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Można zakończyć wakacje na „Gmin-
nych Dożynkach” w Dopiewie, które za-
powiadają się atrakcyjnie. Odbędą się 
2 września. Warto zaznaczyć sobie ten 
dzień w kalendarzu i przyjechać. Ob-
rzęd ludowy i pokaz tańców ludowych 
zapewni uczestnikom Zespół Pieśni  
i Tańca „Chludowianie”, który odwiedzi 
Dopiewo aż w kilkudziesięcioosobowym 
składzie. Wydarzenie uświetnią koncerty 
gwiazd disco polo – zespołów Classic  
i Power Play, których znawcom gatunku 
nie trzeba przedstawiać. 

Wcześniej będzie można m.in. posłu-
chać „Kramskiej Kapeli Podwórkowej”  
i  Kapeli „Junki z Buku”, skorzystać 
z animacji (dostępne będą dla dzieci  
bezpłatne dmuchańce) albo zrobić so-
bie zdjęcie ze słomianymi rzeźbami, lub 
DOP i EWO. Podsumowaniem święta 
będzie zabawa taneczna z „Septyma 
Band”, która potrwa do północy. 

Uroczystości rozpocznie msza dzięk-
czynna o godz. 14:00, podczas której 
poświęcone zostaną wieńce i kosze z plo-

Gminne Dożynki w Dopiewie

nami. Po godz. 
15:00 barwny 
korowód, pro-
wadzony przez 
dopiewską Or-
kiestrę Dętą 
Gminy Dopie-
wo wyruszy 
spod kościoła 
na plac gminny.

D o p i e w o 
jest dziś gminą 
podmiejską, ale 
pamięta o tra-
dycji rolniczej  
i od lat organi-
zuje „Gminne Dożynki”.  Święto Plonów 
jest związane z zakończeniem żniw, 
podziękowaniem rolnikom za pracę, 
bez której nie mielibyśmy co jeść. Dla 
innych dożynki są wydarzeniem kultu-
ralnym, podczas którego można poznać 
zwyczaje ludowe. Program dopiewskich 
„Gminnych Dożynek” dostępny jest na 
tylnej okładce „Czasu Dopiewa”. Dodat-

kowe informacje dostępne są również na 
naszej stronie internetowej dopiewo.pl 
i na wydarzeniu na fb. W tym numerze 
znaleźć można m.in. wywiady z gwiazda-
mi disco polo, które uświetnią „Gminne 
Dożynki” – zespołami Classic i Power 
Play, a także kilka zdjęć z „dożynkowej” 
sesji fotograficznej.

Organizatorami wydarzenia są: Gmi-
na Dopiewo (GBPiCK, UG, ZUK, Sołtysi 
i Rady Sołeckie Gminy Dopiewo). Part-
nerami wydarzenia są: SPR „Agrofirma” 
ze Skórzewa, RSP Dąbrówka, Marmite 
z Zakrzewa i Reka Rubber z Dopiewa.

Adam Mendrala 
Fot. Archiwa Artystów 
Fot. Michał Juskowiak
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Wójt - felieton

Jak ten czas szybko biegnie. Niedaw-
no życzyłem Państwu udanych wakacji 
i ani się spostrzegliśmy, jak dobiegły do 
końca. Większość z nas ma już urlop za 
sobą. Nieliczni pakują walizki, by udać 
się na zasłużony wypoczynek. 

Za chwilę rozpocznie się rok szkolny. 
Choć rekordowe upały za oknem sugerują 
nam byśmy uwierzyli w nieśmiertelność 
lata, wkrótce przyjdą chłodniejsze noce, 
które rozkręcą sezon grzewczy. Gmina 
Dopiewo dba o ekologię. Przede wszyst-
kim poprzez działania trwałe. Sadzimy 
drzewa – tylko w tym roku posadziliśmy 
na terenie Gminy Dopiewo 600 drzew 
i 900 krzewów. Uruchomiliśmy, po raz 
pierwszy w Gminie Dopiewo, program 
wspierający wymianę  przestarzałych 
systemów ogrzewania na systemy no-
woczesne, proekologiczne - przyjazne 
dla środowiska. Na ten pilotażowy 
projekt przeznaczyliśmy 250 tys. zł. 
Zgłosiło się do nas 77 mieszkańców  
z niemal wszystkich sołectw Gminy Do-
piewo, którzy wyrazili zainteresowanie 
uczestnictwem w tym programie. W tej 
chwili trwa wymiana kotłów węglowych 
na ekologiczne i rozliczanie dotacji wy-
nikających z zawartych umów z Gminą 
Dopiewo. Zdajemy sobie sprawę, że skala 
potrzeb jest duża, dlatego chciałbym, by 
Gmina Dopiewo nadal wspierała tych, 
którzy myślą pozytywnie o środowisku, 
bo takie myślenie służy zdrowiu nas 
wszystkich. Nowoczesne i ekologiczne 
urządzenia grzewcze ograniczają emisję 

pyłów zawieszonych. Program pilotażowy 
powoduje, że do atmosfery trafi o 2 tony 
pyłów zawieszonych mniej w ciągu roku. 
To uświadamia nam, że warto podej-
mować działania i sukcesywnie, krok 
po kroku, zmieniać nasze nastawienie 
i wyposażenie domostw. Nie bez przy-
czyny mówi się, że kropla drąży skałę. 

Spośród działań inwestycyjnych, 
których efektem ma być zmniejszenie 
emisji pyłów przez mieszkańców Gminy 
Dopiewo są zintegrowane węzły prze-
siadkowe w Palędziu i Dopiewie oraz 
udział w Poznańskiej Kolei Metropo-
litalnej. Miliony zainwestowane w tę 
infrastrukturę mają zachęcić nas do 
korzystania z transportu zbiorowego, 
który ma stać się konkurencyjną alter-
natywą przemieszczania się, dającą nam 
korzyści w postaci oszczędności czasu 
i pieniędzy, a  także zmniejszyć liczbę 
źródeł emitujących  dwutlenek węgla. 
Samochody pozostawione na parkin-
gach przesiadkowych na rzecz kolei, lub  
w garażach na rzecz rowerów albo busów 
i dalej kolei są rozwiązaniem wynikają-
cym z myślenia o środowisku.  

Wykonując w ostatnich latach inwe-
stycje w oświetlenie uliczne, wykorzy-
stujemy technologię LED. Wymieniamy 
oświetlenie tradycyjne na LED-owe na 
słupach, których właścicielem jest Gmina 
Dopiewo i śledzimy  możliwości udziału 
w konkursach, dających możliwość po-
zyskania środków na takie moderniza-
cje. Konsekwentnie rozbudowujemy sieć 
kanalizacji sanitarnej. Dbamy również 

o znajdujące się na terenie naszej Gmi-
ny „enklawy zieleni ”: Żarnowiec 

(teren rekreacyjny, źródełko), 
Zborowo (Jezioro Niepru-

szewskie - krajobraz chroniony, teren 
rekreacyjny), Trzcielin („Trzcielińskie 
Bagno” - obszar ochrony ścisłej).

Od wielu lat prowadzimy też akcje, 
mające na celu zmianę świadomości 
mieszkańców  Gminy Dopiewo - tych 
najmłodszych, ale i starszych. Każdy  
z nas może być eko - zorientowanym: palić 
dobrej jakości węglem i wysezonowanym 
drewnem, nie wrzucać do pieca odpadów, 
w tym papieru z farbą drukarską, czy de-
sek pokrytych lakierem. Warto rozsądnie,  
z głową, używać urządzeń elektrycznych, 
korzystać z wyłączników, a zużyty sprzęt 
wymieniać na taki z dobrą klasą ener-
getyczną. 

Adrian Napierała, 
Wójt Gminy Dopiewo 

Czas na ekologię

W połowie sierp-
nia poznaliśmy datę 
tegorocznych wybo-
rów samorządowych. 
Odbędą się one w nie-
dzielę 21 październi-
ka 2018 r. Zachęcamy 
mieszkańców Gminy 
Dopiewo do udziału  
w głosowaniu.

Przypomnijmy
Mieszkańcy Gminy Dopiewo wy-

biorą na 5-letnią kadencję  21 radnych  
i Wójta.  Podczas tegorocznych wyborów  
w Gminach liczących powyżej 20 tysięcy 
mieszkańców, czyli również w Gminie 
Dopiewo, nie będą obowiązywały jed-
nomandatowe okręgi wyborcze.  Miesz-
kańcy będą więc głosować na kandydata, 
jednocześnie oddając głos na listę ko-
mitetu lub partii, którą ten kandydat 
reprezentuje. Przy ustalaniu rozdziału 
mandatów znajdzie zastosowanie tzw. 
metoda D’Hondta. 

Podział Gminy Dopiewo na okręgi 
wyborcze, skupione wokół trzech naj-
większych ośrodków: 
• Okręg 1 - obejmuje Skórzewo i Dą-

browę, liczy 8,8 tys. mieszkańców. 
Wybieranych tu będzie 8 radnych. 

• Okręg 2 - obejmuje: Dąbrówkę, Pa-
lędzie, Zakrzewo i Gołuski, liczy 7,4 
tys. mieszkańców. Wybieranych tu 
będzie 6 radnych.

• Okręg 3 - obejmuje: Dopiewo, Dopie-
wiec, Konarzewo, Trzcielin i Więc-
kowice, liczy 8,4 tys. mieszkańców. 
Wybieranych tu będzie 7 radnych. 

AM

Wybory 
samorządowe 
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Rada Gminy

Podczas XLIV sesji Rady Gminy, 
która odbyła się 9 sierpnia 2018 r. radni 
podjęli 14 uchwał. 

Komisja Statutowa
Na początku sesji radni ponownie 

w tej kadencji powołali Komisję Statu-
tową. Przedstawiając projekt uchwały 
Skarbnik Gminy - Małgorzata Mazurek 
poinformowała, że w związku z faktem, 
że ustawa z 11 stycznia 2018 r. o zmianie 
niektórych ustaw, w celu zwiększenia 
udziału obywateli w procesie wybierania, 
funkcjonowania i kontrolowania niektó-
rych organów publicznych, wprowadziła 
zmiany do ustawy z 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym, zachodzi po-
trzeba dokonania zmian w „Statucie 
Gminy Dopiewo”. Przewodniczącym 
Komisji został wybrany Paweł Jazy.

O wodzie i ściekach
Rada przyjęła projekt „Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ście-
ków”. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z 27 
października 2017 r. o zmianie ustawy o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbio-
rowym odprowadzaniu ścieków oraz nie-
których innych ustaw przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane 
były do 12 czerwca 2018 r. przekazać do 
organu uchwałodawczego Gminy projekt 
nowego „Regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków”. Tego dnia 
wpłynął do Rady projekt jednego z przed-
siębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych 
działających na terenie Gminy Dopiewo, 
tj. Zakładu Usług Komunalnych Spółki 
z o.o. w Dopiewie. Wcześniej wpłynął 
do Rady Gminy projekt regulaminu 
sporządzony przez Spółkę „Aquanet”.

W myśl art. 8 ust. 2 ustawy z 27 
października 2017 r. o zmianie usta-
wy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
oraz niektórych innych ustaw Rada 
Gminy w terminie 2 miesięcy od dnia 
przedstawienia przez przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjne projektów 
regulaminów, po dokonaniu ich analizy, 
przekazują do zaopiniowania organowi 
regulacyjnemu projekt nowego regulami-
nu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków.

Relacja z XLIV sesji Rady Gminy Dopiewo

W związku z powyższym, po dokona-
niu analizy projektów obu regulaminów 
i opracowaniu na ich podstawie nowego 
regulaminu, konieczne było podjęcie 
niniejszej uchwały, którą Rada Gminy 
przyjmie projekt „Regulaminu” oraz 
przekaże go do zaopiniowania organowi 
regulacyjnemu, którym jest właściwy 
miejscowo Dyrektor Regionalnego Za-
rządu Gospodarki Wodnej Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 
zawiadamiając o tym przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjne, działające 
na terenie Gminy.

Program dla zwierzętach
Radni przyjęli „Program opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobie-
gania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Dopiewo w 2018 r.” W myśl art. 
11 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt 
zapewnienie opieki bezdomnym zwie-
rzętom oraz ich wyłapywanie należy do 
zadań własnych Gminy. Zgodnie z art. 11  
a Rada Gminy wypełniając obowiązek, 
o którym mowa w art.  11 ust. 1, określa 
corocznie w drodze uchwały program 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 
W związku z rozstrzygnięciem nadzor-
czym orzekającym nieważność uchwa-
ły Rady Gminy Dopiewo Nr XL/541/18  
z 26 marca 2018 r. przez Wojewodę Wiel-
kopolskiego, z uwagi na brak wskazania 
schroniska dla zwierząt i adresu wete-
rynarza zapewniającego całodobową 
opiekę weterynaryjną w przypadku 
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,  
w programie wprowadzono zmiany, które 
wskazał organ nadzoru. „Program” jest 
szczegółowy w takim stopniu, jaki jest 
wymagany dla realizacji ustawowych 
zapisów związanych z zapobieganiem 
bezdomności i opieką nad zwierzętami 
bezdomnymi, w związku z czym należy 
podjąć uchwałę.

Podajemy wykaz uchwał podjętych 
przez Radę Gminy Dopiewo podczas sesji, 
jaka odbyła się 9 sierpnia 2018 r.

1. Uchwała Nr XLIV/616/18 w spra-
wie powołania Komisji Statutowej 
Rady Gminy Dopiewo. 

2. Uchwała Nr XLIV/617/18 w spra-
wie przyjęcia projektu Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków i przekazania go do zaopi-
niowania organowi regulacyjnemu. 

3. Uchwała Nr XLIV/618/18 w spra-
wie nadania nazwy ul. Lewkoniowa 
w Gołuskach.

4. Uchwała Nr XLIV/619/18 w spra-
wie nadania nazwy ul. Puchacza  
w Gołuskach. 

5. Uchwała Nr XLIV/620/18      
w sprawie nadania nazwy ul. Blask 
w Dopiewcu.

6. Uchwała Nr XLIV/621/18   
w sprawie nadania nazwy ul. Przełom  
w Dopiewcu. 

7. Uchwała Nr XLIV/622/18   
w sprawie nadania nazwy ul. Źródło 
Dopiewcu. 

8. Uchwała Nr XLIV/623/18 w spra-
wie przyjęcia „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz za-
pobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Dopiewo w 2018 r.”. 

9. Uchwała Nr XLIV/624/18   
w sprawie zawarcia porozumienia 
międzygminnego pomiędzy Gmi-
ną Dopiewo i Gminą Komorniki  
w przedmiocie powierzenia Gmi-
nie Komorniki częściowej realizacji 
zadania własnego w zakresie zbio-
rowego zaopatrzenia w wodę.

10. Uchwała Nr XLIV/625/18 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXXVII/500/17 Rady Gminy Do-
piewo z 18 grudnia 2017r. w sprawie 
uchwały budżetowej Gminy Dopiewo 
na 2018 r.

11. Uchwała Nr XLIV/626/18 
 w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXXVII/499/17 Rady Gminy Do-
piewo z dnia 18 grudnia 2017 r.  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Do-
piewo na lata 2018-2026.

12. Uchwała Nr XLIV/627/18   
w sprawie w sprawie zmiany Uchwa-
ły Nr XLI/576/18 w sprawie podziału 
Gminy Dopiewo na stałe obwody 
głosowania, ustalenia ich numerów, 
granic i siedzib obwodowych komisji 
wyborczych. 

Uchwały – XLIV sesja
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Rada Gminy / Powiat Poznański

Odcinki przejęte
Rada podjęła uchwałę w sprawie  

przejęcia przez Gminę Dopiewo dróg 
serwisowych położonych wzdłuż zachod-
niej obwodnicy miasta Poznania, w ciągu 
drogi ekspresowej S11 na terenie Gminy 
Dopiewo, wraz z wyrażaniem zgody na 
zawarcie porozumienia i przejęcia zarzą-
dzania. Przedstawiając projekt kierownik 
Referatu Planowania Przestrzennego  
i Ochrony Środowiska - Remigiusz Hem-
merling, poinformował, że w związku  
z planowaną realizacją przez inwe-
storów prywatnych obiektów biurowo 
– magazynowych, hal logistycznych 

13. Uchwała Nr XLIV/628/18   
w sprawie w sprawie powołania Ze-
społu opiniującego kandydatów na 
ławników.

14. Uchwała Nr XLIV/629/18 w spra-
wie  wyrażenia woli przejęcia przez 
Gminę Dopiewo dróg serwisowych 
położonych wzdłuż obwodnicy za-
chodniej miasta Poznania, w ciągu 
drogi ekspresowej S11 na terenie 
Gminy Dopiewo, wraz z wyrażaniem 
zgody na zawarcie porozumienia  
i wyrażeniem woli przejęcia zadania 
zarządzania. 

DG

i obiektów produkcyjnych 
na trenach objętych miej-
scowymi planami zagospo-
darowania przestrzennego 
obowiązującymi wzdłuż 
trasy S11 na terenie Gminy 
Dopiewo i koniecznością ich 
skomunikowania zasadne jest 
wyrażanie woli przez Radę 
Gminy Dopiewo na przejęcie  
i utrzymanie odcinków dróg 
serwisowych, o których mowa w uchwale. 
Uchwała upoważnia Wójta do działań, 
których efektem będzie uzyskanie przez 
te odcinki kategorii dróg gminnych.     

Zespół opiniujący 
Radni powołali zespół opiniujący 

kandydatów na ławników. Ma to zwią-
zek z pismem Prezesa Sądu Okręgowego  
w Poznaniu, który zwrócił się do Rady 
Gminy Dopiewo z prośbą o przeprowadze-
nie wyborów uzupełniających 2 ławników 
do Sądu Rejonowego Poznań – Grun-
wald i Jeżyce w Poznaniu na kadencję 
2016-2019 do orzekania w sprawach  
z zakresu prawa pracy. Zgodnie z ustawą 
z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów 
powszechnych, ławników do sądów okrę-
gowych i sądów rejonowych wybierają 
rady gmin, których obszar jest objęty 
właściwością tych sądów – w głosowa-

niu tajnym. Przed przystąpieniem do 
wyborów rada gminy powołuje zespół, 
który przedstawia na sesji rady gminy 
swoją opinię o zgłoszonych kandydatach,  
w szczególności w zakresie spełnie-
nia przez nich wymogów określonych  
w ustawie. 

Inne sprawy
Ponadto radni dokonali zmian  

w uchwale budżetowej i w wieloletniej 
prognozie finansowej. Nadali nazwy  
5 ulicom i - ze względu na nowe nazwy 
ulic - dokonali zmian w podziale Gminy 
Dopiewo na stałe obwody głosowania, 
ustalając ich numery, granice i siedziby 
obwodowych komisji wyborczych. 

 
Damian Gryska 

Biuro Rady Gminy Dopiewo 
Fot. Beata Spychała

Obowiązkowi dzielnicowi
Miałem przyjemność uczestniczyć 30 

lipca 2018 r. w uroczystych obchodach 
Święta Policji Komendy Miejskiej w Po-
znaniu, podczas którego funkcjonariu-
sze otrzymali awanse na wyższe stopnie 
służbowe. Ogłoszone też zostały wyniki 
konkursu „Dzielnicowy Roku Powiatu 
Poznańskiego”. Wraz z Komendantem 
Miejskim Policji w Poznaniu, insp. Ma-
ciejem Nestorukiem, wręczyliśmy zwy-
cięzcom nagrody finansowe i upominki.  

Pierwszą nagrodę finansową, w wy-
sokości 3.500 zł oraz tytuł „Dzielnicowy 
Roku Powiatu Poznańskiego”, otrzymał 

Porozmawiajmy o Powiecie
asp. Tomasz Kasprzak z Komisariatu 
Policji w Kostrzynie. Druga – 2.000 zł 
– trafiła do sierż. Michała Orczykow-
skiego z Komisariatu Policji w Suchym 
Lesie, a trzecią nagrodę, w wysokości 
1.500 zł., uzyskał st. sierż. Jakub Ból  
z Komisariatu Policji w Pobiedziskach. 
Serdecznie gratuluję wyróżnionym, wiem 
bowiem, że służba bywa czasem wyma-
gająca i niełatwa. 

