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informacje gminne

Widziałem na polach Gminy Dopie-
wo bizony, niczym w Ameryce. Mijałem 
snopowiązałki wyrzucające na pole słomę 
sprasowaną w kostki. Może to wyjątek 
od reguły, a może to znak, że wszystko 
w tym roku wcześniej się zaczęło. Upały 
szybciej wysuszyły na złoto zboża, które 

Bizony Dopiewo, zespół ludowy, poczty sztanda-
rowe i delegacje sołectw przejdzie ulicami 
wsi na plac gminny, gdzie odbędą się 
dalsze uroczystości. 

Obrzęd dożynkowy i pokaz tańców 
przedstawi w tym roku Zespół Pieśni 
i Tańca „Marynia” z Wronek, który oprócz 
kilkudziesięciu tancerzy, przywiezie do 
Dopiewa kapelę. Niezapomniane chwi-
le z biesiadą śląską przeżyjemy dzięki 

Ambasadorami tegorocznych Gminnych Dożynek zostali Małgorzata 
Maćkowska i Patryk Pawlicki, fot. Michał Juskowiak

Krzysztof Krawczyk zabierze nas 
Parostatkiem w wielki rejs, fot. Piotr Oleś

Do tańca zagra i zaśpiewa Tupot 
Białych Mew, fot. arch zespołu

Skoczną naturę folku przybliży Good 
Staff, fot. Rafał von Czekata

Na miłe chwile z biesiadą śląską zaprosi 
Grupa Fest, fot. arch. zespołu

Zespół Marynia przedstawi obrzęd  
i zatańczy, fot. arch. zespołu

dojrzeć już bardziej nie mogą, więc żniwa 
w tym roku, choć szybsze, będą mniej 
radosne niż przed rokiem - i dla rolników, 
bo jeśli zbiorą mniej, to i mniej zarobią, 
i dla  konsumentów, zwykłych zjadaczy 
chleba, bo mniejsza podaż płodów rol-
nych podniesie najpewniej ich cenę. Nie 
są dobrą wróżbą niewyrośnięte "suszki", 
będące raczej przejawem nieurodzaju. 

Bez względu na to jak wysokie będą 
zbiory, i w tym roku nie zabraknie w Gmi-
nie Dopiewo osadzonego głęboko w tra-
dycji polskiej wsi „Święta Plonów”. Jest 
czas pracy i czas beztroski. Wprawdzie 
do Gminnych Dożynek zostało jeszcze 
sporo czasu, ale  temat, przez manewry 
maszyn rolniczych na polach, zyskał na 
aktualności. 

Mimo dyskusji o zmianie lokalizacji 
„Gminnych Dożynek”, odbędą się one 
i w tym roku w Dopiewie. Miejscowość 
ta dysponuje najlepszą infrastrukturą, 
co ułatwia organizację i zabawę. Wy-
darzenie zaplanowano na niedzielę 8 
września – warto sobie tę datę zaznaczyć 
w kalendarzu. W następnym numerze 
podamy szczegóły na temat wydarzenia, 
a już w tym uchylamy, dość odważnie, 
rąbka tajemnicy. 

Dożynki rozpocznie Msza Św. 
Dziękczynna w kościele parafialnym 
w Dopiewie. Po niej barwny korowód,  
prowadzony przez Orkiestrę Dętą Gminy 

„Grupie Fest”, a żywiołowy folk, utrzy-
many w rodzimych, ale i ukraińskich 
rytmach, zaserwuje nam grupa „Good 
Staff”. Zabawę taneczną zapewni  uczest-
nikom „Święta Plonów” formacja „Tupot 
Białych  Mew”.

Na koniec sensacyjna wiadomość: 
Gwiazdą „Gminnych Dożynek” będzie 
w tym roku król polskiej sceny rozrywko-
wej  - Krzysztof Krawczyk. „Parostatek”, 
„Z tobą pójdę jak na bal”, „Byle było tak”, 
„Mój przyjacielu”, „Co dał nam świat” 
czy „Pamiętam ciebie z tamtych lat” – 
to tylko niektóre z niezliczonej ilości 
przebojów tego wyjątkowego artysty, 
który pierwsze kroki na estradzie sta-
wiał ponad pół wieku temu. U młodych 
artystów budzi respekt i zachwyt niczym 
pędzący przez prerię bizon.

Dożynki są okazją podziękowania 
rolnikom za trud, ale i na spotkanie 
z kulturą. Zapraszamy do wspólnej za-
bawy wszystkich mieszkańców Gminy 
Dopiewo.

TymCzasem
Adam Mendrala, Redaktor  

Naczelny, Kierownik Referatu 
Promocji i Rozwoju Gminy
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Wójt - felieton

Utarła się opinia, że wakacje to czas 
ogólnego rozprężenia. Niektórzy nazywa-
ją nawet ten okres sezonem ogórkowym, 
nie tylko dlatego, że w lipcu i sierpniu 
przypadają zbiory tego popularnego wa-
rzywa, ale ze względu na to, że w wielu 
dziedzinach ludzkiej aktywności niewiele 
się dzieje. 

Pracodawcy, bez względu na rodzaj 
prowadzonej działalności, mają do czy-
nienia ze spowolnieniem i dezorganizacją 
pracy, których źródłem są plany urlopo-
we i wzmożone wyjazdy pracowników 
na wyczekiwany, najczęściej zasłużony 
wypoczynek. Kiedyś trzeba podładować 
akumulatory. 

Jednak nie zawsze życie może rap-
townie zwolnić. W urzędzie praca musi 
być wykonywana zgodnie z harmonogra-
mem, zarówno jeśli weźmiemy pod uwagę 
plany inwestycyjne, jak i wszelkie inne 
zadania, wynikające z administrowania. 
Urzędnicy nie mogą przestać załatwiać 
spraw mieszkańców, prowadzić postę-
powań i wydawać decyzji. 

Wakacje – nie wakacje na froncie 
inwestycyjnym praca wre. W końcu to aż 
dwa miesiące, jedna szósta roku, której 
pominąć nie można.

Obecnie finiszujemy z inwestycja-
mi oświatowymi. Rozbudowane o sale 
gimnastyczne i pomieszczenia dydak-

Pracowite wakacje
tyczne szkoły podstawowe w Dąbrowie 
i w Konarzewie, wraz z nowym rokiem 
szkolnym będą służyć uczniom.  

Budujemy w Dopiewie nowoczesne 
schronisko dla zwierząt, które  pozwoli 
zapewnić nam opiekę nad bezdomnymi 
psami i kotami na odpowiednim po-
ziomie, zastępując wcześniej istniejące 
przytulisko i likwidując konieczność 
przewożenia bezpańskich zwierząt, 
które doświadczył los, do ośrodków 
oddalonych o kilkadziesiąt kilometrów. 

W wielu miejscach Gminy Dopiewo 
realizujemy inwestycje liniowe - dro-
gowe, kanalizacyjne i oświetleniowe. 
Zakończyliśmy m.in. modernizację ul. 
Środkowej i Kolejowej w Dopiewcu. Nie-
dawno odebraliśmy od wykonawcy ul. 
Wiśniową i Czereśniową w Skórzewie. 
Budowana jest w tej miejscowości ulica 
Pogodna. Po kilkuletnich bojach uzyska-
liśmy pozwolenie na budowę ul. Wspól-
nej w Skórzewie i jeszcze w te wakacje 
uruchamiamy procedurę przetargową 
dotyczącą tej inwestycji. 

Budujemy też sieć kanalizacji sani-
tarnej w: Zakrzewie, Dąbrowie, 
Skórzewie i Więckowicach. Sta-
wiamy przy drogach zaprojekto-
wane wcześniej lampy. 

Sprawnie postępuje zagospo-
darowanie działki rekreacyjnej 
przy ul. Komornickiej w Dąbrów-
ce. Procedowane jest postępowa-
nie przetargowe na oczyszczalnię 
ścieków w Dopiewie – inwestycję 
niezbędną do dalszej rozbudowy 
sieci kanalizacyjnej w Gminie Do-
piewo. Jako nieliczni otrzymali-
śmy na tę strategiczną inwestycję 
dofinansowanie w kwocie blisko 
7 mln zł.

Jak widać pracy w sezonie 
wakacyjnym nam nie brakuje. 

Konsekwentnie trzymamy tempo i wy-
konujemy zaplanowane zadania. Wszyst-
kim, którzy będą korzystać z powstającej 
infrastruktury, życzę zadowolenia z jej 
użytkowania, a tym spośród Czytelni-
ków „Czasu Dopiewa”, którzy mają przed 
sobą  urlop, życzę udanego wypoczynku 
i niezapomnianych wakacyjnych przeżyć.

Adrian Napierała
Wójt Gminy Dopiewo

Aktualne  
rozkłady jazdy

Nowe rozkłady jazdy pociągów weszły 
w życie 9 lipca 2019 r. Dostępne są one  
m.in. na stronie gminnej – w zakładce 
poświęconej  temu zagadnieniu: dopiewo.
pl/rozkłady-jazdy , gdzie można znaleźć 
także aktualne rozkłady jazdy autobusów 
i busów oraz mapę sieci komunikacji 
publicznej w Gminie Dopiewo.

UG
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Rada Gminy

Sesja odbyła się 24 czerwca, w ostatni 
poniedziałek miesiąca. Była szczególna 
ze względu to, że radni głosowali udzie-
lenie Wójtowi absolutorium z wykonania 
ubiegłorocznego budżetu i wotum za-
ufania w związku z „Raportem o stanie 
Gminy Dopiewo”.

Wotum zaufania
Pierwszym ważnym punktem obrad 

było rozpatrzenie „Raportu o stanie Gmi-
ny Dopiewo za 2018 r.”. Zgodnie z art. 
28aa ust. 1 i 2 ustawy z 08.03.1990 r. 
o samorządzie gminnym, Wójt co roku 
do 31 maja przedstawia Radzie Gminy 
„Raport o stanie Gminy”, który obejmuje 
podsumowanie działalności wójta w roku 
poprzednim, w szczególności realizację 
polityk, programów i strategii, uchwał 

Relacja z XI sesji Rady Gminy Dopiewo
Rady Gminy i budżetu obywatelskie-
go. Raport został przedstawiony Radzie 
Gminy w wymaganym terminie. 

Po przeprowadzeniu debaty nad „Ra-
portem…” na sesji, Rada Gminy, biorąc 
pod uwagę jej przebieg i informacje uzy-
skane w jej toku, udzieliła Wójtowi wotum 
zaufania. Uchwałę przyjęto stosunkiem 
głosów: 18 „za”, 3 głosy „wstrzymujące”.

Absolutorium
Drugim ważnym punktem obrad 

była analiza wniosku absolutoryjnego 
dla Wójta Gminy Dopiewo. Przedstawia-
jący wniosek Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej Justin Nnorom, poinformo-
wał, że Komisja, po rozpatrzeniu spra-
wozdań finansowych, sprawozdania 
z wykonania budżetu, sprawozdania 

XI sesja - uchwały 
Na XI sesji Rady Gminy Dopiewo, 

która odbyła się 24 czerwca, radni pod-
jęli 9 uchwał.

Uchwała Nr XI/117/19 z w sprawie 
udzielenia Wójtowi Gminy Dopiewo 
wotum zaufania.

 Uchwała Nr XI/118/19 w sprawie 
sprawozdania finansowego za 2018 r., 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Gminy Dopiewo za 2018 r.

Uchwała Nr XI/119/19 w sprawie ab-
solutorium dla Wójta Gminy Dopiewo 
z tytułu wykonania budżetu za 2018 r. 

Uchwała Nr XI/120/19 w sprawie 
zapewnienia zwrotu kosztów do-
wodu dzieci niepełnosprawnych 
w wieku do 4 lat do przedszkola, 
oddziału przedszkolnego w szkole 
podstawowej lub innej formy wycho-
wania przedszkolnego, lub ośrodka 
rewalidacyjno-wychowawczego. 

Uchwała Nr XI/121/19 w sprawie usta-
lenia planu sieci szkół podstawowych 
i ich obwodów, dla których Gmina 
Dopiewo jest organem prowadzącym. 

Uchwała Nr XI/122/19 w sprawie 
współdziałania z Powiatem Poznań-
skim przy aktualizacji inwentaryza-
cji wyrobów zawierających azbest, 
obejmująca gminy: Buk, Czerwonak, 
Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, 
Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, 
Pobiedziska, Puszczykowo, Rokiet-
nica, Suchy Las. 

Uchwała Nr XI/123/19 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr III/33/18 Rady 
Gminy Dopiewo z 17 grudnia 2018 
r. w sprawie uchwały budżetowej 
Gminy Dopiewo na 2019 r.

Uchwała Nr XI/124/19 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr III/32/18 Rady 
Gminy Dopiewo z 17 grudnia 2018r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Dopie-
wo na lata 2019-2026.

Uchwała Nr XI/125/19 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu w Skórzewie, 
w rejonie ulic: Batorowska, Polna, 
Ogrodowa, Poznańska i Księżycowa.

DG
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Rada Gminy

z wykonania planu finansowego in-
stytucji kultury – Gminnej Biblioteki 
Publicznej i Centrum Kultury, informacji 
o stanie mienia Gminy Dopiewo oraz 
po zapoznaniu się z opinią Regional-
nej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, 
dotyczącą sprawozdania z wykonania 
budżetu, opiniuje pozytywnie wykonanie 
przez Wójta Gminy  Dopiewo budżetu 
za 2018 r. i występuje z wnioskiem do 
Rady Gminy o udzielenie absolutorium.

Komisja Rewizyjna porównała dane 
zawarte w bilansie z wykonania budżetu 
Gminy  Dopiewo z danymi zawartymi 
w sprawozdaniu z wykonania budżetu 
(w zakresie zadłużenia) oraz z zapisami 
w księgach rachunkowych (wydruk ob-
rotów i sald kont syntetycznych      bu-
dżetu) i nie stwierdziła rozbieżności. 
Sprawozdanie finansowe w sposób jasny 
i rzetelny odzwierciedla stan finansów 
Gminy Dopiewo.

Biorąc to pod uwagę i uwzględniając  
przedstawione przez Skarbnika Gminy           
dokumenty do kontroli i udzielone wyja-
śnienia, Komisja Rewizyjna postanowiła 
zaopiniować wykonanie budżetu 2018 r. 
pozytywnie i wystąpiła z wnioskiem do 
Rady Gminy o udzielenie absolutorium. 
Rada przychyliła się do wniosku Komi-
sji udzielając absolutorium stosunkiem 
głosów 18 „za”, 3 głosy „wstrzymujące”. 
Rada zatwierdziła także sprawozdanie 

finansówe, wraz ze sprawozdaniem z wy-
konania budżetu za 2018 r.

Inne sprawy
Radni przyjęli uchwałę w sprawie za-

pewnienia zwrotu kosztów dowodu dzieci 
niepełnosprawnych w wieku do 4 lat do 
przedszkola, oddziału przedszkolnego 
w szkole podstawowej lub innej formy 
wychowania przedszkolnego, lub ośrodka 
rewalidacyjno-wychowawczego. Art. 32 
ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 
r. Prawo oświatowe określa, że gmina 

może zorganizować dzieciom bezpłatny 
transport i opiekę w czasie przewozu do 
przedszkola, oddziału przedszkolnego 
w szkole podstawowej lub innej formy 
wychowania przedszkolnego również 
w przypadkach, w których nie ma ta-
kiego obowiązku. Z uwagi na fakt, że 
zaistniała taka potrzeba społeczna, 
wywołano przedmiotową uchwałę. 

Rada podjęła uchwałę w sprawie 
współdziałania z Powiatem Poznańskim 
przy „Aktualizacji inwentaryzacji wyro-
bów zawierających azbest na terenie Po-
wiatu Poznańskiego”, obejmującą gminy: 
Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, 
Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, 
Mosina, Pobiedziska, Puszczykowo, Ro-
kietnica, Suchy Las. Środki finansowe 
na realizację „Aktualizacji …” pochodzą 
z budżetu Ministerstwa Przedsiębiorczo-

ści i Technologii, Powiatu oraz budżetu 
Gminy. Koszt realizacji całego zadania 
wyniesie 192.984 zł, z czego 148.500 
zł przypada na dotację z Ministerstwa, 
24.484 zł to udział Powiatu, a pozosta-
łe 20.000 zł przypada na poszczególne 
gminy. Udział Gminy Dopiewo w reali-
zacji całego zadania wyniesie 1.876,07 
zł. Przekazanie środków odbędzie się na 
podstawie porozumienia z Powiatem Po-

znańskim, co wymagało 
podjęcia uchwały przez 
Radę Gminy Dopiewo.

Ponadto Rada doko-
nała zmian w uchwale 
budżetowej i wielolet-
niej prognozie finanso-
wej oraz podjęła uchwa-
łę w sprawie ustalenia 
planu sieci szkół pod-
stawowych i ich obwo-
dów, dla których Gmina 
Dopiewo jest organem 
prowadzącym.

Damian Gryska, 
Biuro Rady Gminy 

Fot. Adam Mendrala

 Podczas sesji pożegnała się z radnymi Aleksandra Kuźniak, która zakończyła pracę  
w Urzędzie Gminy Dopiewo. Na stanowisku kierownika Referatu Oświaty, Kultury, Sportu 

i Zdrowia zastąpił ją Tomasz Kąkolewski, związany z gminną oświatą przez 30 lat. 
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Powiat Poznański

Na tropie skarbów
Zaczęły się wakacje, a to doskonała 

okazja, aby wyruszyć szlakiem przy-
gody i tajemnic. Już teraz każdy może 
zostać poszukiwaczem skarbów, dzięki 
nowe turystycznej zabawie w Powiecie 
Poznańskim.   Letnia pogoda sprzyja 
pieszym wycieczkom, a ja również gorąco 
zachęcam, aby podjąć wyzwanie, gdyż 
na najbardziej wytrwałych detektywów 
czekają nagrody!

Gra terenowa, czyli  quest, to nic in-
nego, jak połączenie turystyki z zagadka-
mi, co może być doskonałym sposobem 
zwiedzania urokliwych miejsc. Zasady 
są proste. Należy poszukać ukrytego na 
terenie powiatu symbolicznego skar-
bu – pieczęci. Drogę wskazują zadania 
i zagadki umieszczone na specjalnych 
kartach z rymowanymi podpowiedziami 
oraz mapą.

