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Wybory samorządowe odbędą się 
w niedzielę 21 października 2018 r. 
Lokale wyborcze będą czynne od godz. 
7:00 do 21:00. Każdy głosujący otrzy-
ma 4 karty do głosowania - do wyboru 
Wójta, do Rady Gminy, Rady Powiatu 
i Sejmiku Wojewódzkiego. Za pośred-
nictwem każdej z kart, wyborca może 
oddać tylko 1 głos, stawiając w polu przy 
nazwisku znak złożony z co najmniej 
dwóch przecinających się linii. Zachę-
camy mieszkańców Gminy Dopiewo do 
udziału w głosowaniu.

Mieszkańcy Gminy Dopiewo wybiorą 
na 5-letnią kadencję  21 radnych i Wój-
ta.  O 21 mandatów radnych ubiega się 
podczas tegorocznych wyborów samo-
rządowych 61 kandydatów. Rywalizacja 
o mandat Wójta Gminy Dopiewo dotyczy 
w tym roku 3 kandydatów. Głosować też 
będą na kandydatów do Rady Powiatu 
Poznańskiego oraz do Sejmiku Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Podczas tegorocznych wyborów 
w Gminach liczących powyżej 20 tysięcy 
mieszkańców, czyli również w Gminie 
Dopiewo, będą obowiązywały wieloman-
datowe okręgi wyborcze (w poprzednich 
wyborach okręgi były jednomandatowe).  
Głosujemy tylko na 1 kandydata – wy-
bieramy listę i jednego z kandydatów na 
niej. Głosując na kandydata, popieramy 
listę komitetu wyborczego, na której jest 
umieszczony. Liczą się głosy „uzbierane” 
przez listę i głosy oddane na każdego 
z kandydatów. Przy ustalaniu rozdziału 
mandatów między komitety wyborcze  
w wielomandatowym okręgu znajdzie 
zastosowanie tzw. metoda D’Hondta, 
oparta na tzw. ilorazach wyborczych. 

Gmina Dopiewo została podzielona 

Wybory samorządowe 2018
na 3 okręgi wyborcze, skupio-
ne wokół trzech największych 
ośrodków. Każdemu zosta-
ła przypisana odpowiednia 
liczba mandatów: 
• Okręg 1 - obejmuje 
Skórzewo i Dąbrowę, liczy 
8,8 tys. mieszkańców. Wybie-
ranych tu będzie 8 radnych. 
O mandat rywalizować bę-

dzie 26 kandydatów z 3 list.
• Okręg 2 - obejmuje: Dąbrówkę, Pa-

lędzie, Zakrzewo i Gołuski, liczy 7,4 
tys. mieszkańców. Wybieranych tu 
będzie 6 radnych. O mandat rywali-
zować będzie 21 kandydatów z 3 list.

• Okręg 3 - obejmuje: Dopiewo, Dopie-
wiec, Konarzewo, Trzcielin i Więc-
kowice, liczy 8,4 tys. mieszkańców. 
Wybieranych tu będzie 7 radnych. 
O mandat rywalizować będzie 15 
kandydatów z 2 list.

(patrz: mapka na stronie 5)
Zgłoszenie listy kandydatów przez 

komitet wyborczy dla danego okręgu 
musiało być poparte podpisami nie mniej 
niż 150 wyborców z danego okręgu. Każdy 
z komitetów wyborczych musiał wysta-
wić co najmniej 5 kandydatów w danym 
okręgu, maksymalnie jego lista w okręgu 
mogła być dłuższa o 2 kandydatów niż 
liczba radnych wybieranych w tym okrę-
gu. Komitety, układając listę, musiały 
zachować parytet płci, czyli procentowy 
udział kobiet i mężczyzn. Przynajmniej 
35 % kandydatów musiało reprezentować 
każdą z płci. 

Informację o tym, w jaki sposób 
niezameldowani mieszkańcy mogą się 
dopisać do listy wyborców, żeby głosować 
na terenie Gminy Dopiewo, zaintereso-
wane osoby znajdą na stronie dopiewo.pl.

Harmonogram wyborczy 
• 14 sierpnia – dzień ogłoszenia termi-

nu wyborów samorządowych przez 
Premiera, oficjalny start kampanii 
wyborczej

• 27 sierpnia – do tego dnia komite-

ty wyborcze musiały poinformować 
komisarzy wyborczych o planie wy-
stawienia kandydatów na radnych

• 17 września – ostatni dzień rejestra-
cji kandydatów na radnych

• 26 września – ostatni dzień re-
jestracji kandydatów na Wójtów, 
Burmistrzów i Prezydentów

• 21 września – ostatni dzień zgłasza-
nia przez komitety wyborcze kan-
dydatów na członków Okręgowej 
Komisji Wyborczej  

• 20 października – początek ciszy 
wyborczej

• 21 października – dzień wyborów 
- od godziny 7:00 do 21:00. Pola-
cy będą głosować na kandydatów 
do Sejmików Wojewódzkich, Rad 
Powiatu, Rad Gmin / Rad Miast 
oraz na kandydatów na Wójtów, 
Burmistrzów i Prezydentów Miast. 

4 listopada – druga tura wyborów na 
Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów 
Miast (tam, gdzie zajdzie potrzeba 
rozstrzygnięć – gdy żaden z kandyda-
tów nie uzyska ponad połowy ważnie 
oddanych głosów).

Adam Mendrala 
Graf. Michał Juskowiak

2 październik 2018



Wójt - felieton

Przez ostatnie cztery lata czas w sa-
morządzie Gminy Dopiewo płynął szybko 
i intensywnie. Uważam, że został do-
brze wykorzystany, zrealizowaliśmy 
postawione sobie zadania. Kadencja 
2014-2018 właśnie się kończy. Następny 
numer „Czasu Dopiewa” ukaże się już 
w nowej kadencji.

Te cztery lata były dla mnie wyjąt-
kowym doświadczeniem. Przekonałem 
się, że samorząd jest  interesującą, ale 
i wymagającą częścią życia społeczne-
go. Bycie Wójtem to nie tylko przywilej. 
To przede wszystkim wyzwanie, służba 
społeczna, misja. Wymaga intensywnej 
pracy, bez patrzenia na zegarek, na dzień 
tygodnia, sprawdzania kalendarza nie-
dziel handlowych. 

W wypełnianiu funkcji powierzo-
nej mi przez mieszkańców przydało się 
10-letnie doświadczenie w zarządzaniu 
Zakładem Usług Komunalnych. Pozna-
łem wówczas gruntownie teren całej 
Gminy Dopiewo, jej szanse rozwojowe, 
problemy mieszkańców. Ze względu na 
specyfikę tej spółki uczestniczyłem też 
w życiu samorządu. Pełniąc funkcję jej 
prezesa – nauczyłem się naszej Gminy. 
Zaprocentowało to po podjęciu pracy 
w samorządzie. Byłem gotowy na wejście 
do Urzędu Gminy Dopiewo jako Wójt, 
długa adaptacja nie była konieczna. 
Mogłem szybko poświęcić się pracy 
dla mieszkańców. Muszę przyznać, że 
pochłonęła mnie ona bez reszty.

Z perspektywy doświadczeń
W samorządzie mamy do czynie-

nia z innym rodzajem zarządzania niż 
w gospodarce, czy biznesie, nie jest on 
dokładnie sprofilowany. Tu nie wytwarza 
się określonego produktu i nie sprzedaje 
konkretnej myśli. Trzeba być aktywnym 
na wielu płaszczyznach - rozwiązuje się 
problemy społecznie, dotyczące różnych 
dziedzin życia, wymagające szerokiego 
spojrzenia. Pozyskane w ten sposób do-
świadczenia stanowią kapitał wyjątkowy, 
nie do zdobycia w inny sposób.

Spośród wszystkich działań samorzą-
du, najbardziej widoczne i odczuwalne 
dla mieszkańców są inwestycje. Na dłu-
go zmieniają nasze otoczenie, decydują 
o jego funkcjonalności i komforcie życia. 
Przez cztery lata na poprawę lub budowę 
gminnej infrastruktury wydaliśmy ponad 
131 mln zł. To spore przyspieszenie, bo 
w poprzedniej kadencji wydatki inwesty-
cje wyniosły ok. 88 mln zł. Cenię sobie 
takie działanie, ale samorząd to znacznie 
więcej. To także planowanie przestrzen-
ne, przygotowywanie dokumentacji, tak-
że tej umożliwiającej inwestycje. To także 
ochrona środowiska, w tym sadzenie 
drzew, krzewów, organizacja terenów 
zielonych służących odpoczynkowi, ale 
i ograniczających oddziaływanie smogu.

Zarządzanie samorządem wymaga 
skupienia uwagi także na szeroko pojętej 
oświacie, pomocy społecznej, kulturze 
i sporcie. Sfery te są u nas szczególnie 
ważne, wszak każdego roku przybywa 
nam ponad tysiąc mieszkańców.

Zadaniem Wójta jest także współ-
praca z podmiotami zewnętrznymi. 
Dla rozwoju Gminy ważne są kontakty 

z samorządem powiatowym, woje-

wódzkim, z administracją państwową, 
z  wieloma agendami, instytucjami 
i organizacjami. Polega to na szukaniu 
i znajdowaniu rozwiązań i kompromisów. 
Dialog z mieszkańcami i przedsiębiorca-
mi trwa nieustannie. Konieczny jest też 
konsensus wewnątrz samorządu, bo bez 
porozumienia między organami gmin-
nymi, czyli Wójtem i Radą Gminy nie 
wypracujemy kierunków rozwoju naszej 
Małej Ojczyzny. Choć radni mieszkają 
w różnych miejscowościach, mają od-
mienne poglądy i różne doświadczenia 
zawodowe, to przez cztery lata udawało 
nam się dojść do porozumienia. Potrafili 
myśleć w kategoriach sukcesu całej Gmi-
ny, a nie jej części. Dostrzegali punkty 
widzenia pozostałych radnych, respekto-
wali potrzeby wszystkich miejscowości. 
Zgoda ponad różnicami nie była u nas 
pustym sloganem. Dzięki temu rozbu-
dowaliśmy Szkołę Podstawową przy ul. 
Malinowej w Dąbrówce, a dziś budujemy 
kanalizację w małych Gołuskach.

Rozumienie samorządu jest możliwe 
wówczas, gdy tworzą go ludzie ukierun-
kowani na wspólny sukces. Tylko wtedy 
korzyści płynące z istoty i funkcji sa-
morządu, opartego na społeczeństwie 
obywatelskim i demokracji, mogą być 
urzeczywistniane, z myślą o całej wspól-
nocie, jaką jest Gmina. 

Zachęcam Państwa do udziału w wy-
borach samorządowych, swoistym Świę-
cie Demokracji. Wybory te, jak żadne 
inne, decydują o tym, jak będzie zmie-
niało się nasze najbliższe otoczenie, czy 
samorząd będzie potrafił wypracowy-
wać porozumienie i podejmować wysiłki 
służące mieszkańcom i czy odpowie na 
wyzwanie czekające na nas w najbliższych 
pięciu latach. Pamiętajmy, że głosowa-
nie jest przejawem odpowiedzialności 
obywatelskiej. 

Adrian Napierała 
Wójt Gminy Dopiewo

Skanuj i czytaj 
Za pomocą tego kodu można przejść 

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

skanowania 
i już można 
korzystać. 

AM
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Rada Gminy

Podczas XLV sesji Rady Gminy, któ-
ra odbyła się 12 września 2018 r. radni 
podjęli 14 uchwał i 2 stanowiska.

Plany miejscowe
Rada uchwaliła miejscowy plan za-

gospodarowania przestrzennego (mpzp) 
w Fiałkowie, obręb geodezyjny Więcko-
wice, dla terenu przy drodze powiatowej 
Dopiewo - Więckowice. Plan w większości 
wprowadza tereny aktywizacji gospo-
darczej o średniej transportochłonności. 
Teren objęty opracowaniem planu przy-
lega do istniejącej sieci dróg publicznych, 
zaproponowany układ komunikacyjny 
stanowi kontynuacje istniejącej sieci 
drogowej. 

Radni przystąpili do opracowania 
zmian kolejnych 2 mpzp:

- w Dąbrówce, w rejonie ul. Dębowej, 
dla działek o nr ewid. 1/370, 1/371 i 1/79. 
Teren wskazany do opracowania jest ob-
jęty obowiązującym mpzp, zatwierdzo-
nym Uchwałą Nr XXX/248/2000 Rady 
Gminy Dopiewo z dnia 27.11.2000 r. Dla 
działek o nr ewid. 1/370, 1/371 i 1/79 
w Dąbrówce określono przeznaczenie 
jako tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudo-
wy mieszkaniowo-usługowej (MN/MU). 

- w Palędziu, w rejonie ul. Jagodo-
wej, dla działki o nr ewid. 18/47. Teren 
wskazany do opracowania jest objęty 
obowiązującym mpzp, zatwierdzonym 
Uchwałą Nr XXXIV/430/17 Rady Gminy 
Dopiewo z dnia 25.09.2017 r. Dla działki 
o nr ewid. 18/47 w Palędziu określono 
przeznaczenie jako tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej (MN). 

Przedmiotem obu opracowań planów 
jest określenie nowych zasad zagospo-
darowania terenów, poprzez doprecyzo-
wanie i określenie nowych parametrów 
i wskaźników kształtowania zabudowy.

Dotacja dla Powiatu
Rada postanowiła o udzieleniu z bu-

dżetu Gminy Dopiewo dotacji celowej 
w formie pomocy finansowej dla Powiatu 
Poznańskiego, z przeznaczeniem na dofi-
nansowanie organizacji izby wytrzeźwień 
dla osób nietrzeźwych doprowadzonych 
z terenu Gminy Dopiewo w 2019 r. w wy-

sokości 41 511,00 zł. Zgodnie z art. 39 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałania alkoholizmowi izby 
wytrzeźwień mogą organizować orga-
ny powiatu lub miasta powyżej 50 000 
mieszkańców. Powiat Poznański podjął 
się realizacji zadania polegającego na 
prowadzeniu działań związanych z usu-
waniem następstw naużywania alkoholu 
poprzez zapewnienie przyjmowania do 
Izby Wytrzeźwień.

W innej uchwale dotyczącej pomocy 
finansowej dla Powiatu Poznańskiego 
radni postanowili o przeznaczeniu kwoty 
700 000 zł na realizację zadania pn. „Bu-
dowa chodnika w miejscowości Zakrzewo 
w ciągu drogi powiatowej nr 2417P na 
odcinku od skrzyżowania z DW 307 do 
istniejącego chodnika na terenie Gminy 
Tarnowo Podgórne (w roku 2019 – 50 000 
zł, w roku 2020 – 650 000 zł).

Ulga w podatku rolnym
Mając na uwadze wysokość szkód, ja-

kie wystąpiły w gospodarstwach rolnych 
na terenie Gminy Dopiewo radni uznali 
za  zasadne podjęcie uchwały w sprawie 
udzielenia ulgi w podatku rolnym w celu 
wsparcia rolników. Wprowadza się ulgę 
w podatku rolnym  w wysokości  IV raty 
przypadającej za 2018 rok.

Obligacje komunalne 
Radni podjęli uchwałę w sprawie 

emisji obligacji komunalnych. Zgodnie 
z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finan-
sach publicznych jednostki samorządu 
terytorialnego w celu: sfinansowania 
planowanego deficytu budżetu oraz 
sfinansowania spłaty długu mogą m.in. 
emitować papiery wartościowe. Dzięki 
przedmiotowej emisji obligacji możliwe 
będzie sfinansowanie planowanego de-
ficytu budżetu oraz zaciągniętego długu 
przypadającego do spłaty w roku bie-
żącym, przy jednoczesnym spełnieniu 
w latach następnych wymogów ustawy 
o finansach publicznych co do ograniczeń 
rocznych w spłacie długu. 

XLV sesja Rady Gminy Dopiewo

Uchwały i stanowiska podjęte przez 
Radę Gminy Dopiewo podczas sesji, która 
odbyła się 12 września 2018 r.

1. Uchwała Nr XLV/630/18 
z w sprawie utworzenia  na terenie 
Gminy Dopiewo odrębnego obwodu 
do głosowania w zakładzie pomocy 
społecznej celem przeprowadzenia 
wyborów do rad gmin, rad powia-
tów, sejmików wojewódzkich i rad 
dzielnic m. st. Warszawy oraz wy-
borów wójtów, burmistrzów i pre-
zydentów miast.

2. Uchwała Nr XLV/631/18 w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany mpzp w Dąbrówce, w rejonie 
ul. Dębowej, dla działek o nr ewid. 
1/370, 1/371 i 1/79.

3. Uchwała Nr XLV/632/18 w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany mpzp terenu w Palędziu, 
w rejonie ul. Jagodowej, dla działki 
o nr ewid. 18/47. 

4. Uchwała Nr XLV/633/18 w spra-
wie mpzp w Fiałkowie, obręb geo-
dezyjny Więckowice dla terenu 
przy drodze powiatowej Dopiewo 
- Więckowice.

5. Uchwała Nr XLV/634/18 w spra-
wie  zmiany uchwały Nr XLI/573/18 
Rady Gminy Dopiewo z 23 kwiet-
nia 2018 r. w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Województwu 
Wielkopolskiemu.

6. Uchwała Nr XLV/635/18 w spra-
wie pomocy finansowej dla Powiatu 
Poznańskiego.

7. Uchwała Nr XLV/636/18  w spra-
wie ulgi w podatku rolnym na 2018 r.

8. Uchwała Nr XLV/637/18 w spra-
wie emisji obligacji komunalnych.

9. Uchwała Nr XLV/638/18 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXXVII/500/17 Rady Gminy 
Dopiewo z dnia 18 grudnia 2017 
r. w sprawie uchwały budżetowej 
Gminy Dopiewo na 2018 r.

10. Uchwała Nr XLV/639/18 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXXVII/499/17 Rady Gminy Do-
piewo z 18 grudnia 2017r. w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Dopiewo na lata 
2018-2026.

11. Uchwała Nr XLV/640/18 w spra-
wie porozumienia międzygmin-
nego pomiędzy Gminą Dopiewo, 
a Miastem Poznań, Miastem Luboń 
oraz Gminą Komorniki w zakresie 
lokalnego transportu zbiorowego.

XLV sesja – uchwały
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Rada Gminy

12. Uchwała Nr XLV/641/18 
w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXXIX/537/18 Rady Gminy Do-
piewo z 26 lutego 2018r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Poznańskiego.

13. Uchwała Nr XLV/642/18 w spra-
wie zmiany uchwały Nr XL/559/18 
Rady Gminy Dopiewo z 26 marca 
2018 r. w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej dla Powiatu Po-
znańskiego. 

14. Uchwała Nr XLV/643/18 w spra-
wie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Poznańskiemu.

XLV sesja – stanowiska

1. Stanowisko Nr XLV/04/18 Rady 
Gminy Dopiewo w sprawie petycji 
dotyczącej poprawy bezpieczeństwa 
na ul. Batorowskiej, znajdującej się 
na terenie Gmin Dopiewo i Tarnowo 
Podgórne. 

2. Stanowisko Nr XLV/05/18 Rady 
Gminy Dopiewo w sprawie wyko-
nania przejścia dla pieszych przy 
ul. Długiej w Zakrzewie (u styku 
z ul. Olszynową).

DG

Porozumienie 
transportowe

Rada postanowiła 
o zawarciu porozumie-
nia międzygminnego po-
między Gminą Dopiewo, 
a Miastem Poznań, Mia-
stem Luboń oraz Gminą 
Komorniki w zakresie 
lokalnego transportu 
zbiorowego, polegają-
cego na prowadzeniu 
komunikacji gminnej na 
trasie: Poznań, Górczyn – Luboń – Komor-
niki – Szreniawa – Rosnówko – Rosnowo 
– Chomęcice – Konarzewo – Głuchowo. 
Porozumienie dotyczy 2 kursów nocnych 
z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę. 

Progi i przejście
Na sesji podjęto także 2 stanowiska: 
- jedno w sprawie petycji mieszkań-

ców ul. Świerkowej w Dąbrowie, doty-
czącej poprawy bezpieczeństwa na ul. 
Batorowskiej, znajdującej się na terenie 
Gmin Dopiewo i Tarnowo Podgórne. 
Rada będzie rekomendować Powiatowi 
przywrócenie na tym odcinku terenu 
zabudowanego, co stworzy możliwość 
zamontowania tam w przyszłości progów 
zwalniających;

- drugie w sprawie wykonania 
przejścia dla pieszych przy ul. Długiej 
w Zakrzewie (u styku z ul. Olszynową). 
W związku z dużym zainteresowaniem 

mieszkańców sprawą budowy przejścia 
dla pieszych na drodze powiatowej 2417P 
na skrzyżowaniu ul. Długiej z ul. Olszy-
nową w Zakrzewie oraz mając na uwadze 
zabudowę mieszkaniową znajdującą się 
w pobliżu, Rada Gminy Dopiewo wnio-
skuje o pilne wykonanie przejścia dla 
pieszych w ww. rejonie. Mając na uwadze 
bezpieczeństwo mieszkańców realizacja 
tego zadania jest konieczna i niezbędna.

Inne sprawy
Ponadto radni dokonali zmian 

w uchwale budżetowej, wieloletniej 
prognozie finansowej oraz utworzyli 
odrębny obwód do głosowania w wy-
borach samorządowych w Domu Pomocy 
Społecznej w Lisówkach.

Damian Gryska,  
Biuro Rady Gminy Dopiewo 

Fot. Adam Mendrala

Oferty pracy na 
dopiewo.pl

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

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

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

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

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

AM

Okręgi wyborcze Gminy Dopiewo

Okręg III
Okręg II

Okręg I

październik 2018 5



Rada Gminy

Rozmowa z Leszkiem Nowaczykiem, 
Przewodniczącym Rady Gminy Dopiewo.

Jest Pan związany z samorzą-
dem od blisko 30 lat. Poprzednią 
kadencję spędził Pan w Radzie Po-
wiatu Poznańskiego, ale wszystkie 
pozostałe w Radzie Gminy Dopie-
wo, pełniąc aż 3-krotnie funkcję 
Przewodniczącego. Jak Pan ocenia 
z perspektywy czasu i doświadczeń 
minioną kadencję? 

- To był dobry okres dopiewskiego 
samorządu - pracowity, konstruktyw-
ny, w którym rzecz wspólna brała górę 
nad sprawami partykularnymi. Byliśmy 
zdolni do kompromisów, myślenia w ka-
tegoriach dobra wspólnego, zrozumienia 
potrzeb każdego z sołectw i do podejmo-
wania perspektywicznych  decyzji.  Rada 
Gminy Dopiewo VII kadencji została 
wybrana w wyborach samorządowych 
16 listopada 2014 r. 11 dni później od-
była się pierwsza sesja, podczas której 
zostałem wybrany jej 

 Przewodniczącym. Wybrano też 
dwóch Wiceprzewodniczących Rady, 
doświadczonych samorządowców, Pio-
tra Dziembowskiego i Wojciecha Dornę, 
z którymi miałem przyjemność praco-
wać w Prezydium Rady Gminy Dopiewo 
i kierować pracami Rady. Mimo że je-
stem w samorządzie długodystansow-
cem, zawsze takie chwile są dla mnie 
wyjątkowym przeżyciem, a pełnienie 
funkcji Przewodniczącego jest dla mnie 
zaszczytem. 

Czy pracowitość, o której Pan 
wspomniał, znajduje wyraz w licz-
bach?