Konkurs jest organizowany corocznie 
i ma na celu podniesienie rangi policjan-
ta – dzielnicowego oraz propagowanie 
potrzeby współzawodnictwa pomiędzy 
funkcjonariuszami, którzy w ten sposób 
są motywowani do jeszcze lepszego wy-
pełniania swoich obowiązków służbo-
wych. W tej przyjacielskiej rywalizacji 
wzięło udział siedemnastu mundurowych 
z terenu powiatu poznańskiego.

Do chorego na sygnale
Również w lipcu do rąk Marcina Zie-

lińskiego, dyrektora Wojewódzkiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, 
trafiły kluczyki do pięciu ambulansów 
sanitarnych. Ich zakup dofinansował 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego. Powiat Poznański 
także przeznaczył na ten cel pieniądze 
ze swojego budżetu.

Nowocześnie wyposażone auta 
usprawnią dojazd do pacjentów w róż-
nych częściach Powiatu. Pojazdy zastąpią 

stare ambulanse zespołów ratownictwa 
medycznego i będą oczekiwać na we-
zwanie w Stęszewie, Buku i Ludwikowie 
(Gmina Mosina) oraz w Poznaniu przy 
ul. Rycerskiej.

Niesienie pomocy będzie szybsze, 
bo karetki to wyprodukowane w tym 
roku Mercedesy Benz Sprinter typ C  
o pojemności silnika blisko 3 litry i mocy 
190 KM. Mają dodatkowe oświetlenie 
alarmowe, poprawiające ich widoczność 
podczas jazdy „na sygnale”. Ich atutem 
jest także wyposażenie w supernowo-
czesne nosze główne. Całkowita wartość 
samochodów to niemal 2 mln zł. Powiat 
Poznański dołożył do tych zakupów 200 
tys. zł.

Do tej pory z naszego budżetu sfinan-
sowaliśmy zakup sprzętu medycznego 
dla zespołów ratownictwa medyczne-
go stacjonujących na terenie powiatu. 
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Ponadto kupiliśmy respirator, osiem 
radiotelefonów samochodowych i  8 
przenośnych dla zespołów wyjazdowych. 

Bezpieczni w Powiecie 
15 września Powiat Poznański za-

prasza na coroczny rodzinny piknik 
„Bezpieczni w powiecie”. Od godziny 
13.00 do 17.00, na terenie Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 Państwo-
wej Straży Pożarnej w Bolechowie, przy 
ul. Obornickiej 1. Na gości czekać bę-
dzie moc atrakcji, w tym plac zabaw, 
darmowy ciepły poczęstunek, pokazy 
służb ratunkowych i wreszcie tak lubiana 
przez najmłodszych kąpiel w pianie ga-
śniczej. Chętni będą mogli oddać krew, 
wziąć udział w ćwiczeniach z ewakuacji 
z zadymionego namiotu, własnoręcznie 
wykonać lizaki czy asystować strażakom 
w pokazach sprawnościowych. 

W ubiegłym roku Powiat przezna-
czył 3,7 mln zł na kwestie związane z 
bezpieczeństwem publicznym, głównie 
na modernizację jednostek OSP, remont  

i budowę komisariatów 
(w tym na oddany w 2017 
r.  nowy Komisariat Poli-
cji w Dopiewie). Przeka-
zaliśmy środki na zakup 
specjalistycznego sprzę-
tu, współfinansowaliśmy 
pojazdy strażackie czy 
policyjne. Organizowali-
śmy również akcje skie-
rowane bezpośrednio do 
mieszkańców – rozda-
liśmy czujki czadu zwy-
cięzcom konkursu czy 
kamizelki odblaskowe 
pierwszoklasistom. 

Warto przypomnieć, 
że nasz piknik, oprócz 
funkcji edukacyjnej, in-
tegracyjnej czy rozryw-
kowej, stanowi okazję do 
wręczenia Jednostkom 
Ochotniczych Straży 
Pożarnych sprzętu za-
kupionego ze środków 
powiatu poznańskiego. 
Nie inaczej będzie w tym 
roku. Aby przekonać 
się, jakie nowoczesne 
wyposażenie otrzyma-
ją strażacy, trzeba na tę 
imprezę przybyć osobiście. Serdecznie 
zapraszam! 

Tomasz Łubiński,  
Wicestarosta Poznański, 

Fot. Archiwum Starostwa  
Powiatowego w Poznaniu

Więcej informacji o Powiecie:  
www.powiat.poznan.pl  

Na odpadach można dobrze zarobić. 
Można też dzięki nim wpaść w poważne 
problemy. Biznes śmieciowy, uchodzący 
do niedawna za lukratywny, ostatnio się 
załamał. Przyczyn tego zjawiska trzeba 
szukać w… Chinach. Ten kraj kupował 
surowce wtórne w ilościach nieograni-
czonych. Ostatnio niestety przestał. Nie 
wiadomo, co z nimi robić. Wielu dochodzi 
do wniosku, że najłatwiej spalić.

W całej Polsce, raz po raz, wybucha-
ją pożary na składowiskach odpadów,  
w regionalnych stacjach ich przetwa-
rzania. W naszej okolicy spektakularne 
zjawiska nie występowały, jednak co 
najmniej dwukrotnie płonęły śmieci  

Załamanie śmieciowego eldorado
w regionalnych stacjach. Z dymem szły 
surowce wtórne, z którymi nie bardzo 
było wiadomo, co począć. Wielkopolska 
nie odbiega od średniej krajowej. Nie 
ma wprawdzie pożarów na ogromną 
skalę, jak w innych częściach kraju, ale 
przeżywamy te same problemy, ludzie 
próbują z nimi sobie radzić nie inaczej, 
jak w pozostałych regionach.

Można z przymrużeniem oka powie-
dzieć, że to Chińczycy są winni temu, że 
w Polsce płoną surowce wtórne. Eksport 
do Państwa Środka wyselekcjonowanych 
surowców załamał się. Nie potrzebują 
już naszych tworzyw sztucznych, naszej 
makulatury. Nasz system gospodarki 
surowcami nie był na to przygotowany. 
Nie można przerobić wszystkiego, co 
zostało zebrane od mieszkańców Regio-
nalne stacje nie dysponują wystarczająca 
mocą przerobową.

Okazało się, że na terenie firm 
„śmieciowych” zalega tak ogromna 
ilość surowców, że odmawia się zakła-
dom świadczącym usługi przewozowe 
przyjmowania kolejnych ton tego towaru. 

Gmina Dopiewo należy do związku 
Selekt, więc nie pozostanie sama na placu 
boju z surowcami wyprodukowanymi 
przez mieszkańców. Niewesoło mają 

natomiast te Gminy, które z Selektu 
wystąpiły, jak Tarnowo Podgórne, Ro-
kietnica, Mosina, Luboń. Regionalna 
stacja potraktowała je restrykcyjnie 
– odmówiła przyjmowania surowców 
wtórnych. Pojawił się duży problem – co 
z tym towarem robić.

Kiedy kilka lat temu weszła w życie 
ustawa o gospodarce „śmieciowej” moż-
na było żywić obawy, że Gminom nie 
uda się osiągnąć wymaganego w Unii 
Europejskiej i zapisanego w polskich 
przepisach poziomu recyklingu, czyli 
odzyskiwania surowców z masy odpa-
dów. Parametry rosną co rok, by zmusić 
wszystkie podmioty do skuteczności. 
Co z tego, że normy są wyśrubowane, 
teoretycznie środowisko naturalne na 
tym skorzysta, skoro brakuje zaplecza 
pozwalającego zagospodarować to, co 
odzyskane.

W Wojewódzkim Planie Gospodar-
ki Odpadami określona jest wielkość 
odpadów trafiających do poznańskiej 
spalarni. Mowa jest o setkach tysięcy 
ton rocznie. W ubiegłym roku założona 
wielkość została osiągnięta już w listo-
padzie. Teraz ulegnie to przyspieszeniu. 
Firmy odbierające śmieci od mieszkań-
ców Poznania i okolic nie będą mogły ich 
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wozić do spalarni. W takiej sytuacji, rok 
temu, trzeba się było pozbywać odpa-
dów w rozmaitych regionalnych stacjach  
w okolicy, co podnosiło koszty. Stacje 
te szukały alternatywnych sposobów 
pozbycia się balastu. Szukano jakich-
kolwiek mocy przerobowych, by piętrzyć 
śmieci. Kiedy wszystkie możliwości zo-
stały wyczerpane, trzeba się było uciec 
do wywołania pożarów, oczywiście 
„przypadkowych”.

Gdy śmieci idą z dymem, nie trzeba 
wnosić tzw. opłaty marszałkowskiej, wy-
nikającej z korzystania ze środowiska. 
Trzeba ją ponosić za zagospodarowanie 
śmieci w instalacji, czy spalarni. Pożar 
daje więc podwójną korzyść. Rozwiązu-
je się problem składowania - jest gdzie 
gromadzić następne setki ton; znika też 
konieczność płacenia za korzystanie ze 
środowiska. Można więc zażartować, że 
w wielu miejscowościach powstają re-
gionalne, niewielkie spalarnie odpadów, 
oczywiście nielegalne. Dlatego zjawiska 
te trzeba objąć wzmożoną kontrolą.

Sejm zabrał się za nowelizowanie 
ustaw regulujących tę dziedzinę. Trzeba 
to ocenić pozytywnie, bo skala, na jaką 
płoną śmieci, jest co najmniej zastanawia-
jąca. Służby kontrolne, zwłaszcza woje-
wódzcy inspektorzy ochrony środowiska, 
mają teraz większe uprawnienia. Mogą 
kontrolować przedsiębiorstwa „śmiecio-

we” na innych niż dotychczas zasadach.
Nie trzeba już z wyprzedzeniem 

ostrzegać kontrolowanych, że odpo-
wiednie procedury zostały wdrożone. 
Kontrolerzy mogą zawitać w każdej chwili 
i sprawdzić, czy obowiązujące zasady nie 
zostały naruszone. Poza tym zastosowa-
nie znalazła najnowocześniejsza technika. 
Składowiska można obserwować z góry, 
z wykorzystaniem dronów.

Istotna zmiana w ustawie polega na 
tym, że skraca ona okres przechowy-
wania wyselekcjonowanych odpadów, 
takich jak surowce wtórne, w określo-
nej nieruchomości. Do niedawna mogły 
sobie tam leżeć trzy lata. Teraz muszą 
zniknąć po roku. Ma to znaczenie, bo 
firmy zajmujące się utylizacją odpadów 
najczęściej wynajmowały nieruchomo-
ści, takie jak budynki gospodarcze, hale, 
magazyny, stodoły. W ciągu kilku lat 
obiekty te zapełniały się odpadami, często 
niebezpiecznymi, w postaci płynnej i w 
opakowaniach blaszanych. Kiedy brako-
wało miejsca na dalsze składowanie, na-
jemcy po prostu znikali. Zostawiali Bogu 
ducha winnego właściciela, działającego 
w dobrej wierze, z wielkim problemem. 
Nie było kogo obciążyć, kontrahent po 
prostu się rozpływał we mgle. Skasował 
za gromadzenie odpadów niezłe pienią-
dze, a właścicielowi nieruchomości po-
zostawiał problem.

Zjawisko to występowało także  
w Wielkopolsce. Nie można było zmu-
sić właściciela magazynu do przepro-
wadzenia właściwej utylizacji. Teraz,  
w ramach wprowadzonych, a od dawna 
postulowanych zmian w przepisach, od 
przedsiębiorcy trzeba pobierać kaucję 
stanowiącą zabezpieczenie. Jeśli kon-
trahent znika, właściciel nieruchomości 
ma za co po nim posprzątać.

Pojawił się jeszcze jeden lokalny pro-
blem – z kompostownią. Jest ona wpisana 
do Wojewódzkiego Planu Gospodarki 
Odpadowej. Znajduje się w Rumianku, 
na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. 
Obowiązują tam limity przyjmowa-
nia odpadów zielonych. Jeśli zostaną 
przekroczone,  instalacja niczego już nie 
przyjmuje. Jednak techniczne możliwości 
przerobu są wyższe od zatwierdzonych 
limitów. Sytuacja jest więc dziwna. Za 
chwilę nie będzie gdzie wozić to, co 
przyjmuje się od mieszkańców Poznania  
i okolic, a kompostowania nie wykorzysta 
wszystkich swych możliwości.

Andrzej  Strażyński 
Przewodniczący Komisji  

Komunikacji,Budownictwa  
i Infrastruktury,  

Rady Powiatu Poznańskiego 
Fot. Arch. A. Strażyńskiego

Mieszkańcy kolejnych ulic Dąbro-
wy: Wiejskiej, Krańcowej, Lazurowej 
i Szafirowej zyskali kanalizację. War-
tość przeprowadzonych robót wyniosła 
1.281.685 zł. W ramach inwestycji gmin-
nej, której odbiór miał miejsce 1 sierp-
nia 2018 r. wbudowano  ponad kilometr 
kanału (1077 m) z rur kamionkowych  
o średnicy: 250, 200, 160 mm, 26 studni 
i 80 przyłączy do posesji. Po robotach 
kanalizacyjnych została też odtworzona 
tłuczniem kamiennym nawierzchnia na 
4.995 m². Wykonawcą prac dla Gminy 
Dopiewo była Firma ZINSTAL-IZOL-
-GAZ Ferdynand Kaczor z  Ruchocic.

Kolejne ulice w Dąbrowie skanalizowane

Dębowa i Leśna
Z nowej kanalizacji sanitarnej mogą 

korzystać mieszkańcy ul. Dębowej i ul. 
Leśnej w Zakrzewie (od ul. Dębowej do 
ul. Zielonej). Wybudowany został kanał  
grawitacyjny z rur PCV o długości 225 
m, 9 studni betonowych o średnicy 1000 
mm i 10 przyłączy do posesji. Ponadto 
odtworzona została nawierzchnia po 
robotach kanalizacyjnych tłuczniem 
kamiennym 1.125 m². Wartość robót 
wyniosła 230.010 zł. Odbiór inwesty-
cji  przez Gminę Dopiewo miał miejsce  
w połowie lipca. Wykonawcą prac była 

Rozbudowa kanalizacji w Zakrzewie
Firma Zakład Instalacyjny Wod-Kan-CO 
i GAZ Dominik Hańczewski Dopiewo.

Leśna, Jeżynowa, Łąkowa
W drugiej połowie listopada zakończy 

się inna budowa kanalizacji sanitarnej 
w Zakrzewie, która ułatwi życie miesz-
kańcom kolejnych ulic. Zadanie realizu-
je dla Gminy Dopiewo firma BUD-AN, 
wyłoniona w drodze przetargu. Zakres 
prac obejmuje ul. Leśną (na odcinku od 
ul. Sosnowej do ul. Sportowej), ul. Je-
żynową i Łąkową. Wartość prac wynosi 
1.479.126,67 zł. 

Aleksandra Rutyna,  
Kierownik Referatu Inwestycji,  

fot. M. Juskowiak

AR, fot. M. Juskowiak
Budowa kanalizacji w Zakrzewie - ul. Łąkowa

Budowa kanalizacji w Zakrzewie - ul. Łąkowa
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Trwają budowy dróg w Gminie Dopie-
wo, które podniosą komfort przemiesz-
czania się, zwłaszcza mieszkańcom po-
bliskich domów.

Budowa ul. Leśnej w Dąbrowie. War-
tość prac wynosi 2.460.000 zł. Zakres 
prac obejmuje wykonanie nawierzchni 
jezdni, chodnika i kanalizacji deszczowej 
w terminie do 5.12.2018 r. Wykonawcą 
prac dla Gminy Dopiewo jest  Optimo 
Krzysztof Huliński z Poznania.

Budowa ul. Radosnej i Złotej w Skó-
rzewie. Wartość: 1.398.584 zł. Termin 
realizacji: 18.11.2018 r. Zakres prac 
obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni  
i chodnika z kostki betonowej i kanału 
deszczowego z rur PCV. Wykonawcą dla 
Gminy Dopiewo jest firma RENOMEX. 

AR, fot. M. Juskowiak

Budowy dróg w Dąbrowie i Skórzewie

Pomost w Dopiewcu
Na stawie w Dopiewcu powstał  

w lipcu  pływający pomost. Ta drobna 
inwestycja nadała nowe oblicze terenowi 
wspólnej przestrzeni, z którego chętnie 
korzystają mieszkańcy sołectwa. War-
tość inwestycji: 14 tys. zł.  Wykonawca: 
„Marina Ląd” z Lądu .

Piękniej wokół stawów Piękniej wokół stawu  
w Więckowicach

Zmieni się wkrótce teren wokół stawu 
w Więckowicach. Wartość prac wynosi 
281.750.80 zł. Nowe zagospodarowanie 
obejmuje wykonanie ciągów pieszych, 
oświetlenia, pomostu pływającego, na-
sadzenie roślinności. W pobliżu stawu 
stanie kamienny pomnik, upamiętniający 
powstańców wielkopolskich z sołectwa, 

Budowa drogi - ul. Leśna w Dąbrowie
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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

a także ścieżka edukacyjna, nawiązują-
ca do wydarzenia sprzed 100 lat i jego 
miejscowych bohaterów. Przypomnij-
my, że w tym roku także pobliska szkoła 
otrzymała Powstańców Wielkopolskich. 
Wykonawcą prac jest firma MCARO Ma-
ciej Łuczak z Dąbrowy.

AR, fot. M. Juskowiak

We wrześniu ukończona zostanie 
modernizacja budynku OSP Palędzie. 
Inwestycja o wartości  718.602,61 zł, 
obejmuje: rozbudowę budynku o pow. 
120m², przebudowę oraz termomo-
dernizację obiektu, wraz z rozbudową 
wewnętrznej instalacji gazowej i zago-
spodarowanie terenu. Wykonawcą prac 
dla Gminy Dopiewo jest firma  MAL 
BUD Eugeniusz Nowak Poznań.

AR, fot. M. Juskowiak

Rozbudowa budynku OSP Palędzie 
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Dobiega końca budowa zintegrowa-
nego węzła przesiadkowego w Palędziu,  
postępują też prace związane z węzłem 
w  Dopiewie, które mają zakończyć się 
do końca października tego roku. War-
tość obydwu inwestycji wynosi  blisko 
11,87 mln zł. Warto zaznaczyć, że Gmina 
Dopiewo pozyskała na nie dofinanso-
wanie wartości aż 7,67 mln zł. Dzięki 
temu otoczenie obu stacji, znajdujących 
się na terenie Gminy Dopiewo jeszcze 
w tym roku będzie zmodernizowane - 
zyska na funkcjonalności i estetyce. To 
kolejny krok w stronę nowoczesności. 
Przypomnijmy, że Gmina Dopiewo przy-
stąpiła również do Poznańskiej Kolei 
Metropolitalnej. Projekt ten zakłada 
popularyzację kolei jako nowoczesne-
go, szybkiego i przyjaznego środowisku 
środka transportu. Korzystanie przez 
mieszkańców z transportu zbiorowego, 
zwłaszcza szynowego, może przyczynić 
się do zmniejszenia emisji dwutlenku wę-
gla do atmosfery, a równolegle stanowić 
antidotum na  korki uliczne. Wcześniej, 
dzięki współpracy z mieszkańcami, Gmi-
na Dopiewo dostosowała komunikację 
gminną do rozkładów kolejowych. 

Węzły przesiadkowe coraz bliżej
Inwestycje w otoczenie stacji kole-

jowych w Palędziu i Dopiewie polegają 
m.in. na stworzeniu parkingów, wiat 
rowerowych, info-kiosków, systemu 
monitoringu, tablic informacyjnych, ła-
wek, udogodnień dla niepełnosprawnych  
i mieszkańców, postawieniu lamp, prze-
budowy fragmentów dróg, czy budowy 
ścieżek pieszo – rowerowych. 