Zadaniem uczestników akcji „Na 
tropie skarbów” jest pokonanie sześciu 
dowolnych tras na terenie Powiatu Po-
znańskiego (z wyłączeniem Poznania). 
Potwierdzeniem przejścia szlaku jest 
odcisk pieczęci na ulotce questowej oraz 
na specjalnej Karcie Przygody. Można je 
otrzymać na stoisku Powiatu Poznań-
skiego podczas imprez plenerowych czy 
w punktach informacji turystycznej 
w Poznaniu, Mosinie, Pobiedziskach lub 
Puszczykowie. Zarówno karty  questów, 
jak i Karty Przygody dostępne są tak-
że do wydruku na stronie www.powiat.
poznan.pl/natropieskarbow oraz www.
regionwielkopolska.pl/questy. 

Po zebraniu sześciu pieczęci zaprasza-
my do siedziby Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu lub do wyżej wymienionych 

Porozmawiajmy o Powiecie
punktów informacji turystycznej po od-
biór specjalnego upominku od TRAMPka 
i TeniSówki – maskotek Powiatu Po-
znańskiego.

Raz jeszcze serdecznie zachęcam, 
aby w wakacje ruszyć na szlak przygody 
i w ekscytujący sposób poznawać ciekawe 
zakątki naszego regionu oraz odkrywać 
jego tajemnice.

W grupie taniej
Po raz trzeci, z inicjatywy Stowa-

rzyszenia Metropolia Poznań, zawiąza-
ła się grupa zakupowa gazu ziemnego. 
W Starostwie Powiatowym w Poznaniu 
przedstawiciele gmin i jednostek gmin-
nych podpisali porozumienie w sprawie 
wspólnego zakupu gazu w 2020 roku. 
Wśród beneficjentów jest m.in. Gmina 
Dopiewo.

To przedsięwzięcie znajduje już stałe 
miejsce w metropolitalnej rzeczywistości 
samorządowej. Po raz pierwszy porozu-
mienie wypracowano w 2017 r. Wówczas 
w funkcjonowanie grupy zaangażowa-
ło się 12 podmiotów. Oszczędności dla 
wszystkich uczestników wyniosły wtedy 
180 tys. zł. W tym roku porozumienie 
podpisali przedstawiciele 14 podmiotów, 
w tym 7 jednostek samorządu teryto-
rialnego. 

Na terenie gmin – członków grupy 
zakupowej powstanie szczegółowa lista 
punktów poboru gazu. Następnie zo-
stanie przeprowadzone postępowanie 
przetargowe, które pozwoli wybrać ofertę 
najkorzystniejszą pod względem kosztów 
dostarczenia surowca. Pod nadzorem 
komisji powołanej przez Stowarzyszenie 
przeprowadzi je firma ENMEDIA.

Budowa roku  
w Swarzędzu

Lato to zwykle nie czas, aby mówić 
o nauce, ale o szkole jak najbardziej warto 
wspomnieć. Centrum Kształcenia Prak-
tycznego w Swarzędzu w Zespole Szkół 
nr 1 otrzymało nagrodę I stopnia  i tytuł 
Budowy Roku 2018. Z radością odbiera-
łem to wyróżnienie, gdyż w powiecie od 

lat stawiamy na zawodowców. Wiedza 
oraz umiejętności praktyczne to prze-
pustka do lepszego świata. Dzięki nim 
nasi absolwenci nie wiedzą, czym jest 
bezrobocie. Staramy się, aby uczniowie 
mieli jak najlepsze warunki do nauki, 
czego potwierdzeniem jest swarzędzkie 
centrum. To jedyny obiekt oświatowy 
w kraju wyróżniony w konkursie. Jego 
organizatorzy zwrócili uwagę na innowa-
cyjność projektu, sprawnie przeprowa-
dzoną budowę oraz znaczenie inwestycji 
dla regionu. 

CKP to nie tylko nauka w 18 super-
nowoczesnych pracowniach, ale także 
lekcje na… dachu budynku. Dzięki za-
montowanym panelom fotowoltaicz-
nym, solarom czy elektrowni wiatrowej 
młodzież poznaje zasady budownictwa 
energooszczędnego. Oprócz pracowni 
do nauki 30 zawodów, posiada stację 
obsługi diagnostycznej, pracownię 
hotelowo-gastronomiczną – z poko-
jami, kuchnią i recepcją. W nowocze-
śnie wyposażonych laboratoria chętni 
kształcą się w takich zawodach, jak: 
elektromechanik, mechatronik, auto-
matyk, technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej, informatyk, 
tapicer, stolarz, technik żywienia i usług 
gastronomicznych, kucharz, elektryk. 

W CKP kształcić się mogą uczniowie 
ZS nr 1 w Swarzędzu, a także młodzież 
z innych szkół kształcących zawodowo, 
chcąca rozwijać kompetencje. To też ofer-
ta dla pracujących, zainteresowanych 
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zmianą lub podniesieniem kwalifikacji 
oraz bezrobotnych, skierowanych przez 
Powiatowy Urząd Pracy w celu uzupełnie-
nia lub nabycia niezbędnych kwalifikacji. 
Budowa supernowoczesnego obiektu, 
który funkcjonuje od ubiegłego roku, 
kosztowała 34 miliony złotych, z cze-
go 18 mln zł stanowiła dotacja unijna. 
Budynek dostosowany jest dla potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami. 

Konkurs „Budowa Roku” organizowa-
ny jest od wielu lat przez Polski Związek 
Inżynierów i Techników Budownictwa, 
przy współudziale Ministerstwa Budow-
nictwa oraz Głównego Urzędu Nadzoru 
Budowlanego. 

Wrażliwe serca
11. Gala Wolontariatu odbyła się 

w czerwcu w Starostwie Powiatowym 
w Poznaniu i była podziękowaniem dla 
tych, którzy w centrum swoich zainte-
resowań stawiają drugiego człowieka 
– mają nie tylko głowę pełną pasji, ale 
także serca wrażliwe na innych. Na uro-
czystości wręczono statuetki 54 osobom. 

Wolontariuszy wyróżniających się 
szczególnym zaangażowaniem w działal-
ność charytatywną zgłaszały organizacje 
pozarządowe. Bohaterowie Gali poma-

gają między innymi osobom z niepeł-
nosprawnościami, dzieciom mającym 
problemy w nauce, angażują się w życie 
sportowe szkół i klubów, inicjują wiele 
akcji charytatywnych, warsztatów i zajęć 
dla seniorów.  Ich bezinteresowną po-
stawę doceniają nie tylko społeczności, 
w których się udzielają, ale i lokalna 
wspólnota. 

Czas na labę
Trwają tak wyczekiwane przez 

młodszych i starszych wakacje. Życzę 
wszystkim, aby upłynęły radośnie, a jed-
nocześnie bezpiecznie. Bez względu na 
to, czy spędzamy urlop z dala od domu 
na egzotycznych wyprawach, czy cie-
szymy się po prostu czasem wolnym, 
apeluję o rozwagę. Nie pozwólmy, aby 
wakacyjna beztroska przesłoniła zdrowy 
rozsądek. Niech pogoda oraz nastroje 
dopisują, a powrotowi do szkoły czy pracy 
towarzyszy poczucie dobrze i w pełni 
wykorzystanego czasu. 

Tomasz Łubiński,  
Wicestarosta Poznański 

Fot. Arch. Starostwa Powiatowego
Szczegółowe informacje  

na stronie Powiatu Poznańskiego: 
 www.powiat.poznan.pl.

Kierowcy zawsze zwracają uwagę, 
w jakim stanie technicznym znajdują się 
drogi, jak się o nie dba, czy są bezpieczne, 
dobrze oznakowane, przejezdne. Rzadko 
ich interesuje ich, kto za to odpowiada. 
A zarządców dróg może być kilku.

Wszystkie drogi podzielone są na 
kategorie. Najwyżej w hierarchii usy-
tuowane są krajowe, administrowa-
ne przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad. Przez Gminę 
Dopiewo przebiegają dwie takie dro-
gi – trasa S-11 i autostrada A-2. Drogi 
wojewódzkie przypisane są zarządowi 
województwa, który powołał w tym celu 
jednostkę o nazwie Wielkopolski Zarząd 
Dróg Wojewódzkich. Za drogi powiatowe 
odpowiada Zarząd Dróg Powiatowych. 

Kto zarządza naszymi drogami?
Drogi gminne, jak sama nazwa wskazu-
je, podlegają samorządowi gminnemu 
– Wójtowi, Burmistrzowi, Prezydento-
wi Miasta. Wyjątkowa sytuacja panuje 
w miastach o statusie Powiatu. Tam za 
wszystkie drogi, oprócz autostrad i tras 
ekspresowych, odpowiada Prezydent.

Nic nie jest bezwarunkowe i dane 
na zawsze. Zarządcy dróg mogą między 
sobą zawierać porozumienia. Na naszym 
terenie dzieje się to często. Polega to 
na tym, że gmina na jakiś czas bierze 
w zarządzanie drogę powiatową, by wy-
budować na niej trasę rowerową, czy 
fragment chodnika. Czyni to dlatego, 
że jest zainteresowana poprawą bezpie-
czeństwa, a nie chce lub nie może czekać, 
aż powiat zabierze się za inwestycję na 
administrowanej przez siebie drodze. 
Często takie działania odbywają się 
na styku dróg o różnych kategoriach, 
a sensowniej jest, by odpowiadał za to 
jeden podmiot.

Zdarza się, że w budżecie Powiatu 
brakuje pieniędzy na całe przedsięwzię-
cie. Wówczas Gmina, z myślą o swoich 
mieszkańcach, prowadzi negocjacje i bie-
rze na siebie część kosztów. Porozumienie 
takie musi zostać zaakceptowane przez 
oba samorządy, w formie uchwał. Doty-
czy to także zimowego, lub całorocznego 
utrzymania drogi wojewódzkiej przez 
powiat, albo powiatowej przez gminę. 

Często jeden samorząd odpłatnie po-
wierza takie zadanie drugiemu.

Wszystkie drogi, które mają uregu-
lowany stan prawny, są dla wszystkich 
dostępne. Można z nich korzystać bez 
ograniczeń, oczywiście gdy oznako-
wanie dotyczące gabarytów pojazdów 
tego nie wyklucza lub nie ogranicza. Nie 
wchodzi w grę, by jakiejkolwiek grupie 
osób ograniczono korzystanie z dróg 
publicznych. Zdarzało się, że miesz-
kańcy peryferyjnych ulic samowolnie 
zabraniali wjazdu na nie samochodom 
ciężarowym. Mieszkańcy poznańskich 
Winograd, gdzie znajduje się Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu Drogowego i gdzie szkolą 
się kierowcy z całego regionu, próbowali 
zakazać „elkom” wjazdu na teren osiedli. 
Działania takie są bezprawne.

Inna sytuacja panuje na drogach 
wewnętrznych. Mogą być one trak-
towane jako publiczne, wolno z nich 
korzystać, ale właściciele, na przykład 
zarządy osiedli mieszkaniowych, czy 
deweloper, mogą wprowadzić ograni-
czenia, w pełnym majestacie prawa. 
Poza tym samorząd nie ma obowiązku 
ponoszenia kosztów utrzymania takich 
dróg. To jest rola właściciela. Decydując 
się na zakup nieruchomości warto więc 
zwrócić uwagę na status prowadzącej 
w to miejsce drogi.

Administrator drogi ponosi koszty 
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jej utrzymania. Jest jednak szczegół 
wymykający się tej zasadzie: oświetle-
nie. Ustawa dotycząca prawa energe-
tycznego stanowi, że koszty oświetlenia 
dróg ponosi Gmina, przez którą dana 
trasa przebiega. Także w tym przypad-
ku wyjątkiem są drogi administrowane 
przez GDDKiA. Jeżeli natomiast przez 
Gminę przebiega droga wojewódzka, 
lub powiatowa, za jej oświetlenie płaci 
gminny samorząd. Przepis ten stawia 
samorząd w niekorzystnym położeniu. 
Nie ma żadnego wpływu na inwestycję, 
czyli na drogę i jej oświetlenie. Inwestor 
instaluje tyle punktów oświetleniowych, 
ile uważa za słuszne, nie martwiąc się, 
kto będzie płacił za prąd.

Kategorie dróg nie są określone na 
zawsze. Ostatnio coraz częściej następu-
je przesunięcie w dół. GDDKiA buduje 
„ekspresówkę”, która zastępuje dotych-
czasową drogę krajową. Ta w tej sytuacji 
spada do rangi drogi wojewódzkiej, co 
dla użytkowników nie jest korzystne, 
bo trasy krajowe zawsze utrzymywane 
są staranniej, z większą dbałością. De-
gradacja ma swoją cenę. Konsekwencje 
zmiany kategorii są szerokie, bo dotych-
czasowe drogi wojewódzkie na tej samej 
zasadzie spadają do rangi powiatowych, 
a powiatowe stają się gminnymi.

Sytuacja ta nie została uregulowa-
na ustawowo. Szczególne konsekwencje 

znajduje w miejscach, gdzie zbudowano 
drogi ekspresowe. Towarzyszą im tak 
zwane drogi serwisowe, dojazdowe. Nie 
zawsze otrzymują one status drogi, któ-
rej mają służyć. Niekiedy pozostają na 
utrzymaniu samorządu, mimo że zostały 
zbudowane na gruncie nie stanowiącym 
własności gminy, lecz należącym do skar-
bu państwa. Zjawiska takie występują 
także w naszym Powiecie, gdzie powstają 
trasy z literką „S” na początku. Kon-
sekwencją rządowych inwestycji jest 
degradacja dróg dotychczasowych – 
„z automatu” i bez przekazania pieniędzy 
na utrzymanie. Na powiat i na gminy 
spadają w ten sposób dodatkowe koszty.

Skoro mówimy o konieczności po-
noszenia wydatków w imieniu innych 
podmiotów, trzeba wspomnieć o obwod-
nicy Głuchowa, Chomęcic, Konarzewa, 
czyli w pobliżu autostrady i nowego węzła 
trasy S-11. Mieszkańcy Gminy Dopiewo 
będą korzystać z tamtejszych rozwiązań 
komunikacyjnych. Niedawno doszło do 
sytuacji skandalicznej, która znajdzie 
konsekwencje w sali sądowej. Powiat 
poznański wystąpił do rządu o dofinan-
sowanie tej inwestycji. Dowiedział się, 
że zadanie to znalazło się w rankingu 
na miejscu gwarantującym otrzymanie 
pieniędzy, co było świetną wiadomością 
dla wszystkich. Niestety, w najmniej 
oczekiwanym momencie wszystko się 
zmieniło.

Warunkiem skorzystania z zewnętrz-
nej dotacji jest przeprowadzenie inwe-
stycji do końca roku. Nie było więc co 
zwlekać. Powiat szybko, nie czekając na 
podpisanie umów, rozpisał i rozstrzygnął 
przetargi, przystąpił do dzieła, bo bez 
tego nie zdążyłby z inwestycją i musiałby 
zwrócić rządowe pieniądze. Gdy działa-
nia były w toku, wykonawca pracował 
pełną parą, jak grom z jasnego nieba 
przyszła z Warszawy fatalna decyzja: 
rząd przesunął inwestycję na odległe 
miejsce w rankingu. Nie było możliwości 
za trwające już roboty.

Powiat został zmuszony znowelizować 
budżet, szukać pieniędzy na inwestycję, 
prosić o finansową pomoc gminę Ko-
morniki, na terenie której obwodnica się 
znajdzie. Sprawa została przez starostę 
skierowana do sądu. Jest nadzieja, że 
sprawca wielkiego zamieszania, czyli 
rząd nie darzący miłością terenów, gdzie 
ma małe poparcie w wyborach, zostanie 
zmuszony do przekazania obiecanego 
dofinansowania.

Andrzej  Strażyński
Przewodniczący Komi-

sji Komunikacji,
Budownictwa i Infrastruktury,  

Rady Powiatu Poznańskiego
Fot. Archiwum A. Strażyńskiego

I. 
Jednym z głównych tematów majowej 

sesji Rady Powiatu Poznańskiego był 
„Raport o stanie Powiatu Poznańskiego 
za rok 2018” (do pobrania na www.bip.
powiat.poznan.pl). Obowiązek przedsta-
wienia tego „Raportu…” to efekt noweli-
zacji ustawy o samorządzie powiatowym, 
jakiej dokonał rząd Prawa i Sprawiedli-
wości. „Raport…” to dokument, który, jak 
mówi ustawa, „obejmuje podsumowanie 
działalności zarządu powiatu w roku 
poprzednim, w szczególności realizację 
polityk, programów i strategii, uchwał 

Dyskusja o Powiecie Poznańskim
rady powiatu i budżetu obywatelskie-
go”. Dobrze, że taki dokument powstał. 
Raport w odróżnieniu od absolutorium 
jest bardziej opisowy. Dzięki temu każdy 
zainteresowany może zapoznać się z tym, 
co się dzieje w Powiecie Poznańskim, 
a powiat – jak wiadomo - żyje wieloma 
sprawami.

II. 
Nowelizacja, poza samym „Rapor-

tem…”, dała też radnym (i mieszkańcom 
po zebraniu wskazanej w uchwale licz-
by podpisów) prawo do nieograniczonej 
czasowo dyskusji nad nim. W natłoku 
wielu głosowań i wyrywkowych tematów 
nie często zdarza się okazja, aby można 
było porozmawiać nt. całości tego, czym 
zajmuje się powiat. Możliwość tej dys-
kusji jest więc szansą na zastanowienie 
się i przyjrzenie niektórym przyjętym 
rozwiązaniom. Może to doprowadzić do 
ich korekty w kolejnym roku.

W tym miejscu chciałbym się chwilę 
zatrzymać. Prawo i Sprawiedliwość jest 
w Powiecie Poznańskim konstruktywną 
opozycją, choć próbuje się nam przycze-
piać różne łatki. Cóż, trzeba z tym żyć 
i robić swoje. 

Wracając do tematu, w czasie dys-
kusji zadaliśmy kilkanaście pytań. Na 
wiele z nich padły konkretne odpowiedzi, 

jednak na kilka odpowiedzi zabrakło. 
Spotkaliśmy się z personalnym atakiem 
na zadającego pytanie zamiast meryto-
rycznej odpowiedzi. Czy tak powinna 
wyglądać debata? W środowisku, w któ-
rym dominuje jedna opcja polityczna, 
łatwo zagłuszyć opozycję. Jednak, czy o to 
chodzi? Jest to łatwiejsze niż konstruk-
tywny dialog i jego próby, jednak mimo 
wszystko nie tak to powinno wyglądać. 
A jak wyglądało, można zobaczyć na na-
graniach z sesji, które są dostępne na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Powiatu Poznańskiego. Możemy się nie 
zgadzać, ale rozmawiajmy.