- Liczby to nie wszystko, bo najważ-
niejsza jest jakość aktów prawnych, jakie 
się uchwala. Jestem z tej jakości zado-
wolony. Sesje przebiegały sprawnie, ale 
było to zasługą przepracowania tema-
tów podczas komisji przedmiotowych 
i wspólnych posiedzeń komisji. Na nich 
spoczywał główny ciężar dyskusji. Myślę, 
że taka organizacja pracy dobrze służyła 
pracy  radnych. VII kadencja Rady Gminy 
Dopiewo ma się ku końcowi. Mamy za 
sobą 45 sesji, podczas których  Rada 

Gminy Dopiewo podjęła 643 uchwały. 
Została nam jeszcze sesja październi-
kowa. Pracowaliśmy efektywnie. Dla 
porównania mieliśmy mniej sesji niż 
Rada Gminy poprzedniej kadencji i to 
aż o 31, ale uchwaliliśmy 130 uchwał 
więcej.

W czym upatruje Pan źródło 
tej sprawności?

- Staliśmy się zespołem ludzi świa-
domych znaczenia zgody dla sprawnego 
osiągania celów. Wypracowaliśmy part-
nerskie i merytoryczne relacje z Wójtem 
i Urzędem Gminy Dopiewo. Wystarczy 
wspomnieć, że weszliśmy do Rady Gmi-
ny Dopiewo z 5 komitetów, a obecnie 
wszyscy, którzy postanowili ponownie 
ubiegać się o mandat radnego, startują 
z jednego komitetu, mimo różnic, które 
zawsze istnieją. Samorządowcy, zwłaszcza 
na szczeblu gminnym, powinni myśleć 
w kategoriach wspólnoty i to się nam 
udało.  

Czego dotyczyły ważniejsze 
uchwały podjęte podczas minio-
nej kadencji?

- Uchwaliliśmy wiele ważnych doku-
mentów: nowy Statut Gminy Dopiewo i  
statuty sołectw, „Wieloletni Plan Rozwoju 
i Modernizacji Urządzeń Wodociągo-
wych i Urządzeń Kanalizacyjnych na 
lata 2017-2019” będących w posiadaniu 
Zakładu Usług Komunalnych, „Regula-
minu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Dopiewo”, „Planu Go-
spodarki Niskoemisyjnej Gminy Dopie-
wo”,, „Strategię Rozwoju Gminy Dopiewo 
na lata 2016-2025”, „Gminną Strategię 
Rozwiązywania Problemów Społecznych 
na lata 2016-2025”. Określiliśmy zasady 
udzielania dotacji celowych z budżetu 
Gminy Dopiewo na dofinansowanie kosz-
tów wymiany źródeł ciepła w mieszkal-
nych budynkach jednorodzinnych lub 
lokalach na obszarze Gminy Dopiewo”. 
Podjęliśmy też szereg uchwał oświato-
wych związanych z reformą oświaty, 
dotyczących: przekształcenia 6-letnich 
szkół podstawowych w szkoły 8-letnie 
i likwidacji gimnazjów.

Jakiego rodzaju uchwały Rada 
podejmowała najczęściej?

- Jak dotąd najwięcej uchwał, bo 101 
dotyczyło nadania nazw ulicom. Dla po-
równania w poprzedniej kadencji nazwy 
ulicom nadano 77 razy. Ten wzrost jest 
niewątpliwie znakiem czasów i świad-
czy o rosnącej dynamice urbanizacji 
terenu Gminy Dopiewo, powstawaniu 
nowych osiedli. Jak dotąd uchwaliliśmy 
55 miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego. Dla porównania 
w poprzedniej kadencji planów uchwa-
lono 10. Dodam, że Komisja Rolnictwa 
Rady Gminy Dopiewo zaopiniowała 179 
wniosków o sporządzenie nowych planów 
lub zmianę istniejących.

Nie wszyscy znają specyfikę pra-
cy Rady Gminy Dopiewo. Czym są 
komisje? Ile komisji funkcjonuje 
w ramach Rady Gminy Dopiewo?

- Komisje służą wypracowaniu de-
cyzji i analizie. Od grudnia 2014 do dziś 
pracują 4 stałe komisje Rady Gminy: 
Komisja  Rewizyjna, której przewodniczy 
radna Anna Kwaśnik, Komisja Budżetu, 
Finansów, Ładu, Porządku Publiczne-
go i Ochrony Przeciwpożarowej, której 
przewodniczy radny Jan Bąk, Komisja 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska, której 
przewodniczy Marta Jamont, Komisja 
Oświaty, Zdrowia, Kultury, Turystyki 
i Sportu, której przewodniczy Sławomir 
Kurpiewski. Okresowo powołuje się także 
komisje zadaniowe.

Czym zajmowały się poszcze-
gólne komisje Rady Gminy?

Komisja Rewizyjna odbyła 21 posie-
dzeń. Zajmowała się oceną prawidłowego 
gospodarowania środkami z budżetu 
Gminy i wypracowaniem  wniosków 
o udzielenie absolutorium dla Wójta 
Gminy Dopiewo, a także badaniem 
skarg, które wpłynęły do Rady Gminy. 
Efektem badania skarg było podjęcie 11 
uchwał przez Radę Gminy. Komisja ta 
przeprowadziła 4 kontrole problemowe.

Komisja Budżetu, Finansów, Ładu 
i Porządku Publicznego i Ochrony Prze-
ciwpożarowej odbyła 35 posiedzeń. Wy-
dawała opinie w sprawach: uchwalania 
budżetu Gminy Dopiewo, stawek po-
datków i opłat lokalnych, sprawozdań 
z wykonania budżetu Gminy, wydatków 
inwestycyjnych i majątkowych w zakresie 
mienia komunalnego. Oceniała działal-
ność Straży Gminnej. Realizowała wydat-
ki związane z utrzymaniem w gotowości 
bojowej jednostek Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Współpracowała z Komisa-
riatem Policji w Dopiewie.

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, 
Turystyki i Sportu miała 36 posiedzeń. 
Analizowała realizację zadań z zakresu 
oświaty, dotyczące podniesienia jakości 
i warunków nauczania dzieci w szkołach 

Samorząd to rzecz wspólna
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Rozmowa z Tomaszem Łubińskim, 
Wicestarostą Poznańskim.

Wyobraża Pan sobie pracę poza 
samorządem?

- Nie, bo samorząd mam we krwi. 
Tak przynajmniej czuję.

Jest Pan Wicestarostą od 2005 
r. To zaledwie 13 lat…

- Ale moja pierwsza praca była 
związana z Bukiem, gdzie zaczynałem 
od stanowiska inspektora w urzędzie. 
Później  zostałem sekretarzem, następnie 
przez 8 lat pełniłem funkcję Zastępcy 
Burmistrza. Aż trafiłem do Powiatu.

W którym odpowiada Pan 
za? 

Samorząd mam we krwi
Kwestionariusz osobowy

Imię i nazwisko: 
Tomasz Łubiński

Ulubiony film: 
„Ojciec Chrzestny”

Ulubiona książka: 
trylogia „Millenium” 
Stiega Larssona

Ulubiony muzyk: 
Rod Stewart

Ulubiona potrawa: 
zupa gulaszowa 

Zamiłowania: 
rodzina, gotowanie

Moje miejsce na ziemi: 
Powiat Poznański

na terenie Gminy Dopiewo. Odbywała 
posiedzenia wyjazdowe we wszystkich 
szkołach na terenie Gminy. Spotykała się 
z dyrektorami szkół. W kręgu jej zainte-
resowań były rekrutacje do przedszkoli, 
działalność Gminnej Biblioteki Publicz-
nej i Centrum Kultury w Dopiewie oraz 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Dopiewie. Opiniowała także utworzenie 
klasy sportowej w Gminie. Przyglądała 
się funkcjonowaniu gimnazjów po re-
formie oświaty.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środo-
wiska odbyła 37 posiedzeń. Wydawała 
opinie do projektów uchwał dotyczących 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego i ochrony środowiska 
i wniosków zmiany „Studium Uwarun-
kowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego”. Zajmowała się bieżącą 
sytuacją w rolnictwie, głównymi zało-
żeniami ustawy krajobrazowej, utrzy-
maniem cieków wodnych w Gminie 
Dopiewo i powstaniem schroniska dla 
zwierzą. Spotykała się z przedstawicie-
lem Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego. Komisja odbyła kilka wizji 
terenowych w sprawach dotyczących 
planów miejscowych.

Na czym polegają wspólne po-
siedzenia Komisji?

- W pewnym sensie posiedzenia te są 
podobne do sesji, jednak mają charakter 
roboczy. W poszczególnych sprawach wy-

powiadają się poszczególne komisje stałe. 
Członkowie Rady uczestniczyli także w 49 
wspólnych posiedzeniach komisji stałych 
Rady Gminy Dopiewo, podczas których 
oprócz opiniowania projektów uchwał 
poruszano m.in. następujące tematy: 
prezentacja „Koncepcji Kierunków Roz-
woju Przestrzennego Metropolii Poznań”; 
analiza oświatowa w Gminie Dopiewo; 
petycje dotyczące lokalizacji nowej linii 
400 kV Plewiska – Piła Krzewina na 
terenie Gminy Dopiewo; funkcjonowanie 
Poznańskiej Kolei Metropolitalnej; Bilet 
Seniora w strefie A+B+C - propozycja 
ZTM w Poznaniu; spotkanie z przedsta-
wicielem Polnordu w sprawie zamierzeń 
inwestycyjnych firmy.

Czy w mijającej kadencji Rady 
Gminy Dopiewo powoływane były 
komisje nie będące komisjami sta-
łymi ?

- Podczas VII Kadencji funkcjonowała 
Komisja Statutowa, która zbierała się 
11 razy. Przewodniczył jej radny Paweł 
Jazy. Efektem prac tej komisji jest nowy 
Statut Gminy Dopiewo.

Czym jest dla Pana samorząd?
- Ważną częścią życia. Trudno by 

było inaczej, bo zajmuję się nim od lat. 
To służba społeczna, której chętnie się 
podejmuję - praca z ludźmi i dla ludzi. 
Wiele radości sprawia mi możliwość 
wpływu na poprawę życia mieszkań-
ców naszej Gminy. Korzystając z okazji, 

serdecznie dziękuję wszystkim Miesz-
kańcom Gminy Dopiewo, za to, że mogę 
poświęcać się tej służbie - brać udział 
w pracach Rady Gminy. Państwa uwagi 
motywują nas radnych do długich dysku-
sji i podejmowania ważnych społecznie 
uchwał, które zmieniają nasze życie na 
lepsze, poprawiają jego jakość, wpływają 
na rozwój miejscowości naszej Gminy. 

Wójtowi Adrianowi Napierale dzięku-
ję za współpracę i dojrzałe decyzje, dzię-
ki którym możliwy jest zrównoważony 
rozwój wszystkich miejscowości Gminy 
Dopiewo. Dziękuję też za przykładną 
współpracę Wójta i Urzędu Gminy Dopie-
wo z całą Radą Gminy.  Podziękowania 
kieruję do koleżanek i kolegów Radnych, 
Sołtysów i Rad Sołeckich, a także do 
wszystkich organizacji, stowarzyszeń 
i wszystkich osób pracujących na rzecz 
naszej społeczności. Osobne podzięko-
wania za dobrą współpracę przekazuję 
posłom i samorządowcom szczebla wo-
jewódzkiego oraz powiatowego. 

Wszystkim kandydatom ubiegającym 
się o mandaty w samorządach różnych 
szczebli życzę sukcesów. Tym, którzy 
zasiądą w nowej Radzie Gminy Dopiewo 
życzę jak najlepszej dla Gminy Dopiewo 
VIII kadencji.

Rozmawiał: Adam Mendrala 
Fot. Arch. UG Dopiewo

- Wszyscy kojarzą mnie głównie 
z drogami, tymczasem odpowiadam 
również za inwestycje, edukację, gospo-
darkę przestrzenną czy pozyskiwanie 
środków unijnych i krajowych. 

Trudno pominąć drogi, skoro 
to na nie Powiat wydaje najwięcej. 

- Bo bez nowoczesnej i bezpiecznej 
sieci drogowej możemy zapomnieć o roz-
woju. Dobra komunikacja przyciąga nie 
tylko mieszkańców, ale i inwestorów. 
Poza tym inwestycje drogowe to też gi-
gantyczne wydatki. Przypomnę, że prze-
budowę ulicy Poznańskiej w Skórzewie 

musieliśmy podzielić na 3 lata. Łącznie 
kosztowała 16 mln zł i była możliwa tylko 
dzięki wsparciu Gminy i dofinansowaniu 
z tzw. „schetynówek”. 

Tak duże inwestycje to niewąt-
pliwie ukłon w stronę kierowców. 
A piesi czy rowerzyści?

- Wzdłuż całej Poznańskiej powstała 
ścieżka rowerowa i chodniki. Tak robimy 
przy każdej dużej przebudowie. Poza 
tym stosujemy nowatorskie rozwiązania 
w zakresie poprawy bezpieczeństwa pie-
szych. Jeszcze w tym roku w Dąbrówce 
powstanie tzw. inteligentne oświetlenie 
przejścia dla pieszych. Specjalne czujki 
„wyczuwają” pieszego i sprawiają, że la-
tarnie zaczynają świecić mocniej.

A schodząc z dróg? 
- Zapraszam do naszych szkół. W paź-

dzierniku otwieramy Centrum Kształce-
nia Praktycznego w Swarzędzu. To jedna 
z najnowocześniejszych szkół tego typu 
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Dobiega końca czteroletnia kadencja 
samorządu. Wybierzemy nowy, ale na 
kadencję trwającą pięć lat. Tym cenniej-
szy jest nasz głos i tym większa nasza 
odpowiedzialność, bo okazja do wery-
fikacji osób, którym powierzamy naszą 
małą ojczyznę, nastąpi później.

Zmianę przez Sejm długości kadencji 
trzeba uznać za korzystną. Przez pięć lat 
można dokonać więcej, bardziej zasłużyć 
na ocenę mieszkańców. Proces inwesty-
cyjny zwykle trwa długo, bo nie ogranicza 
się do konkretnych działań budowlanych. 
Trzeba go poprzedzić gromadzeniem do-
kumentów, załatwianiem formalności, 
zgód, projektowaniem. Procedury tak 

bardzo rozciągają się w czasie, że często 
jeden samorząd załatwia sprawy formal-
ne, a do dzieła przystępują następcy.

Wydłużenie kadencji nie jest ewe-
nementem. W Niemczech, w niektórych 
landach trwa ona nawet dłużej, bo sześć 
lat. Nikt tam nie uważa, że to zbyt dłu-
go. Wprost przeciwnie. Wyborcy cieszą 
się, że mają szansę zweryfikować tych, 
których wybrali, po dłużej trwającym 
sprawdzianie. Samorządowcy też są 
usatysfakcjonowani, bo lepiej mogą 
się wykazać.

Gdy kadencja zbliża się do końca, 
niezależnie od tego, jak długo trwała, 
zaczynają się podsumowania, porów-
nania do poprzedników. 

Moim zdaniem nie zawsze ma to 
sens, bo czasy się zmieniają, zwłaszcza 
w krajach tak dynamicznie się rozwi-
jających, jak Polska. Nasi poprzedni-
cy sprzed kilkunastu, dwudziestu lat 
pracowali w innych, dużo trudniejszych 
warunkach. Nie mogli nawet pomarzyć 
o zaspokajaniu potrzeb mieszkańców 
na tak dużą skalę, o wydawaniu milio-
nów euro kierowanych do Polski z Unii 
Europejskiej.

Inna sprawa to ranga inwestycji, 
a właśnie za nie najczęściej ocenia 
się władze lokalne. Nie każde zadanie 
przynosi skutki widoczne gołym okiem. 

Komu zaufać na pięć lat? Inaczej patrzy się na zbudowaną lub 
zmodernizowaną drogę, na powstające 
przy dworcach kolejowych węzły przy-
stankowe, czy na nową szkołę, a inaczej 
na budowę kanalizacji. Korzystamy 
z płynącej z kranu wody dobrej jakości, 
odprowadzamy ścieki nie zaprzątając 
sobie głowy tym, że jeszcze niedawno 
nie było to takie oczywiste, bo szamba 
znajdowały się w powszechnym użytku. 
Rzadko zdajemy sobie sprawę, jak dużo 
kosztują takie „podziemne” inwestycje.

Dużo ważniejsze od porównań jest 
to, czy ekipa, która cztery lata temu 
wchodziła do samorządu, zrealizowała 
zamierzenia, dotrzymała słowa danego 
wyborcom. Właśnie za to trzeba rozliczać 
prezydentów, burmistrzów, starostów, 
marszałków, wójtów oraz radnych. Bar-
dzo łatwo sprawdzić, co osoby te mówiły 
cztery lata temu i porównać to z rezulta-
tami. Dobrze się dzieje, gdy weryfikacji 
wyborców poddają się osoby z poczuciem 
spełnionego obowiązku.

To my, wyborcy dokonamy ostatecz-
nej weryfikacji. Stwierdzimy, czy dana 
osoba zasługuje na zaufanie. Najgorsze, 
co możemy zrobić, to nie pójść na wybory. 
Kto nie głosuje, nie ma moralnego prawa 
krytykować, oceniać i przekonywać, że 
dane zadanie można było zrealizować 
inaczej. Niestety, w Polsce spotykamy 
się z biernością obywateli. Mniej więcej 
połowa nie chodzi na wybory wcale, nie-

w kraju. Rozbudowujemy też placówkę 
w Murowanej Goślinie. Nie mówiąc już 
o ośrodku dla niewidomych w Owińskach, 
w który Powiat zainwestował do tej pory 
blisko 40 mln zł. Nie tylko dostosowujemy 
go do potrzeb niepełnosprawnych, ale 
chcemy też udostępnić go zwiedzającym.

Pocysterskie obiekty w Owiń-
skach to niejedyne zabytki, które 
Powiat wspiera. Lista jest nieco 
dłuższa.

- To prawda. W minionych latach 
wsparliśmy wiele zabytków w Powiecie. 
W sumie na prace konserwatorskie wy-
daliśmy 5 mln zł. Dzięki temu udało się 
ocalić wiele cennych obiektów, w tym 
między innymi kościół w Konarzewie. 

Co jeszcze jest dla was ważne?
- Wspieranie organizacji i stowarzy-

szeń działających na rzecz młodzieży, 
seniorów, niepełnosprawnych, poprzez 
tworzenie systemu dotacji. Ważne jest 
dla nas także bezpieczeństwo.

Ale przecież finansowanie po-
licji czy straży nie jest zadaniem 
własnym powiatu.

- W tym przypadku nie patrzymy wy-
łącznie na przepisy i paragrafy. Czujemy 
się odpowiedzialni za naszych mieszkań-
ców. I wiemy, że dofinansowane służby 
to sprawnie działające służby. A to z kolei 
daje mieszkańcom spokojny sen.

Czy myśli Pan o budowie komi-
sariatu w Dopiewie?

- Tak, choć nie tylko. Co roku wydaje-

my kilka milionów złotych na doposaże-
nie i wyszkolenie policjantów i strażaków. 
Prowadzimy też akcje, w ramach których 
do mieszkańców trafiają czujki czadu, 
a do najmłodszych – tysiące odblasków.  

A skąd bierzecie na to pienią-
dze?

- W tym roku budżet Powiatu to 400 
mln zł. I faktycznie nie byłoby nas stać 
na wiele, gdyby nie fakt, że w regionie 
jesteśmy liderem w pozyskiwaniu środ-
ków zewnętrznych. I to zarówno unij-
nych, jak i krajowych. Powiem tylko, że 
z programu WRPO 14+ udało nam się 
otrzymać 125 mln zł dofinansowania.

Skoro mowa o regionie, to po-
wiat rośnie w siłę. Ale nie sam, 
tylko z Metropolią Poznań.

- Razem można więcej. Powstanie 
stowarzyszenia Metropolia Poznań było 
strzałem w dziesiątkę. Dzięki temu możli-
we było uruchomienie Poznańskiej Kolei 
Metropolitalnej. Poza tym jest to insty-
tucja, która rozdziela pieniądze unijne 
pomiędzy swoich członków. A suma robi 
wrażenie – 800 mln zł.

Na co?
- Głównie na węzły przesiadkowe dla 

mieszkańców Gmin aglomeracji. Idea 
jest taka, że samochodem, autobusem 
czy rowerem dojeżdżają do stacji kole-
jowej, a tam przesiadają się na pociąg. 
Oszczędność czasu i pieniędzy. 

Ale to chyba zadanie Gmin?
- Gminy budują węzły przesiadkowe, 

ale to Powiat doprowadza do nich dro-
gi i ścieżki rowerowe. Współpracujmy 
z kilkunastoma Gminami. Takie węzły 
powstaną m.in. w Buku czy Strykowie.

Przedstawia Pan Powiat w do-
skonałej kondycji. W takim razie 
muszę zapytać: coś jeszcze jest do 
zrobienia? 

- Lista marzeń jest długa. W naj-
bliższym czasie chcielibyśmy rozpocząć 
budowę obwodnicy Chomęcic i Głuchowa, 
przebudować ulicę Gromadzką w Więc-
kowicach, rozwiązać problem kierow-
ców, którzy dzisiaj stoją na przejeździe 
kolejowym w Palędziu i rozpocząć wiele 
innych inwestycji drogowych.

Chcemy też zrealizować ważny pro-
jekt w Lisówkach. W domkach szerego-
wych tworzymy mieszkania treningowe 
dla niepełnosprawnych. To w nich będą 
się przygotowywać do radzenia sobie 
w samodzielnym życiu. Będą tam też 
miejsca dla osób niepełnosprawnych, 
które czasowo nie mają opiekunów.

Wystarczy Panu sił na realizację 
tych projektów?

- W młodości trenowałem piłkę ręcz-
ną, a sportowcem jest się do końca życia. 
Determinację, wolę walki i umiejętność 
pracy w zespole mam we krwi. Podobnie 
jak samorząd.

Rozmawiała: Anna Fidlarczyk 
Zdjęcie: archiwum  

Tomasza Łubińskiego
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zależnie od tego, czy głosuje się na osoby 
rządzące krajem, czy dbające o naszą 
najbliższą okolicę. To bardzo zły wynik. 
Być może ludzie myślą, że nie ma co 
się fatygować do komisji wyborczej, bo 
nasz głos na nic nie wpłynie. To błędne 
rozumowanie. Samorządowcami zostaną 
osoby, które zdobędą największą liczbę 
głosów. Liczy się każda karta wrzucona 
do urny.

Tak niska aktywność społeczna nie 
wystawia nam dobrego świadectwa. 
W innych krajach europejskich, choć-
by w Holandii, czy we Francji wyborcza 
frekwencja dochodzi do 80-90 procent. 
Tam ludzie zdają sobie sprawę, że po-
zbawienia się wpływu na małą ojczyznę 
to duży błąd. Ludzie, których za chwilę 
wybierzemy nie będą rezydować w dale-
kiej Warszawie i zajmować się sprawami, 
które nas niewiele obchodzą. Powierzamy 

im nasz teren – ulicę, osiedle, szkoły. 
To od nich zależy, czy wygodnie będzie 
nam się żyć. Lepiej postawić na tych, co 
są sprawdzeni, z którymi mamy dobry 
kontakt, którzy nas słuchają, bo zależy 
im na swojej miejscowości tak samo, 
jak nam.

Powiatem Poznańskim zarządzała 
koalicja Platformy Obywatelskiej, Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego i klubu 
Niezależnych. Myślę, że nie zawiodła 
wyborców. Wywiązała się z zapowiedzi. 
Mieszkańcy najbardziej zwracają uwagę 
na zarządzanie komunikacją. Tylko w tym 
roku na inwestycje drogowe w Powiecie 
uda się wydać ponad 80 milionów zł. 
Gdyby tendencję tę utrzymać i w dalszym 
ciągu korzystać z partycypacji gmin, sy-
tuacja stawałaby się coraz lepsza.

