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Powstanie Wielkopolskie lat 1918 
- 1919, którego 100. rocznicę wybuchu 
świętujemy w tym roku, ma swoją wielką 
historię, powszechnie w Wielkopolsce 
znaną, ale ma też historie mniejsze - 
gminne, składające się na całość, mniej 
dostępne w przekazach ogólnych. Warto 
pamiętać o naszej historii, związanej 
z tym wydarzeniem, a także ją pogłębiać.

Mieszkańcy Gminy Dopiewo zapisali 
niejedną chlubną kartę w dziejach Po-
wstania Wielkopolskiego, które zadecydo-
wało  o zachodniej granicy odradzającego 
się państwa polskiego. 28 grudnia 1918 r., 
czyli dzień po wybuchu Powstania w Po-
znaniu, ppor. Andrzej Kopa (1879 -1956), 
mieszkaniec Trzcielina w Gminie Dopie-
wo, przeprowadził zbiórkę powstańczą. 
Na plac przy stacji kolejowej w Dopiewie 
stawiło się  1000 mężczyzn – członków 
powiatowej Straży Ludowej i ochotników 
z Powiatu Zachodnio – Poznańskiego. 
Starszych i młodzież Kopa odesłał do 
domów, a z 800 - mających za sobą do-
świadczenie w armii pruskiej - stworzył 
karny i dobrze wyszkolony oddział. Skła-
dał się on z 5 kompanii i był pierwszym, 

Powstańcza karta
który posiadał własny sztandar - już od 
29 grudnia 1918 r.

Pełniąc od 12 listopada 1918 r. funkcję 
komendanta Straży Ludowej w Powiecie, 
Andrzej Kopa pozyskał legalną drogą, od 
komendanta policji pruskiej w Poznaniu, 
250 karabinów, wraz z amunicją. Dzięki 
temu jego później utworzony oddział 
zyskał uzbrojenie. Po rozmowie z Kopą 
już 12 listopada 1918 r., a więc przed 
wybuchem Powstania, posterunek na 
trakcie bukowskim, celem rozbrajania 
Niemców, utworzyli Brezowie z Więc-
kowic. Oddział z Dopiewa powiększał 
uzbrojenie podczas późniejszych walk. 

Część powstańców z Dopiewa weszła 
w skład oddziałów, które w nocy z 5 na 
6 stycznia 1919 r., pod dowództwem An-
drzeja Kopy, zdobyły lotnisko w Ławicy,  
obiekt o znaczeniu strategicznym, przej-
mując wyposażenie, w tym samoloty. 
Część oddziału, pod dowództwem ppor. 
Antoniego Szyftera, wyruszyła 5 stycz-
nia 1919 r. pod Wolsztyn, który został 
przejęty z rąk niemieckich. 

Na początku 1919 r. Andrzej Kopa 
stworzył w Biedrusku i Poznaniu 1 Pułk 

Rezerwowy Strzelców Wlkp., czyli póź-
niejszy 10 Pułk Strzelców Wielkopolskich, 
który po reorganizacji Wojska Polskiego 
przemianowano na 68 Pułk Piechoty. 

Powstańcy z Powiatu Zachodnio - 
Poznańskiego walczyli pod Zbąszyniem, 
Babimostem, Kargową i Chobienicami.  
Bili się pod Żninem, Kcynią i nad No-
tecią. Potem weszli w skład Kompanii 
Poznańsko-Lwowskiej, wystawionej 
przez 1 Pułk  Rezerwowy, uczestnicząc 
do sierpnia 1919 r. w obronie Lwowa. 

Decyzją Marszałka Józefa Piłsud-
skiego z 1920 r. Andrzej Kopa został 
powołany, jako jedyny wielkopolanin, 
do Tymczasowej Kapituły Orderu Wojen-
nego Virtuti Militari. Służbę zakończył 
w stopniu podpułkownika.

TymCzasem 
Adam Mendrala, 

Redaktor Naczelny, Kierownik  
Referatu Promocji i Rozwoju Gminy 

oprac. na podstawie materiałów  
Eligiusza Tomkowiaka,  

fot. ze zbiorów E. TomkowiakaKoszary w Ławicy po zdobyciu przez powstańców 6 stycznia 1918 r.

Zapraszamy mieszkańców Gminy 
Dopiewo do wspólnego złożenia hołdu 
Powstańcom Wielkopolskim, którzy 
100-lat temu wzięli sprawy w swoje 
ręce i wywalczyli polskość naszych ziem.

Obchody rozpocznie uroczysta msza 
św. w kościele w Dopiewie o godz. 11:00, 
z udziałem pocztów sztandarowych, Or-
kiestry Dętej Gminy Dopiewo i Chóru 
Gminy Dopiewo „Bel Canto”. Po mszy (ok. 
12:00) - będzie miał miejsce przemarsz 
uczestników uroczystości spod kościo-
ła  pod Urząd Gminy Dopiewo, w asy-
ście szarży ułańskiej Stowarzyszenia 
„Szwadron Opalenica”, Szczepu ZHP 
Dopiewo, którego partonem są Po-
wstańcy Wielkopolscy oraz młodzieży 
z SP w Dopiewie. Za ułanami na koniach 
maszerować będą i przygrywać muzycy 

Oddajmy razem hołd 27 XII 
Orkiestry Dętej Gminy Dopiewo, dalej 
- poczty sztandarowe, przedstawiciele 
władz samorządowych, stowarzyszeń 
i organizacji, a także mieszkańcy, którzy 
zechcą wspólnie upamiętnić Bohaterów 
zwycięskiej insurekcji sprzed wieku. Pod 
tablicą pamiątkową, znajdującą się na 
ścianie budynku urzędu i przy dworcu 
kolejowym zostaną złożone wiązanki 
i zapalone znicze.

W programie ponadto: występy ar-
tystyczne Chóru „Bel Canto” i dopiew-
skiej Orkiestry Dętej uczniów i zuchów, 
przemówienie okolicznościowe Wójta 
Gminy Dopiewo, akcja flash mob "Dzię-
kujemy Powstańcom" (wytnij kartkę ze 
strony 37, wypełnij i przynieś - zapisz 
się w kronice obchodów 100-lecia), po-
kaz szarży ułańskiej na placu gminnym 
w Dopiewie. Zakończenie ok. 13:30.

Przedstawiciele władz samorządo-
wych złożą tego dnia także wiązanki 
i znicze w miejscach pamięci na tere-
nie Gminy Dopiewo, związanych z Po-
wstaniem Wielkopolskim - w Trzcielinie 
i w Więckowicach.

AM

Ppłk Andrzej Kopa
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Wójt - felieton

Wystarczy rozejrzeć się wokoło! 
Zachęcamy mieszkańców do typowa-
nia kandydatów do tytułu „Dopiewski 
Filar ’2019”. To trzecia edycja konkursu. 
Spośród zgłoszeń kapituła wyłoni lau-
reatów. Na propozycje, z uzasadnienia-
mi, czekamy do końca roku. Szczegóły: 
dopiewo.pl.

„Dopiewski Filar” to Nagroda Wójta 
Gminy Dopiewo. Ma charakter honorowy 
- statuetka i dyplom. Przyznawana jest 
w 3 kategoriach: animator - za działal-
ność społeczną i organizatorską, na rzecz 
integracji różnych środowisk w Gminie 
Dopiewo; ambasador  - za upowszech-
nianie i promocję dobrego imienia Gmi-
ny Dopiewo poza jej granicami, także 
poprzez własny dorobek i osiągnięcia; 
super–filar - za całokształt działalności 
w Gminie Dopiewo na różnych polach 
aktywności i dawanie dobrego przykładu. 

Wręczenie nagród odbędzie się 
podczas na gali, podczas „Spotkania 
Noworocznego Gminy Dopiewo”.

AM

Po wyborach samorządowych, 
świętowaliśmy 100-lecie odzyskania 
przez Polskę niepodległości i ani się 
spostrzegliśmy, jak przed nami poja-
wiła się ostatnia prosta 2018 r., który 
dobiega końca. Jestem dumny, że tak 
licznie uczestniczyliście Państwo w obu 
wspomnianych wydarzeniach, zarówno 
w Święcie Demokracji, jakim niewątpli-
wie są wybory samorządowe, jak również 
w „Narodowym Święcie Niepodległości”, 
w którego niezwykłą rocznicę obchodzi-
liśmy. Zarówno podczas uroczystości 
przy pomniku w Więckowicach, jak i na 
„Koncercie Galowym” frekwencja dopi-
sała, przekraczając moje oczekiwania.

Przed nami, zakorzenione w kulturze 
i tradycji, Święta Bożego Narodzenia, 
czas spokoju, refleksji i spotkań, a po 
nich – jeszcze przed Sylwestrem i No-
wym Rokiem -  kolejny z „Wielkich Ju-
bileuszy”, przypadających na końcówkę 
tego roku: 100-lecie wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego. Kto wie czy z naszej 
regionalnej perspektywy jubileusz to 
nie najważniejszy, bo przecież gdyby nie 
Powstanie lat 1918 - 1919,  Wielkopolski 
mogłoby zabraknąć w odradzającym się 
państwie polskim. Zważywszy na niezwy-
kłość okrągłej rocznicy i mając na uwadze 
Państwa aktywną postawę do spędzenia 
razem 11 listopada, zachęcam do udziału 
w uroczystości związanej z Powstaniem 
Wielkopolskim. Wierzę, że mieszkańcom 
Gminy Dopiewo nie trzeba specjalnie 
przypominać o znaczeniu tej insurek-
cji, która była naszą regionalną drogą 
do niepodległości. Program obchodów 

FILARY 2019 - 
masz kandydata?

Świąteczny koniec roku
znajduje się na sąsiedniej stronie „Czasu 
Dopiewa”. Zachęcam do zapoznania się 
z nim i uczestnictwa.  Oprócz mszy św., 
przemarszu przy dźwiękach orkiestry 
i z towarzyszeniem ułanów z lat 20. ubie-
głego wieku, pocztów sztandarowych, 
harcerzy i uczniów, będzie można wziąć 
udział w akcji „Dziękujemy Powstańcom!” 
upamiętniającej Bohaterów tamtego 
okresu, która potrwa do 16 lutego 2019 r., 
czyli do 100-lecia „Rozejmu w Trewirze”, 
kończącego oficjalnie Powstanie. Bądźmy 
27 grudnia razem! Oddajmy razem hołd 
Powstańcom i wspólnie upamiętnijmy 
to Święto! Następnego tak doniosłego 
Jubileuszu większości z nas nie będzie 
dane już celebrować. 

Koniec roku nie tylko jest okresem 
świąt, w samorządzie to także czas 
wzmożonej pracy - zarówno Rady Gminy 
Dopiewo, jak i dla Urzędu Gminy Do-
piewo. Konstruowany jest wtedy budżet 
gminny na kolejny rok. Zawsze jest on 
wynikiem kompromisów. Nie inaczej 
jest z budżetem na 2019 r. Jak wiado-
mo oczekiwania mieszkańców przera-
stają możliwości budżetu w stosunku do 
ograniczonych możliwości ich realizacji. 
Planując zadania i wydatki staramy się 
uwzględniać Państwa potrzeby, ale nie 
możemy zapominać o priorytetach całej 
Gminy Dopiewo. Na terenie intensywnie 
rozwijającej się Gminy, takiej jak na-
sza, potrzeb zawsze jest mnóstwo. Obok 
ograniczeń finansowych pojawiają się 
i ograniczenia formalne, wynikające 
z procedur i przepisów. Celem działań 
samorządu jest poprawa komfortu ży-
cia mieszkańców, lecz czasem zadania 
niektóre muszą być oddalone w czasie. 

Grudzień to czas składania sobie ży-
czeń. Z racji pełnionej funkcji, uczestniczę 
przed Wigilią Świąt Bożego Narodzenia 
w wielu „Spotkaniach Świątecznych”  
„Spotkaniach Opłatkowych”, „Wigiliach”, 
podczas których mam okazję spotkać się 
osobiście z wieloma spośród Państwa, 
poznać Wasze opinie, dowiedzieć się, 
z czego jesteście zadowoleni co Was tra-
pi. Dzielimy się opłatkiem, żartujemy, 
wspominamy zdarzenia z minionego 
roku, rozmawiamy o sprawach waż-
nych dla Gminy czy Sołectwa. To dla 
mnie bardzo cenne spotkania i rozmo-
wy, zdaję sobie sprawę, że spotkanie się 
z każdym mieszkańcem byłoby trudne. 
Wszystkim Państwu w imieniu własnym 
i samorządu Gminy Dopiewo składam 
najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia – zdrowia, spokoju i radości, 
a także pomyślności w 2019 r. 

 
Adrian Napierała 

Wójt Gminy Dopiewo
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Rada Gminy

II sesja VIII Kadencji Rady Gminy 
odbyła się 3 grudnia  2018 r. Radni podjęli 
podczas niej 14 uchwał. 

Drogi powiatowe
Rada podjęła uchwałę w sprawie 

przejęcia od Powiatu Poznańskiego 
zadań zarządzania niektórymi odcin-
kami dróg powiatowych. Zadanie dotyczy 
przejęcia zarządzania drogą nr 2391P 
w zakresie wykonania dokumentacji tech-
nicznej i budowy chodnika na odcinku 
od skrzyżowania z drogą powiatową nr 
2416P do przystanku autobusowego na 
ul. Szkolnej w Gołuskach.

Radni udzielili pomocy finansowej 
Powiatowi Poznańskiemu w ramach 
dotacji celowej z budżetu Gminy Do-
piewo - w  wysokości 2.500.000 zł. na  
realizację zadania: „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgór-

Relacja z II sesji Rady Gminy Dopiewo
II sesja – uchwały

Uchwały podjęte na sesji Rady Gmi-
ny Dopiewo, która odbyła się w „Domu 
Strażaka” w Dopiewie 3 grudnia 2018 r. 

1. Uchwała Nr II/08/18 w sprawie 
nadania nazwy ul. Gryczana w Za-
krzewie.

2. Uchwała Nr II/09/18 w spra-
wie nadania nazwy ul. Forsycjowa 
w Drwęsie. 

3. Uchwała Nr II/10/18 w sprawie 
nadania nazwy ul. Irysowa w miej-
scowości w Gołuskach. 

4. Uchwała Nr II/11/18 w sprawie 
nadania nazwy ul. Bratkowa w miej-
scowości w Gołuskach.

5. Uchwała Nr II/12/18 w sprawie 
nadania nazwy ul. Szafranowa 
w Gołuskach. 

6. Uchwała Nr II/13/18 sprawie 
nadania nazwy ul. Przełom w Do-
piewcu. 

7. Uchwała Nr II/14/18 w sprawie 
nadania nazwy ulicy Ruczaj w Do-
piewcu. 

8. Uchwała Nr II/15/18 w sprawie 
przejęcia od Powiatu Poznańskiego 
zadań zarządzania niektórymi od-
cinkami dróg powiatowych. 

9. Uchwała Nr II/16/18 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Poznańskiego. 

10. Uchwała Nr II/17/18 w sprawie 
uchylenia uchwały Nr XLV/637/18 
Rady Gminy Dopiewo z 12 września 
2018 r. w sprawie emisji obligacji 
komunalnych. 

11. Uchwała Nr II/18/18 w sprawie 
obniżenia średniej ceny skupu żyta 
przyjmowanej jako podstawa obli-
czania podatku rolnego w 2019 r. 
na terenie Gminy Dopiewo. 

12. Uchwała Nr II/19/18 w sprawie 
ustalenia wysokości wynagrodzenia 
Wójta Gminy Dopiewo.  

13. Uchwała Nr II/20/18 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XXXVII/500/17 
Rady Gminy Dopiewo z 18 grudnia 
2017 r. w sprawie uchwały budże-
towej Gminy Dopiewo na 2018 r. 

14. Uchwała Nr II/21/18 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XXXVII/499/17 
Rady Gminy Dopiewo z 18 grud-
nia 2017 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Dopiewo na lata 2018-2026. 

DG

Podczas sesji  podziękowano radnym poprzedniej kadencji Ryszardowi Pawelcowi 
i Tomaszowi Lewandowskiemu. Użyto po raz pierwszy systemu rejestracji obrad.

ne – Więckowice na odcinku Lusówko 
(Rozalin) – Więckowice oraz nr 2403P 
Więckowice – Dopiewo”. 

Podatek, budżet, ulice
Rada obniżyła średnią cena sku-

pu żyta, która jest podstawą podatku 
rolnego, z kwoty  54,36 zł za decytonę 
na 42 zł. Uchwała została pozytywnie 
zaopiniowana przez Wielkopolską Izbę 
Rolniczą  w Poznaniu.

Radni dokonali zmian w uchwale 
budżetowej i wieloletniej prognozie finan-
sowej oraz podjęli 7 uchwał związanych 
z nazewnictwem ulic.

Damian Gryska,  
Biuro Rady Gminy  

Fot. Adam Mendrala
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Rada Gminy

Podajemy dane kontaktowe 21 rad-
nych Gminy Dopiewo, którzy 21 paź-
dziernika tego roku zostali wybrani 
w wyborach samorządowych na 5-letnią 
VIII kadencję Rady Gminy Dopiewo. 

Radny jest reprezentantem wspólnoty 
samorządowej. Jego mandat to zbiór praw 
i obowiązków. Obejmując funkcję, radny 
zobowiązuje się do przestrzegania prawa 
i rzetelnego wykonywania obowiązków. 
Radnych wymieniamy według porząd-
ku alfabetycznym w podziale na okręgi. 
Warto jednak pamiętać, że ślubowali na 
pierwszej sesji po wyborach, że będą 
dbać o dobro wszystkich mieszkańców 
Gminy Dopiewo, a nie tylko wyborców.