III. 
Podczas tej sesji, pojawiła się także 

kwestia budżetu obywatelskiego, który 
w Powiecie Poznańskim, jako powiecie 
ziemskim, nie jest obligatoryjny. Po raz 
drugi w tej kadencji usłyszeliśmy od 
Starosty, że mamy przedstawić naszą 
propozycję. W planie najbliższej sesji 
znalazł się projekt naszej uchwały, ws. 
ustalenia kierunków działania dla Za-
rządu Powiatu Poznańskiego w zakresie 
przygotowania koncepcji i zasad wdro-
żenia Budżetu Obywatelskiego Powiatu 
Poznańskiego. W naszym przekonaniu, 
aby budżet obywatelski mógł spełniać 
swoje zadania, powinien być szeroko 
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inwestycje

konsultowany przed wprowadzeniem. 
Czy te prace się rozpoczną, pokaże 
czerwcowa sesja.

IV. 
Na koniec chciałbym podziękować 

wszystkim wyborcom Prawa i Sprawie-
dliwości za oddane na naszych kandy-
datów głosy w ostatnich wyborach do 
Parlamentu Europejskiego. W całym 
Powiecie Poznańskim, w porównaniu 

do wyborów z 2014 r., wynik naszych 
kandydatów był lepszy o 6,73%, a w sa-
mej Gminie Dopiewo o 5,53%. Mamy 
nadzieję na to, że dzięki naszej solidnej 
pracy zdobędziemy zaufanie kolejnych 
wyborców.

Dziękuję też Panu Marianowi Pio-
trowskiemu, za głos ws. mojego felietonu 
z majowego numeru „Czasu Dopiewa” 
- za przesłany „List otwarty”. Nie ma 
już tu miejsca, aby się do niego odnieść 

w całości, jednak chciałbym zwrócić 
uwagę na to, że agencjom ratingowym 
ani Eurostatowi nie można zarzucić, aby 
swoje oceny stanu polskiej gospodarki 
i prognozy dla Polski celowo zawyżały.

Paweł Ratajczak,  
Wiceprzewodniczący Rady 

Powiatu Poznańskiego
Fot.  Archiwum P. Ratajczaka

Dobudowane części Szkół Podstawo-
wych w Dąbrowie i Konarzewie nabierają 
coraz wyraźniejszego kształtu i estety-
ki. Wraz z pierwszym dzwonkiem sale 
gimnastyczne i klasy zostaną oddanie 
dzieciom. 

Fot. Michał Juskowiak

Rozbudowy Szkół Podstawowych

Prace na działce przeznaczonej pod rekreację na ul. Ko-
mornickiej w Dąbrówce, początek lipca 2019 r. 

Fot. UG

Rekreacja w Dąbrówce

Umowy na wykonanie dokumentacji 
projektowych na potrzeby budowy dróg, 
wraz z uzyskaniem decyzji ZRID z ry-
gorem natychmiastowej wykonalności 
i sprawowaniem nadzoru autorskiego 
podpisała Gmina Dopiewo w dniach 
24 – 26 czerwca 2019 r. 

Obejmują one następujące drogi:
Dopiewiec – droga, ul. Wodna. Dłu-

gość projektowanego odcinka wynosi 120 
m. Ma powstać chodnik, tereny zieleni 
urządzonej, sieć kanalizacji deszczowej 
i oświetlenia. Wyłoniony wykonawca 
w drodze przetargu: Axial Project.

Projektujemy drogi
Skórzewo – droga, ul. Dębowa. Dłu-

gość projektowanego odcinka wynosi 170 
m.. Ma powstać chodnik, tereny zieleni 
urządzonej, miejsca parkingowe, ścieżka 
rowerowa i sieć kanalizacji deszczowej. 
Wykonawcą wyłonionym w drodze prze-
targu jest SMP Projektanci Sp. z o.o.

Skórzewo – chodnik z odwodnie-
niem wzdłuż ul. Batorowskiej – od ul. 
Wiosennej do granicy administracyjnej 
Gminy Dopiewo. Długość projektowane-
go odcinka wynosi 640 m. Wykonawcą 
wyłonionym w drodze przetargu jest SMP 
Projektanci Sp. z o.o.

Palędzie / Dopiewiec - chodnika 
wzdłuż ulicy Leśnej w Palędziu i uli-
cy Promenada w Dopiewcu. Długość 
projektowanego odcinka wynosi 1 065 
m. Wykonawcą wyłonionym w drodze 
przetargu jest Pracownia AMB.

Jeszcze w tym roku będzie można 
zapoznać się z koncepcjami projekto-
wymi, które zostaną udostępnione na 
stronie internetowej Gminy Dopiewo. 
Do projektów będzie można składać 
uwagi i wnioski.

Aleksandra Rutyna,  
Kierownik Referatu Inwestycji  

i Gospodarki Komunalnej 

SP Konarzewo SP Dąbrowa

lipiec 2019 9



inwestycje

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

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

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

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

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

Gminny Ośrodek Sportu  
i Rekreacji w Dopiewie  
61 814 82 62

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Dopiewie 61 814 80 20

Zakład Usług Komunalnych  
w Dopiewie 61 814 82 31 

Spółka Wodna w Dopiewie
607 032 085

Pogotowie ratunkowe 999
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie gazowe 992

Telefon Antysmogowy
722 323 362

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

Ważne telefony

Rozpoczyna się budowa kanalizacji 
sanitarnej w Skórzewie w ul. Skórzew-
skiej, wraz z budową sieci wodociągowej. 
Koszt inwestycji wynosi 3 533 799 zł. 

Skórzewska w Skórzewie
Zgodnie z umową planowane zakończe-
nie prac 30.11.2019 r. Przepraszamy za 
utrudnienia, związane z realizacją za-
dania, jakie będą miały miejsce głównie 

na ul. Skórzewskiej ale i innych ulicach.
Wykonawca: Konsorcjum  Bud-

-AN  Sp. z o.o z Łodzi i  Bud-AN  Sp. 
z o.o z Kalisza. Umowa została podpisana  
31.05.2019 r. Wykonawca przejął plac 
budowy 11.06.2019 r.

Aleksandra Rutyna

Przejście
Dorny. Mieszkańcom zależało na tym, 
żeby w tym miejscu było bezpieczniej.

Przejście dla pieszych w Zakrzewie 
powstało z inicjatywy radnego Wojciecha 

Ćwiczą w Zakrzewie
W ramach doposażenia 

miejsc wypoczynku i rekre-
acji zostały ustawione w Za-
krzewie przy ul. Długiej urzą-
dzenia siłowni zewnętrznej. 
Sprzęt wartości blisko 20 tys. 
zł został dostarczony i zamon-
towany przez firmę Outdoor 
Fitness Center Starmax.

Mając na uwadze bezpie-
czeństwo osób korzystających 
z urządzeń zamontowanych 
na terenach rekreacyjnych 
informujemy, że Gmina Do-
piewo dokonuje regularnych 
przeglądów technicznych 
i niezbędnych prac konser-
wacyjnych. 

Pomimo tego zdarzają 
się uszkodzenia wyrządzo-
ne przez osoby korzystające 
z urządzeń w sposób niewła-
ściwy. Takie sytuacje mogą 
powodować zagrożenie dla 
zdrowia. Każda osoba ko-
rzystająca z urządzeń jest 
zobowiązana do każdorazo-
wego sprawdzenia ich stanu. 
W przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości prosimy 
o ich zgłaszanie do Urzędu 
Gminy Dopiewo - tel. 61 890 
64 11.

AR, fot. Michał Juskowiak
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Dopiewski Budżet Obywatelski

Do końca czerwca mieszkańcy Gminy 
Dopiewo mogli zgłaszać projekty w ra-
mach IV edycji Dopiewskiego Budże-
tu Obywatelskiego. Zarejestrowanych 
zostało 15 zgłoszeń, które obecnie są 
w trakcie weryfikacji. Najwięcej, bo aż 9 
dotyczy 3 sołectw dużych, które stoczą 
walkę o realizację zadań o wartości do 
145.000 zł. Z sołectw średnich wpłynęły 
jedynie 4 zgłoszenia – do zdobycia jest 
95.000 zł na realizację pomysłu przez 
Gminę  Dopiewo. W trzeciej grupie są 
jedynie 2 projekty, na które można po-
zyskać do 60.000 zł.  Do 23 sierpnia 
Urząd Gminy Dopiewo, ale i pomysło-
dawcy mają czas na uzupełnienia. Tego 
dnia ogłoszone zostaną listy projektów 
spełniających i nie spełniających wyma-
gania, a 5 dni później – lista projektów 
uczestniczących w głosowaniu.  Miesiąc 
będą mieli pomysłodawcy na promocję 
swoich projektów – od 28 sierpnia do 
28 września. Na oddanie głosu prze-
widziano 2 tygodnie – od 30 września 
do 13 października. Wcześniej projekty 
otrzymają numery w drodze losowania.  
Laureatów poznamy 21 października, 
kiedy ma nastąpić ogłoszenie wyników 
głosowania. 

Niżej podajemy listę projektów przed 
weryfikacją, tzn. wszystkich jakie wpły-
nęły do Urzędu Gminy Dopiewo. Szcze-
góły, w tym opisy zadań dostarczone 
przez autorów,  dostępne są na stronie: 
dbo.dopiewo.pl .

Grupa I
• Strefa dla młodzieży - Leśny Za-

kątek etap II
• Odtworzenie grodu Piastowskiego
• Zakup sprzętu specjalistycznego, 

doposażenie OSP KSRG Dopiewo
• Zakup sprzętu biwakowego, wypo-

sażenia oraz remont harcówki Szcze-
pu ZHP Dopiewo im. Powstańców 
Wielkopolskich.

15 projektów DBO

• Dąbrówka Pumptrack - Rowerowy 
plac zabaw

• Strefa Rodzinna Dopiewo
• Bezpieczeństwo i wypoczynek nad 

wodą
• Energooszczędne oświetlenie ulic
• Automat na puszki, butelki szklane 

i plastikowe

Grupa II
• Uwaga tutej szpycują - czyli moni-

toring we wsi
• Bezpieczne Konarzewo - montaż 

radarowych wyświetlaczy prędkości

• Chodnik ulica zakrzewska
• Monitoring ulicy Radosnej w Za-

krzewie

Grupa III
• Trampoliny Ziemne
• Park Wiejski w Gołuskach, wraz 

ze ścieżką asfaltową do jazdy na 
hulajnogach i rolkach

AM

Od dnia 1 lipca 2019 r. obowiązują 
nowe formularze informacji o nierucho-
mościach i obiektach budowlanych, in-
formacji o gruntach, informacji o lasach, 
deklaracji na podatek rolny, deklaracji 
na podatek leśny, deklaracji na podatek 
od nieruchomości oraz załączników do 
informacji i deklaracji określone przez 
Ministra Finansów w:

- rozporządzeniu z 30 maja 2019 r. 
w sprawie wzorów informacji o nierucho-
mościach i obiektach budowlanych oraz 
deklaracji na podatek od  nieruchomości 
(Dz. U.  z 2019 r. poz. 1104), 

Nowe formularze podatkowe
- rozporządzeniu z 30 maja 2019 r. 

w sprawie wzorów informacji o gruntach 
i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 1105),

- rozporządzeniu z 3 czerwca 2019 r. 
w sprawie wzorów informacji o lasach 
i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 1126).

Formularze te mają zastosowa-
nie  w przypadkach, gdy obowiązek 
podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r. 
W przypadkach, w których obowiązek 
podatkowy powstał przed 1 lipca 2019 
r., a podatnik nie dopełnił obowiązku 

i nie przedłożył informacji i deklaracji, 
stosuje się formularze dotychczasowe 
wynikające z uchwały Rady Gminy 
Dopiewo.

Ponadto od dnia 1 lipca 2019 r. de-
klaracje i informacje mogą być składane 
za pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej - za pośrednictwem ePUAP.

Wzory formularzy są dostępne na  
stronie Ministerstwa Finansów: www.
podatki.gov.pl i na stronie Gminy Dopie-
wo: https://www.dopiewo.pl/podatki.

Małgorzata Mazurek
Skarbnik Gminy Dopiewo
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finanse / szkolenia

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać 
SMS-y i e-maile przypominające o ter-
minie płatności lub o występowaniu za-
ległości - w przypadku niezapłacenia 
w terminie podatku, zapraszamy do reje-
stracji w systemie, który przypomni, by 
zapłacić ratę podatku na czas i uniknąć 
kosztów ewentualnego upomnienia.

Informacje są wysyłane bezpłatnie 
poprzez SMS. Dzięki tej usłudze osoba, 
która zarejestruje  swój numer telefonu 
w systemie powiadomień podatkowych 
SMS na stronie https://tax.dopiewo.pl/ 

SMS-owe przypomnienie o płatności
znajdzie się w bazie podatkowej i bę-
dzie otrzymywać krótkie wiadomości 
tekstowe, przypominające o terminie 
płatności nie wcześniej niż 7 dni przed 
upływem tego terminu lub w przypad-
ku niezapłacenia w terminie podatku, 
o występowaniu zaległości - nie później 
niż 21 dni po upływie terminu płatności. 

Jeżeli podatnik  uiści zaległości 
w terminie 7 dni od daty otrzy-
mania wiadomości tekstowej, to 
uniknie  kosztów upomnienia, czyli 
kwoty 11,60 zł.

Korzystanie z powiadomień sms-
-owych jest bezpłatne dla wszystkich, 
którzy się w nim zarejestrują. Oznacza 
to, że nie zapłacą ani grosza za to, że 
system poinformuje ich o terminie za-
płaty podatku lub opłaty lokalnej oraz 
o powstaniu zaległości z nimi związa-
nych. System został wprowadzony przez 
Gminę Dopiewo w 2018 r., do czerwca 
2019 r. zarejestrowało się w nim 360 
podatników. 

Małgorzata Mazurek
Skarbnik Gminy Dopiewo

Gmina Dopiewo zaprasza do udziału 
w bezpłatnych szkoleniach realizowa-
nych w ramach projektu grantowego 
„Podniesienie kompetencji cyfrowych 
mieszkańców województw: wielkopol-
skiego i zachodniopomorskiego”, na które 
pozyskała dofinansowanie.

Dla kogo?
• ukończony 25 rok życia
• zamieszkanie na terenie wojewódz-

twa wielkopolskiego
• brak uczestnictwa w innym szko-

leniu organizowanym na terenie 
województwa wielkopolskiego 
w ramach projektu „Podniesienie 
kompetencji cyfrowych mieszkań-
ców województw: wielkopolskiego 
i zachodniopomorskiego”.

W ramach projektu przewidziane jest 
przeprowadzenie szkoleń z  7 modułów: 
„Rodzic w Internecie”: „Mój biznes w sie-
ci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, 
„Działam w sieciach społecznościowych”, 
„Tworzę własną stronę internetową”, 
„Rolnik w sieci” i „Kultura w sieci”.

Zajęcia będą przeprowadzone w wy-
miarze 16 godzin (4 spotkania po 4 go-
dziny lub 2 spotkania po 8 godzin). Będą 
odbywały się zarówno w dni powszednie 
jak i w weekendy.

Liczba szkoleń z danego modułu 
będzie zależała od zadeklarowane-
go zainteresowania zgłaszających się 
osób. Każdy chętny może wziąć udział 
tylko w jednym szkoleniu.

Zajęcia odbywać się będą: na tere-
nie Gminy Dopiewo, a w szczególności 
w Urzędzie Gminy Dopiewo oraz Cen-
trum Rehabilitacyjno-Kulturalnym 
w Konarzewie.

Bezpłatne szkolenia – rozwiń swoje kompetencje 

Zadzwoń, napisz,  
zapisz się

Nabór rozpoczął się10 czerwca. Zaję-
cia będą się odbywać do stycznia 2020 r. 
na terenie Gminy Dopiewo. Szczegółowy 
harmonogram szkoleń zostanie ustalony 
na podstawie otrzymanych deklaracji 
przystąpienia do projektu. Informacje 
na temat szkoleń dostępne są na gmin-
nej stronie internetowej: dopiewo.pl . 
Regulamin naboru oraz deklaracje 
udziału, w wersji papierowej dostępne 
są w siedzibie Urzędu Gminy Dopiewo. 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  
na lata 2014- 2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa  

działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Dokumenty rekrutacyjne należy wysłać 
pocztą lub złożyć osobiście w Urzędzie 
Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, pok. Nr 7. 
Informacje na temat szkoleń można uzy-
skać pod numerem telefonu: 61 89 063 
73. Można kierować je również pisemnie 
na adres e-mail: szkolenia@dopiewo.pl .

Zapraszamy do zapisów - Decyduje 
kolejność zgłoszeń

Izabela Kostyk
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oświata

Podobnie jak w całej Polsce w dniach 
15-17 kwietnia odbył się na terenie Gminy 
Dopiewo, egzamin Ósmoklasisty. Gim-
nazjaliści natomiast pisali egzaminy 
w dniach 10-12 kwietnia. Dziś znamy 
już wyniki jakie osiągnęli uczniowie 
szkół zlokalizowanych na terenie na-
szej gminy. Wyniki te są bardzo istotne, 
bowiem wpływają na szanse dostania 
się kandydata do wybranej szkoły śred-
niej. Do jakich szkół średnich zostaną 
przyjęci, zainteresowani dowiedzą się 
25 lipca, kiedy to placówki oświatowe 
na poziomie ponadpodstawowym i po-
nadgimnazjalnym ogłoszą listy osób 
przyjętych i nieprzyjętych. 