Powiat jest też odpowiedzialny za 
oświatę ponadpodstawową. Szczególną 

uwagę zwracaliśmy na szkolnictwo za-
wodowe. Odpowiadaliśmy na potrzeby 
Volkswagena i innych dużych firm poszu-
kujących pracowników z przygotowaniem 
zawodowym, także takich, których można 
od podstaw zawodu nauczyć. Niestety, 
Polska w pewnym momencie odpuści-
ła sobie szkolnictwo zawodowe. Prawie 
każdy kończący szkołę średnią wybierał 
się na studia. Nie wszyscy zdawali so-
bie sprawę, że wyższe uczelnie masowo 
produkują bezrobotnych. Nie każdy ma 
predyspozycje do nauki, ale każdemu 
przydaje się opłacalny fach w ręku. 
W okresie wzrostu gospodarczego do-
brzy fachowcy to osoby poszukiwane 
i cenione.

Ważną dla Powiatu dziedziną było, 
a z pewnością także będzie, bezpieczeń-
stwo mieszkańców. Dobrze układała się 
współpraca ze Strażą Pożarną, Policją. 
Namacalnym dowodem troski o obywa-
teli było zbudowanie w Dopiewie od pod-
staw komisariatu policji. Pieniądze na to 
zadanie pochodziły z budżetu gminnego, 
powiatowego oraz centralnego. Starania 
o taki obiekt trwały od dawna. Dziś już 
stoi i powoduje, że mieszkańcy czują się 
bezpieczniej.

Andrzej  Strażyński 
Przewodniczący Komisji Komunika-

cji, Budownictwa i Infrastruktury,  
Rady Powiatu Poznańskiego

Fot. Archiwum A. Strażyńskiego

Mija kolejna kadencja Samorządu. 
Dla Samorządu Województwa to piąta już 
czterolatka od czasu powstania w 1999 r.

Dane było mi uczestniczyć w całej 
tej prawie 20-letniej historii samorządu 
Wielkopolski na „pierwszej linii frontu”. 
Nawet krótka, bo nieco ponad 2- letnia 
przerwa na pełnienie funkcji Wicewoje-
wody Wielkopolskiego nie przerwała tego 
pasma, bowiem wtedy byłem łącznikiem 
pomiędzy administracją rządową i sa-
morządową, wspierając ze strony rządu 
poczynania samorządów.

Początki województwa samorządo-
wego były bardzo trudne. Budowanie 
od podstaw struktur administracyj-
nych, scalanie bądź co bądź odrębnych 
przez wiele lat 5 tzw. małych woje-
wództw, skromny budżet, który wynosił 
w pierwszym roku niespełna 300 mln zł,  
a potrzeb i oczekiwań nieograniczona 
ilość. 

Potem przyszedł 2004 r. i akcesja 
Polski do Unii Europejskiej. Pierwsze 
pieniądze unijne. Bardzo oczekiwane, 
ale mniejsze przecież niż plany i aspi-
racje. Trzeba było się jednak najpierw 
nauczyć reguł ich wydatkowania, zbudo-
wać niezbędne struktury organizacyjne 
 i przetrwać kontrole, kontrole, kontrole…

Nie byłoby obwodnicy Śremu, dro-
gi 307 czteropasmowej do Zakrzewa, 
sali koncertowej Akademii Muzycznej 
czy pięknie odnowionej Fary Poznań-
skiej czy Klasztoru Franciszkanów na 
Wzgórzu Przemysła w Poznaniu, kilo-
metrów kanalizacji, rozbudowanego  
i wyposażonego Szpitala Onkologicznego, 
gdyby nie ten pierwszy, najtrudniejszy 
chyba okres naszego mariażu z Unią. 
Dane mi było pracować przy tym i nadzo-

Dwadzieścia lat minęło rować wszystkie te akcje. Bardzo ciekawy 
acz pionierski był to czas…

Potem były następne lata, następne 
wyzwania i zadania - realizowane zarówno 
z udziałem środków własnych, jak i unij-
nych. W obecnej perspektywie finansowej 
 (lata 2014-2020) są one rekordo-
wo wysokie. Program regionalny 
(WRPO,) realizowany przy pomocy 
tych pieniędzy, wspierany jest kwotą 
ponad 2,5 miliarda euro, to jest ponad  
10 miliardów zł. Budżet województwa, 
w części dotyczącej środków własnych, 
rozrósł się od tych wspomnianych 300 
mln zł w 1999 r. do kwoty ponad 1,5 
miliarda zł rocznie. W obecnej koalicji 
PSL z PO w Sejmiku, tj. od 2006 r., w po-
dziale zadań w Zarządzie Województwa 
przypadło mi odpowiadać za tematy naj-
bardziej kapitałochłonne. W pierwszym 
rzędzie mam tu na myśli inwestycje na 
drogach wojewódzkich. Rocznie na same 
inwestycje, nie licząc utrzymania  i re-
montów, udawało się przeznaczać po po-
nad 300 mln zł. W tym czasie powstały  
m.in. obwodnice Murowanej Gośliny, 
Opalenicy, Wągrowca, Czarnkowa, Krobi, 
dziesiątki kilometrów zmodernizowa-
nych dróg, np. droga 434 z Kórnika po 
Rawicz (ponad 80 km).
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Wiele można by mówić i o innych 
realizacjach. Paradoksalnie, wraz ze 
zwiększeniem nakładów, rosną oczeki-
wania i potrzeby. Środków wciąż brakuje, 
a lista oczekujących zadań jest długa. 
Trudne są decyzje co robić w pierwszej 
kolejności, a co musi poczekać. 

W transporcie kolejowym spektaku-
larne wydarzenie, w którym mam swój 
bezpośredni udział, to Poznańska Kolej 
Metropolitalna. Zanim jednak mogła ta 
forma intensywnego transportu zaistnieć, 
trzeba było szeregu lat prac moderniza-
cyjnych na torach. Zajmowałem się bez-
pośrednio modernizacją linii kolejowych 
do Wolsztyna i do Wągrowca za łącznie  
ok. 400 mln zł, a obecnie największym 
zadaniem jest  modernizacja linii z Po-
znania do Piły za ok. 600 mln zł. Trze-
ba było zakupić nowe pociągi zarówno 
elektryczne, jak i spalinowe. Zakup 
22 elektrycznych Elfów (tych, które 
mkną m.in. przez Palędzie i Dopiewo) 
kosztował ponad 0,5 miliarda zł i był 
największym jak dotąd kontraktem za-
kupowym dokonanym przez wojewódz-
two w Polsce. Zakupionych też zostało 
kilkadziesiąt pociągów spalinowych  
(tzw. szynobusów), które jeżdżą po liniach 
niezelektryfikowanych. 

Lata 2017 i 2018 to kolejne 
zamówienia m.in. 15 nowych, 
dłuższych pociągów elektrycznych 
za ponad 400 mln zł i kilku spali-
nowych. Przyjadą one jednak do 
nas dopiero w przyszłym roku.

Pięknie rozwija się też 
poznańskie lotnisko, to mój 
szczególnie ulubiony obiekt.  
Coraz szersza oferta lotów jest 
możliwa dzięki nowoczesnym 
terminalom, ale i uzbrojeniu 
technicznemu i nawigacyjne-

mu, którego wprawdzie nie widać, ale 
musi spełniać światowe standardy. Są 
tu olbrzymie problemy chociażby z wy-
płatą niewspółmiernych odszkodowań 
za hałas w tzw. strefie ograniczonego 
użytkowania. 

Skoncentrowałem się na tematach 
komunikacji i transportu, a przecież na 
tym nie kończy się mój pakiet zadań w Za-
rządzie Województwa. Inną dziedziną, 
którą się zajmuję, jest szeroko rozumia-
ny rynek pracy. Jeszcze kilka lat temu 
bezrobocie było znaczące, liczone nawet 
liczbą 150 tys., a potem 100 tys. osób 
bez pracy. Dziś w gospodarce brakuje 
rąk do pracy. Nowym zjawiskiem jest 
pojawienie się wielotysięcznej imigracji 
zarobkowej ze wschodu. Rozliczne ini-
cjatywy, projekty często drobne, lokalne, 
ale jako całość przynoszą pozytywne 
rezultaty. Tą rozległą sferę społeczną, 
rynek pracy, opiekę społeczną, eduka-
cję (od przedszkola po szkołę średnią) 
wspierają projekty dofinansowywane 
z Europejskiego Funduszu Społecznego, 
który bezpośrednio nadzoruję. 

W ramach WRPO mamy z tego fun-
duszu do dyspozycji ponad 700 mln euro. 
Zawierając łącznie kilka tysięcy umów 
na większe i mniejsze przedsięwzięcia, 

udało się zagospodarować ponad połowę 
tej kwoty. Reszta jest do wykorzystania 
w najbliższych latach. To olbrzymie do-
świadczenie i ciekawa praca. 

W międzyczasie oddaliśmy do użytku 
nową, okazałą siedzibę Wielkopolskiego 
Urzędu Marszałkowskiego przy al. Nie-
podległości 34, której budowę nadzo-
rowałem. Przy okazji zapraszam tych, 
którzy w tym budynku jeszcze nie byli, 
do zwiedzenia tego ciekawego  architek-
tonicznie obiektu.

Nie sposób o wszystkim opowie-
dzieć detalicznie,  o jednej dziedzinie 
chciałbym jeszcze wspomnieć – chodzi 
o Plan Zagospodarowania Przestrzen-
nego Województwa, który jest w moim 
nadzorze. W mijającej kadencji trwała 
walka przy użyciu tego instrumentu 
z zakusami rządzących naszym krajem, 
aby eksploatować w rejonie Gostynia, 
Krobi i Rawicza węgiel brunatny me-
todą odkrywkową. Oznacza to śmierć 
najsilniejszego, wielkopolskiego rolnic-
twa oraz daleko idące zakłócenia dla 
stosunków wodnych na prawie połowie 
obszaru naszego regionu. Do tego nie 
możemy dopuścić. Na razie blokujemy to 
tym wspomnianym Planem. Jakie środki 
trzeba będzie podjąć, czas pokaże, a to 
już kolejne kadencje samorządu. Kto 
będzie wtedy o tym decydował?

Wojciech Jankowiak 
Wicemarszałek Województwa  

Wielkopolskiego
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Po raz trzeci mieszkańcy Gminy 
Dopiewo mogą zgłaszać projekty w Do-
piewskim Budżecie Obywatelskim (do 12 
października), a potem na nie głosować 
(7 – 16 listopada, po ogłoszeniu listy 
projektów na stronie dbo.dopiewo.pl). 

W tym roku w budżecie obywatelskim 
Gminy Dopiewo zostały wprowadzone 
zmiany, które mają na celu wyrównanie 
szans na realizację projektów z sołectw 
mniejszych pod względem liczby miesz-
kańców. Służy temu podział sołectw na 
trzy grupy ze względu na liczbę miesz-
kańców i wprowadzenie współczynni-
ka korygującego, który ma za zadanie 
wyrównanie siły głosu z mniejszego 
i większego sołectwa w ramach każdej 
z grup. Dzięki temu wyłonione mogą 
zostać w głosowaniu co najmniej 3 pro-
jekty, które Gmina Dopiewo zrealizuje. 

Projekty mogą zgłaszać pełnoletni 
mieszkańcy Gminy Dopiewo. Autor musi  
uzyskać poparcie zaledwie 15  innych 
osób. Nowością jest możliwość uczest-
nictwa w głosowaniu wszystkich miesz-
kańców Gminy, bez względu na wiek 
i posiadanie meldunku lub jego brak.

W tegorocznej edycji Dopiewskiego 
Budżetu Obywatelskiego została zwięk-
szona pula środków o 100% w stosunku 
do poprzednich edycji. Gmina przezna-
czyła na ten cel 300 tys. zł. Każdej z trzech 
grup sołectw została przypisana część 
tej puli:

Dopiewski Budżet Obywatelski – po nowemu

• Grupa I - obejmująca: Dopiewo, Dą-
brówkę, Skórzewo  - koszt realizacji 
projektu 50.000 - 145.000 zł.

• Grupa II - obejmująca: Dąbrowę, 
Dopiewiec, Konarzewo, Palędzie, 
Zakrzewo  - koszt realizacji projektu 
25.000 - 95.000 zł.

• Grupa III - obejmująca: Gołuski, 
Trzcielin, Więckowice - koszt reali-
zacji projektu 15.000 - 60.000 zł.

Szczegóły: www.dbo.dopiewo.pl

Dotychczasowe realizacje 
DBO

Przypomnijmy, że 2 lata temu, pierw-
sza edycja Dopiewskiego Budżetu Obywa-
telskiego, zakończyła się rekomendacją do 
realizacji 2 projektów: „Miejsce rekreacji 
w Skórzewie” (dzięki któremu podczas 
ferii zimowych zapewniono bezpłatnie 
dla korzystających lodowisko i doposa-
żono park w urządzenia rekreacyjne) 
i „Zielone Zacisze w Konarzewie” (dzięki 
któremu uporządkowano i doposażono 
teren w tzw. Dołach Konarzewskich przy 

Skórzewo - Mejsce rekreacji i lodowisko  
- DBO - I edycja (projekt zrealizowany w ubiegłym roku)

Skórzewo, Leśny Zakątek - plac zabaw  
- DBO - II edycja (projekt zrealizowany w tym roku)
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DBO / finanse

stawie – powstały ścieżki, postawiono 
ławki i uruchomiono fontannę). Rok 
temu wyłoniono w głosowaniu jeden 
projekt „Leśny Zakątek w Skórzewie” 
(dzięki któremu powstał oryginalny plac 
zabaw przypominający żaglowiec i park 
linowy). Obydwie edycje zainspirowały 
Gminę Dopiewo – zrealizowano m.in. 
wiaty rowerowe przy szkole w Dąbrówce 
czy projektując z myślą o mieszkańcach 
zagospodarowanie terenu przy ul. Ko-
mornickiej w Dąbrówce, który stanie 
się miejscem odpoczynku.

Adam Mendrala 
Grafika: Michał Juskowiak, 

Fot. Beata Spychała

Harmonogram DBO
L.p.

Działanie
Terminy

od do

1 Kampania informacyjna od 2 września 2018 r. 

2 Zgłaszanie projektów (propozycji zadań do realizacji) 10 września 12 października

3 Publikacja złożonych projektów 10 września 19 października

4 Weryfikacja i uzupełnienie zgłoszeń 10 września 25 października

5 Publikacja wykazów zadań  
spełniających i niespełniających wymagania 25 października 

6 Wnoszenie protestów 3 dni od daty publikacji wykazu z pkt 5

7 Publikacja listy zadań  
uczestniczących w głosowaniu 29 października

8 Promowanie zadań przez autorów 12 października 16 listopada

9 Głosowanie mieszkańców 7 listopada 16 listopada

10 Weryfikacja i liczenie oddanych głosów 19 listopada 26 listopada

11 Ogłoszenie wyników głosowania 26 listopada

Samorząd Gminy Dopiewo zade-
cydował o udzieleniu ulgi w podatku 
rolnym w wysokości IV raty za 2018 r. 
Ulga ma zastosowanie do użytków rol-
nych w gospodarstwach rolnych i sta-
nowi pomoc de minimis. Rada Gminy 
Dopiewo podjęła stosowną uchwałę na 
sesji 12 września 2018 r.

Uchwała wejdzie w życie po upły-
wie 2 tygodni od dnia opublikowania 
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. Druki formularza wnio-
sku o ulgę wraz z załącznikami  zostaną 

Ulga w podatku rolnym 
udostępnione na stronie www.dopiewo.
pl/podatki. Będzie można je także  pobrać 
w siedzibie Urzędu Gminy w Dopiewie 
i u sołtysów. 

Do wniosku należy załączyć wszyst-
kie zaświadczenia jakie wnioskodawca 
otrzymał w roku, w którym ubiegał się 
o pomoc oraz zaświadczenia z dwóch 
ostatnich lat:
• o pomocy de minimis,
• o pomocy de minimis w rolnictwie,
• o pomocy de minimis 

w rybołówstwie,

Do wniosku należy załączyć również 
posiadane oświadczenia o wielkości po-
mocy de minimis, pomocy de minimis 
w rolnictwie oraz pomocy de minimis 
w rybołówstwie, jakie otrzymał wniosko-
dawca w tym okresie, lub oświadczenia 
o nieotrzymaniu takiej pomocy.

Ulga nie zostanie udzielona w przy-
padku przekroczenia dopuszczalnej 
pomocy de minimis (tj. 15.000 euro) 
w rolnictwie lub rybołówstwie, okre-
ślonej w Rozporządzeniu Komisji UE nr 
1408/2013 z  18 grudnia 2013 r. w spra-
wie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
w sektorze rolnym.

UG

Wójt Gminy Dopiewo informuje, 
że wprowadzony został SMS-owy 
system informowania zobowiąza-
nych o terminie zapłaty lub o po-
wstaniu zaległości z tytułu podat-
ków i opłat lokalnych. 

Osoba znajdująca się w bazie podat-
kowej, która zarejestruje  swój numer 
telefonu w systemie powiadomień po-
datkowych SMS na stronie https://www.
dopiewo.pl/podatek będzie otrzymywać 
krótkie wiadomości tekstowe ( sms-y) 

przypominające o terminie płatności (nie 
wcześniej niż 7 dni przed upływem ter-
minu) lub w przypadku niezapłacenia 
w terminie podatku  - o występowaniu 
zaległości (w terminie nie później niż 
21 dni po upływie terminu płatności). 

Jeżeli zobowiązany uiści zaległości 
w terminie 7 dni od daty otrzymania 
wiadomości tekstowej (sms), to unik-
nie  dodatkowych kosztów tj. kosztów 
upomnienia – kwota 11,60 zł.

Przypomnimy o podatku sms-em Do  podatników, 
którzy zarejestrują 
się w systemie powia-
domień podatkowych 
SMS do dnia 9 listo-
pada 2018 r.  przypo-
mnienie o płatności 
raty podatku zostanie przesłane  przed 
upływem płatności IV raty podatku od 
nieruchomości rolnego i leśnego od osób 
fizycznych tj. przed 15 listopada 2018 r.

Powiadamianie sms-owe jest bez-
płatne. 

Małgorzata Mazurek 
Skarbnik Gminy Dopiewo

Zielone Zacisze w Konarzewie, DBO - I edycja 
(projekt zrealizowany w ubiegłym roku)

12 październik 2018



inwestycje

Już niedługo mieszkańcy Więckowic 
będą mogli odpocząć i poznać odrobine 
historii nad nowo zagospodarowanym 
stawem w Więckowicach. Powstało cen-
trum integracji ludności. To połączenie 
strefy wypoczynku ze strefą historyczną. 
Koszt inwestycji ok. 282 tys. zł. 

Na strefę wypoczynku składa się:  
uporządkowany i uregulowany staw, na 
którym znajduje się pomost pływający 
z balustradą, utwardzony plac z wiatą, 
stołami i ławami, chodniki z  ustawio-
nymi wzdłuż nich, stoły do gry w szachy 
i „Chińczyka”, urządzenia placu  zabaw.

Strefę historyczną tworzy „zagajnik 
edukacyjny” i pomnik wykonany z blo-
ku granitowego z mosiężną tablicą upa-
miętniającą Powstańców Wielkopolski 
z Więckowic. Pomnik  usytuowany jest 
na podeście obłożonym płytami grani-
towymi, z których na jednej widnieje 
napis „Powstańcom Wielkopolski cześć 
i chwała”. W skład tej strefy wchodzi 
też 9 aluminiowych tablic ścieżki edu-
kacyjnej – znajdują się na nich treści 
historyczne. Tablice przybliżają Mar-
szałka J. Piłsudskiego, gen. S. Taczaka, 
gen. J. Dowbor-Muśnickiego, ppłk. A. 
Kopę oraz krótkie wzmianki na temat 
Powstania Wielkopolskiego, zdobycia 

Odpoczynek i kawałek historii w Więckowicach 

Ławicy, bitwy o Wolsztyn, walki o Zbą-
szyn i wspomnieniom mieszkańców 
Więckowic o Powstaniu.

Teren został ogrodzony, wykona-
no ciągi komunikacyjne, oświetlenie 
i nasadzono rośliny, przede wszystkim 

zimozielone. Wykonawcą robót jest fir-
ma  z Dąbrowy P.P.U.H. „CARO” Sor-
townia Żwiru. 

Aleksandra Rutyna,  
Kierownik Referatu Inwestycji 

Fot. Michał Juskowiak

Tak całkiem niedawno wyglądał teren przy stawie

Uroczysta inauguracja: 11 listopada 
o godz. 11:30 (msza św.)
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informacje gminne

Anna Kwaśnik, sołtys Więcko-
wic i radna Gminy Dopiewo: - Staram 
się od 2014 r. brać udział w konkursach, 
które dają szansę na pozyskanie środków 
na realizację projektów, które wpływają 
na poprawę estetyki naszego sołectwa. 
W ramach PROW powstały dwie wia-
ty i ławki na boisku. Dzięki udziałowi 
w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi” 
plac zabaw zyskał linearium, a boisko 
piłkochwyty i wielofunkcyjną „Platformę 
4 w 1”. Postawiliśmy też stojaki na rowery, 
zorganizowaliśmy miejsce ogniskowe 
i zakupiliśmy nagłośnienie. Wyróżnie-
nie przyznał nam Urząd Marszałkow-
ski,  jesteśmy stawiani jako przykład 
„Aktywnej Wsi”, a to cieszy. Pomysł na 
zagospodarowanie terenu przy stawie 
narodził się w Radzie Sołeckiej. Efekt 
prac mnie zadowala. Jak spojrzymy na 
zdjęcie sprzed kilku lat, widać różnicę 
.Zmieniła się estetyka i funkcjonal-
ność. Teraz miło tu przebywać.  Mam 
nadzieję, że miejsce to  będzie dobrze 
służyło mieszkańcom. Działkę tę Gmi-
na Dopiewo pozyskała od Agencji Nie-
ruchomości Rolnych. Warunkiem  jej 
przekazania Gminie było przeznaczenie 
jej na cele edukacyjne. Zależało nam 

Więckowice się zmieniają także na funkcji rekreacyjnej, bo taki 
charakter staraliśmy się mu wcześniej 
nadawać. Inspiracją była 100 rocznica 
wybuchu Powstania Wielkopolskiego, 
przypadająca w tym roku. Wiedzieliśmy, 
że z Więckowic pochodziło 14 powstań-
ców, znamy ich nazwiska. Wcześniej imię 
Powstańców Wielkopolskich otrzymała 
też szkoła w Więckowicach. Postanowili-
śmy więc zrealizować funkcję edukacyjną 
organizując miejsce pamięci w postaci 
pomnika i ścieżki edukacyjnej. Myślę, 
że udało nam się połączyć historię z re-
kreacją. Jest pomost, ławki, chodniki. 

AM 
Fot. Beata Spychała
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inwestycje

Przebudowane zostanie skrzyżowanie 
dróg powiatowych z drogą wojewódzką 
w Więckowicach. Wartość przebudowy: 
1,81 mln zł. W ramach przebudowy na 
skrzyżowaniu pojawi się sygnalizacja 
świetlna i wysepki typu „poduszka ber-
lińska”. Przebudowane zostaną zjazdy. 
Jezdnię pokryje nowa nawierzchnia. 
Wykonane zostanie jej odwodnienie. 
Ma powstać też ciąg pieszo – rowerowy. 
Wprowadzona zostanie nowa organi-

Sygnalizacja świetlna w Więckowicach

Remont dróg powiatowych w Do-
piewie zbliża się do końca. Nowe oblicze 
zyskają jezdnie ulic Poznańska i Wyzwo-
lenia. Wartość prac: 2,27 mln zł. 