Bądź z radnym w kontakcie

Skórzewo i Dąbrowa

Krzysztof Dorna,  
609 970 277,  

krzysztof.dorna@
dopiewo.pl 

Piotr Dziembowski, 
609 046 713,  

piotr.dziembowski@ 
dopiewo.pl

Dąbrówka, Gołuski,  
Palędzie i  Zakrzewo

Magdalena Kacz-
marek, 505 301 294, 
magdalena.kaczma-

rek@dopiewo.pl

Klemens Krzywo-
sądzki, 574 236 116, 

klemens.krzywo-
sadzki@dopiewo.pl

Przemysław Miler,  
693 101 582, prze-

myslaw.miler@
dopiewo.pl

Walenty Moskalik, 
Skórzewo, 515 319 
810,  walenty.mo-

skalik@dopiewo.pl

Piotr Strażyński,   
660 401 702,  

piotr.strazynski@
dopiewo.pl

Mariola Walich,  
695 998 383,  

mariola.walich@
dopiewo.pl

Jan Bąk, 
605 585 975,   

jan.bak@dopiewo.pl

Wojciech Dorna,  
602 529 859,   

wojciech.dorna@
dopiewo.pl

Agnieszka Grześ-
kowiak, 609 301 433,  

agnieszka.grzesko-
wiak@dopiewo.pl

Marta Jamont,  
697 851 338,  

marta.jamont@
dopiewo.pl

Krzysztof Kołodziej-
czyk, 600 323 163, 

krzysztof.kolodziej-
czyk@dopiewo.pl

Justin Nnorom,  
789 141 101,  

justin.nnorom@
dopiewo.pl

Informacje z prac Rady Gminy 
Dopiewo, terminarz obrad komisji 
i zapowiedzi kolejnych sesji, a tak-
że inne informacje na temat Rady 
podawane są i na bieżąco aktualizo-
wane na stronie prowadzonej przez 
Urząd Gminy Dopiewo: dopiewo.pl . 
W tej kadencji ustawodawca nałożył 
na samorządy obowiązek transmisji 
online obrad sesji Rady Gminy oraz 
udostępniania zapisów archiwalnych. 
Sesje Rady Gminy Dopiewo dostępne są 
za pośrednictwem strony dopiewo.pl .

Dopiewo, Dopiewiec, Ko-
narzewo, Trzcielin  
i Więckowice

Tadeusz Bartkowiak, 
782 722 438,  

tadeusz.bartkowiak@ 
dopiewo.pl

Paweł Jazy,   
695 214 993,  
pawel.jazy@
dopiewo.pl

Jakub Kortus,  
698 259 006,  

jakub.kortus@
dopiewo.pl

Anna Kwaśnik, 
 501 758 062,   

anna.kwasnik@
dopiewo.pl

Ilona Łysiak,  
661 238 916,  

ilona.lysiak@
dopiewo.pl

Leszek Nowaczyk, 
607 294 910,  

leszek.nowaczyk@
dopiewo.pl

Mariola Nowak,  
508 399 521,  

mariola.nowak@
dopiewo.pl

UG,  
fot. Archiwa Radnych 

Gminy Dopiewo
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Powiat Poznański

Choć trudno w to uwierzyć, w tym 
roku mija 16 lat odkąd związałem moje 
życie zawodowe z Powiatem Poznańskim. 
Niemniej każdej nowej kadencji towarzy-
szą te same emocje – trochę stresu, dużo 
optymizmu. Nie inaczej było tym razem, 
gdy w listopadzie uczestniczyłem w in-
auguracyjnej sesji Rady Powiatu w Po-
znaniu kadencji 2018-2023. Najpierw 
29 koleżanek i kolegów radnych złożyło 
ślubowanie, 14 z nich w radzie zasiada 
po raz pierwszy. Aż 14 samorządowców 
to radni Kolacji Obywatelskiej, 7 jest 
z PiS-u, 5 reprezentuje Stowarzyszenie 
„Bezpartyjni”, 2 to członkowie „Nieza-
leżnych dla Powiatu”, 1 przedstawiciela 
ma PSL.

W wyniku głosowania pracami w ra-
dzie przez kolejne 5 lat kierować będzie 
nadal Piotr Burdajewicz. Dotychczasowy 
Przewodniczący Rady Powiatu w Pozna-
niu ma dwóch nowych Zastępców: Pawła 
Ratajczaka i Jerzego Świerkowskiego.

Podczas posiedzenia wybraliśmy 
również Starostę Poznańskiego. O to 
stanowisko ubiegało się dwóch kandy-

Kolejna kadencja, kolejne wyzwania

żeństwo powierzyło ponownie funkcję 
wicestarosty, co świadczy o ich zaufaniu 
oraz wierze w moje dalsze zaangażowa-
nie. Cieszę się na kolejne lata wspólnej 
pracy, gdyż wiele ciekawych wyzwań 

Zmiany personalne nie ominęły Za-
rządu Powiatu. Po 6 latach pożegnaliśmy 
bowiem Zygmunta Jeżewskiego, który 
odpowiadał za kwestie społeczne. Jego 
doświadczenie, życzliwość i aktywność 
postawiły wysoko poprzeczkę następcy. 
Będzie nim Antoni Kalisz, doświadczo-
ny samorządowiec, radny powiatowy 
w obecnej kadencji, a do niedawna 
Zastępca Burmistrza Kórnika, który 
w tamtejszym Urzędzie Miasta i Gminy 
przepracował niemal 40 lat!

Jestem przekonany, że zarówno 
nowy skład Rady, jak i Zarządu będzie 
zgodnie działał na rzecz mieszkańców 
powiatu poznańskiego. Debiutującym 
koleżankom i kolegom życzę powodzenia, 
a nam wszystkim owocnej współpracy. 

Boże Narodzenie jest wspaniałą 
okazją do tego, by cieszyć się rodzin-
nym towarzystwem i domową harmo-
nią. Niech wyjątkowa moc wigilijnego 
wieczoru przyniesie radość i spokój, 

a Nowy Rok obdaruje Państwa wszel-
kim szczęściem i pomyślnością.

Tomasz Łubiński 
Wicestarosta Poznański 

Fot. Archiwum  
Starostwa Powiatowego

Jan Grabkowski, Starosta Poznański

datów:  Jan Grabkowski oraz Filip Żela-
zny. Ostatecznie, w tajnym głosowaniu, 
zdecydowaną przewagą, zdobywszy 22 
głosy, zwyciężył Jan Grabkowski. Staro-
stą będzie już po raz piąty. Mnie kole-

przed nami. W moich kompetencjach 
pozostają zadania związane z inwestycja-
mi, drogami, transportem publicznym, 
strategią rozwoju powiatu, edukacją czy 
pozyskiwaniem środków zewnętrznych. 

Tomasz Łubiński, Wicestarosta Poznański

Antoni Kalisz, Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego Piotr Zalewski, Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego
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Powiat Poznański

Ledwo zaczęła się zimna część roku, 
a odżyła dyskusja na temat smogu, wza-
jemnego zatruwania się, zanieczyszczania 
powietrza. Czystość atmosfery nad Pol-
ską pogarsza się od dawna. Największy 
problem naszego kraju polega na tym, 
że brakuje konkretnych działań ratują-
cych sytuację. Wprost przeciwnie. Rząd 
liczący na wyborcze głosy ludzi z bran-
ży górniczej podejmuje kroki szkodliwe 
dla obywateli, z ekonomicznego punktu 
widzenia absurdalne.

Nie można powiedzieć, że nikt nie 
próbuje ratować nas przed smogiem. 
Dowiadujemy się, że w budżecie pań-
stwa znalazły się pieniądze na zakup 
mierników czystości powietrza. Każdy 
samorząd może wystąpić o takie urządze-
nie. Warto wiedzieć, czym mieszkańcy 
oddychają. Kłopot tylko w tym, że taki 
miernik nie oczyści powietrza, tak jak 
zmierzenie temperatury ciała nie uzdro-
wiło jeszcze żadnego chorego. Niezbędne 
jest podjęcie kroków realnie ratujących 
sytuację.

Mówi się o tym, że służby państwo-
we i samorządowe powinny kontrolować 
mieszkania, robić naloty na kotłownie, 
zaglądać do pieców. Miałaby się tym za-
jąć straż ekologiczna, czy gminna lub 
miejska. Być może pozwoliłoby to złapać 
kilku trucicieli, ale nie rozwiązałoby pro-
blemu globalnie. Lepiej byłoby podejść 
do tematu w sposób systemowy. Widzę 
w tym rolę państwa, które mogłoby ogra-
niczyć spalanie materiałów powodujących 
emisję groźnych substancji. Trzeba za-
stosować dopłaty do surowców energe-
tycznych lepszej jakości, zdecydowanie 
mniej toksycznych. Wiele osób używa 
dziś najtańszego węgla, nawet miału. 
Gospodarstwa domowe rozrzucone są na 
wielkich obszarach, nie ma możliwości 
skontrolowania wszystkich. Nie trzeba 
byłoby tego robić, gdyby materiały wyż-
szej jakości byłyby bardziej dostępne.

Działania proekologiczne najlepiej 
zacząć w punktach sprzedaży paliw, bo 
właśnie tam zaczyna się trujący proceder. 
Najszybciej „schodzi” to, co najtańsze, 
a co ma niską wartość energetyczną 
i zatruwa atmosferę. Wystarczy stwo-
rzyć zachętę do unikania takiego opału. 

Kto nas zatruwa ?
Materiały wyższej klasy też nie pozosta-
ją bez wpływu na stan atmosfery, ale 
nie szkodzą tak, jak miał węglowy, czy 
marnej jakości węgiel brunatny. Punk-
tów sprzedaży, w przeciwieństwie do 
ogrzewanych budynków, nie jest dużo. 
Nie byłoby problemu z wprowadzeniem 
nadzoru. Mieszkańcy miast, miasteczek 
i wsi nie kupują dziadowskiego paliwa 
dlatego, że w nim gustują, ale ze względu 
na cenę, i to mimo niskiej wydajności, 
kłopotów z rozpaleniem, usuwaniem 
dużej ilości popiołu.

Pytanie brzmi – skąd brać pieniądze 
na dopłaty do lepszej jakości surowców 
energetycznych. Nie wypada nad tym 
się zastanawiać, skoro rząd utrzymuje 
miejsca pracy górników, a jednocześnie 
sprowadza z Rosji ogromne ilości wę-
gla. Dobrym krokiem byłoby zakazanie 
handlowania złej jakości paliwem, nie 
mówiąc już o importowaniu go. W jakiś 
sposób trzeba mieszkańca przekonać do 
stosowania tych kopalin (jeśli już mu-
szą być kopaliny), które po spalaniu nie 
skracają ludziom życia. Samorządy ratują 
się przed smogiem, jak mogą. Masowo 
wymieniają przestarzałe piece na te 
najnowszej generacji, chroniące przed 
niebezpieczną emisją, wprowadzają do-
tacje dla mieszkańców decydujących się 
na taki krok. To właściwe postępowanie, 
ale stuprocentowego skutku nigdy nie 
zapewnią. Nie ma szans, by przestały 
istnieć piece stare, emitujące do atmos-
fery groźną truciznę.

Samorząd może doraźnie ratować się 
przed niebezpieczeństwem smogu, ale 
możliwości ma ograniczone. To zada-
nie władzy centralnej. A ona podejmuje 
działania z gruntu szkodliwe, narażające 
obywateli na utratę zdrowia, a wszystko 
to w imię polityki i wbrew zdrowemu 
rozsądkowi. Nie kto inny, jak prezydent 
Rzeczpospolitej wygłosił podczas kato-
wickiej konferencji klimatycznej słynne 
zdanie, że dopóki jest przy władzy, nie 
pozwoli zamordować polskiego gór-
nictwa. Głosy górników i ich rodzi są 
cenne, ale chyba nie aż tak bardzo, jak 
zdrowie pozostałej części społeczeństwa 
codziennie mordowanego smogiem. Nie-
mal wszystkie liczące się w świecie kraje 
podejmują działania chroniące ludzkość 
przed zmianami klimatycznymi, przed 
emisją do atmosfery niebezpiecznych 
związków, a Polska idzie własną drogą 
– wprost na manowce.

Mamy do czynienia z totalnym absur-
dem, który nie zaczął się z panowaniem 
obecnego rządu, lecz dużo wcześniej, ale 
teraz rozkwita. Rząd dotuje nierentowne 
kopalnie, by górnicy nie stracili pracy. 
Równocześnie kupuje węgiel za grani-
cą, głównie w Rosji. Godzi się na to, by 
spalane były materiały szkodliwe dla 
zdrowia obywateli, nie wspominając już 
o zakłócaniu globalnego klimatu. Płaci za 

to horrendalne, liczone w miliardach zło-
tych kary. Za chwilę każdy mieszkaniec 
poniesie skutki dramatycznej podwyżki 
cen energii elektrycznej – co będzie wy-
nikało z opłat ponoszonych przez Polskę 
za stosowanie do produkcji prądu węgla. 
Teraz rząd deklaruje, że wprowadzi dla 
obywateli finansowe rekompensaty za 
tę podwyżkę. Ile razy można płacić za 
głupie, niekorzystne dla wszystkich, da-
jące wątpliwe zyski polityczne decyzje? 
Czy to nie jest błędne koło?

To jeszcze nie koniec głupiej polityki 
naszego kraju. W oficjalnie ogłoszonym 
rządowym programie rozwoju energetyki 
do roku 2030 zabrakło miejsca dla elek-
trowni wiatrowych. Farmy takie zostały 
wysoko opodatkowane, by zmusić je do 
zaprzestania produkcji. Wprowadza się 
też niemożliwe do przestrzegania przepi-
sy, takie jak duża odległość do budynków 
mieszkalnych, bo rząd przecież troszczy 
się o zdrowie obywateli. Przywołani do 
tablicy przedstawiciele rządu wycofują się 
ostatnio z takich zapowiedzi, ale minister 
energetyki przyznał, że musi realizować 
program wyborczy PiS-u. A tam mówi 
się o likwidacji farm wiatrowych, bo… 
psują krajobraz.

Kilka lat temu inwestorzy byli za-
chęcani do budowy takich farm. Nic 
dziwnego, że licznie powstawały. Nie 
rozwiązują podstawowych problemów, 
ale to krok we właściwym kierunku. Wy-
starczy wyjechać za zachodnią i połu-
dniową granicę, by zobaczyć to, czego 
ciągle w Polsce nie ma, a co wpływa na 
rozwój energetyki. Okres zwrotu takiej 
inwestycji to co najmniej 15 lat, ale warto 
iść w tym kierunku. Rozwinięte kraje 
na to się zdecydowały. A Polska? Była 
już zieloną wyspą, a teraz jest wyspą 
czarną, węglową.

Jesteśmy jedynym krajem w na-
szej części świata, który nie zbudował 
elektrowni atomowej. Dla mnie jest to 
sytuacja dziwna. Technologia poszła tak 
bardzo do przodu, że nie można już mówić 
o zagrożeniu katastrofą. Kto kwestionuje 
zasadność takiej inwestycji, powinien 
zobaczyć, ile pociągów węgla przyjeż-
dża codziennie do elektrowni, by można 
było wyprodukować prąd, coraz zresztą 
droższy, bo obłożony karami. Energia 
elektryczna jest „ekologiczna”, ale do jej 
wyprodukowania w polskich warunkach 
potrzeba ogromnych ilości kopalin, co 
powoduje emisję ogromnych ilości pyłu 
PM 10, który trafia do atmosfery. Gdyby 
decyzja o budowie elektrowni atomowej 
zapadła wiele lat temu, gdyby kolejne 
rządy nie liczyły się z oczekiwaniami 
górników, w styczniu nie dotknęłaby 
polskich obywateli, polskich firm, sa-
morządów makabrycznie wysoka pod-
wyżka cen prądu.

Andrzej  Strażyński 
Przewodniczący Komisji 

 Komunikacji,Budownictwa  
i Infrastruktury,   

Rady Powiatu Poznańskiego
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Inwestycje

Trwają prace na ul. Wiśniowej i Cze-
reśniowej w Skórzewie. Już niedługo 
mieszkańcy tych ulic pojadą nowymi 
drogami. 

AR, fot. Artur Roykowski

Budowa Wiśniowej i Czereśniowej w Skórzewie

Skórzewo - ul. Czereśniowa

Skórzewo - ul. Wiśniowa

Za 483 tys. zł na ul. Północnej w Do-
piewie wykonano jezdnię, chodniki, za-
toki postojowe i kanalizację deszczową. 
Prace budowlane zakończyły się na po-
czątku grudnia.

Wcześniej, bo w połowie paździer-
nika dobiegły końca roboty drogowe 
w Dopiewie na ulicy Bukowskiej - od 
ul. Północnej do ul. Wiśniowej, wzdłuż 
której powstał chodnik i zjazdy. Koszt 
realizacji prac na 750-metrowym odcinku 
wyniósł 415,5 tys. zł. 

Północna i Bukowska w Dopiewie

Wykonawcą obu zadań był Zakład Usług 
Komunalnych w Dopiewie. Dzięki inwestycjom 
mieszkańcy  Dopiewa mogą bezpiecznie i kom-
fortowo przemieszczać się nowymi ulicami.

Aleksandra Rutyna,  
Kierownik Referatu Inwestycji  

i Gospodarki Komunalnej 
fot. Michał Juskowiak

ul. Północna w Dopiewie po remoncie

Nowy chodnik na ul. Bukowskiej w Dopiewie

Mieszkańcy Zakrzewa z ulic: Leśna, 
Jeżynowa i Łąkowa mogą zgłaszać chęć 
przyłączenia się do sieci kanalizacji sa-
nitarnej grawitacyjnej. W ramach inwe-
stycji wybudowano 63 przyłącza: na ul. 
Leśnej – 34,  na ul. Jeżynowej – 11, na 
ul. Łąkowej – 18. Decyzję o pozwoleniu 
na użytkowanie sieci wydał 16 listopa-

Podłącz posesję do  
kanalizacji w Zakrzewie

da. Powiatowy Inspektor Nadzoru Bu-
dowlanego. Szczegóły dotyczące umowy 
i technicznego odbioru możecie Państwo 
uzyskać w Zakładzie Usług Komunalnych 
Sp. z o.o., mieszczącym się przy ulicy 
Wyzwolenia 15 w Dopiewie.

Aleksandra Rutyna

Wykaz partnerów 
i więcej informacji: 
dopiewo.pl
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bezpieczeństwo

Dwie jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej, działające na terenie Gminy 
Dopiewo, wzbogaciły się o nowe samo-
chody ratowniczo gaśnicze. Wartość za-
kupionego sprzętu to ponad 1,26 mln 
zł, z czego blisko połowa to pozyskane 
dofinansowanie, drugą połowę zapłaci-
ła Gmina Dopiewo.

W lipcu 2018 r. OSP Dopiewo i OSP 
Zakrzewo, przy wsparciu merytorycznym 
pracowników Urzędu Gminy w Dopiewie, 
wystąpiły o dofinansowanie do Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 
Samochody  są wyposażone zgodnie 
ze standardami Komendy Głównej 
Państwowej Straży Pożarnej dla tego 
typu pojazdów.

Wozem zakupionym dla OSP Za-
krzewo jest Ford TRANSIT 2.0 TDCI, 
wartości 358 tys. zł,  z czego dotacja ze 
środków WFOŚiGW w Poznaniu wy-
niosła 175 tys. zł, natomiast 183 tys. zł 
to środki własne Gminy Dopiewo. To 
lekki samochód ratowniczo-gaśniczy typu 
kontener, z silnikiem o mocy 170 KM 

Nowe wozy dla naszych strażaków

i podwójnym napędem szosowym 4x2, 
a także 200-litrowym zbiornikiem wody.