W tabeli 1. przedstawione zostały 
wyniki ósmoklasistów wszystkich szkół 
zlokalizowanych na terenie gminy Dopie-
wo. Warto odnotować, że nasi uczniowie 
osiągnęli lepsze rezultaty procentowe 
każdego z egzaminów niż przeciętni 
uczniowie Powiatu Poznańskiego, Wo-
jewództwa Wielkopolskiego czy Polski. 
Gratulujemy tak dobrych rezultatów

Tabela 1. Wyniki egzaminów 
ósmoklasistów w 2019 roku

Jednostka terytorialna j. polski matematyka j. angielski j. niemiecki j. francuski

Gmina Dopiewo 65,06 52,56 67,46 52,00 63,00

wyniki centylowy 51 65 57 72 50

wynik staninowy 6 7 7 7  - 

Powiat Poznański 64,09 48,07 64,96 42,17 63,00

Województwo Wielkopolskie 61,04 43,07 56,28 37,37 44,22

Polska 63,00 45,00 59,00 42,00 61,00

Źródło: www.oke.poznan.pl

Wynik procentowy jest tzw. ,,wyni-
kiem surowym”, czyli nie uwzględnia 
np. różnic w zakresie stopnia trudności 
poszczególnych arkuszy egzaminacyj-
nych, stąd nie należy porównywać ze 
sobą wyników procentowych poszcze-
gólnych egzaminów, czy tych samych 
egzaminów, ale w różnych latach. Aby 
móc określić miejsce szkoły/gminy na 
tle danej populacji, należy te wyniki 
odnieść do skali staninowej lub centy-
lowej. Skala staninowa dzieli populację 
na 9 grup i kwalifikuje do niej kolejno 
odsetek populacji zgodnie z tabelą 2.

Tabela 2. Skala staninowa
stopień ska-

li (stanin) % populacji wynik

1 4 najniższy

2 7 bardzo niski

3 12 niski

4 17 niżej średni

5 20 średni

6 17 wyżej średni

7 14 wysoki

8 7 bardzo wysoki

9 4 najwyższy

Źródło: www.cke.gov.pl

Bardzo dobre wyniki egzaminów  
w dopiewskich szkołach

Biorąc pod uwagę skalę stanino-
wą, uwzględniającą wyniki wszystkich 
uczniów w Polsce,   łatwo zauważyć, że 
dopiewskie podstawówki uzyskały wynik 
na poziomie 7 i 6 stania, czyli osiągnęły 
wyniki wysokie i powyżej średniej.

Skala centylowa osiąga wartość 
z przedziału od 1 do 100, która to war-
tość określa procent rozkładu znajdujący 
się poniżej lub równy danej wartości. 
Oceniając wyniki dopiewskich ósmokla-
sistów należy stwierdzić, że zakwalifi-
kowali się oni do grona najlepszych 28% 
uczniów w Polsce w przypadku egzami-
nu z języka niemieckiego. Nieco słabiej 
wypadli absolwenci szkół podstawowych 
w Gminie Dopiewo w zakresie języka 
polskiego i francuskie. W przypadku tych 
egzaminów byli oni w gronie odpowiednio 
49% i 50% najlepszych uczniów.

W bieżącym roku ostatni raz egzamin 
końcowy zdawali gimnazjaliści.  Ana-
liza rezultatów gimnazjalistów (tabela 
3) w 2019 roku pozwala stwierdzić, że 
w Gminie Dopiewo utrzymujemy poziom 
równy bądź nieco lepszy niż przeciętna 
w Polsce czy w Województwie Wielkopol-

skim i jedynie nieco gorszy niż w Powiecie 
Poznańskiem. Gimnazjalistom również 
gratulujemy.

Tabela 3. Wyniki egzaminów 
gimnazjalistów w 2019 roku

cz.  
humanistyczna

cz. matematyczno-
-przyrodnicza język angiel-

ski podst.

Język 
angielski 
poszerz.

Język 
niemiec-
ki podst.historia  

i WOS j. polski przedmioty 
przyrodnicze matematyka

Gmina Dopiewo 58,83 62,18 48,97 44,87 73,83 58,82 63,56

wyniki centylowy 56 47 57 62 52 55 76

wynik staninowy 6 5 5 6 6  - 7

Powiat Poznański 62,11 64,17 52,33 45,34 73,87 58,26 58,40

Woj. Wielkopolskie 58,03 61,23 49,00 41,33 66,36 51,06 48,98

Polska 59,00 63,00 49,00 43,00 68,00 53,00 51,00

Źródło: www.oke.poznan.pl

Osiągnięte przez absolwentów do-
piewskich szkół wyniki pozwalają z opty-
mizmem patrzeć na ich szansę w procesie 
rekrutacji do szkół średnich. Życzymy 
wszystkim gimnazjalistom i ósmoklasi-
stom dostania się do wymarzonych szkół.

Jednocześnie dziękujemy na-
uczycielom i dyrektorom placó-
wek oświatowych za ich wkład  
w edukacje dopiewskich uczniów. Bez 

Państwa pracy i zaangażowania osiągnię-
cie tak dobrych rezultatów nie byłoby 
możliwe. 

Wyniki egzaminów w poszczególnych 
placówkach zlokalizowanych na terenie 
Gminy Dopiewo przedstawiono w tabeli 
4 i tabeli 5.

Tabela 4. Wyniki egzaminów 
ósmoklasistów w szkołach zlo-
kalizowanych na terenie Gminy 
Dopiewo w 2019 roku

Szkoła j. polski mate-
matyka

j. an-
gielski

j. nie-
miecki

j. fran-
cuski

SP w Dąbrówce 69,25 66,15 81,15 - -

SP w Dąbrowie 58,19 36,43 57,86 - -

SP w Dopiewcu 63,14 41,86 61,57 - -

SP w Ko-
narzewie 71,60 57,07 75,93 - -

SP 2 w Skó-
rzewie 65,06 53,55 67,75 52,00 63,00

ZSP Dopiewo 63,36 46,42 57,30 - -

ZSP Więc-
kowice 61,57 47,86 55,21 - -

SP w Dąbrówce 
- ul. Parkowa 60,00 39,57 71,86 - -

Źródło: www.oke.poznan.pl

Tabela 5. Wyniki egzaminów 
gimnazjalistów w szkołach zlo-
kalizowanych  na terenie Gminy 
Dopiewo w 2019 roku

cz. huma-
nistyczna

cz. matema-
tyczno-przy-

rodnicza

język angielski podst.

Język angielski poszerz.

Język niem
iecki podst.

historia  
i W

O
S

j. polski

przedm
ioty 

przyrodnicze

m
atem

atyka

SP 2 w
 Skó-

rzew
ie

59,32 65,57 50,43 49,96 78,98 66,27 52,00

Z
SP w

  
D

opiew
ie

58,00 58,12 47,43 38,80 67,86 49,59 86,67

Źródło: www.oke.poznan.pl

Twórz z nami  
„Czas Dopiewa”

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

Paweł Przepióra,  
Zastępca Wójta Gminy Dopiewo
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oświata / bezpieczeństwo

Okres wakacji to czas beztroski 
dla dzieci i młodzieży. Żeby wakacje 
upłynęły przyjemnie, nie powinniśmy 
zapominać o bezpieczeństwie. Zakazów 
jest wiele. Żadna zasada nie daje 100% 
szans na uniknięcie niebezpieczeństwa, 
ale z pewnością zmniejsza możliwość 
powstania sytuacji zagrażających życiu 
i zdrowiu. Oto kilka dobrych rad które 
mogą ochronić przed nieprzyjemnymi 
wakacyjnymi sytuacjami.

Wakacje w domu
• Nie oddalaj się od domu bez zgody 

lub powiadomienia rodziców.
• Nie bierz słodyczy i prezentów od 

osób Ci nieznanych.
• Pod żadnym pozorem nie wsiadaj do 

samochodów osób Ci nieznanych.
• Mieszkanie będzie bezpiecznym 

miejscem do zabaw, ale nie nale-
ży bawić się:
- kuchenką gazową – możesz się za-
truć gazem lub spowodować wybuch,
- prądem elektrycznym – może Cię 
porazić,
- ogniem – możesz spowodować 
pożar,
- wodą – możesz zalać mieszkanie,
- ostrymi przedmiotami – grożą 
zranieniem,
- lekarstwami – możesz się nimi 
zatruć.

• Gdy ktoś obcy puka do Twoich drzwi, 
a rodzice nie wspominali Ci o czyjejś 

Bezpieczne wakacje
wizycie, to nie otwieraj drzwi! Jeśli 
masz możliwość - sprawdź kto jest 
za drzwiami przez wizjer.

• Przygotuj kartkę z najważniejszy-
mi numerami telefonów, pod które 
możesz zadzwonić w razie potrzeby. 

• Jeżeli nie masz w domu telefonu, 
a coś Ci zagraża – zaalarmuj są-
siadów!             

Wakacje nad morzem, 
jeziorem, rzeką 

Zasady bezpiecznej kąpieli:
• Pływaj tylko w miejscach strzeżo-

nych przez ratownik WOPR i stosuj 
się do jego poleceń.

• Nie wchodź do wody tam, gdzie ką-
piel jest zakazana. Zwracaj uwagę 
na  znaki i tablice.

• Przestrzegaj regulaminu kąpieliska 
na którym przebywasz.

• Nie pływaj w czasie burzy, mgły, 
gdy wieje porywisty wiatr.

• Nie skacz rozgrzany do wody. Przed 
wejściem do wody ochlap nią klatkę 
piersiową, szyję i nogi – unikniesz 
wstrząsu termicznego, niebezpiecz-
nego dla naszego organizmu.

• Nie skacz do wody w miejscach 
nieznanych. Może się to skończyć 
śmiercią lub kalectwem.

• Nie pływaj bezpośrednio po posiłku.
• Nie przebywaj w wodzie zbyt długo 

ani też nie wchodź do niej po zbyt 
krótkiej przerwie.

• Nie wypływaj za daleko od brzegu 
po zapadnięciu zmroku. Pływanie po 
zachodzie słońca jest niebezpieczne.

Wakacje w górach

• Zaopatrz się w dobre buty i ubranie.
• Pamiętaj, żeby nie wyruszać w góry 

bez opieki dorosłych.
• Pogoda w górach może zmienić się 

niezwykle szybko, dlatego miej ze 
sobą na wszelki wypadek latarkę, 
plandekę przeciwdeszczową oraz 
ciepłe ubrania, nawet jeśli jest lato.  

• Ruszając ze schroniska dla własnego 
bezpieczeństwa warto powiedzieć 
dokąd idziemy i jakimi szlakami, 
zapamiętaj numer alarmowy GOPR.

• Wyruszaj w góry rankiem, gdyż 
pogoda najczęściej psuje się po 
południu.

• Przede wszystkim, jeżeli nie czujesz 
się na siłach iść jakimś szlakiem, nie 
idź albo wyrusz w grupie z bardziej 
doświadczonymi wspinaczami.

Dzwoń, gdy trzeba!
Numery ważnych telefonów, które 

warto mieć przy sobie podczas wakacji 
112 – telefon alarmowy służb ratowniczych  
601 100 100 – telefon alarmowy Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

601 100 300 – telefon alarmowy 
Górskiego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego

Jacek Olejniczak 
Komendant Straży  

Gminnej w Dopiewie

277  interwencji Straży Gminnej 
w Dopiewie  zawiera „Dziennik Służby” 
w czerwcu 2019 r. Najwięcej dotyczyło 
kontroli bezpieczeństwa przy placów-
kach oświatowych i obiektach komu-
nalnych – 108, nieco mniej kontroli 
porządkowych – 91 (spalania odpadów, 
numerów porządkowych, kanalizacji), 
kontroli ruchu drogowego (parkowania 
i zajęcia pasa drogowego) było o połowę 
mniej – 48, a interwencji związanych 
ze zwierzętami – 30.                                                                                                           

Kronika Straży Gminnej
 
Wybrane interwencje 
• - 7-06-2019 – Zakrzewo: wjazd 

pojazdem mechanicznym na te-
ren leśny bez zgody właściciela 
lub zarządcy, kierującego ukarano 
mandatem.

• - 24-06-2019 - Skórzewo ul. Bo-
taniczna: spalanie dużej ilości 
odpadów organicznych w ognisku, 

właściciela nieruchomości ukarano 
mandatem karnym.

• - 25-06-2019 – Dąbrówka, ul. Po-
znańska:  przetrzymywanie psa na 
terenie posesji w złych warunkach, 
właściciela ukarano mandatem.

• - 27-06-2019 – Dopiewo, ul. Wy-
zwolenia – spożywanie alkoholu 
w miejscu publicznym, sprawcę 
ukarano mandatem.

 
Tomasz Strugacz,  
Strażnik Gminny

Komisariat Policji w Dopiewie od-
notował w czerwcu 2019 r. następujące 
wydarzenia:

Nietrzeźwi kierujący
– 1.06.2019- Zakrzewo – wynik: 0.36 mg/l. 
– 4.06.2019- Skórzewo – wynik: 0.74 mg/l. 
– 17.06.2019 - Gołuski – wynik: 0.35 mg/l. 
– 26.06.2019 - Gołuski – wynik: 0,34 mg/l. 

Kronika Policyjna
– 18.06.2019- Gołuski – posiadanie sub-

stancji narkotycznych.

Kradzieże
-  6.06.2019 – Zakrzewo - kradzież 

z włamaniem do wiaty – skradziono 
sprzęt ogrodniczy. 

-  9.06.2019 – Skórzewo - kradzież 
z włamaniem do domu. 

-  10.06.2019 – Dąbrówka - kradzież 

roweru Carbon. 
-  16.06.2019 – MOP Skórzewo - kra-

dzież paliwa z pojazdu.
-  23.06.2019 – Dąbrowa - kradzież 

pojazdu – Fiat Ducato – rocznik 
2014. 

Uszkodzenia
– 12.06.2019 - Skórzewo - uszkodze-

nie pojazdu – Renault Megane. 
st. asp. Przemysław Waliński, 
Kierownik Ogniwa Prewencji 

Komisariatu Policji w Dopiewie
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prawo / bezpieczeństwo

Czego możemy żądać w pozwie o roz-
wód? Jakie są skutki rozwodu? 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy określa 
zakres orzekania oraz wyznacza sprawy, 
które sąd z urzędu rozstrzyga w wyroku 
rozwodowym. Sąd obowiązany jest orzec 
o winie jednego lub obojga małżonków za 
rozkład pożycia, chyba że strony zgodnie 

Rozwód (4) wnoszą o rozwód bez orzekania o wi-
nie. Kolejnym koniecznym elementem 
wyroku rozwodowego jest uregulowa-
nie kwestii władzy rodzicielskiej oraz 
alimentów dla małoletnich dzieci. Na 
zgodny wniosek stron, sąd nie orzeka 
o utrzymywaniu kontaktów z dziećmi. Na 
wniosek choćby jednego małżonka, gdy 
zajmują oni wspólne mieszkanie (wła-
sność zatem przysługuje im obojgu), sąd 
orzeknie o sposobie korzystania z nie-
go. Również na żądanie jednej ze stron, 
sąd może orzec o alimentach na rzecz 
małżonka oraz eksmisji ze wspólnego 
mieszkania. Dla dokonania w procesie 
rozwodowym podziału majątku potrzeb-
ny jest wniosek obu stron i to zgodny 
co do sposobu jego przeprowadzenia.

Od dnia uprawomocnienia się wyroku 
rozwodowego związek małżeński stron 
ustaje, a małżonkowie stają się osobami 
stanu wolnego. Oznacza to, że mogą oni 
zawrzeć nowy związek małżeński, tracą 

natomiast uprawnienia do świadczeń 
socjalnych takich jak prawo do renty 
rodzinnej, do zasiłku rodzinnego na 
małżonka itd. Małżonek, który wsku-
tek zawarcia małżeństwa zmienił swoje 
nazwisko, może powrócić do poprzed-
niego. W tym celu powinien w ciągu 
3 miesięcy od uprawomocnienia się 
orzeczenia, złożyć przed właściwym 
kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego 
stosowne oświadczenie. Nadto, ustaje 
ustawowa wspólność majątkowa małżon-
ków, a pojawia się wspólność w częściach 
ułamkowych. Orzeczenie rozwodu ma 
także wpływ na sprawy spadkowe. Byli 
małżonkowie nie dziedziczą po sobie, 
chyba że na podstawie testamentu. 

Marta Ast – adwokat
AST – Adwokaci. Kan-

celaria Adwokacka
www.ast-adwokaci.pl

Reprezentacja OSP Zakrzewo zajęła  
pierwsze miejsce w XIII Powiatowych 
Zawodach Sportowo-Pożarniczych 
Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu 
Poznańskiego. 

Zawody odbyły się 29 czerwca w Ło-
puchowie. Do rywalizacji w tegorocz-
nych zmaganiach przystąpiło 15 drużyn, 
w tym 3 żeńskie. 

Zawody składały się z dwóch kon-
kurencji: sztafety pożarniczej 7x50 m 

Strażacy z Zakrzewa najlepsi w Powiecie

Drużyny żeńskie: 1.OSP Białężyn, 2.OSP 
Chludowo, 3. OSP Komorniki.

Skład drużyny OSP Zakrzewo: Wojciech 
Dorna, Mateusz Dorna, Adam No-
wak, Mikołaj Ostrowski, Mateusz 
Suchodolski, Sebastian Suchodolski, 
Krystian Tomczak, Wojciech Walich.

Tekst i fot. Katarzyna Leśniczak
 

z przeszkodami, zadania bojowego - po-
legającego na zbudowaniu linii ssawnej, 
linii tłocznej i dwóch linii gaśniczych oraz 
stroczeniu za pomocą wody pachołków 
i obróceniu tarczy.

OSP Zakrzewo okazało się bezkon-
kurencyjne osiągając najlepsze czasy 
w dwóch zadaniach. 

Końcowe wyniki zawodów:
Drużyny męskie: 1. OSP Zakrzewo, 2 

OSP Mrowino, 3. OSP Długa Goślina,

Konarzewo w ogniu
- Ogień przesuwał się z wiatrem 

w stronę wsi, podchodził coraz bliżej 
zabudowań. Całe Konarzewo było w 
żółto – brązowej mgle. Ludzie bali się 
najgorszego, zaczęli pakować do samo-
chodów to, co cenne. Mogło zdarzyć się 
wszystko  – wspomina pożar, do którego 
doszło w Konarzewie przy ul. Kościelnej 
30 czerwca 2019 r. , Sołtys Konarzewa 
- Hanka Antkowiak -Janaszak. - Byłam 
zajęta organizowaniem pomocy i sztabem 
antykryzysowym. Jak podjeżdżałam do 
domu, z odległości wydawało mi się, że 

Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej
nie mam dokąd wracać. 
Ludzie pytali mnie po 
drodze, czy mam przy 
sobie dokumenty. Na 
szczęście było to złu-
dzenie, ale brakowało 
kilku metrów. Gdyby 
nie strażacy, Konarze-
wa by nie było  - rela-
cjonuje.