Na jezdni pojawiła się nowa na-
wierzchnia bitumiczna. Starą na-
wierzchnię poddano frezowaniu. Na 
skrzyżowaniu ulic Bukowska-Wyzwo-
lenia rozebrano nawierzchnię z kostki 
brukowej. Naprawione zostały krawędzie 
jezdni. Wykonana też regulację wysokości 
zjazdów, chodników i ścieku oraz pobo-
cze z kruszywa. Wyremontowano ściek. 
Termin wykonania robót: 10.10.2018 r. 
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu 
podpisał 1.08.2018  umowę z firmą In-
frakom Kościan Sp. z o.o. 

UG, fot. Michał Juskowiak

Poznańska i Wyzwolenia jak nowe

zacja ruchu. Wszystko to ma poprawić 
bezpieczeństwo i ułatwić włączanie się 
do ruchu. Umowę na wykonanie prze-
budowy podpisał 22.08.2018 r.  Zarząd 
Dróg Powiatowych w Poznaniu z firmą 
Infrakom Kościan Sp. z o.o. . Termin 
wykonania robót: 30.11.2018 r.

UG, fot. Michał Juskowiak
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inwestycje

Gołuski, które jeszcze niedawno nie 
posiadały ani 1 metra kanalizacji sanitar-
nej, do końca kwietnia 2019 r. będą miały 
ponad 4,2 km tego typu infrastruktury. 
Trwa realizacja zadania, obejmującego 
budowę sieci kanalizacyjnej w Palędziu 
(1 km) i w Gołuskach (2,4 km i 1,8 km), 
którego II etap jest już na ukończeniu. 
Koszt realizacji zadania może wynieść 
ok. 7,4 mln zł. 

Budujemy kanalizację w Gołuskach i Palędziu
Budowę kanalizacji rozpoczęto 

w marcu 2018 r. od Palędzia. Etap 
I obejmował wykonanie sieci kanalizacji 
sanitarnej w Palędziu na ul. Pogodnej 
i Słonecznej o długości 1,07 km. Koszt 
wykonania etapu I wyniósł 1,44 mln zł. 
Gołuski zmieniły się w wielki plac budo-
wy. Na ukończeniu jest obecnie etap II 
o długości ok. 2,4 km w Gołuskach na 
ul. Pamiątkowej, Dopiewskiej i Szkol-
nej. Planowany koszt wykonania tego 
etapu wyniesie ok. 3,8 mln zł. Wkrótce 
rozpocznie się etap III – budowa ka-
nalizacji o długości ok. 1,8 km w Go-
łuskach w ul. Szkolnej, Starowiejskiej, 
Lubczykowej, Konwaliowej, Kwiatowej, 
Zielarskiej i Wspólnej. Planowany koszt 
wykonania tego etapu to ok. 2,15 mln zł. 

Ponadto,  wraz z siecią, zostaną 
wykonane przyłącza do każdej działki 
usytuowanej przy ulicach, w których 
poprowadzona zostanie kanalizacja, 
co umożliwi przyłączenie się mieszkań-
ców do sieci. Planuje się  wykonanie 350 
przyłączy.

Nazwa zadania: „Budowa sieci ka-
nalizacyjnej w Palędziu na ul. Pogodna, 
Słoneczna, Nowa, Piękna i w Gołuskach  

na ul. Pamiątkowa, Dopiewska, Szkolna, 
Starowiejska, Lubczykowa, Konwaliowa, 
Kwiatowa, Zielarska, Wspólna”.

Sławomir Skrzypczak,  
Prezes Zakładu Usług  

Komunalnych Sp. z o.o. w Dopiewie 
Arch. ZUK Dopiewo

Długo wyczekiwana budowa ulic 
Wiśniowej i Czereśniowej w Skórzewie 
rozpoczęła się we  wrześniu 2018 r. Prace 
zakończą się w listopadzie 2019 r. Na 
jezdniach obu ulic zostanie położona 

Budowa ul. Wiśniowej i Czereśniowej w Skórzewie 
nowa nawierzchnia (ok. 1,5 km), powsta-
ną chodniki na Czereśniowej z kostki 
betonowej (ok. 500 m). Powstaną zjazdy 
i dojścia do posesji oraz kanalizacja desz-
czowa. Zostaną usunięte kolizje energe-

tyczne, telekomunikacyjne, kanalizacyjne 
i wodociągowe. Umowę na budowę ulic 
Wiśniowej i Czereśniowej w Skórzewie 
podpisał w dniu 14 września br. Wójt 
Gminy Dopiewo - Adrian Napierała. 
Wykonawcą robót będzie firma Izbruk 
Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany 
z Dziedzic. Koszt inwestycji  4,11 mln zł.

Dziękujemy mieszkańcom budowa-
nych ulic za pomoc na etapie przygoto-
wawczo - projektowym, których  zaan-
gażowanie i determinacja przyczyniły 
się do rozpoczęcia tej inwestycji. 

Przepraszamy za okresowe niedogod-
ności związane z budową – konieczne, 
żeby było bezpieczniej i wygodniej. 

UG, fot. Michał Juskowiak
Budowa ul. Wiśniowej  w Skórzewie

Budowa ul. Wiśniowej w Skórzewie
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Urząd Gminy Dopiewo
61 814 83 31
61 814 80 92 (fax)

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

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

Policja 997
Komisariat Policji  
w Dopiewie 519 064 612

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

Gminny Ośrodek Sportu  
i Rekreacji w Dopiewie  
61 814 82 62

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Dopiewie 61 814 80 20

Zakład Usług Komunalnych  
w Dopiewie 61 814 82 31 

Spółka Wodna  
w Dopiewie 607 032 085

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

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

Ważne telefony

inwestycje

Skórzewo, ul. Czereśniowa - przed budową 

Gmina Dopiewo złożyła 14 września 
2018 r. wniosek o dofinansowanie  
budowy ul. Berłowej w Dąbrów-
ce w ramach Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016-2019, edycja 
2018/2019.  Koszt całkowity ok. 1,2 
mln zł. Złożenie wniosku daje szansę 
na pozyskanie dotacji, która  może 
wynieść połowę wartości inwestycji, 
czyli ok. 600 tys. zł

Celem projektu jest  poprawa układu 
komunikacyjnego, co ma poprawić prze-
mieszczanie się mieszkańcom pobliskich 
osiedli. Droga ma połączyć ul. Kolejową 
z ul. Komornicką w Dąbrówce, które 
łączą się bezpośrednio z ul. Poznańską 
(drogą powiatową nr 2401P). Znajdu-
jąca się w pasie drogowym roślinność 
zostanie zachowana. Zadanie obejmuje  
budowę ulicy z kostki betonowej o dł. 
300 m i szer. 5 m,  z kanalizacją desz-

Berłowa w Dąbrówce  
zgłoszona do Programu

czową, chodnikiem 626 m² o szer. 2 
m po prawej stronie na całej długości, 
z oświetleniem -  11 lamp, wyniesionym 
przejściem dla pieszych i 12 znakami 
drogowymi. Obecnie droga posiada 
nawierzchnię umocnioną kruszywem. 

Kolejną drogą, na którą Gmina 
Dopiewo zamierza pozyskać dofinan-
sowanie z Programu Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, 
jest droga w Dąbrowie biegnąca ul. Le-
śną (1.64 km - od ul. Wiejskiej do ul. 
Batorowskiej) i ul. Dojazd (1 km - od 
ul. Leśnej do drogi serwisowej przy 
DW 307), czyli o długości ok. 2,6 km. 
Gmina Dopiewo obecnie buduje drogę 
na odcineku ul. Leśnej w Dąbrowie o dł. 
862 m (za zjazdem z drogi serwisowej 
od strony wiaduktu  do skrzyżowania 
z ul. Wiejską). Równocześnie trwają pra-
ce projektowe wspomnianego odcinka 
drogi, które umożliwią złożenie wniosku 
o dofinansowanie w 2019 r.  
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inwestycje

Dąbrówka, ul. Berłowa

Dąbrowa, remont ul. Leśnej

Gmina Dopiewo podejmuje starania 
o pozyskiwanie środków zewnętrznych na 
realizację inwestycji. W ostatnich latach 
w ramach Programu Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, 
w Partnerstwie z Powiatem Poznańskim, 
zostały zrealizowane kolejne etapy bu-
dowy ul. Poznańskiej od ronda przy ul. 
Malwowej w Skórzewie do stacji CEL 
w Dąbrówce. Gmina Dopiewo partycypo-
wała w kosztach tej  inwestycji w kwocie 
ok. 3 mln zł. Wartość przeprowadzonej 
modernizacji wyniosła ok. 12 mln zł,  
wkład Powiatu Poznańskiego również 
wyniósł ok. 3 mln zł, a pozyskane do-
finansowanie  pozyskane z Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infra-
struktury Drogowej ok. 6 mln zł.

UG                    

Węzeł przesiadkowy w Dopiewie nabiera kształtu

18 październik 2018



inwestycje

 Rozpoczęła się rozbudowa szkół

Konarzewo, październik 2018 r.

Remont budynku OSP Palędzie  
- świetlicy wiejskiej

 Dąbrowa, październik 2018 r.
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informacje gminne

Przypominamy o akcji znakowania 
grobów Powstańców Wielkopolskich 
pamiątkowymi tabliczkami. Chodzi 
o Powstańców, którzy spoczywają na 
cmentarzach znajdujących się na te-
renie Gminy Dopiewo – w: Dopiewie, 
Konarzewie, Skórzewie i Zakrzewie. 
Wszystkich, którzy opiekują się taki-
mi grobami prosimy o jak najszybszy 
kontakt z Urzędem Gminy Dopiewo 
– z Beatą Spychałą, tel. 502 688 282. 
Koszty oznakowania poniesie Gmina 
Dopiewo. Akcja trwa od 25 stycznia 
2018 r. Rozpoczęło ją podpisanie po-

Zgłoś Powstańca - położymy tabliczkę! 
rozumienia przez Gminy Buk, Dopiewo 
i Stęszew. Na jego mocy sąsiadujące ze 
sobą Gminy postanowiły upamiętnić 
Powstańców Wielkopolskich w „Roku 
Powstania Wielkopolskiego”, znakując 
tabliczkami groby takimi samymi ta-
bliczkami. Wzór tabliczki odpowiada 
temu, który kilka lat temu wprowadziło 
miasto Poznań, wraz z Muzeum Powsta-
nia Wielkopolskiego. które od kilku lat 
były wcześniej stosowane.

Formularz zgody dostępny jest na 
stronie dopiewo.pl. Realizację ułatwi 
dołączenie fotografii z zaznaczeniem 

miejsca, w którym miałaby zostać za-
montowana na trwałe tabliczka. Przypo-
minamy, że zgłaszający powinien mieć 
prawo do dysponowania grobem. Jeśli 
takiego prawa Państwo nie macie, prze-
każcie informację o akcji znakowania, 
którą prowadzimy, osobom, które taką 
zgodę mogą wyrazić.

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

AM, fot. B. Spychała

Trwa instalacja tabliczek na cmentarzach w Gminie Dopiewo, które finansuje samorząd. Dotychczas  zamontowano 
20 tabliczek. To ponad połowa spośród zgłoszonych grobów, w których spoczywają Powstańcy Wielkopolscy.

 Dopiewo: 
9.00 - Msza św., 11.00 - Msza św. 

i procesja żałobna na cmentarzu 
Konarzewo: 

Msze św. 8.00 i 9.00 w Dopiewcu 
12.00 - Msza św. na cmentarzu 
19.00 - Różaniec na cmentarzu-

Nabożeństwa w dniu 1.11.2018 r.
Niepruszewo  
(przynależą Więckowice):

12.30 - Msza św. i procesja żałobna 
z różańcem na cmentarzu

Skórzewo:
8.00 i 9.30 - Msze św. według po-

rządku niedzielnego 

13.30 - Msza św. procesja żałobna 
z różańcem w Kaplicy

14.00 - Msza św. 

Zakrzewo:
9.00 i 11.00 - Msze św. według po-

rządku niedzielnego
po mszy św. o 11.00 odbędzie się na 

cmentarzu nabożeństwo za zmarłych

Zebrała: Beata Spychała

Organizacja ruchu, w związku ze 
świętem Wszystkich Świętych, w dniach: 
31.10.2018 od godziny 15:00 - 1.11.2018 
do godziny. 22:00. Prosimy kierowców 
i pieszych o zachowanie szczególnej 
ostrożności, zwłaszcza na drogach pro-
wadzących do cmentarzy i w okolicach 
cmentarzy.

Dopiewo -  ul. ks. Alfonsa Majcher-
ka stanie się ulicą jednokierunkową, od 
skrzyżowania z ul. Stawną do cmentarza, 
będzie obowiązywał na niej obustron-
ny zakaz zatrzymywania się i postoju. 
Parking znajdować się będą na polu 
przy cmentarzu. Powrót z cmentarza 
będzie prowadzony ul. Świętojańską 
do ul. Więckowskiej.

Konarzewo - na ul. Kościelnej, od 
przedszkola i dalej do Trzcielina wpro-
wadzony będzie ruch jednokierunkowy 
w stronę Trzcielina. Powrót możliwy 

Wszystkich Świętych – organizacja ruchu drogowego
będzie  w kierunku auto-
strady ul. Andrzeja Kopy 
i z powrotem do Konarze-
wa ul. Dopiewską.

Skórzewo – na ul. 
Kolejowej, na odcinku 
od ul. Spółdzielczej do 
Sportowej, będzie obo-
wiązywał ruch jednokie-
runkowy w stronę Plewisk. 
Objazd dla drugiego kie-
runku poprowadzony zo-
stanie ul. Sportową do ul. 
Szarotkowej i dalej do ul. 
Poznańskiej.

UG

Dopiewo

większe mapki dostępne 
są na stronie: dopiewo.pl
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Konarzewo Skórzewo

257 interwencji odnotowała Straż 
Gminna we wrześniu 2018 r. Jak na po-
czątek roku szkolnego przystało, najwię-
cej razy strażnicy gminni kontrolowali 
bezpieczeństwo przy placówkach oświa-
towych i obiektach komunalnych – 91. 
Dużo było też kontroli porządkowych - 67 
(w tym: kontrole posesji, podłączenia 
posesji do sieci kanalizacyjnej i spala-
nia odpadów). Nieco mniej było kontroli 

Kronika Straży Gminnej
ruchu drogowego - 56  (w tym: kontrole 
parkowania i zajęcia pasa drogowego) 
i interwencji związanych ze zwierzęta-
mi – 43.                                                                                                           

Wybrane interwencje 
• 9.09.2018 r.: Skórzewo, ul. Poznań-

ska – spożywanie alkoholu w parku, 
sprawcę ukarano mandatem,

• 18.09.2018 r.: Skórzewo, ul. Ba-
torowska – postój pojazdem na 
przejściu dla pieszych, kierowcę 
ukarano mandatem.

• 25.09.2018 r.: Zakrzewo, ul. Pasjo-
natów – ustalono i ukarano man-
datem sprawcę dzikiego wysypiska 
odpadów.

Jacek Olejniczak,  
Komendant Straży Gminnej  

w Dopiewie

Spalanie odpadów grozi karą
Rozpoczął się sezon grzewczy na te-

renie Gminy Dopiewo. Przypominamy 
o zakazie spalania odpadów w piecach 
CO. W paleniskach domowych powin-
niśmy spalać wyłącznie te paliwa, dla 
których zostały one zaprojektowane. 
Spalanie wszelkiego rodzaju tworzyw 
sztucznych, malowanego drewna, sta-
rych mebli, sklejek, płyt wiórowych 
prowadzi do zanieczyszczenia powietrza 
i szkodzi zdrowiu – naszemu i naszych 
sąsiadów. Działanie takie jest również 
zabronione przez prawo. Mówi o tym 
ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 
r. (Dz.U.2018.992 t.j.)

Art.  191.  Naruszenie nakazu ter-
micznego przekształcania odpadów 
w spalarni odpadów lub współspa-
larni odpadów: „Kto, wbrew przepi-
sowi art. 155, termicznie przekształca 
odpady poza spalarnią odpadów lub 
współspalarnią odpadów, podlega karze 
aresztu albo grzywny.

Straż Gminna jest uprawniona do 
nakładania mandatów za ww. wykro-

czenie w kwocie do 500 zł. Man datu 
można oczy wi ście nie przy jąć, ale wtedy 
sprawa kie ro wana jest do sądu, gdzie 
kara może być 10 x większa i wynieść 
nawet 5000 zł. Otrzymanie jednego 
man datu nie ozna cza, że kon trola nie 
zawita do nas ponow nie.

Straż Gminna lub inni upraw nieni do 
tego urzęd nicy mają prawo wejść na teren 
pry wat nej nie ru cho mo ści w godzi nach 
6.00 – 22.00, a na teren firmy przez całą 
dobę. W ramach prowadzonej kontroli 
mogą zoststać pobrane próbki popiołu 
z pieca, które następnie zostaną wysy-
łane do akredytowanego laboratorium. 
Odmowa wpusz cze nia na teren posesji 
sta nowi przestępstwo określone w Ko-
deksie karnym:

Art.  225. Udaremnianie lub utrud-
nianie przeprowadzania kontroli w za-
kresie ochrony środowiska i inspekcji 
pracy: „§  1.  Kto osobie uprawnionej do 
przeprowadzania kontroli w zakresie 
ochrony środowiska lub osobie przy-
branej jej do pomocy udaremnia lub 

utrudnia wykonanie czynności służ-
bowej, podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 3.

Wszelkie niepokojące sytuacje prosi-
my zgłaszać do Straży Gminnej, telefo-
nicznie pod numer 512 457 977, 722 323 
362 lub na adres mail: strazgminna@
dopiewo.pl

Jacek Olejniczak, Komendant 
Straży Gminnej w Dopiewie

Wykaz partnerów i więcej 
informacji: 

dopiewo.pl
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Metoda palenia od góry
Palę w piecu tą metodą 8 lat. Dzięki 

temu nie kopcę, dopalając spaliny. Dym 
to kaloryczna część paliwa. Palenie od 
góry popiera Krajowa Izba Kominiarzy. 

Ministerstwo Środowiska po raz pierwszy 
zaleciło ją w poradniku “Czyste ciepło 
w moim domu ze spalania paliw stałych” 
(2017 r.).

Na czym to polega?
Węglowy wsad rozpala się drew-

nianymi szczapami i kulkami papieru 
„od góry”. Zostawiamy dolne drzwiczki 
lekko otwarte, wywołując ciąg powietrza. 
Powietrze przedostaje się spod rusztu 
ku górze. Żar schodzi ku dołowi - z rów-

ną łatwością, jak w paleniu „od 
dołu” i wędruje ku górze. Dym, 
wydostający się z warstwy zim-
nego jeszcze opału, przechodzi 
przez żar i ulega całkowitemu 
spaleniu. Do komina lecą niemal 
przezroczyste spaliny.  

Gdy węgiel rozżarzy się 
na górze, przymyka się dolne 
drzwiczki, zostawiając ich szcze-
liny wentylacyjne otwarte. Jeśli 
piec nie ma szczelin w drzwicz-
kach, należy zmniejszyć dopływ 
powietrza od dołu. Drzwiczki po-
winny być uchylone na 1–2mm 
i zabezpieczone przed zatrzaśnię-
ciem. Potem zamykamy dopływ 
powietrza przez górne drzwiczki.

Mariola Marecka Chudak

Pary, które wyraziły zainteresowa-
nie uczestnictwem w zakorzenionym 
w gminnej tradycji jubileuszu 50-lecia 
małżeństwa, świętowały wspólnie, „złote 
gody” na uroczystości organizowanej 
dorocznie przez Gminę Dopiewo. Od-
była się ona w Restauracji „Smakosz” 
w Skórzewie 27 września 2018 r. Każ-
dy z uczestników otrzymał z rąk Wójta 
Gminy Dopiewo – Adriana Napierały 
medale „Za długoletnie pożycie mał-
żeńskie”,  przekazane przez Kancelarię 
Prezydenta RP.  Wcześniej Urząd Sta-
nu Cywilnego w Dopiewie, podlegający 
Wójtowi, musiał o nie wystąpić. Jubilaci 
dostali oprócz tego od Gminy Dopiewo 
bukiety róż, kosze obfitości i upominki 

Złote Gody 2018
gminne. Gratulacje, oprócz Wójta, złożyli 
im - Grażyna Grześkowiak, kierownik 
USC w Dopiewie, wraz z zastępcą – Na-
talią Szajstek. 

Jak na wyjątkową uroczystość przy-
stało było coś dla ducha i ciała. Nie za-
brakło toastów, tańców i śpiewów przy 
dźwiękach duetu „Robert i Adam”. W de-
koracji wzięły udział 24 pary, choć Gmina 
Dopiewo wystąpiła o odznaczenia dla 
27 par. Trzy pary zostaną uhonorowane 
osobno – w Urzędzie Gminy Dopiewo, 
ze względu na niespodziewaną zmianę 
planów w dniu dorocznej uroczystości.

Jubileusz obchodzili: 
• Lucyna i Zdzisław Brzyccy   

- Skórzewo
• Gabriela i Andrzej Cerba 

- Konarzewo
• Odetta i Stanisław Cygan 

- Pokrzywnica
• Maria i Antoni Czarneccy 

- Dopiewo 
• Maria Koźlicka - Górna  

i Tomasz Górny - Dąbrowa
• Mirosława i Bolesław Kacz-

marek - Skórzewo
• Jadwiga i  Władysław Kacz-

marek  - Dąbrówka
• Zofia i Czesław Kaźmie-

rowscy - Dopiewo
• Bożena i Wojciech Kentzer - Do-

piewiec
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• Henryka i Włodzimierz Kokocińscy 
- Dąbrowa

• Zofia i  Bogusław Kowalik - Za-
krzewo

• Bogumiła i Marian Kwiatkowscy 
- Skórzewo

• Jolenta i Sylwester Kwiatkowscy - 
Więckowice

• Stanisława i Eugeniusz Łysek - 
Skórzewo

• Anna i  Adolf Michalak - Skórzewo
• Sabina i Tadeusz Migdałek - Dopiewo
• Jadwiga i Władysław Modrzejewscy 

- Konarzewo
• Teresa i Włodzimierz Modrzejew-

scy - Skórzewo
• Maria i Walenty Moskalik - Skó-

rzewo
• Lucyna i  Ryszard Neugebauer - 

Dopiewiec                                                                
• Krystyna i Bronisław Płocienniczak 

- Skórzewo
• Bogumiła i Stanisław Szymczak – 

Dąbrówka    
•  Mirosława i Edmund  Waśkowiak 

- Skórzewo
•  Krystyna i  Piotr Wencel - Kona-

rzewo

AM, fot. Adam Mendrala 
 

galeria zdjęć na naszym fb:  
Gmina Dopiewo - strona oficjalna

Urząd Stanu Cywilnego w Dopie-
wie, uprzejmie prosi pary małżeńskie 
obchodzące w 2019 r.  jubileusz 50-le-
cia pożycia małżeńskiego o zgłoszenie 
tego faktu osobiście przez małżonków 
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dopiewie 
w terminie do 31 stycznia 2019 r.

Zgłoszenie to będzie podstawą do 
sporządzenia wniosku o nadanie od-
znaczeń i zorganizowania uroczystości 
ich wręczenia. 

