, powin-
na być czymś naturalnym. Jednak nie, 
nie wszyscy tak uważają i nasz wniosek 
przepadł w głosowaniu. A chodzi o ma-
jątek Powiatu Poznańskiego, a nie czyjąś 
prywatną nieruchomość. Po raz kolejny 
powiatowa koalicja wybrała polityczne 
rozwiązanie, blokując dostęp do jawno-
ści transakcji. Za nami VI sesji Rady 
Powiatu Poznańskiego, zobaczymy co 
będzie dalej.

2. Skoro powiat to także polityka, jak 
pokazują wyżej opisane przykłady, to 
warto przypomnieć, że z polityką stykamy 

się codziennie, na każdym kroku. My się 
z nią stykamy i ona do nas przychodzi. 
W życie wchodzi właśnie tzw. „Piątka 
Kaczyńskiego” Program ten w skrócie 
to: 500+ na każde dziecko, zwolnienie 
z PIT dla pracujących do 26. roku życia, 
obniżenie podatku PIT z 18% na 17%, 
przywrócenie połączeń autobusowych 
oraz Emerytura+. To inwestycja w polską 
gospodarkę, w rodzinę i młodych Polaków 
oraz wsparcie starszych i potrzebują-
cych. Nie każdemu to pasuje. Pojawiają 
się głosy: Jak tak można? Jednak efekt 
wprowadzonych już wcześniej przez PiS 
programów, ze sztandarowym 500+ 
sprawił, że do polskich rodzin trafiło 
od kwietnia 2016 do marca 2019: 67 
mld zł, a miało na to nie być pieniędzy. 
Także miała być zapaść, a jest wręcz 
przeciwnie. We wszystkich ostatnich pro-
gnozach gospodarczych, publikowanych 
przez zagraniczne agencje, podkreśla się 
wzrost gospodarczy w Polsce. Określa się 
Polskę wręcz „europejskim tygrysem” 
na tle innych państw Europy. Efekt już 
wprowadzonych programów społecznych 
i rosnące nimi zainteresowanie wyraźnie 
pokazują, w jakim kierunku powinna 
iść polityka – realizacji obietnic, a nie 
„odwracania kota ogonem” i ciągłej, 
totalnej krytyki.

Paweł Ratajczak, 
Wiceprzewodniczący Rady 

Powiatu Poznańskiego
Fot. Archiwum P. Ratajczaka

Wystartowała czwarta edycja Do-
piewskiego Budżetu Obywatelskiego. Od 
10 maja do 30 czerwca 2019 r. mieszkańcy 
gminy Dopiewo mogą zgłaszać pomysły. 
Pula wynosi 300 tys. zł i jest podzielona 
między 3 grupy sołectw. Podział na grupy 
daje szansę realizacji co najmniej trzem 
projektom, a współczynnik korygujący, 
wyrównuje  siłę głosów oddanych na 
projekty z sołectw o mniejszej liczbie 
mieszkańców. 

Pomysły mogą zgłaszać pełnoletni 
mieszkańcy gminy. Głosować na nie 
będą mogli między 30 września a 13 
października wszyscy mieszkańcy gminy 
Dopiewo, bez ograniczeń wiekowych. 
Każdemu mieszkańcowi przysługiwać 
będzie jeden głos, który będzie mógł 
oddać przez Internet lub wrzucając for-
mularz do urny. Wyniki DBO zostaną 
ogłoszone 21 października 2019 r. Gmi-
na zrealizuje wyłonione w ten sposób 
projekty w 2020 r.

Podział sołectw na grupy:
Grupa I – sołectwa: Dopiewo, Dą-

brówka, Skórzewo (sołectwa o liczbie 
mieszkańców 3000 lub więcej) - wartość 
projektu od 50 tys. do 145 tys. zł.

Grupa II – sołectwa: Dąbrowa, 
Dopiewiec, Konarzewo, Palędzie, Za-
krzewo (sołectwa o liczbie mieszkań-

Budżet Obywatelski w Dopiewie
ców mniejszej niż 3000 i większej niż 
1250)  - wartość projektu od 25 tys. zł 
do 95 tys. zł.

Grupa III – sołectwa: Gołuski, Trzcie-
lin, Więckowice (sołectwa, w których 
liczba mieszkańców największej miej-
scowości sołectwa nie przekracza 1000 
lub wszystkie miejscowości wchodzące 
w skład sołectwa mają mniej niż 1250 
mieszkańców); wartość projektu od 15 
tys. zł do  60 tys. zł. 

 
Więcej na stronie: dopiewo.pl

AM, graf. M. Juskowiak

Harmonogram DBO

etap od do

1 Kampania informacyjna  1 maja

2 Zgłaszanie projektów  
(propozycji zadań do realizacji) 10 maja 30 czerwca

3 Publikacja złożonych projektów 10 maja 10 lipca

4 Weryfikacja i uzupełnienie zgłoszeń 10 maja 30 sierpnia

5 Publikacja wykazów zadań  
spełniających i niespełniających wymagania 23 sierpnia

6 Wnoszenie protestów 3 dni od daty publikacji wykazów

7 Publikacja listy zadań  
uczestniczących w głosowaniu 28 sierpnia

8 Promowanie zadań przez autorów 28 sierpnia 28 września
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DBO / inwestycje

Dzięki zaangażowaniu mieszkań-
ców Gminy Dopiewo w trzecią edycję 
Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego, 
zarówno podczas zgłaszania projektów, 
jak i głosowania, które odbyły się w 
ubiegłym roku, są realizowane w tym 
roku trzy inwestycje gminne. Trzy, bo 
wyłanialiśmy zwycięzcę w każdej z 3 
grup, do których przypisaliśmy sołectwa 
ze względu na ich wielkość pod wzglę-
dem liczby mieszkańców. W głosowaniu 
wzięło udział aż 6999 mieszkańców i to 
oni zadecydowali. 

Pierwszą z realizowanych inwesty-
cji w ramach ubiegłorocznego konkursu 
DBO (będącego formą konsultacji spo-
łecznych) jest zagospodarowanie parku 
przy Szkole Podstawowej im. Kazimierza 
Nowaka w Dąbrówce. Przewiduje ono 
modernizację placu zabaw i wykonane 
trawiaste boisko do gry w piłkę nożną. Na 
ten projekt zostały oddane 1852 głosy, co 
przyczyniło się do zwycięstwa projektu 
w grupie. Z uwagi na to, że teren podlega 
konserwatorowi zabytków, inwestycja 
wymagała uzgodnień i uzyskania po-
zytywnej opinii organu nadzorującego, 
które są na etapie końcowym. Dzieci 
zyskają plac zabaw, na którym znajdować 

Inwestycje z DBO
się będzie 12 nowych urządzeń zabawo-
wych, wraz z bezpieczną nawierzchnią - z 
piasku. W celu uatrakcyjnienia terenu 
przy szkole wykonane zostanie również 
niepełnowymiarowe boisko trawiaste 
do gry w piłkę. Obiekty te, mimo że 
zlokalizowane są na terenie szkolnym, 
będą ogólnodostępne dla mieszkańców.

Wygrana przypadła w udziale także 
projektowi łączącemu  sport z bezpie-
czeństwem, na który zostały oddane 1164 
glosy (grupa II). Zadanie to składa się z 
3 etapów. Pierwszym, zrealizowanym 
już etapem, był zakup pojazdu ratun-
kowego typu quad przeznaczonego dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Palędziu. 
Dzięki tej inwestycji strażacy będą mogli 
dotrzeć szybciej w wiele miejsc, gdzie 
dojazd dużym samochodem strażackim 
jest niemożliwy. Pierwszym poważnym 
testem będzie „Bieg o Koronę Księżnej 
Dąbrówki” w ostatnią niedzielę maja. Po-
jazd wyposażony jest silnik o pojemności 
800 cm3, napęd na 4 koła, wyciągarkę i 
wiele innych przydatnych akcesoriów. 
Dodatkowo posiada homologację do 
poruszania się 2 osób po drogach pu-
blicznych. Drugim, także zrealizowanym 
etapem zadania, był zakup specjalistycz-

nej torby ratunkowej R1, która stanowi  
powszechne wyposażenie jednostek Pań-
stwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Sprawdza się w każdych 
warunkach. Dodatkowym wyposażeniem 
torby jest zestaw szyn Kramera, wraz z 
deską ortopedyczną.  Zestaw, w połącze-
niu z quadem, na pewno ułatwi ratowanie 
życia. Trzecim elementem tego projektu 
jest wykonanie boiska do gry w ultimate 
frisbee na terenie sołectwa Palędzie, przy 
świetlicy wiejskiej i strażnicy OSP. Prace 
rozpoczną się w maju i obejmować będą 
wykonanie nowej nawierzchni trawiastej 
o wymiarach 100 x 37 metrów, która 
pozwoli na bezpieczną grę w frisbee. 

Trzecim zadaniem realizowanym w 
ramach DBO jest „Rowerowy plac zabaw 
– pumptrack”. Projekt obejmuje zaprojek-
towanie toru przeszkód dla rowerzystów 
w Więckowicach w zakresie , na który 
pozwala  wygrana kwota. Projekt uzyskał 
zaledwie 115 punktów, ale ze względu na 
brak konkurentów w grupie III, został 
zwycięzcą grupy i otrzymał kwalifikację 
do realizacji. Przedsięwzięcie rozpocznie 
się po uzyskaniu zezwolenia ze Starostwa 
Powiatowego. Powinno zakończyć się 
do końca maja.

Aleksandra Rutyna,  
Kierownik Referatu Inwesty-
cji i Gospodarki Komunalnej

Do września 2019 r. zyska na uży-
teczności teren przy ul. Komornickiej 
w Dąbrówce. Chodzi o działkę 585/1. 
Wartość inwestycji to 1.186.078 zł. Wy-
konawcą zadania jest firma IZBRUK Ma-
ciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany z 
Dziedzic, wyłoniona w drodze przetargu, 
z którą Wójt Gminy Dopiewo podpisał 
16 kwietnia 2019 r. umowę na zagospo-
darowanie terenu.

Zmiany w Dąbrówce 
Zakres prac obejmuje:

• montaż ławek i koszy, wykonanie 
wiaty i ściany, stojaka na rowery 
i stacji naprawczej, urządzeń siłow-
ni zewnętrznej, urządzeń street wor-
kout, poidełka, 

• wykonanie boiska wraz z odwod-
nieniem, nawierzchni ciągów ko-
munikacyjnych i placów,

• utworzenie terenów zielonych,
• oświetlenie terenu.
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STOJAKI ROWEROWE
STACJA NAPRAWCZA

ŚCIEŻKA O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

BOISKO WIELOFUNKCYJNE
OGRODZENIE Z SIATKI H=150cm

OGRODZENIE Z SIATKI H=150cm

MIEJSCE POD BOISKO
10x7 m (poza zakresem opracowania)

POIDEŁKO

POIDEŁKO

POIDEŁKO

60-303 Poznań, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875

DATA:

A-01

DĄBRÓWKA - ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 585/1
UL. KOMORNICKA

ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo
GMINA DOPIEWO

ul. Komornicka, dz. nr ewid. 585/1
DĄBRÓWKA, gm. Dopiewo

BRANŻA: ARCHITEKTURA

1:500

LOKALIZACJA:

SKALA:TEMAT RYSUNKU:

FAZA:

INWESTOR:

11.2017PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010

mgr inż. arch. Patrycja Kamińska

ARCHITEKTURA:

mgr inż. arch. Anna Smólska

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA

NR RYS.:

TEMAT OPRACOWANIA:

ZAKRES OPRACOWANIA - CZĘŚĆ DZ. 585/1

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY WG MPZP

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

WIATA

ŚCIANA ZA PLANOWANĄ SCENĄ

ŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA/ROLKOSTRADA

UTWARDZENIA Z KOSTKI BETONOWEJ

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

OGRODZENIE Z SIATKI H=1,5 m

PIŁKOCHWYTY H=6 m

mgr inż. Magdalena Jankowiak
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133,54

10,00

MIEJSCE POD SCENĘ
(poza zakresem opracowania)

WIATA 8,3x6 m

ŚCIANA h=4,20m

Zadanie jest współfinansowane 
w ramach Operacji pt.: „Zagospoda-
rowanie działki przy ul. Komornickiej 
w Dąbrówce w Gminie Dopiewo - etap 1”, 
w ramach poddziałania 19.2: „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach stra-
tegii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność”, objętego PROW 
ma lata 2014 – 2020, zgodnie z Umową 
o przyznanie pomocy Nr 00829 – 6935 
- UM1511346 / 18 z 9.08.2018 r.

Aleksandra Rutyna
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inwestycje

Trwają prace na ulicach Kolejowa i 
Środkowa w Dopiewcu. Dobiegły końca 
prace przy budowie kanalizacji deszczo-
wej, a także chodników, dojść i dojazdów 

Przebudowa Kolejowej  
i Środkowej w Dopiewcu

do posesji. Obecnie przygotowywana jest 
konstrukcja jezdni na obu ulicach pod 
ułożenie pierwszej warstwy nawierzchni 
z masy bitumicznej, co ma nastąpić w 

pierwszej połowie maja 2019 r. Drogi 
zostaną przebudowane - ul. Kolejowa na 
odcinku 276 m, ul. Środkowa na odcinku 
370 m. Zakończenie prac zaplanowano 
na połowę września 2019 r. Ich  wartość 
wynosi 2,4 mln zł.

fot. archiwum Urzędu Gminy

Trwają prace w Dopiewie na terenie, 
gdzie dziś znajduje się przytulisko - dział-
ka 761/7. Do końca 2019 r. powstanie tu 
nowe schronisko dla zwierząt. Gmina 
przeznaczyła na ten cel 1,5 mln zł. Sta-

Schronisko w budowie
nie tu jednokondygnacyjny budynek 
o powierzchni użytkowej 122 m², 11 
boksów dla psów dużych i 27 dla psów 
małych, powstanie też wybieg dla psów. 
Istniejący kontener zostanie zaadapto-

wany na pomieszczenie dla kotów. Teren 
zostanie w części utwardzony i ogrodzo-
ny. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Bolesław Spochacz ze 
Środy Wielkopolskiej. 

Aleksandra Rutyna
Fot. Beata Spychała

Kolej na wesoło w Dopiewie i Palędziu
Gmina Dopiewo podsumowała „na 

wesoło” inwestycje, które zrealizowała w 
sąsiedztwie stacji kolejowych w Dopie-
wie i Palędziu. Za 11,5 mln wybudowała 
węzły przesiadkowe, pozyskując na ten 
cel 7,5 mln zł dofinansowania z Uni Eu-
ropejskiej w ramach EFRR - WRPO na 
lata 2014 - 2020. Atmosfera była iście 
festynowa - były konkursy z nagrodami w 
towarzystwie gminnych maskotek wilgi 
DOP i żurawicy EWO, muzyka jazzowa 
w wykonaniu Dixie Company, a między 
węzłami jeździła kolejka, wywołując 
uśmiechy na twarzach podróżujących 
i tych, których mijała po drodze. 

Chętnych, żeby wsiąść do tego pocią-
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inwestycje / komunikacja

gu, nie brakowało aż do wieczora. Każ-
dy pasażer otrzymywał od konduktorek 
pamiątkowy bilet i upominek. Czekając 
na przejażdżkę mieszkańcy, zarówno w 
Dopiewie, jak i w Palędziu, mogli  zoba-
czyć wystawię o tym, jak zmieniły się 
okolice dworców w obu miejscowościach, 
zyskując na estetyce i funkcjonalności. 
Wielu, spędzając w okolicy stacji więcej 
czasu, po raz pierwszy dostrzegało dużą 
częstotliwość kursów elfów Poznańskiej 
Kolei Metropolitalnej i licznie do nich 
wsiadających i wysiadających sąsiadów. 

Na obu węzłach przesiadkowych zo-

stało stworzonych łącznie 225 miejsc 
parkingowych, w tym dla pojazdów osób 
niepełnosprawnych. Węzły oświetlone 
zostały lampami i są monitorowane przez 
systemy kamer. Znajdują się tu: wiaty 
rowerowe, info-kioski, tablice elek-
troniczne i ławki. W Dopiewie została 
przebudowana ul. Trzcielińska, a wzdłuż 
ul. Laserowej powstał ciąg pieszo - rowe-
rowy. W Palędziu, od skrzyżowania z ul. 
Poznańską do skrzyżowania z ul. Kolejo-
wą, powstał 400-metrowy odcinek drogi, 
z chodnikiem i ścieżką rowerową; sta-
nęły ekrany akustyczne z furtką, umoż-

liwiającą przejście 
mieszkańcom są-
siedniego osiedla. 

Podczas sym-
bolicznej inaugu-
racji ekologiczne 
walory transportu 
szynowego przybli-
żył uczestnikom dr 
Zdzisław Bernacki 
z Polskiej Akade-
mii Nauk. Realiza-

cję przedsięwzięcia, będącą przykładem 
dobrej współpracy samorządów podsu-
mowal:i Wójt Gminy Dopiewo - Adrian 
Napierała, Wicemarszałek Województwa 
Wielkopolskiego - Wojciech Jankowiak, 
Starosta Poznański - Jan Grabkowski 
oraz Dyrektor Stowarzyszenia Metropolia 
- Piotr Wiśniewski. Obecni byli też 
przedstawiciele firm wykonawczych: 
Brukpol, Infrakom i Camino. 

Akcja „Kolej na kolej” miała na celu 
uświadomienie, że kolej jest alternatywą 

dla transportu kołowego. To nowoczesny, 
przyjazny dla środowiska i szybki spo-
sób przemieszczania się - do Poznania 
i z Poznania do domu, który na całym 
świecie wypiera tam, gdzie to możliwe 
samochody.

Adam Mendrala
fot. Beata Spychała, Izabela 

Kostyk, Michał Juskowiak

Projekt pn. „Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych w 
Gminie Dopiewo – stacja Palędzie i stacja Dopiewo” został współfinansowany 

przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020; Oś Priorytetowa 3: Energia; Działanie 3.3 Wspieranie strategii nisko-

emisyjnych, w tym mobilność miejska; Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii 
niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania.
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fundusze zewnętrzne

Przez 2 miesiące  walczymy o Po-
dwórko Talentów NIVEA! 22 kwietnia 
ruszyło internetowe głosowanie, które 
potrwa do 22 czerwca. Urząd Gminy 
Dopiewo zgłosił lokalizację: Skórzewo ul. 
Figowa. Teren należy do gminy. Pomysł 
uczestnictwa w konkursie jest inicjatywą 
oddolną - mieszkańców.