Średnim samochodem ratowniczo-
-gaśniczym STOLARCZYK/MAN od nie-
dawna dysponuje z kolei jednostka OSP 
Dopiewo. Jego wartość to 906 264 zł, 
z czego 220 tys. zł to dotacja ze środków 
WFOŚiGW w Poznaniu, 200 tys. zł to 
dotacja ze środków Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego, a 486 264 zł to 
dofinansowanie ze środków własnych 
Gminy Dopiewo. Wóz ten waży 16 ton 
i jest wysoki na 3,3 m. Ma silnik o mocy 
290 KM, napęd 4x4, 6-osobową kabinę 
i manualną skrzynię biegów. 

Głównym celem realizacji przedsię-
wzięć „Zakup średniego samochodu ra-
towniczo-gaśniczego dla jednostki OSP 
w Dopiewie w Gminie Dopiewo” i „Za-

kup lekkiego samochodu ratowniczo-
-gaśniczego dla jednostki OSP Zakrzewo 
w Gminie Dopiewo”  jest  wsparcie służb 
ratowniczych w Dopiewie i Zakrzewie 
w Gminie Dopiewo na wypadek wy-
stąpienia zjawisk katastrofalnych lub 
poważnych awari. Nowe wozy ratowni-
czo-gaśnicze pozwalają na prowadzenie 
akcji ratunkowych, pożarniczych i che-
miczno-ekologicznych - o szerokim za-
kresie i w zróżnicowanych warunkach 
terenowych. W ten sposób podniesiony 
został poziom bezpieczeństwa miesz-
kańców Gminy Dopiewo i ochrony jej 
środowiska naturalnego, a to wpływa 
pozytywnie na zrównoważony jej rozwój.

Joanna Napierała,  
fot. Michał Juskowiak

Przedsięwzięcia pn. „Za-
kup średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego dla 
jednostki OSP w Dopiewie 
w Gminie Dopiewo” oraz 
„Zakup lekkiego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego dla 
jednostki OSP Zakrzewo 
w Gminie Dopiewo” zre-
alizowano przy wsparciu 
finansowym Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu.
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bezpieczeństwo

Statystyki
Ogółem  w listopadzie 2018 r. Straż 

Gminna w Dopiewie  interweniowała 290 
razy: 119 kontrole porządkowe (spalanie 
odpadów, numery porządkowe, kana-
lizacja), 99 - kontrole bezpieczeństwa 
przy placówkach oświatowych i obiektach 
komunalnych, 37 - kontrole ruchu dro-

Kronika Straży Gminnej 
gowego ( kontrole parkowania i zajęcia 
pasa drogowego), 35 – kontrole związane 
ze zwierzętami.                                                                                                         

Wybrane interwencje 
17.11.2018 r. -  Palędzie, ul. Nowa: 

pies biegający luzem; czworonoga wyła-
pano, właściciela psa ustalono i ukarano 
mandatem.

23.11.2018 r. -  Pokrzywnica, ul. Ło-
wiecka: brak pojemników na odpady; 
właściciela posesji ukarano mandatem.

26.11.2018 r. – Dopiewiec, ul. Leśnych 
Skrzatów: spalanie śmieci na terenie 
budowy ; sprawcę ukarano mandatem.

26.11.2018 r. – Pokrzywnica, ul. 
Działkowa: spalanie w piecu centralnego 
ogrzewania materiałów zabronionych; 
właściciela posesji ukarano mandatem.

Tomasz Strugacz,  
Strażnik Gminny

Zbliża się długo wyczekiwana noc 
sylwestrowa. Wiele osób będzie chciało 
pożegnać stary rok hucznie i w efektowny 
sposób. Można powiedzieć, że tradycją 
stało się używanie fajerwerków i petard. 
Jednak należy pamiętać o podstawowych 
zasadach bezpieczeństwa: 
1. Wyroby pirotechniczne należy ku-

pować w sprawdzonych miejscach 
i od sprawdzonych dostawców.

2. Fajerwerków i petard używać mogą 
tylko osoby pełnoletnie.

3. Należy sprawdzać, czy nie są uszko-
dzone i czy posiadają instrukcję 
obsługi w języku polskim. 

4. Nie odpalajmy fajerwerków w po-
mieszczeniach zamkniętych i blisko 
budynków, gdyż mogą one spowo-
dować pożar lub doprowadzić do 
poważnych obrażeń ciała.

5. Nie pozwólmy odpalać fajerwrków 
sobom nietrzeźwym.

Fajerwerki i petardy w Sylwestra
6. Dzieci są zawsze bardzo zaintere-

sowane fajerwerkami i petardami. 
Nie pozwalajmy odpalać wyrobów 
pirotechnicznych dzieciom. Przy-
pilnujmy, by trzymały się z dala od 
miejsc odpalania fajerwerków. 

Przepisy dotyczące sprzedaży i uży-
wania materiałów pirotechnicznych 
znajdują się w ustawie z 22 czerwca 
2001 r. o wykonywaniu działalności 
gospodarczej w zakresie wytwarzania 
i obrotu materiałami wybuchowymi, 
bronią, amunicją oraz wyrobami i tech-
nologią o przeznaczeniu wojskowym 
lub policyjnym (Dz.U.2018.2037t.j.): 
• art.31 ust. 2 wyroby pirotech-
niczne mogą być sprzedawane wy-
łącznie osobom pełnoletnim, po 
okazaniu dokumenty tożsamości, 
• art. 37 kto sprzedaje wyroby pirotech-
niczne, wyłączone spod koncesjonowania 
osobom niepełnoletnim, podlega karze 

grzywny, karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do lat 2.   

Pamiętajmy  
o zwierzętach

Niestety w czasie gdy ludzie ba-
wią się  przy wystrzałach fajerwerków 
i huku petard, zwierzęta w naszym naj-
bliższym otoczeniu, ale także te dziko 
żyjące, cierpią. Dla większości zwierząt 
„Sylwester” niesie ze sobą silny stres, 
którego konsekwencje mogą być długo 
odczuwalne. Wynika to z faktu, że wiele 
gatunków ma znacznie wrażliwszy zmysł 
słuchu niż człowiek. Niejednokrotnie 
w noc sylwestrową psy i koty uciekają 
z domów, szukając schronienia przed 
hałasem. Zadbajmy więc o komfort 
i bezpieczeństwo  zwierząt.

Jacek Olejniczak,  
Komendant Straży  

Gminnej w Dopiewie

Kilkanaście osób wzięło udział w spo-
tkaniu informacyjnym dla mieszkańców 
Gminy Dopiewo na temat niskiej emisji 
pn. „Weź nie truj”, które odbyło się 4 
grudnia w sali GOSIR w Dopiewie i miało 
charakter otwarty.  Udział mógł wziąć 
każdy, wystarczyło, że się zarejestrował 
telefonicznie. Spotkanie jest częścią 
projektu na rzecz czystego powietrza, 
realizowanego przez Metropolię Poznań, 
której Gmina Dopiewo jest członkiem.

Nie truć! Podczas spotkania przedstawiciel 
Poznańskiego Alarmu Smogowego 
omówił problem powstawania smogu, 
przedstawił jakie są jego źródła oraz jak 
na tle innych  krajów wygląda sytuacja 
w Polsce w zakresie zanieczyszczenia 
środowiska i czy rzeczywiście jest ono 
tak złe jak podaje się to w mediach. Pro-
blem smogu dotyczy nie tylko wielkich 
miast, ale również małych miasteczek 
czy terenów wiejskich. Zanieczyszczenie 
powietrza powoduje negatywne skutki 
dla zdrowia. Jak skutecznie chronić się 

przed smogiem? Jakie wspólnie działa-
nia można podejmować, aby zapobiegać 
dalszemu zanieczyszczeniu powietrza 
w najbliższym otoczeniu? To pytania, na 
które powinniśmy znaleźć odpowiedź.

Celem projektu jest uświadomienie 
mieszkańcom powagi problemu, jakim 
jest stan czystości powietrza, którym 
oddychamy. Na szkołach zamontowane 
zostaną czujniki pomiarowe natomiast 
uśrednione wyniki raz na 5 minut wy-
świetlane zostaną na specjalnych ekra-
nach informacyjnych - wewnątrz szkoły. 
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Projekt, którego elementem było spo-
tkanie, obejmuje także zakup i montaż 
systemów pomiarowych, składających się 
z: miernika zanieczyszczenia (zainsta-
lowanego na zewnątrz szkoły), monitora 
informacyjnego (wewnątrz szkoły) oraz 
komputera. Tydzień wcześniej udział 
w szkoleniach edukacyjnych wzięli 
nauczyciele.

Wyniki pomiarów będą dostępne 
dla mieszkańców w Internecie na stro-
nie https://esa.nask.pl/esa

Projekt realizuje wybrana w prze-
targu przez Stowarzyszenie Metropolia 
Poznań firma INEA SA, która w ramach 
realizacji zadania dostarczy systemy po-
miarowe dla 160 szkół ulokowanych na 
terenie metropolii Poznań.

Wyniki pomiarów będą trafiać na 
stronę projektu Edukacyjnej Sieci An-
tysmogowej: https://esa.nask.pl/map. 
Podstawową prezentowaną informacją 
będzie średnia krocząca z ostatnich 60 
minut pomiaru, odświeżana co 5 minut 
i przesyłana do centralnego serwera. 
Dane transmitowane będą za pośred-
nictwem sieci wi-fi i Ethernetu, w sieci 
szkoły oraz internecie. Prezentowane 
będą też na ekranach informacyjnych 
w szkołach, tam również zamieszczane 
zostaną treści edukacyjne. Dodatkowo 
na zewnętrznej ścianie budynku szkoły 
zainstalowane będą wyświetlacze LED 
podające aktualną wartość stężenia pyłu 
PM2,5 na zewnątrz szkoły. Czas trwania 
projektu wynosi 3 lata.

W terminie do końca 
stycznia 2019 r.  
systemy pomiarowe  
pojawią się w:
• SP nr 1 w Skórzewie
• SP w Dąbrowie
• SP w Dąbrówce (ul. Malinowa)
• SP w Dopiewcu
• SP w Konarzewie
• ZSP w Dopiewie

W kolejnym kroku zainstalowane 
będę kolejne 3 czujniki na budynkach:

• ZSP w Więckowicach
• SP nr 2 w Skórzewie
• Przedszkole w Zakrzewie

W ramach projektu odbywają się 
warsztaty i szkolenia edukacyjne. Pierw-
szy warsztat odbył się 27 listopada br. 
w hali Gminnego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Dopiewie. Wzięli w nim udział 
nauczyciele z terenu gmin: Dopiewo, 
Komorniki i Rokietnica. Natomiast 4 
grudnia odbyło się pierwsze szkolenie 
dla Dopiewa, a w kolejnych dniach dla 
mieszkańców Komornik i Rokietnicy.

 Ewa Hejwosz, Beata Spychała,  
fot. Remigiusz Hemmerling

W dniach 15,20,22 listopada 2018 r. 
odbyły się szkolenia przed naborami 
wniosków z zakresu Podejmowania 
Działalności Gospodarczej, Rozwijania 
Działalności Gospodarczej, Projektów 
Grantowych, Zachowania dziedzictwa 
lokalnego oraz Rozwoju ogólnodostępnej 
i niekomercyjnej infrastruktury tury-
stycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Dziękujemy wszystkim obecnym 
za przybycie i zachęcamy do składania 
wniosków.

Szkolenie LGD Ponadto składamy podziękowania 
Burmistrzowi Gminy Stęszew – Wło-
dzimierzowi Pinczakowi, Wójtowi 
Gminy Dopiewo – Adrianowi Napierale 
oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Buku 
za nieodpłatne udostępnienie sal na cele 

szkoleniowe oraz pomoc w zorganizo-
waniu spotkania.

Sylwia Jachna kierownik biura LGD  
Zródło: Kierownik Biura 

Sylwia Świdzińska-Jachna
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bezpieczeństwo / nieruchomości

Służba przygotowawcza to rodzaj 
służby wojskowej wprowadzony dla męż-
czyzn i kobiet, którzy nigdy nie pełnili 
służby wojskowej, a chcą odbyć szkolenie 
wojskowe i zdobyć podstawowe umie-
jętności związane z profesją żołnierza. 

Powołanie do służby przygotowawczej 
możliwe jest wyłącznie na podstawie 
dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby.

Służba przygotowawcza

Warunki powołania:
• niekaralność za przestępstwo 

umyślne
• obywatelstwo polskie
• zdolność do czynnej służby woj-

skowej
• wiek co najmniej 18 lat
• wykształcenie co najmniej gimna-

zjalne (korpus szeregowych)

Wynagrodzenie i podsta-
wowe uprawnienia:
• w okresie szkolenia: bezpłatne za-

kwaterowanie, wyżywienie, umun-
durowanie, opieka medyczna, ubez-
pieczenie, ulgowe przejazdy, urlopy

• miesięczne uposażenie w wysokości 
30% najniższego uposażenia żoł-
nierza zawodowego

• na zakończenie szkolenia odprawa 
finansowa

• ustawowa ochrona stosunku pracy
• okres pełnienia służby przygoto-

wawczej wlicza się pracownikowi 
do okresu zatrudnienia w zakresie 
wszystkich uprawnień wynikających 
ze stosunku pracy

Sytuacja na rynku nieruchomości 
w Gminie Dopiewo w drugiej połowie 
2018 r. zmieniła się w stosunku do 2017 
r. i pierwszych dwóch kwartałów 2018 
r. Zaczynamy powoli obserwować nowe 
zjawisko, którego objawy przypomina-
ją sytuację z przełomu 2008 i 2009 r. 
Wielu uczestników rynku nieruchomości 
dochodzi bowiem do przekonania, że 
dynamiczny wzrost cen powoli zbliża się 
ku końcowi. Niektóre ceny nieruchomości 
gruntowych osiągnęły tak wygórowa-
ny poziom, że kupujący wstrzymują się 
z decyzjami o ich zakupie.

Drastyczny wzrost kosztów mate-
riałów budowlanych i wykonawstwa 
oraz brak pracowników spowodował 

Rynek nieruchomości 
podwyższenie cen nowych mieszkań, 
domów oraz obiektów komercyjnych. 
Aby zachować marże na akceptowalnym 
poziomie deweloperzy podnieśli ceny, 
co spotkało się ze wstrzemięźliwością 
ze strony kupujących. Te osoby fizyczne 
i firmy, którym się nie spieszy i mogą 
sobie na to pozwolić, wstrzymują obec-
nie decyzje zakupowe i inwestycyjne, 
licząc na normalizację sytuacji w ciągu 
najbliższego roku, półtora.

Wiele wskazuje na to, że rynek 
zbliża się do punktu maksymalnego 
koniunktury, po którym może nastą-
pić korekta. Wpływ na to, czy będzie 
ona symboliczna, czy znacząca będzie 
miała sytuacja makroekonomiczna, czyli 

oprocentowanie i dostępność kredytów, 
poziom bezrobocia i optymizmu kon-
sumentów oraz wskaźnik inwestycji 
w przedsiębiorstwach.

Mieszkania
O ile ilość mieszkań na sprzedaż 

i ich ceny są na podobnym poziomie 
jak w pierwszym półroczu 2018 r., to 
nowym zjawiskiem wartym odnotowania 
jest wzrost zakupów inwestycyjnych.

Niskie oprocentowanie lokat ban-
kowych skłania zamożniejsze osoby do 
wejścia na rynek mieszkań na wynajem. 
Gmina Dopiewo pod tym względem wy-
gląda bardzo atrakcyjnie, dlatego że przy 
podobnych stawkach najmu jak w Pozna-
niu, ceny zakupu mieszkań są znacząco 
niższe. Dzięki temu inwestorzy mogą 
osiągać lepsze zwroty z zainwestowanego 
kapitału. Szczególnym zainteresowaniem 
cieszą małe, 2-3 pokojowe mieszkania 
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w Dąbrówce i Skórzewie. Średnia cena 
takich mieszkań w stanie deweloperskim 
wynosi obecnie około 4400 zł/m². Miesz-
kania z rynku wtórnego, które są już wy-
kończone, są droższe o około 1200 zł/m².  
To oznacza, że na mieszkanie o prze-
ciętnym metrażu 50 m² od dewelopera 
należy przeznaczyć średnio 220.000 
zł, a za lokal już wykończony, o podob-
nej powierzchni zapłacić należy około 
280.000 zł.

Średnia transakcyjna cena najmu 
wykończonego, kilkuletniego, 2-3 po-
kojowego mieszkania o powierzchni 
50-55 m² w Dąbrówce i Skórzewie jest 
zbliżona i wynosi obecnie między 1700 
zł a 1800 zł miesięcznie. Do tej ceny na-
jemca zwykle musi doliczyć koszty opłat  
za media i do wspólnoty mieszkaniowej, 
jeśli ta w danym budynku występuje. 
Jeżeli do mieszkania przynależy garaż 
to stawka rośnie średnio o około 200-
300 zł. Oferty najmu mieszkań z innych 
miejscowości w gminie są zwykle dużo 
tańsze i trafiają się znacznie rzadziej, 
z uwagi na niższą dostępność lokali. 
Liczba osób szukających mieszkania 
do wynajęcia w Dąbrówce i Skórzewie 
przekracza obecnie podaż, stąd zwykle 
wystarczy krótki okres ekspozycji oferty 
do zawarcia umowy najmu.

Domy
Obraz rynku domów w gminie Dopie-

wo coraz bardziej zdominowany jest przez 
bliźniaki i dwulokalowce. To obecnie 
przeważająca forma nowej zabudowy. 
Większość takich domów budowana jest 
na sprzedaż przez mniejszych dewelope-
rów. Domów wolnostojących deweloperzy 
nie budują już prawie wcale, z uwagi na 
zbyt drogie działki i niską rentowność 
takich projektów.

Średnia powierzchnia nowego 
segmentu domu bliźniaczego w naszej 
gminie w II połowie 2018 r. mieściła się 
w przedziale 100-110 m². Najmniejsze 
domy miały 70 m², największe z garażami 
ponad 160 m². Domy bliźniacze posiadały 
na ogół działki o powierzchni 300-350 

m². Największe dostępne działki miały 
ponad 700 m², natomiast najmniejsze 
150 m².

Średnio na dom bliźniaczy w stanie 
deweloperskim w II połowie 2018 r. na-
leżało przeznaczyć co najmniej 400.000 
zł. Zdecydowanie najdroższą lokalizacją 
było Skórzewo, ze średnią ceną przekra-
czającą 500.000 zł. Im dalej od granic 
Poznania tym ceny są niższe. To co dało 
się zaobserwować w 2018 r., to skokowy 
wzrost cen. Od 2016 do końca 2017 r. 
wzrost ten był dość powolny, natomiast 
od początku 2018 r. stał się dynamicz-
ny. Zaledwie przez 2018 r. nowe domy 
bliźniacze zdrożały o blisko 17%.