Zgłoś jubileusz! W związku z dniem wejściem w życie 
ustawy, dotyczącej przetwarzania danych 
osobowych, z 25 maja 2018 r., Urząd 
Stanu Cywilnego informuje, że nie ma 
uprawnień, by skierowa

 do Państwa pisemne zapytanie, 
dotyczące wyrażenia przez Państwa 
zgody na wystąpienie z wnioskiem do 
Prezydenta RP o nadanie medali „Za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Jubilaci, którzy nie zgłoszą się oso-
biście do USC, nie zostaną ujęci w zbio-

rowym  wniosku przekazywanym za po-
średnictwem Wojewody Wielkopolskiego 
do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Siedziba Urzędu Stanu Cywilnego 
w Dopiewie znajduje się przy ul. Wy-
zwolenia 24 -  BUDYNEK B, pokój 2,  
tel. (61) 89 06 429 lub 89 06 428. Urząd 
Stanu Cywilnego w Dopiewie obsługuje 
klientów w poniedziałki w godz. 9:00-
17:00, od wtorku do piątku w godz. 
7:30-15:30.

Grażyna Grześkowiak,  
Kierownik USC Dopiewo
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Stowarzyszenie na Rzecz Osób Nie-
pełnosprawnych „Promyk” podsumowało 
15 lat  działalności Warsztatów Terapii 
Zajęciowej, które prowadzi w Konarzewie 
i Otuszu. W uroczystej gali, która odbyła 
się 28  września 2018 r. w Centrum Reha-
bilitacyjno Kulturalnym w Konarzewie, 
wzięło udział 300 osób – podopiecznych 
stowarzyszenia, rodziców, opiekunów 
i terapeutów, a także przyjaciół, wśród 
których nie zabrakło przedstawicieli sa-
morządów z gmin Dopiewo, Komorniki, 
Stęszew i Buk, województwa i powiatu 
poznańskiego, a także siedmiu zaprzy-
jaźnionych WTZ-ów. 

Jubileusz uświetniły występ  tańców 
ludowych w wykonaniu „Łaników”, po-
kaz tańców latynoamerykańskich w wy-
konaniu pary mistrzowskiej i koncert 
gwiazdy -  Eleni, w finale którego na 
scenę wbiegli uczestnicy WTZ-ów, by 
wspólnie z artystką zaśpiewać jeden z jej 
największych przebojów - „Troszeczkę 

Jubileusz WTZ-ów „Promyka”
ziemi, troszeczkę słońca”. Zanim przed 
scenę wjechały torty, Eleni dała się na-
mówić na wspólne odśpiewanie „Barki”,  
podczas której wszyscy, na scenie i na 
widowni, trzymali się za ręce.

Uczestnicy gali zgodnie podkreślali 
rolę Stowarzyszenia „Promyk” i prowa-
dzonych przez nie WTZ-ów w aktywizacji 
osób niepełnosprawnych i przeciwdzia-
łaniu wykluczeniu 
społecznemu. Były 
p o d z ię kow a n i a 
i gratulacje. Wśród  
przekazanych „Pro-
mykowi” prezentów 
były i takie, które 
pomogą w reha-
bilitacji osób nie-
pełnosprawnych: 
bieżnia przekazana 
przez  wójta gminy 
Dopiewo - Adriana 
Napierałę i fotel 
masujący przeka-
zany przez wójta 
Komornik – Jana 
Brodę. Z kolei spo-
łeczność „Promyka” podarowała pre-
zesowi obraz przedstawiający obydwa 
WTZ-y, które Stowarzyszenie prowadzi.

Prezes Stowarzyszenia „Promyk” – 
Bogdan Maćkowiak nie krył zadowo-
lenia z dorobku 
minionych lat. - 

Gdy po trzech latach działalności jako 
stowarzyszenie otwieraliśmy pierwszy 
warsztat „Promyka” mieliśmy 25 pod-
opiecznych. Dziś mamy dwie lokalizacje 
i 85 podopiecznych. To dla nas wielka 
radość, że uczestnicy naszych WTZ-
-ów mogą cieszyć się z bycia razem, ze 
wspólnej aktywności, połączonej z te-
rapią. Czują się potrzebni, odkrywają 
i rozwijają swoje talenty. Uczestnicy 
WTZ-ów Stowarzyszenia „Promyk” 
chętnie uczestniczą w konkursach re-

gionalnych i ponadregionalnych, na 
których zdobywają laury – powiedział 
prezes Maćkowiak. - Organizujemy 
wiele wydarzeń, wyjazdów i spotkań. 
Osoby niepełnosprawne znajdują u nas  

Gwiazdą Gali „Promyka” była Eleni.

Bogdan Maćkowiak – prezes Stowarzyszenia „Promyk” 
z Adrianem Napierałą – wójtem gminy Dopiewo.

Eleni zaprosiła na scenę podopiecznych WTZ-ów.
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fachową pomoc, ale także przyjaźń 
i towarzystwo, nie są zostawione same 
sobie. Dziękuję wszystkim, którzy nas 
wspierają: samorządom, organizacjom 
i instytucjom, firmom. Dzięki waszej 
pomocy możemy więcej – dodał.

Stowarzyszenie „Promyk” powstało 
w 2000 r. W Warsztatach Terapii Zaję-
ciowej, które prowadzi od 2003 r., biorą 
udział osoby niepełnosprawne z gmin: 
Dopiewo, Buk, Komorniki, Mosina, Lu-
boń, Puszczykowo i Stęszew. 

Wiele z wydarzeń organizowanych 
przez Stowarzyszenie „Promyk” cieszy 
się popularnością wykraczającą poza jego 
WTZ-y. Warto choćby w tym miejscu 
wspomnieć Festiwale Piosenki Osób 
Niepełnosprawnych „Złoty Słowik”, 
Powiatowe Turnieje Bocci, Wigilie, 
Śniadania Wielkanocne, czy Doroczne 
Aukcje Obrazów.

Tekst i fot. Adam Mendrala
Dwa duże torty pokrojono na 300 kawałków.

Nie potrzebujesz? Wymień, oddaj, 
sprzedaj! - to hasło, przyświecające 
imprezie rodzinnej „Pchli Targ”, której 
3 edycję organizuje 17 listopada 2018 r. 
Rada Rodziców, działająca przy Szkole 

Pchli targ w Dąbrówce
Podstawowej im. Kawalerów 
Orderu Uśmiechu w Dąbrów-
ce przy ul. Malinowej 41. 
Impreza odbędzie się w holu 
szkoły, w godz. od 10.00 do 
14.00. 

Na targu będzie można 
sprzedać, kupić, wymienić 
przedmioty zalegające w sza-
fach, skrytkach, pawlaczach 
i garażach. W poprzednich 
edycjach sprzedawcy ofero-
wali zabawki, książki, płyty, 
audiobooki a także odzież. 
Można było też kupić używa-

ne rowery i hulajnogi. Wszystko w bardzo 
dobrym stanie i po niezwykle atrakcyj-
nych cenach. Wydarzeniu towarzyszy 
miła i rodzinna atmosfera. 

W trakcie „Pchlego Targu” czynny 
będzie kącik kawowy, w którym można 
będzie kupić kawę i ciasto domowego 
wypieku przygotowane przez rodziców 
z Rady Rodziców. Dochód ze sprzeda-
ży stoisk i biletów wstępu zasili konto 
Rady Rodziców i będzie przeznaczony na 
wspieranie inicjatyw dzieci i nauczycieli 
w szkole. Dochód ze sprzedaży przed-
miotów wystawionych na stoiskach zasili 
portfele sprzedających. 

Koszt stoiska dla wystawców – 20 
zł. Bilet wstępu dla odwiedzających 1 zł 
od osoby. Bilety będą do nabycia w dniu 
imprezy, w holu szkoły (dla wystawców 
od godz. 9.15, dla odwiedzających od 
godz. 10.00). Szczegóły są dostępne na 
profilu fb Rady Rodziców SP im. Kawa-
lerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce 
pod adresem: https://www.facebook.
com/RadaRodzicowDabrowka .

Monika Nowacka,  
Sekretarz Rady Rodziców

Dania na jesień
Nadeszła jesień - pierwsze chłody, 

deszcz, silny wiatr. Ciepło domowe nas 
przytula. Chętnie rozgrzewamy się  go-
rącymi daniami, które czekają na nas 
w piekarniku, który jest domowym ser-
cem kuchni. Kiedy sobie pichcę, zapach 
wydobywa się z piekarnika i wędruje po 
całym domu i wabi. Każdego wyciąga ze 
swojego kąta i prowadzi do kuchni. Do-
mownicy chętnie zaglądają przez szklaną 
szybę piekarnika, żeby dowiedzieć się,  
co tak pachnie.

Dzisiaj coś z piekarnika. Ciepłe danie 
znane wakacyjnych podróży. Posiada-
nie piekarnika sprawia, że egzotyczna 
restaurację możemy sobie urządzić 
w domu. Nie musimy nigdzie wycho-
dzić. Wystarczy, że wracając z pracy do 
domu, zrobimy odpowiednie zakupy i do 

dzieła. Proponuję danie odpowiednie 
na obiad lub kolację, a może i na drugi 
dzień coś zostanie

Domowy kebab z piekar-
nika z drobiu

Składniki:
• 2 piersi z kurczaka,
• 4 sznycle indycze z piersi,
• 1 duży ziemniak,
• marynata: przyprawa do gyrosa, 
• 2 ząbki czosnku,
• tymianek, papryka - 

słodka lub ostra, 
• trochę cynamonu
• 3-4 łyżki oleju,
• 3 patyczki do szaszłyków.  
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Dodatkowo: 
naczynie żaroodporne: cebula, 

pomidor, jabłko, śliwki, gruszka, folia 
aluminiowa, 3 patyczki do szaszłyków.

Przygotowanie:    
Mięso należy oprawić. Piersi kurze 

myjemy i osuszamy, tniemy na sznycle. 
Jeżeli mamy całe piersi indycze to opra-
wiamy tak samo. Delikatnie je rozbijamy 
i wkładamy do uprzednio przygotowanej 
marynaty w misce. Wszystko  mieszamy, 
aby każdy płat mięsa pokrył się przypra-
wami. Po 10 minutach rozpoczynamy 
układanie kebabu. Duży ziemniak obie-
ramy i przekrawamy na pół, zawijając 
go w folię, aby był naszą podstawą do 
„wieży kebabu”. Wbijamy pionowo 3 pa-
tyczki  od szaszłyków na kształt trójkąta 
i nakładamy przygotowane płaty mięsa 
na nie, za każdym razem dobijamy je 
układając z nich wieżę. Odstawiamy 
na 2 godz. w ciągu dnia lub na noc do 
lodówki. Pieczemy na dolnym pozio-
mie, ustawiając naczynie żaroodporne, 
a w nim pionowo nasz kebab, obkładając 
go dodatkami warzywno-owocowymi. 
Dolewamy 0,75 szklanki ciepłej wody. 
Na wierzchu wbijamy pół cebuli tworząc 
grzybek. 

Temp. pieczenia 180 stopni. Pieczemy 
przez 1 godz. Od czasu do czasu kebab 
polewamy sosem z brytfanki. Po dużym 
zrumienieniu mięsa, przykrywamy go 
na wierzchu folią i pieczemy dalej. Po 
upieczeniu, kebab wykładamy na talerz. 

Kroimy bardzo ostrym nożem z góry do 
dołu, uzyskując drobne plasterki mię-
sa. Podajemy z sosem czosnkowym lub 
z warzywami. Kompozycja kulinarna 
dalej może być dowolna. Kebab możemy 
podawać w bułce lub jako drugie danie. 
Na drugi dzień można podawać z sałatką 
zrobioną z kapusty pekińskiej.

Kotleciki kapuściano dro-
biowe

Składniki:
1. 1 kurza pierś - zmielona,
2. 0,5 paczki kapusty kiszonej,
3. 2 ugotowane ziemniaki (je-

żeli zostały z poprzedniego 
dnia, żeby się nic nie zmarno-
wało) lub kasza gotowana,

4. 1 jajko, 2 łyżki mąki, majera-
nek, sól, czosnek, pieprz i inne 
zioła, które lubią domownicy.

Przygotowanie:
Kapustę surową odciskamy z wody 

i drobno siekamy. Dodajemy mięso 
i resztę składników.

Lekko blendujemy na jednolitą masę. 
Formujemy z tego płaskie placki o gru-
bości ok. 1 cm. Smażymy je na patelni 
- na oleju, z obu stron do zarumienienia. 
Po usmażeniu odkładamy na papierowy 
ręcznik. 

Placki są bardzo dobrą alternatywą 
dla „dzieci niejadków” lub innych domo-

wych tradycjonalistów, którzy mówią: 
„Kapusta - Nie! Ziemniaki - Nie! Zioła 
- Nie ! Kotlecik -Tak!” Możemy jeszcze 
kulinarnie sobie pofantazjować i doło-
żyć do kotlecików ugotowane warzywa 
lub trochę żółtego sera. Pomysł dobry 
i sprawdzony. Można dodać keczup lub 
inny „wymyślony” sos i… jesteśmy naj-
lepszymi kucharzami.

Smacznego! 

Barbara „Barbalena” Plewińska 
Fot. Archiwum Barbary Plewińskiej

Przechowuj cenne chwile, które 
będą powracać falami wdzięczności, 
zachwytu, inspiracji i innych dobrych 
uczuć. Bądź jak roślina i zwracaj się do 
światła w jego wszystkich duchowych, 
ziemskich i ludzkich przejawach. Nasy-

Stopklatka caj się nimi. Im bardziej przyzwyczaisz
oczy, umysł i serce do zauważania 

pozytywności w swoim życiu, tym więcej 
jej znajdziesz.

Barbara L. Frederickson, „Pozy-
tywność“

Drogi czytelniku, nie odnosisz czasem 
wrażenia, że czas pędzi nieubłaganie? 
Że od momentu porannej pobudki aż 
do wieczora, dzień masz wypełniony po 
brzegi? Bywa, że nie wystarcza doby, 
żeby zdążyć zrealizować plan? Brakuje 
zatrzymania, brakuje oddechu, brakuje 
czucia własnego „ja”.

Konsekwencją takiego trybu życia jest 
zmęczenie, senność, brak koncentracji, 
rozdrażnienie i nieumiejętność ciesze-
nia się chwilą. Myśli są coraz bardziej 
pesymistyczne, brakuje energii, ciało 
odmawia posłuszeństwa.

A gdyby tak przyjrzeć się temu co 
daje poczucie szczęścia? Być może chwi-
la refleksji nad tym tematem sprawi, 
że łatwiej będzie ci, od czasu do czasu, 
wcisnąć hamulec i spojrzeć w głąb siebie 
pytając: Jak mi jest?  Czego potrzebuję 
żeby czuć się szczęśliwym?

Według badań, ale również moich 
osobistych obserwacji, na poczucie szczę-
ścia wpływa kilka ważnych czynników:

• Bycie tu i teraz bez błądzenia my-
ślami. To jedno z najtrudniejszych 
doświadczeń. Pozornie takie łatwe 
i brzmi nieskomplikowanie, to jed-
nak jest niewiele momentów w ciągu 
dnia, kiedy jest się skupionym rze-
czywiście na „tu i teraz”. To ogromna 
sztuka tzw. mindfulness, polegająca 
na przeżywaniu chwili. Tym będzie 
to łatwiejsze, im więcej będzie ćwi-
czone. Pomóc w tym może np. me-
dytacja, joga, ale przede wszystkim 
świadome przeżywanie aktualnych 
chwil, pamiętanie o tym, aby nie 
rozpraszać się myśleniem o innych 
sprawach niż te, które właśnie się 
dzieją. Dostrzeganie małych rze-
czy. Odbieranie świata wszystkimi 
zmysłami.

• Dyfuzja poznawcza - umiejętność 
zachowania dystansu do własnych 
myśli i do wizji tego, co może się 
zdarzyć, bez brania ich dosłownie 
i bez ślepej wiary w ich prawdziwość 
(“W sieci natrętnych myśli” - K.G. 
Wilson i T. DuFrene).

• Relacje. Jesteśmy stworzeni do życia 
w społeczeństwie. To nieodłączny 
element funkcjonowania każdego 
z nas. Przyjazne relacje dodają wiary 
w siebie, dają wsparcie, motywują, 
przynoszą pocieszenie, rozprawiają 
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się z poczuciem samotności. Robie-
nie czegoś dobrego dla innych i tro-
ska o nich dają poczucie spełnienia, 
ważności istnienia, hierarchizuje 
wartości i uskrzydla.

• Ruch na świeżym powietrzu. Ruch 
wyzwala endorfiny czyli hormony 
szczęścia, a jeżeli jest to ruch na 
świeżym powietrzu, to jest to naj-
lepsze, co możemy dla siebie zrobić. 

Dotleniamy całe ciało. Organizm 
„oddycha”. Konsekwencja tego jest 
lepsze myślenie, kojarzenie i energia.

• Pasje, hobby - tzn. czas dla samego 
siebie. Aby prawdziwie pokochać 
innych, trzeba zacząć od miłości do 
samego siebie. Pasja i hobby, czy po 
prostu chwila dla siebie, to cenny 
czas. Czas, w którym czujemy, że 
się rozwijamy, że budujemy coraz 
lepszego siebie. Zainteresowania 
czynią nasze życie ciekawszym, 
motywują i poszerzają horyzonty 
(„Człowiek pozbawiony pasji nie ma 
podstaw ani pobudek do działania” 
-Claude Andrien Helvetius).

• Świadome działania, zgodne z wła-
snymi wartościami. Być może warto 
czasem zatrzymać się i zadać sobie 
pytania: Czy jestem szczęśliwy? 

Czym jest dla mnie szczęście? Co 
mogę dla siebie zrobić?  Czego nie 
zauważam, że już mam? Jak mogę 
to zobaczyć? Jak mogę to docenić? 
Co mogę zrobić, żeby zmienić to, 
co mi przeszkadza? Ile w tym jest 
mnie, a ile oczekiwań, schematów, 
stereotypów i przekazów pokolenio-
wych? A następnie zatroszczyć się 
o życie, które mamy tylko jedno.

Katarzyna Michalska,  
Psychoterapeutka 

Autorka prowadzi gabinet psycho-
terapii w Centrum Medycznym Dą-

brówka, przy ul. Herbowej 2 i stronę 
internetową: mpsychoterapia.pl

We wrześniu, jak co roku, staram się 
podglądać rykowisko. Jak tylko mam 
trochę wolnego czasu i uda mi się wstać 
o czwartej rano, to ruszam z aparatem 
w teren i cieszę oczy i uszy tym pięknym 
spektaklem. 

Pewnego dnia wybrałem się w nowe 
miejsce z kolegą Sławkiem z Plewisk. 
Na miejscu byliśmy tuż przed wchodem 
słońca. Zamaskowaliśmy się siatką ma-
skującą, usiedliśmy i w pełnej gotowości 
czekaliśmy na nadejście świtu i odrobinę 
szczęścia. Mieliśmy nadzieję, że z zagaj-
nika, w którym całą noc ryczały jelenie, 
któryś wyjdzie i pozwoli sobie zrobić 
zdjęcia w pięknym porannym świetle. 
Niestety, do godziny ósmej rano nic 
takiego się nie stało. Ani śladu jelenia. 
Zabraliśmy sprzęt, czy jak to się mówi 
inaczej: „zwinęliśmy nasze zabawki” 
i pomaszerowaliśmy w kierunku auta. 

W pewnym momencie dostrzegłem 
jakiś ruch w zaroślach dobre trzysta, 
może czterysta metrów ode mnie. Naj-
pierw myślałem, że to jeleń, ale kolor sier-

Łoś w naszej Gminie! ści zdawał się być wyraźnie ciemniejszy. 
Szybko rozłożyłem statyw i przyłożyłem 
oko do aparatu.

Poza ciemną sierścią dostrzegłem 
białe nogi. Krzyknąłem do Sławka: „Łoś! 
To na pewno jest łoś!”. Oboje, bez zasta-
nowienia, ruszyliśmy pędem na parking. 
Szybko wsiedliśmy do samochodu i pod-
jechaliśmy kawałek w kierunku, gdzie 
zauważyłem łosia. Okazało się, że zwierzę 
biegało po ogrodzonym młodniku. Co 
kawałek próbowało z niego wyskoczyć. 
Udało mi się zrobić kilka zdjęć odbie-
gającego łosia. Czułem jednak niedo-
syt - zaproponowałem byśmy poczekali 
w tym miejscu. Pomyślałem, że może 
łoś obejdzie ogrodzenie dookoła i wróci 
w to miejsce, nie mogąc się wydostać. Po 
kilkunastu minutach łoś jednak zdołał 
przeskoczyć w którymś miejscu siatkę 
i popędził środkiem pola w kierunku 
lasu. Na odchodne udało mi się pstryknąć 
kilka zdjęć z dużej odległości. Łoś nie chciał pozować od swojej bardziej rozpoznawalnej strony. 

Zimny poranek sprawił, że z pyska zziajanych jeleni buchały kłęby pary.
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Choć żałowałem, że nie udało mi 
się zrobić zdjęcia łosia od przodu lub 
choćby z boku, z bliskiej odległości, to 
jednak wiedziałem, że na terenie Wiel-
kopolskiego Parku Narodowego jest to 
wybitnie rzadki widok, nie mówiąc już 
o zdjęciach tego widoku. Cała akcja miała 
miejsce w pobliżu Szreniawy.

Jeszcze tego samego dnia, zaraz po 
powrocie z wyprawy, umieściłem zdjęcie 
na mojej stronie na Facebooku „Dzika 
Strona Gminy Dopiewo”. Wśród komen-
tarzy zdecydowanie wyróżnił się jeden, 
którego autorem jest mój sąsiad Piotr. 
Umieścił on filmik, który nagrał podczas 
rodzinnego spaceru z żoną Olgą i córką 

Polą (pozdrawiam wszystkich!). Na tym 
filmie widać przechadzającego się łosia 
w pobliżu ulicy Wiśniowej w Dopiewie 
(przy wiadukcie nad A2). Podejrzewam, 
że łoś zabłądził w te rejony z nadnoteckich 
łąk, gdzie żyje kilka osobników. Mam 
nadzieję, że spodobało mu się w naszej 
okolicy na tyle, że co roku będzie wra-
cał. A może nawet kiedyś przybędzie 
tu z partnerką… 

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

Mimo trudności w przeskoczeniu 
półtorametrowego ogrodzenia okazało 

się, że w innym miejscu nie sprawiło 
mu to problemu i przeskakując 

nawet nie uszkodził leśnej siatki.

Młode liski podczas porannej zabawy.

Pożegnalne zdjęcie. Zapraszam za rok!Spotkanie na szlaku.

Słoneczniki
Wierszyk dla dzieci

 
Uśmiechają się do słońca,
jak do brata promiennego.
W nich urody podobieństwo,
lecz zależne są od niego.
 
Słońce wisi hen w kosmosie,
świat ogrzewa promieniami.
One rosną na ogrodach
tu na ziemi razem z nami.

 

Wiersze  jesienne 
Pulowerek chroni oko,
początkowo barwy białej.
Gdy dojrzeją są wysokie,
swą źrenicę poczerniają.

Skubiąc ziarnka, nie jest nudno,
po nich mózg lepiej pracuje.
Kiedy niebo jest bezchmurne,
witaminę D dozują.

Słoneczniki rosną w górę,
słońce na dół rzuca ciepłem.
Gdy rozgarnie zimne chmury,
kwiat w promykach kwitnie pięknie.
 

Słońce świeci także zimą,
by rozkruszać  lody twarde.
Witaminę ziarnko skrywa,
co dla zdrowia bardzo ważne.

Aldona Latosik 
4 VII 2013

Jesienią 
Wiatr 
koronom 
zrzuca klejnoty. 
 
Między 
batami drzew, 
przeciąg przenika, 
kładąc 
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rozczochrane 
włosy traw. 
 
Ugrem 
zapaćkane ulice 
nie zapowiadają wiosny, 
kiedy 
zaglądamy do sklepów 
z ciepłym obuwiem.