Aby zagłosować należy:
• Zarejestrować się na stronie: 

www.podworko.nivea.pl
• Potwierdzić konto na swoim 

adresie e-mail
• Głosować codziennie na loka-

lizację z gminy Dopiewo
Teraz wszystko w rękach głosujących. 

Pokażmy, że potrafimy integrować się 
wokół sprawy i wspólnymi siłami wygrać 
podwórko dla dzieci. Takie podwórko 
może być przestrzenią służącą nie tylko 
małym mieszkańcom Skórzewa. 

Przeszłość dostarcza nam wielu 
dowodów na to, że warto wierzyć w 

Podwórko – liczy się każdy głos

powodzenie tego typu inicjatyw i konse-
kwentnie walczyć o zwycięstwo – głosując 
każdego dnia. Przykładem zwycięskich 
inicjatyw oddolnych mogą być: „Koloro-

we Boisko” w Dąbrowe, „Szkoła Małego 
Inżyniera” w Dąbrówce i w Skórzewie, 
„Artystyczny Przystanek” w Dąbrówce.

MJ

Lokalna Grupa Działania „Źró-
dło” przeprowadziła 9 maja 2019 r.  w 
Urzędzie Gminy Dopiewo szkolenie dla 
mieszkańców z gmin Dopiewo, Buk i Stę-
szew. Zainteresowani tematyką, którzy 
obecnością na spotkaniu odpowiedzieli 
na ogłoszenie, mogli poznać podstawy 
ubiegania się o środki na poddziałanie 
19.2  z PROW 2014-2020. 

Wielu uczestników aktywnie uczest-
niczyło w szkoleniu i chętnie zadawało 
pytania. Kierownik Biura LGD Źródło 
- Marta Kubiak odpowiadała i tłuma-
czyła zawiłości wnioskowania o dotacje.

Było to trzecie i ostatnie szkolenie  

LGD Źródło szkoliło w Dopiewie
przed naborem, który został zaplano-
wany w od 23.05.2019 r. do 6.06.2019 r. 

Zakres tematyczny naboru brzmi 
„Rozwój przedsiębiorczości” i obejmuje 
2 zagadnienia:

Założenie działalności gospodarczej: 
limit dostępnych środków 100 000 zł  
przy wysokość kwoty pomocy 50 000 
zł (premia) 

Rozwijanie działalności gospodar-
czej: limit dostępnych środków 234 
193,68 zł przy minimalnej całkowitej 
wartość operacji 50 000 zł 

Uwaga! Miejsce i tryb składania wnio-
sków: wnioski należy składać osobiście i 

bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy 
Działania „Źródło”, ul. Ratuszowa 1 pok. 
39, 64-320 Buk w dniach pracy Biura: 
od 23.05.2019 r. do 06.06.2019 r. w go-
dzinach 9.00 -14.00.

Życzymy powodzenia!
Joanna Napierała

Gmina Dopiewo aktywnie włączyła 
się w ogólnopolskie obchody „Dni Otwar-
tych Funduszy Europejskich”. 10 maja 
2019 r. w ramach tej ogólnopolskiej akcji 
mieszkańcy gminy, planujący rozpocząć 

Dni Otwartych Funduszy Europejskich
działalność gospodarczą i przedsiębior-
czy, prowadzący już działalność, mogli 
skorzystać z konsultacji z ekspertem i 
dowiedzieć się o możliwościach pozyska-
nia dofinansowania z Unii Europejskiej. 

Konsultacje cieszyły 
się dużym powodze-
niem, dlatego w naj-
bliższym czasie usta-
limy kolejny termin. 
Już dziś serdecznie 
zapraszamy na ko-
lejne konsultacje 
do Urzędu Gminy 
Dopiewo.

JN
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informacje gminne

Spółka Wodna do Eksploatacji Wo-
dociągu w Dopiewie ma za sobą Walne 
Zgromadzenie Sprawozdawcze, które 
odbyło się 3.04.2019 r.

Przewodniczącym Walnego Zgro-
madzenia Delegaci Wybrali Czesława 
Hetmańskiego, a protokolantem - Józefa 
Marszałka. Sprawozdanie z działalności 
spółki przedstawił Czesław Hetmański, 
a sprawozdanie finansowe - Elżbieta 
Kleszcz. Protokół Komisji Rewizyjnej 
przedstawił Pan Krzysztof Kaźmierczak. 

Po krótkiej dyskusji przystąpiono 
do głosowania uchwał. Podjęte zostały 
następujące uchwały:
• Uchwała nr 1/2019 w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdań z dzia-
łalności gospodarczej i finansowej 
Spółki oraz udzielenia absolutorium 
Zarządowi na 2019 r.

• Uchwała nr 2/2019 w sprawie 
uchwalenia planu pracy oraz bu-
dżetu Spółki na 2019 r.

• Uchwała nr 3/2019 w spra-
wie ustalenia wysokości sta-
wek za dostarczaną wodę, 
opłatę stałą, zezwolenie na przy-
łącze oraz udziału członkowskiego 

Walne Zgromadzenie Spółki Wodnej

w okresie od 1 maja 2019 r. do 
30.04.2020 r.

• Uchwała nr 4/2019 w sprawie 
ustalenia za okres od 01 maja 2019 
r. do 30 kwietnia 2020 r. wysokości 
diet, ryczałtów kilometrów podróży 
służbowych odbywanych w spra-
wach Spółki oraz ekwiwalentu za 
stracony czas na prowadzenie spraw 
Spółki.

• Uchwała nr 5/2019 w sprawie 
przyznania nagród dla Zarządu i 

Komisji Rewizyjnej za szczególny 
wkład pracy w działalność Spółki 
w 2018 r.

W wolnych głosach i wnioskach dys-
kusja koncentrowała się wokół potrzeby 
pozyskania działki od Gminy Dopiewo 
przez Spółkę Wodną  pod Stację Uzdat-
niania Wody celem jej rozbudowy.

W zebraniu wziął udział Zastępca 
Wójta Gminy Dopiewo - Paweł Przepióra
Czesław Hetmański, Przewodniczący  

Zarządu Spółki Wodnej

Pod znakiem zapytania stoi dalsze 
świadczenie usług przez NZOZ Prima 
Med. W Dopiewie, mieszczącej się przy 
ul. Łąkowej 2, w zakresie tzw. punktu 
nocnej i świątecznej opieki zdrowot-
nej dla mieszkańców Gmin: Dopiewo, 
Buk, Komorniki i Stęszew. Powodem są 
niewystarczające środki przekazywane 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia . In-
terweniowali w tej sprawie Wójt Gmi-
ny Dopiewo – Adrian Napierała i poseł 
Bartłomiej Wróblewski.

Obecny kontrakt na prowadzenie ta-
kiego punktu NZOZ Prima Med podpi-
sała z Narodowym Funduszem Zdrowia 
Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim 
w Poznaniu obowiązuje do 30.06.2021 
r. (od 1.10.2017 r. i jest drugim kontrak-
tem– wcześniejszy zawarty w 2014 r.).  

- Od roku na punkcie nie zarabiam 
i jeszcze muszę dokładać z własnej kie-
szeni. Koszty godziny lekarza wzrosły 

NZOZ Prima Med 
o 100%, za mniejsze pieniądze nikt nie 
chce pracować.  Kilkakrotnie rozmawia-
łem z NFZ-em i nie usłyszałem żadnych 
konkretów. Dlatego poprosiłem Wójta 
o wsparcie w negocjacjach z NFZ-em 
– mówi dr Ahmed Faza z NZOZ Prima 
Med. – Wszystkim nam powinno zale-
żeć na jakości usług  medycznych, na 
tym by nasz punkt nocnej i świątecznej 
opieki zdrowotnej funkcjonował dalej. 
Odległość dzieląca nas do szpitali na 
ul. Lutyckiej lub Przybyszewskiego jest 
duża, więc oczekiwanie na przyjęcie trwa 
kilka godzi więcej – dodaje.

Przychodnia NZOZ Prima Med w 
Dopiewie, zwróciła się do Wójta Gmi-
ny Dopiewo o wsparcie w negocjacjach. 
Między  14 marca a 2 kwietnia odbyły się 
spotkania przedstawicieli samorządu i 
NZOZ z  przedstawicielami Wielkopol-
skiego Oddziału Wojewódzkiego Naro-
dowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu. 

NFZ obiecał przeanali-
zować sytuację. Trud-
ności dotyczą nie tylko 
Przychodni Prima Med 
w Dopiewie. Oprócz 
przedstawienia zasad 
funkcjonowania punk-
tów nocnej i świątecz-
nej opieki zdrowotnej, 
omówiono ewentualne 
możliwości poprawy 
sytuacji podmiotów 

prowadzących takie  świadczenia.   
W podobnej sytuacji jest więcej placó-
wek – m.in. przychodnia w Swarzędzu 
i przy ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu.

Wójt Gminy Dopiewo – Adrian Na-
pierała zwrócił się z prośbą o wsparcie 
starań samorządowych, mających na celu 
poprawę sytuacji m.in. NZOZ Prima Med 
w Dopiewie , do posła Bartłomieja Wró-
blewskiego, który interweniował w WOW 
NFZ (pismo, jakie otrzymał 8.04.2019 r. 
od dyr. WOW NFZ Agnieszki Pachniarz. 

WOW NFZ wskazał, w odpowiedzi 
do posła Bartłomieja Wróblewskiego, 
na podstawę prawną świadczenia usług 
przez NZOZ Prima Med i poinformował, 
że w przypadku rezygnacji ze świadcze-
nia usług przez ten NZOZ, obowiązuje 
3-miesięczny okres wypowiedzenia. W 
takiej sytuacji WOW NFZ wyłoni nowego 
świadczeniodawcę. Choć to nadal sytu-
acja hipotetyczna, to gdyby zaistniała, 
może okazać się, że mieszkańcy Gminy 
Dopiewo i Gmin sąsiednich, korzystający 
z usług tej Przychodni,  będą zmuszeni 
zmienić swoje wieloletnie przyzwycza-
jenia i szukać pomocy w innym miejscu.

Prowadzący NZOZ Prima Med dr 
Ahmed Faza z nadzieją czeka na ko-
lejne spotkanie. Spotkanie, które było 
zapowiedziane na 24.04.2019 r., NFZ 
przełożył na 29 maja.2019 r.

AM, fot. B. Spychała
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bezpieczeństwo

Komisariat Policji w Dopiewie odno-
tował w marcu i kwietniu następujące 
wydarzenia:

Zdarzyło się w marcu

-  Nietrzeźwi kierujący:
-  25.03.2019 - Gołuski – PPO – wynik 

– 0.36 mg/l.
-  25.03.2019 – Gołuski – PPO – wy-

nik – 0.43 mg/l.
-  8.03.2019 – Konarzewo – wynik – 

0,62 mg/l.
-  Posiadanie marihuany: 7.03.2019 – 

Zakrzewo, 0.27 grama – zatrzymanie.
-  Kradzież kaparko – ładowarki  – 

15.03.2019 – Dąbrowa.
-  Kradzież 4 felg aluminiowych 18 

cali od Mercedesa – 24.03.2019 – 
Zakrzewo.

-  Kradzież 2 rowerów Gazelle – 

15.03.2019 – Dąbrówka.
-  Kradzież pojazdu – Renault Megane 

/2016 rok/ - 14.03.2019 – Skórzewo.
-  Kradzież pojazdu – Renault Talisman 

/2016 rok/ - 05.03.2019 – Dąbrówka.
-  Włamanie do domu – 05.03.3019 

– Dąbrówka.
-  Odnaleziony pojazd – Ford Kuga, 

rocznik 2016.

Zdarzyło się w kwietniu

-  Posiadanie marihuany: - 1.04.2019 – 
Dopiewo, 1.27 grama – zatrzymany.

-  Kradzież dwóch zagęszczarek z terenu 
budowy  – 16.04.2019 – Dąbrówka.

-  Kradzież agregatu gaśniczego – 
23.04.2019 – Dąbrówka.

-  Kradzież roweru Author – 18.04.2019 
– Palędzie.

Kronika Policyjna -  Kradzież pojazdu – Renault Espase, 
rocznik 2016 - 05.04.2019 – Dąbrowa.

-  Kradzież pojazdu – Renault Master, 
rocznik 2015 - 13.04.2019 – Skórze-
wo.

-  Kradzież pojazdu – Renault Megane, 
rocznik 2018 - 18.04.2019 – Skórze-
wo.

-  Kradzież pojazdu – Renault Master, 
rocznik 2016 - 29.04.2019 – Skórze-
wo.

-  Kradzież pojazdu – Citroen DS3, 
rocznik 2010 - 30.04.2019 – Do-
piewiec.

-  Kradzież pojazdu – Renault Talisman 
/2017 rok/ - 30.04.2019 – Skórzewo.

-  Włamanie do apteki – 24.04.3019 
– Skórzewo.

-  Włamania do kontenera budowla-
nego – 03.04.2019 – Zakrzewo.

 st. asp. Przemysław Waliński, 
Kierownik Ogniwa Prewencji 

Komisariatu Policji  w Dopiewie 

299 razy interweniowała w marcu 
a 309 razy w kwietniu 2019 r. dopiew-
ska Straż Gminna. Najwięcej w tym 
dwumiesięcznym okresie było kontroli 
porządkowych– odpowiednio: 119 i 99 
(spalanie odpadów, numery porządkowe, 
kanalizacja). Na 2 miejscu pod względem 
częstotliwości występowania uplasowały 
się kontrole ruchu drogowego –  75 i 64 
(parkowanie i zajęcia pasa drogowego), 
a także kontroli bezpieczeństwa – 61 i 
110 (placówek oświatowych, obiektów 
komunalnych, placów zabaw, parków) 
. Zwierząt dotyczyło po 36 interwencji 
w marcu i w kwietniu.                                                                                                           

Wybrane interwencje                   
• 7.03.2019 - Trzcielin, ul. Leśne 

Kronika Straży Gminnej
Zacisze, podrzucenie dużej ilości 
popiołu na teren leśny -ustalono 
i ukarano sprawcę wykroczenia.

• 19.03.2019 -Skórzewo, ul. Działko-
wa, spalanie w piecu materiałów 
niedozwolonych, tzn. odpadów - 
ukarano sprawcę wykroczenia.

• 20.03.2019 - Zakrzewo, ul. Ir-
landzka, porozsypywane worki z 
produktów budowlanych zalegające 
na terenie drogi – ustalono i ukarano 
sprawcę wykroczenia.

• 21.03.2019 - Dąbrowa, ul. Szkolna, 
spalanie w piecu materiałów nie-
dozwolonych – ustalono i ukarano 
sprawcę wykroczenia.

• 27.03.2019 - Dąbrówka, ul. Malino-
wa, zanieczyszczenie drogi gminnej 

przez pojazdy z budowy - ustalono 
i ukarano sprawcę wykroczenia.

• 9.04.2019 - Skórzewo, ul. Skórzew-
ska, spalanie odpadów niedozwolo-
nych w ognisku - sprawcę ukarano 
mandatem karnym.

• 11.04.2019 - Zakrzewo,  ul. Długa, 
zanieczyszczenie drogi przez pojazd 
wiozący beton - sprawcę ukarano 
mandatem karnym.

• 14.04.2019 - Dopiewiec, ul. Leśna 
- zanieczyszczenie miejsca par-
kingowego, wyciek oleju z pojaz-
du - sprawcę ukarano mandatem 
karnym.

• 26.04.2019 - Zakrzewo, ul. Sosno-
wa – podrzucanie śmieci bytowych 
pod kosze uliczne -sprawcę ukarano 
mandatem karnym.

Tomasz Strugacz, Strażnik Gminny

Oklejanie drzew i słupów trakcji elek-
trycznej jest wykroczeniem z art. 63a 
kodeksu wykroczeń. Proceder się nasila. 
W miejscach niedozwolonych naklejane 
są reklamy i ogłoszenia, nierzadko zawie-
rające dane naklejającego. Umieszczanie 
ogłoszeń na drzewach często powoduje 

Nie oklejaj drzew i słupów elektrycznych!
ich uszkodzenie. Odpadające z słupów 
i drzew ogłoszenia z czasem powodują 
nieporządek wokół miejsca ich umiesz-
czenia. Zwracamy się z prośbą do osób 
chcących wywiesić  ogłoszenie na terenie 
naszej Gminy o robienie tego w miejscach 
do tego wyznaczonych. Przypominamy, 

że na terenie Dopiewa i Skórzewa znaj-
dują się słupy ogłoszeniowe , natomiast 
w pozostałych miejscowościach tablice, 
na których każdy może umieścić swoje 
ogłoszenie. 

TS

Szanuj las!
Wjeżdżanie do lasu pojazdami i 

zanieczyszczanie lasu to nierzadkie 
wykroczenia, występujące na terenie 
naszej Gminy, których popełnienie może 

skutkować mandatem nałożonym przez 
Straż Gminną.

Art. 161 kodeksu wykroczeń: Kto, nie 
będąc do tego uprawniony albo bez zgody 
właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża 
pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub 
motorowerem do nienależącego do niego 

lasu w miejscu, w którym jest to niedo-
zwolone, albo pozostawia taki pojazd w 
lesie w miejscu do tego nieprzeznaczo-
nym, podlega karze grzywny.

Art. 162. § 1. kodeksu wykroczeń: Kto 
w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę 
albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, 
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bezpieczeństwo

złom, padlinę lub inne nieczystości, albo 
w inny sposób zaśmieca las, podlega ka-
rze grzywny albo karze nagany.

 § 2. Jeżeli czyn sprawcy polega na 
zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu 
do gruntu w lasach lub w inny sposób 

składowaniu w lesie odpadów, sprawca 
podlega karze aresztu albo grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia 
określonego w § 1 można orzec nawiązkę, 
a w razie popełnienia wykroczenia okre-
ślonego w § 2 orzeka się nawiązkę — do 

wysokości równej kosztom rekultywacji 
gleby, oczyszczenia wody, wydobycia, 
wykopania, usunięcia z lasu, a także 
zniszczenia lub neutralizacji odpadów.

Tomasz Strugacz, Strażnik Gminny

O „Krajowej Mapie Zagrożeń i Bez-
pieczeństwa” przypomnieli policjanci 
uczestnikom dorocznej debaty, jaka 
odbyła się w Dopiewie 10.04.2019 r. 
Ta mapa to ogólnopolski serwis inter-
netowy, umożliwiający każdemu wska-
zywanie policji miejsc, gdzie występują 
niebezpieczeństwa. Nikt  nie zna lepiej 
miejscowości niż jej mieszkańcy, którzy 
codziennie „patrolują” okolicę, w której 
wiodą codzienne życie i „prowadzą ich 
regularne obserwacje”, dlatego potrafią 
dostrzec niepokojące zjawiska i nowe 
zagrożenia, gdy się tylko pojawią.