Działki budowlane
Gmina Dopiewo, od lat jest uważana 

za atrakcyjne miejsce do zamieszkania. 
Działek szukają tutaj głównie osoby wy-
prowadzające się z Poznania, ale także te 
przenoszące się z innych gmin powiatu 
poznańskiego. Cały czas większość klien-
tów poszukuje jednego typu działki, która 
ma następującą charakterystykę: dobry 
dojazd do Poznania, ładne i zabudowane 
sąsiedztwo, bliskość lasu, powierzchnię 
około 800 m², prostokątny kształt, front 
o szerokości minimum 22 m, uzbrojenie 

w gaz, prąd i wodę oraz cenę do około 
150.000 zł.

Niestety w ciągu ostatnich 24 mie-
sięcy działki mocno podrożały, dlatego 
oferta działek w takim budżecie bardzo 
mocno się skurczyła. Tańsze działki 
cieszą się popularnością wśród trzech 
grup klientów: osób fizycznych szuka-
jących działki na budowę domu, małych 
deweloperów szukających działki pod 
budowę domu bliźniaczego oraz klientów 
szukających działek na lokatę kapitału.

Do najdroższych i najbardziej pożą-
danych lokalizacji należą bez zmian Skó-
rzewo, Dąbrówka i Zakrzewo. Niestety co 
innego chcieć, a co innego móc. Z powodu 
zbyt wysokich cen w tych lokalizacjach, 
ostatecznie klienci kupują działki tam 
gdzie ich stać, czyli w Palędziu, Gołu-
skach, Dąbrowie, Dopiewie, Dopiewcu 
i Konarzewie. Najrzadziej poszukiwa-
nymi lokalizacjami są te, położone na 
krańcach gminy, daleko od Poznania, 
czyli Drwęsa, Więckowice, Lisówki 
i Trzcielin.

Średnia cena działki budowlanej dla 
całej gminy powoli rośnie, ale nadal nie 
przekroczyła 200 zł/m². Widoczne jest 
coraz większe rozwarstwienie pomiędzy 
najtańszymi lokalizacjami, a najdroższy-

grudzień 2018 13



nieruchomości

mi – to już zupełnie dwa różne światy. 
Cena 1 m² działki w Lisówkach jest 4 razy 
niższa niż w Skórzewie. Działki w Skó-
rzewie i Dąbrówce cenami są zbliżone 
już bardziej do ofert gruntów z Poznania 
niż z peryferii gminy Dopiewo.

Nieruchomości  
komercyjne

W drugiej połowie 2018 r. ilość 
zapytań o grunty komercyjne, hale 
magazynowe i biura utrzymywała 
się na rekordowo wysokim poziomie. 
Wskaźnik pustostanów spadł do naj-
niższego poziomu w historii. Główną 
z zalet gminy Dopiewo, którą wymieniają 
inwestorzy rozpatrujący przeniesienie 
firmy na nasz teren, jest doskonała 
dostępność komunikacyjna. Niestety 
podaż uzbrojonych działek na sprzedaż 
oraz hal i biur do wynajęcia jest zbyt 

ograniczona. Gmina Dopiewo byłaby 
w stanie zaabsorbować znacznie wię-
cej nowych firm, gdyby podaż gruntów 
i obiektów komercyjnych była wyższa.

Taki stan rzeczy otwiera wiele szans 
i możliwości zarówno dla właścicieli 
gruntów, deweloperów obiektów ko-
mercyjnych jak i samej gminy. Warto 
tu budować kolejne hale magazynowe 
i biura, bowiem istniejąca substancja nie 
ma już żadnych rezerw. Dobrym ruchem 
jest otwieranie nowych rejonów pod 
zabudowę komercyjną jak np. ostatnia 
budowa nowej drogi między Dąbrówką 
a Skórzewem. Zaoferowanie większej 
ilości odpowiednich nieruchomości na 
sprzedaż i do wynajęcia – to najlepsza 
recepta na sprowadzenie nowych przed-
siębiorstw i podatników na teren gminy. 

Opracował: Marcin Witkowski 
www.witkowski-nieruchomości.pl
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Szkoła Podstawowa nr 1 w Skórze-
wie zajęła I miejsce w konkursie „Szkoła 
Małego Inżyniera”. W głosowaniu, które 
trwało 12 dni – od 26 listopada do 7 
grudnia, uczestniczyły 132 placówki 
z całej Wielkopolski, które zgłosiły się 
do udziału 

Walka o #1 trwała do końca. Jeszcze 
3 dni temu SP nr 1 ze Skórzewa dzieliło 
od zwycięstwa ok.1000 głosów. Ostatnie 
godziny to kilkukrotne zmiany na pozycji 
lidera. Ostatecznie Skórzewo z 19.218 
głosami wyprzedziło Borek Wlkp. 205 
głosami. i Pobiedziska aż 8.049 głosami. 
Podobna emocje towarzyszyły walce o 13 
miejsce, bo tylu laureatów przewidzie-
li organizatorzy konkursu. Tutaj szkoła 
w Szydłowie przegrała z jedną z poznań-
skich szkół 22 głosami, choć wyprzedziła 
placówkę z Wolsztyna aż 3265 głosami. 
W sumie na wszystkie szkoły biorące 
udział w zabawie oddanych zostało ok. 
350 tys. głosów.

- Piątego dnia głosowania byliśmy 
na 32 miejscu ze 1271 głosami. Nic nie 
wskazywało na to, że możemy wygrać. 
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Borku 
Wielkopolskim od samego początku był 
na I miejscu i regularnie zdobywał głosy, 
nie pozostawiając złudzeń konkurencji 
– mówi Lidia Paech, Dyrektor SP nr 1 
w Skórzewie. - Sponsor obiecał ufun-
dować dodatkowy zestaw klocków, jeśli 
znajdziemy się w pierwszej „13”. Mobili-
zowaliśmy się wzajemnie. Dalecy byliśmy 
od „13”, miejsce 1 wydawało się być poza 
zasięgiem. Różnica między nami a Bor-
kiem Wlkp. była ogromna. Do walki, 
najpierw o wejście  do „13”, a potem o jak 
najlepszą  pozycję w rankingu, włączyła 
się cała społeczność Skórzewa. Ksiądz 

Mobilizacja dla robotyki
z naszej parafii odczytał komunikat 
o głosowaniu w kościele. Poprosiliśmy 
o wsparcie pobliskie przedszkola i szko-
ły, a także referat promocji w Urzędzie 
Gminy w Dopiewie. W poniedziałek 3 
grudnia, na 4 dni przed końcem, byliśmy 
na 17 miejscu. Uruchomiliśmy w portierni 
szkoły punkt głosowania dla opiekunów 
odbierających dzieci ze szkoły, rozprowa-
dziliśmy ulotki po okolicznych sklepach 
i przychodniach. Głosowaliśmy w szko-
le i w domach. Nawet „Mikołaje”, które 
przybyły do nas - do szkoły 6 grudnia 
odpytywały wszystkich czy codziennie 
o tym pamiętają. Emocje towarzyszyły 
nam do samego końca – dodaje dyrektor.

Wygrana SP nr 1 w Skórzewie była 
zasługą nadzwyczajnej mobilizacji wie-
lu osób. 4 godziny przed zamknięciem 
systemu do głosowania licznik pokazał 
remis – po 17645. Gratulujemy pozo-
stałym 12 laureatom, którzy otrzymają 
od organizatorów nagrody, a także tym, 
którym tym razem nie udało się sięgnąć 
po trofea. Każde miejsce  w „13” jest 
sukcesem. W konkursie wystartowała 
także Szkoła Podstawowa im. Kawale-
rów Orderu Uśmiechu z Dąbrówki, która 

zakończyła rywalizację na 45 miejscu 
z 1573 głosami. 

- Gratulujemy i dziękujemy naszym 
przeciwnikom za wspaniałą zabawę. Dzię-
kujemy  głosującym: uczniom, rodzicom, 
nauczycielom, pracownikom szkoły oraz 
wszystkim znajomym w/w, którzy na 
ich prośbę zaangażowali się, aby pomóc 
naszej szkole. Raduje serce fakt, że po-
trafimy się zmobilizować i zintegrować 
dla dobra naszych dzieci. Dziękujemy 
za wsparcie przyjaciołom naszej szkoły, 
którzy przyczynili się do tego wspólnego 
sukcesu –  mówi dyrektor Paech.

Wśród nagród, jakie zdobyliśmy, są 
zaawansowane technologicznie zestawy 
klocków LEGO, które pozwalają na samo-
dzielne konstruowanie i programowanie 
robotów oraz całodniowy festiwal tech-
nologiczny pełen niezwykłych pokazów, 
który odwiedzi naszą szkołę. 

Organizatorami konkursu byłli: 
Volkswagen Poznań Sp. z o.o. i Funda-
cja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera. 
Wyniki głosowania dostępne są na stro-
nie: https://www.szkolamalegoinzyniera.
pl/zaglosuj-na-szkole

AM

Projekt „5 zmysłów” po raz drugi 
zagościł w Konarzewie. Od 22 do 23 li-
stopada 2018 r. w Warsztatach Terapii 
Zajęciowej Stowarzyszenia „Promyk” 
odbyły się zajęcia z projektowania 
graficznego.

Projekt „5 zmysłów” jest dedykowa-
ny osobom z niepełnosprawnością i ich 
opiekunom. Kolejne jego odsłony mają 
miejsce  od 8 lat.  Co roku w 30 miejsco-
wościach województwa wielkopolskiego 
w jego ramach organizuje się ponad 600 
godzin warsztatów tematycznych, któ-
rych celem jest zwiększenie dostępu osób 
z niepełnosprawnościami do kultury. 

Zaproszeni artyści - polscy i zagra-
niczni - prowadzą kilkudniowe zajęcia 
dotyczące m.in. takich dziedzin jak: fo-
tografia, film, reportaż, muzyka i teatr. 
Podczas warsztatów starają się rozmawiać 
z uczestnikami na ważne i aktualne tema-
ty, rozbudzają w nich pasję i ciekawość, 
dzieląc się doświadczeniem.

Zmysłami o wolności
Projekt podejmuje kluczowe te-

maty związane ze społeczeństwem 
i funkcjonowaniem w nim osób z nie-
pełnosprawnością. Podczas ósmej edycji 
5 zmysłów warsztaty prowadzone przez 
artystów-grafików, malarzy i ilustratorów 
poświęcone były rozmowom o]Wolno-
ści. Do współpracy przy warsztatach 
organizatorzy zaprosili ilustratorów 
i grafików, którzy pomogli uczestni-
kom zaprojektować plakaty. Plakaty 
te uczestnicy zaprezentowali podczas 
pokojowego marszu o]Wolności, który 
przeszedł ulicami Poznania pod koniec 
listopada. W myśleniu obrazem wsparli 
uczestników: Grzegorz Myćka, Bartosz 
Mamak, Kuba Woynarowski, Max Skor-
wider i wielu, wielu innych.

Znaki na wolności. Warsztaty pro-
jektowania graficznego.

Tytuł warsztatów odsyła do słynnego 
pojęcia „słowa na wolności”, stworzone-
go przed stu laty przez awangardowego 
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pisarza Filippo Tommaso Marinettiego 
– tym razem jednak miejsce literackich 
eksperymentów zajmie język obrazowego 
skrótu, wywołujący emocje, a zarazem 
prowokujący do poetyckich skojarzeń. 
Celem warsztatów było stworzenie przez 
ich uczestników prostych znaków gra-
ficznych, wyrażających indywidualne 
doświadczenia wolności wobec napoty-
kanych codziennych ograniczeń. Zajęcia 
poprowadził Jakub Woynarowski- de-
signer i ilustrator; twórca komiksów, 
artbooków, atlasów wizualnych, filmów, 
instalacji; inicjator działań site-specific 
w przestrzeni publicznej; autor projektów 
z pogranicza teorii i praktyki wizualnej. 
Laureat nagród w dziedzinie komiksu 
i projektowania, a także autor esejów, 
publikowanych na łamach „MOCAK 
Forum”, „Ha!artu” i „Tygodnika Po-
wszechnego”.

Podczas realizacji projektu „5 zmy-
słów” chodzi o uświadomienie uczest-
nikom granic wolności. Trzeba ją nie-
ustannie badać, pilnować jej znaczenia, 
czasem o nią walczyć lub przypominać 
o jej istnieniu. Starali się zdefiniować 
wolność na nowo, korzystając z języka 
obrazu. Prowadzili rozmowy na wolne 

tematy. Po raz kolejny połączono ze sobą 
różne środowiska i zburzono sztuczne 
uprzedzenia, by nie dać  się wypchnąć 
poza nawias.

Organizatorem projektu 5 Zmysłów 
jest Stowarzyszenie Edukacyjne MCA 
z siedzibą w Poznaniu. Projekt 5 zmy-
słów o]wolność jest częścią 3-letniego 
projektu „5 zmysłów IMAGINARIUM” 

współfinansowanego ze środków Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go, pochodzących z Funduszu Promocji 
Kultury PFRON, będących w dyspozycji 
Samorządu Województwa Wielkopol-
skiego, Miasta Poznania, Wojewody 
Wielkopolskiego i Powiatu Poznańskiego.

Joanna Grześkowiak

Pałac (dwór) w Więckowicach został 
wybudowany pod koniec XVIII w. dla 
ówczesnych właścicieli - Bielińskich. 
Pod koniec XIX w. rozbudowała go 
i przebudowała rodzina Brezów. Znaj-
duje się w nim kaplica pod wezwaniem 
Najświętszej Marii Panny Przedziwnej, 
która została wybudowana w latach 1892-
1893. Znajdują się w niej dwie tablic 
pamiątkowe, dotyczące przedstawicieli 
rodziny Brezów.

Tablica dotycząca Stanisława Bre-
zy h. własnego, syna Józefa (1796-1877) 
i Konstancji Wiktorii Mycielskiej (1807-
1874). Urodzonego w Poznaniu 3 maja 
1836 r., zmarłego w Więckowicach 14 
marca 1902 r. Posiadał rodzeństwo: Annę 
- żonę Stefana Stablewskiego, Marię - 
żonę Bogusława Bojanowskiego i brata 

Tablice pamiątkowe Brezów 
Konstantego. Był dwukrotnie żonaty, 
pierwszą żoną była Jadwiga Goetzendorf 
Grabowska (1841-1870) – ślub w 1867 r., 
z którą miał syna Stanisława (1870-1870). 
Drugą żoną była Zofia Czapska – ślub 
w 1872 r., z którą miał synów: Mariana 
(1873-1873) i Michała (1874-1781). Tablica 
została ufundowana przez rodzeństwo.

Tablica Zofii Brezy z domu Czapskiej, 
córki Mariana Hutten-Czapskiego h. Le-
liwa (1816-1875), autora 3. tomowego 
dzieła „Historya powszechna konia”, i  
Justyny Rostworowskiej h. Nałęcz. Uro-
dzonej w 1856 r. w Miropolu na Ukrainie, 
zmarłej w Więckowicach 3 stycznia 1919 
r. Zofia była drugą żoną Stanisława Bre-
zy. Posiadała rodzeństwo: Nepomucena, 
Stanisława, Mariana, Mikołaja i siostrę 

Annę Zofię żonę Konstantego Brezy. Z ne-
krologu zamieszczonego w „Dzienniku 
Poznańskim” z 5 stycznia 1919 r. wynika, 
że zmarła w piątek o godz. 10 z rana. 
Pogrzeb odbył się w Niepruszewie 7 
stycznia, a na gości biorących udział 
w uroczystości pogrzebowej oczekiwały 
konie 7 stycznia o godz. 11 na dworcu 
kolejowym w Otuszu. W kolejnym ne-
krologu, również w „Dzienniku Poznań-
skim”, z 8 stycznia 1919 r. wspomniano, 
że była „Prezydentką Schronienia Na-
uczycielek”, a msza żałobna odbędzie 
się 8 stycznia o godz. 09.30 w kościele 
p.w. św. Marcina w Poznaniu. W 1898 
r. była założycielką i przewodniczącą 
Towarzystwa Schronienia Nauczycielek 
– instytucji zapomogowej dla prywat-
nych nauczycielek polskich. Ufundowała 
kaplicę w pałacu w Więckowicach, która 
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W dniu 11 stycznia 1919 r. ukazało się 
w „Dzienniku Poznańskim” wspomnienie 
pośmiertne o Zofii Breza o treści:

„Dnia 7 stycznia złożono w rodzin-
nym grobowcu w Niepruszewie s. p. 
Zofię Brezinę do ostatniego spoczynku. 
I znowu przyszło nam pożegnać zacną 
matronę, obywatelkę Polkę pełna zasług 
około społeczeństwa naszego. Ujrzała 
przedświt naszej wolności do której tak 
bardzo wzdychała, lecz nie było jej danym 
ujrzeć ją w całej swej wielkości i świetno-
ści. Ś. p. Zofia była wzorem prawdziwej 
Polki, która wszystko poświęca dla Boga 
i ojczyzny. Obowiązek przede wszystkim 
– oto hasło, które w spadku odziedziczyła 
po rodzicach swoich i któremu wierną 
aż do ostatniej życia chwili pozostała. 
Urodzona w Miropolu na Wołyniu już 

została przybudowana do południowej 
elewacji dworu w latach 1892-93. W oł-
tarzu znajduje się obraz Marki Boskiej 
autorstwa Józefa Graczyńskiego. Tabli-
ca została ufundowana przez rodzinę 
i księdza Wiktora Brune (ur. 1876 r.), 
ówczesnego proboszcza w Niepruszewie 
(od 1904 r.).