Aldona Latosik 
23 IX 2014

Trochę wiosny jesienią
Wiosna świeżością obsiała klomby, 
dywanów plotła zielonych krocie. 
Użyła farbek barwnych i wonnych, 
furtki ogrodów stały na oścież. 
 
Wkładała pannom wianki na głowy, 
domy kwiatami pięknie stroiła. 
Lato kwiat wzbiło, wzwyż poszły nogi, 
w stronę południa płatki chyliły. 
 
Dzisiejsza pora zwana jesienią, 
dziewczynom suknie zadziera w górę. 
Drut parasolek w tulipan zmienia, 
kurek odkręca fontannom w chmu-
rach. 

Kradnie kolory główkom kwiatowym, 
na nogach siły ustać nie mają. 

Wyrosłą zieleń po łąkach płoży, 
ubrane w perły w mgłach się chowają. 
 
Chce po swojemu liście malować, 
srebrnymi nićmi zszywać korony. 
W chłodzie rozbierze, wiatrem sza-
lona, 
czapy pozrzuca w błota okowy. 
 
Chrząka szelestem, zanim zrudzieje, 
sieje infekcją, a nie ziarnami. 
Katarem sypnie, nos sczerwienieje, 
trzeba z jesienią w czas się rozprawić.

Aldona Latosik 
21 IX 2014  

Zadufana w sobie 
Ranek wita jesień deszczem,
pewnym krokiem dziś wkroczyła.
Przegoniła resztki ciepła,
zaraz się zadomowiła.

Po swojemu się urządza,
łąkom szkliste śle korale.
Ustrojone srebrem rosy,
tuli mleczno-białym szalem.
Dla pająków ma etaty,
obwieszają las w firanki.

Produkują na warsztatach,
plotąc ażur na spiżarki.

Wichrem huczy, nawet świszcze,
gałęziami grozi liściom.
Trzepie wartko, zamaszyście,
za dni parę zrzuci wszystkie.

Dumnie nosi się z urodą,
powiem szczerze, jej nie znoszę.
Makijaże są dla młodych,
jesień wiekowa jest trochę.

Aldona Latosik 
23 IX 2013

Jesienna złodziejka 
Okrada lato ze słońca, 
lichą sukienką 
zagarnia kwiaty. 
 
Z hukiem rozpędza wiatr, 
targając grzywy. 
 
Tak na koński rozum, 
odda, co zagarnęła, 
kiedy ptaki na skrzydłach 
przywloką promienie.

Aldona Latosik 
17 VI 2013

Po raz kolejny byłam poza granicami 
naszego kraju. Stowarzyszenie Autorów 
Polskich, Oddział II w Warszawie, któ-
rego jestem członkiem, zorganizowało 
za wschodnią granicą „V Międzyna-
rodowy Zlot Poetów Polskiego Rodo-
wodu”. Organizatorką ze strony Litwy 
była Apolonia Skakowska. Nadmienię, 
że poeci „zlecieli się” na „Zlot” z całego 
świata. Jedna z moich koleżanek poetek 
przyleciała aż z Australii.

Celem naszej wizyty była praca or-
ganiczna. Zatrzymaliśmy się w pięknym 
Hotelu „Pan Tadeusz”, skąd szkolne busy 
przez kilka dni rozwoziły nas do przed-
szkoli, szkół podstawowych i gimnazjów 
polskojęzycznych w obrębie 40 – 50 km 
od Wilna.

Ku naszej radości, myślę, że rów-
nież ku radości dzieci i młodzieży, 
prowadziliśmy zajęcia szkolne. Wy-
słuchaliśmy pięknie deklamowanych 

Ambasadorka na „Zlocie”
przez tamtejsze dzieci wierszy w języ-
ku polskim. Dzieci otrzymały od pol-
skich poetów wiele książek do biblio-
tek i podarków, co było założeniem 
organizatorów. Nasze gminne maskotki 
– pluszowe ptaki Dop i Ewo trafiły za 
moim pośrednictwem do przedszkola 
w Mickunach. Poza tym dzieciom, mło-
dzieży i nauczycielom rozdałam wiele 
innych gadżetów z Urzędu Gminy Do-
piewo,  a także zakupione przeze mnie 
słodycze. W szkołach, gdzie były stołówki, 
częstowano nas obiadami i deserami.

Kilkukrotna prezentacja naszej 
twórczości w różnych miejscach Wilna, 
wspólnie z tamtejszymi poetami, zadowo-
liła obydwie strony. Nawiązaliśmy wiele 
nowych kontaktów, a nawet przyjaźni, 
które mam nadzieję, przetrwają wiele lat. 
Wyjazd zwieńczyła gala, podczas któ-
rej na pięknej scenie prezentowane były 
wiersze o WOLNOŚCI i odtańczenie przez 
nas, przy dźwiękach fortepianu, Poloneza. 
Na koniec Zespół „Wileńszczyzna” swo-

im występem wycisnął nam łzy z oczu. 
 Wróciłam do Warszawy, a potem do 
Zakrzewa, z plecakiem wspaniałych 
wspomnień i zapachem smacznych jabłek, 
którymi pachniały ulice, hotele, loka-
le, a nawet muzea, które zwiedzaliśmy. 
 Była to moja pierwsza podróż na Litwę, 
ale myślę, że nie ostatnia. Wszak od roku 
jestem „ambasadorem”.  Zachęcona uho-
norowaniem mnie przez Wójta naszej 
Gminy, Adriana Napierałę statuetką 
FILAR w kategorii Ambasador 2018, 
z jeszcze większą mocą i na większym 
obszarze czuję się zobowiązana nie tylko 
do propagowania swojej twórczości, ale 
i Gminy Dopiewo.

 Aldona Latosik 
Fot. Archiwum A. Latosik
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Trzydziestu uzbrojonych w rowery 
uczniów Technikum Energetycznego  
w Poznaniu odwiedziło 21 września 
Gminę Dopiewo. Wybrali się do nas, 
by zobaczyć miejsca związane z ppłk. 
Andrzejem Kopą: okolice stacji i Urzędu 
Gminy w Dopiewie, głaz pamiątkowy 
i dom w Trzcielinie i cmentarz w Ko-
narzewie. Trasa rajdu, łączącego sport 
z historią, liczyła 50 km. Przewodnikiem 
grupy był historyk, a sportowymi opie-

Energetyczny rajd śladami Kopy 
kunami grupy wuefiści. Usportowieni hi-
storycy mają w planach kolejną wyprawę 
w tym roku - do Lusowa. Andrzej Kopa 
był m.in. komendantem Straży Ludo-
wej, organizatorem zbiórki powstańczej 
powiatu zachodnio - poznańskiego, do-
wódcą szturmu na lotnisko w Ławicy, 
bohaterem Powstania Wielkopolskiego 
i wojny polsko - bolszewickiej.

AM, fot. Adam Mendrala

Poniżej kontynuacja spisu mieszkań-
ców Naszej Gminy poległych na frontach 
I wojny światowej.

- Stanisław Knajdek, ur. w Pozna-
niu 30 kwietnia 1885 r., syn Marcina (ur. 
1852 r.) i Antoniny Gryska (ur. 1857 r.). 
Wnuk Wojciecha Knajdek i Katarzyny 
Dubisch oraz Andrzeja Gryska i Emilii 
Walińskiej. Mąż Rozalii Drzewieckiej, 
zamieszkiwali w Plewiskach. Zginął 28 
września 1915 r. pod Cotes Low we Fran-
cji. Służył w 2. Kompanii, 6. Regimentu 
Grenadierów.

- Jan Patuła, ur. na Ławicy 18 maja 
1887 r., syn Franciszka (ur. 1855) i Anny 
Nowak (ur. 1860 r.). Wnuk Antoniego 
Patuła i Marcjanny Burkit oraz Józe-
fa Nowak i Katarzyny Gałeckiej. Mąż 
Władysławy Palacz, zamieszkiwali na 
Ławicy. Zginął 31 października 1914 
r.. Służył w 3. Baterii 10. Rezerwowego 
Regimentu Artylerii Polowej. 

Mieszkańcy Gminy Dopiewo polegli  
na frontach I wojny światowej (część 5.)

- Jan Schneider, ur. na Ratajach 
(Poznań) 18 grudnia 1881 r., syn Jana 
(ur. 1850 r.) i Magdaleny Frankenberg 
(ur. 1857 r.). Wnuk Wojciecha Schneider 
i Magdaleny Schik oraz Andrzeja Fran-
kenberg i Marii Kosickiej. Zamieszkiwał 
w Plewiskach. Zginął pod Oberstein 16 
października 1914 roku. Służył w 46. 
Rezerwowym Regimencie Piechoty.

- Teodor Walkowiak, urodzo-
ny na Ławicy 8 października 1886 r., 
syn Jana. Mąż Antoniny Gembarskiej, 
zamieszkiwali w Dąbrówce. Zginął 15 
listopada 1914 r. koło Biseschote. Służył 
w 10. Kompanii 7, Regimentu Piechoty.

- Józef Kaczmarek, ur. w Plewi-
skach w 1887 r., syn Franciszka zamiesz-
kałego w Fabianowie. Mąż Stanisławy 
Golak, zamieszkiwali w Plewiskach. 
Zginął 25 marca 1915 r. pod Dillingen 
nad Dunajem. Służył w 10. Kompanii 
47. Regimencie Piechoty. 

- Wieńczysław Gałężewski, ur. 
w Plewiskach 28 września 1891 r., syn 
Stanisława (ur. 1861 r.) i Anny Tokłowicz 
(ur. 1870). Wnuk Piotra Gałężewskiego 
i Marianny Szpulewskiej oraz Łukasza 
Tokłowicza i Michaliny Łanieckiej. 
Zamieszkiwał w Plewiskach. Zmarł 6 
października 1914 r. w Lazarecie Nr 
III. Służył w 4 Kompanii 5. Batalionu 
Strzelców. 

- Antoni Degórski, ur. w Plewi-
skach 12 maja 1886 roku, syn Franciszka 
(ur. 1851 r.) i Marii Palacz (ur. 1864 r. 
- później zamężnej Kaczmarek). Wnuk 
Jakuba Degórskiego i Franiszki Przy-

weckiej oraz Józefa Palacz i Elżbiety 
Przybylskiej. Zamieszkiwał w Plewi-
skach.  Zginał 15 kwietnia 1915 r. pod 
Czemiewem. Służył w 1. Kompanii, 37. 
Regimentu Piechoty.

- Franciszek Leon Lange, ur. na 
Ławicy 1 kwietnia 1892 r., syn Antoniego 
(ur. ok. 1844 r.) i Weroniki Zänker (Zenker 
– ur. ok. 1848 r.). Wnuk Ignacego Lange 
i Anny Rozyny Lorentz oraz Piotra Zen-
ker i Tekli Grembowskiej. Zamieszkiwał 
na Ławicy. Zmarł 25 kwietnia 1915 r. 
w Lazarecie Nr 4 w Vigneulles (Francja). 
Służył w 5. Regimencie Artylerii Pieszej

- Michał Grzadzielewski (Gra-
dzielewski), ur. na Ławicy 12 wrze-
śnia 1888 r., syn Walentego (ur. 1858 r.) 
i Małgorzaty Błażejak (ur. 1862 r.). Wnuk 
Piotra Grządzielewskiego i Rozalii Płoch-
ta oraz Tomasza Błażejak i Franciszki 
Sypniewskiej. Zamieszkiwał na Ławicy. 
Zmarł w Lazarecie w Cassel (Hesja) 6 
sierpnia 1915 r.. Służył w 1. Kompanii 
46. Regimentu Piechoty.

- Stefan Kosicki, ur. na Ławicy 
28 grudnia 1894 r., syn Józefa (ur. ok. 
1850 r.) i Magdaleny Zammler (ur. ok. 
1855 r.). Wnuk Józefa Kosickiego i Ma-
rianny Fertsch oraz Izydora Zammler 
i Anny Gałęzka. Zamieszkiwał na Ławicy. 
Zginął 17 lipca 1915 r. pod Gliniskami 
Bobrowskimi (k.Krasnegostawu). Służył 
w 11. Kompanii 58. Regimentu Piechoty.

- Marcin Mazurek, ur. w Dakowe 
Suche 11 października 1878 r., syn Anto-
niego (ur. ok. 1843 r. i Agnieszki Kasprzyk 
(ur. ok. 1848). Mąż Marianny Pudliszek 
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(ur. 1884), córki Józefa i Marianny Le-
mańskiej  – ślub w Konarzewie w 1902 
r. Zamieszkiwali w Skórzewie. Zginał 
30 lipca 1915 r. pod Nową Wsią. Służył 
w 6. Kompanii 37. Regimentu Piechoty. 

- Michał Łakomy, ur. na Ławicy 
2 września 1895 r., syn Józefa (ur. ok. 
1869 r.) i Anny Nowak (ur. ok. 1860 
r.). Zamieszkiwał na Ławicy. Zmarł 4 
października 1915 r. w Lazarecie Nr III 
pod Sedan. Służył w 4. Kompanii 35. 
Regimentu Fizylierów.   

- Jan Kwiatkowski, ur. w Cieślach 
8 czerwca 1886 r., syn Franciszka i Ma-
rianny Beunika. Mąż Józefy Kwocz, za-
mieszkiwali w Edwardowie. Zginął pod 
Orany (Litwa) 6 września 1915 r. Służył 
w 1. Batalionie 37. Regimentu Piechoty.

- Wojciech Paluszczak, ur. 
Szczytniki (k. Śremu) 11 kwietnia 1878 
r., syn Tomasza (ur. ok. 1841 r.) i Wik-
torii Kaweckiej (ur. ok. 1838 r.). Mąż 
Katarzyny Florkowskiej, zamieszkiwali 
w Zakrzewie.. Zginął pod Próchenkami 
14 sierpnia 1915 r. Służył w 2. Kompanii 
37. Regimencie Piechoty.

- Józef Urbański, ur. w Zakrzewie 
11 marca 1890 r., syn Edwarda i Marianny 
Idschkowiak (Idźkowiak). Zamieszki-
wał w Zakrzewie. Zginał pod Verdun 
25 lutego 1916 r. Służył w 5. Batalionie 
6. Kompanii 5. Regimentu Strzelców.

- Michał Potrawiak, ur. w Plewi-
skach 29 sierpnia 1893 r., syn Ludwika 
(ur. 1860 r.) i Magdaleny Kowalak (ur. 
1868 r.). Wnuk Wojciecha Potrawiak 
i Marianny Pankiewicz oraz Marcina 
Kowalak i Jadwigi Łysek Zamieszkiwał 
w Plewiskach. Zmarł w Lazarecie pod 
Longnyon 28 marca 1916 r. Służył w 12. 

Kompanii 7. Regimentu Piechoty.
- Marcin Dolniak, ur. w Dąbrowie 

8 listopada 1883 r., syn Marcina (ur. 
1853 r.) i Jadwigi Jędrzejczak (ur. 1862 
r.). Wnuk Andrzeja Dolniaka i Katarzy-
ny Pilch oraz Walentego Jędrzejczaka 
i Agnieszki Mieszała. Mąż Petroneli 
Wilczak, zamieszkiwali w Dąbrowie. 
Zginął 14 kwietnia 1916 r. pod Montluçon 
(Allier - Francja). Służył w 4. Kompanii 
39. Regimencie Piechoty.

- Władysław Stróżyk, ur. w Dą-
browie 4 czerwca 1891 r., syn Franciszka 
(ur. ok. 1860 r.) i Konstancji Zgoła (ur. 
ok. 1864 r.). Zamieszkiwał w Dąbrowie. 
Zginął 27 września pod Sommą (Alla-
ines). Służył w 6. Kompanii 20. Regi-
mentu Piechoty.

- Michał Okupniak, ur. w Napacha-
niu 22 sierpnia 1889 r., syn Andrzeja (ur. 
1853 r.) i Franciszki Molik (ur. 185 r.3). 
Wnuk Onufrego Okupniaka i Marianny 
Olejniczak oraz Wawrzyńca (Lorenca) 
Molika i Michaliny Koczorowskiej (I v. 
Kaszubiak). Zamieszkiwał w Marceli-
nie. Zginął 28 lipca 1916 r. pod Tłumacz 
(Ukraina). Służył w 8. Kompanii 46. Re-
gimentu Piechoty.

- Michał Senftleben, ur. w Dopiew-
cu 28 sierpnia 1891 r., syn Jakuba (ur. ok. 
1862 r.) i Katarzyny Kubis (ur. ok. 1866 
r.). Mąż Józefiny Wiśniewskiej, zamiesz-
kiwali w Plewiskach. Zginął 7 września 
1916 r. pod Charlottenburgiem. Służył 
w 6. Kompanii 7. Regimentu Piechoty. 

- Stanisław Tomkowiak, ur. w Ple-
wiskach 27 października 1896 r., syn 
Stanisława (ur. ok. 1861 r.) i Marianny 
Stachowiak (ur. ok. 1863 r.). Zamieszkiwał 
w Plewiskach. Zginął 9 października 1916 

r. w lesie Chapitre pod Verdun. Służył 
w 2. Kompanii 154. Regimentu Piechoty. 

- Władysław Turkot, ur. w Opa-
lenicy 18 czerwca 1895 r., syn Jana (ur. 
ok. 1867 r.) i Władysławy Popajewskiej 
(ur. ok. 1869 r.). Wnuk Antoniego Tur-
kota i Pauliny Stronka oraz Stanisła-
wa Popajewskiego i Teresy Gintrowicz. 
Zamieszkiwał w Zakrzewie. Zmarł 22 
października 1916 r. w Lazarecie polo-
wym Nr 68 pod Moirey (Francja). Służył 
w 6. Kompanii 168. Regimentu Piechoty.

- Jan Owczarczak, ur. na Sołaczu 
(Poznań) 18 sierpnia 1888 r., syn Walen-
tego (ur. ok. 1852 r.) i Marianny Döring 
(ur. ok. 1861 r.). Mąż Józefy Okupniak, 
zamieszkiwali na Marcelinie. Zginął pod 
Sommą 20 września 1916 r. Służył w 11. 
Kompanii 50. Regimentu Piechoty.

-  Marcin Knajdek, ur. w Plewi-
skach 1 listopada 1894 r., syn Marcina 
(ur. 1852 r.) i Antoniny Gryska (ur. 1857 
r.). Wnuk Wojciecha Knajdek i Katarzyny 
Dubisch oraz Andrzeja Gryska i Emilii 
Walińskiej. Zamieszkiwał w Plewiskach. 
Zginął pod Sommą 29 września 1916 
r. Służył w 9. Kompanii 37. Regimentu 
Piechoty.

- Józef Grochowiecki, ur. w Gieczu 
7 lutego 1896 r., syn Ignacego (ur. 1864 
r.) i Elżbiety Kubiak (ur. 1867 r.). Wnuk 
Andrzeja Grochowiekiego i Konstancji 
Galickiej oraz Walentego Kubiaka i Ro-
zalii Piątkowskiej. Zamieszkiwał w Skó-
rzewie. Zginął  16 października 1916 r. 
pod Moislains (Francja). Służył w 48. 
Regimencie Piechoty. 

Cześć ich pamięci.

dr Piotr Dziembowski 
fot. Arch. P. Dziembowskiego

Koncert Galowy z okazji 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości 
odbędzie się 11 listopada 2018 r. o godz. 
18:00 - w Hali GOSiR w Dopiewie. Wy-
stąpią: AudioFeels, 4te Quartet oraz Or-
kiestra Dęta Gminy Dopiewo i Mażoretki 
Gminy Dopiewo.

Koncertowi towarzyszyć będą 
i inne atrakcje, np. wystawa „Powsta-
nie Wielkopolskie i Gmina Dopiewo”. 
Organizatorem wydarzenia jest Gmina 
Dopiewo. Bilety nie trafią do regularnej 
sprzedaży. Podwójne wejściówki moż-
na zdobyć w konkursie ogłoszonym na 
stronie: dopiewo.pl . 

Kilka słów o Artystach, którzy wy-
stąpią:

 AudioFeels
To grupa męska wykonująca muzykę 

w stylu vocal play (śpiewanie polegające 
na imitacji instrumentów). Zespół stwo-
rzyli w 2007 r. wychowankowie Chóru 
Akademickiego Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu.  Uznanie szer-
szej publiczność przyniósł udział w „Mam 
talent” (3 miejsce). Zespół koncertuje 

Koncert Galowy  - zdobądź bilet

w kraju i poza jego granicami. Talent 
zespołu i niebanalne aranżacje zostały 
docenione podczas konkursu „Harmony 
Sweepstakes A Cappella Festival”w No-
wym Jorku (2012 r.) - pierwsza nagroda 
i nagroda publiczności. Zdobyciem dwóch 
głównych nagród zakończył się występ 
zespołu na „International A Capella 
Festival” w Lipsku w 2011 r. Pierwszy 
album AudioFeels -„Uncovered” w 2 
tygodnie pokrył się złotem (2009 r.). 
Dwa lata później nagrali drugą płytę 
„Unfinished”, która zebrała pochlebne 
recenzje. Grupa ma na koncie również 
album koncertowy, nagrany w 2013 r. 
w Tatrze Wielkim w Poznaniu.

4te Quartet
To żeński kwartet smyczkowy, składa-

jący się z 4 pełnych energii, pasji i wdzię-
ku studentek i absolwentek Akademii 
Muzycznej w Poznaniu: skrzypaczki 
- Weronika Janik, Ewelina Osowska, 
altowiolistka – Karolina Ratajczak oraz 
wiolonczelistka – Ewa Leszczyńska. 
Grają muzykę klasyczną i rozrywkową. 
Jako kwartet zadebiutowały w 2015 r. 
u boku Michała Szpaka, z którym re-
prezentowały Polskę na Eurowizji 2016 
w Sztokholmie. Dwukrotnie wystąpiły 
na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opo-
lu, a ostatnio na Festiwalu „TOP of The 
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TOP” w Operze Leśnej w Sopocie.  Lista 
artystów, z którymi występowały jest 
długa. Edyta Górniak, Ania Dąbrow-
ska, Leszek Możdżer, Grzegorz Turnau 
czy Kuba Badach - to niektórzy z nich. 
Pierwszy krążek nagrały półtora roku 
temu, wspierając Hospicjum Palium.

Orkiestra Dęta Gminy Do-
piewo i Mażoretki Gmi-
ny Dopiewo

Obydwie gminne formacje obchodzić 
będą w tym wyjątkowym dniu 5-lecie 
działalności, w związku z czym przy-
gotowują na „Koncert Galowy” specjal-
ny program.

Orkiestra Dęta Gminy Dopiewo 
i Mażoretki Gminy Dopiewo uświet-
niły artystycznie mnóstwo gminnych 
wydarzeń - rozrywkowych i oficjalnych. 
Koncertują w kraju i poza jego granica-
mi. Dwukrotnie reprezentowały Gminę 
Dopiewo i Polskę na międzynarodowych 
festiwalach orkiestr dętych w Czechach, 
spotykając się z bardzo dobrym przyję-
ciem wymagającej publicznosci. Tradycją 
stały się ich wspólne występy podczas 
Dni Gminy Dopiewo. Orkiestra od lat 
oprawia muzycznie obchody gminnych 
uroczystości (np. obchody zw. z Powsta-
niem Wielkopolskim) i przemarsze (np. 
podczas Gminnych Dożynek), gra na fi-
nałach WOŚP, daje koncerty kolęd w ko-
ściołach. Mażoretki oprawiały taneczne 
wiele zawodów sportowych i turniejów 
rangi ogólnopolskiej. 