Pierwsze wozy 
strażackie przybyły na 
miejsce po godzinie 13. 
Linia pożaru rozciągała 
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bezpieczeństwo

się wtedy na długości 1,5 kilometra. W 
pierwszej fazie ich działania polegały 
na ochronie pobliskiego przedszkola, 
terenu pałacu i najbliższych zabudo-
wań mieszkalnych i gospodarskich. W 
wyniku pożaru spaleniu uległo ok 70 
hektarów zboża, ucierpiały też drzewa 
rosnące przy polu. Niewiele też brako-
wało by ogień zagroził wsi. Na miejscu 
było 30 strażackich wozów bojowych, 
nad polami latały 2 samoloty gaśnicze. 
. Strażacy walczyli z żywiołem i z ziemi, 
i z powietrza przez 7 godzin. Kolejne 
2 trwały prace porządkowe. Przez cały 
czas wsparciem dla strażaków byli go-
spodarze z ciągnikami i sztab sołecki, 
który zapewniał napoje i posiłki.

- Bogu dzięki za ocalenie naszej 
wsi, życia, dobytku. Tylko Jemu chwała 
i cześć! Dziękujemy serdecznie zastępom 
Straży Pożarnej za ratowanie wsi w sta-
nie zagrożenia - zgodnie z zawołaniem: 
Bogu na chwałę, ludziom na ratunek! Bóg 
zapłać Druhowie!!!  – napisał na profi-
lu Parafii w Konarzewie Proboszcz ks. 
Krzysztof Różański, zapraszając miesz-
kańców na nabożeństwo dziękczynne w 
kościele parafialnym, z prośbą o deszcz

Trwała wtedy jeszcze akcja gaśnicza, 
ale wiadomo było, że ogień jest opanowa-

ny i wsi już nie zagraża. O 17.30 wypełnili 
kościół by się wspólnie modlić.

Inne pożary
Strażacy gasili pożary: zabudowań 

- w Zakrzewie przy ul. Długiej (6.06) 
i w Wysogotowie przy ul. Wierzbowej 
(25.06); samochodu - na osiedlu w Dą-
brówce (30.06) i terenów przyleśnych 
– dwóch w Dąbrówce: ściółki w  przy ul. 
Słonecznej (3.06) i lasu przy ul. Poznań-
skiej (3-4.06). Ugasili też płonące drzewo 
przy drodze polnej między Dopiewem 
a Zborowem (29.06).

Fałszywe alarmy
Kilkakrotnie strażacy wzywani byli 

do fałszywych alarmów. System fabryki w 
Fiałkowie  odczytał zadymienie techno-
logiczne jako zagrożenie ogniem (19.06) i 
wadliwy sygnał o pożarze wysłał system 
firmy w Zakrzewie (17.06). Nieprawdziwą 
informację o pożarze odebrali straża-
cy z okolic lasu w Gołuskach (1.06). Do 
Zborowa przywiodło ich zadymienie nad 
jeziorem w Zborowie, gdzie wędkarze 
urządzili sobie ognisko (29.06).

Owady
Tradycyjnie latem dają się nam we 

znaki owady błonkoskrzydłe. W dzien-
nikach naszych OSP odnotowano kilka 
interwencji dotyczących usuwania gniazd 
os i szerszeni. Strażacy likwidowali w 
czerwcu gniazda owadów z posesji 5-krot-
nie: w Dopiewcu (13, 25, 26.06),  w Dopie-
wie (14.06), w Przeźmierowie (23.06), w 
Skórzewie (25.06) i w Zborowie (26.06). 
W większości przypadków właściciele po-
sesji powinni zlecić neutralizację gniazda 
którejś ze specjalistycznych firm. Poza 
wyjątkowymi sytuacjami np. w miejscu 
dużych skupisk ludzkich lub zagrożenia 
życia z powodu uczulenia blokuje się w 

ten sposób strażaków, którzy mogą być 
potrzebni tam, gdzie każda minuta de-
cyduje o ludzkim życiu – przy wypadku 
drogowym lub zaprószeniu ognia. 

Na drogach
Do potrącenia pieszego, zakończone-

go koniecznością przetransportowania 
go do szpitala doszło  ul. Więckowskiej 
w Dopiewie (5.06). Strażacy udzielili 
pierwszej pomocy ofierze i zabezpie-
czyli miejsce zdarzenia. Do szpitala 
trafił też motocyklista, który ucierpiał 
podczas zderzenia z autem na drodze 
wojewódzkiej 307 na wysokości Więc-
kowic (20.06). Wypadek miał miejsce 
ponadto w Dąbrówce przy ul. Parkowej, 
gdzie samochód osobowy zderzył się z 
busem.

Strażacy neutralizowali  płyny eks-
ploatacyjne po kolizji drogowej, do której 
doszło na ul Kościelnej w Konarzewie 
(6.06). Tydzień później w tym samym 
miejscu wycięli pęknięte drzewo, rosnące 
na poboczu drogi i stwarzające zagro-

Dziękuję  
za ocalenie  
Konarzewa

Dziękuję wszystkim, którzy przyczy-
nili się do ocalenia naszej wioski, w szcze-
gólności Jednostkom Państwowej Straży 
Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej, 
Komendantowi Miejskiemu Państwowej 
Straży Pożarnej w Poznaniu, Straży Lot-
niczej Lasów Państwowych -za sprawną 
koordynację całej akcji ratowniczej.

Dziękuję Sekretarzowi Gminy Do-
piewo i Zastępcy Wójta Gminy Dopiewo. 
Dziękuję Gospodarzom wsi Chomęcice - 
Panu Markowi Wojciechowskiemu i  Panu 
Łukaszowi Kaczmarkowi oraz Gospoda-
rzowi wsi Konarzewo - Panu Ryszardowi 
Wojtaszowi za użyczenia ciągników wraz 
z  pracą na nich. Dziękuję Panu Toma-
szowi Szłapakowi i firmie „Drocel” Pana 
Tomasza Nowaczyka, a także wszystkim 
mieszkańcom którzy pokazali ofiarną 
postawę wobec żywiołu. 

Osobne, wielki podziękowania kieruję 
do Księdza Proboszcza naszej Parafii, 
który nas wspierał w tych niezwykle 
trudnych chwilach. 

Sytuacja, która zaistniała, pokazała 
nam, że w sytuacji zagrożenia potrafimy 
łączyć się w jedność  ponad waśniami i 
podziałami, co jest budujące i bezcenne.

Sołtys Hanka Antkowiak -Janaszak  
Konarzewa, z Radą Sołecka.
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bezpieczeństwo / informacje gminne

Pier wsz y 
biletomat ma 
się pojawić na 
terenie Gmi-
ny Dopiewo 
do połowy 
p r z y s z ł e g o 
roku. Urzą-
dzenie stanie 
na przystan-
ku naprzeciw 
Kościoła. Taką 
decyzję podjął 
Zarząd Trans-
portu Miej-
skiego w Po-
znaniu. 

O b e c n i e 
w Poznaniu 

i w Powiecie Poznańskim na przystan-
kach ZTM Poznań funkcjonuje 90 bileto-
matów Mennicy Polskiej S.A. Do połowy 
przyszłego roku uruchomionych zostanie 

Biletomat w Skórzewie manych z rad osiedli i od  mieszkańców, 
liczby linii obsługujących dany obszar 
i korzystających z nich pasażerów, jak 
również kwestii związanych z infrastruk-
turą techniczną.

Nowe biletomaty stacjonarne zosta-
ną zamontowane na ważnych węzłach 
komunikacyjnych, z których korzysta 
duża liczba pasażerów oraz na osiedlach, 
na których liczba miejsc sprzedaży bi-
letów jest aktualnie niewystarczająca, 
jak np. na Strzeszynie, czy Kiekrzu. Dla 
mieszkańców Gminy Dopiewo istotną 
informacją jest również montaż jednego 
z  planowanych urządzeń na przystanku 
tramwajowym na pętli Ogrody.

Biletomaty w nowych 25 lokalizacjach 
będą montowane sukcesywnie, do po-
łowy przyszłego roku. Urządzenia będą 
umożliwiać zakup biletów papierowych 
i doładowanie karty PEKA. Płatności 
będzie można dokonać gotówką, kartą 
płatniczą, a także telefonami komórko-
wymi za pomocą systemu BLIK.  

Janusz Podolak
Transport Publiczny 

W trosce o bezpieczeństwo podczas 
prac żniwnych przekazujemy informacje, 
dotyczące zasad bezpieczeństwa pod-
czas zbioru, transportu i składowania 
płodów rolnych.

Materiały sypkie należy przewozić 
w szczelnej skrzyni ładunkowej, zabez-
pieczonej przed rozsypaniem i zanie-
czyszczeniem drogi. Przed odłączeniem 
przyczepy od ciągnika należy zawsze 
unieruchomić ją hamulcem postojowym 
i za pomocą klinów. Ciągniki i maszyny 
rolnicze podczas prac żniwnych powin-
ny być wyposażone w sprawny sprzęt 
gaśniczy, umieszczony w łatwo dostęp-
nym miejscu, z którego w przypadku 
potrzeby, łatwo skorzystać - trzeba też 
znać zasady jego użycia. 

Apel do Rolników
Bezpieczeństwu służy:

• Praca w odzieży i obuwiu ochron-
nym.

• Wyposażenie ciągnika i kombajnu 
w apteczkę pierwszej pomocy.

• Posiadanie przy sobie telefonu 
komórkowego, przydatnego do 
wezwania pomocy.

• Robienie przerw w pracy, by zre-
generować siły.

• Picie napojów podczas upałów.
Zadbajcie o dzieci!
Ważne jest dawanie dobrego przy-

kładu. Przestrzeganie zasad BHP przez 
dorosłych jest istotne także dla dzieci, 
które ich obserwują i naśladują. War-
to zadbać o to, by utrwalały sobie do-

bre nawyki i prawidłowe zachowania. 
Nigdy nie należy powierzać dzieciom 
prac niebezpiecznych i szkodliwych 
oraz prac ponad ich siły i możliwości. 
Zawsze należy dzieciom zapewnić opiekę 
i miejsce zabaw z dala od przejeżdżają-
cych i pracujących maszyn. Narzędzia, 
środki ochrony, detergenty, nawozy , itp. 
powinny zawsze znajdować się w miej-
scu, do którego dzieci nie mają dostępu. 
Wejścia na dachy, strychy, otwory do 
studni – zawsze powinny być odpowied-
nio zabezpieczone, bo w przeciwnym 
razie mogą budzić dziecięcą ciekawość 
i stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia. 
Nie pozwalajmy dzieciom na samodzielną 
obsługę maszyn i ciągników. Każdora-
zowo, ruszając ciągnikiem, upewnijmy 
się, że w pobliżu nie ma dzieci. 

Opracowano na podstawie informacji 
Okręgowej Inspektor Pracy w Poznaniu

kolejnych 25 urządzeń, które będą za-
rządzane przez firmę Mera Operator. 
Dzięki temu zwiększy się dostępność 
biletów dla pasażerów.

- Zależy nam na tym, aby rozwijać 
sieć sprzedaży w taki sposób, aby pa-
sażerowie mieli jak najwięcej możliwo-
ści zakupu biletu. Dlatego na bieżąco 
podejmujemy i będziemy podejmować 
w przyszłości, działania zmierzające do 
pozyskania kontrahentów, którzy mogli-
by sprzedawać bilety ZTM – mówi Jan 
Gosiewski, dyrektor ZTM w Poznaniu.

Obecnie bilety ZTM można kupować 
nie tylko przez Internet i w 11. Punktach 
Obsługi Klienta ZTM, ale również w nie-
mal 300 Punktach Sprzedaży Biletów, 
poprzez 5 aplikacji mobilnych i za po-
średnictwem biletomatów: mobilnych 
– znajdujących się w pojazdach i sta-
cjonarnych.

Lokalizacje nowych 25 biletomatów 
to wypadkowa m.in. informacji otrzy-

żenie dla ruchu ulicznego i zabudowy 
gospodarczej (15.06). 

Zabezpieczenie wydarzeń
Jak co roku, strażacy jednostek  OSP 

Gminy Dopiewo służyli wsparciem orga-
nizatorom wydarzeń:  procesji Bożego 

Ciała – gdzie kierowali ruchem podczas 
uroczystości (20.06), turnieju „Piłką w 
raka” (16.06) i „Dni Gminy Dopiewo” 
(22-23.06). Zabezpieczyli też festyny - 
przedszkola w Zakrzewie (7.06) i firmy 
Marmite na boisku Korony Zakrzewo 
(29.06). 

Adam Mendrala, współpraca:  
TŁ, KP, WD

Fot. Archiwum OSP Zakrzewo, OSP 
Dopiewo, OSP Zakrzewo,  

Parafia Konarzewo.
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oświata

Szkoła Podstawowa nr 1 w Skórzewie 
ma od niedawna mural. Szkolne mury 
zyskały Chopina, którego namalowali 
uczniowie pod kierunkiem plastyka.

Fryderyk Chopin jest patronem 
skórzewskiej „Jedynki”. Mural z patro-
nem powstał dzięki inicjatywie Jakuba 
Bitki - rodzica uczniów. Jako artysta 
plastyk i grafficiarz zaproponował on 
społeczności szkolnej pokrycie ściany 
zewnętrznej sali gimnastycznej mura-
lem, który przedstawia słynnego kom-
pozytora. Wykonując ścienne malowidło 
uczniowie mieli możliwość rozwijania 
talentów plastycznych. 

Najpierw odbyły się warsztaty, w któ-
rych chętnie wzięli udział uczniowie z róż-
nych klas. Ich zadaniem było wykonanie 
tła, złożonego głównie z nut i innych 
dziecięcych wzorów. Finał projektu 
odbył się w sobotę – 8 czerwca 2019 
r., podczas festynu rodzinnego szkoły. 
Wówczas inicjator przedsięwzięcia - Ja-
kub Bitka, otoczony widzami, ukończył 
pracę, pokazując, że mural może być 
wspaniałą ozdobą budynku, a nie aktem 
dewastacji. 

Pomysł cieszył się ogromnym zainte-
resowaniem. Uczestnictwo w tworzeniu 
muralu było swego rodzaju wyróżnie-
niem, bo – ze względu na ograniczoną 
powierzchnię muru nie wszyscy chętni 
mogli chwycić za pędzel, by zmienić mur 
w dzieło sztuki. 

Panie Jakubie – serdecznie dzięku-
jemy! - społeczność szkolna SP1 w Skó-
rzewie.

SP 1 Skórzewo, Fot. Arch. Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Skórzewie

Chopin na murze

Przesunięcie 
Zapowiadaną w poprzednim nu-

merze „Czasu Dopiewa” na ten numer 
drugą część relacji z obchodów 30-le-
cia wyborów parlamentarnych 1989 r., 
opublikujemy w sierpniowym „Czasie”.

 Przypominamy, że jubileusz „wy-
borów czerwcowych”  samorząd Gminy 
Dopiewo uczcił Uroczystą Sesją Rady 
Gminy Dopiewo, która odbyła się  4 
czerwca 2019 r. w sali koncertowej 
konarzewskiego CRK. Rada Gminy 

podjęła wtedy stanowisko o znaczeniu 
tych częściowo wolnych wyborów dla 
późniejszych przemian, odbyły się też 
występy artystyczne.

 Numer czerwcowy pomieścił obok 
relacji z wydarzenia i zdjęć z wystawy, 
słowo wstępne Wójta Gminy Dopiewo 
– Adriana Napierały i wykład okoliczno-
ściowy Dziekana Wydziału Nauk Politycz-
nych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu – prof. 
dra hab. Andrzeja Stelmacha. 

Z uwagi na ograniczone miejsce w 
tym wydaniu, teksty przemówień oko-

licznościowych przedstawicieli gminne-
go i powiatowego samorządu: Andrzeja 
Strażyńskiego, obecnie radnego Powiatu 
Poznańskiego, a wcześniej wieloletniego 
Wójta Gminy  Dopiewo, Leszka Nowa-
czyka – wielokrotnego Przewodniczącego 
Rady Gminy Dopiewo oraz Tomasza Łu-
bińskiego – wieloletniego Wicestarosty 
Poznańskiego, wygłoszone podczas uro-
czystości, znajdą się w numerze, który 
ukaże się za miesiąc.

AM
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oświata

Matematyka królową nauk Rok szkolny 2018/2019 dobiegł końca. 
Był to bardzo dobry rok dla matematyków 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Igna-
cego Jana Paderewskiego w Skórzewie. 
Wielu  uczniów brało udział w organizo-
wanych na terenie szkoły konkursach. 
Nie zawsze udawało się wygrać, osiągnąć 
wymarzony wynik. Zawsze jednak były 
chęci i zapał. Za cały rok z zmaganiami 
i łamigłówkami matematycznymi bardzo 
serdecznie wszystkim dziękujemy!!! 

Na szczególną uwagę zasługuje trójka 
chłopców: Marcin Krzewiński, Jakub 
Stachowski oraz Antoni Krawiecki. 
Uczniowie w tym roku szkolnym za 
wybitne osiągnięcia w dziedzinie ma-
tematyki otrzymali karty podarunkowe 
do Empiku o wartości 200 zł dla każdego, 
które ufundowała Rada Rodziców. To 
laureaci i finaliści wielu prestiżowych 
konkursów matematycznych. Razem 
zdobyli 30 matematycznych trofeów. 
Mamy nadzieję, że sukcesy chłopców 
będą dobrym przykładem dla innych 
i motywacją do pokonywania kolejnych 
trudności. 

Agata Józefowicz,  
Nauczyciel Matematyki 

Uczniowie 12 szkół podstawowych 
wzięli udział w VI Międzyszkolnym Kon-
kurs Piosenki Angielskiej, który odbył 
się 7 czerwca w Szkole Podstawowej im. 
Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrów-
ce. Pierwsze miejsce zajęła Dominika 
Żeglarska ze szkoły w Przeźmierowie, 
drugie -  Oliwia Ziółkowska z Lusów-
ka, trzecie - Julka Wojciechowska ze 
szkoły w Dąbrówce. Przyznano też 4 
wyróżnienia.