Debaty z cyklu „Porozmawiajmy 
o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie 
wpływ” policja organizuje w gminach, 
w których znajdują się komisariaty. To 
drugie tego typu wydarzenie w gmi-
nie Dopiewo, która od 2017 r. posiada 
własny komisariat policji. Powstał on 
dzięki współfinansowaniu samorządu 
gminnego, powiatowego i policji. 

W debacie wzięło udział 40 osób, 
wśród których byli mieszkańcy, przedsta-
wiciele samorządu, oświaty i policjanci z 
Komendy Miejskiej Policji i Komisariatu 
w Dopiewie. To niewiele jeśli wziąć pod 
uwagę blisko 30-tysięczną populację 
gminy Dopiewo. 

Debatowali o bezpieczeństwie 

Wśród poruszanych tematów prym 
wiodły włamania i przekraczanie prędko-
ści, na drogach asfaltowych i gruntowych. 
Mieszkańcy zwracali także uwagę na zbyt 
rzadkie patrole piesze policji w rejonach 
zagrożeń, parkowanie samochodów w 
miejscach niedozwolonych – blokujące 
przejazd innym, spożywanie alkoholu w 
miejscach publicznych i jego sprzedaż 
osobom nieletnim, pozostawione bez 
opieki dzieci i młodzież, a także nar-
kotyki. Jak przed rokiem, na debacie 
zgłoszono uciążliwe i niebezpieczne 

nielegalne, nocne wyścigi samocho-
dowe na drodze wojewódzkiej 307 (ul. 
Bukowskiej) i uprawianie motocrossu 
w lasach Dąbrówki. 

Trzeba mieć nadzieję, że niska fre-
kwencja mieszkańców na spotkaniu jest 
jedynie znakiem czasu, i chętniej będą 
wykorzystywać do zgłaszania policji  
serwis internetowy „Krajowej Mapy 
Zagrożeń i Bezpieczeństwa”, nie zapo-
minając o numerach telefonów 997 i 112.

Adam Mendrala,
 fot. Michał Juskowiak

1900 prosiaków spłonęło 13 
maja 2019 r. w jednej z tuczarni 
firmy Agri Plus Sp. z o.o. w Więc-
kowicach. Na szczęście ofiar wśród 
ludzi nie było. 

Kłęby gęstego dymu widać było z 
Poznania. W akcji gaszenia pożaru 
wzięło udział ponad 100 strażaków z 
28 zastępów jednostek PSP i OSP, w tym 

Świnie spłonęły żywcem
wszystkich z terenu Gminy Dopiewo – z 
Dopiewa, Palędzia i Zakrzewa.  Ogień 
pojawił  się ok. godz. 15, szybko zajmu-
jąc jedną z hal o powierzchni ok. 3 tys. 
m²,  oddzielonych polem uprawnym od 
drogi wojewódzkiej 307 (przedłużenie 
ul. Bukowskiej).  Dostęp do płonącej 
świniarni był utrudniony. Konstruk-
cja dachu nie wytrzymała i runęła na 

zwierzęta. Zadaniem strażaków było nie-
dopuszczenie do rozprzestrzenienia się 
ognia na sąsiednie chlewnie i zatrucia 
znajdujących się w nich zwierząt. Nie 
udało się uratować prosiaków z hali, którą 
doszczętnie strawił ogień. Straty okazały 
się dotkliwe dla firmy prowadzącej tucz 
w Więckowicach. 

Jedną z hipotez na temat przyczyn 
powstania źródła ognia jest zwarcie in-
stalacji elektrycznej. Trudno w tej chwili 
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gaśnicze / fundusze zewnętrzne

Twórz z nami  
„Czas Dopiewa”

Zapraszamy Państwa do współ-
tworzenia czasopisma, teksty, zdjęcia, 
informacje o wydarzeniach, tematy któ-
rymi warto się zająć można przesyłać 
na adres: czas@dopiewo.pl

spekulować, czy prawdziwą. Odpowiedzi 
na pytania dotyczące przyczyn pożaru 
mają dać czynności wyjaśniające. Dla-
czego przy tak intensywnie prowadzonej 
hodowli trzody chlewnej, z jaką mamy 
do czynienia w Więckowicach, nie za-
działał monitoring przeciwpożarowy, w 
porę alarmując obsługę? 

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, 
dzień po pożarze na miejscu zdarzenia, 
gdzie pozostały fragmenty zawalonej hali 
i spalone ciała prosiąt, prowadzone były 
prace porządkowe. Dostępu na teren fir-
my Agri Plus strzegła firma ochroniarska, 
uniemożliwiając wizję lokalną pogorze-
liska, którego dogaszanie zakończyło się 
nocą z 13 na 14 maja.

AM, fot. OSP Palędzie, OSP Buk

11 maja uroczyście przekazano nowe 
wozy bojowe i quada dla Ochotniczych 
Straży Pożarnych.  

Jednostki Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Dopiewie i w Zakrzewie, 
wzbogaciły się o nowe samochody ratow-
niczo gaśnicze. Wartość zakupionego dla 
nich sprzętu wyniosi ponad 1,26 mln zł, 
z czego blisko połowa kosztów została 
pozyskana z dofinansowania, pozostałą 
część zapłaciła Gmina Dopiewo. Z kolei 
jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 

Przekazanie wozów

w Palędziu wzbogaciła się o quada ra-
tunkowego z torbą R1 - o wartości po-
nad 44.000 zł, w ramach zwycięskiego 
projektu w ubiegłorocznej edycji Do-
piewskiego Budżetu Obywatelskiego 
pn. „Sport i Bezpieczeństwo”.

W lipcu 2018 r. Jednostki OSP Dopie-
wo i OSP Zakrzewo, przy wsparciu mery-
torycznym pracowników z Urzędu Gminy 
Dopiewo, wystąpiły o dofinansowanie 
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Po-
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informacje gminne

znaniu na zakup samochodów 
wraz z osprzętem. Samochody 
zostały wyposażone zgodnie ze 
standardami Komendy Głównej 
Państwowej Straży Pożarnej dla 
tego typu pojazdów.

Wozem zakupionym dla 
OSP Zakrzewo jest Ford 
TRANSIT 2.0 TDCI, o war-
tości 358 tys. zł,  z czego do-
tacja ze środków WFOŚiGW 
w Poznaniu wyniosła 175 tys. zł, 
natomiast 183 tys. zł to środki 
własne Gminy Dopiewo. Ford 
TRANSIT to lekki samochód 
ratowniczo-gaśniczy typu kontener, 
z silnikiem o mocy 170 KM i podwójnym 
napędem szosowym 4x2, a także 
200-litrowym zbiornikiem wody.

Średnim samochodem ratowniczo-
gaśniczym STOLARCZYK/MAN od 
niedawna dysponuje z kolei jednostka 
OSP Dopiewo. Jego wartość to 906 
264 zł, z czego 220 tys. zł to dotacja ze 
środków WFOŚiGW w Poznaniu, 200 

tys. zł to dotacja ze środków Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, 
a 486 264 zł to dofinansowanie ze 
środków własnych Gminy. MAN waży 
16 ton a jego wysokość wynosi 3,3 m. 
Posiada silnik o mocy 290 KM, napęd na 

cztery koła, 6-osobową kabinę 
i manualną skrzynię biegów. 

Oprócz przekazania kluczy-
ków do nowej floty, zasłużeni 
strażacy otrzymali honorowe 
odznaczenia za wysługę lat 
w ochotniczej i wymagają-
cej służbie. 

W uroczystości udział 
wzięli: Adrian Napierała - Wójt 
Gminy Dopiewo, Bartłomiej 
Wróblewski - Poseł na sejm, 
Tomasz Łubiński - Wicestarosta 
powiatu poznańskiego, bryg. 
dr.inż. Jacek Michalak - Ko-

mendant Miejski Państwowej Straży 
Pożarnej w Poznaniu, radni i sołtysi 
Gminy Dopiewo, pracownicy Urzędu 
Gminy oraz mieszkańcy. 

Tekst i fot. Michał Juskowiak

Podczas Dni Gminy Dopiewo,  oprócz 
atrakcji artystycznych, rozrywkowych i 
kulinarnych, będzie można się przebadać. 
Punkt medyczny zostanie zlokalizowany 
pod wiatą na placu gminnym przy ul. 
Łąkowej i Wyzwolenia. Zapraszamy  w 
sobotę 22.06.2019 r. Badania, jak w po-
przednich latach, będą dla  mieszkańców 
Gminy Dopiewo bezpłatne. Organiza-
torem akcji jest Urząd Gminy Dopiewo.

Przebadaj się na festynie
Zakres badań:

-  badanie EKG,
-  badanie oceny ukrwienia kończyn 

dolnych,
-  pomiar poziomu cholesterolu,
-  pomiar poziomu glukozy,
-  pomiar ciśnienia krwi,
-  pomiar tętna i saturacji,

- obliczanie wskaźnika BMI,
-  porady dietetyka,
-  konsultacje lekarskie,
-  diagnozy pod kątem ryzyka zacho-

rowania na chorobę niedokrwienną 
serca oraz zawału mięśnia sercowego,
Każdy pacjent otrzyma podsumowa-

nie badań w postaci ankiety medycznej.
Więcej informacji: dopiewo.pl 

Olga Miśtak, Referat Oświa-
ty, Kultury Sportu i Zdrowia

60-lecie pożycia małżeńskiego świę-
towały niedawno dwie pary - Barbara i 
Edmund Nowakowie oraz Marianna i Jan 

Diamentowe pary
Sałata z Dopiewa. Z okazji „Diamento-
wych Godów” wizyty Jubilatom złożył 

Wójt Gminy Dopiewo - Adrian 
Napierała. Otrzymali gratu-
lacje, kwiaty i kosz obfitości. 

Barbara i Edmund Nowak 
przeżyli razem 60 lat. Związek 
małżeński zawarli 1 kwiet-
nia 1959 r. w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w Dopiewie. Ich 
miłość rozkwitła na wiosnę, 
przypadkiem, w drodze do 
pracy…. Poznali się w pociągu. 
Pani Barbara jeździła koleją 
do pracy w Poznaniu z Opa-
lenicy. Pan Edmund wsiadał 
do tego samego wagonu na 
stacji w Dopiewie, też jeździł 
pociągiem do pracy. I tak za-
iskrzyło. Wspólnie wychowali 
4 dzieci: 3 córki i syna, który 
jako najmłodszy z rodzeństwa 
pozostał na ojcowiźnie. Do-
czekali się 8 wnuków i 2 
prawnucząt. Wspólnie pro-
wadzili gospodarstwo rolno 
- hodowlane. Pan Edmund 

przez ostatnie 10 lat pracował w bran-
ży budowlanej. Pani Barbara zajmowała 
się wychowywaniem dzieci i pracą w polu. 

Marianna i Jan Sałata z Dopiewa 
ślubowali sobie miłość i wierność 15 
kwietnia 1959 r. w Urzędzie Stanu Cy-
wilnego w Dopiewie. Jak się poznali? 
Na potańcówce w Dopiewie. Pan Jan był 
trębaczem w kapeli. Grał na niejednym 
weselu i zabawie tanecznej. Czarną wołgą 
sąsiada woził młode pary do ślubu. Przede 
wszystkim był piekarzem związanym z 
gminnymi piekarniami. Jego specjal-
nością było wyrabianie zakwasu w Ra-
wie, gdzie pracował 8 lat. W „piekarni 
u Nowaczyka” wrzucał chleb do pieca 
przez 12 lat. Pani Marianna pracowała 
w szkole jako pomoc i zajmowała się 
wychowaniem 3 synów. Jubilaci docze-
kali się 8 wnuków i 4 prawnuków. Jak 
sami mówią są zgodnym i szczęśliwym 
małżeństwem. 

Gratulujemy imponującego Jubi-
leuszu, życzymy szczęścia, zdrowia 
i pomyślności na kolejne, wspólnie 
spędzone lata.

Tekst i fot. Beata Spychała

Państwo Barbara i Edmund Nowakowie

Państwo Marianna i Jan Sałata
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historia / kultura

Wiosna to czas, kiedy szczególnie 
odżywa pamięć o pomordowanych 
w 1940 r. w Katyniu, oficerach polskich. 
10 kwietnia minęło w tym roku 9 lat od 
Katastrofy Smoleńskiej. Wspomniany 
„Marsz Pamięci” to wieloletnia inicjatywa 
polegająca na wyjeździe do Smoleńska 
i Katynia młodzieży kilku wielkopolskich 
szkół średnich. Na miejscu, młodzież 
polska, wspólnie z rosyjskimi rówie-
śnikami, uczestniczy w przemarszu ze 
stacji kolejowej Gniezdowo do Memoriatu 
Katyńskiego. 

Gdy okazało się możliwe i moje 
uczestnictwo w „XIII Marszu Pamięci”, 
zorganizowanym przez Stowarzyszenie 
Memoramus, nie mogłem nie skorzystać 
z  okazji. 

Wyprawa rozpoczęła się rano 2. 
kwietnia pod Poznańskimi Krzyżami. 
Ponieważ obecnie nie jest możliwy prze-
jazd do Rosji przez Białoruś, trzeba jechać 
okrężnie przez Litwę i Łotwę. Dwa auto-
kary pokonały odległość 1500km, przez 

XIII Marsz Pamięci
Białystok, Kowno, Dyneburg (nocleg), 
do Smoleńska. 

Od granicy obwodu smoleńskiego 
eskortował nas policyjny radiowóz na 
sygnale. Był również 
krótki program zwie-
dzania, Dyneburga, 
Kowna i Smoleńska, 
ale oczywiście upa-
miętnienie poległych 
było najważniejsze. 
W sobotę każdy 
z uczestników dostał 
zdjęcie rozstrzelanego 
oficera. Naszym zada-
niem było znalezienie 
jego tabliczki na tere-
nie „Memoriału” i za-
palenie znicza. 

Uroczystości nie-
dzielne rozpoczęły się 
na stacji kolejowej 
Gniezdowo. Śladem ostatniej drogi 
pomordowanych, wspólnie z Rosja-

nami, przeszliśmy 
do „Memoriału Ka-
tyńskiego”, gdzie 
po przemówieniach 
i geście pojednania 
młodych Polaków 
i Rosjan, przeszli-
śmy na Polski Cmen-
tarz Wojenny.

Tam, w atmosfe-
rze głębokiej refleksji 
i pamięci, złożyliśmy 
kwiaty i zapaliliśmy 
znicze. Trzeba przy-
znać że trudno zna-
leźć słowa, aby wy-
razić uczucia, jakie 
towarzyszyły mi w 

tych chwilach,  szczególnie po pierw-
szych taktach Mazurka Dąbrowskiego. 
Przyznam, że atmosfera tego miejsca po-
dobna była do tej, której doświadczałem 
wielokrotnie na terenie naszej Gminy, 
odwiedzając miejsce, które geograficznie 
jest  bliskie mieszkańcom Naszej Gmi-

ny, choć niewielu je nawiedza. Myślę 
o kwaterach pomordowanych w Lesie 
Palędzko- Zakrzewskim.  Jest coś szcze-
gólnego w rozmyślaniu o ofiarach jednego 
i drugiego mordu. Sposób mordowania 
był identyczny,  cel był ten sam - wymor-
dowanie elity polskiego społeczeństwa. 
Warto o obu tych miejscach pamiętać…

W tym miejscu apeluję szczególnie do 
mieszkańców Gminy Dopiewo. Wiem, że 
wyjazd do Smoleńska jest dosyć trudnym 
przedsięwzięciem, ale może w chwilach 
ważnych, gdy mówimy o ofiarach, hi-
storii, patriotyzmie, wystarczy pójść na 
spacer  - kilkaset metrów od domu, prze-
jechać samochodem  parę kilometrów, 
by zapalić znicz, złożyć hołd i oddać się 
rozmyślaniu o tym, że abyśmy dzisiaj 
mogli cieszyć się wolnością, nasi po-
przednicy musieli ponieść największe 
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ofiary. Obojętnie czy w Katyniu, czy 
w Lesie Palędzko- Zakrzewskim, czy 
gdziekolwiek. Nasze współczesne spo-
ry nie mają najmniejszego znaczenia.

Wracając do wyjazdu, odwiedziliśmy 
jeszcze smoleńskie lotnisko, aby pokło-
nić się w miejscu katastrofy samolotu 
z Polską delegacją z  2010 r. Zmieniła 
się dostępność do tego miejsca, ponie-
waż Rosjanie wybudowali ogrodzenie, 
którego jeszcze niedawno tutaj nie było. 
Tu ukłon dla osób które organizowały 

nasz wyjazd, bowiem czekała na nas 
otwarta przez miejscową policję brama. 
Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy, 
dla mnie jedno jest cenne. Przez cały 
wyjazd, a uczestniczyło w nim przeszło 
150 osób, nie padło ani jedno zdanie na 
temat przyczyn katastrofy.

Biorąc więc pod uwagę, że ofiary re-
prezentowały cały przekrój polityczny 
naszego społeczeństwa, przemilczenie 
własnych poglądów było dobrym roz-
wiązaniem. 

Na koniec coś dla pokrzepienia serc. 
Jestem głęboko poruszony, postawą, za-
chowaniem i poziomem uczniów, którzy 
brali udział w tym wyjeździe, niewyklu-
czone, że również mieszkańców naszej 
gminy. Dali się poznać jako wspaniali 
inteligentni młodzi ludzie, utalentowani 
i o wielu pasjach. Spotykania takich „na 
drodze w przyszłość” wszystkim życzę.

Tekst i fot. Jan Bąk,  
Radny Gminy Dopiewo

Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na 
tablicę nagrobną, wmurowaną w ścianę 
kaplicy na cmentarzu w Konarzewie, do-
tyczącą Juliana Ferdynanda Popławskie-
go. Na tablicy znajduje się napis o treści: 

Podpis F. Popławskiego pod listem z 18 lipca 1887 r.

Płyta nagrobna w ścianie kaplicy
„Ś.P. Julian Ferdynand 
Popławski / urodzony 
na Żmudzi / przeżył lat 
69 / umarł 25 grudnia 
1889”.