Skorzystanie przez Gminę Dopiewo  
z wielomilionowego dofinansowania wy-
magało określenia zakresu możliwego 
do realizacji w terminie wyznaczonym 

harmonogramem. Rozszerzenie moder-
nizacji o przejście podziemne pod torami 
w Palędziu, które byłoby udogodnieniem 
dla mieszkańców Palędzia i Gołusek, nie 
było możliwe, z przyczyn formalnych  
i finansowych. Na etapie pozyskiwania 
środków na węzły nie można było plano-
wać wykonania przejścia - przebiegają-
cego przez tereny PKP. Gmina Dopiewo 
prowadzi rozmowy ze spółką PKP Polskie 
Linie Kolejowe SA w sprawie rozbudo-
wy przejścia podziemnego w Palędziu 
w kierunku zabudowy mieszkaniowej 

Węzeł przesiadkowy Dopiewo
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przy ul. Nowej. Ponadto wystąpiła do 
PKP Polskie Linie Kolejowe SA o wydanie 
warunków technicznych i inwentaryza-
cję istniejącego przejścia. Szacunkowy 
koszt budowy 50 m przejścia pod torami 
wynosi ok. 5 mln zł, ale przystąpienie do 
modernizacji oprócz pieniędzy wyma-
ga uzyskania zgód ze strony właściciela 
terenu, czyli spółek PKP.

Zmiany przy stacji w Palędziu nie 
byłyby możliwe bez ingerencji w roślin-
ność. Specyfika inwestycji i ograniczona 
powierzchnia terenu, który można było 
pozyskać od PKP na ten cel, powodowa-
ły konieczność likwidacji części drzew  
i krzewów. Wycięcia wiążą się z  nasadze-
niami. Gmina Dopiewo posadzi w ramach 
tzw. kompensaty 70 drzew, obsadzi także 
krzewami powierzchnię 100 m². Nasa-
dzenia kompensacyjne są rozwiązaniem 
stosowanym w przypadkach wycinek 
realizowanych za zgodą Starosty, których 
nie można uniknąć, podczas realizacji 
inwestycji. Gmina Dopiewo, oprócz na-
sadzeń kompensacyjnych, w ostatnich 
latach zwiększa liczbę sadzonych drzew, 
krzewów i bylin.

Projekt „Budowa systemu zintegro-
wanych węzłów przesiadkowych w Gmi-
nie Dopiewo – stacja Paledzie i stacja 
Dopiewo” jest współfinansowany przez 
Unię Europejską z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego 2014 – 2020. 

AM, Fot. Michał Juskowiak

Węzeł przesiadkowy Palędzie

Węzeł przesiadkowy PalędzieWęzeł przesiadkowy Palędzie

Węzeł przesiadkowy Palędzie
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Gmina Dopiewo Ekojanosikiem

Działania i sukcesy samorządu Gminy 
Dopiewo w zakresie obniżenia emisji 
substancji szkodliwych do środowiska 
zostały dostrzeżone. Podczas II Między-
narodowego Forum Energetyki i Śro-
dowiska otrzymała tytuł „Ekojanosika 
2018”, przyznawany w ramach Krajowej 
Nagrody Ekologicznej.

Wyróżnienie zostało wręczone 
Wójtowi Gminy Dopiewo - Adriano-
wi Napierale 27 lipca 2018 r. w jednej   
z sal Sejmu RP przez Posłów Sejmowej 
Komisji Ochrony Środowiska i Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska. 

Na dyplomie gratulacyjnym widnieje 
uzasadnienie: „za działalność ekologiczną 
na rzecz obniżenia emisji do środowiska 

substancji szkodliwych, a także poprawy 
świadomości i wrażliwości ekologicz-
nej mieszkańców”.

W uroczystości wzięli m.in. udział 
Jerzy Kwieciński - Minister Inwesty-
cji i Rozwoju oraz Kornel Morawiecki 
-  marszałek senior.

Wśród działań Gminy Dopiewo słu-
żących ekologii można wymienić m.in.:
• inwestycje przyjazne środowisku, 

w tym kanalizacje sanitarne, magi-
strala wodociągowa, oczyszczalnie, 
a ostatnio zintegrowane węzły prze-
siadkowe w Palędziu i Dopiewie, 

• uruchomienie programu udzielania 
dotacji celowych na trwałą likwida-
cję ogrzewania węglowego, 

• kampania antysmogowa (akcja in-
formacyjna, telefon antysmogowy, 
kontrole Straży Gminnej),

• nasadzenia drzew i krzewów,
• udział w Poznańskiej Kolei Me-

tropolitalnej i rozwój komunikacji 
zbiorowej,

• akcje edukacyjne.
Działalność proekologiczna Gminy 

Dopiewo ma charakter długofalowy. 
Wcześniej Gmina była wyróżniona ty-
tułami „Gmina Przyjazna Środowisku”, 
„Promotor Ekologii” i „Mecenas Ekologii”.  

UG, fot. Małgorzata Wzgarda

Gmina Dopiewo sprzedaje 7 działek 
budowlanych, położonych w atrakcyjnych 
lokalizacjach w Zakrzewie i Konarzewie 
o powierzchni od 650 m² do 1496 m².
• 6 działek w Zakrzewie, 

w rejonie ul. Gajowej,
• 1 działka w Konarze-

wie, na ul. Ogrodowej.
Cena za 1 m² wynosi od 90 do 204 

zł + VAT.
Przetargi ustne nieograniczone od-

będą się 12 września 2018 r. o godz. 9.00 
w sali nr 103 Urzędu Gminy w Dopiewie, 
ul. Leśna 1c.

Kup działkę pod dom
Wadium w wysokości 10% wartości 

należy wpłacać do  7 września 2018 r. na 
konto Urzędu Gminy SBL w Poznaniu 
Oddział w Dopiewie 11 9043 1012 3012 
0025 9105 0102 (z podaniem na przekazie 
numeru działki).

Zapraszamy do 
udziału w przetargach. 

Warto zbudować 
dom blisko natury  
i blisko stolicy regionu. 
Atutem sprzedawa-
nych działek jest ich 
położenie.

Szczegóły oferty dostępne są w inter-
netowym Biuletyn Informacji Publicznej 
Gminy Dopiewo - na stronie: dopiewo.
nowoczesnagmina.pl w zakładce: Urząd 
Gminy/ Przetargi – gospodarka nieru-
chomościami.

UG
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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. 

Tegoroczna edycja jest trzecią 
w krótkiej historii Dopiewskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego (DBO). Zgodnie 
z zapowiedziami przyszedł czas na zmia-
ny. Nowe zasady wprowadzone w tej 
edycji DBO mają na celu wyrównanie 
szans na realizację projektów z sołectw 
mniejszych pod względem liczby miesz-
kańców. Oczywiście najważniejsza jest 
aktywność mieszkańców – zarówno tych, 
którzy zgłaszają projekty, bo dostrzegają 
możliwości działania w ramach DBO, 
jak i tych, którzy później biorą udział 
w głosowaniu, wskazując zwycięski 
projekt lub projekty, które zrealizuje 
Gmina Dopiewo.

100% więcej
Pula środków do wykorzystania 

w trzeciej edycji DBO uległa zwiększe-
niu o 100% - ze 150 tys. do 300 tys. zł. 

Dopiewski Budżet Obywatelski – po nowemu

Wyrównanie szans
Nowością jest podział sołectw na 

grupy, w ramach których - drogą gło-
sowania - zostaną wyłonione projekty, 
które Gmina Dopiewo zrealizuje. Gru-
pom tym przypisane są części puli DBO. 
Każdemu mieszkańcowi przysługuje je-
den głos, który może oddać na dowolny 
projekt. 

Wyrównaniu szans  w ramach grup 
służy zastosowanie współczynnika ko-
rygującego, który zwiększa wagę głosu 
oddanego na projekt dotyczący mniej-
szego sołectw pod względem liczby 
mieszkańców. Poszerzeniu uczestnictwa 
sprzyja  obniżenie wieku uprawniają-
cego do głosowania i popierania skła-
danych projektów na listach poparcia. 
Prawo składania projektów  przysługuje 
mieszkańcom pełnoletnim.

Grupy i kwoty
Podział na grupy sołectw, przypisana 

część puli DBO, minimalne i maksymalne 
koszty realizacji projektów:

I - obejmuje sołectwa: Dopiewo, 
Dąbrówka, Skórzewo (sołectwa o liczbie 
mieszkańców 3000 lub więcej) - limit 
środków 145.000 zł, koszt realizacji pro-
jektu nie może być  wyższy niż 145.000 
zł oraz niższy niż 50.000 zł,

II - obejmuje sołectwa: Dąbrowa, 
Dopiewiec, Konarzewo, Palędzie, Za-
krzewo  (sołectwa o liczbie mieszkań-
ców mniejszej niż 3000 i większej niż 
1250) - limit środków 95.000 zł, koszt 
realizacji projektu nie może być  wyższy 
niż 95.000 zł oraz niższy niż 25.000 zł,

III - obejmuje sołectwa: Gołuski, 
Trzcielin, Więckowice (sołectwa, w któ-
rych liczba mieszkańców największej 
miejscowości sołectwa nie przekracza 
1000  lub wszystkie  miejscowości wcho-
dzące w skład sołectwa mają mniej niż 
1250 mieszkańców) - limit środków 
60.000 zł. koszt realizacji projektu nie 
może być  wyższy niż 60.000 zł oraz 
niższy niż 15.000 zł.

W lipcu Rada Gminy Dopiewo pod-
jęła uchwałę w tej sprawie. Już wkrótce 
startuje tegoroczna edycja DBO. Zapra-
szamy do udziału – zgłaszania projektów, 
a potem do głosowania. Zanim to nastąpi 
do rozmowy o DBO zapraszamy na plac 
gminny podczas „Gminnych Dożynek” 
- do  namiotu Urzędu Gminy Dopiewo, 
które odbędą się w niedzielę 2 września 
2018 r. 

AM, graf. M. Juskowiak

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 
powinny być uchylone na 1–2mm 
i zabezpieczone przed zatrzaśnię-
ciem. Potem zamykamy dopływ 
powietrza przez górne drzwiczki.

Mariola Marecka Chudak
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bezpieczeństwo

Komisariat Policji w Dopiewie ul. 
Łąkowa 1, (61 841 32 30) zaprasza rowe-
rzystów do udziału w akcji bezpłatnego 
znakowania rowerów. To kolejna odsłona 
Programu Prewencyjnego „Poznański 
Rower - Bezpieczny Rower”.

Terminy
• 28.08.2018, godz. 15:00 - 18:00  
• 5.09.2018, godz. 10:00 - 13:00

Policjanci oznakują rower

• 24.09.2018, godz. 15:00 - 18:00
• 5.10.2018, godz. 10:00 - 13:00
• 29.10.2018, godz. 15:00 - 18:00

Na czym to polega?
• Policjanci oznakują rower nie uszka-

dzając lakieru i zarejestrują go, przy-
pisując mu indywidualny numer.

• Na ramę zostanie naklejona nalepka 
potwierdzająca umieszczenie roweru 
w Policyjnym Rejestrze Oznakowa-
nych Rowerów.

• Właściciel roweru otrzyma potwier-
dzenie przystąpienia do programu 
– plastikową kartę formatu dowo-
du osobistego.

Kto może przystąpić?
• Rejestracji roweru w programie 

może dokonać osoba pełnoletnia, 
mieszkająca na terenie Pozna-
nia i Powiatu Poznańskiego, posia-
dająca przy sobie dowód osobisty 
lub inny dokument potwierdzają-
cy tożsamość.

• Osoba nieletnia może oznakować 
rower pod warunkiem uczest-
niczenia w znakowaniu rodzica, 
opiekuna prawnego lub innej peł-
noletniej osoby, której tożsamość 
została stwierdzona na podstawie 
dowodu osobistego (rower zostanie 
zarejestrowany na osobę pełnolet-
nią, a nieletni zostanie wskazany 
jako jego użytkownik).

Wymagania
• Jedno światło pozycyjne barwy 

białej lub żółtej selektywnej. Do-
puszcza się, aby światła roweru 
były zdemontowane, jeżeli kieru-
jący nie jest zobowiązany do ich 
używania podczas jazdy,

• Co najmniej jedno światło odbla-
skowe barwy czerwonej, kształtu 
innego niż trójkąt i co najmniej 
jedno światło barwy czerwonej, 
które może być migające.

• Co najmniej jeden działający sku-
tecznie hamulec.

• Dzwonek lub inny sygnał ostrze-
gawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

Opr. na podst. inf. Komendy 
Miejskiej Policji w Poznaniu

Statystyka
Straż Gminna w Dopiewie interwe-

niowała w lipcu 254 razy. Najwięcej było 
kontroli porządkowych – 79 (spalanie 
odpadów, numery porządkowe, kanali-
zacja) oraz kontroli bezpieczeństwa przy 
placówkach oświatowych i obiektach 
komunalnych – 75. Nieco mniej - kon-
troli ruchu drogowego – 61 (parkowanie  
i zajęcie pasa drogowego). Najmniej było 
kontroli  związanych ze zwierzętami – 39.                                                                                                           

Wybrane interwencje 
• 14.07.2018 r. - Dąbrowa, ul. Piasko-

wa: boisko sportowe - spożywanie 
alkoholu w miejscu publicznym. 
Sprawcę ukarano mandatem.

Kronika Straży Gminnej 
• 14.07.2018 r. – Konarzewo, ul. 

Dopiewska: spalanie materiałów 
zabronionych w piecu centralne-
go ogrzewania. Właściciela posesji 
ukarano mandatem.

• 24.07.2018 r. – Dabrowa, ul. Leśna: 
wjazd pojazdem mechanicznym na 
teren objęty zakazem ruchu. Kie-
rowcę ukarano mandatem.

• 26.07.2018 r. – Dąbrowa, ul. Szkol-
na: boisko na terenie szkoły pod-
stawowej – spożywanie alkoholu. 
Sprawcę ukarano mandatem.

Tomasz Strugacz,  
Strażnik Gminny

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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Osy i szerszenie

Tego jeszcze nie było. Na lipiec przy-
padła inwazja owadów błonkoskrzydłych, 
do walki z którymi stanęli strażacy. 23 
razy byli wzywani w ubiegłym miesiącu 
do pomocy w likwidacji gniazd os i szer-
szeni, założonych przez roje w domach 
i ich sąsiedztwie. Gniazda os usuwali 17 
razy - w: Więckowicach (1.07), Gołu-
skach (4.07), Sierosławiu - ROD (4.07), 
Dopiewie (4.07 i 18.07), Palędziu (9.07, 
20.07), Dopiewcu (2x 10.07), Konarzewie 
(12.07), Skórzewie (21.07, 27.07, 3x 31.07), 
Lisówkach (27.07), Dąbrowie (28.07). 
Mniej było gniazd szerszeni, które dru-
howie neutralizowali 6-krotnie - w: Li-
sówkach (4.08), Dopiewie (21.07, 26.07), 
Dąbrówce (24.07) i Skórzewie (25.07), 
Dąbrowie (31.07).

Ogień
Strażacy gasili w lipcu kilka po-

żarów, na polach i na terenie posesji. 
Ogień strawił bliźniak przy ul. Kwiatowej  
w Buku (2.07), a także szopę z drewnem  
w Zakrzewie przy ul. Długiej (17.07). 
Około 9 hektarów zboża i ścierniska 
spłonęło z kolei w Rozalinie. Strażacy 
musieli opanować ogień, a następnie 
dogasić pogorzelisko (4.07, godz.16.30). 
Zapłonowi uległa też prasa rolująca pod-
czas pracy w polu w okolicy Pokrzyw-
nicy - ogień zajął także część ścierniska 
(9.07, godz. 15:50). Płonące ściernisko  
i baloty słomy gasili  druhowie ponadto 
w Trzcielinie (26.07, godz. 22:20). Poza 
tym zostali wezwani przez mieszkańców 
domu w Konarzewie przy ul. Zielonej  
z powodu wyczuwalnego zapachu dymu 
w (7.07, godz. 23.20).

Na drodze
Pożar auta dostawczego jadącego 

drogą ekspresową S11 w kierunku au-
tostrady A2 był przyczyną interwencji 
strażaków (26.07, godz.12:30). Trzy dni 
później na 149 km autostrady zapalił się  
również samochód osobowy jadący w 
kierunku Świecka (29.07, godz. 11:35). 

Aż 6 osób zostało przewiezionych do 
szpitala z miejsca wypadku, do jakiego 
doszło na 148 km autostrady A2, gdzie 
zderzyły się 2 auta jadące w kierunku 
Warszawy (24.07, godz.18:20). 

Do wypadku z udziałem samochodu 
osobowego i motocykla, doszło w Dopie-
wie na ul. Poznańskiej – motocyklista 
trafił do szpitala. Strażacy udzieli wcze-
śniej pomocy przedmedycznej poszkodo-
wanym, zabezpieczyli miejsce zdarzenia 
i kierowali ruchem (22.07, godz.15:40). 

Leżące na jezdni koło od ciężarów-

Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej

W związku z interwencjami miesz-
kańców naszej Gmin, w szczególności  
z Dąbrówki, informujemy o obowiązkach 
jakie spoczywają na właścicielu psa, jakie 
nakłada na niego prawo. 

Obowiązkiem każdego właściciela 
psa jest posiadanie aktualnych szcze-
pień pupila. 

Każdy posiadacz psa zobowiązany 
jest do wyprowadzania go na smyczy,  
a w przypadku psów uznanych za 
przedstawicieli ras agresywnych, 
lub mieszańców takich ras, również  
w kagańcu.  Mandat, który można otrzy-
mać w przypadku prowadzenia psa bez 
smyczy może wynieść do 250 zł. (art. 

Psi obowiązek 77 i 78 Kodeksu Wykroczeń i Ustawa 
o Ochronie Zwierząt).

Przebywanie psa bez nadzoru poza te-
renem posesji stwarza niebezpieczeństwo 
dla osób postronnych i dla samego psa. 
Gdy pies znajduje się na posesji należy 
pamiętać o zamykaniu furtek i bram 
wjazdowych – tak, aby nie opuszczał 
obszaru posesji. Decydując się na posia-
danie psa, właściciele posesji powinni 
zabezpieczyć ogrodzenie w taki sposób, 
aby było dla psa skuteczną zaporą i nie 
miał możliwości przeskoczenia przez nie. 

Przypominamy również o  obowiązku 
sprzątania odchodów pozostawianych 
przez psy w miejscach publicznych, 
wspólnego użytku a w szczególności  

z terenów ulic, chodników, skwerów zie-
leni, parków czy placów zabaw. Nieza-
stosowanie się do tego obowiązku, grozi 
mandatem karnym do 500 zł. (art. 145 
Kodeksu Wykroczeń). 

Prosimy o zgłaszanie do Straży Gmin-
nej w Dopiewie przypadków: 
• występowania psa bezpańskiego, 

lub wałęsającego się po okolicy,
• wyprowadzania psów bez smyczy, 

zwłaszcza  psów niebezpiecznych, 
stwarzających zagrożenie,

• pogryzień,
• przetrzymywania zwierząt w złych 

warunkach.

Tomasz Strugacz,  
Strażnik Gminny
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ki było powodem wypadku, w którym 
poszkodowane zostały 2 osoby jadące 
samochodem osobowym w kierunku Piły 
na 21 km drogi ekspresowej S11 (20.07, 
godz. 9.00). Z kolei nadmierna prędkość, 
niezachowanie odstępu i nieostrożność 
spowodowały zderzenie 3 samochodów 
w Sierosławiu (31.07).

Woda
Obfite opady deszczu były przy-

czyną 7 interwencji strażaków 11.07 / 
12.07  – zalane były posesje, piwnice 

i pomieszczenia gospodarcze w Palę-
dziu, Skorzewie i Zakrzewie (piwnica 
przedszkola). Strażacy OSP Zakrzewo  
brali ponadto udział w wypompowy-
waniu wody ze Stadionu Miejskiego  
w Poznaniu. Działania prowadzone były 
do późnych godzin nocnych.