w młodości cierpieć musiała wraz z ojcem 
swym Marianem Czapskim i braćmi, 
których rząd rosyjski za udział w po-
wstaniu [chodzi o powstanie styczniowe] 
katorgą, wygnaniem i konfiskatą ma-
jątków rodzinnych srogo prześladował. 
Oddawszy rękę swą ś. p. Stanisławowi 
Brezie wiodła odtąd dni szczęścia do-
mowego w Więckowicach, które całym 
serem ukochała. Zabrał jej Bóg dwóch 
synów, zabrał jej męża, lecz przez usta 
jej nie przeszły żadne słowa skargi ani 
szemrania. Cierpliwie krzyż ciężki dźwi-
ga i cicho nie szukając nigdzie rozgłosu 
pracuje odtąd dla innych. Szczególniej-
szą opieką otacza nauczycielki polskie, 
zakłada wraz z innymi szlachetnie my-
ślącymi osobami „Schronienie nauczy-
cielek” i prezyduje jemu aż do zgonu. 
Nie szczędzi ani zabiegów ani starań, 
by fundusz „Schronienie” pomnożyć by 
kiedyś wystawi dom własny, w którym 
by pracą i latami sterane nauczycielki 
polskie spokojny życia wieczór spędzić 
mogły. Nie pozwolił jej Bóg doczekać się 
obfitego plonu długoletniej pracy wytężo-
nej. Nad trumną jej płaczą dzisiaj wszy-

scy, którzy kiedykolwiek poznali jej serce 
szczere i gościnne. Któżby w Księstwie 
nie słyszał o gościnności wprost przysło-
wiowej w Więckowicach ?.Wszystkich, 
którzy się do niej garnęli, przygarniała 
do siebie, dla wszystkich miała i słowo 
pociechy i rękę ofiarną. Nad trumną jej 
płacze dzisiaj cały lud polski w Więcko-
wicach i okolicy, bo wszystkim okazała 
się matką prawdziwa. Chodziła od chaty 
do chaty, pokrzepiała na duchu, nikim 
nie wzgardziła i dla każdego znalazła 
pomoc i słowo pociechy. Aż wreszcie Bóg 
od niej zażądał najwyższej i ostatniej 
próby. Cierpiała w ostatnich miesiącach 
wiele, lecz bez narzekania i szemrania. 
Jedynym jej życzeniem było doczekać 
się jeszcze ukochanej Ojczyzny wielkiej 
i niepodległej i zjednoczonej, dla niej 
żyć i umrzeć. Oby ci ta ziemia, którą 
tak bardzo ukochałaś była miejscem 
wiecznego, w nagrodę za życie cnotliwe 
i pełne poświęcenia godnie zasłużonego 
spoczynku”.          

dr Piotr Dziembowski 
fot. Archiwum P. Dziembowskiego

Stowarzyszenie Miłośników Do-
piewca „Sami Swoi” uczciło  3 grudnia 
2018 r. 100-lecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Zaprosiło mieszkańców 
Dopiewca i Gminy Dopiewo na wieczór 
patriotyczno – historyczny, z wernisa-
żem „My w latach 1918 – 2018”, podczas 
którego zostały zaprezentowane zbio-
ry, zdjęcia, pamiątki z życia mieszkań-
ców Dopiewca w latach 1918 - 2018.  
Przygotowana przez nas wystawa wycho-
dzi poza Dopiewiec. Losy naszej miej-
scowości są integralnie związane z całą 
Gminą Dopiewo. Łączą się z Dopiewem, 
Trzcielinem, Konarzewem i Palędziem; 
z Parafią Dopiewo i z Parafią Konarze-
wo. Proboszczem tej ostatniej w okresie 
wybuchu Powstania Wielkopolskiego 
i 20-lecia międzywojennego był ks. Jan 
Dąbrowa Laskowski, związany wcze-
śniej ze strajkiem dzieci wrzesińskich. 
Z Dopiewcem byli także związani: ppłk. 
Andrzej Kopa z Trzcielina, organizator 
oddziału powstańczego Powiatu Zachod-
nio – Poznańskiego, a także misjonarz 
– o. Marian Żelazek, który uczęszczał do 
szkoły w Dopiewcu, a pochodził z Palę-
dzia. Podczas II wojny światowej trafił 
do obozu w Dachau,  w Indiach pracował 
dla trędowatych. Wystawa podkreśliła 
szczególny wkład tych osób w życie spo-
łeczne naszej gminy. Zwróciła ponadto 
uwagę na więź patronki SP w Dopiew-
cu, znanej poetki - Marii Konopnickiej, 
z duchem strajku dzieci wrzesińskich 
i duchem narodowo – patriotycznym. 
Wernisaż w znacznej części został przygo-
towany w oparciu o zbiory udostępnione 
przez Małgorzatę Rogal – Dropińską, 
historyka i pasjonata dziejów Gminy 

Niepodległa Dopiewo. Dzięki jej pracy i materia-
łom źródłowym powstało kilka plansz 
przedstawiających bogaty obraz udziału 
mieszkańców Dopiewca w Powstaniu 
Wielkopolskim oraz życia w okresie 
20-lecia międzywojennego. Pokazany 
został niezwykły duch patriotyzmu 
i zaangażowania miejscowej ludności, 
żywy udział mieszkańców Dopiewca 
w Towarzystwie „Sokół” i w organizacji 
„Młode Polki”, życie włościan i funkcjo-
nowanie przed wojną miejscowej szkoły 
w Dopiewcu i Dopiewie, łączącej przed 
wojną w jeden organizm budynki szkolne 
znajdujące się w obu miejscowościach. 
Druga część wystawy, dotycząca okresu 
powojennego, w tym życia mieszkań-
ców i funkcjonowania szkoły w Do-
piewcu, została oparta o zbiory Zofii 
Dobrowolskiej, pozyskane z wywiadów, 
spotkań z mieszkańcami i wspomnień 
spisanych w ankietach. Ekspozycja 
na planszach, przygotowana w formie 
kolażu, została uzupełniona wystawą 
zbioru eksponatów, książek i artykułów 
oraz dowodów pamięci dotyczących II 

wojny światowej i czasów powojennych, 
udostępnionych oryginałów - medali, 
legitymacji, dyplomów związanych 
z Powstaniem Wielkopolskim, itp.  
Nie byłoby tej wystawy, gdyby nie wo-
lontariat twórczych i wyjątkowych osób, 
które przez kilka tygodni spotykały się, by 
opracować materiał w formie kolażu na 
planszach. Są to: Aldona Muszak, której 
zawdzięczamy plastyczny wyraz prezen-
tacji i część wystawy poświęconej Ojcu 
Marianowi Żelazkowi, Ewa Bukowiecka 
– Kujawska - autorka śpiewnika przygoto-
wanego specjalnie na wieczornicę i Lidia 
Łopatka. Dwie ostatnie, oprócz wkładu 
merytoryczno – organizacyjnego, udo-
stępniły oryginalne dokumenty o swoich 
dziadkach – Powstańcach Wielkopol-
skich. To również Hanna Grządzielewska, 
Lubomira Weinert, Jan Gawroński, Iwona 
Ignaszak oraz – w dniu wykonywania 
scenografii - Marianna Michor i Piotr 
Polak – przedstawiciele młodego po-
kolenia, licealiści. Wspomnieć należy 
o udostępnieniu materiału zdjęciowego 
przez Gerarda Rozumka z Konarzewa 
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i zdjęć rodu Stanisława Kloze przez To-
masza Konwickiego. 

Stowarzyszenie Miłośników Dopiew-
ca „Sami Swoi” składa serdeczne podzię-
kowanie Małgorzacie Rogal Dropińskiej 
i Aldonie Muszak, a także osobom, które 
włączyły się w przygotowanie wystawy 
i uroczystości. Dziękujemy GBPiCK 
w Dopiewie i SP w Dopiewcu za wypo-
życzenie sztalug, a ZUK za ich przewóz 
ze Skórzewa. Zespołowi muzycznemu 
z SP w Dopiewie, działającemu pod 
kier. Marcina Mańki, za uświetnienie 
wieczoru koncertem pieśni patriotycz-
nych. Gminie Dopiewo - za sfinansowanie 
zakupu materiałów do wykonania pre-
zentacji (zgodnie z projektem na reali-
zację przedsięwzięć środowiskowych). 
Dziękuję dzieciom z SP w Dopiewcu, które 

Występ uczniów SP w Dopiewie, przy akompaniamencie 
nauczyciela muzyki - Marcina Mańki

Podczas wernisażu „My w l. 1918 - 2018”

Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"

pod opieką nauczycieli odwiedziły wy-
stawę w dniu 4 listopada 2018 r. To była 
żywa lekcja historii. Wystawa wniosła 
wiele do procesu upamiętnienia okresu 
Stulecia Niepodległości, stanowi hołd dla 
naszych przodków, którzy wywalczyli 
niepodległość oraz budowali Niepodległą, 
a następnie przeżywali gehennę drugiej 
wojny światowej i trud odbudowywania 
zniszczonej wojną Ojczyzny. 

Nasza praca nad pogłębieniem wiedzy 
o życiu mieszkańców Dopiewca i Gminy 
Dopiewo w latach 1918 – 2018,  o lo-
sach ludzi, ich pracy, kulturze i nauce, 
z uwzględnieniem przeżyć II wojny 
światowej i okresu powojennego, aż po 
czasy współczesne, będzie kontynuowa-
na. Kultywowanie pamięci, budowanie 
tożsamości i dumy z osiągnięć narodu, 
pokazywanie bohaterstwa i ducha patrio-
tyzmu naszych przodków to nasz wielki 
zbiorowy obowiązek, to nasza powinność 
wobec przeszłych i przyszłych pokoleń. 

Z wyrazami szacunku dla wszystkich 
Czytelników, z życzeniami pięknych Świąt 
Bożego Narodzenia, w imieniu własnym 
i Stowarzyszenia Miłośników Dopiewca 
„Sami Swoi”. 

Zofia Dobrowolska 
Fot. Lidia Łopatka
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przyroda / fotografika

Ani się obejrzałem a tu znów zima. 
Pierwsze przymrozki mamy już za sobą. 
Tylko czekać, aż biały puch otuli ziemię. 
Lubię zimę, a najbardziej lubię dni, gdy 
pada śnieg. Od razu przed oczyma stają 
mi możliwe do wykonania kadry zdjęć. 

Widoczny na fotografii wróbel nie 
miał w sobie nic ciekawego. Gdy jednak 
na zdjęciu pojawiły się płatki śniegu, od 
razu obraz zyskał na dynamice i drama-
tyczności. Siedząca na gałęzi pustułka 
trzyma się jej jedną nogą. Drugą chowa 
w pierzu i grzeje. Brrrr! Niemal czuje 
się to zimno na ciele. 

Ostatnie lata jakoś jednak nie idą 
w parze z określeniem „białe szaleństwo”. 
Czasem co prawda udało się wyciągnąć 
ze strychu sanki, a z szafy łyżwy, ale 
tylko po to, by po kilku dniach znów 
je tam schować. Tym bardziej cieszą 

Niechaj sypnie śniegiem białym!

mnie dni, kiedy rano podwijam w domu 
rolety i za oknem widzę zupełnie inny 
świat. Wczoraj szaro i buro, a dzisiaj 
biało, świeżo i bajkowo. Nie wiem, czy 
zwróciliście kiedyś uwagę na to że, 
gdy spadnie pierwszy świeży śnieg na 
dworze jest dużo ciszej. Dźwięk inaczej 
się rozchodzi w powietrzu. Po zaśnie-
żonej drodze samochody jadą wolniej 
i nie słychać tak głośnego szumu opon. 

Wydaje się, że przykryty białą otuliną 
świat śpi. Za to intensywniej dokazują 
ptaki w ogrodzie. One też są zaskoczone. 
Jeszcze wieczorem pożywienie często 
leżało na ziemi, a teraz nie mają łatwo.

Każde ziarenko trzeba wyszukać pod 
śniegiem. Każdy ruch kosztuje energię. 
Również jak śniegu nie ma, a panoszy 
się mróz. Dlatego ważne jest, by nasze 
przydomowe karmniki od tego dnia były 

pełne i na bieżąco uzupełniane. Ptaki 
bardzo szybko przyzwyczajają się do wy-
kładanej karmy. Gdy po kilku dniach 
zastaną pusty karmnik, nim znajdą 
nowe stanowisko, mogą nie doczekać 
kolejnego dnia. Czasem lepiej nie roz-
poczynać karmienia, niż robić to tylko 
w weekendy. Pamiętajmy o tym, żeby nie 
zawieść ich zaufania do nas. Odwdzięczą 
się nam za to wiosennym pięknym śpie-
wem, czy możliwością podpatrywania 
ich zwyczajów.

Parking przy jeziorze Niepruszewskim

Park w Konarzewie

Zimowy las.

Kruk i sroka
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przyroda / fotografika

Drugim moim ulubionym zimowym 
zjawiskiem jest szadź połączona ze sło-
necznym porankiem. W takie dni, pa-
trząc nawet na swoje najbliższe otoczenie 
na dworze, pochłaniam je wzrokiem. 
Wszystko wkoło jest takie inne - nowe, 
błyszczące i kontrastowe. Aż nie chce się 
wierzyć, że to, co widzimy, jest prawdzi-
we. Czasem trudno w takich warunkach 
zrobić fajne zdjęcie, gdyż fotografuje się 
wszystko wkoło, zapominając w emocjach 
o kompozycji, temacie i motywie. Zachły-
śnięci widokami zapominamy o podsta-
wowych regułach. Na szczęście panujące 
warunki są na tyle zjawiskowe, że na 
swój sposób zachwycają i kompensują 
zignorowane zasady estetyki.

Mam nadzieję, że tej zimy warunki 
pogodowe pozwolą mi na wykonanie wie-
lu fajnych zdjęć, którymi będę mógł się 
z Wami podzielić. Jednocześnie życzę 

Sokół pustułka Jezioro Niepruszewskie przy plaży w Zborowie

Mazurek

Czeczotka Droga do DPS Lisówki

wszystkim moim Czytelnikom „Czasu Dopiewa” i fanom z fa-
cebook’owej „Dzikiej Strony Gminy Dopiewo”, by nadchodzące 
święta były czasem radości i refleksji. By wśród świątecznej bie-
ganiny znaleźć czas dla siebie, swoich bliskich, ale i dla zwierząt 
– domowych, czy dzikich. By po prostu być obecnym, tu i teraz.

W imieniu dzikiej części naszego świata proszę Was, Czytelnicy 
„Czasu Dopiewa, aby w sylwestrową noc zachować umiar w „wy-
strzałowej godzinie”. Za zaoszczędzone w ten sposób pieniądze 
można nieźle wyposażyć przydomowy karmnik dla ptaków, cieszyć 
się ich towarzystwem i widokiem przez całą zimę. Żyjmy i dajmy 
żyć innym, małym i dużym stworzeniom, które żyją obok nas.

Tekst i fot. Michał Bartkowiak  
Autor od grudnia 2015 r. publikuje zdjęcia przyrodnicze na Face-

book’u – na profilu „Dzika Strona Gminy  
Dopiewo”. Prowadzi też stronę: miodybartkowiaka.plPolna droga do Lisówek

20 XII 2015
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poezja

Grudzień
Ścieli 
białą pierzyną.
Światłami 
pulsują okna.

Dworce 
pękają  w szwach.

Tej nocy,
pojawia się uśmiech.
Bezdomni nie nurkują
w śmietnikach.

W ubóstwie
 rodzi się Cud.
Do dziś
słuchamy
Słowa Bożego.

Aldona Latosik 
29 XII 2018

Świąteczne obchody
Święcą się święta
na calutkim globie,
gdzie żar z nieba spływa,
susze i powodzie.

Gdzie bomby świszcząc
lecą, siejąc grozę,
gdzie krew w ziemię wsiąka,
gdzie mnóstwo sierotek.

Gdzie dachem nad głową
są palmowe liście,
gdzie strawa z korzonków,
wrze dziś nad ogniskiem.

Gdzie jednym z przepychu
wręcz trudno oddychać,
gdzie dzieciom bez jadła,
głód brzuszki wypycha.

My, baranki grzeszne,
przekraczamy progi.
Czy tego chciał Chrystus
nowonarodzony?

Aldona Latosik 
29 XII 2018

Przy wigilijnym stole
Łamią się serca,
kolędy 
napawają radością.

Nad 
pustym nakryciem
trudno wstrzymać łzy.

Spływają 
wspomnieniami.

Aldona Latosik 
29 XI 2018

Noc pełna magii
Choinki błyszczą
milionem lśnień.

Świątecznie i z humorem
Korowód dłoni
snuje serdeczność.

Obłoczki barszczu
I grzybowej
podrażniając nozdrza,
czekają
pierwszej gwiazdy.

Śledź odpoczywa
pod pierzynką.
Nad karpiem
nikt się nie pastwił.

W tę magiczną noc
susz 
rozpływa się w ustach.

Worek pęka w szwach,
Gwiazdor
stanął na wysokości zadania.

Aldona Latosik 
30 XI 2018

Marzenia bezdomnych
Tej magicznej nocy,
śpiącym 
pod gołym niebem,
marzy się
szelest siana
betlejemskiego żłobu.

Aldona Latosik 
27 XI 2018

Z pierwszą gwiazdą

Wraz z pierwszą gwiazdą,
kruszeją serca.
Blady opłatek
krąży  jak ziemia.

Błogosławionych,
zdrowych, radosnych,
z ust wypływają
nasze życzenia.

Czy zawsze szczere?
Oto jest pytanie.

Zatem
Sami sobie,
odpowiedzmy na nie.

Aldona Latosik 
30 XI 2018

Rybie dylematy

Satyrycznie
 

Na białej serwecie, 
w odświętnych półmiskach, 
rybie dylematy, 
rzecz to oczywista. 
 
Jedne się radują, 
inne wielce trapią. 
Lecz się na widelec, 
wszystkie z nich załapią. 
 

Zwinęły się śledzie, 
w piruet rolmopsi. 
Inne pod pierzynką, 
smukłe chronią ości. 
 
Dorsz marynowany 
upił się od octu. 
Kaca będzie leczył, 
w żołądka ośrodku. 
 
Ten, co po japońsku, 
wyturlany w cieście, 
chowa się w tomacie 
smakując na więcej. 
 
Łosoś nabrał barwy, 
ostro- łososiowej, 
w woalce obłoczków, 
wędzarni domowej. 
 
Karpiowi nie śmieszno, 
ukrył się w panierce. 
W złocistym kaftanie 
chlubne zajął miejsce. 
 
Tamten w galarecie, 
trzęsie się niecnota. 
Choć pięknie przybrany, 
chciałby być na pokaz.

Aldona Latosik 
28 XII 2017

Gwiozdór na rauszu
Satyrycznie - Gwara z obrzeży 

Poznania

Tako zima, jak nie zima,
śniegu ni ma ani funta.
Gwiozdór się terminów trzymo,
ruszył w drogę w lżejszych lumpach.

W czubie mioł, bo chloł dość feste,
kcioł se dosiunść renifera.
Zwierzok browar dorwoł w beczce,
tysz na rauszu był chłelera.
 

       Rogim kcioł Gwiozdora dźwignunć,
legnuł się i gnił do rana.
Bez to piechtum musioł pizgać,
przyloz w czas, gdy gwiozda wzlazła.

Dryndnuł dzwunkim pode drzwiami,
odemknyłam i sie glapie.
Un rychtuje się do chaty,
Onorany oż po pachy.
 