Międzyszkolny śpiew po angielsku

Laureaci pojechali w nagrodę 14 
czerwca do Teatru Nowego i wzięli 
udział w Wojewódzkim Konkursie Pio-
senki Angielskiej i Monologu Filmowego 
zorganizowanym przez Studio Aktorskie 
STA, sponsorowanym przez  Northwest  
Academy w Derry i Teatr Nowy. 

Konkurs patronatem objął Wójta 
Gminy Dopiewo - Adriana Napierały. 
Nagrody ufundowane przez Gminę Do-
piewo wręczyła laureatom kierownik 
Referatu Oświaty, Aleksandra Kuźniak.

Utalentowane językowo dzieci zapra-
szamy na kolejny konkurs do Dąbrówki 
za rok.

Ewa Troczyńska
Fot. Archiwum SP w Dąbrówce
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oświata / przyroda - fotografika

To słowa patrona Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Skórzewie - Ignacego Jana Pa-
derewskiego, które możemy odnieść 
nie tylko do muzyki, ale i do każdej 
innej aktywności i każdego innego ta-
lentu. Czerwiec to miesiąc podsumo-
wań w każdej szkole. Nie inaczej jest 
w Szkole Podstawowej nr 2 w Skórzewie. 
Jak pokazuje podsumowanie sportowe 
roku szkolnego 2018 / 2019, warto nad 
talentami pracować. 

Często na Igrzyskach
W ciągu roku szkolnego nauczyciele 

wychowania fizycznego, wraz z ucznia-
mi, brali udział w ponad 30 zawodach 
sportowych organizowanych w ramach 
Igrzysk Dzieci oraz Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej - Szkolnego Związku Spor-
towego. Tak duża ilość zawodów daje 
wiarę w młodzież, która dość aktywnie 
uczestniczy w zajęciach dodatkowych, 
które staramy się organizować ze wszyst-
kich nam dostępnych i możliwych do 
przeprowadzenia w naszych warunkach 
dyscyplin sportowych. 

Talent bez pracy nic nie znaczy 
SKS-y

W roku szkolnym 2018/2019 nauczy-
ciele wychowania fizycznego organizowali 
SKS-y w ramach projektu ministerialne-
go, z propozycjami aktywności sportowej 
staraliśmy się docierać do wszystkich 
naszych uczniów. Najmłodsze grupy z 1 
klasy dawały nam zawsze najwięcej rado-
ści podczas konstruowania zajęć rucho-
wych, klasa 2 kontynuowała swoje zajęcia 
z jeszcze większym zaangażowaniem. 

Płonąć by zapalać
Nasi „wuefiści” realizują program 

w myśl sentencji: „jeśli chcesz innych 
zapalać, samemu musisz płonąć”. Nie 
jest łatwo motywować dziś młodzież, ale 
nie jest to niemożliwe, czasem wystarczy 
odpowiednie podejście i zwykła rozmowa, 
ukazanie korzyści dla zdrowia i dla lep-
szego samopoczucia, jeśli włoży się w to 
odrobinę rywalizacji wewnątrzszkolnej, 
z pobijaniem rekordów włącznie, moty-
wacja uczniów bardzo mocno wzrasta. 
Wtedy chcą oni bawić się w sport, a my 
się z tego bardzo cieszymy i im to tylko 
umożliwiamy.    

Biało i zielono
Prócz zawodów organizowanych 

przez Szkolny Związek Sportowy po-
dejmowaliśmy własne inicjatywy i orga-
nizowaliśmy aktywność sportową poza 
szkołą: wyjazd na lodowisko z nauką 
jazdy, aktywne i kreatywne zielone szkoły 
w Ochotnicy Dolnej i Pobierowie. 

Wśród usportowionych 
szkół

Rok szkolny 2018/2019 kończymy z ty-
tułem Najbardziej Usportowionej Szkoły  
w Powiecie Poznańskim, gdzie na pod-
sumowaniu w Puszczykowie Szkolny 
Związek Sportowy „Wielkopolska” 
sklasyfikował nas na wysokim 5 miej-
scu wśród 63 innych szkół Powiatu Po-
znańskiego. Szkolny Związek Sportowy 
docenił również wielką pracą ze sportową 
pasją naszego nauczyciela wychowania 
fizycznego Pana Jana Łączkowskiego, 
nadając mu złoty medal za zasługi dla 
sportu szkolnego Województwa Wiel-
kopolskiego. 

Tekst i fot. Marcin Jóźwiak

H₂O pragnienie odzywa się coraz bardziej 
i właśnie wtedy warto wyciągnąć termos 
z chłodną wodą i napić się. Jest to szcze-
gólnie ważne u dzieci i ludzi starszych. 

Początkowym symptomem jest duże 
pragnienie, kolejnym - suchość w ustach, 
a później zdradliwe poczucie, że pić się nie 
chce. Zatem nawadniam się i zachęcam do 
tego Ciebie! (warto też pamiętać o usta-
wieniu poideł dla ptaków w ogrodzie) 
Zwierzęta też się nawadniają, co można 
zaobserwować nad brzegiem jeziora. To 
wielka przyjemność położyć się w takim 
miejscu i poobserwować zażywające ką-

pieli w chłodnej wodzie rozmaite ptaki. 
Karimata, siatka maskująca, aparat, ja 
i dzika przyroda. 

Zapraszam do obejrzenia kilku wod-
nych zdjęć z takiego miłego, ciepłego 
poranka.

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

zdjęcia przyrodnicze na Facebo-
ok’u – na profilu „Dzika Strona 
Gminy Dopiewo”. Prowadzi też 

stronę: miodybartkowiaka.pl

Czapla siwa. Zdziwiłem się niedawno gdy zauważyłem czaple 
siwą w centrum Konarzewa przy stawku w „dołach”. Do tej 

pory miałem raczej czaple za płochliwego ptaka.

Tak gorącego czerwca chyba jeszcze 
nie mieliśmy. Ufff jak gorąco. W takie 
upały najlepiej skryć się we wnętrzu 
chłodnego domu. Nawet lekkie prace 
powodują, że pot leje mi się po plecach 
a w ustach momentalnie zasycha. W ta-
kich chwilach przypominam sobie, jak 
ważna jest WODA. Woda jako źródło 
życia, ale i ochłody. Wybierając się na 
wyprawę terenową, czy to w samochodzie 
czy w plecaku staram się pamiętać, by nie 
zabrakło mi płynu do picia. Szczególnie 
w czasie letnich miesięcy warto dźwigać 
ten dodatkowy ciężar. O ile rano jest 
jeszcze rześko i przyjemnie to w miarę 
upływu czasu i wzrostu temperatury, 
przedzierając się przez leśne knieje 
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przyroda - fotografika

Napuszczona czapla biała. Po zażyciu kąpieli dobrze jest 
się wysuszyć i nadać ładu niesfornie ułożonym piórom.

Pliszka siwa. Uwielbia wodę. Można ją spotkać 
niemal przy każdej większej kałuży.

Bekas kszyk. Ptak ten jest nieodłącznym elementem 
podmokłych terenów. Woda i błoto to jego żywioł.

Brodźce piskliwe brodzą w wodzie.

Mała sarenka spotkana na łące w pobliżu stawu z wodą. Letnie miesiące, wysokie temperatury i podmokłe tereny 
to idealne warunki dla kleszczy. Chodząc po nieskoszonych 

łąkach w pobliżu zbiorników wodnych pamiętajmy 
o odpowiednim ubiorze. Mimo upału lepiej czasem założyć 

długie spodnie niż przechodzić kuracje na boreliozę.
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ogród

Lato zaczęło się wcześniej niż zwykle 
i serwuje wyjątkowo wysokie tempe-
ratury.

Tym, którzy nie wybierają się na 
urlop, a tęsknią za egzotycznymi kra-
jobrazami, proponuję krótki przegląd 
roślin egzotycznych, które można po-
sadzić, w stepowiejącej Wielkopolsce.

Juki
Pierwszą grupą roślin są juki. Często 

są sadzone w ogrodach. Doskonałe na 
jałowe i suche tereny.

Najpopularniejsza wśród nich jest 
juka karolińska, zwana też kręplą. 

Inną nadającą się do naszych ogro-
dów przedstawicielką tej grupy jest 
juka rigida - zimozielona roślina, która 
wytrzymuje mrozy do -20°C. Kwitnie 
w marcu-kwietniu. Białe, kielichowate 
kwiaty pojawiają się na łodydze o długości 
60-120 cm. Jej pień na stanowiskach 
naturalnych w Meksyku dorasta do 5 m. 
Choć w naszych ogrodach nie osiągnie 
takich rozmiarów, ale - posadzona koło 
tarasu – z pewnością odświeży wspo-
mnienia z wakacji.

Kolejną juką z obszarów Meksyku 
i Arizony jest wachlica długa - Dasylirion 
Longissimum. Walorem tej rośliny jest 
mocny pień zwieńczony pióropuszem 
liści. Z korony wyrasta 3-4-metrowy 
pęd zakończony czerwono-fioletowy-
mi kwiatami. Najlepiej sprawdza się na 
stanowiskach słonecznych i osłoniętych. 
Wytrzymuje spadki temperatury do 
-15°C. Tak jak przy hodowli pozosta-
łych roślin - na zimę trzeba zabezpieczyć 
roślinę przed dostępem wody, aby liście 
i pień nie zgniły.

Egzotyka w ogrodzie
Agawy

Są podobne do juk. Agawa 
Parry neomexicana wytrzy-
muje temperatury do -18°C, 
a nawet -29°C. Jej rozeta 
osiąga 40-60 cm średnicy. 
Pęd kwiatowy dorasta do 10 
m. Roślina wytwarza prawie 
idealną rozetę, mięsiste liście 
zakończone są czarnymi kol-

cami. 
W związku z tym 
lepiej nie sadzić 
jej koło ścieżek, 
ani placu zabaw. 
Ten gatunek może 
rosnąć w pełnym 
słońcu i w lekkim 
półcieniu. Sadzić 
w przepuszczalnej 
żyznej glebie z do-
datkiem  sporej 
ilości żwiru. Przed 
zimą koniecznie 
trzeba zabezpie-

czyć roślinę przed wilgocią.
Agawa Havarda - Agawa hawardiana  

to najpopularniejszy i najbardziej efek-
towny gatunek agawy. Rozeta osiąga 70 

cm średnicy. Liście mają długość do 70 
cm, są zielono-niebieskie, z czarnymi 
cierniami na końcach. 

Opuncje
Opuncje to kolejne egzotyczne rośli-

ny, których obecność w ogrodzie war-
to przemyśleć. Można wybrać opuncję  
ciemnociernistą - Opuntia phaeacantha. 

Wygląda ona jak typowy kaktus. Młode 
egzemplarze mają pokrój wzniesiony, po-
tem często się pokładają. Roślina składa 
się z płaskich członów o wielkości 10-15 
cm. Liście przekształcone są w wyjątkowo 
trudne do usunięcia ze skóry ciernie. 
Latem, około czerwca – lipca pojawiają 
się na opuncji żółte kwiaty. 

Opuncję można uprawiać w naszym 
klimacie, tylko na stanowiskach słonecz-
nych, suchych i ciepłych. Podłoże musi 
być przepuszczalne i niezatrzymujące 
wody, z dodatkiem grubego żwiru, albo 
drobnych kamieni.

Daszek w górę
Aby ochronić rośliny przed wilgocią, 

należy przygotować dla nich odpowied-
nie zadaszenie. Możemy 
zbudować je samodzielnie: 
wystarczy zmontować kon-
strukcję z desek, metalo-
wych rurek lub elementów 
PCV, na której rozciągamy 
plandekę, folię lub inny 
nieprzemakalny materiał. 
Konstrukcję wkopujemy 
w ziemię i stabilizujemy, 
aby uchronić całość przed 
przewróceniem przez 
wiatr. Zadaszenie agawy 
montujemy już w drugiej 
połowie września, aby 
podłoże w okolicy korzeni 
zdążyło wyschnąć przed 

pierwszymi przymrozkami. 

Katarzyna Nitschke, 
 Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni

Autorka prowadzi bloga  
ogrody-amarant.blogspot.com

 Pamiętajmy, że w gorące dni bardzo 
ważne dla naszego zdrowia jest to, co 
jemy i pijemy. Latem mamy do wybo-
ru wiele sezonowych owoców i warzyw. 
Warto skorzystać z dobrodziejstwa lata 
i jeść ich jak najwięcej, zwłaszcza w upały! 
Mamy mnóstwo składników, z których 

Cieszmy się smakiem lata
możemy komponować  posiłki dla całej 
rodziny. Trudno jest się zdecydować, co 
wybrać. Idealnym daniem na letnie dni, 
a przy tym doskonałym połączeniem 
zdrowych i smacznych składników, jest 
chłodnik. Prostszej i szybszej propozycji 

letniego obiadu nie ma. 
Najbardziej znanym chłodnikiem 

jest tzw. chłodnik litewski. My mamy 
nasz chłodnik pomidorowy. Wartość 
pomidorów jest powszechnie znana 
- dużo potasu, który w czasie upałów 
tracimy wydalając z potem. Chłodnik 
to potrawa podawana na zimno, często 
na bazie jogurtu, zsiadłego mleka lub 
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kefiru. Można je łączyć z kiszonymi lub 
świeżymi ogórkami, rzodkiewką, tartym 
jabłkiem, botwiną, koperkiem, jajkiem, 
szczypiorkiem. 

Pamiętajmy o wszelkich sałatkach 
warzywnych i owocowych. Mamy tyle 
rodzimych sezonowych owoców, które 
zawierają dużo wody i sporą dawkę mine-
rałów a są nam potrzebne do utrzymania 
prawidłowej gospodarki elektrolitowej, 
chociażby czereśnie, wiśnie, jeżyny, ma-
liny, porzeczki itp. Zamieńmy smażone 
mięsa na gotowane, które dają uczucie 
lekkości. Można je podać w formie ro-
lady, pulpetów czy galantyny z wieloga-
tunkowych mięs. Pamiętajmy o piciu! 
Zmienia się w naszych domach, zamiast 
zwyczajnej „szklanki czystej wody”- pi-
jemy wodę z miętą, z cytryną. Lubimy 
orzeźwiające desery - galaretki, koktajle, 
sorbety, mrożone herbatki i oczywiście 
nie zawodne lody!!! Domowym sposo-
bem można je przygotować, dodając do 
dowolnych zmiksowanych owoców kostki 
lodu lub mrożoną kremówkę - pychota.

Chłodnik pomidorowy

Składniki
 - 1,5 kg dojrzałych i mięsistych pomi-

dorów
- 1 bułka lub 3 kromki chleba
- 2 obrane jabłka 
- 1-2 ząbki czosnku,
- łyżka oliwy z oliwek,
- szczypta cukru,
- sól, pieprz, liście posiekanej bazylii

Sposób przygotowania
Pomidory parzymy i obieramy ze 

skórki, po czym kroimy w większą kost-
kę. Czosnek przeciskamy przez praską, 
jabłka obieramy i też kroimy w kostkę 
kruszymy pieczywo. Wszystko blenduje-
my i odstawiamy do lodówki na 2 godz. 
Podajemy w miseczkach polewając oliwą 

lub dodając łyżkę gęstej śmietany (jo-
gurtu greckiego), posypujemy bazylią.

Ciekawostka
Są dwa sposoby przygotowania tego 

chłodnika, pierwszy podany był wyżej, 
a oto drugi:

0,5 litra wody gotujemy z jabłkami 
i cukrem aż zmiękną. Dodajemy pokro-
jone pomidory. Dalej gotujemy ok. 10 
minut. Blendujemy, dodajemy kremówkę, 
sól, pieprz. Wstawiamy do lodówki na 
całą noc, podając na drugi dzień jako 
chłodnik. Jest to o tyle bezpieczne, że 
zupa nam nie sfermentuje i można ją 
zrobić dzień wcześniej. Jeżeli jest po-
trzeba to zwyczajnie podgrzać.

Galantyna z różnych mięs                                                                                   
Składniki

- 0,5 kg mięsa mielonego z indyka,
- 3 piersi zmielone z kurczaka,
- 0,5 kg mielonej łopatki,
- 3 bułki namoczone w mleku,
- 3 jajka,
- 4ząbki czosnku,
- 4 łyżki drobnej kaszki manny, 
- dużo świeżych, posiekanych drobnych 

ziół, (po 4 gałązki), cząber, rozma-
ryn, majeranek, oregano, pietruszka 
(pęczek), lubczyk (2 gałązki).
Przygotowanie
Przed wyrobieniem mięs, wstawić 

brytfankę z 2 litrami wody dodając li-
ście laurowe, ziele angielskie, pieprz, sól, 
włoszczyznę, gałązkę świeżej magii, jedną 
całą cebulę, łyżkę soli. Gotować 10 minut. 
Wszystkie mięsa włożyć do miski, dodać 
jajka, odciśnięte bułki, kaszkę mannę, 
wszystkie przyprawy i zioła i wyrobić na 
jednolitą gęstą masę! Rozwinąć gazę (2 
kawałki) i nałożyć mięso wzdłuż tworząc 
baton. Zawinąć mocno i zawiązać końce. 
Włożyć  do gorącego wywaru i gotować 
na delikatnym ogniu ok. 40-50 minut. 
Nie dopuścić do wrzenia! Następnie 
wyjąć na półmisek przyciskając  np. 
deseczką. Pozostawić do ostygnięcia. 
Odwinąć z gazy i zawinąć w folię, po 
czym włożyć do lodówki. 

Podajemy na zimno z puree buracza-
nym i sosem jogurtowym  lub kwaśną 
porzeczką. Inna wersja to zalewać go-
rącym sosem potrawkowym lub puree 
warzywnym. Galantynę możemy także 
wykorzystać do obłożenia kanapek, do-
dając sezonowe ogóreczki.

Puree warzywne
Składniki

- 6 ziemniaków,
- 1 kalarepa,
- 1 pietruszka,
- 2 marchewki,
- 25 dkg bobu,
- sól i pieprz do smaku.

Wszystko gotujemy 25 minut. Od-

cedzamy wodę do szklaneczki (przyda 
się do zrobienia sosu lub wypicia jako 
bulionu ze zdrowymi mikroelementami). 
Blendujemy, krychamy lub przepuszcza-
my przez praskę. Dodajemy łyżkę masła, 
śmietankę lub 0,5 szklanki gorącego mle-
ka i 2 łyżki świeżego koperku. Mieszamy 
na jednolitą gładka masę. Podajemy do 
drugiego dania, mięsnego lub jarskiego, 
posypując po wierzchu utartym żółtym 
łagodnym serem.