Inne zdarzenia
Strażacy zabezpieczali uszkodzoną 

skrzynkę energetyczną w Dąbrowie przy 
ul. Poprzecznej (5.07) oraz  uszkodzony 
w trakcie budowy gazociąg w Dąbrówce, 
powodujący ulatnianie się gazu i zagraża-
jący wybuchem (12.07). Usuwali zwisające 
konary drzewa (13 i 22.07). Asystowali 
Lotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu 
(1.07). Neutralizowali przy pomocy sor-
bentu kilka plam oleju: w Skórzewie na 
ul. Poznańskiej  (13.07) Więckowicach 
na DW 307 (18.07), w Zakrzewie od DW 
307 do ul. Jaśminowej (23.07). Zorgani-
zowali pokazy strażackie podczas festynu 

w Zakrzewie (21.07). Uwolnili z opresji 
psa ze Skórzewa, który wetknął głowę 
między pręty bramy na ul. Gruszowej 
i nie mógł jej wyjąć.

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

i OSP Dopiewo

Przypominamy o akcji znakowania 
grobów Powstańców Wielkopolskich 
pamiątkowymi tabliczkami. Chodzi 
o Powstańców, którzy spoczywają na 
cmentarzach znajdujących się na terenie 
Gminy Dopiewo – w: Dopiewie, Konarze-
wie, Skórzewie i Zakrzewie. Wszystkich, 

Zgłoś Powstańca - położymy tabliczkę! 
którzy opiekują się takimi grobami pro-
simy 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 porozumienia 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 samy-
mi tabliczkami. 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

3000 kolarzy z 25 krajów przejedzie 
przez Gminę Dopiewo podczas tegorocz-
nego „ŠKODA Poznań Bike Challenge”. 
Największe wydarzenie rowerowe w Pol-
sce odbędzie się w niedzielę  23 września 

ŠKODA Poznań Bike Challenge w Gminie Dopiewo
(niehandlowa). To już 
jego 5 edycja. W związ-
ku z przejazdem kola-
rzy przez drogi naszej 
Gminy będziemy mogli 
bezpośrednio kibicować 
zawodnikom.  Trasa 
wyścigu została wyzna-
czona m.in. na terenie 
sołectw: Więckowice, 
Zakrzewo, Dąbrowa  
i Skórzewo. Do Gminy 
Dopiewo kolarze wja-
dą od strony Buku,  
a opuszczą ją wracając 
do Poznania. W związ-
ku z zawodami, wystą-

pią w tym dniu ograniczenia w ruchu. 
Szczegóły trasy znajdują się na: www.
bike-challenge.pl . Mapkę podamy także 
na stronie dopiewo.pl . Organizatorzy 
przepraszają za utrudnienia w ruchu.

Uwaga konkurs!
Wkrótce na stronie dopiewo.pl ogło-

szony zostanie konkurs – będzie można 
wygrać pakiety startowe na różnych dy-
stansach (po 5 na 11 km, 50 km, 120 km).

W „ŠKODA Poznań Bike Challen-
ge” startują zarówno amatorzy, rodziny  
z dziećmi, jak i półprofesjonalni i pro-
fesjonalni kolarze. Dzięki możliwości 
wyboru jednego z trzech dystansów 11,50 
i 120 km oraz rajdu dla najmłodszych. 
Zapewnia wielkie emocje w trakcie 
trwania całej imprezy i daje ogromne 
urozmaicenie dla zgromadzonej publicz-
ności - wszystkich kibiców dopingujących 
zawodników na trasie. 

ŠKODA Poznań Bike Challenge przy-
ciąga także całą rzeszę fanów kolarstwa. 
Wielkie grupy dopingujących, z profesjo-
nalnie przygotowanymi banerami, ko-
łatkami, dzwonkami, gwizdkami i całym 

16 sierpień 2018



informacje gminne

Z głębokim żalem przyjęliśmy wia-
domość o śmierci Czesława Pankiewicza 
(27.04.1927 – 1.08.2018), mieszkańca 
Gołusek, rolnika i społecznika, zaan-
gażowanego w życie sołectwa, parafii i 
Gminy Dopiewo. Ostatnie pożegnanie 
miało miejsce 4 sierpnia na cmentarzu 
parafialnym w Konarzewie. 

Życiorys śp. Czesława Pankiewicza 
mógłby posłużyć młodemu pokoleniu 
jako wzór do naśladowania. Był przy-

Wspomnienie kładnym mężem, ojcem i dziadkiem dla 
10 wnuków i 11 prawnuków. Był patriotą, 
przywiązanym do ziemi, tradycji i Oj-
czyzny. Jako młody chłopak walczył z 
niemieckim okupantem i ukraińskimi 
partyzantami. Całe życie pracował na 
roli. Bliskie mu były sprawy sołectwa, 
parafii i Gminy Dopiewo. Był radnym 
Rady Gminy Dopiewo II kadencji (1994 
– 1998),  jednym z tych, którzy tworzyli 
fundamenty naszego samorządu. 

Pozostanie w naszej pamięci.

UG

Mieszkańcy Dąbrówki – Anna i Woj-
ciech Pacyk - wystartują 1 września w 12  
edycji największego rajdu charytatyw-
nego „Złombol”. 22-letnim polonezem 
pojadą do Grecji, podobnie jak 832 ekip 
z całego kraju. Ich polonez pojedzie na 
półwysep Chalkidiki - pośród: żuków, 
fiatów, tarpanów, warszaw, syren, nysek, 
którym właściciele zafundowali drugą 
młodość. 

Uczestników łączy pasja do motoryza-
cji, żądza przygód i otwartość serc. Czeka 
ich 5-dniowa przeprawa przez: Czechy, 
Słowację Węgry, Serbię, Macedonię.

- Jestem zawodowym kierowcą  
i technikiem mechanikiem, więc do-
prowadzenie starego auta do świetno-
ści sprawia mi czystą przyjemność. Nie 
mogę doczekać się startu. Mam cztery 
auta z dawnych lat. Poloneza kupiłem 
w listopadzie ubiegłego roku za 2,5 tys. 

Nasi w „Złombolu”
zł, ale 2 razy tyle już w niego włożyłem.  
Mamy za sobą weekendowe przejażdżki 
po 300 – 400 km, więc powinien sprawo-
wać się dobrze  – mówi Wojciech Pacyk.

Samochody biorące udział w rajdzie 
są doskonałymi nośnikami reklam. Prze-
jadą kawał świata. W zamian za wpła-
ty na charytatywne konto „Złombola”, 
można dołożyć cegiełkę do akcji. Każda 
załoga wpłaca też tzw. wpisowe. Pie-
niądze zostaną przekazane na szczytny 
cel – pomoc dzieciom. W zeszłym roku  
w rajdzie wzięło udział 530 załóg - uczest-
nicy uzbierali 1,27 mln. zł. Ta edycja pod 
względem liczby samochodów biorących 
udział w rajdzie jest rekordowa – 832 
ekipy. Może rekordowa będzie i zbiórka.

- Do tej pory udało mi się uzbierać 
ok. 3 tys. zł, które wpłacili darczyńcy 
za reklamy na moim polonezie. Mam 
jeszcze wolne 2 błotniki, jest też miej-
sce na szybie na naklejki, reszta zajęta. 
Warto skorzystać -  zaprasza Wojciech 
z Dąbrówki, który przebieg rajdu bę-
dzie relacjonował za pośrednictwem: 
fb/PacykTeam.

Po raz pierwszy „Złombol” odbył się w 
2007 r. Wzięli w nim udział 3 miłośnicy 
dawnej motoryzacji, którzy zebrali 14 

wymyślnym indywidualnym wsparciem 
widoczne są na trasie całego wyścigu. 

Dzięki 4 poprzednim edycjom „ŠKO-
DA Poznań Bike Challenge” wyrósł na 
rozpoznawalną i szanowaną na całym 
świecie markę.  Wyścig jako jedyny w 
Polsce posiada licencję UCI na organi-
zację wyścigów GRAN FONDO WORLD 
SERIES, przyciągając najlepszych za-
wodników z całego świata. W tym roku 
świętuje mały jubileusz

Miasteczko zawodów mieści się na 
Stadionie Miejskim w Poznaniu przy ul. 
Bułgarskiej.  Wzorowe przygotowanie 
imprezy zaowocowało także ogromnym 
wyróżnieniem – „ŠKODA Poznań Bike 
Challenge” otrzymał prawo do organizacji 
Mistrzostw Świata w 2019 r. w Poznaniu, 
stając się jedną z najważniejszych i naj-
większych imprez kolarskich w historii 
naszego kraju. 

UG, SPBCh

tys. zł . W 2010 r. na wspólny podbój 
Europy wyruszyło 109 aut. 

Po raz pierwszy udało się zebrać 1 mln 
zł podczas „Złombola” jubileuszowego 
w 2016 r., w którym wzięło udział 510 
odrestaurowanych maszyn.

Adam Mendrala, 
 fot. Wojciech Pacyk
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Działający  na rynku przedsiębiorczo-
ści od ponad 25 lat Wielkopolski Instytut 
Jakości od 1 września do 31 grudnia 2019 
r.  realizuje w partnerstwie projekt „Mam 
pracę! Wzrost aktywności zawodowej na 
terenie Wielkopolski”, dofinansowany z 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Instytut zaprasza mieszkańców 
Gminy Dopiewo, spełniających poniższe 
kryteria, do udziału w stażu minimum 
3-miesięcznym, mającym na celu akty-
wizację zawodową wielkopolan.

Kryteria uczestnictwa: osoby za-
mieszkałe w Wielkopolsce, o niskich 
kwalifikacjach, bierne zawodowo (przy-
kładowo kobiety na urlopie wychowaw-

Staże aktywizujące zawodowo
czym), bezrobotne, w wieku powyżej 29 
roku życia.

Korzyści z udziału:
- warsztaty kompetencji zawodo-

wych (np. przygotowanie do pracy w 
drukarni itp. ),

- szkolenia zawodowe (uprawnienia 
elektryczne, na wózek widłowy, spawal-
nicze itp. …),

- staże zawodowe,
- pośrednictwo pracy.
Uczestnik projektu otrzyma zwrot 

kosztów dojazdu i stypendium szkole-
niowe. Szkolenia będą dostosowane do 
oczekiwań osób zainteresowanych.

W przypadku osób niepełnospraw-
nych dopuszcza się staże w formie te-
lepracy.

Stażyście przysługuje: ubezpieczenie 
NNW, wstępne badania medycyny pracy, 
szkolenie BHP, miesięczne stypendium 
w wysokości 120% zasiłku stażowego.

Pracodawca/Przedsiębiorca z Gminy 
Dopiewo nie ponosi kosztów z tytułu 
przyjęcia osoby na staż.

Instytut zaprasza również  praco-
dawców, którzy chcieliby przyjąć osoby 
na staż.

 Kontakt: Biuro:  
ul. Rynkowa 73B/51,  

62-081 Przeźmierowo,  
www.instytut.poznan.pl

Kontynuujemy prezentację spisu 
mieszkańców naszej Gminy, poległych 
na frontach I wojny światowej.

  - Józef Świnka, ur. w Dusznikach 
2 marca 1872 r., syn Wawrzyńca (ur. 
1844 r.)  i Marianny Puszek (ur. 1832 
r. – I v. Fragalska). Zamieszkały w Ko-
narzewie. Zmarł podczas transportu 
w Margrabowie 1 grudnia 1918 r. (na 
wskutek paraliżu). Służył w 2. Kompanii 
23. Pułku Piechoty.  

- Melchior Górny, ur. w Dopie-
wie 6 stycznia 1898 r., syn Józefa (ur. 
1871 r.) i Katarzyny Samolczyk (ur. 1876 
r.). Wnuk Jana Górnego i Michaliny 
Grabskiej oraz Tomasza Samolczyka  
i Anastazji Maćkowiak.  Zamieszkiwał  
w Dopiewie. Zmarł w Lazarecie polowym 
nr 380 dnia 19 września 1918 r. Służył 
w 3. Batalionie …

- Edward Kozłowski, ur. w Strze-
lewie k. Bydgoszczy 10 października 
1898 r., syn Jana (ur. 1873) i Wiktorii 
Maciejewskiej (ur. 1875 r.). Wnuk Ewy Ko-
złowskiej oraz Walentego Maciejewskiego  
i Łucji Danielewskiej. Zamieszkiwał 
w Konarzewie. Zginął pod Juvincourt 
(Francja) 23 listopada 1917 r. Służył  
w 11. Kompanii 454. Regimentu Piechoty. 

- Stanisław Kaczmarek, ur.  
w Wielkiej Wsi 15 kwietnia 1896 r., syn 
Kacpra (ur. 1865 r.) i Józefy Węcławek (ur. 
1874 r.). Wnuk Wawrzyńca Kaczmarek  

Mieszkańcy Gminy Dopiewo polegli na frontach  
I wojny światowej (część 3.)

i Petroneli Jakubowicz oraz Stefana Wę-
cławka i Katarzyny Górnej. Zamieszkiwał 
w Konarzewie. Ranny 19 grudnia 1917 
r. pod Hoog Landeken (Belgia), zmarł 
w Lazarecie Polowym nr 505 dnia  22 
grudnia 1917 r.. Służył w 4. Kompanii 
189. Regimentu Piechoty.

- Maksymilian Przybylak, ur.  
w Dopiewie 4 października 1891 r., syn 
Walentego (ur. 1860 r.) i Józefy Krzyża-
górskiej (ur. 1867 r.). Wnuk Wawrzyńca 
Przybylak i Marianny Kowalak i Win-
centego Krzyzagórskiego i Apoloni Ry-
barczyk. Zamieszkiwał w Konarzewie. 
Zmarł w listopadzie 1917 r. Służył w 1. 
Kompanii Regimentu Piechoty.

- Stefan Budzisz, ur. w Trzcielinie 
16 września 1890 r., syn Wincentego (ur. 
1839 r.) i Michaliny Kujawa (ur. 1840 r.). 
Wnuk Wawrzyńca Budzisz i Marianny 
Buksiewicz Zamieszkiwał w Trzcielinie. 
Zginął pod Cambrai (Francja) 30 listo-
pada 1917 r.. Służył  w 2. Kompanii 46 
Regimentu Piechoty.

- Franciszek Józef Ossowski 
(Osowski), ur. w Trzcielinie 2 listo-
pada 1884 r., syn Antoniego (ur. 1858 r.)  
i Zofii Mądrej (ur. 1863 r.). Wnuk Mikołaja 
Osowskiego i Marianny Kwaśnej oraz 
Stanisława Mądrego i Barbary Balcerek. 
Zamieszkiwał w Trzcielinie. Zginął pod 
Kortemark 26 lutego 1918 r. Służył w7. 
Kompanii 175. Regimentu Piechoty. 

- Wojciech Maj, ur. w Konarzewie 5 
kwietnia 1897 r., syn Jakuba (ur. 1868 r.) 
i Katarzyny Tomczak (ur. 1873 r.). Wnuk 
Wojciecha Maja i Katarzyny Sołtysiak 
oraz Marcina Tomczak i Julianny Wę-
cławek. Zamieszkiwał w Konarzewie. 
Zginął pod Montabaun (Francja) 25 
marca 1918 r.. Służył w 5. Kompanii 6. 
Regimentu Piechoty. 

- Maksymilian Płotkowiak  (Pło-
tek), ur. w Dopiewie 23 sierpnia 1897 r., 
syn Michała Płotek (ur. 1850 r.) i Marian-

ny Markiewicz (ur. 1854 r.). Wnuk Jana 
Płotka i Katarzyny Wiciok oraz Józefa 
Markiewicza i Józefiny Przybylskiej. Za-
mieszkiwał w Dopiewie. Zginął pod St. 
Leger (Franja) 23 marca 1918 r. Służył  
w 12. Kompanii 64. Regimentu Piechoty.

- Stanisław Gryczka, ur. w Wirach 
1 kwietnia 1893 r., syn Petroneli Gryczka 
(ur. 1874 r.), córki Jana Gryczki i Marii 
Oses (w 1899 r. zamężna za Józefa Bart-
kowiaka – ur. 1879 r.). Zamieszkiwał w 
Dopiewie. Zginął pod Puisieux (Franja) 
27 marca 1918 r. Służył w 3. Kompanii 
46. Regimencie Piechoty.

- Wojciech Tyborski, ur. w Dopiew-
cu 3 kwietnia 1887 r., syn Konstantego 
(ur. 1855 r.) i Marianny Wiśniewskiej (ur. 
1849 r.). Wnuk Franciszka Tyborskiego  
i Marianny Rogozińskiej oraz Wawrzyńca 
Wiśniewskiego i Agnieszki Lechniak. 
Zamieszkiwał w Dopiewcu. Zginął  pod 
Hemin de Dames (Francja) 27 maja 1918 
r. Służył w 2. Kompanii 37. Regimentu 
Piechoty.

- Stanisław Adamczak, ur. Chomę-
cice 6 października 1890 r., syn Michała 
(ur. 1858 r.) i Katarzyny Boińskiej (ur. 
1858 r.), powtórnie zamężnej Kaczma-
rek. Wnuk Stefana Adamczaka i Józe-
finy Szajkowskiej oraz Jana Boińskiego 
i Marianny Maćkowiak. Mąż Agnieszki 
Włodarek, zamieszkiwali w Chomęci-
cach, później w Więckowicach. Zginął 
pod Donaumont (Francja) 15 marca 1916 
r. Służył w 9. Kompanii 32. Regimentu 
Piechoty.

- Michał Trybuś, ur. w Sapowicach 
27 sierpnia 1893 r., syn Franciszka (ur. 
1865 r.) i Marcjanny Namyślak (ur. 1865 
r.). Wnuk Macieja Trybuś i Magdaleny 
Szczepańskiej oraz Łukasza Namyślaka 
i Agnieszki Bartkowiak. Zamieszkiwał  
w Konarzewie. Zginął pod Messines 
(Belgia) 17 kwietnia 1918 r. Służył  
w 6. Kompanii 228. Regimentu Piechoty.
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- Michał Derda (Dorda), ur.  
w Dopiewcu 6 września 1982 r., syn Jana 
(ur. 1849 r.) i Apolonii Nyczka (ur. 1854 r.). 
Wnuk Stefana Derda i Marianny Florczak 
oraz Karola Nyczka i Karoliny Muszyń-
skiej. Mąż Marianny Włodarek (ur. 1881 
r.), córki Jakuba i Agnieszki Mikołajczak 
-  ślub 1906 r.). Z tego związku Stanisława 
(ur. 1912 r.). Zamieszkiwali w Dopiewie. 
Zginął w Macedonii 17 sierpnia 1918 r. 
Służył - jako kanonier, w 1 Dywizjonie 
16. Regimentu w Królewcu.  

- Józef Nowak, ur. w Dopiewcu 3 
lutego 1892 r., syn Kazimierza (ur. 1862 
r.) i Katarzyny Kukurenda (ur. 1862 r.). 
Wnuk Józefa Nowaka i Jadwigi Miszak 
oraz Tadeusza Kukurenda i Agnieszki 
Piętka. Zamieszkiwał w Dopiewcu. Zgi-
nął (zaginął) pod Berzy-le-Sec (Francja) 
30 maja 1918 r.. Służył w 7. Kompanii  
2. Regimentu Piechoty.

- Marcin Frąckowiak, ur.  
w Wielkiej Wsi k. Buku 23 październi-
ka 1869 r., syn Stanisława (ur. 1845 r.)  
i Katarzyny Kropińskiej (ur. 1846). Mąż 
Anny Pilarczyk (ur. 1872 r.), córki Jana 
i Serafiny Jóźwiak- ślub w 1895 r. Z tego 
związku: Marianna (ur. 1897 r.) i  Stani-
sław Kostka (ur. 1899 r.). Zamieszkiwali 
w Konarzewie. Zmarł w Lazarecie pod 
Barmen 10 sierpnia 1918 r. Służył w 9. 
Oddziale Saperów.