      - Zeblycz reble mu powiadum,
ledwo sie na girach trzymosz.
Bo cie wyćpne stary dziadu,
glanc mum w chacie - świnta idum.-
 

      Miech przytorgoł, ale z flaszkum,
z ni co chwiłka chloł wprost z gwinta.-
To Wielkanoc jest, czy Gwiozdka?
blubrnuł, bo sum nie pamintoł.
 

      Rózge mioł na dnie woryszka,
kcioł dać wiks mi za niegrzeczność.
Lecz jo baba jezdym bystro,
ruk-cuk z chaty gu wyczepłam.

 
Aldona Latosik 
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kuchnia

Jak to mówią: nadchodzi czas ma-
gicznych świąt, ale to nie magia!  To 
Boże Narodzenie! Dzieciątko maleńkie 
w stajence nas wszystkich zbliża do siebie. 

To tradycja, rodzina i miłość. Pierw-
sza gwiazdka, Wigilia i my wszyscy razem 
przy stole nakrytym białym obrusem, 
z opłatkiem i siankiem, a potem Pasterka 
– uczta duchowa i wspólny śpiew ko-
lęd. Musicie przyznać, że wszyscy na 
to czekamy! 

Z potrawami wigilijnymi wiążą się 
tradycje i symbolika. Tradycja nakazuje, 
że w Wigilię powinno pojawić się na stole 
12 bezmięsnych dań. Niektóre z nich są 
tak specyficzne, że serwuje je się tylko 
w ten niezwykły dzień. Jakie to potrawy? 
Co wyłożyć na wigilijny stół? 

W Wigilię powinno się spróbować 
każdej potrawy. Mówi się, że ilu potraw 
nie spróbujemy, tyle razy ominie nas 
przyjemność. Chociaż okruszynkę każdej 
zjeść więc trzeba. Ot, taki zwyczaj. Są 
dania regionalne charakterystyczne dla 
regionów, ale i takie, które pojawiają się 
na każdym świątecznym stole w Polsce, 
bez względu na miejsce.

Oto lista 12 potraw 
(w zależności od regionu Polski) 

• Zupa grzybowa, barszcz z uszka-
mi, zupa rybna, zupa owoco-
wa (zależy od regionu Polski)                                                                                                       
Śledź (w oleju, w śmietanie z ro-
dzynkami)

• Karp na różne sposoby (smażony, 
w galarecie, po żydowsku)

• Kluski z makiem, miodem i mig-
dałami

• Pierogi z kapustą i z grzybami, pie-
rogi z serem

• Kapusta z grochem, kapusta z grzy-
bami

• Kompot z suszonych owoców
• Kutia
• Chałka drożdżowa, chleb pszenny
• Kulebiak

Specjały na koniec roku…
• Makowiec, sernik
• Pierniki 

                                                                                                                                                      
Kulebiak wigilijny  
z kapustą i grzybami

Ciasto krucho - drożdżowe  
(może też być na paszteciki)
• 1/2 kg mąki 450,
• 0,5 kostki drożdży,
• 1 kostka Kasi lub małe masło ro-

ślinne,
• 3 żółtka,
• 1 kwaśna śmietana 18% (mała).

Nadzienie do kulebiaka
• 40g suszonych grzybów,
• 1kg kiszonej kapusty,
• 2 cebule,
• 2 łyżki oleju,
• - przyprawy: sól, pieprz, listek lau-

rowy, ziele angielskie, 2 łyżeczki 
kminku, 1 łyżka  majeranku.

Przygotowanie
1. Grzyby suszone włożyć do większe-

go garnka. Zalać szklanką gorącej 
wody. Dodać listek laurowy i ziele 
angielskie. Gotować 30 minut. Do-
dać kiszoną kapustę. Wymieszać 
i dalej gotować do miękkości przez 
ok. 30 min. Od czasu do czasu za-
mieszać, aby pozostały płyn od-
parował.

2. Dodać kminek i majeranek. Usunąć 
ziele angielskie i listek laurowy. Wy-
jąć wszystko na deskę i posiekać.

3. Cebulę obrać i pokroić w kosteczkę. 
Włożyć na dużą patelnię. Wlać olej 
i smażyć na umiarkowanym ogniu 
przez około 8 minut, aż cebula bę-
dzie szklista i lekko zrumieniona.

4. Dodać posiekaną kapustę i mie-
szając smażyć przez ok. 5 minut. 
Odstawić, ostudzić i wyłożyć na 
płaty ciasta.

5. Mąkę, żółtka, sól, tłuszcz  i zmik-
sowaną śmietanę z drożdżami 
zagnieść na jednolitą masę. Roz-
wałkować na 2 płaty (bo z tej por-
cji wyjdą dwie zrolowane rolady), 
posmarować białkiem i rozłożyć 
farsz, zwinąć jak makowce. Wierzch 
ciasta posmarować żółtkiem, w wie-
lu miejscach ponakłuwać. Wyłożyć 
na blachę, oba obok siebie. Piec 45 
minut w temperaturze  180 - 200 
stopni. Jeżeli mocno się zrumieni 
przykryć papierem do pieczenia.

6. Kulebiak to połączenie pasztecika 
z pieczonym pierogiem, można go 
kroić w plastry- do barszczu, poda-

jemy na zimno lub ciepło z sosami 
zimnymi lub z sosem grzybowym.

Tamte i te prywatki
Nie możemy w końcu roku nie wspo-

mnieć o Sylwestrze. Znowu wchodzą 
w modę spotkania „prywatkowe”. Go-
spodarz i gospodyni prywatki prześci-
gają się w przygotowaniu menu na tę 
szczególną noc. Musi być coś na zimno 
i coś na ciepło. Jak zawsze królują zim-
ne bufety, golonki, flaczki, żurki i różne 
napoje. W ostatnich latach „na topie” są 
przekąski - cieszące swoim kształtem 
oko, a smakiem podniebienie. Ważna 
jest ich forma, ilość i bogactwo rodza-
jów. To zawsze dobrze działa na zmysły 
i świetnie wygląda. Oczywiście powin-
niśmy przygotować jedzenie na imprezę 
wcześniej, ustawić na stole, a potem już 
tylko świetnie się bawić. Należy z fetą 
przywitać Nowy Rok. 

Proponuję na tę okoliczność szyb-
kie, francuskie talarki. Jako przystawki 
znikają najprędzej.

Francuskie talarki
• 3 rolki ciasta francuskiego,
• 20 plasterków szynki konserwowej 

(może być inna, super lepsza),
• 20 plasterków sera żółtego (gouda. 

królewski),
• można dodać plasterki czerwonej 

cebuli, liście ziół, suszone pomidory, 
czosnek.

Przygotowanie
1. Rozwinąć rolkę ciasta francuskiego 

i ułożyć plasterki szynki na całej 
powierzchni, na to krążki cebuli, 
suszone pomidory lub inne dodatki.

2. Plasterki sera i zawinąć w roladę 
po dłuższym boku.

3. Kroić ukośne 1cm talarki. 
4. Przełożyć na blachę wyłożoną pa-

pierem i posmarować roztrzepanym 
jajkiem.

5. Piec ok. 15 minut.
6. Podawać do tego w miseczkach różne 

zimne sosy lub tradycyjny keczup.
7. Szybko, smacznie i kolorowo!

Dużo zadowolenia z przygotowania 
wigilijnych i sylwestrowych specjałów, 
a jeszcze więcej radości ze wspólnie spę-
dzonego czasu z bliskimi. 

Niech Boża Dziecina Wam błogo-
sławi na czas Bożego Narodzenia  i na 
Nowy Rok.

Życzy: Barbalena, Sołtys Dąbrówki 
Fot. Archiwum Barbary Plewińskiej     
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Wielkie Ubieranie Choinki w Dopiewie
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kultura

Jarmark Bożonarodzeniowy, Mikołaj 
z zagrodą reniferów, anioły na szczudłach, 
wesołe miasteczko z „górką i sankami”, 
fire show, występy tancerzy i zespołów, 
mnóstwo spragnionych Świąt Bożego 
Narodzenia mieszkańców i gości Gminy 
Dopiewo, przyprószonych białym pu-
chem z wytwornić śniegu - wszystko to 
towarzyszyło III Wielkiemu Ubieraniu 
Choinki na placu gminnym w Dopiewie 9 
grudnia 2018 r. Punktem kulminacyjnym 
wydarzenia było rozświetlenie świątecz-
nego ponad 7-metrowego drzewka 15 
tysiącami lampek przez Wójta Gminy 
Dopiewo - Adriana Napierałę i Dyrektor 
GBPiCK - Elżbietę Nowicką. Wcześniej 
każdy, z pomocą elfów z ZHP mógł po-
wiesić swoją bombkę.

Dużą popularnością, zwłaszcza wśród 
dzieci, cieszyły się Rudolf i Kometka, czyli 
renifery z „Zagrody Świętego Mikołaja”. 
Można było tu zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcie w mikołajowych saniach, z ich 
właścicielem, Śnieżynką i Elfem oraz ich 
rogatymi  podopiecznymi, którzy ospale 
skubali trawę na placu gminnym w Do-
piewie.  – Rudolf i Kometka są z reguły 
aktywnymi zwierzakami, uwielbiają za-
bawy na śniegu. Mimo że dzisiejszy dzień 
jest jednym z chłodniejszych  w grudniu 
tego roku, reniferom jest ciepło, stąd 
to rozleniwienie – wytłumaczył Święty 
Mikołaj. – Mieliśmy dziś mnóstwo pra-
cy. Nie sposób zliczyć zdjęć, do których 
pozowaliśmy. Moi pomocnicy rozdali 
dzieciom ponad tysiąc prezentów. Bycie 

modelem do najłatwiejszych nie nale-
ży, ale daje dużo satysfakcji. Tchnęliśmy 
nieco świątecznej atmosfery już na 2 
tygodnie przed Świętami Bożego Naro-
dzenia do wielu, nie tylko dziecięcych 
serc, a to jest bezcenne - podsumował.

Wieczorem skrzynka „Poczty Świę-
tego Mikołaja” pękała w szwach. Ciasno 
było także na stoku –rampie, po której 
można było zjeżdżać na pontonach ni-
czym saniami z ośnieżonej górki.  Po-
pularne były i inne, bardziej tradycyjne 
urządzenia wesołego miasteczka. Mi-
łośnicy świątecznych różności mogli 
zrobić zakupy w którymś ze stoisk. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
pierniki, świecidełka i wytwory miej-
scowego rzemiosła.
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kultura

Na scenie nie zabrakło występów 
szkolnych i przedszkolnych, wokalnych 
i tanecznych, animacji z Ciastkiem, elfami 
i aniołami na szczudłach, pokazów  tańca 
nowoczesnego „Activus’a”, koncertów 
kolęd i piosenek zimowych w wykonaniu 
Orkiestry Dętej Gminy Dopiewo i Chóru 
„Bel Canto”. Było wszystko, czego trze-
ba, by zrozumieć, że Święta są tuż, tuż.

Rozświetleniu choinki, na które wszy-
scy czekali w ciemnościach, towarzyszyło 
morze zimnych ogni, rozdanych wśród 
setek widzów, a także deszcz konfetti, 
które rywalizowało w powietrzu z pianą 
sztucznego śniegu.

- „Wielkie Ubieranie Choinki” orga-
nizujemy już po raz trzeci. Z roku na rok 
przybywa chętnych, którzy na przekór po-
godzie, chcą wspólnie z nami zaczerpnąć 
nieco magii Świąt – powiedziała Elżbieta 
Nowicka, Dyrektor Biblioteki i Centrum 
Kultury w Dopiewie. – Docierają do nas 
takie sygnały i staramy się wychodzić im 
naprzeciw, rozwijając ofertę „Wielkiego 
Ubierania”. Po frekwencji widać, że jest 
wśród mieszkańców spore zapotrzebo-
wanie na takie formy spędzania czasu, 
dlatego z pewnością powrócimy z tym 
wydarzeniem na plac gminny za rok. 
Już dziś na nie serdecznie zapraszamy 
Czytelników – dodała Dyrektor.

Doświadczenia Dopiewa pokazują, 
że „Jarmarki Bożonarodzeniowe” nie 
muszą być domeną wielkich miast, ale 
z powodzeniem, w atrakcyjnej formule, 
mogą przygotowywać je mniejsze miasta, 
miasteczka i wioski. Wesołych Świąt!

Organizatorem wydarzenia 
była Gminna Biblioteka Publiczna i Cen-
trum Kultury w Dopiewie. Choinkę po 
raz 3. ufundowało Nadleśnictwo Kon-
stantynowo, a przewieźć z lasu pomogła 
je firma ELMA. Dostawcą drewna do 
koksowników, przy których można było 
się ogrzać, była firma OL-Mat.

 Adam Mendrala 
Fot. Łukasz Mańczak 

i Adam Mendrala
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Chociaż śniegu tej zimy nadal brak, 
Mikołaj do nas dotarł i to nie byle jaki!  
W Stajni Rusin w Dopiewie odbyły się 
8.12.2018 r. „Mikołajki dla dzieci”. Prze-
dział wiekowy uczestników był szeroki 
- od maluszków do dzieci nieco starszych. 
Atrakcje czekały na wszystkich. 

Przed przybyciem Mikołaja dzieci 
uczestniczyły w konkurencjach, mających 
charakter wyścigów. Były to tzw. „Pony 
Games”. Dzieci wraz z elfami – pomoc-

Mikołajki w Stajni Rusin 
nikami, pod bacznym okiem opiekunów, 
musiały wykonywać zadania, ale – uwaga 
- nie same, lecz z kucykami! Do pokonania 
były slalomy, równoważnie z kucykiem 
„w ręku”, rzuty piłeczką, czy skoki na 
piłce. A to wszystko na wyścigi. Każda 
drużyna mocno dopingowała swojego 
kucyka wraz z jeźdźcem. Po zawodach 
przyszedł czas na tworzenie dekoracji 
świątecznych, które dzieci mogły zabrać 
do domu. Na zakończenie dzieci odwiedził 
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kultura / religia

Rozmowa z ks. Markiem Kiną, pro-
boszczem Parafii Nawiedzenia NMP 
w Dopiewie.

Niektórzy mówią, że Boże Na-
rodzenie to drugie pod względem 
ważności święta w Kościele Katolic-
kim i kościołach chrześcijańskich. 
Dlaczego ustępują w kategoriach 
religijnej ważności Wielkanocy? 
Dla wielu są przecież numerem 1.

- Wszystkie występujące w roku 
liturgicznym święta są ważne, są cało-
ścią. Święta Bożego Narodzenia są dla 
większości ludzi bardziej emocjonalne. 
Tęsknimy za Panem Jezusem, który leży 
w żłóbku, co jest ckliwe i na nas działa. 
Wielkanoc nawiązuje do tajemnicy zba-
wienia, dokonanej w Chrystusie. Wszyst-
ko zaczyna się adwentem, potem jest 
Boże Narodzenie, po którym następują 
inne wydarzenia aż do Wielkiego Po-
stu, kiedy mówimy o cierpieniu, śmierci 
i zmartwychwstaniu  Pana Jezusa. Pod-
czas Wielkanocy doświadczamy ofiary 
krzyża i zmartwychwstania. 

Boże Narodzenie pod względem emo-
cjonalnym jest dla nas ludzi bardziej 
wygodne. Nie ma mniej lub bardziej waż-
nych momentów w kalendarzu liturgicz-
nym. Powinniśmy traktować święta jako 
całość. Nie powinniśmy kłaść akcentów 
na tym, co dla nas wygodne. Na czym 
polega niezwykłość Świąt Bożego 
Narodzenia? 

- Na rodzinności, także w sensie 
religijnym. Święta Bożego Narodzenia 

Bez narodzin Jezusa nie byłoby Świąt

przynoszą poczucie pokoju, jedności, 
ważności rodziny, a więc to wszystko, 
czego  pragniemy przez cały rok. 

  Przynoszą one nam to, za czym 
ludzkości zawsze tęskniła. Najważniej-
sze jest to, by atmosfera Świąt z nami 
została na dłużej. By trwała w naszych 
rodzinach i domach. By nie kończyła 
się 25 grudnia, lecz była przenoszona 
na kolejne dni. 

Czy to, co się dzieje w sferze 
świeckiej jest spójne z tym, z czym 
mamy do czynienia w sferze re-
ligijnej?

- Warto sobie uzmysłowić, że gdyby 
Pan Jezus się nie narodził, nie byłoby 
tych Świąt. Jego narodziny są najważ-
niejsze. Współcześnie mamy do czynienia 
z zeświecczeniem Świąt. Towarzyszy im  
otoczka związana z choinką,  prezentami 
i wigilią. Machina marketingowa rusza 
już 2 listopada - w Dzień Zaduszny. To, 
co się wokół Świąt dzieje, nie jest istotne. 
Wiele przez ten czas mówi się o Świę-
tach, ale rzadko o tym, że ich istotą jest 
przyjście na świat Pana Jezusa. 

Mikołaj i to w jakim stylu! Przyjechał 
z własnym “reniferem”. Wręczył wszyst-
kim dzieciom upominki i z każdym zrobił 
sobie pamiątkowe zdjęcie, wraz ze swoim 
rumakiem. Takie zakończenie Miko-

łajek z pewnością zostanie w pamięci, 
zwłaszcza tych najmłodszych, a atmos-
fera panowała fantastyczna. Dlatego już 
teraz zapraszamy na Mikołajki w Stajni 
Rusin za rok.

Warto wspomnieć, że w trakcie 
trwania „Mikołajek w Stajni Rusin” 
prowadzona była zbiórka pieniędzy dla 

chorego Michałka Milczarka z Komornik. 
Dodatkowo część dochodu z jazd, któ-
re miały miejsce dwa dni wcześniej - 6 
grudnia - została przekazana na ten cel.

Anna Rząsa, stajniarusin.pl 
Fot. Photoimpuls – Equine  

Photography
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W polskiej kulturze wyjątkowe 
znaczenie ma Wigilia. Siadamy ro-
dzinnie do wspólnej kolacji, pełnej 
symboli: zostawiamy wolne miej-
sce, czekamy na pierwszą gwiazd-
kę, pod obrusem kładziemy siano, 
łamiemy się opłatkiem, śpiewamy 
polskie kolędy. W innych krajach 
świąteczny jest dopiero  pierwszy 
dzień Świąt. Skąd wzięły się te 
różnice?

- Różnice te wynikają z naszej pol-
skiej tradycji. Przeżywamy uroczystości 
w sposób pogłębiony. W kościele pol-
skim najistotniejszym wydarzeniem 
jest wieczerza. Znaczący jest akcent 
rodzinny, kiedy spotykamy się dzień 
wcześniej - przed Świętami Bożego 
Narodzenia - na wieczerzy wigilijnej, 
okraszonej symbolami i wydarzeniami, 
które przypominają nam o tych, którzy 
potrzebują pomocy, czy o tych, którzy 
od nas w minionym roku odeszli. Pod-
kreślamy ważność Bożego Narodzenia. 
Wynika to z naszej kultury i z tradycji 
kościoła polskiego.