Orkiestra łączy pokolenia i integru-
je. Graw niej kilkudziesięciu młodszych 
i starszych mieszkanców z terenu całej 
Gminy Dopiewo. Działa przy Urzędzie 
Gminy Dopiewo. Kapelmistrzem jest 
Krzysztof Zaremba. 

Mażoretki Gminy Dopiewo to ponad 
20 dziewcząt, wykonujących układy ta-
neczne, nie tylko do muzyki orkiestrowej. 

Powstały z grupy cheerleaderek w dopiew-
skim Gimnazjum. Działają przy Szkole 
Podstawowej w Dopiewie. Opiekunką 
jest Joanna Czapki ka, a choreografką 
Gabriela Drewniak. 

Adam Mendrala, 
Fot. Archiwa Artystów / 
Graf. Michał Juskowiak

Kolejny już raz Orkiestra Dęta Gminy 
Dopiewo, wraz z Mażoretkami, wystąpiła  
na „18. Międzynarodowym Festiwalu 
Muzyki i Folkloru” w Lesznie. W ciepłą 
wrześniową sobotę, od godziny 13.30, 
na Rynku Głównym, można było posłu-
chać ciekawych aranżacji w wykonaniu 
orkiestr dętych z Polski i Czech. 

Impreza zgromadziła liczną 
publiczność, złożoną z mieszkańców 
Leszna i turystów. Muzykom towarzy-
szyły czarujące mażoretki, które dzięki 
wielobarwnym strojom i efektownym 
układom tanecznym dopełniły widowi-
sko muzyczne. 

Tegoroczny festiwal nie miał cha-
rakteru konkursu, jak było to rok temu. 
Zespoły zatem nie rywalizowały ze sobą, 
lecz wspólnie przeżyły miłe chwile, pre-
zentując swój dorobek artystyczny. 

Na koniec wszystkie formacje, mu-
zyczne i taneczne, wspólnie wykonały 
kilka utworów, a organizatorzy wręczyli 
im pamiątkowe statuetki i dyplomy. Taki 
festiwal to nie lada gratka dla miłośni-
ków orkiestr dętych. Cieszy fakt, że nasi 
reprezentanci się do tego wydarzenia 
przyczynili!

Tekst i fot. Joanna Czaplicka

Orkiestry Dęte na festiwalu w Lesznie

kultura
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Orkiestra Dęta Gminy Dopiewo, wraz 
z Mażoretkami wzięła udział w Dożyn-
kach Gminnych w Witkowie, które odbyły 
się 26 sierpnia. Dożynki rozpoczęły się 
mszą świętą. Po uroczystości w świątyni, 
ulicami miasta, ruszył barwny dożyn-
kowy korowód. Prowadziła go nasza Or-
kiestra, a przed muzykami, tanecznym 
krokiem, z pomponami w ręku, kroczyły 
mażoretki. 

Po uroczystościach obrzędowych 
Święta Plonów, które miały miejsce 
na Stadionie Miejskim, nasi muzycy 
odegrali swój godzinny koncert. Zgro-
madzeni rolnicy, mogli podziwiać nie 
tylko wspaniałą muzykę, ale i taneczne 
umiejętności mażoretek, które zapre-
zentowały ciekawe show.

Tekst i fot. Joanna Czaplicka

Dożynki w Witkowie

„Świat się śmieje”! Pod tym hasłem 
19 września odbył się festyn integracyjny 
dla seniorów, dzieci i osób niepełno-
sprawnych w Domu Pomocy Społecznej 
w Lisówkach. Impreza, która corocznie 
gromadzi ponad 300 osób, jest najlep-
szym dowodem na to, że ani wiek, ani 
niepełnosprawność nie są przeszkodą, 
żeby dobrze się bawić. W tegorocznej 
XVI już edycji festynu udział wzięło 
30 drużyn, które skorzystały z zapro-
szenia Starosty Poznańskiego. Grupa 
seniorów z „Promyka” dumnie repre-
zentowała Gminę Dopiewo podczas 
zawodów o Puchar Starosty Poznań-
skiego. Gwiazdą tegorocznej imprezy 
był poznański Kabaret „Czesuaf”, który 
swoimi brawurowo wykonanymi skecza-
mi rozbawił publiczność do łez. Ponadto 

Barierom Stop 

gości w kuglarskim stylu zabawiał Teatr 
Akrobatyczny ,,Z głową w chmurach”. 
W tym roku nagroda główna trafiła do 
dzieci z Domu Dziecka w Kórniku-Bninie. 
Przypominamy, że w zeszłym roku to 

właśnie nasi seniorzy zdobyli Puchar 
Starosty. Tegorocznym i zeszłorocznym 
laureatom serdecznie gratulujemy!

GBPiCK w Dopiewie 
Fot. Jan Sawiński

Dla dorosłych
Sprawa honoru, Lynne Olson
Pasjonująca historia polskich pilotów, 

których odwaga i męstwo przyczyniły 
się do uratowania Anglii w czasie bitwy 
powietrznej w 1940 r.. To także opowieść 
o zaskakującej zdradzie, jakiej dopuścili 

Nowości w naszej Bibliotece 
się alianci pod koniec II wojny światowej. 
Losy pięciu pilotów słynnego Dywizjonu 
303, którzy weszli do grona najbardziej 
bohaterskich i skutecznych lotników II 
wojny światowej. Źródłami są nieoficjalny 
dziennik dywizjonu, pełen osobistych 
relacjami ze starć z nieprzyjacielem, 

oraz z listy, wywiady, 
wspomnienia, opo-
wieści i fotografie. 
Towarzyszymy pilo-
tom w czasie szkole-
nia przed wojną, ich 
dramatycznej ewa-
kuacji do Francji, 
a później do Wielkiej 
Brytanii, w której – 
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początkowo pogardliwie potraktowani 
przez RAF – odegrali kluczową rolę w bi-
twie o Anglię, a ich brawura i umiejętno-
ści w bezpośrednich starciach na śmierć 
i życie z niemieckimi messerschmittami 
przeszły do legendy. Poznajemy także ich 
powojenne losy, gdy marzenia o niepod-
ległości zostały brutalnie rozwiane, a Pol-
ska oddana Związkowi Radzieckiemu. 
Sprawa honoru odkrywa historię Pol-
ski w czasie II wojny światowej i dzieje 
wielotysięcznej armii żołnierzy Pol-
skich Sił Zbrojnych walczących u boku 
aliantów. Opowiada o bezustannych 
zmaganiach z Hitlerem i Stalinem, 
długiej walce o niepodległość i o oszu-
stwie, które boleśnie dotknęło Polskę. 
Wspaniała historia, wspaniale opo-
wiedziana. Opowieść o bohaterstwie 
i zdradzie, którą czyta się z wypiekami 
na twarzy. Ta książka powinna ukazać 
się dawno temu. (Norman Davies).

Dla młodzieży
O chłopcu który szukał domu, 

Irena Jurgielewiczowa 
Piotruś nie 

ma ani mamy, 
ani taty. Jest 
bardzo dzielny, 
ale samotny. 
Wędruje po naj-
smut n ie jsz y m 
lesie na świecie, 
którego drzewa 
okaleczyła woj-
na. Kiedy trafia 
do Zielonej Doli-

ny, cichej i dalekiej od dróg, w Domu pod 
Topolą poznaje kobietę, której źli ludzie 
odebrali córki. Chłopiec postanawia 
odnaleźć Kasię i Trusię. Dzięki wróżce 
Miłoradzie staje się tak mały, że mieści 
się pod liściem łopianu, i umie rozmawiać 

ze zwierzętami. Razem z kotką Pamelą 
oraz psem Kiwajem przeżyje niezwykłą 
przygodę, lecz czy znajdzie też dom? 
Dla dzieci

Jak schować Lwa w szkole, He-
len Stephens 

Ciepła, zabawna 
historia o kolejnej 
przygodzie zupeł-
nie wyjątkowej pary 
przyjaciół, obsypa-
na międzynarodo-
wymi prestiżowymi 

nagrodami. Lwom nie wolno chodzić 
do szkoły. Ale Lew Malwinki nie chce 
się z nią rozstawać. Wciąż wkrada się 
za nią do szkoły, a nawet dołącza jako 
pasażer na gapę do szkolnej wycieczki 
do muzeum. I tu zaczynają się niespo-
dziewane przygody…

Poleca: Niina Kruczek, Bibliotekarz

Z pieśnią na ustach
„Polskie Drogi do Wolności” to tytuł 

koncertu, który miał miejsce 20 września 
w sali widowiskowej CRK w Konarzewie. 
Zaproszeni artyści, czyli zespół wokal-
no-aktorski „Sonanto” wykonali pieśni 
patriotyczne, które towarzyszyły nam 
na przestrzeni kilkudziesięciu lat - po-
cząwszy od II wojny światowej aż do 
upadku komunizmu w Polsce. Wydarze-
nie odbyło się w ramach obchodzonej 
w tym roku 100 rocznicy odzyskania 
niepodległości. Z tej też okazji, każdy 
przybyły gość otrzymał okolicznościową 
przypinkę. Koncert uświetnił obecnością 
wójt Gminy Dopiewo Adrian Napierała. 

Śpiewając Disney’a
Nie tylko dla małych, ale i dla dużych 

najpiękniejsze piosenki z bajek Disney-
’a zabrzmiały następnego dnia w piątek 
21 września w sali CRK w Konarzewie. 
Koncert w wykonaniu tej samej grupy 
artystów przyciągnął przede wszystkim 
dzieci, ale nie zabrakło także widzów 
dorosłych, którzy zakupili bilety, aby 
wysłuchać na żywo pięknych, amery-

Patriotycznie i bajkowo 

kańskich kompozycji. Piątkowe wydarze-
nie dodatkowo uatrakcyjniły fragmenty 
bajek wyświetlane w trakcie utworów 
na projektorze. Na wydarzeniu nie za-
brakło maskotki  GBPiCK czyli Koszałka 
Czytałka, który strzelał sobie selfiaka 
z artystami i publicznością. 

Zespół
Zespół wokalno-aktorski „Sonanto” 

powstał w Warszawie w 2012 r. Obec-
nie tworzy go kilkanaścioro wokalistów, 
śpiewających aktorów i instrumenta-
listów. Członkami 
zespołu są absol-
wenci Akademii 
Muzycznej im. 
Grażyny i Kiej-
stuta Bacewiczów 
w Łodzi, Akademii 
Teatralnej w War-
szawie, Państwo-
wej Wyższej 
Szkoły Teatral-
nej w Krakowie 
(obecnie Akade-
mii Sztuk Teatral-

nych im. S. Wyspiańskiego), Akademii 
Muzycznej im. Stanisława Moniuszki 
w Gdańsku, Akademii Muzycznej im. 
Karola Szymanowskiego w Katowicach, 
Wydziału Wokalno-Estradowego ZPSM 
im. Fryderyka Chopina w Warszawie 
czy Studium Wokalno-Aktorskiego im. 
Danuty Baduszkowej – wśród nich są 
aktorzy teatrów muzycznych, a także 
profesjonalni instrumentaliści. W re-
pertuarze zespołu znajduje się obecnie 
piętnaście programów koncertowych – 
są to zarówno propozycje o charakterze 
rozrywkowym (takie jak choćby cykl 
trzech koncertów pt. „100 lat polskiej 
piosenki rozrywkowej” jak i o charak-
terze rocznicowym. 

Tekst: GBPiCK w Dopiewie 
Fot. Łukasz Mańczak
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Dwie zbiórki towarzyszyły festyno-
wi „Pyra”zorganizowanemu 29 września 
2018 r. przy Szkole Podstawowej im. Ka-
zimierza Nowaka w Dąbrówce. Zebrano 
ponad 8 tys. zł na zakup sprzętu do sal 
lekcyjnych i mnóstwo artykułów szkol-
nych do paczki dla potrzebujących dzieci 
z Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda”. 
Wszyscy goście festynu, po wrzuceniu 
drobniaków do słoików, mogli korzy-
stać ze specjałów kulinarnych i atrakcji 
rozrywkowych, przygotowanych przez 
organizatorów.

Była piękna, jesienna sobota. Już 
wczesnym rankiem, dzięki rodzicom, 
nauczycielom i przyjaciołom Szkoły 
Podstawowej im. Kazimierza Nowaka 
w Dąbrówce przyszkolny teren zmienił się 
w miejsce do rodzinnego piknikowania. 
Obok szkoły zostały rozstawione stoły, na 
których zagościły ciasta i napoje. W po-
łudnie, w pobliżu pojawił się gar z gorącą 
grochówką. Rozlewał ją chochlą radny 

Pyra z pożyteczną zbiórką
Gminy Dopiewo - Justin Nnorom. Były 
piłkarz „Lecha Poznań” i mieszkaniec 
Dąbrówki przywdział na tę okoliczność 
czapkę kucharza. W trakcie imprezy szko-
łę odwiedzili Wicestarosta Poznański 
-  Tomasz Łubiński, mieszkaniec Dą-
brówki i radny Gminy Dopiewo - Jan 
Bąk, mieszkaniec pobliskich Gołusek. 
Rozpalono ognisko, na którym uczestnicy 
przypiekali kiełbaski. W jego płomie-
niach pieczone były też pyry. Było po 
poznańsku, bo serwowano je z gzikiem.  

Dzieci mogły wybierać spośród licz-
nych atrakcji na terenie  boiska i na tyl-
nym podwórzu. Można było pomalować 
sobie twarz do udziału w zabawach na 
placu zabaw. Dzięki jednemu z rodziców 
- panu Muzsikowi, na boisku stanęły 
dmuchańce. Obok konkursów zorgani-
zowanych  przez rodziców, dzieci mogły 
przejechać się na kucach ze Stajni Rusin. 
Dużą popularnością cieszyło się stano-
wisko łucznicze UKS „Grot” przy którym 
porad udzielała trenerka 
i zawodniczka łucznic-
twa – Agnieszka Grześ-
kowiak, sołtys Palędzia. 
Dobry instruktarz da-
wał efekty w postaci ze-
strzelonych baloników 
ze słodką zawartością. 
Be z kon k u renc y jny 
okazał się wóz bojowy 
Ochotniczej Straży Po-
żarnej z Palędzia. Już 
sam wjazd pojazdu  na 
boisko był na tyle absor-
bujący, że wszystkie dzieci przez moment 
pobiegły w jednym kierunku. Strażacy 
udostępnili szoferkę i pozwolili dzieciom  
usiąść za kierownicą strażackiego auta. 

Rodzice chętnie fotografowali swoje po-
ciechy w tej nietypowej sytuacji. 

Przy każdym stanowisku kulinarnym 
i rozrywkowym stał słoik, który powoli 
się zapełniał. Założenie było, by zebrać 
na rzutniki. Kwota 8.155, 89 zł i 6 euro 
przerosła oczekiwania organizatorów 
i niezmiernie wszystkich ucieszyła, bo 
uzbierano na dodatkowe wyposażenie 
sal lekcyjnych. Równolegle można było 
wesprzeć jeszcze jedną akcję - szkolne 
kółko wolontariackie zbierało artykuły 
szkolne dla Centrum Wspierania Rodzin 
„Swoboda”. Kredki, flamastry, czy kolo-
rowy papier, przyniesione przez uczniów 
i ich rodziców trafią do paczki dla potrze-
bujących dzieci. Zorganizowane zbiórki 
na rzecz szkoły i  jednostki wspierającej 
dzieci dało wymierne efekty. Wszyscy 
darczyńcy mogą być z siebie dumni. 
Tłum dzieci i rodziców spędził wesołe 
sobotnie popołudnie. Gratulacje należą 
się też Radzie Rodziców, która zapewniła 
sprawną organizację całej imprezy. Nasz 
festyn może być przykładem, jak dobrze 
połączyć przyjemne z pożyteczny.

Agnieszka Grześkowiak  
- Sołtys Palędzia  

Fot. Archiwum SP  
Agnieszka Grześkowiak

30 rodzinnych lub przyjacielskich 
załóg, składających się z mieszkańców 
Gminy Dopiewo, ale i Przeźmierowa, 
Mosiny, Rokietnicy, Poznania i jego oko-
lic, wzięło udział 22 września w „Raj-
dzie na zakończenie lata”. Trasa wiodąca 
przez Dopiewo, Leśniczówkę Więcko-
wice, Dąbrówkę, Konarzewo, Rosnowo, 
Podłoziny, Dopiewo i Fiałkowo liczyła 
ok. 53 km. Rozegrała się na niej zacięta 
rywalizacja samochodowa, z konkursami 

Lato zakończone za kółkiem
i z przymrużeniem oka.

Wiele załóg wzięło udział po raz 
pierwszy w  imprezie zorganizowanej 
przez Stowarzyszenie Miłośników Sta-
rych Samochodów i Motocykli „Mikrus”, 
choć nie brakowało stałych bywalców, 
którzy znali chociażby „Motobabki”. 

Rajdowcy, oprócz przejazdu wyzna-
czoną trasą, mieli do wykonania różnego 
rodzaju zadania indywidualne lub ze-
społowe. Jedną z ciekawszych i bardziej 
wymagającymi konkurencjami, które 
uczestnicy musieli zaliczyć, pokonując 
trasę, było „liczenie kostek brukowych 
ułożonych na palecie” i „odkręcanie śrub 
i przekładanie felgi z jednego koła na dru-
gie”. Ale był i „rzut do kosza”, „worek do 
ziemniaków”, „waga”, „sad jabłkowy”, 
„rower”, „Bob Budowniczy”, „powiąza-
ni”, „wulkanizator”, czy „rzut paskiem 
klinowym”. W połowie trasy na terenie 

Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej czekał 
na nich slalom i ważenie pojazdów na 
elektronicznej wadze samochodowej, 
ale można było posilić się drożdżówką 
i rozgrzać kawą.

Stacja Kontroli Pojazdów Zbigniewa 
Koprasa była ostatnim punktem na mapie 
zmagań, bo tu znajdowała się meta. Tutaj 
Magik Brozi, wraz z pomocnikiem - ga-
dającą papugą, czarował dzieci, których 
wśród członków załóg nie brakowało.

Zwycięskim drużynom zostały przy-
znane nagrody. Puchar i dyniowo-różany 
bukiet za zajęcie I miejsca trafił w ręce 
drużyny nr 17 z Dopiewa - Kośmiccy, II 
miejsce zajęła załoga nr 15 – Taisner, III 
miejsce przypadło w udziale załodze nr 
28 - Ignatowscy. Wyróżniono też naj-
większego pechowca, który trasę rajdu 
wydłużył o 22 km do 75 km. Nagroda 
niespodzianka w konkursie na najład-
niejszy samochód trafiła do załogi nr 31.
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Uczestnicy zostali obdarowani wor-
kami ziemniaków, marchwi, kapusty, 
cebuli, dyniami, skrzynkami jabłek oraz 
przetworami rodzimej spółdzielni pro-
dukcyjnej  RSP Dąbrówka. – Mimo że 

jesteśmy zmotoryzowani, lubimy  ryk 
silnika i zapach spalin, pamiętamy o eko-
logii, dlatego nagrodami były w tym 
roku dary „Matki Ziemi” – powiedział 
Zbigniew Kopras, Komandor Rajdu. – 

Zapraszam na kolejne wydarzenia, które 
organizujemy: „Motobabki”, „Zloty Sta-
rych Samochodów” i „Rajd na pożegnanie 
lata”, który odbędzie się za rok.

Tekst i fot. Beata Spychała

Wraz z końcem lata i spadkiem tem-
peratury na dworze, wzrasta zaintereso-
wanie poprawą samopoczucia i sylwetki.  
Kiedy podczas urlopu zebraliśmy kilka 
dodatkowych kilogramów, wizyty na 
siłowni nie powinniśmy odkładać na 
później. Moment pogorszenia aury 
na zewnątrz jest do tego odpowied-
ni, ponieważ aktywność fizyczna nie 
tylko wpływa na wygląda, ale przede 
wszystkim poprawia nasze samopoczucie. 
Dlatego jeśli masz nadbagaż wakacyjny 
w postaci dodatkowych fałdek, odczu-
wasz wciąż zmęczenie i zły humor, albo 
marzy ci się piękna obcisła kreacja na 
sylwestra – zapraszamy do skorzystania 
z oferty gminnej siłowni znajdującej się 
w budynku Gminnego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Dopiewie:

Siłownia GOSiR Dopiewo zaprasza 
Zajęcia na siłowni

Karnety w cenie 100 zł normalny 
i 60 zł ulgowy.  W cenie karnetu otrzy-
mujesz nielimitowany dostęp do siłowni 
od poniedziałku do piątku w godzinach 
7-22, pierwszy bezpłatny trening wpro-
wadzający z trenerem personalnym, który 
pozwoli ci zapoznać się ze wszystkimi 
maszynami oraz możliwość konsultacji 
dietetycznej.  Osoby, które wizyty na 
siłowni chciałby połączyć z aktywno-
ścią podczas ćwiczeń grupowych, mogą 
skorzystać z zajęć:

- SEXY PUPA – wtorki godz. 21.00
- PŁASKI BRZUCH/ABT – piątki 

godz. 20.00 
Jeżeli nie jesteś zdecydowany, nie 

wiesz, czy siłownia to miejsce dla cie-
bie, możesz zawsze skorzystać z wejścia 
FREE PASS, które jednorazowo przy-
sługuje każdemu w celu sprawdzenia 
naszej siłowni. 

Jeśli  masz obawy, że nie poradzisz 
sobie z trenowaniem samemu możesz 
zawsze skorzystać z treningów perso-
nalnych pod okiem profesjonalisty. Na 
naszej siłowni treningi prowadzi Paulina 
Nowacka, trener personalny i Instruktor 
fitness z wieloletnim doświadczeniem, 
czynna zawodniczka sportów sylwetko-
wych, która potrafi dobrać trening pod 

potrzeby podopiecznych. Ukończyła 
kursy z zakresu dietetyki, co pozwala 
na odpowiednie dopasowanie planu  
dietetycznego dla trenujących. 

Bez względu na to, jakie masz cele, 
pomożemy ci je osiągnąć na naszej si-
łowni.  

Masz pytania? Zapraszamy do kon-
taktu bezpośredniego lub za pośred-
nictwem facebook’a : Siłownia GOSiR 
Dopiewo. 

Paulina Nowacka, Trener Personalny  
i Instruktor Fitness – GOSiR 

Dopiewo Fot. GOSiR Dopiewo
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Mały Żarnowiec z ciekawym Cross Duathlonem

Żarnowiec to mała miejscowość 
o dużych walorach rekreacyjnych 
i turystycznych. Jak podają źródła, na 
stałe w Żarnowcu mieszka 11 osób, ale 
w ostatnią sobotę października zjeżdżają 
tam dziesiątki amatorów jazdy rowerem 
i biegania po leśnych duktach i polnych 
drogach ze sporym przewyższeniem. 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Dopiewie, w sobotę 27 paździer-
nika 2018 r., po raz trzeci organizuje 
zawody, podczas których można się 
porządnie zmęczyć i poczuć dreszcze 
emocji.  Bieganie po lesie, bieganie po 
drewnianych schodach, jazda rowerem 
po górach piasku, stawianie czoła wia-
trowi każdy uczestnik dostaje w pakiecie 
startowym – mówi Marcin Napierała 
pomysłodawca i organizator Cross 
Duathlonu w Żarnowcu. Oprócz tego 
w tegorocznym pakiecie znajdzie rów-
nież okolicznościową koszulkę. Będzie 
i medal, który zawiśnie na szyi każdego 
uczestnika, który ukończy zawody. 

Dystanse - w kolejności: 3 km biegu, 
12 km jazdy rowerem, 4,5 km biegu są 
do pokonania przez wszystkich, którzy 
choć trochę, na co dzień, są aktywni fi-
zycznie. Jeżeli ktoś nie czuje się na siłach, 
by wystartować indywidualnie, może 
zgłosić sztafetę, w której jeden zawodnik 
biega, a drugi jeździ rowerem. 