- Marcin Ratajczak, ur. w Głucho-
wie 6 października 1983 r., syn Marcina 
(ur. 1852 r.) i Agnieszki Mądrej (ur. 1855 
r.). Wnuk Mateusza Ratajczaka i Wiktorii 
Brylewskiej oraz Kazimierza Mądrego  
i Marianny Grześkowiak. Mąż Stanisławy 
Walkowiak (ur. 1889 r.), córki Michała 
Walkowiaka i Magdaleny Gorzyńskiej 
– ślub w 1909 r. Zamieszkiwali w Głu-
chowie. Zginął na froncie zachodnim 
30 sierpnia 1918 r. Służył w 2.Kompanii 
335. Regimentu Piechoty.

- Józef Antoni Śmiglak, ur.  
w Konarzewie 16 marca 1898 r., syn Jana 
(ur. 1862 r.) i Magdaleny Szymaniak (ur. 
1863 r.). Wnuk Andrzeja Śmiglak i Lu-
izy Wojtala oraz Andrzeja Szymaniaka  
i Agaty Aglickiej. Zamieszkiwał w Kona-
rzewie. Zginął pod Hartennes (Francja) 
23 lipca 1918 r. Służył w 11. Kompanii 
154. Regimentu Piechoty.

- Józef Jackowiak, ur. w Mirosław-
kach 8 marca 1895 r., syn Stefana (ur. 
1865 r.) i Marii Szczepaniak (ur. 1872 r.). 
Wnuk Stanisława Jackowiaka i Marianny 
Frankowskiej oraz Michała Szczepań-
skiego i Marianny Piętka (I v. Kurasz). 
Zamieszkiwał w Dopiewie. Zginął pod 
Merris (Francja) 15 marca 1918 r. Służył 
w 1. Kompanii 14. Regimentu Piechoty. 

- Franciszek Jabłoński, ur. w Do-
piewie 11 listopada 1895 r., syn Franciszka 
(ur. 1855 r.) i Antoniny Skorlińskiej (ur. 
1864  r.). Wnuk Walentego Jabłońskie-
go i Józefiny Kubackiej oraz Michała 
Skorlińskiego i Antoniny Napierały. 
Zamieszkiwał w Dopiewie. Zginął 18 
października 1918 r. Służył w 10. Kom-
panii 35. Regimentu Strzelców.

- Andrzej Adamczak, ur. w Chomę-
cicach 29 listopada 1895 r., syn Michała 
(ur. 1858 r.) i Katarzyny Boińskiej (ur. 
1858 r.), powtórnie zamężnej Kaczma-
rek. Wnuk Stefana Adamczaka i Józe-
finy Szajkowskiej oraz Jana Boińskiego 
i Marianny Maćkowiak. Zamieszkiwał 
w Chomęcicach. Zginął pod Sósmezö 
(Rumunia) 27 grudnia 1918 r. Służył  
w 5. Kompanii 189. Regimentu Piechoty.

- Stanisław Szakowski, ur. w Głu-
chowie 28 kwietnia 1896 r., syn Wojciecha 
(ur. 1865 r.) i Katarzyny Grześkowiak 
(ur. 1873 r.). Wnuk Wojciecha Szakow-
skiego i Marcjanny Kaźmierczak oraz 
Franciszka Grześkowiaka i Marianny 
Gąsiorek. Zamieszkiwał w Głuchowie. 
Zginął 26 grudnia 1918 r. Służył w 12. 
Kompanii 52. Regimentu Piechoty.

- Franciszek Moskalik, ur.  
w Trzcielinie 9 sierpnia 1889 r., syn 
Franciszka (ur. 1848 r.) i Franciszki 
Szekiełda (ur. 1856 r.). Wnuk Wojcie-
cha Moskalika i Jadwigi oraz Grzegorza 
Szekiełdy i Józefiny Kalęba. Mąż Jadwigi 
Paulus (ur. 1887 r.), córki Franciszka i 
Marianny Skorlińskiej – ślub w 1912 r. 
Zamieszkiwali w Trzcielinie. Zmarł w 
Lazarecie Polowym nr 64 dnia 9 kwietnia 
1915 r. Służył w 7. Kompanii 1. Regimentu 
Grenadierów.

- Ignacy Kaczmarek, ur. w Po-
krzywnicy 9 listopada 1887 r., syn Mi-
chała (ur. 1851 r.) i Katarzyny Urban (ur. 
1856 r.). Wnuk Walentego Kaczmarka  
i Jadwigi Staśkowiak oraz Józefa Urbana 
i Zuzanny Krug. Mąż Józefy Mazurek 
(ur. 1884 r.), córki Antoniego i Agnieszki 
Łukowiak – ślub w 1906 r. Zamieszki-
wali w Dopiewie. Zginął pod Asfeld la 
Ville (Francja) 18 kwietnia 1917 r. Służył  
w 9. Kompanii 155. Regimentu Piechoty.

- Jan Czyż, ur. w Palędziu 4 czerw-
ca 1897 r., syn Walentego (ur. 1861 r.) 
i Agnieszki Jurga (ur. 1867 r.). Wnuk 
Macieja Czyża i Katarzyny Urban oraz 
Jana Jurga i Ludwiki Lewandowskiej(?).  
Zamieszkiwał w Palędziu. Zginął pod 
Winterburgiem 8 maja 1917 r. Służył w 
7. Kompanii 154. Regimentu Piechoty.

- Józef Gorzyński, ur. w Dopiew-
cu 3 lutego 1890 r., syn Wojciecha (ur. 
1855 r.) i Marianny Rybickiej (ur. 1857 
r.). Wnuk Jana Gorzyńskiego i Józefiny 
Kaczmarek oraz Andrzeja Rybickiego  
i Antoniny Klik Zamieszkiwał w Do-
piewcu. Zginął pod Wirtenbergiem 8 
maja 1917 r. Służył w 12. Kompanii 154. 
Regimentu Piechoty.

- Franciszek Mądry, ur. w Lisów-
kach 25 grudnia 1877 r., syn Stanisława 
(ur. 1827 r.) i Apolonii Jędrzejewskiej 
(ur. 1853 r.). Wnuk Wojciecha Mądrego 
i Barbary Szczepaniak oraz Franciszka 
Jędrzejewskiego i Marianny Rajewicz. 
Mąż Marianny Pawelczak (ur. 1877 r.), 
córki Majchera (Melchiora) i Barbary 
Rajczak – ślub w 1904 r. Z tego związku; 
Katarzyna (ur. 1905 r.), Ewa (ur. 1907 r.) 
i  Stanisława (ur. 1908 r.), Zamieszkiwali 
w Lisówkach. Zginął pod Douaumont 

(Francja) 18 grudnia 1916 r. Służył  
w 2. Kompanii 47. Regimentu Piechoty. 

- Stefan Frąckowiak, ur. w Tomi-
cach 2 września 1891 r., syn Stanisła-
wa (ur. 1850 r.) i Marianny Magierskiej 
(ur. 1856 r.). Wnuk Jakuba Frąckowiaka  
i Marianny Nowak oraz Andrzeja Ma-
gierskiego i Jadwigi Mankowskiej. Za-
mieszkiwał w Lisówkach. Zginął  pod 
Fort de Brimont k/Reims (Francja) 29 
kwietnia 1917 r. Służył w 10. Kompanii 
30. Regimentu Piechoty.

- Piotr Białas, ur. w Chomęcicach 
19 czerwca 1898 r., syn Franciszka (ur. 
1868 r.) i Małgorzaty Woźnej (I v. Goło-
ta ur.1854 r.). wnuk Wawrzyńca Białas  
i Karoliny Pietrowicz oraz Michała Woź-
nego i Wiktorii Wicorek. Zamieszkiwał  
w Chomęcicach. Zginął pod Ville aux 
Bois les Disy 23 czerwca 1917 r. Służył 
w 3. Kompanii 7. Regimentu Króla Wil-
helma I.

- Józef Bzdziak, ur. w Konarzewie  
w 1897 r., syn Jana (ur. 1829 r.) i Ka-
tarzyny Płotkowiak (ur. 1861 r.). Wnuk 
Walentego Bzdziaka i Marianny Jan-
kowskiej oraz Macieja Płotkowiaka  
i Marianny Kufel. Zamieszkiwał w Ko-
narzewie. Zginął pod Loos (Francja) 24 
maja 1917 r. Służył w 1. Kompanii 153. 
Regimentu Piechoty.

- Jan Kozłowski, ur. w Łopuchowie 
16 czerwca 1873 r., syn Ewy Danielew-
skiej. Mąż Wiktorii Maciejewskiej (ur. 
1875 r.), córki Walentego i Łucji Danie-
lewskiej – ślub w 1895 r.  Z tego związku  
Franciszek (ur. 1908 r.). Zamieszkiwali  
w Konarzewie. Zmarł w Lazarecie Po-
lowym nr 184 dnia 18 września 1917 r. 
Służył w 113. Batalionie 47. Regimentu 
Piechoty.

- Stefan Osowski, ur. w Trzcielinie 
15 sierpnia 1897 r., syn Antoniego (ur. 
1858 r.) i Zofii Mądrej (ur. 1863 r.). Wnuk 
Mikołaja Osowskiego i Marianny Kwa-
śnej oraz Stanisława Mądrego i Barbary 
Balcerek. Zamieszkiwał w Trzcielinie. 
Zginął pod Torhout (Belgia) 16 paździer-
nika 1917 r. Służył w 8. Kompanii 46. 
Regimentu Piechoty. 

- Wojciech Rozumek, ur. Jeziorki 
5 kwietnia 1897 r., syn Wojciecha (ur. 
1854 r.) i Marianny Sparty (ur. 1858 r.). 
Wnuk Kazimierza Rozumek i Katarzyny 
Sabisz (?) oraz Marcina Sparty i Elżbiety 
Musiał. Zamieszkiwał w Konarzewie. 
Zmarł w Lazarecie Polowym nr 300 
dnia 30 września 1917 r. Służył w 18. 
Batalionie w Królewcu.

-  Franciszek Blachnierek, ur. 
w Więckowicach 6 października 1876 
r., syn Stefana (ur. 1854 r.) i Katarzyny 
Przybylskiej (ur. 1855 r.). Wnuk Walen-
tego Blachnierek i Agnieszki Pończocha 
oraz Wojciecha Przybylskiego i Katarzyny 
Bączyk. Mąż Józefy Włodarek (ur. 1879 
r.), córki Jakuba i Agnieszki Mikołajczak.  
Z tego związku : Marianna (ur. 1902 r.), 
Michał (ur. 1905 r.), Marcin (ur. 1907 r.).  
Zamieszkiwali w Więckowicach. Zginął 
pod Jezupolem (zachodnia Ukraina) 25 
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lipca 1917 r. Służył w 2. Kompanii 329 
Regimentu Piechoty.

- Marcin Wiciak, ur. w Konarzewie 
22 października 1897 r., syn Antoniego 
(ur. 1873 r.) i Józefy Ratajszczak (ur. 1868 
r.). Wnuk Jana Wiciaka i Franciszki Talerz 
oraz Szymona Ratajszczaka i Franciszki 
Sadowskiej. Zamieszkiwał w Dopiewie. 

Zmarł w Lazarecie pod Hanowerem 21 
października 1917 r.. Służył w 8. Bata-
lionie Artylerii Polowej 237. Regimentu. 

- Stefan Kusik, ur. Szreniawa 24 
grudnia 1895 r., syn Franciszka (ur. 1867 
r.) i Marianny Jeżak (ur. 1864 r.). Wnuk 
Józefa Kusik i Józefiny Heinze oraz Jana 
Jeżaka i Marianny Sokołowskiej. Za-

mieszkiwał w Konarzewie. Zginął pod 
Aisne (Francja) 27 kwietnia 1917 r. Służył 
w 1. Kompanii 418. Regimentu Piechoty.

cdn.

dr Piotr Dziembowski

fot. Archiwum P. Dziembowskiego

Płonące niebo

Świt
podpala wschody.
Płoną strzępy,
zawieszone w przestrzeni.

Bocianom 
łatwiej opuścić dom,
między 
barwną tapetą korytarzy,
otrzeć  żal pożegnania.

Aldona Latosik 
9 VIII 2018 

Nie pytaj
 
Z zebranych myśli, 
odrzucam plewy. 
 
słowa przebrane w metafory, 
jak na apelu 
ustawiam w rzędach. 
 
Kiedy pytasz, 
co bazgrzę? 
Wymazuję. 
 
Myszkę mam 
w zasięgu ręki. 
Jest cieplejsza 
od ostrza słów 
i daje się pogłaskać.

 Aldona Latosik 
15 X 2015

Na turystycznym szlaku
Wierszyk dla dzieci z cyklu: 

„Pocztówka z wakacji”

Odwiedziłam grajka chrząszcza, 
co to w Szczebrzeszynie mieszka. 
Owad nadal w mieście brzdąka, 
przy Ratuszu i źródełkach.

Dał się poznać w różnych stronach, 
poprzez pana Jana Brzechwę, 
który w swoich pięknych strofach, 
świerszcza w bajce swej umieścił.

Wakacyjne wierszowanie

„W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi 
w trzcinie 
i Szczebrzeszyn z tego słynie. 
Wół go pyta: - Panie chrząszczu, 
po co pan tak brzęczy w gąszczu?”

Gdzie Szczebrzeszyn w kraju leży? 
Nie daleko od Zamościa. 
Teraz wiesz już, gdzie Szczebrzeszyn, 
tam napotkasz pomnik gościa.

Stoi duży na trzy metry, 
dano jemu postać w brązie. 
Inne z drewna są niestety, 
ze skrzypeczek nutki drążą.

Dodam jeszcze ciekawostkę, 
gdyż nie wszyscy o tym wiedzą. 
To niezwykła jest błahostka, 
a więc z wiersza się dowiedzą.

Pewna Pani z Szczebrzeszyna 
urodziła nam świętego. 
Lolkiem zwała swego syna, 
aureolę dało niebo.

Czy już wiecie o kim mowa? 
Tak, to nasz Jan Paweł Drugi. 
Świat chciał zjednać mądrym sło-
wem, 
w świętość szedł przez okres długi.

Aldona Latosik 
13 VII 2014

Na półmetku
Wierszyk dla dzieci

Lipiec poszedł już w zaparte, 
dopadł sierpień w kalendarzu.
Choć z pogodą nie dopisał,
dzieciom zmienia miny twarzy.

Już półmetek jest wakacji, 
co radości nie przysparza.
Coraz smutniej jest dzieciaczkom,
że się wkrótce skończy laba.

Wrócą dzieci ze stron różnych, 
by spakować swe plecaki.
Wnet na plecy je zarzucą,
idąc do ciut wyższej klasy.

Wrzesień dzwonkiem się rozdzwoni, 
obwieszczając czas nauki.
Kasztanowce się rozpędzą,
chcąc kasztany z drzew pozrzucać.

Tak to jest każdego roku, 
kiedy wrzesień się panoszy.
Jak na złość - przyspiesza kroku,
to co dobre, chcąc zakończyć.

Aldona Latosik 
15 VII 2017

 
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. 
 
Pulowerek chroni oko, 
początkowo barwy białej. 
Gdy dojrzeją, są wysokie, 
wówczas środek poczerniają. 
 
Skubiąc ziarnka, nie jest nudno, 
po nich mózg lepiej pracuje. 
Kiedy niebo jest bezchmurne, 
witaminę D dozuje. 
 
Słoneczniki pną się w górę, 
słońce na dół rzuca ciepłem. 
Kiedy niebo jest bezchmurne, 
żółte kwiaty są przepiękne. 
 
Słońce świeci także zimą, 
musi topić lody twarde. 
One więdnąc, chcą odpocząć, 
by znów wzrosnąć, nowym ziarnem

Aldona Latosik 
4 VII 2013
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Nadmorski zachód słońca
Z cyklu: „Pocztówka z wakacji”

Nieopodal morza, wzniósł się mewi 
balet, 
kiedy na tarasie kawę dopijałam. 
Pędź gdzie wielka woda, wchłonie 
złoty talerz, 
zdążysz do zachodu, w mig dziób 
rozwrzeszczała. 
 
Łaźnia horyzontu rozwarła podwoje, 
kikutom promieni, jakby ulżyć 
chciała. 
W morskiej mocząc soli, schłodziły 
się trochę, 
w końcu w wannie morza, tarcza się 
schowała. 
 
Jasność dzień zagasił, strażnik sre-
brem wschodził, 
lampki nocnych gwiazdek nad podziw 
świeciły. 
Równo o północy, księgę dat otwo-
rzył, 
dzień miniony wpisał, 
jako część historii.

Aldona Latosik 
4 VII 2016

Zamość 
     Z cyklu „Pocztówka z wakacji”

Pod urokiem 
wielobarwnych kamieniczek 
podziwiam 
szyk oficyn. 
 
Trafiam na dom 
uwieńczony tablicą. 
 
„Tu się urodził i mieszkał 
poeta, kompozytor, piosenkarz 
śp. Marek Grechuta” 
 
jasna postać 
tamtego miasta 
 
Nigdzie nie 
uraczono mnie potrawą 
regionu wschodniego. 
 
Cepeliny posmakuję 
we własnych pieleszach. 
 
Nie jestem przesądna, 
jednak przez lewe ramię 
rzucam monetę. 
 
Nadzieja powrotu 
na tamtejsze podwórka, 
jakby odruchowo 
rozwarła dłoń 
dzierżącą grosik.

Aldona Latosik 
13 VII 2014

Wakacje nad morzem
Auto-satyra z cyklu „Pocztówka  

z wakacji”

Siadam za sterem, udaję kierowcę, 
prawko posiadam dłużej niż troszkę. 
Ruszam trójeczką, szarpie cholera, 
chłop mi skazuje miejsce pasażera. 
 
- Nie, nie mój drogi, ja chcę kierować! 
-przytarłam nieco, trzeba lakierować. 
Droga daleka, jadę więc na skróty, 
haczę krawężnik, zderzak zepsuty. 
 
Szofer nie pęka – stówka na liczniku, 
dziadek pot ściera – skończ babo, nie 
bzikuj!- 
Dłuży się w korku, więc ruszam pod 
prąd, 
gliniarz się zjawia, nie wiadomo skąd. 
 
Mandat trzy setki i punktów parę, 
- jadę na wczasy, a on mi dał karę! 
Bądź pan człowiekiem, stówkę 
odpalę,- 
- to jest korupcja, kolegium dowalę!- 
 
Było nie było, kobieta ma względy, 
zadziałał uśmiech i państwowe zęby. 
Przyjął tę stówkę, pędzę do morza, 
a tu czarne chmury zawisły w prze-
stworzach. 
 
Plażing zaliczę! Walę gaz do dechy, 
w głowie świtają morskie uciechy. 
Kolejny ranek, słońcem nas wita, 
czeka rozgrzana wielka piaskownica . 
 
Motylki w kropki, pasują jak ulał, 
kółko dmuchane hula-hopem hula. 
Kupiłam wiaderko z czerwoną łopat-
ką, 
gdyż zamek rękoma zbudować nie 
łatwo. 
 
Niczym patelnia, piasek tak gorący, 
Same nagusy na słońcu się smażą. 
Trochę zmęczona rozkładam więc 
kocyk, 
oczy dziwnie ciężkie, mroczki po nich 
łażą. 
 
Pół dzionka przespałam, poparzyło 
zdrowo, 
wybladłe zostało skryte to i owo. 
Mój wam powiadam, porównał mnie 
z rakiem, 
chodzić nie mogłam, zatem szłam 
okrakiem. 
 
To nadmorskie słońce uwzięło się 
chyba, 
chłopa mi zmieniło, w mig stał się 
Klakierem. 
Łuski go obrosły, bo tak ryby wcinał, 
czy nadal z nim będę? Nie powiem, 
bo nie wiem. 
 
Czas jak z bicza strzelił, do domu 
wracamy, 

znowu chcę kierować, żeby wprawy 
nabrać. 
Dwa koła przebiłam, wyjeżdżając z 
bramy, 
kasy nie starczyło, żeby zatankować. 
 