Coś na deser  
- keks galaretowy

Składniki
- 1 jogurt grecki, 
- 5 galaretek (2 cytrynowe, 3 innego 

smaku),
- woda - do każdej galaretki 1 szklanka 

gorącej wody.
Przygotowanie
Przygotować 3 różne galaretki. Każdą 

rozpuścić w 1 szklance wrzącej wody 
i wlać na głęboki talerz. Włożyć do lo-
dówki aby stężały. Galaretki cytrynowe 
rozpuścić w 2 szklankach wrzącej wody 
i odstawić do wystudzenia. W misce 
miksujemy przez chwilę jogurt grecki. 
Wlewamy do niego płynną wystudzoną 
galaretkę cytrynową.

Z lodówki wyjmujemy 3 galaretki, 
wyciągamy je z talerzy i kroimy w kostki. 
Następnie przekładamy je do miski z jo-
gurtem. Całość przelewamy do keksówki 
wyłożonej folią spożywczą. Wkładamy do 
lodówki na kilka godzin. Na drugi dzień 
kroimy jak keks na plastry podajemy 
z kostkami arbuza. Wyśmienity deser, 
delikatny i zimny.

Smacznego życzy
Barbara Plewińska, czyli Barbalena 
fot. Archiwum Barbary Plewińskiej
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Na ogrodzonym terenie wokół ko-
ścioła w Skórzewie (dawny cmentarz) 
znajduje się pomnik – nagrobek w stylu 
klasycystycznym Bartłomieja Wierzbiń-
skiego herbu Nałęcz i jego żony Elżbiety. 
O samym Bartłomieju wia-
domo niewiele - był synem 
Jana i Marianny Bedliń-
skiej. Urodził się  ok. 1733 
r., zmarł w Skórzewie 22 
lipca 1811 r. jako wdowiec. 
W latach 70-tych XVIII w. 
był posesorem Szymano-
wa k. Otorowa. Jego żoną 
była Elżbieta Lossówna, 
córka Baltazara Henryka 
i Anny Elżbiety Seydlitz - 
ślub został zawarty przed 
1769 r.  Małżeństwo miało 
troje dzieci: Pawła Alojze-
go, urodzony w Belęcinie 

Nagrobek Wierzbińskich przy kościele w Skórzewie

o czym świadczy napis, w 1928 r. przez 
ówczesnego proboszcza w Skórzewie 
Stanisława Kozierowskiego.

dr Piotr Dziembowski
fot. Piotr Dziembowski

Ptasie mezo forte
Kiedy pod dachem 
zachmurzenie nie odpuszcza, 
trzaska drzwiami. 
 
Po drugiej stronie 
głęboki oddech 
i mieniąca się 
odcieniami zieleń 
kojąc, 
napawa nadzieją. 
 
Animacja z rzutnika 
kwitnącej wiosny 
uskrzydla 
niczym chórzyści 
ukryci w koronach. 
 
Ptasie mezo forte, 
wznoszące się 
na obłokach woni 
bzów i konwalii, 
działa jak narkotyk, 
który znieczula. 
 
Chwila przemyśleń 
pozwala znowu 
nacisnąć klamkę.

Wraca.
Aldona Latosik, 29 IV 2019

Upał do rymu z deszczem?
Na leśnej polanie
Lubię tę ławkę, 
z pozimowym 
liszajem farby. 
 
Omijana, 
jakby czekała 
na słuchaczy chóru 
ptasiej poezji. 
 
W amfiteatrze 
pod chmurką 
skrzydlate latawce 
wygwizdują las,
na wszystkie świata strony.

Aldona Latosik, 13 IV 2019

Rano, skoro świt
Zanim 
rozrzucone promienie
pozbierały z łąk rosę,
utkałam bukiet przemyśleń,
by ułożyć z nich
wiązanki wersów,
stosownych do pory.

Aldona Latosik, 15 IV 2019

Przyśpieszenie
Dopiero
co zaczął nowy tydzień,
a już kolejny weekend
roznosi woń grillowych uciech.

Pytam, 
dlaczego tak jest,
kiedy zbliżam się do mety,
czas rozpędził się niemiłosiernie?

Przecież mnie
nigdzie nieśpieszno.

Aldona Latosik, 23 IV 2019

Nareszcie pada
Kroplówki deszczu 
z wolna leczą 
suszą spękaną ziemię. 
 
Matka rodzicielka 
chłonie, 
siorbiąc z zachłannością. 
 
Oby się nie zachłysnęła, 
nadmiar nikomu 
nie wyjdzie na dobre.

Aldona Latosik, 20 V 2019
Kontakt z autorką :  

aldona51@poczta.fm

26.6.1769 r., zmarł w Szymanowie  
27.02.1773 roku,  dziecko nieznane z imie-
nia  zmarłe w Szymanowie 26.08.1770 r. 
oraz córka Katarzyna Elżbieta, urodzona 
w Szymanowie 6 października 1771 r.  Jak 
wynika z napisu na nagrobku został on 
ufundowany przez córkę Bartłomieja – 
Katarzynę Elżbietę i wystawiony w dniu 
19 lipca 1813(5) r. Nagrobek ten po po-
nad stu latach został odrestaurowany, 
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„Dąbrówka – gród wart poznania, 
bo starszy od Poznania” – tym hasłem 
Gmina Dopiewo zwraca uwagę na wcze-
snośredniowieczne korzenie jednej ze 
swoich miejscowości. Powstał  film, ma 

Gród w Dąbrówce starszy od Poznania

powstać makieta 
i publikacja na ten 
temat. Czym innym 
jest wydobycie z zie-
mi przedmiotów 
sprzed wieków, 
potwierdzających 
osadnictwo, a czym 
innym odnalezie-
nie grodu z czasów 
przedpaństwowych. 
To drugie  zdarza się 
bardzo rzadko.

Do tego spekta-
kularnego odkrycia 
doszło całkiem nie-
dawno, bo w 2016 
r., podczas prac ar-

cheologicznych, 
poprzedzających 
budowę jednej 
z hal przemysło-
wych. Dąbrówka, 
jak na owe cza-
sy, była grodem 
znaczącym. Jej 
wpływy mo-
gły sięgać osad 
w promieniu kil-
kunastu kilome-
trów. Wielkość 
i zabudowa grodu 

i podgrodzia wskazują, że mieszkało tu 
około. 300 osób. Gród istniał tu  od około 
połowy IX w. do około połowy X w.  

Niedawno, w oparciu o konsultacje 
z archeologami, powstała  animacja 3D. 
Film odwzorowujący gród i okolicę do-
stępny jest na stronie: dopiewo.pl i na 
portalu You Tube – wystarczy wpisać 
w wyszukiwarce: Gród w Dąbrówce, by 
przenieść się w tamtą rzeczywistość i po-
znać niezwykłą historię.

- Badania archeologiczne, prowadzo-
ne w tej okolicy od 2012 r., dały nam 
wiedzę o istnieniu ogromnego kompleksu. 
Oprócz grodu składa się na niego rozległa, 

lipiec 2019 25



historia

otoczona fosą osada, o powierzchni około 
6 hektarów. Wejście na teren znajdowało 
się po północnej stronie. Po przekrocze-
niu fosy droga wiodła wzdłuż granicy 
rozlewisk rzeki Wirynki. Dziś brak tu 
rozlewisk ze względu na niższy poziom 
wód gruntowych. Po 200 m droga mijała 
most na fosie i osiągała bramy warowni. 

Otaczające gród drewnia-
no – ziemne wały składały 
się z dwóch równoległych 
pierścieni. Miały w podsta-
wie ok. 12 – 15 m szeroko-
ści i wznosiły się na 5-6 m 
powyżej łąk. Wewnątrz, na 
rozległym placu o średnicy 
ok. 80 m znajdowało się kil-
kanaście zagłębionych w zie-
mię domostw, wzniesionych 
w technice zrębowej. Towa-
rzyszył im szereg mniejszych 
budynków, pełniących rolę 
pracowni rzemieślniczych lub 
magazynów. W jednym z bu-
dynków w położonych w pół-
nocno – wschodniej części 
majdanu, wyróżniającym się 

rozmiarami, odkryliśmy depozyt dwóch 
końskich czaszek, który można wiązać ze 
sferą wierzeń – tłumaczy Paweł Pawlak, 
archeolog, prowadzący badania.

Gród strawił ogień - najprawdopo-
dobniej został on spalony przez Piastów. 
Eliminacja ośrodków „konkurencyjnych” 
była rzeczą naturalną.

- Przed połową X w. spalona zosta-
ła zabudowa grodu w Dąbrówce, wraz 
z drewnianym szczytem wałów. W tym 
czasie miała miejsce ekspansja Piastów, 
którzy budowali własne grody - w Gnieź-
nie, w Grzybowie, na Ostrowie Lednic-
kim i w Poznaniu. Podczas podpalenia 
grodu, osadę wraz z mieszkańcami 
oszczędzono. W pobliżu pozostałości 
warowni zamieszkiwano także później, 
jednak grodu nigdy nie odbudowano. 
Wzniesienia po wałach grodu dało się 
zauważyć w krajobrazie Dąbrówki jeszcze 
w połowie XIX w., ale na początku XX 
w. ślady naziemne uległy całkowitemu 
zatarciu. Teren dawnej warowni prze-
kształcono w pole orne -– opowiada 
Ewa Pawlak, archeolożka, biorąca udział 
w wykopaliskach.

- Niełatwo jest przedstawić rzeczywi-
stość sprzed ok. 1200 lat, jeśli wizualiza-
cję opieramy o to, co znaleziono w ziemi. 
Zawsze w takich przypadkach podpo-
wiedzią jest wiedza o tamtych czasach, 
ale najważniejsze są ustalenia, dotyczące 
konkretnego miejsca – wspomina Tomasz 
Mełnicki, realizator wizualizacji 3D. - 
Łatwiej stworzyć fikcję lub świat, który 
znamy. Na dyskusjach z archeologami 
spędziłem długie godziny. Rozmowy nie 
były łatwe. Udało się oddać położenie 

grodu i osady oraz ich otoczenia.  
Czasem spieraliśmy się o detale, 
ale co do efektu jesteśmy zgodni 
- dodaje.

Jeszcze w  tym roku ramach 
projektu Gmina Dopiewo zamie-
rza postawić w Dąbrówce makietę 
odkrytego grodu plemiennego. 
Światło dzienne ma ujrzeć także 
publikacja opisującą to  znalezi-
sko. Jesienią zaplanowała festyn 
okolicznościowy, poświęcony od-
kryciu, na który już teraz Gmina 
Dopiewo zaprasza.

Adam Mendrala
Graf. Tomasz Mełnicki

Fot. Paweł Pawlak 
Rycina: Ewa Pawlak,  

Paweł Pawlak
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Podróżując z walizką wierszy

Przedstawiamy wybrane książki 
o które ostatnio wzbogacił się księgo-
zbiór Naszej Biblioteki. Warto przeczytać! 

Dla dorosłych
Niedorajda, czyli co nam radzą 

poradniki, Michał Rusinek

Trenerzy, doradcy, coachowie i in-
struktorzy, strzeżcie się! Michał Rusinek, 
przenikliwy i niestrudzony tropiciel pyp-
ciów językowych, tym razem bierze pod 
lupę język poradników. Czyni to z właści-
wą sobie maestrią, literackim kunsztem 
i intelektualną swadą, bawiąc się porad-
niczymi kuriozami. Jak podrywać? Jak 
sprzedawać? Jak się leczyć? Jak tatuować? 
A jak się nie dać poradnikom, które robią 
z nas niedorajdy? Prosta rada: czytać 
Rusinka.

Dla młodzieży
Horologium, Ariadna Piepiórka

HOROLOGIUM – zastanawiasz 
się, co to takiego? To bractwo niezwy-
kłych ludzi obdarzonych wyjątkowymi 
zdolnościami, ale i obarczonych wielką 
odpowiedzialnością. To dom dla samot-
nego chłopca o czystym sercu i sprytnej 
dziewczynki, potrafiącej zmieniać się nie 
do poznania. To wreszcie zegar – odmie-
rzający czas życia każdego człowieka, 
wszystkie jego wzniosłe i niecne czyny... 
To także piękna opowieść o samotno-
ści i miłości, chciwości i poświęceniu. 
Stara jak świat historia o dobru i złu – 
powiesz – ale tej jej wersji jeszcze nie 
znasz. Rozsiądź się więc wygodnie, 
uruchom wyobraźnię i posłuchaj... 
Nietuzinkowa baśń dla mniejszych 
i większych o tym, co najważniejsze.

Dla dzieci
Małe historie o wielkich marze-

niach, Marta H. Milewska

Trzy opowiadania o sile marzeń, od-
wadze, przyjaźni i prawie do bycia sobą. 
Historia liścia, który marzył o lataniu. 
Historia małej muchy, która odkrywa, 
że to nie świat na zewnątrz pędzi, ale 
pociąg, w którym ona mieszka. Historia 
ślimaka, który nie zważając na ostrze-
żenia postanowił wejść na wielką górę. 
Niepozorni bohaterowie wychodzą poza 
schemat i nadają swemu życiu nowy sens. 
Pełne ciepłego, przewrotnego dowcipu, 
napisane prostym językiem opowiada-
nia przykuwają uwagę i prowokują do 
refleksji. To książka dla dzieci w wieku 
4-10 lat.

Nina Kruczek,  
Bibliotekarka GBPiCK Dopiewo

Nowości w naszej Bibliotece

Jak to się u mnie zdarza prawie 
każdego miesiąca, a czasami częściej, 
zjeżdżam Polskę wzdłuż i wszerz. Była 
Warszawa, było Zakopane, Kołobrzeg, 
Świebodzin i wiele innych miejscowości 
w kraju i za granicą. 

Tym razem zostałam zaproszona 
do Trójmiasta, a konkretnie do Gdyni, 
która poezją „falowała”. Zaprosił mnie 
Zarząd Stowarzyszenia „Art.-Szansa”, 
prezentowałam wiersze o tematyce mor-
skiej oraz promowałam gminę, w której 
mieszkam od ponad czterech dekad, 

co udokumentowałam fotograficznie. 
Poeci – członkowie Stowarzyszenia 
zjechali się z różnych, czasem bardzo 
oddalonych zakątków Polski i nie tylko. 
Dwoje poetów przybyło z Niemiec i dwoje 
z Holandii. Prezentacja wierszy odbywała 
się w Klubie „Gramofon” w Gdyni oraz 
kolejnego dnia w Gdyńskiej Bibliotece 
Publicznej.

Często na zjazdach poetów proszeni 
jesteśmy o postawienie na stole propor-
czyków, odznak i innych rzeczy, które 
pozwolą zorientować się innym kto, z ja-
kiego regionu przyjechał. Proporczyk 
i teczki z herbem Gminy Dopiewo są 
od wielu lat mieszkańcami mojej wa-
lizki. Zabieram je, gdziekolwiek bym 
nie jechała.

W Trójmieście spędziłam cztery dni, 
z których dwa poświęciłam na zwiedza-
nie. Mimo że pogoda nie była zbytnio 
łaskawa, poszłam na molo, gdzie szalał 
wiatr nieokiełznany, co sprawiało jeszcze 
większy ziąb nad morzem. Chwilami my-

ślałam, że mi głowę urwie. Odwiedziłam 
gdyńskie „Akwarium”, port, starówkę 
w Gdańsku. Trafiłam również do Ba-
zyliki, gdzie miałam okazję pokłonić 
się i zapalić znicz przy urnie śp. Pawła 
Adamowicza, prezydenta Gdańska, któ-
rego na początku roku zabił szaleniec.

Aldona Latosik 
Fot. arch. A. Latosik

Kontakt z autorką:  
aldona51@poczta.fm
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Mieszkańcy i goście gminy Dopiewo 
od lat podkreślają rodzinną atmosferę 
naszego największego festynu. Tysiące 
osób przyszły 22 czerwca na plac gminny, 
by wspólnie z samorządem celebrować 
doroczne święto - „Dni Gminy Dopiewo”. 
W tym roku do samego końca organi-
zatorom towarzyszyły obawy związane 
udziałem gwiazd. Tydzień wcześniej na 
Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu 
Edyta Górniak zesłabła podczas pró-
by i trafiła  do szpitala, nie wystąpił 
też w Opolu Michał Szpak z powodu 
zapalenia krtani. Jednak w Dopiewie 
„wszystko zagrało”. Uczestnicy wracali 
do domów w pełni usatysfakcjonowani.

Festyn
Zanim scenę przejęły najjaśniejsze 

z gwiazd, zaprezentowali się na niej lo-
kalni artyści: tancerze Activus Taniec 
i Fitness, Chór „Bel Canto”, Orkiestra 

Dęta Gminy Dopiewo, wraz z Grupą 
Mażoretek. Plac był areną animacji. 
Można było wziąć udział w bezpłatnych 
warsztatach: Muzeum Sztuki Drukarskiej 
i Papiernictwa w Supraślu, Labolatorium 
Młodego Chemika, zajęciach Akademii 
Rowerowej, Swing Craze, Panter Dopie-
wo i GKS Dopiewo, turnieju szachowym 
Korony Zakrzewo. Można było zobaczyć 
pokazy Klubu Karate Empi, przebadać 
się w „białym miasteczku”, wycisnąć so-
bie za pomocą roweru sok ze świeżych 
cytrusów, a także doświadczyć rzeczy-
wistości wirtualnej w symulatorach lub 
– jeśli spełniało się kryterium wiekowe 
– poskakać na licznych dmuchańcach.

Michał Szpak
Po pełnym atrakcji festynie przy-

szedł czas na koncerty. Pierwszym było 
spotkanie z Michałem Szpakiem. To był 
energetyczny koncert. Artysta podzielił 
się z publicznością emocjami - skakał, 
wprawiał włosy w ruch obrotowy, oble-
wał się wodą, zrzucał „na raty” skórzany 
kombinezon, by w końcu zamienić go 
na płaszcz różowych cekinów. Oprócz 
własnych przebojów z obu płyt: „Byle 
być sobą” i „Dreamer”, wykonał cove-
ry - .m.in. „Are you gonna go my way” 

Rodzinna atmosfera Dni Gminy Dopiewo

- Lenny’ego Kra-
vitz’a i „Raz dwa” 
- Maanamu. Nie-
którym zabrakło 
„Jesteś bohaterem”, 
ale i tak Michał 
nim był. Publicz-
ność dopełniła 
plac w Dopiewie. 
Przy barierkach 
pod sceną stanęli 
najzagorzalsi fani 
z różnych stron 
Polski. Świadczyły 

o tym nazwy miast na białych szarfach, 
umieszczonych obok kartek z sercami 
i napisem „Michał”, a także banery 
fanklubu artysty. Na koniec wokalista 
wprawił w lot maskotki Gminy Dopiewo, 
które otrzymał w koszu upominkowym 
- żurawia DOP i wilgę EWO.