Julian Ferdynand 
Popławski, jak wskazu-
je zapis na tablicy pocho-
dził rodem ze Żmudzi. W 
Wielkopolsce nie posiadał 
rodziny. Urodził się około 
1820 r. w rodzinie szla-
checkiej prawdopodobnie 
herbu Trzaska. Zmarł w 
Konarzewie 25 grudnia 
1889 r. o godzinie 2 nad 
ranem. Przez ponad 20 
lat pracował w majątku 
Konarzewo jako kasjer. Był osobą cenioną 
i lubianą, wielokrotnie występował jako 
świadek na ślubach mieszkańców parafii 

Konarzewo. Zachowało się kilka listów 
adresowanych do niego, jak też list wysłany 
przez niego – wszystkie dotyczą spraw 
finansowych. 

Po jego śmierci, zarządca majątku Ko-
narzewo – dr Józef Stasiński, zamieścił 
w „Dzienniku Poznańskim” z 31 grudnia 
1889 r., następującą informację: „Dnia 25 
b.m. zakończył życie w Konarzewie pod 
Poznaniem Ferdynand Popławski, kasyer 
dominialny, liczący lat przeszło 70. Ponie-
waż zmarły miał rodzinę na Żmudzi i na 
Litwie zamieszkałą, której miejsce poby-
tu jest mi nieznane, upraszam wszystkie 
pisma polskie periodyczne, a mianowicie 
pisma wychodzące pod panowaniem ro-
syjskim o zamieszczenie wiadomości o 
śmierci Ferdynanda Popławskiego”.   

dr Piotr Dziembowski,  
Wiceprzewodniczcy Rady 

Gminy Dopiewo
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To w a r z y s t w o 
Przyjaciół Ojca Ma-
riana Żelazka z Pa-
lędzia, Proboszcz 
Parafii w Dąbrówce 
i Sołtys Palędzia za-
prosili mieszkańców 
Palędzia i całej Gminy 
Dopiewo do wspólne-
go uczczenia 13 rocz-
nicy śmierci nestora 
polskich misjonarzy, 
który pierwsze lata ży-
cia spędził w Palędziu. 

28 kwietnia 2019 
r. w kaplicy w Dąbrów-
ce została odprawiona 
msza św. w intencji 
beatyfikacji zasłużo-
nego werbisty, który 
za bezinteresowną 
służbę potrzebującym 
– biednym i trędowa-
tym w Indiach, został 
nominowany do Na-
grody Nobla. 

- Nasze obchody 
uświetnił rektor seminarium w Chlu-
dowie o. Jan Wróblewski SVD, który 
przewodniczył mszy św. Jest on za-
fascynowany osobą Ojca Mariana. Z 
jego  inicjatywy powstaje w Chludowie 
muzeum poświęcone misjom znanego 
misjonarza. Częścią uroczystości była 
modlitwa i złożenie kwiatów pod obe-
liskiem w Palędziu. Spotkanie zakoń-

Wspominali Ojca Mariana Żelazka

czyło się błogosławieństwem, wspólnym 
zdjęciem i zaproszeniem do działań na 
rzecz misji – relacjonuje Aldona Muszak 
z Towarzystwa Przyjaciół o. Mariana 
Żelazka w Palędziu.

Ubiegły rok był rokiem 100-lecia 
urodzin zakonnika. Wówczas rozpoczął 
się proces jego beatyfikacji. Samorząd 
Gminy Dopiewo nadał wówczas rondu 
przy kościele w Skórzewie imię Ojca Ma-

riana Żelazka. Na pograniczu Palędzia 
i Gołusek, w miejscu, gdzie kiedyś znaj-
dował się dom rodzinny duchownego, w 
którym przyszedł na świat jako siódme z 
szesnaściorga dzieci Żelazków, odsłonięta 
została pamiątkowa tablica przybliżająca 
tę niezwykłą postać.

AM, fot. Archiwum Marii Popowskiej

Do jakiego sądu należy złożyć 
pozew? Jakie są koszty postępo-
wania sądowego? 

Rozwód (cz. 2) Orzeczenie rozwodu jest możliwe 
w przypadku wystąpienia zupełnego i 
trwałego rozkładu pożycia małżeńskie-
go. Decyzja o rozwodzie powinna być 
przemyślana, bowiem rozstrzygnięcie 
sądu jest ostateczne i nieodwracalne. 

Właściwym do rozpoznania sprawy 
o rozwód jest Sąd Okręgowy, w okrę-
gu którego małżonkowie mieli ostatnie 
miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z 
nich w okręgu tym dalej zamieszkuje. W 
przypadku braku tej podstawy, właściwy 
jest sąd miejsca zamieszkania małżonka 
pozwanego. Gdy miejsca zamieszkania 
pozwanego nie da się określić (np. jest 
nieznane), wówczas właściwy będzie sąd 
miejsca zamieszkania powoda. 

Opłata od pozwu wynosi 600 zł. 
Kwota ta może ulec zmniejszeniu, je-
żeli strony rozwiodą się bez orzekania 
o winie, sąd wówczas zwraca 300 zł.  
Koszty procesu wzrosną, gdy w jego 
toku konieczna będzie opinia biegłych 
dotycząca małoletnich dzieci, wywiad 
kuratora, bądź małżonkowie będą składać 
zażalenia na postanowienia wydawane 

w toku postępowania, itp. 
W przypadku trudnej sytuacji 

materialnej, można złożyć wniosek o 
zwolnienie od kosztów sądowych, w 
tym opłaty od pozwu oraz wyznacze-
nie pełnomocnika z urzędu, co jednak 
wydłuży rozpoznanie sprawy. Do pozwu 
należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty 
sądowej (600 zł), odpis aktu małżeń-
stwa, odpisy aktów urodzenia małol. 
dzieci oraz ewentualnie dokumenty, 
które powołuje się w treści pozwu jako 
dowód na określone twierdzenia (np. 
niewierność małżonka, na utrzymanie 
domu, czy dzieci). 

Warto pamiętać, żeby w pozwie o 
rozwód zamieścić wniosek o zabezpie-
czenie alimentów, kontaktów z dziećmi, 
pieczy nad nimi, wówczas na czas trwa-
nia procesu sąd tymczasowo reguluje 
powyższe kwestie, aby uchylić spory w 
tym zakresie.

Marta Ast – adwokat
AST – Adwokaci.  

Kancelaria Adwokacka
www.ast-adwokaci.pl

22 maj 2019



wolontariat / psychologia

Grupa Integracyjna „Lubimy być 
razem” nadal działa, choć zmienił się 
nieco skład osobowy. Wolontariuszami 
są już nie tylko gimnazjaliści, ale – po 
reformie oświaty – także ósmoklasiści, 
a nawet szóstoklasiści. Grupa powstała 
28 lutego 2003 r. i od 16 lat spotykamy 
się w rytmie comiesięcznym. Skrzydeł 
dodaje nam możliwość składania pro-
jektów w Urzędzie Gminy w Dopiewie, 
dzięki czemu zyskujemy finanse na re-
alizację ciekawych pomysłów. 

Spotkanie wrześniowe zawsze ma 
charakter towarzysko-organizacyjny. Za-
czynamy od Mszy świętej, co jest naszą 
tradycją, Podobnie było i tym razem. 
Pokrzepieni duchowo, przeszliśmy do 
szkoły, gdzie Podopieczni i wolontariusze 
wykonywali prace plastyczne „Wspo-

mnienia z wakacji”, a rodzice mogli w 
spokoju porozmawiać z opiekunkami 
Grupy o planach na bieżący rok szkolny.

26 października 2018 r. to data w 
jakiejś mierze historyczna. Przybył do 
nas dr Piotr Pławuszewski, filmoznaw-
ca z UAM w Poznaniu, który stał się 
pierwszym gościem ciekawego miejsca 
w naszej szkole, nazwanego przez nas 
„Zaułkiem Polonistycznym”. Z Piotrem 
Pławuszewskim obejrzeliśmy niezwykły 
film dokumentalny „Wszystko może się 

Co słychać w „Lubimy być razem”?

przytrafić”. A następnie dyskutowaliśmy 
o tym filmie i o cechach charaktery-
stycznych produkcji dokumentalnych. 
Prawdziwym rarytasem jest dla nas 
list od autora filmu, znanego reżysera, 
pana Marcela Łozińskiego, skierowany 
do naszej Grupy.

W listopadowy wieczór wybraliśmy 
się do Muzeum Narodowego w Poznaniu 
, gdzie przygotowano dla naszej Grupy 
specjalne zajęcia. Bawiliśmy się w detek-
tywów, szukając określonych obrazów 

na podstawie minimalnych wskazówek. 
Nawet najwięksi malkontenci przyznali, 
że „w muzeum jest fajnie”.

Grudzień to czas spotkań opłatko-
wych i wizyt św. Mikołaja.  Ten kocha-
ny święty przybył i do nas – ku uciesze 
wszystkich zgromadzonych. Wysłuchali-
śmy także koncertu świątecznych przebo-
jów w wykonaniu zespołu „Oder Melody”. 
W styczniu wiele radości dało nam spo-
tkanie z panem Michałem Bartkowia-
kiem, fotoreporterem współpracującym 
z „Czasem Dopiewa”. Z zafascynowaniem 
słuchaliśmy opowieści pana Michała o 
„bezkrwawych łowach”, czyli o polowaniu 
na zwierzęta z aparatem fotograficznym. 
Obejrzeliśmy mnóstwo pięknych zdjęć, 
a następnie wszyscy chętni mogli nasze-
mu Gościowi stawiać pytania dotyczące 
jego pasji. I tak oto upłynął I semestr. 
Mamy atrakcyjne plany na drugą połowę 
szkolnego roku, ale o tym opowiemy w 
czerwcu, bo my ciągle lubimy być razem!

     
    

Maria Tomczak
Fot. Mirosława Kuźnik

Ogromnym ciosem dla każdego  
z  nas jest choroba bliskich. Ich cierpie-
nie,  starzenie się, zapadanie się w sobie, 
wreszcie zamykanie się w  niedostępnym 
dla innych świecie, jest traumatycznym  
przeżyciem całej rodziny. I choć można 
powtarzać bez końca: „Pamiętaj wszystko 
jest po coś”,  zrozumienia sensu tego 
doświadczenia, jest trudne, a czasem 
niemożliwe. Spada „na nas” zwykle 
nieoczekiwanie.

 Po okresie buntu, niezgody na okrut-
ny los, stawianiu pytań retorycznych: 
Dlaczego? Po co? W jakim celu?  -  może 

Czułość odnaleziona w cierpieniu 
przyjść zniechęcenie, depresja i  rezy-
gnacja. Przecież nikt nie umie na takie 
pytania odpowiedzieć, choć wielu z nas 
było, bądź będzie, w bardzo trudnym 
momencie. 

Wyrażam ogromny szacunek dla 
tych, którzy potrafili odnaleźć sens a 
nawet szczęście w nowej roli, jaką dla 
nich przewidział los. Chociaż oczywi-
ście,  mamy prawo do  buntu, walki ze 
sobą, ze swoimi lękami, strachem, bo gdy 
choruje członek rodziny,  życie nam się  
zmienia diametralnie. Nic nie jest już 
takie samo. Organizacja codzienności 

podporządkowana jest opiece. A prze-
rażenie i niepewność towarzyszyć będą 
już zawsze. Bunt jest więc jak najbardziej 
uzasadniony. Jednak odpowiedzialność 
dorosłego człowieka polega na tym, by 
w takich momentach stanąć na wyso-
kości zadania, sprostać obowiązkom, 
a przede wszystkim być obecnym przy 
chorej osobie. 

Po pierwsze, trzeba rozumieć, że 
choroba i śmierć wpisane są w istotę 
naszego istnienia. Po drugie, nie miejmy 
poczucia winy, że nie wszystko zorganizo-
waliśmy doskonale. Po trzecie, opiekując 
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się bliskimi, nie zapominajmy o sobie. 
To zrównoważy nasz ból, pozwoli na 
większą cierpliwość. I choć najczęściej 
jest bardzo trudno, to może choroba bli-
skich okaże się cenną lekcją życia, która 
pozwoli budować i kształtować siebie, 
odkrywać na nowo świat. Pozwoli na 
zrozumienie istoty człowieczeństwa, 
która przybiera formę praktyczną a 
nie tylko pustych deklaracji.

 

Lekcja 1      
Choroba należy do najbardziej in-

tymnych sfer człowieka, ale chory nie 
przeżywa tej intymności sam. Najczęściej 
zdany jest na częściową lub całkowitą 
pomoc innych. Dlatego tak  ważne jest 
zrozumienie jego prawa do prywatno-
ści.  Chora osoba potrzebuje, poczucia 
godności i szacunku. Mimo ograni-
czonych możliwości radzenia sobie 
ze zwykłą codziennością, pozostaje 
dorosłym człowiekiem. Zawsze o tym 
pamiętam, opiekując się swoją mamą. 
Zwracam się do Niej tak, jak przez całe 
życie, bez zdrobnień i porównywania do 
maleńkiego, bezbronnego dziecka. W  
relacjach „matka – córka” pozostajemy 
niezmiennie. 

 

Lekcja 2     
Nigdy wcześniej tak bardzo nie 

zdawałam sobie sprawy, że nie należy 

odkładać niczego na później, jak w czasie 
choroby mamy. Nauczyłam się cieszyć  
tu i teraz , czerpać radość ze zwykłej  
codzienności. Spotkania i biesiady  w 
rodzinnym lub przyjacielskim gronie są 
przeżyciami  bezcennymi. Organizuję je 
tak często, jak pozwala mi czas. Teraz, 
kiedy wielu bliskich zabrakło, te chwi-
le pozostały cudownym wspomnieniem 
pielęgnowanym jak najcenniejszy poda-
runek.  Carpe diem - chwytaj dzień, ciesz 
się chwilą, one już nie wrócą. Choroba 
i cierpienie bliskich uświadamiają po-
trzebę zmiany stosunku do życia. Dobrze 
jest skłonić się do refleksji, że życie jest 
kruche, a zdrowie nie jest dane nam 
raz na zawsze. Radość z  każdego dnia, 
umiejętność dostrzegania drobiazgów, 
budowanie szczęścia w sobie i wokół - 
jest ważną lekcją życia.

Lekcja 3  
Codzienność z chorą osobą to nie 

tylko trud fizyczny i utrata w jakimś 
sensie własnego zdrowia: fizycznego i 
psychicznego. To przede wszystkim do-
świadczenie, które ma nam i naszym 
dzieciom pokazać, że każdy może znaleźć 
się na miejscu chorego. Z tej perspektywy 
widać  jak ważny jest czas poświęcony 
chorej. Dbanie o czystość, wygląd, do-
brą atmosferę, zdrowy i urozmaicony 
posiłek. Etapy choroby są oczywiście 
różne, ale uścisk  dłoni, głaskanie  po 

policzku, uśmiech, trzymanie się za ręce 
- dają poczucie wyjątkowej bliskości, 
wyjątkowej relacji, miłości i wdzięcz-
ności. Nauczyłam się pokory i dystansu 
do spraw, na które nie mam wpływu i 
walki o te, które leżą w granicach moich 
możliwości.

Lekcja 4  
Choroba bliskich jest doświadcze-

niem, które  prowadzi do poznania 
samego siebie. Trzeba sobie nie tylko 
poradzić z własnymi słabościami, zło-
ścią, zniechęceniem, rezygnacją. Przede 
wszystkim jednak ze złością chorej osoby, 
która w początkowej fazie choroby ma 
żal do świata, losu , że ograniczył jej 
sprawność. Wiele rzeczy staje się wtedy 
nieaktualnych, albo przybierają  nowy, 
nieznany dotąd wymiar. Zmienia się 
wszystko, najczęściej w sposób nieod-
wracalny. Zmaganie się z chorobą bliskich 
to piękna lekcja człowieczeństwa. Można 
jak w lustrze zobaczyć siebie, odnaleźć 
czułość, której nie znaliśmy wcześniej. 
Nauczyć się, że nie wszystko nam się 
należy i nie wszystko musimy mieć.

Moja mama pewnie chciałaby powie-
dzieć : „ Gdy zauważysz, że się starzeję, 
bądź ze mną. Z uśmiechem i ogromnym 
uczuciem, jakim zawsze Cię darzyłam, 
chcę po prostu powiedzieć- kocham Cię 
moja droga córeczko.”

 Za tę lekcję życia mojej schorowanej 
mamie dziękuję najbardziej.

Małgorzata Grobelna, 
Zakrzewo

Lekcja życia
Dopiero gdy doświadczymy głębi 

smutku, potrafimy zrozumieć  złożo-
ność ludzkiego istnienia, współczuć 
innym cierpiącym stworzeniom, 
Szanować odwagę i udzielać swego 
zrozumienia, dobroci oraz obecności 
tym, którzy ich potrzebują .       

- Pam Brown
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Po pierwsze, zaczyna się robić zie-
lono. Uwielbiam te kilka dni, gdy rano, 
podczas jedzenia śniadania, patrzę przez 
okno na ogród i zauważam, jak stopniowo 
zaczyna wokół przybywać zieleni.

Najpierw pojawiają się malutkie listki 
na krzewach. Z każdym dniem robią się 
większe. Potem łączą się z zielenią in-
nych roślin. Szarość odchodzi do lamusa. 
W końcu, któregoś ranka zauważam, że 
cały ogród tonie w zieleni. W kolejnych 
dniach zaczynają pojawiać się kolejne 
kolory: a to cebulice, a to bratki, białe 
kępy tawuły… w końcu różnokolorowe 
tulipany. Tylko wiosną czuję radość, 
widząc te żywe i kontrastowe barwy.

Skoro mowa już o ogrodzie, to poza 
zmysłem wzroku nie sposób zamknąć 
się na wrażenia słuchowe. W kwietniu 
bowiem zaczynają swoją pracę pszczo-
ły. Lubię w słoneczny, wiosenny dzień 
usiąść sobie przy ulu. Zamykam oczy 
i słucham ich spokojnego bzyczenia. I 
mógłbym tak siedzieć naprawdę długo. 

Bzyczenie tych wspaniałych i poży-
tecznych owadów działa na mnie bardzo 
relaksująco. Po zimie spędzonej w ulu 
pszczoły z wielką pasją wylatują z ula i 
szukają każdego, nawet najmniejszego 
źródła jedzenia: nektaru czy pyłku.