W tym roku po raz pierwszy będą 
czekać na młodych kibiców dodatkowe 
atrakcje. We współpracy z fundacją „Ak-
tywny Stęszew” zorganizowana zostanie 
strefa dziecka. Zapraszamy rodziny za-
wodników do kibicowania, a dzieciom 
gwarantujemy opiekę i ciekawą zabawę. 

Organizacja zawodów wymaga nie-
znacznej ingerencji w ruch drogowy i już 
dzisiaj prosimy mieszkańców, w szcze-

gólności Żarnowca, Podłozin, Lisówek, 
Tomic i Skrzynek o wyrozumiałość. Nie-
wielkie ograniczenia w ruchu nastąpią 
w sobotę 27 października 2018 r. w godz. 
11.00 – 14.00 

Zapisy na „III Cross Duathlon Żar-
nowiec” odbywają się poprzez stronę 
internetową www.duathlonzarnowiec.
pl . Tam również można znaleźć więcej 
szczegółów na temat tej imprezy. 

TK, fot. Archiwum GOSiR Dopiewo 
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Owocowa Plaża wciąż się zmienia. 
Urząd Gminy Dopiewo w połowie czerwca 
ogłosił konkurs na  projekt zagospodaro-
wania plaży w Zborowie. Chodziło o wi-
zję, która – uwzględniając stan obecny 
–  może w niedalekiej przyszłości stać 
się jej kreatywnym rozwinięciem. 

Laureata konkursu poznaliśmy 
w połowie sierpnia. Został nim Łukasz 
Krzyśka, architekt z Dopiewca, właści-
ciel pracowni „Legwan Architektura”. 
Otrzymał za koncepcję 3 tys. zł.

Mini-plaże z pergolami?
- Cieszę, że moja wizja przypadła 

do gustu jurorom. Możliwość przed-
stawienia własnej koncepcji rozwoju 
„Owocowej Plaży” potraktowałem jak 
wyzwanie zawodowe. W tym przypadku 
nie chodziło o pieniądze, ale o fakt, że 
mogę wypowiedzieć się na temat terenu 
w Gminie, w której mieszkam. Spotkałem 
się po konkursie z Marcinem Napiera-
łą, dyrektorem GOSiR Dopiewo. Idea 
przypadła mojemu rozmówcy do gustu. 

Projekt ma szansę na realizację. Zaktuali-
zowałem go po tym, jak się spotkaliśmy 
i porozmawialiśmy. Dobrze przyjęte zo-
stało wydzielenie mini-plaż w kształcie 
owoców z pergolami, których owocowe 
kształty widać z wysoka. Niektóre ele-
menty skorygowałem np. dostęp do plaż, 
tak by stały się bardziej przyjazne dla 
niepełnosprawnych. Urzeczywistnienie 
koncepcji sprawi mi największą radość. 
Miło jest wybrać się na plażę, na której 
kształt miało się jakiś wpływ.

AM, projekt: Łukasz Krzyśka

Tegoroczne lato było wyjątkowo go-
rące w całym kraju. Również „Owoco-
wa Plaża” była często odwiedzana przez 
amatorów słonecznych kąpieli. 

Na podstawie obserwacji oraz sprze-
danych biletów parkingowych i za sli-
powanie łodzi, szacujemy, że „Owocową 
Plażę” w lipcu i sierpniu odwiedziło ok 18 
tysięcy osób - mówi Marcin Napierała, 
dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Dopiewie, zarządcy gminnych 
terenów w Zborowie. Cieszymy się, że 

Owocowa Plaża przez cały rok 
mimo tak wysokiej frekwencji i setek 
kąpiących się osób, był to kolejny se-
zon bez większych wypadków – dodaje 
dyrektor. 

Nad bezpieczeństwem kąpiących się 
codziennie czuwali ratownicy, a patrole 
Straży Gminnej i Policji dawały poczu-
cie bezpieczeństwa, również późnym 
wieczorem. Dużym powodzeniem 
cieszyło się miejsce ogniskowe i pole 
biwakowe. Zmodernizowany został plac 
zabaw, siłownia zewnętrzna i kurtyna 

wodna. Dawały wiele radości dzieciom 
i dorosłym. 

Plaża z roku na rok zdobywa coraz 
więcej sympatyków, którzy podkreślają 
ład i porządek na terenach rekreacyjnych 
w Zborowie, nietuzinkowy charakter 
miejsca, ciekawą ofertę, obejmującą 
m.in. imprezy z cyklu „Zborowo na 
sportowo”, które są dodatkową atrakcją 
podczas aktywnego spędzenia wolnego 
czasu. Nowością w tym roku była wy-
pożyczalnia desek do pływania. Wiele 
osób przekonało się do tej formy ak-
tywności i chętnie pływało po wodach 
jeziora Niepruszewskiego. 

Z akwenu korzystali również wędka-
rze, motorowodniacy, żeglarze, zdarza-
li się i pływacy długodystansowi. UKS 
GROT Więckowice regularnie prowadził 
naukę pływania optymistach.   

Owocowe rzeźby, bo to od nich 
nazwa „OWOCOWA PLAŻA” stają się 
coraz częściej tłem do zdjęć wstawia-
nych w mediach społecznościowych, 
a wiaty piknikowe miejscem spotkań 
towarzyskich. W sezonie odbyły się 
również m.in. zloty miłośników różnych 
marek samochodów, spotkania firmowe, 
turnieje charytatywne. 

Kiedy kończy się lato, „Owocowa 
Plaża” staje się miejscem jesiennych 
spacerów, rajdów rowerowych, a zimą 
regularnie korzystają z niej amatorzy zi-
mowych kąpieli. Od listopada regularnie 
w każdą niedzielę o godz. 12.00 zbiera 
się grupa, która zażywa kąpieli w lodo-
watej wodzie. Z roku na rok przybywa 
chętnych do uprawiania tego sportu. 
Kąpiel z zachowaniem podstawowych 
zasad morsowania pozwala każdemu 
na wejście do wody z korzyścią dla 
organizmu. Poprawia się wtedy m.in. 
krążenie krwi, następuje szybsza rege-
neracja, zwiększa się wydolność układu 
sercowo-naczyniowego, zwiększa się 
odporność organizmu na wszelkiego 
rodzaju zachorowania i przeziębienia. 
Z endorfin, które wytwarzają się podczas 
morsowania można później korzystać 
przez cały kolejny tydzień pracy. 

Zapraszamy na „Owocową Plażę” do 
Zborowa przez okrągły rok. 

TK, GOSiR Dopiewo  
Fot. Arch. GOSiR Dopiewo
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Gmina Dopiewo wraca z X Mistrzostw 
Polski Samorządowców w Piłce Nożnej 
z niedosytem. Nie przegrała w Zakopa-
nem ani jednego z 6 meczów w regulami-
nowym czasie gry, strzelając 17 bramek 
i tracąc jedynie 3. Piłkarze z Dopiewa 
okazali się mniej celni w karnych. Zajęli 
7 miejsce w klasyfikacji na 21 reprezen-
tacji biorących udział w rozgrywkach. 
Poprzednie „Mistrzostwa” kończyła na 
2 i 3 miejscu.

Mistrzostwa trwały dwa dni: 22-23 
września 2018 r. Rozgrywki grupowe 
odbywały się w 5 grupach. Gmina Do-
piewo trafiła do grupy A. Rozpoczęła 
rozgrywki od wysokiego zwycięstwa nad 
Tramwajami Szczecińskimi 4:1 (bramki 
strzelili: 3x Michał Szygenda, 1x Sławomir 
Kurpiewski). Kolejny mecz, jak się oka-
zało z późniejszymi zdobywcami tytułu 
„Mistrza Polski”  - Gminą Bogatynia, był 
bardzo zacięty i zakończył się zasłużonym 
remisem 1:1 (bramka Wojciecha Janic-
kiego). Ostatnie grupowe spotkanie to 
wyraźne zwycięstwo Gminy Dopiewo nad 

Nieszczęśliwa siódemka
Gminą Obrowo 7:0 (bramki:  5x Wojciech 
Janicki, 1x Sebastian Suchodolski, 1 x 
Jakub Górczak, 1x Wojciech Walich).

Drugi dzień turnieju Gmina Dopie-
wo rozpoczęła od ćwierćfinału z  Gmi-
ną Dąbrówka po zaciętym pojedynku 
w regulaminowym czasie gry było 0:0. 
Regulamin nie przewidywał dogrywki, 
więc od razu odbyły się rzuty karne. 
W których Gmina Dopiewo przegrała 1:2.

Następne spotkanie, z Gminą Nada-
rzyn, było powtórką z historii - w regu-
laminowym czasie gry zakończyło się 
wynikiem 0:0, rozstrzygniecie – niestety 
niekorzystne dla dopiewian – przyniosły 
rzuty karne (1:2).

Mecz o 7 miejsce był ostatnim  spo-
tkaniem, jaki drużyna samorządowa 
Gminy Dopiewo zagrała na tegorocznych 
Mistrzostwach Polski. Rywalami dopie-
wian byli piłkarze z Gminy Komorniki. 
Nasi  reprezentanci przełamali się, aż 
5-krotnie pokonując bramkarza naszych 
sąsiadów. Spotkanie zakończyło się wy-

nikiem 5:1 (bramki dla GD: 2x Wojciech 
Walich, 2x Sebastian Suchodolski, 1 x 
Mariusz Matouszek).

Skład Gminy Dopiewo : Katarzyna 
Leśniczak ( kapitan), Wojciech Dorna, 
Sławomir Kurpiewski, Paweł Szmania,  
Jakub Górczak, Jacek Kokociński, Michał 
Szygenda, Wojciech Walich, Sebastian 
Suchodolski, Mariusz Matouszek, Łukasz 
Berczyński i Wojciech Janicki.

W turnieju wystąpiły drużyny: 
Gmina Dopiewo, Tramwaje Szczeciń-
skie, Gmina Bogatynia, Gmina Obrowo, 
Powiat Kielecki, Gmina Piaski, Gmina 
Nadarzyn, Urząd Gminy Kikół, Urząd 
Miejski W Szubinie, Gmina Dąbrówka, 
Gmina Komorniki, Gmina Góra Kalwa-
ria, Samorządowcy Gminy Zabierzów, 
Gmina Halinów, Powiat Wejherowski 
, Samorządowcy Powiatu Kartuskiego, 
Gmina Nadarzyn, UM Polanica Zdrój, 
Belfry Powiatu Skarżyskiego, Miasto 
Nowy Sącz, Samorządowcy Powiatu 
Leżajskiego, Powiat Puławski, Samo-
rządowcy Radomia, Ziemia Pszczyńska.

Katarzyna Leśniczak, fot. 
Anna Śmierzchalska
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Cwał z pucharami
Stajnia Cwał z Zakrzewa zorgani-

zowała 22 września 2018 r. „Zawody 
Konne w Skokach przez Przeszkody”. 
Publiczność mogła podziwiać współpracę 
między jeźdźcami a końmi podczas 90 
przejazdów. Stawką konkurencji finało-
wych był  Puchar Sołtysa Wsi Zakrzewo 
i Puchar Wójta Gminy Dopiewo. Wcze-
śniej odbyły się rywalizacje jeździecko 
– końskich duetów w kilku kategoriach.

Najtrudniejsza była rywalizacja 
o „Puchar Wójta”. Wzięło w niej udział 
13 zawodników. Zaplanowane tu były 
2 przejazdy dla każdego zawodnika. 
Najpierw odbyły się kwalifikacje. Awans 
do finałowej rozgrywki dawało bezbłęd-
ne pokonanie wyznaczonego parkanu, 
czyli trasy z przeszkodami. Bezkon-
kurencyjny okazał się Patryk Lembicz 
na Kalimsie. Tuż za nim uplasował się 
Piotr Frąckowiak na Darli. Medalową 
stawkę zamknęła Zofia Undrych na 
Diablo Gran. O „Puchar Sołtysa” wal-
czyło  19 zawodników. Najlepsza okazała 
się Elżbieta Greser na Artemidzie, na 
drugi stopień podium wskoczyła Zofia 
Undrych na Diablo Gran, a na miejscu 
III sklasyfikowano Agatę Ziemniarską 
na Polarisie R.

Weronika Pawlak, sędzia zawo-
dów: - Wszystkich zawodników, w każ-
dej konkurencji, obowiązują sztywne 
zasady. Liczy się szybkość przejazdu, 
ale i bezbłędność, Chodzi o pokonanie 
parkuru w oparciu o rozstawione na pla-
cu przeszkody, a także o to, by podczas 
skoku nie zrzucić belki. Błąd oznacza 

punkty karne, które czasem eliminują 
z finałowej rozgrywki, jeśli przewidziano 
rywalizację dwuprzejazdową. Zawodnik 
musi sprawnie podejść do przeszkody, 
koń powinien ją przeskoczyć z odpo-
wiedniej strony. Im szybciej to zrobi, 
tym lepiej. Parkury iczyły dziś od 9 do 
12 przeszkód. Przed każdą konkurencją 
zawodnicy mogli zapoznać się z  obo-
wiązującą trasą przejazdu i kolejnością 
przeszkód.

Piotr Frąckowiak, dżokej ze 
Stajni Rudki: - Jeżdżę konno od 
dziecka. Zajmuję się zajeżdżaniem dzi-
kich koni i ich treningiem. Konie lubią 
skakać przez przeszkody, jeśli są odpo-
wiednio przygotowywane do startów „od 
małego”. Najlepiej zaczynać skoki, gdy 
koń ma 3-4 lata. Jeżeli koń popełni błąd 
i odmówił skoku przez przeszkodę albo 
strąci belkę, to zakłada się, że winę ponosi 
zawodnik. Dziś mam zaplanowane dwa 
starty. Najpierw na Rawelli, która miała  
3-letnią przerwę, bo źrebiła, Potem na 
Darli, która jest w lepszej formie. Większe 
nadzieje pokładam w drugim starcie. 

Natalia Hoffmann, dżokejka 
z Lubonia: - Prędkość mnie uspoka-
ja. Startowałam dziś na kucu walijskim 
ze Stajni „Cwał”o oryginalnym imieniu 
B-food Bounty A-Z. Moja kategoria to 
LL-75, co oznacza, że przeszkody znajdują 
się na wysokości 75 cm. Mój konik, mimo 
że ustępuje konkurentom pod względem 
wielkości, jest niezwykle szybki. Pokazał 
się z jak najlepszej strony, jest niezawodny 
i za to go uwielbiam.

Mikołaj Hoffman, ojciec Nata-
lii: - Córka wygrała swoją konkurencję. 
Zawsze jestem z niej dumny, bez względu 
na miejsce, na jakim ukończy zawody. 
Tu liczą się umiejętności, ale i szczęście. 
Przyjeżdżamy do „Stajni Cwał” 2 razy 
w tygodniu. Właściciel przeniósł ją z Lu-
bonia, skąd przyjechaliśmy do Zakrzewa 
kilka lat temu, więc przyjeżdżamy do 
Zakrzewa. Wynika to z przyzwyczajenia.

Alina Dziamska, dżokejka 
z Kiekrza: - Dla mnie najważniejsza 
jest relacja miedzy jeźdźcem a koniem. 
Trenuję od 2 lat z Pegazem, który jest 
12-letnim ogierem. Myślę, że dobrze się 
rozumiemy. To są nasze trzecie zawody. 
Startowaliśmy wcześniej razem na Woli 
i w Gąsawach koło Szamotuł. Lubię jaz-
dę konną i emocje, jakie towarzyszom 
startom na zawodach. Moja historia jest 
krótka. Jeżdżę na koniach od 4 lat. Gdy 
zaczynałam, miałam 11 lat. Zbieram 
doświadczenia. Fajnie byłoby zdobyć 
kiedyś puchar, choć sama możliwość 
startu sprawia mi wielką radość.

Henryk Ziółek, właściciel „Staj-
ni Cwał”: - Zawody otwarte zorganizo-
waliśmy po raz pierwszy. Wzięli w nich 
udział reprezentanci 10 stajni. Formu-
ła się sprawdziła. Od 2019 r.  chcemy 
organizować je 2 razy w roku. Stajnia 
„Cwał” ma 34 konie, w tym 14 kucyków. 
Mamy 30 zaawansowanych jeźdźców i 40, 
którzy odwiedzają nas, żeby pojeździć 
sobie rekreacyjnie. Wcześniejsze nasze 
zawody miały charakter wewnętrzny, 
rywalizowali ze sobą nasi zawodnicy. 
W okolicy Zakrzewa są dobre, leśne te-
reny do uprawiania jeździectwa, dlate-
go przeniosłem tu 4 lata temu stajnię. 
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Piotr Frąckowiak na Darli wskoczył na II miejsce
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Jeżdżę konno od 37 lat. Wychowałem 
się przy stadzie ogierów w Sierakowie, 
jednej z najstarszych stadnin w Polsce, 
gdzie w tamtych latach było 100 – 150 
koni. 15 lat pracowałem tam zawodowo 
przy zajeżdżaniu koni. 6 lat pracowałem 
też w stadninie w Danii. Kiedyś często 
brałem udział w memoriałach, plasując 
się w czołówce stawki. Sięgnąłem kiedyś 
nawet po najważniejsze trofeum. Głów-
nie zajmuję się teraz trenowaniem, ale 
czasem startuję. W tym roku w zawodach 
na poznańskiej Woli zająłem pierwsze 
miejsce na 104 startujących. Pojechałem 
na Diaradzie z naszej stajni. Dziękuję 
wszystkim, którzy wzięli udział w przy-
gotowaniu zawodów Stajni „Cwał” i już 
dziś zapraszam na kolejną jeździecką 
imprezę, do Zakrzewa.

Tekst i fot. Adam Mendrala
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Alina Dziamska na Pegazie
Natalia Hoffmann na kucyku B-food Bounty 

A-Z wygrała konkurencję, w której wystartowała

Patryk Lembicz na Kalimsie - otrzymuje „Puchar 
Wójta” od Adriana Napierały - Wójta Gminy Dopiewo

Elżbieta Gresser na Artemidzie, obok Marian 
Czekalski - Sołtys Zakrzewa i organizator 
zawodów Henryk Ziółek ze Stajni "Cwał"
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Reprezentacja Samorządowców Gmi-
ny Dopiewo 29 września 2018 r. wzięła 
udział w IV Międzynarodowym Turnieju 
Samorządowców w halowej piłce noż-
nej o Puchar Starosty w  Poznańskiego 
w Swarzędzu, zajmując II miejsce. Doro-
bek: 15 punktów, 5 wygranych spotkań, 
przegrana ze zwycięzcą turnieju - Po-
wiatem Poznańskim.

Nagroda indywidualna dla najlep-
szego strzelca trafiła do Marka Woro-
cha, który aż 13 razy pokonał bramkarzy 
rywali.

Srebro w Swarzędzu
Turniej został rozegrany systemem 

„każdy z każdym”. Klasyfikacja końcowa: 
1. Powiat Poznański I, 2. Gmina Dopiewo, 
3. Hanower II, 4. Hanower I, 5. Tarno-
wo Podgórne, 6. Powiat Poznański II, 7. 
Rejon Kijowsko - Światoszyński.

Skład Gminy Dopiewo : Katarzyna 
Leśniczak (kapitan), Wojciech Dorna, 
Paweł Szmania, Marek Woroch, Tomasz 
Knij, Sebastian Suchodolski, Michał 
Olejniczak.

Katarzyna Leśniczak,  
fot. Arch. Starostwa Powiatowego  

w Poznaniu

Twórz z nami  
„Czas Dopiewa”

Zapraszamy Państwa do współtwo-
rzenia czasopisma - teksty, zdjęcia, in-
formacje o wydarzeniach, tematy któ-
rymi warto się zająć można przesyłać 
pod adres: czas@dopiewo.pl
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Alina Dziamska z Pegazem
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Sezon piłki ręcznej wystartował na 
dobre. Jeszcze w sierpniu „Panterki” rocz-
nik 2003 trenera Grzegorza Klimczaka 
z Dopiewa zagrały na turnieju w Vesz-
prem (Węgry), gdzie zajęły 5 miejsce. 
Wygrała drużyna z Islandii, ale nasze 
reprezentantki dobrze wykorzystały ten 
czas. Walczyły mocno w każdy meczu. 
Sprzyjała temu atmosfera i organizacja 
turnieju. Wspaniała parada otwarcia na 
długo pozostanie w naszej pamięci.

Kolejnym etapem przygotowań do 
sezonu był turniej w Ustce, gdzie nasze 
dziewczęta z rocznika 2003 zajęły 3 miej-
sce, a z rocznika 2007 odpowiednio 2 
i 4 miejsce (drużyny trenerów Łukasza 
Grabi i Pawła Wolnego). W obu katego-
riach starowało po 10 zespołów. 

Dziewczęta rocznik 2006 i młodsze 
miały okazję rywalizować w turnieju 
„Gniezno Cup”.  Zespół „Panterek” wygrał 
i przegrał po 3 mecze, ostatecznie zajął 
odległe 12 miejsce w gronie 16 zespo-
łów z całej Polski. Zawodniczki zebrały 
doświadczenia, które na pewno zapro-
centują w przyszłości. 

Szczypiornistki przygotowują się do sezonu 
Sezon rozgrywkowy już za chwilę. 

Największe zainteresowanie budzi start 
- po raz pierwszy w historii - w rozgryw-
kach seniorskich w II lidze kobiet. Dru-
żynę poprowadzą Paweł Wolny i Grzegorz 
Klimczak, a do dyspozycji mają młode za-
wodniczki, które w większości wychowały 
się w Dopiewie i w Buku. To połączenie 
z pewnością przyniesie efekty. Drużyna 
w pierwszym roku startów nastawia się 
na zbieranie doświadczenia i ogranie 
w meczach z klubami z dużo większym 
dorobkiem w dorosłym szczypiorniaku. 
Zapraszamy gorąco do naszej hali w Do-
piewie. Kibicujmy naszym! Zawodniczki 
postarają się dostarczyć wielu emocji. 
Cieszymy się, że kolejny etap w rozwoju 
tych zawodniczek został stworzony i na-
sze wychowanki mają możliwość grania 
na wyższym poziomie rozgrywkowym. 

Na pierwszy mecz drużyny senior-
skiej zapraszamy do hali GOSiR w Do-
piewie w dniu wyborów samorządowych: 
21 października, o godzinie 14:00. Do 
Dopiewa przyjeżdża zespół z Wrocła-
wia. Jak zawsze zachęcamy do gorącego 

I runda
Data meczu Godzina meczu Gospodarz Gość

21.10.2018r. 14.00 UKS Pantery Dopiewo KS AZS AWF Handball 28 Wrocław

06.11.2018r. 17.40 UKS Pantery Dopiewo MKS Zagłebie II Lubin S.A

17.11.2018r. 19.30 UKS Pantery Dopiewo UKS Morski Sianów

01.12.2018r. 17.30 UKS Pantery Dopiewo MUKS Lider Świebodzin

15.12.2018r. 17.30 UKS Pantery Dopiewo KPR Kobierzyce II

i głośnego dopingu. 
Wcześniej, bo 5-7 października 

w Dopiewie odbędzie się kolejny tur-
niej „Pantera Cup”. Tym razem będą 
rywalizować dziewczęta rocznika 2006. 
Przyjedzie 12 zespołów z Polski, start  
w piątek o godz. 15.00. 

Terminarz meczów II Ligi Kobiet 
rozgrywanych w hali sportowej GOSiR 
Dopiewo, ul. Polna 1a

Paweł Wolny, Pantery Dopiewo 
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Fot. Arch. UKS „Pantery” Dopiewo
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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