- Coś ty narobiła skończona idiotko! - 
chłop by się zawału doczekał nieomal. 
Choć ciało w pęcherzach, lecz minę 
ma słodką, 
blond-włosa babcia – szalona Aldona

Aldona Latosik 
11 VIII 2013 

 Pipol
Wierszyk dla dzieci – gwara z obrzeży 

Poznania

Wszysko wiara nie z Poznania,
nie wim skindyk to sie wzinło.
Chlyb na krumki krojum hajym,
a chlyb krumków, dwie mo ino.
 
Sznytki, skibki, to kapuje,
kiedyk dwie ze sobum zetkne,
wtynczos wcinam se klapsztule,
zez leberkum, salsefiksem.
 
Chlyb pipole piekum nocum,
w składzie musi być doś wnet.
Gorunc mają, oż sie pocum,
by dać wiarze świży chlyb.

 Aldona Latosik 
23 X 2016 

 
Objaśnienia:
Pipol – piekarz
Hajym – nożem
Sznytka, skibka – kromka chleba
Klapsztula – dwie złożo-
ne z sobą kromki
Kromki – piętki chleba

Wykaz partnerów 
i więcej informacji: 
dopiewo.pl
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Początek sierpnia. 32 stopnie Cel-
sjusza w cieniu. Pot spływa mi po czole, 
a przecież piszę tylko krótki artykuł do 
„Czasu Dopiewa”. Na zewnątrz każdy, 
kto tylko może, chowa się w cieniu przed 
piekącymi promieniami słońca. By nie 
wyschnąć na wiór, co rusz sięgamy po 
butelkę z wodą i koimy pragnienie.  
W takich momentach doceniamy posia-
damy wody i jej znaczenie dla naszego 
organizmu.

Większość zwierząt również długo 
nie wytrzyma bez wody. W czasie suszy  
i upałów zbierają się w pobliżu zbiorników 
wodnych. W takich miejscach szukają 
ochłody i wytchnienia.

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

Gorrrąco!

Sierpień to czas pięknych wschodów słońca. Poranki zaczynają robić się 
wilgotne i mgliste. To świetny czas dla poszukiwaczy klimatycznych zdjęć 

krajobrazowych. Niestety, trzeba jeszcze dosyć wcześnie wstawać.

W taki upał nawet pająk zadbał o 
dostęp do wody i złapał w swoją 

gęstą sieć kropelki z porannej mgły.

Czapla biała i siwa moczą 
nogi w chłodnej wodzie.

Czapla polująca na ryby.

Łabędź podczas lądowania.

Czapla biała z chłodną, świeżo 
złowioną rybką w dziobie.
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przyroda - fotografika

Kaczka krzyżówka zażywa ochładzającej kąpieli. Samiec kaczki krzyżówki podczas kąpieli.

Ziewająca czapla siwa. W taki upał nic się nie chce robić.

Wśród wszystkich zwierząt żyjących 
na terenie Wielkopolskiego Parku Na-
rodowego, ptaki stanowią bardzo liczną 
gromadę. Zamieszkują różnorodne przy-
rodniczo obszary leśne, wodne i łąkowe. 
Spośród ok. 220 gatunków ptaków, które 
możemy tu spotkać, ok. 150 wyprowadza 
lęgi. Pozostałe ok. 70 gatunków ptaków 
migruje, czyli przemieszcza się między 
dwoma obszarami. 

Migracje ptaków wywoływane są 
zmianami pór roku, długością dnia  
i zmianą temperatury, co w gruncie rzeczy 
prowadzi do utrudnień w zdobywaniu 
pokarmu. Niektóre gatunki ptaków, od-
bywające lęgi na obszarach północnej  
i wschodniej Europy, gdzie zimy są srogie 

Skrzydlaci mieszkańcy i bywalcy WPN
i długie, przybywają na zimowiska do 
Parku, by przetrwać najtrudniejszy dla 
nich czas. Są to: gęsi, jemiołuszki, tracze 
nurogęsi, gile, krzyżodzioby, jery, myszo-
łowy włochate. Natomiast inne gatunki 
z terenu WPN: bociany, słowiki, wilgi, 
jaskółki, dudki, kukułki - gdy zbliża się 
pora zimowa - podejmują dalekie wę-
drówki na południe, w kierunku Afryki. 

Pokonując ogromne odległości, pta-
ki ewoluowały, osiągając odpowiednie 
przystosowania do lotu w budowie cia-
ła. Ich skórę pokrywają pióra, przednie 
kończyny przekształcone są w skrzydła, 
posiadają duże serce, pneumatyczne ko-
ści, a silnie rozbudowany mostek wraz  
z przyczepami mięśni piersiowych umoż-

liwia wytrwałe poruszanie skrzydłami. 
Ptaki, to nie tylko niestrudzeni „wę-

drowcy”, ale także wspaniali „wokaliści”. 
Śpiew ptaków wydawany jest  w formie 
różnych komunikatów, sygnałów i dźwię-
ków. Istnieje na przykład śpiew godowy, 
mający na celu wabienie samicy przez 
samca, albo śpiew porozumiewawczy, 
śpiew nawołujący lub ostrzegawczy, 
wręcz alarmujący oraz śpiew teryto-
rialny. Dla człowieka świergot ptaka 
może stać się sygnałem do wyznacza-
nia pory dnia lub pory roku. W ciągu 
doby, odgłosy konkretnych gatunków 
ptaków mogą posłużyć jako wskazów-
ka do stworzenia specyficznego zegara 
przyrodniczego. Bardzo wcześnie rano, 
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przyroda

około 5.00 usłyszymy: drozda śpiewaka, 
rudzika, kosa zwyczajnego, kukułkę, 
sikorkę bogatkę, ziębę, wilgę, szpaka 
i wiele innych gatunków. Natomiast 
majowe noce wypełnione są śpiewem 
słowika rdzawego. Jest to mały ptaszek, 
który zadziwia emisją dźwięków, wydając 
gwizdy, świsty, flety, ubarwiając ciszę 
nocną ptasim koncertem. Gdy nadchodzi 
wiosna i temperatura powietrza wzrasta, 
ptaki śpiewają coraz głośniej, wykazu-
jąc się coraz większą energią, krzątają 
się nieustannie przy budowie gniazd. 
Jednak dużo  łatwiej je usłyszeć, niż 
zauważyć. Niekiedy wystarczy uchylić 
okno lub wyjść na taras.  

Zapytamy – po co je zauważać? Otóż 
odpowiedź może być bardzo zróżnicowa-
na, np. z ciekawości, dla doznań estetycz-
nych, dla ich poznania, dla odstresowania 
się, jednym słowem – dla zdrowia!  Jak 
w „Ptasim radiu” Juliana Tuwima: „Będą 
ćwierkać, świstać, kwilić, pitpilitać i pim-
pilić (…)”. Na pewno na terenie Wielko-
polskiego Parku Narodowego, a także  
w ogrodach przydomowych usytuowa-
nych w otulinie Parku, zaśpiewają: sikor-
ki, kowaliki, dzięcioły, czyżyki, pleszki, 
rudziki, kosy, sójki, sroki, wróble –  
a gdy się znacznie ociepli, usłyszymy 
być może przepięknie gwiżdżącą wilgę. 
Ten piękny, jaskrawożółty ptak zimuje  
w Afryce. Przylatuje do Polski na prze-
łomie kwietnia i maja, a odlatuje już pod 
koniec sierpnia. Dawniej uważano, że 
wilgi pojawiają się w Polsce na imieniny 
Zofii (15 maja),  wyśpiewując fletowym 
tonem jej imię „Zofija”, i że ich głos zwia-
stuje deszcz. Oprócz zdolności śpiewu, 
ptaki wykazują się dużym bogactwem 
zachowań behawioralnych. Przykładem 
mogą być zaloty w czasie odbywania 
godów, które niekiedy przypominają 
zachowania człowieka. W odróżnieniu 
od samic, samce prezentują się wyjąt-
kowo barwnie, a więc nieco inaczej, niż 
zazwyczaj jest to u ludzi. Kolorowe samce 
przekazują tym sposobem potencjalnej 
partnerce informację, że są silne i zdrowe. 
Podobną rolę jak ubarwienie spełniają 
powietrzne akrobacje wykonywane przez 
samce ptaków drapieżnych. Niekiedy też 
śpiew niektórych ptasich samców może 
być atrybutem podczas zalotów. Wtedy 
potrafią śpiewać całą noc i przekrzyczeć 
swoich rywali. 

Ptaki, to także bar-
dzo sprawni „konstruk-
torzy i budowlańcy”. 
Posiadają umiejętności 
„rzemieślnicze”, dotyczą-
ce budowy gniazd. Na 
terenie WPN żyje mały 
ptaszek – remiz (Remiz 
pendulinus) – „mistrz 
podniebnej konstrukcji”. 
Buduje on kunsztowne 
gniazdo w formie za-
wieszonego koszyczka, 
przypominające rękawicę z jednym 
palcem. W Parku można go spotkać nad 
jeziorami, w strefie brzegowej. Słowo 
pendulinus pochodzi od łacińskiego 
pendulus – wiszący. Gniazdo remiza 
zawieszone jest na cieniutkiej gałązce 
wierzby lub brzozy, ok. 4 metrów nad 
ziemią – niżej, gdy pod nim jest woda 
a wyżej, gdy ląd. Konstrukcja gniazda 
przypomina miękką, workowatą torbę 
z bocznym korytarzem. Jest misternie 
uwita i wypełniona puchem roślinnym  
z kwitnących wierzb i topól. Każdy samiec 
buduje w sezonie po kilka gniazd pod-
dając je ocenie samiczek. Etapy budowy 
gniazd przez remizy zostały odpowiednio 
nazwane: oplecenie, obrączka, koszyczek 
z małymi otworami, kieszeń, gniazdo  
z krótką rurką i gniazdo gotowe. Samce 
budują wiele gniazd w sezonie, a niektóre 
z nich zostają porzucone jeszcze przed 
zakończeniem budowy. Wykończone zo-
stają te gniazda, które odwiedza samica. 
I tu ciekawostka: gniazda remiza były 
wykorzystywane w dawnych czasach 
na pantofle zimowe dla małych dzieci, 
ponieważ były miękkie i wielkością pa-
sowały na dziecięcą stopę. Obecnie ptak 
ten znajduje się pod ochroną prawną 
i nie wolno niszczyć jego gniazd.

Inną godną podziwu cechą  ptaków 
jest występowanie silnych  relacji między 
rodzicami i ich dziećmi, które w wielu 
wypadkach można by określić jako „ser-
deczne”, np. dbanie o potomstwo. Co 
roku ptaki wykonują wiele działań, by 
wyprowadzić lęgi: wybierają bezpieczne 
miejsce do odbycia lęgu, zbierają mate-
riał do budowy gniazda, wysiadują jaja, 
odwracają uwagę samców od miejsc wy-
siadywania jaj przez samice, dostarczają 
pokarm pisklętom. Na opiekę rodziców 
muszą zdać się całkowicie pisklęta tzw. 

gniazdowników. W Wielkopolskim Parku 
Narodowym jest to bardzo liczna gru-
pa ptaków. Należą do niej na przykład: 
dzięcioły, sowy, sikorki, czaple, wró-
ble, pliszki, słowiki, zięby, skowronki, 
kosy, kwiczoły, trzcinniczki, szczygły, 
piecuszki. Pisklęta tuż po wykluciu są 
prawie nagie, niekiedy pokryte puchem. 
Powieki mają zrośnięte, a ich głowy są 
chwiejne i podnoszone z dużym trudem. 
Najbardziej wyspecjalizowaną częścią 
ciała w tej grupie piskląt są ich dzioby, 
które otwierają się niemal bez przerwy, 
a ich wnętrza emanują intensywnymi 
kolorami żółtym lub czerwonym. Otwarte 
„dziubki” działają, jak światła alarmujące, 
które pobudzają rodziców do karmienia 
– szybko, dużo i do celu! Dodatkowo 
pisklęta piszczą w charakterystyczny 
sposób dając sygnał, że są głodne. To 
najbardziej wymagający okres dla pta-
sich rodziców. W bardzo krótkim czasie 
muszą zdobyć i dostarczyć do gniazda 
pokarm dla swoich maluchów. Młodymi 
opiekują się przeważnie oboje rodzice, 
np. u czapli siwej, tuż po wykluciu ro-
dzice podają pisklętom pożywienie do 
dziobów, a gdy podrosną, wypluwają 
je do gniazda. Młode czaple wychodzą  
z gniazda po około siedmiu tygodniach, 
ale przez następne dwa spędzają jeszcze  
w nim noce. Później stają się już 
całkowicie niezależne i samodzielne. 
Następną godną uwagi cechą w zacho-
waniu ptaków jest zdolność  do integra-
cji w działaniu. Dzieje się tak np. przy 
odpędzaniu wroga. Jak u wron - wrzask 
całego stada, bicie skrzydłami, dziobanie, 
powoduje przestraszenie niebezpieczne-
go intruza i wydanie komunikatu: „nie 
chcemy cię tutaj”. 

Każda pora roku jest dla człowieka 
wspaniałą okazją do obserwowania i po-
dziwiania ptaków. W Wielkopolskim Par-
ku Narodowym od wielu lat pojawiające 
się na niebie klucze dzikich gęsi zwiastują 
nadchodzącą jesień. W Parku oprócz gęsi 
zbożowych i białoczelnych ukazują się 
jeszcze klucze: żurawi, kormoranów, 
łabędzi czy kaczek. Przebywając na te-
renie WPN możemy korzystać w każdej 
chwili z bogactwa ornitofauny, która do-
ciera do nas ze wszystkich stron, o ile 
tylko zechcemy otworzyć nasze zmysły 
i przyjąć jej zaproszenie.

Tekst i fot.: mgr Beata Lis,  
Centrum Edukacji Ekologicznej WPN
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kuchnia

Są wakacje, więc nie przesiadujemy 
dużo w kuchni, ale jeżeli już to robimy, 
to z myślą o tym, by przygotować coś 
szalonego dla rodziny lub gości. 

Możemy się wykazać pomysłowością 
i talentem, bo warzyw i owoców jest te-
raz w naszych ogrodach i sklepach od 
wyboru do koloru, więc do dzieła! 

Sierpień jest szczególnie płodny. 
Ciągle jeszcze możemy rozkoszować 
się agrestem, malinami, jeżynami, po-
rzeczkami, brzoskwiniami, morelami  
i jagodami. Pojawiają się też nowe skarby, 
jak choćby śliwki. Dzisiaj podaję prze-
pis na bardzo dobry placek i tu można 
poszaleć z owocami. 

Lato jest bogate w warzywa. Wszyst-
ko, co można, warto schować do słoików. 
Nasze babcie i mamy wekowały wszystko, 
a zimą tylko tup – tup do spiżarki, do 
piwnicy. My też możemy!

Nadszedł czas kiszenia ogórków, ka-
pusty i robienia własnej solonej włosz-
czyzny, lecza z cukinii, kabaczków itp. 

Nie wyobrażam sobie dom,u gdzie na 
stole nie pojawiają się ogórki -to nasza 
tradycja! Tym razem przepis na ogórki 
w innej wersji. Przecież nie boimy się 
nowości, wręcz przeciwnie, jako gospo-
dynie, mamy zaskoczyć domowników.

Budyniowiec owocowy 
(brzoskwiniowy, jagodo-
wy, maliowy, śliwowy)

Ciasto
• 250 g masła
• 2 jajka
• 3 szklanki mąki pszennej 
• 1 szklanka cukru pudru
• 2 opakowania cukru waniliowego
• 2 łyżeczki proszku do pieczenia

Masa budyniowa
• 1 l mleka
• 2 budynie waniliowe (1 budyń = 40g)
• 1 łyżka mąki ziemniaczanej
• 2 łyżki cukru (jeżeli budynie są bez 

cukru, lub lubimy bardziej słodkie 
ciasto)

Owocowo – warzywne szaleństwo 
Dodatkowo
•  kilka świeżych owoców (brzoskwiń, 

malin, borówek)
• cukier puder - do posypania 

Wykonanie
Mąkę należy przesiać z proszkiem do 

pieczenia. Dodajemy: pokrojone masło, 
cukier puder, cukry waniliowe, jajka. 
Szybko zagniatamy gładkie ciasto. Po 
zagnieceniu ciasto zawijamy w folię 
spożywczą i wkładamy na 30 minut do 
lodówki, może tam leżakować dłużej.  
Po tym czasie odkrawamy trzy czwarte 
ciasta i wylepiamy nim dno prostokątnej 
formy do pieczenia o wymiarach 22 × 
32 cm (blachę wykładamy papierem do 
pieczenia).

Budynie i łyżkę mąki ziemniaczanej 
rozpuszczamy w szklance mleka. Pozo-
stałe mleko zagotowujemy z dodatkiem 
cukru. Na gotujące się mleko wlewamy 
mleko z proszkiem budyniowym i cały 
czas - mieszając - gotujemy do uzyskania 
gęstego budyniu. Ciepły budyń wykła-
damy na kruchy spód.

Brzoskwinie lub śliwki kroimy  
w małe kawałeczki i wykładamy na masę 
budyniową. Inne, drobne owoce, takie 
jak maliny czy borówki, wykładamy w 
całości. Na wierzch ciasta kruszymy lub 
ścieramy na tarce pozostałe ciasto. Cia-
sto pieczemy 45 minut w temperaturze 
160 stopni.  Gdy już ostygnie, możemy 
je posypać cukrem pudrem. 

Jeżeli używam dużej blachy, zwięk-
szam ilości składników do „półtorej 
porcji”, a czas pieczenia wydłużam do 
60 minut.

Słoikowe szaleństwo

Ogórki z chili i miodem
• 2kg. ogórków 
• 3 łyżeczki przyprawy chili 
• 3 łyżki miodu naturalnego 

• 2 łyżki soli kamiennej 
• 3/4 szklanki cukru 
• 2 szklanki wody 
• 1 szklanka octu 10% 
• czosnek /na słoik 2 ząbki/ 
• 1 czerwona lub żółta świeża papryka 

(pokrojone paseczki)

Przygotowanie
Umyte ogórki, bez obierania, należy 

pokroić na połówki (większe na ćwiartki). 
Solimy i odstawiamy na ok. 2 godziny, aż 
puszczą sok. Następnie odlewamy sok, 
a ogórki układamy ciasno w słoikach. 
Dodajemy po 2 ząbki czosnku, paseczki 
papryki i 3-4 ziarenka gorczycy. Wszyst-
kie składniki zalewy musimy zagotować 
i gorącą wodą zalewamy ogórki. Nie pa-
steryzujemy, tylko od razu odwracamy 
do góry dnem i pozostawiamy do cał-
kowitego wystudzenia. 

Zawsze robię z podwójnej porcji, bo 
zimą szybko u mnie w domu znikają  – 
jako dobra przystawka do deski z serami 
lub wędlinami.

Smacznego! 
 

Życzy Sołtys Barbalena 
Fot. Arch. Barbary Plewińskiej

Oferty pracy na 
dopiewo.pl

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

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

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

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

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

AM
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Proponuję Państwu jedną z turnie-
jowych potraw naszego Koła Gospodyń 
Wiejskich w Trzcielinie. To danie wy-
kwintne, smaczne i pożywne: duszone 
gęsie udka, z pyzami i modrą kapustą

Duszenie udek

Składniki
•  2 udka gęsi
• 2 łyżki mąki
• 2 łyżki masła
• 2 łyżki brandy
• 1 łyżka oliwy
• 30 dkg małych pieczarek
• 2 cebule czerwona i biała
• 375 ml. ciemnego piwa typu porter
• 1 szklanka bulionu
• 1 liść laurowy
• 2 gałązki rozmarynu
• 2 gałązki natki pietruszki
• 0,5 szklanki śmietany
• 2 ząbki czosnku

Duszone udka gęsie z pyzami
Wykonanie

Nogi gęsi należy oprószyć solą i pie-
przem, następnie mąką. Na małej patelni 
rozgrzewamy oliwę i smażymy na niej 
cebulę przez 5 min. Wlewamy brandy. 
Rozgrzewamy łyżeczkę masła na dru-
giej patelni o grubym dnie, obsmażamy 
udka z obu stron na rumiano. Do nóg 
gęsi dodajemy obsmażoną cebulę razem  
z pozostałym sosem. Zalewamy bulionem 
i piwem. Dodajemy zioła i czosnek. Dusi-
my 1, 5 godziny aż mięso będzie miękkie. 
W trakcie pieczenia mięso przewraca-
my. Na łyżce masła smażymy pieczarki  
w całości W kubeczku dokładnie mie-
szamy śmietanę z kilkoma łyżkami sosu  
z gęsi i wlewamy całość do udek. Mie-
szamy, dodajemy usmażone pieczarki  
i dusimy przez 15 minut pod przykryciem.