Co roku jako powitanie wiosny, te-
ściowa kupuje mojej żonie kilka sadzonek 

Wszystko zaczyna się w kwietniu
hiacyntów. Gdy tylko zaczynają kwitnąć, 
to w słoneczne i ciepłe dni wystawiam 
je za okno, na parapet. Nie mija kilka-
naście minut, jak zostają zlokalizowane 
przez pszczoły i po godzinie jest ich już 
kilkanaście, a każda z kulką kolorowego 
pyłku na obnóżu.

W kwietniu w lesie zaczyna się robić 
głośno i tłoczno. Ptaki wracają z ciepłych 
krajów i od razu przystępuję do godów 
i lęgów. Las wypełnia się dźwiękami. 
Szczególnie poranki obfitują w liczne 
ptasie koncerty. Wieczorem z kolei uwiel-
biam słuchać śpiewu kosów. Często, mimo 
chłodu i wiatru, uchylam na chwilę w 
domu okno, by usłyszeć choć jedną arię.

W tym okresie zaczynam spacero-
wać po lasach i łąkach w poszukiwaniu 
lisich nor, przy których buszują małe 
liski. Widok tych malutkich, rudych sło-
dziaków rozmiękczy serce każdego. W 
ostatnich latach mi się to nie udało, ale 
w tym roku mam zlokalizowane dogodne 
fotograficznie miejsce. Jeżeli tylko uda 
mi się wyrwać z pracy w pasiece, to może 
w kolejnym numerze zamieszczę efekty 
takiego spotkania. Trzymajcie kciuki!

W kwietniu, w ogrodach zaczynają 
pojawiać się rudziki. Te małe ptaki z 
zawadiackim rudym 
śliniakiem pod dzio-
bem śledzą każdy mój 
ruch przy ogrodo-
wych pracach. Gdzie 
tylko pojawi się ster-
ta ściętych gałęzi czy 
suchych badyli, zaraz 
pojawia się przy nich 
rudzik i szuka dla sie-
bie pożywienia. Takie 
miejsca dają mu też 
schronienie i poczucie 
bezpieczeństwa.

Żeby jednak nie 
było nadmiernie 
słodko, kwitnąco, 
pachnąco, dźwięcznie 

i kolorowo to ostrzegawczo nadmienię 
tylko o tym, że wraz z coraz większą 
ilością słonecznych dni zaczynają się po-
jawiać kleszcze, roznoszące boreliozę, 
wraz z koinfekcjami oraz odkleszczowe 
zapalenie opon mózgowych. Pamiętajcie 
proszę o tym, by na wiosenne spacery 
w dzikie ostępy ubierać długie spodnie 
i trekkingowe buty, by utrudnić dostęp 
kleszcza do skóry. Szczególne niebez-
pieczne miejsca to granice łąk i lasów 
i pól, gdzie na suchych źdźbłach traw 
spotkać można po kilkanaście sztuk tych 
owadów na jednym metrze kwadrato-
wym. Sprawdziłem, liczyłem i przestrze-
gam. Jak mawia znajomy parazytolog, 
z którym spotykałem się przy okazji 
ugryzień przez kleszcza: „Prewencja 
jest najlepszym zabezpieczeniem przed 
chorobami odkleszczowymi”.

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

publikuje zdjęcia przyrodnicze na 
Facebook’u – na profilu  

„Dzika Strona Gminy Dopiewo”. 
Prowadzi też stronę:  

miodybartkowiaka.pl

Pszczoła zbiera pyłek kwiatowy. Uformowane 
z niego kulki na tylnych nogach zabiera do ula i 
magazynuje w komórkach plastra pszczelego.

Dla pszczelarzy rozpoczyna się czas intensywnej pracy i 
przygotowywania pszczół do wydajnej pracy przy zapylaniu 
upraw, plantacji i zbioru miodu, pyłku i mleczka pszczelego.

Knieć żółta, czyli kaczeniec, nad wodą
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przyroda - fotografika

Łany kolorowych kwiatów kokoryczy Kwitnący zawilec

Złociste pole kwitnącego rzepaku Pole tulipanów z Gołusek

Młody rudzik

Widok z okna. Żeby tak wiosna trwała cały rok...

Dwa małe szkraby wystawiają na świat 
swoje ciekawskie pyszczki
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Dni Gminy - rozmawiamy z ...

Rozmowa z Michałem Szpakiem, 
który 22 czerwca wystąpi podczas „Dni 
Gminy Dopiewo”

Czym jest dla Pana tolerancja? 
Dlaczego jej nam tak często brakuje 
w życiu codziennym?

- Tolerancja to słowo, którego nie 
lubię. Nie wyobrażam sobie, jak moż-
na w kontekście odmienności oceniać 
kogokolwiek tylko dlatego, że jest inny. 
Wszyscy jesteśmy ludźmi. Jesteśmy pięk-
ni w swojej odmienności. Gdybyśmy 
byli tacy sami,  świat byłby monotonny 
i nudny. Dzięki różnorodności możemy 
dostrzec to, co jest piękne w każdym 
z nas.

Czy popularność Panu bardziej 
pomaga, czy przeszkadza?

- Popularność to cena, jaką pła-
cę za spełnianie moich marzeń. Jest 
ona nierozłączną częścią dzielenia się 
twórczością z innymi. Bez popularno-
ści trudno jest być artystą spełnionym. 
Są wśród nas tacy, którym wystarcza 
tworzenie „do szuflady”. Ja jednak do 
pełni szczęścia potrzebuję odbiorców. 
Cieszy mnie, gdy to, co robię trafia do 
ludzi i gdy widzę, że swoim tworze-
niem, słowem i muzyką, mogę innym 
sprawić radość.

Śpiewam o emocjach
Jak ważny jest dla Pana kon-

takt z publicznością? Czy występ 
jest dla Pana formą rozmowy, czy 
przedstawieniem, w którym skupia 
się Pan na realizacji scenariusza 
tak dobrze, jak to możliwe?

- Kontakt z publicznością jest dla 
mnie przede wszystkim wymianą ener-
gii, przekazem dwukierunkowym. Ja 
wysyłam do publiczności swój głos, ona 
wysyła mi swoje emocje. To symbioza. 
Nie wierzę w sztukę dla sztuki. Zawsze 
ważne jest przesłanie i wykonanie kon-
certu tak dobrze, jak to tylko możliwe, 
ale równie istotne są reakcje widowni, 
każdego z osobna i wszystkich razem. 
Bez odbiorców nie ma artysty. To widz i 
słuchacz go w pewnym sensie definiują. 

Otrzymał Pan kilka znaczących 
nagród, które ugruntowują pozy-
cję na artystycznym firmamencie. 
Która spośród nich jest dla Pana 
najważniejsza? 

- Nagrody są miłym dodatkiem do 
pracy. Same w sobie nie są dla mnie 
ważne. Nie śpiewa się dla nagród. Z dru-
giej strony momenty, kiedy otrzymuję 
nagrody czy wyróżnienia, przypomi-
nają mi, że wysiłek, który wkładam w 
swój rozwój, jest widoczny, doceniany, 

komuś potrzebny. To motywuje mnie 
do dalszej pracy.

Gdzie Michał Szpak ładuje aku-
mulatory? Dokąd ucieka Pan, żeby 
się zresetować po wyczerpującej 
trasie koncertowej lub sesji na-
graniowej?

- Jest w Polsce kilka takich miejsc. Z 
pewnością należy do nich między innymi 
Poznań, gdzie żyją moi przyjaciele, moja 
„druga rodzina”.  Czasem potrzebuję 
„podłączyć” się do korzeni, dlatego takim 
miejscem jest Jasło, gdzie znajduje się 
mój dom rodzinny. 

Muzyka towarzyszyła Panu od 
dziecka. Jaki wpływ na to kim Pan 
jest dzisiaj miało wychowywanie 
się w umuzykalnionej  rodzinie?

- Największy! Moja mama była ar-
tystką, która promieniowała energią i 
inspirowała mnie do bycia wyjątkowym, 
innym, odważnym. Ona była piękna 
i niezwykła.  Mój tata i moje rodzeń-
stwo –kochają muzykę , która od zawsze 
tworzy między nami magiczną więź. 

Czy jest Pan człowiekiem sen-
tymentalnym? 

- Bywam sentymentalny. Przy-
wiązuję dużą uwagę do magicznych 
momentów w życiu codziennym. Za-
uważam je i celebruję. Cieszę się, gdy 
widzę, że przeznaczenie istnieje. Wierzę 
w to, że wszystko ma swój ukryty sens. 
Dostrzegam i doceniam dobrodziejstwo 
mojego życia.

Czy czuje się Pan bardziej oby-
watelem świata - kosmopolitą czy 
człowiekiem przywiązanym do 
rodziny, korzeni, swoich miejsc?

- Po części jednym, po części drugim. 
Korzenie stanowią trzon osobowości 
każdego z nas, są niezwykle ważne, 
wpływają na wiele spraw, które dzieją 
się lub które doświadczamy w naszym 
życiu. Jeśli świat przyjmuje nas w swoje 
ramiona, trzeba ten uścisk odwzajemnić 
miłością i wdzięcznością. 

Ile Michała Szpaka jest w pio-
senkach, które Pan śpiewa?  Czy 
w Pana przypadku piosenki są 
rodzajem opowieści autobiogra-
ficznych? 

- To opowieści szeroko rozumiane, 
zaczerpnięte z mojego życia, czasem z 
życia innych ludzi. Śpiewam o emo-
cjach, jakie towarzyszą nam na co dzień, 
na tyle silnych, by przeistoczyć się w  
piosenki. 

Które ze swoich piosenek lubi 
Pan najbardziej i dlaczego? 

- Uwielbiam całą płytę „Dreamer”. 
Uważam że jest tam zaklęta moja dusza 
z okresu, w którym album ten powsta-
wał. Wszystkich, którzy chcą usłyszeć 
moje piosenki na żywo, zapraszam na 
koncerty  – na przykład do Dopiewa 
pod Poznaniem, gdzie 22 czerwca o 
godzinie 18:00 pojawię się na scenie.

Rozmawiał: Adam Mendrala
Fot. Archiwum Artysty
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Wielkopolski Park Narodowy

Wielkopolski Park 
Narodowy powiększył od 
początku 2018 r. obszar 
gruntów znajdujących się 
w jego wieczystym użyt-
kowaniu o prawie 7,5 ha. 
Inicjatywa wykonywania 
pierwokupów, podjęta 
przez dyrekcję parku, po-
zwoli m. in. na wyelimi-
nowanie zagrożenia niele-
galnym zabudowywaniem 
terenów położonych przy 
brzegach jezior Witobel-
skiego i Chomęcickiego.

     WPN pozyskał na 
ten cel dofinansowanie z 
Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. Umowy, 

WPN się powiększył      

Siedziba WPN, fot. wielkopolskipn.pl

Wielkopolski Park Narodowy 
– jezioro Kociołek, WPN

Obszar ochrony ścisłej Grabina fot. Małgorzata Bręczewska, WPN

dotyczące 4 dotacji, podpisał ze strony 
WPN dyrektor Zbigniew Sołtysiński, a 
ze strony NFOŚiGW dyrektor Depar-
tamentu Ochrony Przyrody i Edukacji 
Ekologicznej - Małgorzata Adamska. 

Wykupione działki leżą na terenie 
obszarów Natura 2000 – „Ostoja Wiel-
kopolska” i „Ostoja Rogalińska”, mają 
charakter użytków rolnych i nieużyt-
ków. Zostaną zgodnie z zapisami umowy 
przywrócone do naturalnego stanu, jaki 
niegdyś posiadały.

Również inne parki narodowe roz-
winą ochronę swoich cennych zasobów 
przyrodniczych. Jak podaje NFOŚiGW, 
wykupy, jakie będą miały miejsce, nie 
będą miały charakteru wywłaszczania. 
Ich realizacja nastąpi według cen ryn-
kowych.

Wykupy gruntów prywatnych 
przeprowadzą też: Wigierski Park Na-
rodowy, Kampinoski Park Narodowy, 
Biebrzański Park Narodowy i Słowiński 
Park Narodowy. Przyczynią się one do 
ochrony przyrody - unikalnej roślinności 
(fitocenoz), różnych gatunków zwierząt 

(zoocenoz) i mniejszych organi-
zmów (mikrobiocenoz). 12 dotacji 
NFOŚiGW przyznanych ostatnio na 
te cele pięciu parkom narodowym 
daje łącznie kwotę prawie 1,1 mln 
zł. Środki pochodzą z programu 
priorytetowego NFOŚiGW „Ochro-
na i przywracanie różnorodności 
biologicznej i krajobrazowej”.

 źródło: NFOŚiGW, WPN
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kuchnia

Taka sobie 
rzodkiewka... 

Maj, to taki miesiąc, który rozpoczyna 
sezon na nowalijki, które pochodzą z 
tuneli foliowych lub z pól, ale nie tylko. 
Popularne w tym okresie warzywa to: 
rzodkiewki, szczypiorek, szparagi,  ra-
barbar, a  spośród owoców - truskawki.  

Najbardziej zadowalają mnie na 
stole płody rolne z własnego ogródka  
lub z doniczki.  Czasem jednak trzeba 
zaopatrzyć się w sklepie. Robiąc zakupy, 
wybierajmy warzywa i owoce krajowe 
i regionalne, bo co nasze jest dobre, a 
często dużo lepsze od odpowiedników 
z eksportu, a przy okazji w ten sposób 
wspieramy rodzimych producentów. 

W tym numerze ”na deskę” biorę 
rzodkiewkę. To popularne warzywo 
ma oryginalną historię. „Starszą sio-
strą” rzodkiewki jest  rzodkiew. Egipscy 
rolnicy zaczęli ją uprawiać w pierwszych 
wiekach naszej ery. Do Europy dotarła 
w XIII w. za sprawą Rzymian. Jej wa-
lory dostrzegała Św. Hildegarda, która 
twierdziła, że „oczyszcza” mózg, dając 
jasność umysłu. 

Rzodkiewka jest popularniejsza od 
rzodkwi. Najczęściej podajemy rzodkiew-
ki pocięte w różyczki lub plasterki i lekko 
osolone. Mało kto wie, że możemy to 
warzywo podawać gotowane.

Rzodkiewka gotowana
Oczyszczone, zdrowe rzodkiewki 

(ilość dowolna) ugotować we wrzącej, 
osolonej wodzie i podawać polane ma-
słem i tartą bułeczką.

Rzodkiewki pod besza-
melem

Ugotować jak poprzednio, włożyć do 
rondelka  i  zalać sosem beszamelowym.

Sos beszamelowy

Przygotowanie
Łyżkę masła rozpuszczamy, mieszamy 

z łyżką mąki. Nie rumienimy.
Zasmażkę rozprowadzamy z ok. pół 

litrem mleka. 
Gotujemy. Dodajemy do smaku: sól, 

łyżkę tartego sera żółtego, 1 żółtko i 1-2 
łyżki śmietany.

Po zalaniu rzodkiewek tym sosem 
jeszcze po wierzchu posypujemy 2-3 
łyżkami tartego żółtego sera. 

Zapiekamy w piekarniku na złoty 
kolor przez 15 minut w temperaturze 
200 stopni. 

Często rzodkiewki pod beszamelem 
podaje się to do ryżu  jako potrawkę. 
Ale zaznaczam ze jest to tak smaczne 
w swojej delikatności, że radzę zrobić 

co najmniej z 3 – 4 pęczków.

Zupa krem z rzodkiewek

Składniki
- 2 pęczki rzodkiewek,
- 5 średnich ziemniaków, 
- 1 duże jabłko,
- 1,5 litra wody,
- 2 łyżki śmietany kremówki,
- sól, pieprz, 2 łyżki świeżego koperku.

Przygotowanie
Z rzodkiewek odcinamy liście i koń-

cówki. Dokładnie myjemy pod bieżącą 
wodą. Duże rzodkiewki przekrawamy 
na pół.  

Obieramy ziemniaki i jabłko - myje-
my i kroimy w kostkę. Zalewamy wodą 
i gotujemy około 20 min. 

Dodajemy rzodkiewkę i gotujemy do 
miękkości. Doprawiamy solą, pieprzem  

Do gorącej zupy  dodajemy śmietan-
kę i 1 łyżkę kartoflanki. Blendujemy na 
gładki krem. 

Podajemy ze świeżą, startą rzod-
kiewką oraz posiekanym koperkiem. 

Dip z rzodkiewek

Przygotowanie
Pęczek rzodkiewek (umytych i bez 

końców) ścieramy na tarce i dodajemy 
2 łyżki majonezu, mały jogurt, pieprz i 
sól, wszystko mieszamy i schładzamy 
w lodówce. 

Podajemy do wędlin, pieczywa lub 
zjadamy jako przystawkę.

Sałatka z rzodkiewki

Składniki
- 2 pęczki rzodkiewek, 

- duży pęczek szczypiorku, 
- 1 ząbek czosnku,
- 1 mały pomidor. 

Przygotowanie
Wszystko kroimy i mieszamy. Doda-

jemy jogurt lub śmietanę kwaśną - 18%. 
Solimy przed podaniem. Sałatkę poda-
jemy z pasztecikami lub z naleśnikami 
na słono.

Chałka pszenna do twa-
rożku z rzodkiewką

Składniki
- 1kg mąki Basi 405
- 5dkg drożdzy,
- 1 łyżeczka cukru,
- 1 łyżeczka soli,
- 1 litr ciepłej wody,
- 1 jajo, 2 żółtka, 0,5 stopionej mar-

garyny.

Przygotowanie
Wsypujemy do miski mąkę i sól. 

Dodajemy jajko i żółtka, rozpuszczone 
drożdże w 0,5 szklanki ciepłej wody z 
cukrem. Mieszamy mikserem. Wlewamy 
stopiony tłuszcz, dalej mieszając. Od-
stawiamy na 0,5 godz. do wyrośnięcia. 
Jak wyrośnie, wykładamy do foremek 
wyłożonych papierem do pieczenia. Pie-
czemy w piekarniku nagrzanym do 200 
stopni przez 45 minut. Chlebek pszenny 
może nawet leżeć cały tydzień, jeżeli 
oczywiście prędzej go nie zjemy. 

     
    

Smacznego!
Życzy Sołtys Barbalena
Fot. Barbara Plewińska
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Zapraszamy na „Dzień Dziecka” nad stawem w Dopie-
wie. 2 czerwca odbędzie się tu festyn i zawody wędkarskie.