Woli ksiądz karpia czy indyka? 
Czy to prawda, że współcześnie 
podczas Wigilii nie trzeba pościć? 

- Wolę karpia. Według przepisów li-
turgicznych i przepisów bocznych, które 
są czytane w ramach Wielkiego Postu, 
faktycznie Wigilia nie jest postna, ale 
zaleca się, żeby nawiązać do tej tradycji 
polskiej, by to był dzień postny. Trzy-
majmy się polskiej tradycji, która nas 
czegoś uczy. Karp to nie tylko współcze-
śnie symbol naszych Świąt, ale to także 
zdrowe danie. Indyk jest nam w Świę-
ta obcy. Mamy własną, piękną kulturę 
i tradycję, która do tego jest włączona 
w nurt wiary kościoła. Myślę, że trzeba 
ją rozwijać i kultywować.

Jak obecnie wyglądają Święta 
Bożego Narodzenia u księdza? Czy 
duchowni spędzają Święta inaczej? 
Z kim je spędzają – z innymi księż-
mi, z rodziną, ze znajomymi?

- Spędzamy ten czas w gronie naj-
bliższych. Wspólnotowe przeżywanie 
duchownych ma miejsce raczej w do-
mach zakonnych. Będę spędzał Święta 
Bożego Narodzenia ze swoją najbliższą 
rodziną, z mamą. W przypadku księży 
Święta są związane ze służbą. Ksiądz, 
ze względu na obowiązki, musi spędzać 

Święta w parafii. Wieczerzę zaczynamy 
w parafiach normalnie. Wigilią wcho-
dzimy w świętowanie tradycyjnie, ale 
też wchodzimy w lud. Przygotowujemy 
się do Pasterki, do Świąt, a później do 
odwiedzin duszpasterskich po Świętach 
Bożego Narodzenia.

Czy któreś Święta Bożego Naro-
dzenia zapadły księdzu probosz-
czowi szczególnie w pamięci? 

- Jako ludzie wierzący, co roku prze-
żywamy Święta podobnie, choć w innych 
sytuacjach. Co prawda, Boże Narodzenie 
to każdego roku ta sama liturgia słowa, 
ale my jesteśmy w innych momentach 
życiowych naszego bytowania. Słuchając 
tych samych słów, możemy doświadczać 
ich inaczej, zupełnie inaczej przeżywać 
ten czas, bo opatrzność stawia nas w róż-
nych kontekstach. 

Pamiętam Boże Narodzenie, gdy 
pracowałem w Domu Rekolekcyjnym 
w Rościnnie. Zastanawiałem się wtedy, 
czy i jak można przeżywać te Święta w in-
nym klimacie. Zaprosiliśmy w lipcu do 
Polski młodzież polskiego pochodzenia 
z Kazachstanu, dość dużą grupę. Posta-
nowiliśmy jej przedstawić Boże Naro-
dzenie po polsku. Udało nam się oddać 
w pełni niepowtarzalny nastrój Świąt 
i smaki świątecznego stołu, choć pomysł 
wydawał się absurdalny. Podczas tych 
naszych „lipcowych Świąt” mieliśmy 
wszystko, co towarzyszy nam podczas 
świętowania w grudniu - Wigilię z po-
trawami z różnych regionów, strojenie 
choinki, budowanie żłóbka, pasterkę 
o północy. Dla mnie, księdza, to było 
coś niesamowitego. 

Uświadomiłem wtedy sobie, że Boże 
Narodzenie można przeżywać w sposób 
wyjątkowy, bez względu na to, czy na 
zewnątrz jest mróz, czy upał. Bo to nie 
od pogody zależy, jak przeżyjemy ten 
wyjątkowy czas i jaką stworzymy at-
mosferę. Mimo swojej powtarzalności, 
każde Święta Bożego Narodzenia będą 
inne. Na każde kolejne Święta jesteśmy 
bardziej dojrzali, mamy za sobą inne, 
nowe doświadczenia.

Czy powinniśmy się przygo-
towywać w sposób szczególny do 
Świąt Bożego Narodzenia?  

- Osoby wierzące mają na przygoto-
wanie się do Świąt Bożego Narodzenia 
czas adwentu. Są  msze święte z roratami. 

Mają okazję do spowiedzi adwentowej, 
żeby przyjąć komunię świętą. To czas 
dobrych uczynków, nie tylko dotyczy 
to dzieci, ale nas wszystkich, którzy do 
Świąt Bożego Narodzenia się przygoto-
wali. Wszystko zależy od nas, czy my 
potraktujemy te Święta jako bieganie 
po galeriach, żeby mieć co położyć pod 
choinką, czy choinka będzie jedynie 
dodatkiem do religijnego przeżywania 
Świąt Bożego Narodzenia. Musimy so-
bie zadać pytanie: Jak chcemy te Święta 
przeżywać? Kościół daje nam okazję do 
tego, żeby je przeżyć w sposób radosny.

Jak długo pełni ksiądz posługę 
kapłańską? Jak długo jest probosz-
czem parafii w Dopiewie?

- Kapłanem jestem 28 lat, a probosz-
czem w Dopiewie 9 rok. 

W tym roku parafia w Dopiewie 
obchodziła 80-lecie wznowienia. 
Jaka jest to parafia? Czy jest po-
dobna do parafii sąsiednich – w Ko-
narzewie, Skórzewie, Zakrzewie, 
Niepruszewie czy Dąbrówce. Czy 
księża sąsiednich parafii ze sobą 
współpracują?

- Mamy w parafii mieszkańców po-
chodzących z Poznania i z bardziej od-
ległych zakątków, którzy w Poznaniu się 
spotkali, pobrali się i założyli rodziny. 
To środowisko jednolite w porównaniu 
z innymi rejonami Polski. Jak rozpo-
czynałem pracę w tej parafii w 2010 r., 
to liczyła ona ok. 3000 osób, a teraz 
ma ok. 4000.  Obserwuję te zmiany od 
8 lat. Poznanie parafii wymaga czasu, 
pewnego przełamania się, oderwania. 
Nowo przybyłym trzeba zostawić czas, 
żeby się osiedli, ale nie tylko pod adre-
sem, lecz by przenieśli się mentalnie. 27 
lutego tego roku powstał nowy dekanat, 
który obejmuje m.in. terytorium naszej 
Gminy. Na spotkaniach omawiamy na-
sze problemy duszpasterskie, jednakże 
specyfiką tego dekanatu jest to, że księży 
jest w stosunku do ludzi niewielu. Pier-
ścień wokół Poznania bardzo mocno się 
rozrasta. 

Budynek kościoła w Dopiewie 
jest dość odważny architektonicz-
nie, jak na budynki sakralne. Dla-
czego przebudował ksiądz schody? 
Co zyskał kościół? Czy planuje 
ksiądz kolejne modernizacje?

- Chcemy oddać bryle kościoła to, cze-
go w latach 70 nie można było dać. Kilka 
lat temu rozpoczęliśmy przebudowę od 
remontu dachu. Zakończyliśmy budowę 
schodów kościoła. Od pierwszej niedzieli 
adwentu jest uruchomiona winda, która 
jest wielką pomocą dla tych, którzy chcą 
wjechać na piętro, bo jednak ten kościół 
jest na piętrze. Kolejnym etapem będzie 
budowa dzwonnicy, dlatego schody ze-
wnętrzne zostały zburzone i rozebrane. 
Wszystko będzie rozłożone w czasie. Ko-
ściół zyska wizerunkowo. 

Rozmawiał: Adam Mendrala 
Fot. Beata Spychała
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Maciej Pol - najpopularniejszy pol-
ski iluzjonista, twórca „Teatru Magii”, 
laureat nagród na wielu międzynarodo-
wych festiwalach sztuki iluzji wystąpił  
1 grudnia na scenie sali widowiskowej 
CRK w Konarzewie. Styl tworzonych 
przez niego widowisk zachwyca pu-
bliczność renomowanych scen całego 
świata, min. Casablanki, Paryża, Wied-
nia, Chicago, Moskwy czy Drezna. Jego 
nowoczesne, niepowtarzalne kreacje 
i oryginalne aranżacje przenoszą widza 
w świat pełen czarów i niezwykłych ta-
jemnic. Salę w Konarzewie wypełniły 
dzieci i dorośli. Pokaz iluzji przycią-
gnął całe rodziny. Choć przedstawienie 
trwało prawie półtorej godziny, nawet 
przez chwilę nie można było się nudzić. 
Ogromna dynamika pokazu i świetny 
kontakt z publicznością cały czas powo-

Magiczne 
show

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

dowały zachwyt i dostarczały porcji nie-
samowitych emocji. Rekwizyty, światła 
sceniczne, sporo dymu oraz oczywiście 
najważniejszy artysta - Maciej Pol, zbu-
dowały wyjątkową atmosferę całego wy-
darzenia. Występ przeplatały „numery” 
solo i z udziałem publiczności. Artysta 
wybierał i wciągał na scenę upatrzonych 

widzów, następnie z nimi wykonywał 
sztuczki. Na sam koniec świątecznego 
pokazu iluzji, Maciej Pol z rękawa wycza-
rował śnieg, który praktycznie zasypał 
w całości salę w Konarzewie, a największą 
radość z tego miały oczywiście dzieci.

GBPiCK w Dopiewie
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Popularyzacja dorobku amatorskich 
grup teatralnych, propagowanie sztuki 
, inspirowanie i szukanie nowych form 
pracy z seniorami, a także zawieranie 
znajomości i przyjaźni – to główne cele 
„Dopiewskiej Jesieni Teatralnej”, czyli 
Wielkopolskiego Przeglądu Amatorskich 
Grup Teatralnych Seniorów, której XI 
edycja odbyła się 19 listopada 2018 r. 
w Centrum Rehabilitacyjno – Kultural-
nym w Konarzewie. Organizatorem Prze-
glądu jest Gminna Biblioteka Publiczna 
i Centrum Kultury w Dopiewie. W tym 
roku nagroda specjalna, przyznawana 
osobowości scenicznej, otrzymała imię 
„Danuśka” – na cześć zmarłej w ubie-
głym roku Danuty Kachlickiej, aktorki 
charakterystycznej  Grupy Teatralnej 
„Baj” z Dopiewa.

„Dopiewska Jesień Teatralna” od 
lat cieszy się sporym zainteresowa-
niem i uznaniem teatrów senioralnych, 
działających w regionie. W tym roku 
na scenie sali widowiskowej w Kona-
rzewie zaprezentowało się 10 zespołów 
teatralnych - z Lisówek, Poznania, Stę-
szewa, Przeźmierowa, Buku, Opalenicy, 
Grodziska Wielkopolskiego, Biedruska 
i Dopiewa.  Publiczność mogła obejrzeć 
sztuki teatralne o zróżnicowanej tema-
tyce - od scenek kabaretowych poprzez 
przedstawienia klasyczne do narodo-
wych. Zmaganiom artystów przyglądało 
się jury w składzie: Małgorzata Kalamat 
(absolwentka łódzkiej szkoły filmowej), 
Aldona Latosik (pisarka i poetka z te-
renu naszej gminy) i Alicja Urbańska 
(z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
i Centrum Animacji Kultury w Pozna-
niu). Po raz kolejny seniorzy udowod-
nili wszystkim, że jesień życia wcale nie 
musi być nudna! Każdy zespół teatralny 
otrzymał z rąk Wójta Gminy Dopiewo 
- Adriana Napierały pamiątkową sta-
tuetkę, a wszyscy uczestnicy drobny 
upominek. Wzorem lat ubiegłych przy-
znana została także nagroda specjalna 
za „osobowość sceniczną” - przyznawana 

Dopiewska Jesień Teatralna aktorce lub aktorowi, wyróżniającemu 
się wspaniałą grą aktorską, sposobem 
mówienia, chodzenia, sylwetką czy stro-
jem. W tym roku statuetka przybrała 
nazwę i formę „Danuśki”, czyli nieży-
jącej Danuty Kachlickiej z dopiewskiej 
Grupy Teatralnej „Baj”, działającej przy 
GBPiCK w Dopiewie, która w ubiegłym 
roku przegrała walkę z ciężką chorobą. 
Była aktorką charakterystyczną. O te-
atrze mówiła „mój drugi dom”. Zawsze 
uśmiechnięta i przyjaźnie nastawiona do 
ludzi, - taką ją zapamiętaliśmy. Pierwszą 
„Danuśkę” otrzymała Czesława Kocik 
z Grupy Teatralnej „Nigdy nie jest za 
późno” z Opalenicy. Statuetkę wręczyli 
laureatce córka Danuty Kachlickiej  i  
Wójt Gminy Dopiewo. 

Patronaty honorowe nad o wydarze-
niem objęli: Zbigniew Hoffman - Wojewo-
da Wielkopolski, Marszałek Wojewódz-
twa Wielkopolskiego - Marek Woźniak, 
Starosta Poznański - Jan Grabkowski, 
Wójt Gminy Dopiewo - Adrian Napierała. 
Patronaty medialne: TVP3 Poznań, Puls 
Gminy Dopiewo i Czas Dopiewa.

GBPiCK, Fot. Łukasz Mańczak
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Gminna Biblioteka Publiczna i Cen-
trum Kultury w Dopiewie po raz kolej-
ny zorganizowała 29 listopada w sali 
widowiskowej w Konarzewie „Zabawę 
Andrzejkową” dla seniorów z naszej 
Gminy. Była to idealna okazja do spę-
dzenia wieczoru z rówieśnikami. Oprawę 
muzyczną zapewnił DJ. Od pierwszych 
muzycznych brzmień parkiet wypełnił się 
po brzegi. Doborowe towarzystwo, a poza 
tym pyszne pączki, chruściki i kawa były 

Andrzejki Seniorów
nieodzownym elementem tego spotka-
nia. Zabawa trwała do późnych godzin 
wieczornych, a i tak tanecznych pląsów 
wciąż było mało. Wszyscy jednogłośnie 
stwierdzili, że takie spotkania nie tylko 
integrują osoby starsze z terenu całej 
Gminy, ale i „odmładzają”. Kolejna za-
bawa już w lutym. Tym razem będzie 
to „Bal Karnawałowy z tematem prze-
wodnim w tle.

Tekst i fot. GBPiCK
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„Brązowy Dyplom” przywiózł  do 
Dopiewa z Cieszyna Chór „Bel Canto. 
Nasi śpiewacy 23-25 listopada 2018 r. 
wzięli udział w IV Międzynarodowym 
Festiwalu Chórów im. Józefa Świdra, 
będącym miejscem spotkań śpiewaków 
z różnych stron kraju. Tym razem do 
Cieszyna przyjechało 20 zespołów, li-
czących razem ponad 400 chórzystów.  

„Brązowy Dyplom” otrzymali w kon-
kursie towarzyszącym festiwalowi. Każdy 
z chórów zaprezentował 4 utwory. Bel 
Canto zaśpiewało: „Błogosławiony czło-

Wyśpiewali brąz wiek”, „O polski kraju święty”, melodię 
ludową „W  moim ogródeczku i „Ma-
zurek” skomponowany przez patrona 
festiwalu – Józefa Świdra ze Śląska 
Cieszyńskiego, co wzbudziło uznanie 
jurorów. Do tradycji „Bel Canto” nale-
żą spontaniczne występy – tym razem 
zaśpiewali w Kościele p.w. Świętej Anny 
w Ustroniu, niedaleko Cieszyna.

Zanim chórzyści z Dopiewa wyjechali 
na południe kraju. przeszli 3-dniowe  
warsztaty muzyczne, pod okiem i batutą 
prof. Krzysztofa Szydzisza, dyrygenta 
i pedagoga znanego w środowisku mu-
zycznym. 

AM, 
 fot. Archiwum Chóru Gminy 

Dopiewo „Bel Canto”

Wsparcie 11-letniego Jana Andrze-
jewskiego, cierpiącego na złośliwego 
kostniako-mięsaka, było celem koncertu 
charytatywnego Orkiestry Dętej Gmi-
ny Dopiewo, który odbył się w ramach 
„Festynu dla Jasia” 18 listopada 2018 r. 

Zagrali dla Jasia
w Zespole Szkół Pobiedziska Letnisko. 
Organizatorzy festynu zebrali na leczenie 
chłopca 58 717,50 zł. 

- Bardzo dziękujemy za zebrane 
środki i za wielką dawkę nadziei i mocy, 
które będą nas niosły przez kolejne etapy 

leczenia i rehabilitacji Jasia! – napisali 
na profilu „Zdążyć z pomocą dla Jasia” 
administratorzy, dedykując wszystkim, 
którzy wsparli akcję utwór „You’ll Never 
Walk Alone” z repertuaru Gerry & The 
Pacemakers. 

AM, 
 fot. Archiwum Zdążyć  

z Pomocą dla Jasia
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Muzyka ma ogromną wartość dla 
każdego z nas, niezależnie od gatunku, 
ale niewielu wierzy w jej moc terapeu-
tyczną. Już w VI wieku przed naszą erą 
grecki lekarz i filozof Pitagoras przepi-
sywał muzykę jako środek uzdrawiający. 
Lecz nie od zawsze uważano ją za metodę 
leczenia. W późnych latach 40 – tych 
dokładniej zbadano jej dobroczynne dzia-
łanie i okazało się wówczas, że muzycy, 
którzy grali w oddziałach szpitalnych, 
pomagali pacjentom szybciej wracać  
do zdrowia.

Współczesna nauka dowodzi, że mu-
zyka może uwalniać od stresu, obniżać 
ciśnienie krwi i pomagać w opanowa-
niu bólu, dlatego muzykalna terapia jest 
często wykorzystywana w profilaktyce 
udaru, chorób serca, a nawet nowotwo-
rów. To tych najciężej chorych odwiedziła 
Dopiewska Orkiestra Dęta, wraz z Ma-
żoretkami, w sobotę 8 grudnia, grając 
charytatywny koncert mikołajkowy  
w Wielkopolskim Centrum Onkologicz-
nym na Garbarach w Poznaniu. 