Pyzy poznańskie

Składniki
• 0, 5 kg maki pszennej
• 3 dkg drożdży

• 250 ml mleka
• 2 całe jaja
• 1łyżka soli
• 1 łyżeczka cukru
• 2 łyżki roztopionego masła

Wykonanie
W rondelku rozkruszamy drożdże 

z cukrem, 1 łyżką mąki. Zalewamy cie-
płym mlekiem i mieszamy. Zostawia-
my do wyrośnięcia na 10 – 20 minut.  
W dużej misce przesiewamy mąkę, wbi-
jamy jaja, dodajemy wyrośnięte drożdże  
i wlewamy roztopione masło. Wyrabiamy 
ciasto. Zagniatamy w kulkę i odstawia-
my do wyrośnięcia na 60 min. Po tym 
czasie blachę obsypujemy mąką. Ręce 
nacieramy oliwą. Formujemy kuleczki 
z ciasta. Układamy je na blaszce, przy-
krywamy ściereczką i zostawiamy na 
20 min. Gotujemy na parze, na małym 
ogniu, 11 minut

Dodatki
Do wszystkiego dodajemy zasmażaną 

modrą kapustę.

Dorota Ossowska,  
Prezes Koła Gospodyń Wiejskich 

 w Trzcielinie

Wyplatanie wieńców to jeden z naj-
piękniejszych zwyczajów dożynkowych, 
nadal kultywowany na wsi. To sztuka 
i ciężka praca. Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Trzcielinie potrafią wypleść, 
upleść, zapleść każdy wzór. Mimo że do 
dożynek gminnych i parafialnych dzieli 
nas około miesiąc, już teraz powstają 
przypinki dla Dopiewa i wieniec dla 
Lisówek. Kiedy odwiedziliśmy nasze 
gospodynie, zastaliśmy je przy pracy 

nad wieńcem i szykowaniu przypinek. 
Wyplatały, śpiewały i wspominały.

- O wieńcu należy myśleć już wtedy, 
kiedy zboże jest jeszcze zielone, niedoj-
rzałe. Zbieramy zielone kłosy i wieszamy 
je „do góry nogami”. Potem je suszymy. 
Dopiero z takim kłosem można pracować. 
Aby zapleść warkocz ze słomy, należy 
kłosy namoczyć, rozłożyć w całej okaza-
łości, najlepiej w wannie i mokre zaplatać 
– wyjaśnia Dorota Ossowska, szefowa 

Koła Gospodyń Wiejskich z Trzcielina. 
- Zboże, na którym dziś pracujemy 

zostało zebrane w naszej Gminie. Pocho-
dzi z dopiewskich pól. Jeśli coś robimy, to 
robimy to z serca. Każda z nas, Gospodyń, 
ma inne talenty. Lubimy gotować, szyć, 
robić różnego rodzaju ozdoby i wyplatać 
– podsumowuje Prezes KGW. 

Tekst i fot. Joanna Napierała

Gospodynie wyplatają w Trzcielinie
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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 „Powstanie Wiel-
kopolskie i Gmina Dopiewo”. Organiza-
torem wydarzenia jest Gmina Dopiewo. 
Bilety nie trafią do regularnej sprzeda-
ży. Podwójne wejściówki można 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 
w kraju i poza jego granicami. Talent 
zespołu i niebanalne aranżacje zostały 
docenione podczas konkursu „Harmo-
ny Sweepstakes A Cappella Festival” w 
Nowym Jorku (2012 r.) - pierwsza na-
groda i nagroda publiczności. Zdoby-
ciem 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, 

składający się z 4 pełnych energii, 
pasji i wdzięku studentek i absolwen-
tek Akademii Muzycznej w Poznaniu: 
skrzypaczki - Weronika Janik, Eweli-
na Osowska, altowiolistka – Karolina 
Ratajczak oraz wiolonczelistka – Ewa 
Leszczyńska. Grają muzykę klasyczną 
i rozrywkową. Jako kwartet zadebiuto-
wały w 2015 r. u boku Michała Szpaka, 

Koncert Galowy  - zdobądź bilet
z którym reprezentowały Polskę na Eu-
rowizji 2016 w Sztokholmie. Dwukrotnie 
wystąpiły na Festiwalu Piosenki Polskiej 
w Opolu, a ostatnio na Festiwalu „TOP 
of The 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  
Dopiewo i Mażoretki 
Gminy 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 integruje. 
Gra w 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 Czaplicka, a choreografką 
Gabriela Drewniak. 

Adam Mendrala, 
Fot. Archiwa Artystów 

Graf. Michał Juskowiak
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Przed tegorocznymi Gminnymi Do-
żynkami odbyła się niezwykła sesja. Jej 
bohaterami były mieszkające w naszej 
Gminie zwierzęta - m.in.: prosiaczek  
z SPR „Agrofirma” ze Skórzewa, cielaczek 
z Dopiewa, kózki i gęsi z zagrody Państwa 
Czekalskich w Zakrzewie, źrebaczek ze 
stajni „Cwał” w Zakrzewie.

Towarzyszyli im ambasadorowie 
tegorocznego Święta Plonów - przed-
stawiciele dopiewskiej drużyny ultimate 
frisbee BRAVE BEAVERS - Joanna Jurga 
i Michał Schiller. 

Prezentujemy kilka fotek z tego 
wyjątkowego spotkania. Dziękujemy 
za pomoc właścicielom zwierząt i tym,  
dzięki którym trafiliśmy do nich z naszym 
aparatem.

AM,  
fot. Michał Juskowiak

Sesja ze 
zwierzakami
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Wywiad z zespołem Classic, który 
2 września 2018 r. wystąpi w Dopiewie 
podczas „Gminnych Dożynek”.

Lata 90. to szczyt popular-
ności muzyki disco polo. Wtedy 
poznaliśmy zespól Classic i jego 
największe hity : „ Jolka Jolka”, 
„Warto żyć”, „Hej, czy Ty wiesz”. 
Jak dzisiaj jest z popularnością? 
Odczuwacie jakąś różnicę? 

- Dla nas nie ma różnicy, jest nadal 
tak samo. Może wśród naszej publicz-
ności jest więcej osób w naszym wieku, 
ale to Ci sami ludzie, którzy bawią się 
przy naszych piosenkach, jak kiedyś. 
Przy tych starszych i przy nowych, które 
powstają współcześnie. My przy okazji 
bawimy się razem z naszymi fanami.

Zespól od początku istnienia 
ewoluował, zmieniał swój skład. 
Czy możecie powiedzieć, że jest to 
dziś dobrze naoliwiona, muzyczna 
machina ? 

- Classic dziś to firma, taka korpo-
racja. Każdy wie, co ma robić i za co jest 
odpowiedzialny. Jest nas 10 osób, a tylko 
6 występuje na scenie. Trzon zespołu to 
Robert i Mariusz, reszta muzyków się 
zmienia. Próbują swoich sił we własnych 
projektach, ktoś rezygnuje niekiedy  
z innych przyczyn, ale jesteśmy jednym 
teamem i rozumiemy się bez słów.

Możecie pochwalić się sporym 
dorobkiem artystycznym. Na Wa-
szym koncie jest 12 wydanych al-
bumów, koncertowaliście na całym 
świecie, byliście gośćmi wielu au-
dycji telewizyjnych. Jakie są Wasze 
plany na przyszłość? Czym jeszcze 
zaskoczycie swoich fanów?

- To bardzo ciężkie pytanie. Przede 
wszystkim chcemy być sobą, nie zamie-
rzamy zmieniać się pod wpływem ko-
niunktury. Chcemy grać cały czas taką 
„classicową nutę” i zachować dystans, 
do siebie i do rzeczywistości. Obecnie 
pracujemy nad naszą płytą jako Boys & 

Classic - mamy nadzieję, że uda się ją 
wkrótce skończyć. 

Które z wyróżnień, nagród mu-
zycznych, jakie otrzymaliście, są 
dla Was najważniejsze?

- Wszystkie są ważne, ale chyba naj-
bardziej cenimy te, które świadczą o tym, 
że uszczęśliwiamy ludzi. Uśmiechnięte 
twarze i radość,  to dla nas największa 
nagroda i podziękowania. Zagraliśmy 
jakiś czas temu koncert dla ludzi z DPS-
-u.  Zagraliśmy także na spotkaniu  
z trudną młodzieżą w Katowicach. Radość 
uczestników tych wydarzeń  są dla nas 
największym wyróżnieniem.

Za co według Was ludzie kochają 
disco polo ? 

- Za prostotę, za melodię, za teksty po 
polsku i szczerość artystów, którzy stoją 

Życie jak ciągła impreza

na scenie. Publiczność doskonale wie  
i czuje, gdy ktoś jest naturalny i szczery.

Jakie jest Wasze największe 
muzyczne marzenie ? 

- Marzeń mamy wiele. Przede wszyst-
kim chcielibyśmy grać przez następne 
25 lat i tworzyć dobre piosenki, które 
staną się hitami.

Jakie utwory na pewno usły-
szą fani, którzy przyjdą na Wasz 
koncert do Dopiewa 2 września? 

- Oczywiście wszystkie „ever greeny” 
i nasze nowości. Nie zabraknie: „Ja dla 
Ciebie, Ty dla mnie”, „Miłość gorąca jak 
ogień”, „To nie przyjaźń, tylko miłość”. 

Spędzacie mnóstwo czasu  
w trasie koncertowej. Jak relaksuje 
się zespół? Macie w ogóle czas na 
odpoczynek ?

- Od maja do września jest ciężko, ale 
jak tylko możemy, staramy się znaleźć 
odrobinę wolnego czasu. Każdy potrze-
buje odrobinę samotności i spokoju. Poza 
tym nasze życie jest jak ciągła impreza, 
więc chyba to też nas w jakiś sposób 
relaksuje. 

Do zobaczenia w Dopiewie na 
placu gminnym podczas „Gmin-
nych Dożynek”. Może kilka słów 
na zachętę dla dopiewskiej pu-
bliczności? 

- Moi kochani, my będziemy na 
pewno! Was też nie może zabraknąć. 
Do zobaczenia!

Rozmawiał: Łukasz Mańczak, 
 GBPiCK w Dopiewie

Fot. Archiwum Classic
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Cieszymy się z każdego występu

Wywiad z zespołem „Power Play”, 
który 2 września 2018 r. wystąpi w Do-
piewie podczas „Gminnych Dożynek”.

Jak długo zespół Power 
Play istnieje na scenie? Ja-
kie były Wasze początki? 
- Zespół powstał w 2001 r. Początki ze-
społu były podobne do początków więk-
szości grup z naszego nurtu muzyczne-
go. Zaczynaliśmy od grania wszelakich 
imprez okolicznościowych. Z biegiem 
czasu zaczęliśmy tworzyć autorską mu-
zykę, co pozwoliło nam wypłynąć na 
„szerokie wody”.

Podbiliście swoimi przebo-
jami wiele serc. Jaki jest Wa-
szym zdaniem przepis na hit? 
- Nie ma przepisu na hit. Nigdy nie wiado-
mo, jaka piosenka nim się stanie. Gdyby 
istniała recepta na hit, sprawa byłaby 
prostsza, ale tak nie jest. Przykładem 
piosenki, która stała się ogromnym hitem, 
czego nikt się absolutnie nie spodziewał, 
był utwór „Despacito”.

Spędzacie w trasach koncerto-
wych mnóstwo czasu. Jak regene-
rujecie się w czasie wolnym?

- Staramy się jak najwięcej spędzać 
czasu z rodziną. Dodatkowo każdy z nas 
uprawia jakiś sport, co pozwala nam 
utrzymywać dobrą formę.

Czujecie się gwiazdami mu-
zyki disco polo? Wasze teledyski 
mają w Internecie miliony odsłon. 

- W jakimś stopniu na pewno czujemy 
się jak gwiazdy. To jest miłe być zna-
nym i rozpoznawanym, aczkolwiek na 
nasz sukces pracowaliśmy bardzo długo  
i dzięki temu zdołaliśmy uniknąć ude-
rzenia tzw. „wody sodowej”.

Jakie są największe osią-
gnięcia zespołu? 
- Za największy nasz sukces uwa-
żamy wciąż wzrastającą liczbę 
fanów i przyjaciół zespołu. Poza 
tym każda piosenka, która staje 
się hitem, jest dla nas także wiel-
kim sukcesem i wyróżnieniem.

Popularność ma także drugą stro-
nę medalu. Odczuliście to kiedyś? 
- Na szczęście ta ciemna strona popu-
larności na razie nas nie dotyka, a sama 
rozpoznawalność daje nam dużo radości 
i satysfakcji. 

Czy potraficie policzyć, ile kon-
certów zagraliście do tej pory? Wasz 
kalendarz jest wciąż zapełniony. 
- Faktycznie zagraliśmy już setki, może 
tysiące koncertów. Nie prowadzimy sta-

tystyk. Cieszymy się z każdego występu, 
z każdego spotkania z naszymi fanami 
i ludźmi, którzy lubią disco polo.

Co chcielibyście powiedzieć 
fanom, którzy przyjdą na Wasz 
koncert 2 września w Dopiewie? 
- Po pierwsze bardzo serdecznie za-
praszamy, po drugie gwarantujemy, że 
wszystkich, którzy wybiorą się do Dopie-
wa na nasz koncert podczas „Gminnych 
Dożynek”, czeka wyśmienita zabawa. 
Warto zatem pojawić się na placu gmin-
nym w Dopiewie 2 września i śpiewać 
razem z nami.

Jakie są Wasze dal-
sze plany na przyszłość?  
- Wciąż się rozwijamy. Piszemy kolejne 
utwory, nagrywamy teledyski i wyda-
jemy płyty. Na razie to się na pewno 
nie zmieni. 

Rozmawiał: Łukasz Mańczak, 
 GBPiCK w Dopiewie

Fot. Archiwum Power Play
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Teren przed Biblioteką i Centrum 
Kultury w Dopiewie wzbogacił się o atrak-
cje dla dzieci. Są to 3 gry podwórkowe: 
Abecadło, Twister i Lustro. Oczywiście 
z nowości mogą także śmiało korzystać 
osoby dorosłe. 

Od teraz wizyta w GBPiCK jest jesz-
cze fajniejsza. Do zabawy można uży-
wać swoich smartfonów, korzystając  
z aplikacji dostępnych pod kodami QR. 
O zasadach i wariantach gier informują 
tabliczki.  Instrukcje są też dostępne na 
stronie wwxxxxxxxdop.pl.

To nie koniec niespodzianek - nieba-
wem wokół budynku GBPiCK pojawią się 
kolejne, atrakcyjne obiekty. Zapraszamy!

Tekst i fot. GBPiCK w Dopiewie 

Zagraj przed Biblioteką 

Doły Konarzewskie są stałym miej-
scem dorocznych letnich festynów,  
w których chętnie biorą udział miesz-
kańcy Konarzewa i okolic. Miejsce to 
zyskało atrakcyjne oblicze, dzięki re-
alizacji projektu „Zielone Zacisze”, co 
było efektem aktywności mieszkańców 
Konarzewa w I edycji  Dopiewskiego Bu-
dżetu Obywatelskiemu. 

Festyny zawsze służą rozrywce, 
integracji i aktywizacji mieszkańców. 
Tak było i tym razem. Tegoroczny fe-
styn miał miejsce 9 czerwca. Pogoda 

Festyn w Dołach dopisała, uczestnicy festynu spędzili 
czas zdrowo i rodzinnie. Każdy mógł 
znaleźć dla siebie coś atrakcyjnego. 
Były dmuchańce, trampoliny, basen  
z piłeczkami, występy dzieci i młodzieży 
na scenie i na trawie. Był grill i kawia-
renka polowa. Można było wziąć udział w 
zabawach i zawodach sprawnościowych, 
skorzystać z animacji przygotowanych 
przez rozśpiewane animatorki. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się przygo-
towane przez rodziców słodkie wypieki  
i punkt porad zdrowotnych z możliwością 
pomiaru ciśnienia i zawartości cukru we 
krwi. I tutaj dojechało „Mobilne Muzeum 
Powstania Wielkopolskiego”, budząc 

niemałe zainteresowanie młodszych 
i starszych konarzewian. Wieczorem 
przyszedł czas na zabawę taneczną pod 
chmurką z muzyką na żywo.

Organizatorami wydarzenia były So-
łectwo Konarzewo i Szkoła Podstawowa 
im. Henryka Sienkiewicza 

Tekst i fot. Beata Spychała 
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Doroczny festyn rodzinny odbył się w 
Szkole Podstawowej im. Marii Konopnic-
kiej w Dopiewcu. Zorganizowany został 
przy współpracy Rady Pedagogicznej, 
Rady Rodziców i Sołectwa Dopiewiec. Na 
uczestników czekało w sobotę 9 czerwca 
2018 r. wiele atrakcji i niespodzianek. 
Wśród nich nie zabrakło konkursów 
z nagrodami - m.in. na najładniejszy 
zamek z piasku, czy na najładniejszą 
postać z surowców wtórnych. Odbyły 
się też zawody sportowe, w tym mecz 
piłki nożnej. Można było skorzystać  
z dmuchanych zamków, malowania twa-
rzy i skosztować pysznych ciast.

Wakacyjny festyn przy szkole
Na każdego małego uczestnika fe-

stynu czekała miła niespodzianka. 
W te gorące popołudnie uczestników 

festynu schładzała wodą Ochotnicza Straż 
Pożarna. Można było również odwiedzić 

mobilne Muzeum Powstania  Wielkopol-
skiego. Serdecznie dziękuję wszystkim 
zaangażowanym w organizację festynu. 

Aleksandra Maryanowska - Naja, 
Dyrektor SP w Dopiewcu
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Zborowo na sportowo 

Niedziela (05.08.) 
na „Owocowej Plaży” 
w Zborowie upłynęła 
pod znakiem pięknej 
pogody i dobrej zaba-
wy. Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji po 
kolejny zorganizował 
imprezę z cyklu „Zbo-
rowo na sportowo”. 

Na uczestników, 
zarówno tych młod-
szych, jak i starszych, 
czekało mnóstwo 
atrakcji. Przeprowa-

dzony został „Owocowy Turniej Piłki 
Nożnej Plażowej”, który zintegrował 
plażowiczów. 2 zespoły na 3 startują-
ce zostały dobrane „na gorąco” w dniu 
imprezy spośród obecnych na „Owo-
cowej Plaży”. Odbył się też „Owocowy 
Turniej Siatkówki Plażowej”. Udział  
w nim wzięło 8 par, które rozegrały mię-
dzy sobą bardzo widowiskowe i pełne 
poświęcenia mecze. 

Równolegle przeprowadzone zostały 
konkursy i animacje z nagrodami dla 
najmłodszych. Największą popularnością 
cieszyła się bitwa na balony wypełnio-
ne wodą. Warsztaty Zumby odbywały 
się 3-krotnie w ciągu dnia, z różnymi 
instruktorami – wprawiając w ruch nie 
tylko panie. 

Cieszymy się, że pogoda, a tym 
samym frekwencja, podczas imprezy 
dopisała. Zwycięzcom serdecznie gra-
tulujemy. Zapraszamy na kolejne wy-
darzenia organizowane przez GOSiR 
Dopiewo. Do zobaczenia!

Tekst i fot. Marta Smelka,  
GOSiR Dopiewo

Od początku wakacji mieszkańcom 
Gminy Dopiewo i wszystkim odwiedza-
jącym tereny rekreacyjno- sportowe na 
„Owocowej Plaży” w Zborowie służą nowy 
plac zabaw i siłownia plenerowa.