Program dnia:
staw w Dopiewie ul. Szkolna
 godz. 8.00 - zbiórka dzieci 10-14 lat
 godz. 8.45 - 10.15 - zawody dzieci 10-14 lat
 godz. 9.30 - zbiórka dzieci 6-9 lat
 godz. 10.45 - 12.15 - zawody dzieci 6-9 lat
Uwaga: Należy mieć własne wędki i siatki rybackie. Zapisy 

wyłącznie osobiście w siedzibie Koła Wędkarskiego w 
Dopiewie (dziecko tylko z opiekunem - osobą dorosłą)

 
plac gminny w Dopiewie, ul. Łąkowa
 godz. 14.00 - start festynu
 godz. 14.15  - w wielkim namiocie spektakl teatralny 

pt.:”Księżniczka Rosa i Klimek”
 godz. 15.00 - ogłoszenie wyników zawodów wędkarskich 

oraz animacje artystyczne i ruchowe dla dzieci
 godz. 16.00 - koncert najpiękniejszych piosenek z filmów 

Disney’a
 godz. 17.00 - konkursy z nagrodami, animacje i zabawy 

ruchowe
 godz. 19.00 – zakończenie
od godz. 14.00 – totalnie bezpłatnie: wodne  atrakcje dla 

najmłodszych, tor mini samochodów, dmuchańce, żywe 
maskotki, wata cukrowa, popcorn, malowanie buziek, 
strefa dla maluszków i wiele innych atrakcji.

GBPiCK w Dopiewie

Dzień Dziecka nad stawem

Dla dorosłych

Stylistka, Rosie Nixon

Zapomnijcie o „Diabeł ubiera się u 
Prady”. Nadchodzi „Stylistka”!  

Nowości w naszej Bibliotece - maj 2019
Kiedy los daje ci szansę, by pracować 

przy oscarowej gali, nie zastanawiasz 
się dwa razy. Nawet jeśli to tylko praca 
asystentki najbardziej kapryśnej stylistki 
w całym Hollywood.

Amber Green pracuje w londyńskim 
butiku i kocha modę. Kiedy sławna sty-
listka gwiazd Mona Armstrong propo-
nuje jej przypadkiem pracę asystentki, 
przyjmuje tę propozycję mimo wielu 
obaw. Przecież nie odrzuca się szansy 
na spotkanie Ryan Goslinga na żywo!

Już od początku współpracy z Moną 
musi wykazać się sprytem, pokorą i za-
radnością. Wkracza w świat kapryśnych 
gwiazdek Hollywood i zostaje wciągnię-
ta w wir intryg oraz niekończących się 
roszczeń wpływowej i wrednej szefowej.

Sezon festiwali i wielkich gali na-
daje jej życiu zawrotnego tempa i sta-
wia wszystko na głowie. W pogoni za 
idealnymi kreacjami i zaspokojeniem 
kaprysów gwiazd rozprasza ją dwóch 
zabójczo przystojnych mężczyzn, którzy o 
nią rywalizują. Czy w tym szalonym biegu 
Amber znajdzie czas na randki i czy uda 
się jej zadowolić wymagającą szefową? 

Dla młodzieży

Awaria,  
Joanna Wachowiak 
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Dom Tymka, Maćka i Anity jest forte-
cą naszpikowaną elektroniką. Wszystko-
wiedzący komputer Pina beznamiętnym 
głosem informuje, kiedy należy zamó-
wić mleko albo opuścić żaluzje, włącza 
ogrzewanie i pokazuje obraz z kamery 
przed domem.

Gdy w święta do rodziny trafia przy-
padkiem Evo, najnowszej generacji robot 
osobisty, nawet Pina nie może sobie z 
nim poradzić. Nagle wszystko wywraca 
się do góry nogami, usterka goni usterkę, 
telefony są niedostępne, a dom staje się 
dla rodzeństwa pułapką.

Czy człowiek jest w stanie przechy-
trzyć maszyny? I kto stoi za tajemniczą 
awarią?

 
Dla dzieci

Orka w wannie, Hania Buch

To pouczająca, proekologiczna i nie-
zwykle zabawna opowieść o orce, która 
z powodu płytkich i zanieczyszczonych 
mórz zamieszkała w wannie państwa 
Nowaków z Turkusowej 4, wprowadzając 
przy tym niemały zamęt. 

Musicie poznać tę historię!

Książki poleca:
Nina Kruczek, Bibliotekarka 

Gminna Biblioteka Publiczna i 
Centrum Kultury w Dopiewie

Ponad 200 seniorów - członków Klu-
bu Seniora „Promyk” przyjęło życzenia 
świąteczne od władz Gminy Dopiewo i 
zaproszonych gości, którzy wzięli udział 
w Uroczystym Śniadaniu Wielkanocnym. 
Odbyło się ono 15 kwietnia w sali OSP w 
Dopiewie. Przy świątecznie zastawionych 
stołach nie mogło zabraknąć tradycyj-
nego jajka, kiełbas i szynek lokalnego 
wytwórcy oraz wielkanocnej baby i ser-

Wielkanoc w Klubie Seniora

nika. Całą uroczystość uświetnił wy-
stęp uczestników Warsztatów Terapii 
Zajęciowych  Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych „Promyk” z 
Konarzewa i Otusza. Dla każdego senio-
ra zajączek przygotował także drobny 
upominek.  

GBPiCK w Dopiewie
Fot. Łukasz Mańczak

Spektakl edukacyjny w wykonaniu 
aktorów Teatru Pana O pt. „Wielkanoc-
ne przygody Krówki Matyldy” mogli 
zobaczyć młodzi widzowie, którzy 12 
kwietnia odwiedzili salę widowiskową 
w Konarzewie. Przedstawienie nawią-
zywało do zwyczajów Świąt Wielkanoc-
nych. Poszukując przyjaciół, zagubiona 
krówka natrafiała na swojej drodze na 
różne przygody. Nieoczekiwanie spotyka-

Wielkanocne Przygody 
Krówki Matyldy 

ła: słomianego chochoła, roztańczonego 
Stracha na wróble, Pana Wierzbę i parę 
innych niezwykłych stworzeń. Każde z 
nich pocieszało Matyldę opowiadając o 
otaczającym ją świecie gdzie wszyscy 
szykują się do Świąt Wielkanocnych. Po 
spektaklu młodzi widzowie mieli oka-
zje spotkać się z aktorami oraz zrobić 
pamiątkowe zdjęcie. 

GBPiCK w Dopiewie
Fot. Ilona Łysiak

Bądź na biażąco
wejdź na:

dopiewo.pl
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Warsztaty plecionkarskie, prowa-
dzone pod okiem wykwalifikowanego 
plecionkarza Tadeusza Pięty, odbyły 
się w sali bibliotecznej OSP w Dopie-
wie. Przez  5 dni uczestnicy, krok po 
kroku, poznawali techniki i surowce 
plecionkarskie. Spotkania odbywały 
się w  formie pracowni. Skierowane 
były zarówno dla osób zaczynających 
przygodę z plecionkarstwem, jak i tych, 
którzy pragnęli pogłębiać swoje umie-
jętności. Uczestnicy poznali jedno z 
najstarszych rzemiosł. Przekonali się 

Tydzień z wikliną jak trudną sztuką jest wyplatanie koszy 
z wikliny. Podczas 30 godzin ciężkiej 
pracy grupa wyplotła ponad 20 koszy 
i koszyczków. Warsztaty te były idealną 
formą upowszechniania wiedzy o ple-
cionkarstwie, a także kształtowania po-
staw społecznych, głównie szacunku do 
pracy ludzkich rąk. Gminna Biblioteka 
Publiczna i Centrum Kultury w Dopie-
wie zapewnia, że takie spotkania będą 
kontynuowane. 

GBPiCK w Dopiewie
Fot. Łukasz Mańczak

Mamie w Dniu Święta 
Matki

Śniłam o Tobie dzisiaj  Mateczko, 
przytulić chciałam blisko do serca. 
Ubrana  byłaś w białą bluzeczkę, 
którą Ci dałam kiedyś w prezencie.

Już prawie wpadłam w ra-
miona Twoje,
by poczuć ciepło, Twój głos usłyszeć.
Obłok Cię zabrał na oczach moich,
mnie łez perełki zlały policzki.

Dziś Twoje święto kochana Mamo,
więc jak co roku rozpalę znicze.
Grób Twój odwiedzę z samego rana,
w modlitwach pro-
sząc o wieczne życie.
 

Aldona Latosik, 26 V 2016

Majówka 

Zapowiadali słońce, 
a ono utknęło 
wśród chmur 
napędzanych wiatrem. 
 
Kiedy krople 
rozbryzgują się 
tuż przed oczami, 
wycieraczkom 
trudno sprostać zadaniu. 

Maj kwitnący wierszami
 
Brzegiem rzeki 
biegnie szpaler drzew. 
Bezskutecznie 
próbuje je przegonić. 
 
Przytwierdzona, 
jak ślimak do liścia, 
wbija się w oparcie, 
słuchając muzyki, 
która skutecznie 
zagłusza tętent 
stu-pięćdziesięciu koni. 
 
Zmęczenie 
rodzi fatamorganę. 
Jeszcze kilka kilometrów 
i fikcja staje się faktem.
 
Rzeka wlewa się do balii, 
której nie sposób
okiem ogarnąć. 
 
Głęboki oddech 
i plecak płuc 
napełnia się jodem.

Aldona Latosik, 30 IV 2019

Majowym porankiem

Po plecach 
zielonej ściany 
eterycznych igieł 
wspina się 
świetlista tarcza. 
 

Rozczesane promienie, 
rzucane między czuby 
strzelistych piękności, 
rozświetlają klejnoty 
przywdziane 
pod osłoną nocy. 
 
W dniu, 
pełnym niewiadomych 
zapowiada się aura 
z kolejnym xy.

Aldona Latosik, 3 IV 2019

Z kwiatka na kwiatek

Jak na wyścigi,
wybarwia się
pozimowa szarość.

Promienie
rozwijają czary,
pełne napoju bogów.

Rozbrzmiewa muzyka
miododajnych tancerek.

Ubrane 
w pasiaste kostiumy,
owiewane 
wachlarzami skrzydeł,
zmieniają lokum,
jakby bawiły się
w komórki do wynajęcia.

Aldona Latosik, 10 IV 2019

Kontakt z autorką:  
aldona51@poczta.fm
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Orkiestra Dęta Gminy Dopiewo po 
raz pierwszy wzięła udział w warsztatach 
artystycznych. Takie warsztaty są jak 
maraton – dni wypełniają próby mu-

zyczne, poprzeplatane z integracją. 
Dźwięki instrumentów dętych 

unosiły się nad Dymaczewem Nowym, 
gdzie zorganizowano zajęcia, w pierw-
szy weekend kwietnia - od świtu do 
zmierzchu. Program  był intensywny. 
Pierwsze piątkowe próby odbywały się  
w sekcjach. Trąbiono  i stukano w instru-

Orkiestra  na warsztatach

menty z pełnym zaangażowaniem, aż na 
niebie pojawił się księżyc.  Do grania 
wróciilśmy w słoneczny sobotni pora-
nek.  Ćwiczyliśmy nowe utwory, które 

w maju weszły do repertuaru koncer-
towego orkiestry.

Poczatkujący  uczniowie  najpierw 
odbywali zajęcia indywidualne z instruk-
torem, a potem przysłuchiwali się grze 
starszych koleżanek i kolegów. Po zaję-
ciach  sekcyjnych i indywidualnych  zosta-
ły przeprowadzone próby całej orkiestry 

pod okiem kapelmistrza.  Miały one na 
celu  zgranie poszczególnych sekcji. Były  
też próby marszowe, podczas których 
ćwiczyliśmy m.in. zwroty, „młynki” i 
podnoszenie instrumentów. Zajęcie te 
poprowadził - Remigiusz Kosmalski, 
obecnie jeden z puzonistów orkiestry, 
a w przeszłości  pierwszy tamburmajor 
Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk  Lot-
niczych w Poznaniu, gdzie dyscyplina 
ma szczególne znaczenie.

Pogoda i humor dopisywały wszyst-
kim uczestnikom, więc zapał do pracy 
nie ustawał. Miłym przerywnikiem w 
grze były spacery leśnymi duktami Wiel-
kopolskiego Parku Narodowego, wokół 
Jeziora Dymaczewskiego.

Gra  orkiestry i manewry na pla-
cu wzbudzały duże  zainteresowanie 
gości hotelowych, a w niedzielę także 
akcji ekologicznej, zorganizowanej w 
pobliżu. Zostaliśmy poproszeni  przez 
organizatorów „Sprzątania Lasu” o wy-
stęp dla ekologów. Daliśmy koncert w 
pięknej  scenerii przyrody, który był dla 
nas także podsumowaniem pracowicie 
spędzonego czasu. Sądząc po brawach,  
jakie otrzymaliśmy, repertuar i wyko-
nanie przypadły słuchaczom do gustu. 
Publiczność interesowała się składem, 
dostrzegając, że w Orkiestrze Dętej 
Gminy Dopiewo grają obok siebie do-
rośli i dzieci. To co dla nas normalne, 
im wydało się wyjątkowe. Taka nasza 
dewiza – od 6 lat łączymy pokolenia i 
mieszkańców z różnych stron gminy, a 
także ćwiczymy, by jak najlepiej uświet-
niać gminne wydarzenia i reprezentować 
Gminę Dopiewo na zewnątrz. 

Były to pierwsze warsztaty arty-
styczne naszej Orkiestry. Wracaliśmy  
do  domu z poczuciem dobrze wykona-
nej  prac, z bogatszym repertuarem i w 
wyśmienitym nastroju.

Krzysztof Zaremba,  
Kapelmistrz Orkiestry

Fot. Archiwum Orkiestry 
Dętej Gminy Dopiewo

15 lat „Bel Canto” Koncertem Jubileuszowym Chór 
Gminy Dopiewo „Bel Canto” podsu-
mował 15 lat działalności. Na scenie 
CRK Konarzewo, oprócz gospodarzy, 
zaprezentowali się: francuski Chór Ziemi 
Cogles, Orkiestra Dęta Gminy Dopiewo, 
a wisienką na urodzinowym torcie była 
poznańska formacja jazzu tradycyjnego 
Dixie Company. 

„Bel Canto” jest stowarzyszeniem, 
które zrzesza 30 śpiewaków. Od po-
czątku jego prezesem jest Jan Adam 
Wasielewski, a dyrygentem – Elżbieta 
Węgielewska. Przez chór przewinęło się 
60 osób. Dopiewianie mają na koncie 
występy w kraju i za granicą. Uświet-
niają liczne wydarzenia, prezentując 
utwory rozrywkowe, ludowe, kościelne 
i patriotyczne.
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Z Chórem Ziemi Cogles  współpracują 
tak długo, jak istnieją, co nadało jubi-
leuszowi podwójnego wymiaru. Chóry 
o odwiedziły się dotychczas po 4 razy.  
W ich repertuarach znajdują się pieśni 
partnerów, dlatego w części gali publicz-
ność mogła podziwiać ich wspólny śpiew, 
zarówno po polsku, jak i po francusku, 
wydobywający się z ponad 60 gardeł. 

Jak na jubileusz przystało, nie obyło 
się bez życzeń, które złożyli „Bel Can-
to” przedstawiciele samorządu gminy 
Dopiewo i delegacje zaprzyjaźnionych 
zespołów, w tym Chóru „Hasło” z Po-
znania i Koła Śpiewaczego z Tarnowa 
Podgórnego

Wydarzenie zostało dofinansowane 
przez gminę Dopiewo.

Adam Mendrala 
Fot. Adam Mendrala

Po raz czwarty w 15-letniej historii 
współpracy Chór Gminy Dopiewo „Bel 
Canto” gościł zaprzyjaźniony Chór Zie-
mi Cogles z Francji. Odwiedziny miały 
miejsce w kwietniu 2019 r. Współpraca 
chóralna trwa już 15 lat. 

Głównym punktem programu pod-
czas pobytu gości był „Koncert Galowy z 
okazji 15-lecia Chóru „Bel Canto”, ale nie 
zabrakło i innych atrakcji turystycznych 
i, sprzyjających integracji członków obu 
zespołów i budowaniu dobrych relacji 
polsko - francuskich.

Chórzyści mieli okazję zasmakować 
nieco Poznania, i to dosłowniie. Własno-
ręcznie przygotowali sobie poczęstunek 
w Muzeum Rogala Świętomarcińskiego. 
Wypatrywali koziołków na wieży ratu-
sza popołudniową porą na poznańskim 
Starym Rynku. Zwiedzili też Zamek 
Przemysła i Muzeum Sztuk Użytko-

Chóry dwa
wych. Nie ominęli 
oczywiście „Domu 
Bretanii”, miej-
sca zasłużonego 
w kształtowaniu 
kontaktów Wiel-
kopolski i Breta-
nii przez ostatnie 
ćwierćwiecze.

Do atrakcji 
„Bel Canto” do-
łożyło chórzystą 
bretońskim „Kra-
inę 100 Jezior”,  
Ośrodek Edukacji 
Przyrodniczej w 
Chalinie i Cen-
trum Edukacji Regionalnej i Przyrod-
niczej w Mniszkach. Poznali tam m.in. 
ginące  zawody, wykonywane kiedyś na 
polskiej wsi, a także wysłuchali koncertu 
kapeli dudziarskiej. Ważnym artystycz-
nie punktem wizyty była Opera Nowa 
w Bydgoszczy, gdzie chórzyści  obej-
rzeli spektakl „La Traviatę”  Giuseppe 

Verdiego, wcześniej zwiedzili Muzeum 
Archeologiczne w Biskupinie i Bazylikę 
Mniejszą  Św. Wincentego a Paulo w 
Bydgoszczy, 

Pobyt zakończyła podróż autobusem 
po Gminie Dopiewo. Kilka lat minęło, 
więc zmiany były dla gości z Francji bar-
dziej widoczne niż dla nas. Zobaczyli 
węzły przesiadkowe, nowe placówki 
oświatowe i osiedla mieszkaniowe, 
które wyrosły w miejscach, w których 
całkiem niedawno były pola. Odwiedzili 
„Owocową Plażę” w Zborowie, po dro-
dze wstępując do  Muzeum Motoryzacji 
Zbigniewa Koprasa w Fiałkowie. 

Chór Ziemi Cogles powstał 31 lat 
temu. Śpiewa w nim 37 pań i 10 panów. 
Prezesem jest - Daniel LEDUC, a dy-
rektorem artystycznym i dyrygentem 
- Gaetano Louvel. 

Jan Adam Wasielewski, fot. Arch. 
Chóru Bel Canto i UG Dopiewo
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48 kobiecych załóg samochodowych 
z Gminy Dopiewo, Poznania i okolic, a 
także bardziej odległych zakątków Polski 
(nawet z Gdańska), wzięło udział w 10 
jubileuszowej edycji Rajdu Samocho-
dowego „Motobabki”, zorganizowanego 
przez Stowarzyszenie Miłośników Sta-
rych Samochodów i Motocykli „Mikrus”. 