Muzycy pod kierownictwem kapel-
mistrza Krzysztofa Zaremby w pierwszej 

Koncert charytatywny Orkiestry Dętej  
i Mażoretek

części koncertu 
zagrali swoje 
największe prze-
boje, takie jak 
„C opac aba n a”, 
„Żandarm z Saint 
Tropez” czy „Pret-
ty Woman”. Druga 
część składała się 
w całości ze świą-
tecznych piosenek 
i kolęd. Orkiestrze 
towarzyszyły Ma-
żoretki, które za-
prezentowały swe 
ciekawe układy. 
Dziewczęta zatań-
czyły do większości utworów, zmieniając 
atrybuty, dla urozmaicenia, z pałeczek 
na pompony i flagi. Świąteczna atmos-
fera zapanowała nie tylko w ogrodzie 
botanicznym szpitala, gdzie odbywał się 
koncert, ale i w całym budynku, gdzie 
rozbrzmiewała muzyka instrumentów 
dętych. 

Niestety nie wiemy, czy to wydarzenie 
polepszyło stan fizyczny licznie zgroma-

dzonych pacjentów. Jedno jest pewne. 
Udało nam się wzbudzić pozytywne 
emocje, pomogliśmy im na jakiś czas 
zapomnieć o bólu oraz przenieśliśmy 
ich w magiczny czas Świąt Bożego Na-
rodzenia. Nam także zrobiło się jakoś 
milej i cieplej na sercu.

Joanna Czaplicka 
Opiekun Mażoretek

Pasterka z Orkiestrą
Tradycją gminną są Pasterki z udziałem Orkiestry Dętej Gminy Dopiewo.  

W tym roku zagra ona podczas Pasterki w Kościele w Skórzewie. Zapraszamy.
UG
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Nadzieja sportu:  
Zofia Marek

Stypendyści sportowi Gminy Dopiewo w 2018 (c.d.)

Dyscyplina: koszykówka. Klub: 
ENEA AZS Poznań. Data urodzenia: 
18 grudnia 2000 r. Obecna szkoła: LO 
nr 20 w Poznaniu. Stypendystka Gminy 
Dopiewo od 2 lat. 

Co uważasz za swój największy 
sukces? 

- Najwięcej satysfakcji dało mi zdo-
bycie wicemistrzostwa Polski kobiet u-18 
oraz piąte miejsce w turnieju finałowym 
Polski kobiet u-18.

Na co przeznaczysz stypen-
dium? 

- Kwota jest nieznaczna, więc raczej 
starczy na drobne wydatki – kosmetyki, 
małe przyjemności w postaci wyjścia 
z przyjaciółmi do kina, na basen czy też 
do kafejki. Zawsze postanawiam sobie, 
że będę systematycznie zabierać na buty 
do grania, które niszczą się błyskawicz-
nie, ale niestety – brak mi wytrwałości 
w tym zbieraniu.

Jak spędzasz czas wolny? 
- Odpoczywam! Poza tym spoty-

kam się ze znajomymi, eksperymentuję 
w kuchni, jeżdżę na rolkach, chodzę na 
basen. Tak czy inaczej jestem raczej w ru-
chu, bo to mój żywioł i moja energia!

Tomasz Knij 
Fot. Archiwum stypendysty

Nadzieja sportu:  
Adrianna Plackowska

Dyscyplina: piłka ręczna. Klub: 
Pantery Dopiewo. Data urodzenia: 26 
styczenia 2002 r. Mieszkanka Skórze-
wa. Obecna szkoła: Technikum nr 6 
w Poznaniu. 

Co uważasz za swój największy 
sukces? 

-  I miejsce na Ogólnopolskiej Olim-
piadzie Młodzieży w Karnicach

Na co przeznaczysz stypen-
dium? 

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

Jak spędzasz czas wolny? 
– Każdą wolną chwilę przeznaczam 

na nauka w technikum, treningi na si-
łowni, oraz spotkania z rówieśnikami.

Tomasz Knij 
Fot. Archiwum stypendysty

Nadzieja sportu:  
Jan Gąsiorowski 

Dyscyplina: Taekwondo Olimpijskie. 
Klub: AZS OŚ Poznań. Data urodzenia: 
15 grudnia 1999 r. Mieszkaniec Dąbrówki 
Obecna szkoła: Politechnika Poznańska. 

Co uważasz za swój największy 
sukces? 

- Najwięcej satysfakcji dało mi zdo-
bycie piątego miejsca na Młodzieżowych 
Mistrzostwach Europy, jednak nie mam 
zamiaru na tym zaprzestać.

Na co przeznaczysz stypen-
dium? 

- Stypendium przeznaczam głów-
nie na potrzeby związane ze sportem. 
Plan treningowy często prócz wysiłku 
potrzebuje także wkładu finansowego.

Jak spędzasz czas wolny? 
- Staram się spotykać ze znajomymi 

na tyle ile to możliwe, a także spędzać czas 
z rodziną. Gry komputerowe czy dobra 
książka również pomagają odprężyć się 
w przerwach między treningami.

Tomasz Knij 
Fot. Archiwum stypendysty

Nadzieja sportu:  
Julia Głowacka

Dyscyplina: Piłka Ręczna. Klub: 
Pantery Dopiewo. Data urodzenia: 21 
kwietnia 2002 r. Obecna szkoła: Niepu-
bliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła 
Mistrzostwa Sportowego w Płocku. 

Co uważasz za swój największy 
sukces? 

– Zdobycie I miejsce na Ogólnopol-
skiej Olimpiadzie Młodzieżowej w Kadrze 
Wielkopolski w 2017 roku , powołanie 
do Kadry Polski oraz kontynuacja na-
uki w Szkole Mistrzostwa Sportowego 
w Płocku

Na co przeznaczysz stypen-
dium? 

– Głównie na ubrania sportowe 
i drobne przyjemności

Jak spędzasz czas wolny? 
– Szkoła i treningi wypełniają mi 

cały dzień od poniedziałku do piątku, 
w sobotę często gramy mecze , więc mam 
niewiele czasu wolnego. Bardzo lubię 
malować , słuchać muzyki oraz czytać 
książki.

Tomasz Knij 
Fot. Archiwum stypendysty

Nadzieja sportu:  
Marta Kluczyńska

Dyscyplina: Akrobatyka – skoki na 
trampolinie. Klub: AZS-AWF Poznań. 
Data urodzenia: 8 sierpnia1999 r. Miesz-
kanka Skórzewa. 

Co uważasz za swój największy 
sukces? 

– Start na mistrzostwach świata.
Na co przeznaczysz stypen-

dium? 
– Stypendium przeznaczam na re-

strykcyjną dietę oraz odzież na treningi.
Jak spędzasz czas wolny? 
- Każdą wolną chwilę spędzam z ro-

dziną i bliskimi.

Tomasz Knij 
Fot. Archiwum stypendysty

Twórz z nami  
„Czas Dopiewa”

Zapraszamy Państwa do współtwo-
rzenia czasopisma - teksty, zdjęcia, in-
formacje o wydarzeniach, tematy któ-
rymi warto się zająć można przesyłać 
pod adres: czas@dopiewo.pl
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Wkrótce ruszy nabór wniosków 
o stypendia sportowe 2019 dla miesz-
kańców Gminy Dopiewo. Przyznaje 
je Kapituła Stypendium Sportowego 
Gminy Dopiewo. Wypłacane są przez 
10 miesięcy, ich wysokość wynosi od 
150 do 250 zł miesięcznie (w zależno-
ści od sukcesów). W ciągu 5 lat Gmina 
przyznała 66 stypendiów dla młodych 
sportowców. 

Kto może zgłosić kandy-
data?

Wniosek o przyznanie stypendium 
mogą składać: kluby sportowe, okręgowy 
lub narodowy związek sportowy danej 
dyscypliny, szkoły, w której zawodnicy 
pobierają naukę, radni Gminy Dopiewo. 
Kandydaci muszą spełniać określone 
warunki. 

Kto może otrzymać sty-
pendium? 

Zawodnik lub zawodniczka musi: 
mieć mniej niż 21 lat, uprawiać dyscy-
plinę olimpijską - być w kategorii wieko-
wej „juniora młodszego”, „juniora” lub 
„młodzieżowca” (różny wiek w różnych 
dyscyplinach), a ponadto spełnić mi-
nimum jedno z poniższych kryteriów 
w 2018 r.: 
• brać udział w szkoleniu kadry woje-

wódzkiej lub szkoleniu centralnym 
kadry narodowej, 

• być w 2018 r.  uczestnikiem Młodzieżo-
wych Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw 
Świata lub Europy w kategoriach mło-
dzieżowych,

Zgłoś kandydata do stypendium sportowego

• zdobyć medal w Ogólnopolskiej Olim-
piadzie Młodzieży, Mistrzostwach Polski 
Juniorów Młodszych, Mistrzostwach 
Polski Juniorów, Młodzieżowych Mi-
strzostwach Polski.

• w przypadku uprawiania gier zespoło-
wych musieli wziąć udział w turnieju 
finałowym Mistrzostw Polski. 

Szczegółowe zasady przyznawania 
stypendium sportowego Gminy Dopiewo 
określa uchwała nr LVII/395/13 Rady 
Gminy Dopiewo z dnia 25 listopada 
2013 r. 

Termin
Wnioski o stypendium na 2019 r.  

za wyniki osiągnięte w 2018 r. można 
będzie składać w terminie od 2 stycznia 
do 1 lutego 2019 r. w Biurze Podawczym 
Urzędu Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c 
w Dopiewie - w godzinach pracy urzędu. 
Formularze dostępne będą na stronach 
internetowych gosir.dopiewo.pl  i dopie-
wo.pl. Szczegółowe informacje: tel. 61 
8148 262 lub e-mail: gosir@dopiewo.pl. 

Marcin Napierała,  
Dyrektor GOSiR Dopiewo 

Debiut w stolicy

2 grudnia zespół Brave Beavers 
z Gminy Dopiewo zadebiutował w War-
szawskiej Lidze Ultimate(WLU), zrze-
szającej 19 zespołów z całej Polski.

W pierwszej kolejce skład trenera 
Jakuba Grzybka na 5 meczów wygrał 
4 spotkania i znajduje się na 4 miej-

scu w tabeli końcowej. Z kolei  zespół 
trenera Michała Juskowiaka znajduje 
się na 16 miejscu z bilansem 4 porażek 
i 1 wygranej. Z pewnością wpływ na to 
miała kontuzja jednego z kluczowych 
zawodników.

Przed nami 3 spotkania. Do finału 
dostają się pierwsze 4 zespoły, więc jest 
o co walczyć.

Wyjazd współfinansowany ze środ-
ków publicznych Gminy Dopiewo.

       Joanna Jurga 
Fot. Anna LUMIKA Klepaczko

grudzień 2018 35



sport

W drugi weekend grudnia zespół Bra-
ve Beavers wystawiając 2 składy, po roku 
przerwy wziął udział w 3. zimowej edycji 
„Ależ Talerz” na Orlen Arenie w Płocku.

Pierwszego dnia turnieju oba składy 
zagrały z:  „Frisbnik” Rybnik, „4hands” 
Warszawa, „Mad Hatteras” Płock. Skład 
Brave Beavers nie odnotował porażki, 
za to YBB zakończyło pierwszy dzień 
z bilansem 1 wygranej i 2 przegranych.  
Dzień zwieńczyło wyjście na laserowy 
paintball, aby zgrać się w nieco inny 
sposób - poprzez zabawę.

Drugi dzień to walka o miejsca. 
„Brave Beavers” wywalczył 4 miejsce, 
a „Young Brave Beaver”-  8 miejsce na 
10 startujących zespołów.  „Ależ Talerz - 
Winter Edition” to ostatni turniej w 2018 
r. Dla Bobrów to test przed Halowymi 
Mistrzostwami Polski, które odbędą się 
w lutym przyszłego roku.

Wyjazd współfinansowany ze środ-
ków publicznych Gminy Dopiewo.

Tekst i fot. Michał Juskowiak

Zimowy Talerz

Podium na koniec roku
Powrót po roku przerwy na zimową 

edycję  turnieju „Ależ Talerz”, Bobry za-
kończyły 2 miejscu.   Przegrywają jedynie 
w zaciętym finale z Frisbnik (Rybnik). 
Nie udało się powtórzyć wygranej z fazy 
grupowej, którą team Jakuba Grzybka 
zakończył z kompletem zwycięstw.

Young Brave Beavers zakończyło ry-
walizację na 10 miejscu. Zespół startował 
w okrojonym składzie, turniej był okazją 
do zweryfikowania błędów, nad który-
mi indywidualnie i zespołowo trzeba 
popracować.

Dodatkowo zgarnęliśmy sporo nagród 

indywidualnych:
• Najbardziej wartościowy zawodnik 

turnieju(MVP) trafiła do Adama 
Maciejewskiego.

• W top 5 zawodników turnieju zna-
leźli się: Joanna Jurga i Mateusz 
Gibki.

• Najlepszym zawodnikiem w Brave 
Beavers team została Gosia Mać-
kowiak.

• Najlepszym zawodnikiem w Young 
Brave Beavers team został Maciej 
Przybysz.

Na pozostałych stopniach podium 
znalazły się drużyny zaprzyjaźnione 
z Brave Beavers.  Zwycięzcą została dru-
żyna z Rybnika: „Frisbnik”, a 3 miejsca 
drużyna „Nine Hills” Chełmno 

Wyjazd był finansowany ze środków 
publicznych Gminy Dopiewo.

Michał Juskowiak 
Fot. Adam Łepak

Już wkrótce poznamy uczestników 
„Programu współpracy Gminy Dopiewo 
z organizacjami pożytku publicznego”, 
czyli stowarzyszeniami, klubami i fun-
dacjami. Od 26 listopada do 19 grudnia 
trwa nabór ofert w otwartym konkursie. 
Łącznie do rozdysponowania na 2019 r. 
jest  945 tys. zł – to o 100 tys. zł więcej 
niż w roku bieżącym, w którym Gmina 
Dopiewo zawarła umowy opiewające na 
blisko  853 tys. zł.

Realizacja zadań publicznych Gminy 
Dopiewo w 2019 roku będzie skupiona 
na następujących obszarach, wprowa-
dzamy kilka nowych rodzajów zadań:
• Upowszechniania kultury fizycznej 

Konkurs NGO na finiszu
i sportu: wysokość środków publicz-
nych przeznaczonych na wspieranie 
realizacji zadań publicznych w 2019 
r. wynosi 700 tys. zł. 

• Krajoznawstwa oraz wypoczynku 
dzieci i młodzieży: wysokość środ-
ków – 70 tys. zł.

• Działania na rzecz osób niepełno-
sprawnych: wysokość środków – 27 
tys. zł.

• Kultury, sztuki, oświaty i edukacji, 
ochrony dóbr kultury i tradycji oraz 
dziedzictwa kulturowego i histo-
rycznego: wysokość środków – 110 
tys. zł.

• Ekologii i ochrony zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodnicze-
go: wysokość środków – 20 tys. zł.

• Działalność na rzecz organizacji 
pozarządowych oraz innych pod-
miotów: wysokość środków – 10 
tys. zł.

• Ochrona i promocja zdrowia: wy-
sokość środków -  8 tys. zł.

Wyniki konkursu zostaną podane 
w „Czasie Dopiewa”. 

Aby zapoznać się z zasadami przy-
znania dotacji zapraszamy na dopiewo.pl 
i do zakładki „Organizacje Pozarządowe” 
w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

JN

36 grudzień 2018



 informacje gminne

Dziękujemy...
Weż udział w akcji flash mob 

„Dziękujemy Powstańcom!” Wytnij 
kartkę i napisz na niej za co dzię-
kujesz Powstańcom Wielkopolskim 
lat 1918 - 1919. Przynieś kartkę 
27 grudnia na obchody 100-le-
cia Powstania Wielkopolskiego. 
Szczegóły na stronie: dopiewo.pl. 
Oryginalność premiowana, nie 
tylko publikacją.

UG
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E1Gokart to profesjonalny tor kartin-
gowy, który od końca maja funkcjonuje 
w Skórzewie. Ma 600 metrową trasę 
usytuowaną na 2 poziomach hali (450 m) 
i  na zewnątrz (150 m).  Obydwie części 
połączone są bramą. W hali znajduje 
się 20 zakrętów, w tym 14 lewych i 6 
prawych. Na zewnątrz- 4 lewe i 2 prawe.

Hala, w której znajduje się tor, ma 
powierzchnię 4,5 tys. m². Została za-
projektowana specjalnie dla potrzeb 
toru. Ma jedynie 3 słupy. Szlak toru 
wyznaczają bandy, posiadające system 
amortyzacji. Tor zbudowali Szwedzi, ale 
jego właścicielami są Polacy: Mateusz 
Tutaj, były kierowca rajdowy i Tomasz 

Kartingi w Skórzewie
Gontarek, również na swoim koncie 
startyw zawodach samochodowych, 
którzy od 2012 r. prowadzą podobny 
tor w Kielcach.

- Tor w Skórzewie ma 12 miejsc star-
towych. Jednocześnie może z niego ko-
rzystać kilkunastu zawodników. Musi być 
przede wszystkim bezpiecznie, dlatego 
granic toru nie wyznaczamy oponami, 
jak to ma miejsce w niektórych obiektach 
zajmujących się podobną działalnością, 
lecz mamy elastyczne bandy, amortyzują-
ce uderzenia. Posiadamy 19 wozów firmy 
Sodi -  gokarty jedno- i dwuosobowe, 
14 dla dorosłych i 5 dla dzieci. – mówi 
Karol Romańczyk, event manager.  

Mimo że tor został oddany do użytku 
w końcu maja 2018 r., ma zarejestrowa-
nych już ponad 6 tysięcy zawodników. 
Najstarszy spośród nich ma ponad 80 
lat, a najmłodszy to 4-latek. 

Karol Romańczyk, event manager
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sport

- Nie brakuje takich, którzy odwie-
dzają nas regularnie, by sobie pojeździć, 
dla frajdy. Rekordzista w ciągu 3 miesięcy 
zaliczył 150 przejazdów. Specjalnie dla 
miłośników kartingów uruchomiliśmy 
w październiku   Poznańską Ligę Kartin-
gową, która daje możliwość rywalizacji. 
Zawody składają się z dwóch przejazdów 
kwalifikacyjnych po 5 min. Przewidziano  
w jej ramach 8 rund. Rozgrywki Ligii 
zostaną podsumowane w marcu 2019 r. 
Organizujemy zawody dla klientów indy-
widualnych – dla grup 6-8-osobowych 
i  w ramach Poznańskiej Ligii Kartin-
gowej oraz imprezy zamknięte, np. dla 
firm. Mamy własne sale konferencyjne 
i kawiarnię, więc można u nas połączyć 
naukę z zabawą ze współzawodnictwem 
– mówi Małgorzata Skibińska, manager 
E1Gokart

 
Tekst i fot. Adam Mendrala 
więcej: poznan.e1gokart.pl

Małgorzata Skibińska, manager
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Urząd Gminy Dopiewo
ul. Leśna 1c

62-070 Dopiewo
www.dopiewo.pl

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

polub nas zobacz nas
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