Plac zabaw projektowano i wyko-
nywano według najnowszych trendów 
i standardów, by był bezpieczny, zachęcał 
najmłodszych do aktywności. Zestaw 
zabawowy w formie statku idealnie 
wkomponowuje się w otoczenie plaży, 
a rozmaite zestawy w konwencji owo-
cowej uzupełniają całość. 

Przy placu zabaw powstała siłownia 
plenerowa. Każda osoba, gotowa do ak-
tywności fizycznej na świeżym powietrzu, 
znajdzie tu coś dla siebie. Zainstalowane 
urządzenia oferują szeroką gamę ćwi-
czeń, poprawiających sprawność różnych 
partii ciała.  Na placu pojawiły się też 
elementy małej architektury - ławki  
i kolejny stół szachowy. 

Owocowa plaża to miejsce przy-
jazne rodzinom, gdzie każdy znajdzie 
coś dla siebie.  Nowe wyposażenie to 
kolejna zachęta do ucieczki od zgiełku. 
Zapraszamy do korzystania z terenów 
rekreacyjno - sportowych w Zborowie 
nad jeziorem Niepruszewskim. „Owo-
cowa Plaża” to propozycja zarówno dla 

Nowości na plaży
poszukujących aktywności nad wodą 
jak i doskonałe miejsce dla tych, którzy 
preferują kąpiele wodne i słoneczne lub 
chcieliby nadrobić za-
ległości książkowe – 
lekturze sprzyja cień 
trzcinowych daszków 
przy brzegu. Są tu 
boiska do siatkówki, 
piłki plażowej ręcznej  
/ nożnej, małe boisko 
do koszykówki i nowa 
siłownia plenerowa. 
Pasjonaci sportów 
wodnych mogą sko-

rzystać z wypożyczalni desek SUP  
w każdy słoneczny dzień od wtorku do 
niedzieli.  

Tekst i fot. Tomasz Knij, 
GOSiR Dopiewo
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8 młodych szachistów Korony Za-
krzewo wzięło udział w Drużynowych 
Mistrzostwach Polski Juniorów 2018 – 
II Liga, które odbyły się w Szczyrku w 
dniach 20-29 lipca 2018 r.  Zespół ukoń-
czył II Ligę na 21 pozycji na 36 zespołów, 
co dało mu utrzymanie się i możliwość 
walki do I ligi w przyszłym roku. 

Liga składała się z 11 meczów.  By-
liśmy rozstawieni z numerem 31 na 36 
drużyn. W sobotę podjęliśmy RzKSz 
Rzeszów - nasz pierwszy przeciwnik 
okazał się zbyt silny i nas pokonał 4-2.  
W drugiej rundzie gładko wygraliśmy  
z UKS Czternastka II Warszawa 4,5-1,5, 
co dodało nam skrzydeł i pokazało że 
można ogrywać dużo silniejsze zespoły. 
Trzecią rundę zremisowaliśmy, a kolejne 
trzy rundy, niestety, przegraliśmy. Klub 
i Gminę Dopiewo reprezentowali: Hu-

Koroniarze bliżej szczytów
bert Niemier, Kamil Cha-
czyński, Szymon Tadych, 
Jan Skrzypiński, Olgierd 
Tadych, Martyna Niemier, 
Sara Gać-Mytych i Paulina 
Woźniak. Towarzyszyli im 
trenerzy: Katarzyna Hu-
chwajda i Dominik Pędzich. 

- W połowie turnieju 
stanęliśmy przed pyta-
niem: Czy damy radę się 
utrzymać? Byliśmy w trud-
nej sytuacji. Trafiliśmy na  
dużo silniejszych przeciw-

ników. Nikt nie był zadowolony z sytu-
acji, ale się nie poddaliśmy i chcieliśmy 
walczyć dalej. Trud zespołu się opłacił 
bo wygraliśmy 3 z 5 rund, a pozostałe  

2 zremisowaliśmy - mówi Hubert Nie-
mier, kapitan zespołu.

Bez względu na sytuację, w zespole 
panowała dobra atmosfera, działająca 
motywująco na zawodników. - Jej se-
kretem były wspólne wieczorne spotka-
nia, poranne rozgrzewki, biegi i zabawy  
w berka lub „zaklepywankę”. To wszyst-
ko pozwalało nam oderwać się na kilka 
chwil od szachów, żeby później do nich 
wrócić ze zdwojoną siłą -  mówi Martyna 
Niemier, starsza juniorka KS Korona 
Zakrzewo.  

Wszystkich zawodników cieszy 
sukces, jednak nie zamierzają spocząć 
na laurach, bo wkrótce kolejne ważne 
turnieje. Wszyscy ciężko pracowali na 
21 miejsce na koniec ligi. Nie udałoby się 
go wywalczyć bez przygotowań i analiz, 
bez pracy z trenerami.

Projekt został dofinansowany ze 
środków publicznych Gminy Dopiewo.

Hubert Niemier,  
Zawodnik i Kapitan  

KS Korona Zakrzewo

Fot. Katarzyna Huchwajda

Juniorki UKS „Pantery” Dopiewo 
zdobyły drugie miejsce podczas Mię-
dzynarodowego Turnieju Piłki Ręcznej 
w Teramo, we Włoszech. Turniej ma za 
sobą wspaniałą 46-letnią historię. Biorą 
w nim udział drużyny z całego świata.  

W tegorocznej edycji do rywalizacji 
stanęło 120 zespołów. 

W fazie grupowej na „Pantery”  
z Dopiewa nie było mocnych. Dopiero 
Bułgarkom udało się pokonać nasz ze-
spół. Panterki zakończyły fazę grupową 

na pierwszym miejscu. Byliśmy na czele 
tabeli z 11 zespołami, co napawało dumą 
cały sztab i motywowało do walki. 

Decydująca była jednak runda fina-
łowa. W półfinale dziewczęta zrewan-
żowały się Bułgarkom i wygrywamy  
z nimi zdecydowanie 16:11, awansując do 
finału turnieju w naszej kategorii - był 
to najlepszy mecz naszych zawodniczek 
na tym turnieju. 

Mimo pełnej mobilizacji przed fi-
nałem, nie wszystko poszło po myśli na 
boisku. Przy pełnych trybunach i dopingu 
„Polska - Polska” Panterki  przegrały  
z zespołem z Portugalii – „Juventude 
Mar” 14:24. Był to ich najsłabszy mecz 
dopiewianek na tym turnieju. Podopiecz-
ne Pawła Wolnego są jednak szczęśliwe, 
bo uzyskały drugie miejsce w między-
narodowym turnieju – a to imponujący 
wynik, który dostarczył całej ekipie UKS 
„Pantery” Dopiewo mnóstwo radości. 

Wręczenie pucharu podczas ceremo-
nii zamknięcia było wzruszające. Nasze 
zawodniczki wzięły udział w paradzie 
drużyn ulicami Teramo.  Poza turnie-
jem znalazły czas na kąpiel w Adriatyku  
i wycieczkę do aquaparku. 

Włoski sukces szczypiornistek
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Kolejne emocje naszych zawodniczek 
i następne plany przed nimi. 

Dziękujemy wszystkim Partnerom, 
którzy wspierają UKS „Pantery” Dopiewo 
za wsparcie. 

Wyjazd był dofinansowany e środków 
publicznych Gminy Dopiewo.

Wyniki meczów, jakie rozegrały UKS 
„Pantery” Dopiewo z:
• H. Fiorentina (Włochy) 22:2
• Virum Sorgenfri (Dania) 21:10
• Chenois Geneve (Szwajcaria) 18:7
• Phoenix Libreville (Gabon) 22:6
• Juventude Mar (Portugalia) 15:13 
• Lanester (Francja) 20:15

• HC Haskovo 
(Bułgaria) 14:16 

• Pays Riolais 
(Francja) 16:9

• NHC Teramo 
(Włochy) 6:0 walkower

• Saint Petersburg (Rosja) 16:14
• HC Haskovo (Bułgaria) 16:11 półfinał
• Juventude Mar (Portugalia) 14:24 

finał

Paweł Wolny, Trener UKS 
„Pantery” Dopiewo

Fot. Archiwum UKS  
„Pantery” Dopiewo

Stypendyści Nadzieja sportu:  
Bogna Nowak 

Dyscyplina: taekwondo olimpijskie. 
Klub: AZS OŚ Poznań. Mieszkanka Skó-
rzewa. Data urodzenia: 6 marca 2004 
r. Obecna szkoła: SP nr 2 im. I.J. Pade-
rewskiego w Skórzewie. Stypendystka 
Gminy Dopiewo od 2 lat.

Co uważasz za swój największy 
sukces? 

- Najwięcej satysfakcji dało mi zdo-
bycie 3 medali na turnieju rangi Mi-
strzostw Polski.

Z jakich osiągnięć jesteś naj-
bardziej dumna?

-Jestem trzykrotną medalist-
ką Ogólnopolskiej Olimpiady Mło-
dzieży, zdobyłam wiele medali  
z zawodów rangi Pucharu Polski. Przez 
wiele lat należałam do kadry wojewódz-
twa 

Wielkopolskiego w Taekwondo 
Olimpijskim.

Na co przeznaczysz stypen-
dium? 

- Na pokrycie części kosztów, jakie 
niesie ze sobą uprawianie sportu.

W jakich imprezach sportowych 
wzięłaś udział od momentu przy-

znania tegorocznego stypendium?
- Niestety, z powodu operacji ominęło 

mnie kilka imprez sportowych, jednak 
pojawiłam się na międzynarodowych 
zawodach w Berlinie, zawodach Pucha-
ru Polski w Ostrowcu Świętokrzyskim  
i w Olecku, gdzie zajęłam III miejsce.

Jak spędzasz czas wolny? 
- Spotykam się z przyjaciółmi, czy-

tam książki i pływam na desce Stand 
Up Paddle.

Nadzieja sportu:  
Filip Piątkowski 

Dyscyplina: koszykówka. Młodzie-
żowy Klub Koszykówki „Pyra” Poznań. 
Mieszkaniec Skórzewa. Data urodzenia: 
4 czerwca 2003 r. Uczeń SP nr 2 im. I.J. 
Paderewskiego w Skórzewie. Stypendysta 
Gminy Dopiewo od 2 lat.

Osiągnięcia: 
Srebrny medal – Ogólnopolska Olim-

piada Młodzieży 2016
Złoty medal – Ogólnopolska Olim-

piada Młodzieży 2017
Co uważasz za swój największy 

sukces?
fot. Archiwum Bogny Nowak

36 sierpień 2018



sport

- Uprawiam sport drużynowy, 
więc moimi sukcesami są sukcesy 
zespołu, którego jestem ogniwem. To 
na pewno kwalifikacja do kadry wo-
jewództwa i zeszłoroczny złoty medal  
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 
w Wieliczce. 

Na co przeznaczysz stypen-
dium? 

- Na wydatki związane z koszykówką 
i obozy sportowe. Moi rodzice wydają  
w ciągu roku całkiem sporą kwotę na 
to, żebym mógł rozwijać swoje zainte-
resowania.

Jak spędzasz czas wolny?
- Uprawianie koszykówki zajmuje mi 

sporo czasu, ale znajduję parę chwil na 
dzielenie pasji sportowych z tatą. Czę-
sto wyjeżdżamy pokibicować na mecze 
i to nie tylko koszykówki. Spotykam się  
z kolegami i gram na konsoli. Lubię też 
podróże.

W jakich imprezach sportowych 
brałeś udział od momentu przy-
znania tegorocznego stypendium?

- Razem z moją drużyną walczyliśmy 
o awans do ćwierćfinałów Mistrzostw 
Polski. Niestety, w tym roku się nie 
udało, ale wierzymy, że za rok będzie 
lepiej. Zaczęliśmy już ciężko pracować, 
aby osiągnąć ten cel. 

Nadzieja sportu:  
Maciej Kasprzyk

Dyscyplina: wioślarstwo. Klub; „Po-
snania” Poznań. Mieszkaniec Dąbrowy. 
Data urodzenia: 2 lutego 2001 r. Uczeń 
Liceum Mistrzostwa Sportowego w Po-
znaniu. Stypendysta Gminy Dopiewo 
od tego roku.

Osiągnięcia: 
• reprezentant Polski w wioślarstwie, 

2017.
• II miejsce w „Olimpic Hopes”, Brno 

2017.
• I miejsce na „Ogólnopolskiej Olim-

piadzie Młodzieży”,  Kruszwica 2017 
(„4” bez sternika).

• III miejsce na „Ogólnopolskiej Olim-
piadzie Młodzieży”,  Kruszwica 2017 
(„2” bez sternika).

• V miejsce na Międzynarodowych 
Regatach w Brnie  („4” bez sternika).

Co uważasz za swój największy 
sukces? 

- Miejsce w kadrze Polski, reprezen-
towanie kraju na „Turnieju Nadziei Olim-
pijskich” w Brnie  i zdobycie II miejsca 
w tych zawodach.  

Na co przeznaczysz stypen-
dium? 

- Na  suplementy diety, odzież spor-
tową, wydatki związane z wyjazdami 
na obozy sportowe.

Jak spędzasz czas wolny? 
- Zazwyczaj odpoczywam po cięż-

kich treningach i nadrabiam zaległości 
szkolne. Znajduję troszkę czasu na pły-
wanie, jazdę na deskorolce i rowerze. 
Uwielbiam uwieczniać otaczający mnie 
świat w postaci fotografii.

W jakich imprezach sportowych 
brałeś udział od momentu przy-
znania stypendium?

-  W „Centralnych Regatach Kontro-
lnych”, Poznań 2018, na których zająłem 
II miejsce.

Rozmawiał: Tomasz Knij

Seniorzy na spartakiadzie Grupa seniorów z Kluby Seniora „Pro-
myk” reprezentowała naszą Gminę 6 lipca 
2018 r. w spartakiadzie, zorganizowanej 
przez GOK i GOSiR w Komornikach. 
Na komornickim stadionie spotkały się 
drużyn: Komornik, Lubonia, Dopiewa, 
Poznania, Krzykosa i Sierakowa. Gościem 
specjalnym spartakiady był Szymon 
Ziółkowski polski lekkoatleta, młociarz, 
mistrz olimpijski i mistrz świata. 

Była to już VIII edycja sportowego 
święta. Zawody te, jak co roku, miały 
wspaniałą oprawę, uroczysty charakter, 
niesamowity klimat i przyjazną atmos-
ferę. Liczy się nie tylko zwycięstwo, ale 
nade wszystko możliwość spotkania  
z drugim człowiekiem o podobnych 
zainteresowaniach. Zawodnicy mie-
li do wyboru 3 konkurencje, spośród 
następujących: piramida caro, rzut do 
kosza, bieg z jajkiem, rzut do tarczy, rzut 
kaloszem, wyciskanie ciężarków na czas, 
bieg w goglach, czy rzut ringiem. Każda 

fot. Archiwum Filipa Piątkowskiego

 fot. Archiwum Macieja Kasprzyka
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z konkurencji cieszyła się olbrzymim 
zainteresowaniem, ponieważ każdy 
chciał stanąć na podium. Ostatecznie 
nasza drużyna wywalczyła 8 medali. 
Gratulujemy! 

Tekst i fot. GBPiCK Dopiewo

Płocki Talerz zdobyty!
Po raz czwarty Bobry z Dopiewa 

zagrały na Płockim Turnieju „Ależ Ta-
lerz”. Tym razem reprezentowały nas 
2 składy: Brave Beavers (1 miejsce)  
i Young Brave Beavers (6 miejsce). Była 
to kolejna okazja do przetestowania się 
w grze z 10 drużynami z całej Polski 
przed kwalifikacjami i turniejami rangi 
mistrzowskiej.

Najlepsi z Talerzem
Podczas 2 dni na boisku rządził star-

szy zespół Bobrów. Na 7 meczów rywa-
lizacji, w drodze do finału, odnotował 
tylko 1 przegraną -  z warszawską drużyną 
RJP, z którą wygrał w meczu finałowym, 
sięgając po raz pierwszy po-„Płocki Ta-
lerz” - główne trofeum turnieju.

Zbierają doświadczenia
Młodszy skład Bobrów wziął udział 

w płockim turnieju po raz pierwszy. 
Rozpoczął od 2 zwycięstw, pokonując 
gospodarzy - „Mad Hatteras” i łódzki 
„042”. Kolejne spotkania były mniej po-
myślne. Mimo waleczności, młodszym 
Bobrom nie udało wygrać „4-hands”z 
Warszawy i „2 Obvious” z Bielska –Białej. 
Młodzież ukończyła rywalizację grupową 
pierwszego dnia na 3 miejscu. Drugi 
dzień rozpoczęła od przegranego spo-
tkania ze starszymi Bobrami. Walkę  
o 5 miejsce stoczyli ponownie z ”4-hads”, 
znów ustępując rywalom.  Ostatecznie 
„Young Brave Beavers” uplasował się na 
6 miejscu wśród 10 startujących drużyn. 

Eksperyment
Ależ Talerz był ostatnim sprawdzia-

nem przed turniejami mistrzowskimi. 
Był też okazją do zgrania z zawodnika-
mi drużyny 9-hills. Rycerze z Chełmna  
w tym roku zostali wypożyczeni do dru-
żyn Brave Beavers – mamy nadzieje, że 
ten eksperyment przyniesie zaskakujące 
efekty. We wrześniu czekają nas Młodzie-
żowe i Seniorskie Mistrzostwa Polski. 

Występy Brave Beavers na „Ależ Ta-
lerz”: 2014 – 4 miejsce, 2015 – 5 miejsce, 
2016 – 4 miejsce, 2018 – 1 i 6 miejsce.

Wyjazd był współfinansowany ze 
środków publicznych Gminy Dopiewo.

Tekst i fot.  
Michał Juskowiak
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28 zawodników zespołów Brave 
Beavers, przez 8 dni przygotowy-
wało się na obozie szkoleniowym 
do mistrzostw. Na boisku spędzili 
24 godziny, pokonując biegiem 30 
km i marszem 20 km. 

Pod koniec lipca podopieczni 
Fundacji Brave Beavers uczestniczy-
li w obozie szkoleniowym w Świdni-
cy. Celem wyjazdu na na Dolny Śląsk 
było przygotowanie do zbliżających 
się turniejów mistrzowskich. Praca 
nie poszła na marne - Bobry awan-
sowały do seniorskich Mistrzostw 
Polski Mixed z 1 miejsca w turnieju 
kwalifikacyjnym regionu północ-
nego, który odbył się 11 sierpnia  
w Stargardzie Gdańskim. O 4 miej-
sca premiowane awansem rywalizo-
wało 8 zespołów. Następny spraw-
dzian w drugi weekend września w 
Opalenicy, gdzie rywalizować będą z 
16 najlepszymi zespołami w Polsce. 

Wakacyjnie w Świdnicy Młodszy zespół przygotowywał się 
do wali o tytuł młodzieżowego Mistrza 
Polski. Czy tytuł sprzed 3 lat powróci do 

drużyny z Gminy Dopiewo, prze-
konamy się 1 września w Płocku. 

Oprócz treningów biegowo-
-rzutowych, nie zabrakło trenin-
gów wytrzymałościowych czy 
kondycyjnych, które obyły się  
w malowniczym „Parku Central-
nym” i nad zalewem z tamą. Pogoda 
dopisywała, więc nie zabrakło czasu 
na rekreacje i odpoczynek w świd-
nickim basenie i na ognisko przy 
pałacu w Makowicach. Dodatkowo 
w tym roku przygotowaliśmy autor-
ską grę miejską, która z uśmiechami 
na twarzy pozwoliła lepiej poznać 
Świdnicę - miasto wpisane na listę 
UNESCO. 

Wyjazd był  współfinansowa-
ny ze środków publicznych Gminy 
Dopiewo i wspierany przez firmę 
Marmite.

Michał Juskowiak 
Fot Adrianna Kostecka
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Gmina Dopiewo jest na portalach społecznościowych.
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