Wygrała załoga nr 17: Edyta Sikorska i 
Agnieszka Swędzińska.

Celem zawodów było przejechanie 
trasy rajdu w jak najkrótszym czasie, ale 
i wykonanie po drodze 12 zadań i prób 
zręcznościowych, za które przyznawane 
są punkty. Ustalając trasę i próby spraw-
nościowe, członkowie Stowarzyszenia 
Miłośników Starych Samochodów i Mo-
tocykli, przez lata organizacji różnych 
rajdów, starali się uwzględnić uwagi i 
pomysły zawodniczek wcześniejszych 
edycji „Motobabek”. 

81-kilometrowa trasa przecinała 
wzdłuż i wszerz nie tylko teren Gminy 
Dopiewo, ale także trzech sąsiadujących 
z nią Gmin: Tarnowa Podgórnego, Kaź-
mierza i Rokietnicy. Była najdłuższą z 
dotychczasowych tras. Stanowiła więc nie 

Motobabki lada wyzwanie dla startujących zespołów. 
Podstawą kwalifikacji była suma czasów 
uzyskanych na odcinkach specjalnych, 
powiększona o kary czasowe nałożone 
przez sędziów. 

Do wyścigu przystąpiły załogi, skła-
dające się z kierowcy i pilota, czasem z 
dodatkowym obciążeniem w postaci osób 
towarzyszących. Weteranki „Motobabek” 
wzięły udział w rajdzie już po raz 10. 
Na linii startu pojawiły się zawodniczki 

w różnym 
w i e k u , 
p o p r z e -
bierane w 
fantazyjne 
stroje, w 
wystrojo-
nych au-
tach. To 
taka trady-
cja rajdu, 
w którym 
i s t o t n y, 
obok ry-
walizacji, 
jest hu-

mor i zabawa. Samochody startowały 
w 5-minutowych odstępach czasu z placu 

gminnego w Dopiewie. Meta zlokalizo-
wana była w Fiałkowie. 

Po drodze nie brakowało przygód. 
Panie z zespołu nr 50 miały pecha, bo 
pogubiły się na trasie, a załoga nr 41 
wykręciła dodatkowe 62 kilometry. Po-
mysłowość uczestniczek rajdu w trakcie 
wykonywania prób przeszła najśmielsze 
oczekiwania organizatorów. Trzy Panie z 
załogi nr 1, które nie posiadały w swoim 

maj 2019 35



sport / kultura

samochodzie trójkąta ostrzegawczego, 
(zapomniały wrzucić go do bagażnika) 
ułożyły na ulicy trójkąt z samych siebie. 
Według Mileny, uczestniczki rajdu, naj-
ciekawszą próbą była jazda traktorem i 
operowanie podnośnikiem z konewką 
pełną wody. Magdzie podobało się z 
kolei, wejście do TIR-a i poszukiwanie 
wewnątrz kabiny klaksonu. 19 letnia 
Agnieszka po próbie w dojeniu sztucz-
nej krowy wspominała, że ostatni raz 
doiła prawdziwą krowę na wycieczce w 
przedszkolu. Najbardziej rozbawione ze 
swojego startu w próbie „lot na miotle 
w alkogoglach” były zawodniczki z za-
łogi nr 25, porozumiewające się na co 
dzień, językiem migowym, pokazując, 
że warto stawić czoła wyzwaniom, ja-
kie spotykamy po drodze, z dystansem 
i „na wesoło”. 

Na mecie rajdu, oprócz uczty dla ciała 
w postaci zupy gulaszowej i drożdżówek, 
można było oddać się uczcie dla ducha 
- posłuchać swingowych rytmów w wy-
konaniu zespołu Gentle Swing. Panie 
mogły zapoznać się też przepisami ruchu 
drogowego i obejrzeć wnętrze samochodu 
policyjnego z Wydziału Ruchu Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.    

Popularność „Motobabek” z biegiem 
lat nie słabnie, a dowodem na to jest fakt, 
że pierwsza załoga zgłosiła się już pół 
minuty po uruchomieniu zapisów. Tego 
samego dnia do godz. 17.00 zapełniła się 
lista. Miłośnicy starych samochodów i 

przyjaciele Okręgowej Stacji Kontroli 
Pojazdów Zbigniewa Koprasa, komandora 
rajdu, pracują przy organizacji wyda-
rzenia społecznie, czerpiąc satysfakcję 
z uśmiechów, jakie pojawiają się na twa-
rzach wszystkich zawodniczek. 

Podium rajdu:
• Załoga nr 17 Edyta Sikorska, 

Agnieszka Swędzińska
• Załoga nr 24 Agnieszka Kownacka 

– Brzozowicz, Magda Bachosz 
• Załoga nr 10 Joanna Furmanow-

ska – Aligolu, Dorota Ignatowska
• Najlepiej wystylizowane samochody:
• Załoga nr 3 - Komando

• Załoga nr 30 - Motobabki10
• Załoga nr 9 - RAWA

Oryginalne stroje: 
• Załoga nr 11 - Steampunk 
• Załoga nr 2 - Piratki 
• Załoga nr 26 - Piłkarki z Dopiewa 
• Załoga nr 24 - Pływaczki

Tekst i fot. Beata Spychała
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Dzięki sukcesom „Panter” hala 
sportowa GOSiR w Dopiewie była 
areną Mistrzostw Polski w piłce 
ręcznej! 

Opadły emocje po Final Four piłka-
rek ręcznych w Mistrzostwach Polski 
Juniorek młodszych, które odbyły się u 
nas 10 - 11 maja 2019 r.  W finale o miano 

najlepszej drużyny w Polsce rywalizowały 
ze sobą kluby z Gdyni, Lublina, Marek i 
Dopiewa. To cztery najlepsze drużyny, 
które przebrnęły przez wyczerpujące fazy 
eliminacyjne, by znaleźć się w finale. 

W tym zaszczytnym gronie znalazły 
się zawodniczki UKS Pantery Dopiewo, 
które awansowały do najlepszej czwór-
ki rozgrywek z pierwszego miejsca w 
turnieju w Radomiu. Droga do finału 
była o wiele dłuższa - rozpoczęła się 
od zdobycia przez zespół z Dopiewa 
Mistrzostwa województwa wielkopol-
skiego. Kolejnym krokiem był start w 
1/16 MPJM, na tym etapie grały 32 ze-
społy z całej Polski, które podzielono na 
8 grup. Zespół UKS Pantery Dopiewo 
grał u siebie, pewnie pokonując zespoły 
ze Szczecina, Jeleniej Góry i Żagania 
awansując do kolejnego etapu. Następny 
był wyjazd do podwarszawskich Marek, 
by tam po zaciętych spotkaniach pokonać 

Mistrzostwa Polski w Dopiewie
Kielce i Łódź a w ostatnim meczu po 
bardzo dobrym spotkaniu, w końcówce 
przegrać z gospodarzem AP Marcovia 
Marki 31-29. Mimo porażki UKS Pantery 
Dopiewo awansowały do ćwierćfinału, 
który rozegrany został w Radomiu. Tam, 
dopiewskie „Pantery” nie miały sobie 
równych pokonując 

Po awansie do naj-
lepszej czwórki w Polsce 
piłkarki ręczne z Dopiewa 
czekały na wielki finał. 

Decyzję gdzie miałby 
się on rozegrać podjąć 
musiał Związek Piłki 
Ręcznej w Polsce na pod-
stawie ofert zaintereso-
wanych.  Jednym z trzech 
wniosków, jakie wpłynęły 
w tej sprawie, obok Lubli-
na i Marek, było Dopiewo. 
Jak się okazało, najbar-
dziej atrakcyjną ofertę 
złożyła nasza Gmina – 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Dopiewie. Decyzja ZPRP o przyznaniu 
prawa organizacji turnieju finałowego 
Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych 
GOSiR-owi  w Dopiewie zapadła 2 maja 
2019 r., na kilka dni przed wydarzenie.

Od momentu ogłoszenia gospodarza 
turnieju zapanowała w Dopiewie pełna 
mobilizacja, by stworzyć wielką imprezę 
godną Mistrzostw Polski. 

W prace Gminnego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji włączyli się wszyscy, którym 
bliska jest piłka ręczna. Przedstawiciele 
klubu UKS Pantery Dopiewo, sponsorzy, 
działacze, inne samorządy. Na przygoto-
wanie całości było bardzo mało czasu, co 
sprawiło, że wszyscy pracowali z pełnym 
zaangażowaniem i determinacją. 

Przyjezdne drużyny zameldowały się 
już 9 maja w hotelu Delicjusz w Trzeba-
wiu k. Stęszewa. 

Pierwszy mecz półfinałowy odbył się 

10 maja pomiędzy SPR Gdynia i UKS 
„Roxa” Lublin, w którym lepsze okazały 
się zawodniczki z Lublina wygrywając 
23:29 swoje spotkanie, awansując tym 
samym do wielkiego finału. 

Po tym meczu w hali nastąpiło uro-
czyste otwarcie turnieju. W części ar-
tystycznej wystąpiły Mażoretki Gminy 
Dopiewo z ZSP Dopiewo i akrobaci z 
„Teatru z głową w chmurach”.  W czę-
ści oficjalnej swoje wystąpienia mieli 
Wójt Gminy Dopiewo Adrian Napierała, 
wiceprezes ZPRP prof. Bogdan Sojkin, 
Wicestarosta Poznański Tomasz Łubiński 
oraz poseł na sejm RP Jakub Rutnicki. W 
loży honorowej zasiedli skarbnik Gminy 
Dopiewo Małgorzata Mazurek, Radni 
Gminy Dopiewo z przewodniczącym 
Leszkiem Nowaczykiem na czele oraz 
przedstawiciele sponsorów i partnerów 
turnieju. 

Pierwszy mecz oraz otwarcie turnieju 
oglądało w hali kilkaset osób a dzięki 
relacji telewizji internetowej obejrzało 
dodatkowo ponad tysiąc osób. 

Frekwencja rosła z każda minutą 
zarówno przed ekranami jak i w hali 
sportowej przy ulicy Polnej, gdyż do 
drugiego półfinału szykowały się za-
wodniczki UKS Pantery Dopiewo oraz 
AP Marcovia Marki. Po świetnym wystę-
pie dopiewskich „Panter” i zwycięstwie 
35 do 30 to one awansowały do finału 
Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych 
w piłkę ręczną.  

Warto wspomnieć o efektownej 
oprawie każdego meczu. Prezentacje 
drużyn oraz sędziów odbywały się przy 
wygaszonych światłach hali sportowej, 
w rytmach muzyki i scenicznej oprawie 
świetlnej. 

Po awansie do finału zespołów UKS 
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Panter Dopiewo i UKS „Roxa” Lublin 
zarówno na boisku jak i na trybunach 
mogliśmy spodziewać się wielkiego świę-
ta piłki ręcznej w Dopiewie. W sobot-
nie przedpołudnie pierwsze na parkiet 
wybiegły zawodniczki SPR Gdynia i AP 
Marcovi Marki, by powalczyć o 3 miejsce 
na podium. Po bardzo dobrym spotkaniu 
piłkarki ręczne z Gdyni zwyciężyły 34 
do 29 i mogły się cieszyć z brązowego 
medalu Mistrzostw Polski juniorek 
młodszych 2019. 

W wielkim finale przy ogromnym 
dopingu publiczności,  najwyższej fre-
kwencji wśród kibiców w hali i przed 
ekranami komputerów spotkały się 
wspomniane wcześniej zespoły z Do-
piewa i Lublina. 

Tutaj prezentacja drużyn wyglądała 
jeszcze efektowniej. Do oprawy świet-
nej i muzycznej organizatorzy dołożyli 
dymy sceniczne. Oprawa godna finału 
Mistrzostw Polski sprawiła, że na boisku 
od samego początku widać było zaciekłą 
walkę o złoto. Skuteczniejsze jednak, już 
w pierwszej połowie były zawodnicz-
ki „Roxy” Lublin schodząc do szatni z 
pięciobramkową przewagą. W drugiej 
przewaga się powiększyła i ostatecznie 

mecz zakończył się wynikiem 36:25 na 
korzyść UKS „Roxa” Lublin. 

Krótko po ostatnim gwizdku spotka-
nia rozpoczęła się ceremonia zakończenia 
Mistrzostw i wręczenie nagród. 

Upominki Gminy Dopiewo z rąk 
Wójta odebrali sędziowie turnieju, 
Piotr Chudzicki, Wojciech Marciniak, 

Bartosz Kowalak, Tomasz Christ i Grze-
gorz Christ.  

Nagrodzono indywidualnie najlepszą 
„siódemkę” turnieju z każdej pozycji na 
boisku, najskuteczniejszą i najwszech-
stronniejszą  zawodniczkę, oraz najlepszą 
bramkarkę. Nagrody wręczali: prof. Bog-
dan Sojkin – wiceprezes ds. marketingu 
Związku Piłki Ręcznej w Polsce, Tomasz 
Łubiński – wicestarosta Poznański, Le-
szek Nowaczyk – przewodniczący Rady 
Gminy Dopiewo, Marek Werle – prezes 
Wielkopolskiego Związku Piłki Ręcznej, 
Bogdan Zajączkowski – dyr. sportowy 
SMS Płock, dr Ewa Bąk – członek Ka-
pituły Stypendium Sportowego Gminy 
Dopiewo, Bogusław Trojan – komisarz 
rozgrywek ZPRP oraz Jan Bąk – radny 
Gminy Dopiewo, który od samego po-
czątku zabiegał o organizację Mistrzostw 

Polski Juniorek Młodszych w pikę ręczną 
w Dopiewie. 

Następnie drużyny otrzymały na-
grody od organizatorów i sponsorów 
turnieju, pamiątkowe puchary i medale 
ufundowane przez Związek Piłki Ręcznej 
w Polsce. Na zawodniczki UKS „Roxa” 
Lublin w momencie odbierania pucha-
ru za pierwsze miejsce poleciał „deszcz 
konfetti” oraz wystrzeliły fajerwerki. 

W swoich wystąpieniach kończących 
Mistrzostwa Polski w Dopiewie, Wójt 
Gminy pogratulował wszystkim uczest-
niczkom sukcesu, jakim jest udział w 
final four Mistrzostw Polski, 

Zwrócił się do UKS Pantery Dopiewo 
podkreślając, że jest dumny ze srebrne-
go medalu jaki zdobyły zawodniczki z 
Dopiewa. Docenił pracę całego sztabu 
trenerskiego, determinację i wolę walki 
zawodniczek. Podziękował publiczności 
za stworzenie niezapomnianej atmosfery. 

Mistrzostwa ostatecznie zakończył 
wiceprezes ZPRP ds. marketingu prof. 
Bogdan Sojkin. Docenił wysoki poziom 
sportowy finału, podkreślił, że wiele 
zawodniczek grających na turnieju w 
Dopiewie zasila obecnie kadrę Polski 
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W górnym rzędzie od lewej stoją: Grzegorz Klimczak – trener, Paweł 
Korytowski- trener, Maciej Rychlik – fizjoterapeuta, Ines Wosińska, 
Anna Osińska, Patrycja Pawlak, Julia Głowacka, Julia Korytowska, 
Martyna Rychlik, Aleksandra Piątkowska, Paweł Wolny – trener

Drugi rząd od lewej: Julia Depa, Martyna Kobylarz, Agata Jaśkowiak, Adrianna 
Plackowska, Aurelia Kłosowicz, Olga Lisiecka, Renata Perz, Gabriela Kowalewska

Siedzą od lewej: Dominika Hoffmann, Aleksandra Hypka, Natalia Gogulska

sport

Pantery Dopiewo
Obecnie do klubu należy 100 dziew-

cząt w wieku od 10 do 22 lat, które trenuje 
5 trenerów. Warto podkreślić, że dyscy-
plinę w Gminie Dopiewo na poziomie 
klubowym uprawiają wyłącznie kobiety.

Początki „Panter” związane są z 
UKS GOSiR Dopiewo, który powstał 
w 1999 r. Sekcja piłki ręcznej działa od 
2004 r. Nazwa UKS „Pantery” Dopie-
wo pojawiła się po 2010 r. i dotyczyła 
wyłącznie piłkarek ręcznych. Najpierw 
Klub „Pantery” Dopiewo  miał charakter 
wyłącznie uczniowski – UKS, obecnie 
mają także drużynę seniorek, która od-
notowała udany start ligowy w ubiegłym 
roku – 4. miejsce (wychowanki „Panter” 
podrosły i pokazały pazur). 

Sukcesy piłki ręcznej w Gminie 
Dopiewo sprawiły, że od 2017/2018 w 
ZSP Dopiewo – prowadzona jest klasa 
sportowa o kierunku piłka ręczna.

O czym marzą trenerzy? O tym, 
żeby wychowanki „Panter” zagrały w 
ekstraklasie. 

Pantery Dopiewo mają swój profil 
na fb i zapraszają do jego polubienia.

Największe sukcesy Panter: 
krajowe
• 2019 –  Wicemistrzostwo Polski 

wywalczone w Dopiewie, najwięk-
sze osiągnięcie dopiewskiej piłki 
ręcznej kobiet w gminnej historii 
tej dyscypliny. 

• 2018 - 2019  – 6 zawodniczek powo-
ływanych do kadry Polski w kate-
gorii juniorek młodszych (obecnie 
4 są w kadrze; zwykle powołuje się 
ok. 20 zawodniczek z całej Polski).

• 2018 – 4. miejsce w II lidze kobiet 
– kategoria seniorka (bardzo dobre 
miejsce jak na debiut).

• 2015 – 8. miejsce w Finale Pucharu 
Polski - w kategorii młodziczek.

• 2010  – 7. miejsce w Finale Pucharu 
Polski - w kategorii dzieci.

międzynarodowe
• 2018 – 2. miejsce w międzyna-

rodowym turnieju we Włoszech 
(Teramo, na 13 drużyn).

regionalne
• 2010, 2017, 2019 – tytuły Mistrzów 

Województwa Wielkopolskiego.
• Wielokrotnie na podium Mistrzostw 

Województwa.
Pantery organizują
Klub „Pantery Dopiewo” organizuje 

Turnieje Ogólnopolskie „Pantera Cup”, 
które mają swoją renomę i ogólnopol-
ską obsadę. Dotychczas odbyło się 26 
edycji (11 wiosennych, 9 jesiennych, 
po 3 zimowe i letnie). Kolejny turniej 
z cyklu „Pantera Cup” odbędzie się 18-
20.10.2019 r. Wcześniej nie zabraknie 
okazji, by zobaczyć Wicemistrzynie Pol-
ski na parkiecie  hali GOSiR w Dopiewie. 
Zachęcamy do kibicowania.

AM
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Bartosz Komsta, na co dzień trenu-
jący w Skórzewie w Klubie Karate Empi, 
zdobył brązowy medal MP. W Mistrzo-
stwach Polski w Karate Olimpijskim, 
które odbyły się 27.04.2019 r. w Suchym 
Lesie, startowało 320 zawodników z 42 
klubów z całego kraju. Bartosz startował 
w dwóch konkurencjach: kumite indy-
widualnym juniorów - 76 kg i kumite 
drużynowym. Sukcesy odniósł w obu.

W konkurencji indywidualnej stoczył 
3 pojedynki (2 wygrane i 1 przegrany), 
co w konsekwencji sprawiło, że zdobył 
brązowy medal MP. W pierwszej rundzie 
Bartosz spotkał się z Pawłem Zajkowskim 
z Kaisho Białystok - wygrał 5:2. Druga 
walka to przegrana z późniejszym, jak się 
okazało, wicemistrzem Polski Rafałem 
Grelą z Budokanu Wrocław 1:8. Walkę 

Wywalczył medale
o 3 miejsce Bartosz stoczył z Jerzym 
Jancewiczem z Kaisho Białystok - zwy-
ciężył przed czasem 9:0. 

W konkurencji drużynowej, razem z 
kolegami z Dragona Środa Wlkp.: Jaku-
bem Ritterem, Patrykiem Kubasikiem 
i Wojciechem Pestką zdobył Mistrzo-
stwo Polski, pokonując takie kluby jak: 
Sonkei Gdańsk, Kaisho 
Białystok i w finale Bo-
daikan Szczecin.

To pierwsze takie 
sukcesy Bartosza Kom-
sty w karierze. W paź-
dzierniku ubiegłego roku 
zawodnik ten wszedł w 
wiek juniora. Ma dużo 
czasu na pokazanie się 
z jak najlepszej strony. 
Trenuje w Skórzewie 
pod okiem Grzegorza 
Michalika. Na co dzień 
jest uczniem I klasy 
mundurowej w Zespole 
Szkół Mechanicznych 
im. KEN w Poznaniu. 
Planuje związać swoją 
przyszłość z wojskiem, 
a sporty walki mogą mu 
tylko pomóc. 

Klub Karate Empi 
Dopiewo zaprasza 
wszystkich chętnych na 
zajęcia, które odbywają 

się w poniedziałki i środy w Skórzewie 
oraz we wtorki i czwartki w Dąbrów-
ce. Więcej informacji jest dostępne na 
stronie internetowej klubu www.empi.
pl Facebook’u Klub Karate Empi oraz 
pod nr telefonu 516 055 726.

Grzegorz Michalik, Klub Ka-
rate Empi Dopiewo

Fot. Archiwum Empi

sport

juniorek młodszych. Podziękował sa-
morządowi Gminy Dopiewo za wolę 
organizacji turnieju finałowego. Po-
gratulował wszystkim pracownikom 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Dopiewie z dyr. Marcinem Napierałą 
na czele za profesjonalnie zorganizowane 
Mistrzostwa, nienaganną organizację 
zawodów, na których przygotowanie było 
kilka dni. Zapewnił, zwracając się do 
władz Gminy Dopiewo: „Jestem pełen 
uznania. Możecie Państwo być pewni, że 
Związek Piłki Ręcznej w Polsce powierzy 
wam kolejne imprezy”.

Wyniki
I miejsce - UKS „Roxa” Lublin 
II miejsce – UKS Pantery Dopiewo 
III miejsce – SPR Gdynia 
IV miejsce – AP Marcovia Marki 

Najlepsza „siódemka” mi-
strzostw 
• Najlepsza bramkarka – Kamila 

Zgrzebnicka, UKS Roxa Lublin
• Najlepsza lewa skrzydłowa – Amelia 

Kawka, UKS Roxa Lublin
• Najlepsza prawa skrzydłowa – Agata 

Jaśkowiak, UKS Pantery Dopiewo
• Najlepsza obrotowa – Julia Jasińska, 

UKS Roxa Lublin

• Naj lepsza 
lewa roz-
grywająca 
– Paulina 
Kopańska, 
SPR Gdynia 

• Naj lepsza 
prawa roz-
grywająca 
– Paulina 
Peplińska, 
SPR Gdynia

• Naj lepsza 
środ kowa 
rozgrywa-
jąca – Alek-
sandra Gra-
lewska, AP Marcovia Marki 

Najbardziej wartościowe zawod-
niczki Mistrzostw Polski Juniorek 
Młodszych w piłkę ręczną 
• Najskuteczniejsza zawodniczka – 

Julia Korytowska, UKS Pantery 
Dopiewo

• Najlepsza bramkarka – Aleksandra 
Hypka, UKS Pantery Dopiewo

• Najwszechstronniejsza zawodniczka 
-  Kinga Lemiech, UKS Roxa Lublin. 

Organizator Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Dopiewie oraz 
współorganizator UKS Pantery Dopie-
wo dziękują wszystkim sponsorom i 
partnerom za obecność : Akord-BUD 
Piotr Wiśniewski, Busiak, E1 Gokart, 
Gmina Dopiewo, MAKESPORT Polska, 
Mona, Mondi, OLMAT, Powiat Poznań-
ski, Rajo BUD Rafał Ratajczak, Rawa, 
Tom-BUD Tomasz Andraszyk, WZPR, 
ZPRP, ZUK Dopiewo sp. z o.o.

Marcin Napierała,  
Dyrektor GOSiR Dopiewo
fot. arch. GOSiR Dopiewo
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I miejsce zajęła reprezentacja Gminy 
Dopiewo wzięła udział w III Turnieju 
Halowej Piłki Nożnej Samorządowców o 
Puchar Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, 
który odbył się 30 marca 2019 r., 

Drużyna z Dopiewa zakończyła 

rozgrywki z dorobkiem 16 punktów 
(5 zwycięstw, 1 remis), zdobywając 16 
bramek. Najlepszym strzelcem turnieju 
został Marek Woroch z Dopiewa, który 
pokonał bramkarzy przeciwników 11 razy.

Turniej został rozegrany systemem 
„każdy z każdym”. Gmina Dopiewo trafia-
ła do bramki przeciwnika 16 razy, tracąc 

Bramkostrzelni 
przy tym 5 bramek.

Wyniki spotkań gminnych sa-
morządowców:
• Gmina Dopiewo - Miasto i Gmina 

Bardo (2:1)
• Gmina Dopiewo – Policja Tarnowo 

Podgórne (3:0)
• Gmina Dopiewo – Gmina Tarnowo 

Podgórne (2:0)
• Gmina Dopiewo - Miasto i Gmina 

Nakło (5:3)
• Gmina Dopiewo – Urząd Marszał-

kowski (1:1)
• Gmina Dopiewo – Urząd Woje-

wódzki (3:0)
Klasyfikacja końcowa: 
1. Gmina Dopiewo, 2. Urząd Mar-

szałkowski, 3. Miasto i Gmina Bardo, 
4. Gmina Tarnowo Podgórne, 5. Miasto 
i Gmina Nakło, 6.Urząd Wojewódzki, 7. 
Policja Tarnowo Podgórne.

Skład Drużyny Samorządowej Gminy 
Dopiewo : Katarzyna Leśniczak (kapitan), 

Paweł Szmania (bramkarz), Wojciech 
Dorna, Klemens Krzywosądzki, Zbigniew 
Kobiela, Jakub Jezierski, Marek Woroch, 
Tomasz Pawelec, Maciej Dorna, Seba-
stian Suchodolski, Michał Olejniczak.

Katarzyna Leśniczak, fot. 
Anna Śmierzchalska

Mateusz Gibki - mieszkaniec gminy 
Dopiewo, na co dzień trenujący w ze-
spole Brave Beavers znalazł się wśród 
elitarnego grona sportowców, którzy 
otrzymali Nagrodę Sportową Powiatu 
Poznańskiego”.

Zawodnik ultimate z Nagrodą Sportową Starosty
Wyróżnienia zostały wręczone 17 

kwietnia 2019 r. podczas sesji Rady 
Powiatu. 

Uroczystość rozpoczął wicestarosta 
Tomasz Łubiński, mówiąc: - To już tra-
dycja, że nagradzamy najlepszych. W 
tym przypadku tych, którzy w minionym 
roku osiągnęli znakomite wyniki na kra-
jowych i zagranicznych arenach. Bo też 
sukcesów nie brakowało. Cieszymy się, 
że młodzież chce uprawiać sport i jest 
konsekwentna w dążeniu do celu – dodał.

Osiągnięcia:
- Otrzymał tytuł „Najlepszy zawod-

nik ultimate frisbee 2018 w kategorii 
mężczyzna”, przyznany przez Polskie 
Stowarzyszenie Graczy Ultimate.

- Otrzymał nagrodę MVP, dla najlep-
szego zawodnika Halowych Mistrzostw 
Polski drugiej ligi.

- Zapewnił awans do pierwszoli-
gowych Halowych Mistrzostw Polski 
(seniorskich, po raz pierwszy w historii 
młodzieżowego zespołu).

- Zagrał w 11 ogólnopolskich tur-
niejach.

- Awans drużyny do pierwszoligo-
wych Mistrzostw Polski w kat. Mixed - 9 
miejsce na 16 zespołów.

- 3 razy w 2018 r. otrzy-
mał nagrodę MVP turnieju 

Michał Juskowiak

Po raz piąty Fundacja Brave Beavers 
zorganizowała wieczór podsumowują-
cy sezon. Były nagrody indywidualne 
- srebrne dyski - dla zawodników, podzię-
kowania, wspomnienia, a na zakończenie 
odbył się „Bal Sportowca”. 

W Gali udział wziął m.in. Michał 
Dul – Prezes Polskiego Stowarzysze-
nia Graczy Ultimate, który pogratulował 
drużynie sukcesów w ostatnim roku. 

Gala Brave Beavers
Dopiewo, razem 
z Wrocławiem, to 
– jego zdaniem - 
główne ośrodki 
szkolenia młodych 
zawodników w tej 
dyscyplinie spor-
tu. Nasza drużyna 
określona została 
pionierem w profe-
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sjonalizacji tego sportu. Prezes podkre-
ślił, że cała Polska uczy się od „Bobrów” 
dobrej organizacji. 

Przypomnijmy, ze w 2018 r. druży-
na Brave Beavers został Młodzieżowym 

Mistrzem Polski, a w 2019 r. Młodzieżo-
wym Halowym Mistrzem Polski.

Uroczystość została zorganizowana 
w Parku Rodzinka w Skórzewie, a dofi-

nansowana była ze środków publicznych 
Powiatu Poznańskiego i Gminy Dopiewo.

Michał Juskowiak

sport / rolnictwo

Uprawiasz pola, sad, plantację? Pie-
lęgnujesz ogród? Chroń pszczoły! Stosuj 
środki ochrony roślin bezpiecznie dla 
pszczół.

Dlaczego?
•  bo są najważniejszymi zapylaczami 

w uprawach roślin rolniczych i sa-
downiczych,

•  bo ich zapylanie wpływa na wzrost 
i jakość plonów drzew i krzewów 
owocowych. Zapylenie z pomocą 
pszczół drzew śliw, czereśni czy ja-
błoni powoduje zwiększenie plonu. 
Na plantacjach truskawek i malin 
dzięki pszczołom rośliny formują 
bardziej dorodne, lepiej wykształ-
cone i o lepszym smaku.

•  bo zapylanie przez pszczoły plan-
tacji rzepaku powoduje wzrost plo-
nu nawet do 30% i wpływa bardzo 
pozytywnie na uprawę, powodując 
skrócenie kwitnienia łanu, zwięk-
szenie współczynnika zawiązywania 
nasion, wcześniejsze uformowanie i 
dojrzewanie łuszczyn, zwiększenie 
liczby i jakości zawiązywanych nasion 
w łuszczynie.
Przestrzegaj zasad stosowania środ-

Rolniku - chroń pszczoły!
ków ochrony roślin:
•  dobierz preparaty o możliwie najkrót-

szym okresie prewencji dla pszczół i 
jak najmniej szkodliwe dla owadów 
zapylających

•  przestrzegaj informacji zawartych 
na etykiecie środka ochrony roślin, 
który zamierzasz użyć, a podczas 
przygotowywania cieczy roboczej 
nie dopuść do zanieczyszczenia 
środkiem ochrony oko-
licznych kałuż. Woda w 
kałużach w ciągu dnia 
nagrzewa się i dłużej po-
zostaje ciepła. Pszczoły 
chętniej ją piją niż zimną 
rosę. Pijąc zanieczysz-
czoną środkiem ochrony 
roślin wodę mogą ulec 
poważnemu zatruciu.

•  przeprowadzaj zabie-
gi ochrony roślin na 
kwitnących roślinach 
uprawnych i chwastach 
w czasie, kiedy pszczoły 
nie pracują, czyli wie-
czorem od zmierzchu 
do świtu

•  stosuj środki ochro-
ny roślin w odległości 
większej niż 20 metrów 
od pasiek.
Pszczoły, które miały 

kontakt ze środkiem ochro-
ny roślin w zdecydowanej 
większości giną poza ulem, 
dlatego informuj pszczelarzy 
o planowanych zabiegach 

środkami ochrony roślin.
Każda robotnica odwiedza w trakcie 

jednego lotu około 70 kwiatów, a jedna 
rodzina pszczela może zapylić 7-14 mi-
lionów kwiatów dziennie. Aby zapewnić 
dobre zapylenie kwiatów w sadach i na 
plantacjach owocowych na 1 hektarze 
należy ustawić 2–4 uli. Dla plantacji 
rzepaku optymalna obsada pszczela 
wynosi również do 4 uli/ 1 ha.

Rolniku, ogrodniku, szanuj swoich 
małych pracowników!

Michał Bartkowiak, Pszczelarz
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Urząd Gminy Dopiewo
ul. Leśna 1c

62-070 Dopiewo
www.dopiewo.pl

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

polub nas zobacz nas

sport / Bądź GIT z PIT

W ostatnią niedzielę maja tj. 26 jak co 
roku odbędzie się bieg o Koronę Księżnej 
Dąbrówki. W tym roku będzie to już 9 
edycja, zbliżamy się więc do wielkiego 
jubileuszu.  Przez 8 edycji na starcie 
naszego biegu przewinęło się około 
3000 biegaczy oraz 1000 sympatyków 
nordic walking. Bardzo cieszy fakt, iż 
co roku na listach startowych możemy 
znaleźć powtarzające się nazwiska z lat 
ubiegłych. Daje to poczucie spełnienia i 
docenienia pracy wszystkich osób, któ-
re odpowiadają za organizację każdej 
edycji biegu. 

Miło jeśli podczas danej edycji dzie-
licie się wspomnieniami z lat ubiegłych, 
doceniacie zmiany i deklarujecie chęć 
udziału w kolejnych. Bieg o Koronę 
Księżnej Dąbrówki na stałe wpisał się 
w kalendarz wielu biegaczy i mamy na-
dzieję, że nie inaczej będzie w tym roku. 
Start biegu przewidziany jak zawsze na 
godzinę 12:00, trasa biegu  niezmiennie 
10 km, natomiast nordic walking 7,5 km 
na terenie lasów palędzko- zakrzewskich 
w Dąbrówce. 

Rekord trasy  od roku 2013 należy 
do Huberta Lechniaka i wynosi 35:15, 
wśród kobiet niepokonana od 2015 roku 
jest Justyna Papież z czasem 41:10. Naj-
szybszy wśród chodziarzy nieustannie 
pozostaje Ireneusz Lubiatowski z cza-
sem 43:48 ( 2015 ) a wśród pań Anna 
Zaczyńska z rekordem 48:27 również 
z roku 2015.  

Podczas całej imprezy odbywają się 
również biegi dla dzieci na różnych dy-
stansach w zależności od wieku. W roku 
ubiegłym na starcie łącznie pojawiło się 
362 uczestników kategorii dziecięcych. 
Rekord frekwencji ustanowiony został w 
roku 2014 i wynosi 471 młodych biegaczy. 

Czy w tym roku przebijemy tę ilość?  

Jeden ze spon-
sorów imprezy – 
market budowlany 
Castorama – Po-
znań/Komorniki na 
swoim stoisku przy-
gotuje dla dzieci 
atrakcje w postaci 
animacji budowla-
nych, dlatego o nu-
dzie nie ma mowy. 
Na zawodników na 
mecie czeka zawsze 
słodki poczęstunek 

z piekarni cukierni Rawa Konarzewo 
oraz woda i napoje izotoniczne. Współ-

organizatorami imprezy są Linea Dewe-
loper  oraz Gmina Dopiewo, pozostali 
partnerzy to Sołectwo Dąbrówka, Reka 
Rubber, E1 Gokart oraz Lasy Państwowe 
Konstantynowo. 

Zapisy na tegoroczną edycję już trwa-
ją, lista powoli się zapełnia – limit w 
przypadku biegu wynosi 600 osób, a w 
przypadku nordic walking 150. Do 17 
maja również promocyjna opłata wpiso-
wa. W tej edycji  medalami nadal będą 
ogniwa korony, które po połączeniu stwo-
rzą symboliczną koronę Dąbrówki. Taki 
model medali planujemy, aż do 10 edycji, 
później ich wygląd ulegnie zmianie. W 
tym roku w pakiecie startowym znajdo-
wać się będzie pamiątkowa koszulka.

Marcin Napierała
Dyrektor GOSiR Dopiewo

Korona Dąbrówki 

Dzięki wpływom z PIT  
możemy więcej budować i organizować

Szczegóły na: dopiewo.pl
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Dąbrowa  Dąbrówka  Dopiewiec  Dopiewo  Drwęsa
Fiałkowo  Glinki  Gołuski  Joanka  Konarzewo  Lisówki

Palędzie  Podłoziny  Pokrzywnica  Skórzewo  Trzcielin
Więckowice  Zakrzewo  Zborowo  Żarnowiec

Przyjdź na koncert! 

Dni Gminy Dopiewo

22 czerwca 2019 r., godz. 18:00

MICHAŁ SZPAK 
z zespołem

w numerze m.in.:
       Dni Gminy z Gwiazdami     Złóż projekt DBO     Wicemistrzostwo Polski
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