Tribute to Amy

Gwiazdą drugiego koncertu była Amy 
Winehouse. Ducha zmarłej 8 lat temu 
charyzmatycznej wokalistki przywołał do 
Dopiewa 11-osobowy zespół „Tribute to 
Amy Winehouse”.  Młodzi i utalentowani 
muzycy projektu mający za sobą 5 lat 
występów na scenach Polski z progra-
mem poświęconym Amy. Przed dopiew-
ską publicznością wykonali największe 
przeboje artystki,  która połączyła ich 
muzyczne fascynacje jazzem, soulem 
i R&B w całość. Nie tylko stworzyli 
pomost dźwięków między Michałem 
Szpakiem i Edytą Górniak, ale potwier-
dzili swój profesjonalizm dwukrotnie 
bisując. Podczas półtoragodzinnej uczty 
nie zabrakło evergreenów – takich, jak: 
„Rehab”, „Valerie”, „Stronger than me” 
czy „Love is a losing game” i wielu innych.

Edyta Górniak

Tak jak Edyta Górniak nie śpiewa 
w Polsce nikt inny.  Pod względem wa-
lorów głosowych porównywana bywa 
do Whitney Houston, Mariah Carey 
czy Celine Dion. Diva polskiej muzyki 
rozrywkowej nieczęsto występuje na ple-
nerach. Swoim 4-oktawowym głosem 
uwiodła publiczność, która przyjechała, 
żeby jej posłuchać na żywo w Dopiewie. 
To był niepowtarzalny recital. Ku za-
skoczeniu i radości wszystkich Edyta 
przedłużyła koncert o pół godziny. Wo-
kalistka zaśpiewała swoje największe 
przeboje, których podczas 30 lat kariery 
artystycznej uzbierało się niemało. Były 
m.in.  „Kasztany”, „Dotyk”, „To nie ja 
byłam Ewą”, „Jestem kobietą”, „When 
you come back to me” i wiele innych. 
Piosenkarka miała doskonały kontakt 
ze słuchaczami. W trakcie koncertu 
wyszła do fanów i spacerując wzdłuż 
barierek, witała się z ludźmi, rozma-
wiała, zachęcała do śpiewu, przytulała 
dzieci. Po koncercie chętnie rozdawała 
autografy  i pozowała do zdjęć.
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Organizatorem „Dni Gminy Dopiewo 
2019” była Gmina Dopiewo, czyli połą-
czone siły: Gminnej Biblioteki Publicz-
nej i Centrum Kultury, Zakładu Usług 
Komunalnych w Dopiewie, Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji i Urzędu 
Gminy Dopiewo. Partnerami organiza-
cyjnymi wydarzenia były Firmy: Marmite 
z Zakrzewa, Reka Rubber z Dopiewa, 
Mondi z Dopiewa, INEA z Wysogotowa, 
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Dą-
brówka”, Spółdzielnia Produkcji Rolnej 
„Agrofirma” ze Skórzewa. Partonami 
medialnymi były: Czas Dopiewa, Nasz 
Głos Poznański, Puls Gminy Dopiewo 
i dopiewo.pl . 

Edyta Górniak pochwaliła ze sceny 
zapewniony jej przez gminę Dopiewo 
poziom bezpieczeństwa i organizację 
pobytu. Żartowała ze sceny, że się prze-
prowadzi do Dopiewa. Swojej sympa-
tii dała wyraz na swoich profilach na 
Facebook’u i Instagramie. Za koncert 
podziękował jej bukietem białych róż 
wójt gminy Dopiewo – Adrian Napierała, 
który przed koncertem pozdrowił uczest-
ników „Dni Gminy Dopiewo”. Wskazał 
na rozwojowy charakter gminy, w której 
co roku przybywa około tysiąca miesz-
kańców.

–  Nasza gmina jest szczególna ze 
względu na dynamiczny napływ nowych 
mieszkańców. Staramy się nie tylko inwe-
stować w infrastrukturę, czy pozyskiwać 
środki zewnętrzne, ale i dbać o poziom 
oferty kulturalnej i sportowej oraz in-
tegrację społeczną. Dzięki aktywności 

mieszkańców w odpowiedzi na akcję 
„Bądź GIT z PIT!”, którą zachęcamy 
do wskazywania adresu w gminie Do-
piewo jako miejsca zamieszkania, przy-
bywa do naszego gminnego budżetu co 
roku kilka milionów złotych. Dlatego 
możemy nie tylko realizować więcej 
zadań inwestycyjnych, ale  i zapewnić 
mieszkańcom wydarzenia na wysokim 
poziomie, z udziałem gwiazd -  mówi 
Wójt Adrian Napierała.

Ostatnim punktem programu „Dni 
Gminy” była zabawa z DJ’em Maco eR, 
któremu towarzyszyły tancerki forma-
cji „Salsation” i akrobatki pole dance. 
Dopiewo bawiło się do 2 nad ranem.

Adam Mendrala, 
Fot Urząd Gminy Dopiewo /  

Adam Mendrala, Michał Juskowiak, 
Izabela Kostyk, Beata Spychała.  

Na naszym profilu na fb  
„Gmina Dopiewo – strona oficjal-

na” umieściliśmy mnóstwo zdjęć 
z  wydarzenia - 5 albumów.
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Jak co roku odbył się w Konarze-
wie Festyn Rodzinny.  W tym razem 
celebrowaliśmy to święto w sobotę  25 
maja, łącząc siły Sołectwa Konarzewo 
z Przedszkolem „Mądra Sowa” i Szkołą 
Podstawową im. Henryka Sienkiewicza 
z Konarzewa. Centrum wydarzeń stały 
się tzw. „Konarzewskie Doły” przy stawie 
i placu zabaw.

Przybyłych gości powitali sołtys Ko-
narzewa Hanka Antkowiak – Janaszak 
i zastępca  Wójta - Paweł Przepióra. Umie-
jętności taneczne i wokalne zaprezento-
wały dzieci z przedszkola i ze szkoły. To 
było wzruszające widowisko - niejednej 
mamie i niejednemu tacie  łza się w oczku 
zakręciła. W rolę konferansjera wcielił 
się tata Lenki i Oliviera - Krzysztof Ope-

Festyn Rodzinny w Konarzewie racz, który profesjonalnie poprowadził 
wydarzenie.

Uczestnicy festynu mogli degustować 
słodkie, domowe wypieki. Na bardziej 
głodne osoby czekały kiełbaski z grilla 
oraz chleb ze smalcem i ogórki kiszone. 
Nie brakowało w pobliżu food - trucków 
z pysznymi goframi, lodami, watą cu-
krową i burgerami. Każdy mógł  znaleźć  
coś dla siebie. 

Dla dzieci przygotowano mnóstwo 
atrakcji m.in.: animacje, malowanie twa-
rzy, ściankę wspinaczkową, gigantyczne 
piłkarzyki, kulki i dmuchane zjeżdżalnie, 
a wszystko to było za darmo. 

Dodatkową atrakcją były również dwa 
wozy strażackie z OSP KRSG Dopiewo. 
Dzięki uprzejmości strażaków, można 
było wsiąść do wozu i zobaczyć z bli-
ska jego wyposażenie. Pogoda dopisała, 
słoneczko świeciło i było bardzo ciepło 

a zrobiło się przyjemniej kiedy Strażacy 
zafundowali mieszkańcom dla ochłody 
wodną kurtynę. 

Po godzinie 18 rozpoczęła się zabawa 
sołecka, którą oprawił muzycznie Grze-
gorz Szymaniak. Można śmiało rzec, iż 
Festyn Rodzinny w Konarzewie  zacie-
śnił więzy rodzinne rodziców z dzieć-
mi i umożliwił lokalnej społeczności  
atrakcyjnie spędzić wolny czas. Mamy 
nadzieję, że przyszłoroczna impreza, na 
którą już  teraz wszystkich zapraszamy, 
dostarczy uczestnikom równie niesa-
mowitych przeżyć. 

Hanka Antkowiak – Janaszak
Fot. Beata Spychała
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Czerwcowe śpiewy Po koncercie pani Barbara Grochal 
w podziękowaniu wręczyła nam motyle, 
wykonane przez byłą pacjentkę, będące 
symbolem kampanii na rzecz rozbudowy 
ośrodka. Są one także symbolem zmiany 
w nas samych.

Następnego dnia braliśmy udział 
w Dniach Gminy Dopiewo. Nasz pro-
jekt rozpoczęliśmy pod wiatą, zabawą 
i grą  na bębnach djembe. Zabawa ta jest 
dostępna  dla każdego. Nasze warsztaty 
cieszyły się dużym zainteresowaniem - 
szczególnie rodziców z najmłodszymi. Na 
scenie głównej wykonaliśmy koncert 
w którym między innymi zaśpiewaliśmy: 
„Piosenkę Lary”, „Les Champs-Elyse-

es”, „Umówiłem się z nią na dziewiątą” 
i „Gaudeamus Hodie”.   

W ostatnim dniu czerwca na za-
proszenie Stowarzyszenia Emerytów 
Rencistów "Pod kasztanem" z Cerekwi-

cy wzięliśmy udział w „III 
Cerekwickim Trele”, które 
odbyło się w Rokietnicy na 
sali ROS. Wystąpiło na tym 
spotkaniu 10 zespołów oraz 
młode talenty. Były nie tylko 
śpiewy ale również zabawa, 
która mogła być dla chóru 
zakończeniem sezonu.

Jeszcze w czasie waka-
cji w dniu 18 sierpnia 2019r 
na zaproszenie Gminnego 
Zespołu Instytucji Kultu-
ry w Koźminie weźmiemy 
udział po raz czwarty w IV 
Koncercie na 966 głosów 
w Koźminie. Tegoroczny 
koncert wzbogacony bę-
dzie o utwory Stanisława 
Moniuszki, którego 200 
rocznice urodzin w tym 
roku obchodzimy.

Jan Adam Wasielewski 
Fot. Arch.  

Chóru Bel Canto 

Ostatnie dni czerwca przed wakacja-
mi dla Stowarzyszenia „Chór Bel Canto 
Gminy Dopiewo” były pełne śpiewu. 21 
czerwca daliśmy koncert dla pensjona-
riuszy Hospicjum Palium w Poznaniu 
na Osiedlu Rusa 55.
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Zakończył się pierwszy etap projektu 
„Szczęśliwi w tańcu”. Za nami 8 spotkań, 
podczas których uczyliśmy się różnych 
rodzajów tańca: klasycznych (walc, tan-
go, fokstrot) oraz latynoamerykańskich 
(samba, rumba, cha cha). Zajęcia bardzo 
przypadły do gustu uczestnikom - in-
struktor tańca był oklaskiwany. 

Kolejny etap rusza od września. Poza 
warsztatami, stanowiącymi kontynuację 
zajęć dla uczestników pierwszego etapu, 
odbędą się spotkania dla początkujących, 
na które serdecznie zapraszam. Telefon 
kontaktowy: 691 861 362.

Elżbieta Dziembowska,  
Prezes Fundacji SENIOREXTRA

Fot. Archiwum Fundacji

Szczęśliwsi w tańcu
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Ponad 23198 zł dla Fundacji Rak Off 
zebrała Samorządowa Drużyna Piłki 
Nożnej podczas III Turnieju Chary-
tatywnego „Piłką w raka”, który odbył 
się16 czerwca na piaszczystym boisku  
„Owocowej Plaży” nad Jeziorem Nie-
pruszewskim w Zborowie. Triumfato-
rem turnieju, w którym wzięło udział 
10 drużyn, został Konarzewo Team, 
do którego powędrował Puchar Wójta 
Gminy Dopiewo. W rozgrywkach stawa-
ły naprzeciw siebie 4-osobowe repre-
zentacje drużyn. Eliminacje odbywały 
się w dwóch grupach. Mecze trwały po 
8 minut, nie było limitów zmian. Wiele 
radości sprawiła sportowcom dekoracja. 
Zwycięzcy otrzymali puchar od wójta 
Dopiewa – Adriana Napierały. Celem 

Piłkarskie wsparcie dla Rak Off

nadrzędnym wydarzenia były 
jednak nie bramki, a zebranie 
środków na pomoc chorym 
na nowotwory i ich rodzin, 
dobrą atmosferę i ducha fair 
play. Sportowcy dostarczyli 
publiczności mnóstwo emo-
cji.

Medalowe miejsca, 
oprócz konarzewian, zajęły 
także: 2. - Grom Plewiska 
(w składzie z Krzysztofem 
Kołodziejem, napastnikiem 
Lecha Poznań) i 3. - „stoma-
tolodzy” z Dop Dentu, którzy 

pokonali zwycięzców turnieju sprzed 2 lat 
– RTY Agency.  Bezkonkurencyjni przed 
rokiem Los Amigos uplasowali się na 
piątym miejscu. 
Za nimi sklasyfi-
kowano: Druży-
nę Samorządową 
Gminy Dopiewo, 
Mondi, Rak Off, 
Koronę Zakrzewo 
i Dziewczyny - 
drużyna żeńska 
została powołana 
ad hoc, z powodu 
awarii autobusu 
jednej z drużyn, 
której nie udało 

się dojechać na plażę.
„Puszkę” zbiórki zasiliły licytacje 

koszulek drużyn piłki nożnej z autogra-
fami znanych piłkarzy – reprezentacji 
Polski, Lecha Poznań, Warty Poznań, 
GKS Dopiewo; wicemistrzyń Polski w pił-
ce ręcznej - Panter Dopiewo, koszulka 
i kurtka Patryka „Duzersa” Dutka, ale 
i zajęć sportowych, kosmetyków samo-
chodowych, odzieży, plecaków, leżaków 
i okularów słonecznych. Pulę powięk-
szyły opłaty wpisowe drużyn i atrakcje 
zapewnione przez partnerów wydarzenia. 
Można było przejechać się nad brzegiem 
konno, postrzelać z profesjonalnego łuku, 
popływać na desce SUP, potańczyć zum-
bę, zrobić sobie zdjęcie w foto-budce lub 
na plaży z maskotkami gminy Dopiewo 

– DOP i EWO czy zabezpieczyć rower na 
stoisku komisariatu policji w Dopiewie. 
Do wyniku finansowego przyczyniły się 
atrakcje kulinarne: kiełbaski, grochówka 
i placek drożdżowy z owocami. Można 
było dosiąść czterokołowych „demonów 
prędkości” – ferrari 612 scaglietti, ma-
serati ghibli, mercedes AMG C63s, czy 
bolid formuły vauxhall lotus.

Padł rekord w 3-letniej historii tur-
nieju. Zebrana w tym roku kwota była 
niemal 2,5 razy większa niż przed rokiem.  
Organizatorzy zaprosili na kolejną edycję 
„Piłką w raka” – za rok.

Adam Mendrala, fot. Piotr Michalak  
/ Arch. Samorządowej Drużyny  

Gminy Dopiewo
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Organizatorem turnieju była Samo-
rządowa Drużyna Gminy Dopiewo, we 
współpracy z Fundacją Rak Off. Part-
nerami wydarzenia byli: Bank SGB, 
Betoniarnia Dopiewo - Marek Wrębel 
i Jarosław Rybak, Brave Beavers, Brązowy 
Amur - Michał Brzykowski, Creoz Studio, 
Drocel, ePLECAKI.pl, E1Gokart - Halowy 
Tor Kartingowy, Geopartners - Pracow-
nia Geotechniczna, Giacomo Conti, GKS 
Dopiewo, GLS,  GOOD FOOD, GOSiR 
Dopiewo,  Intesys, Jac-Pal. PHU Jacek 
Strychalski, Komisariat Policji w Dopie-
wie, Mirus Sound - Mirosław Michalak, 
Monini, OSP Dopiewo i OSP Zakrzewo, 
Porche Krańcowa, Piekarnia Cukiernia 
Nowaczyk, ROL INVEST,  RSP Dąbrów-
ka, RTY Agency - Marketing & Event, 
Rodzinka Park Rozrywki, Solano, Staj-
nia Rusin,  Studio Kate Strefa Zdrowia, 

Zborowo na Sportowo 
To wydarzenie, które co roku w se-

zonie letnim organizuje na „Owocowej 
Plaży” w Zborowie GOSiR Dopiewo. 
Pierwsza w tym sezonie edycja imprezy 
miała miejsce w niedzielę 7.07.2019 r.

Niestety pogoda nie dopisała, co 
jednak nie znie-
chęciło siatkarzy 
plażowych, do 
udziału w zawo-
dach. Zgłosiło się 
aż 10 par. Po pra-
wie 7 godzinach gry 
udało się wyłonić 
zwycięzców. Duet: 
Piotr Jaskuła i Ma-
ciej Jaskuła zdomi-
nowała wszystkich. 

W międzycza-
sie rozgrywany 
był również tur-
niej plażowej piłki 
nożnej, w którym 
najlepszą drużyną 
były orzeźwiające 
„Arbuzy” Skórze-
wo. 

Standardowym 
punktem programu 

SUP Bass Polska 
i Mysza Surf Pro, 
swiatodkurzaczy.
pl, UKS Gro-
t,UKS Pantery, 
Urząd Gminy 
Dopiewo, Wiejski 
Stół - Rzeźnictwo 
i Wędliniarstwo 
dr Maryniak, 
WIWA - Za-
kłady Mięsne, 
Zakład Usług 
Komunalnych 
w Dopiewie, 
Zumba - Karo-
lina Kuźlak.

jest również  zumba prowadzona przez 
Karolinę Kuźlak – tak było i tym razem. 
Dziewczyny żywiołowym tańcem roz-
grzały atmosferę. 

Druga w tym roku edycja „Zborowo 
na Sportowo” zaplanowana jest już 4 

sierpnia. Mamy nadzieję na lepszą po-
godę, która  pozwoli na udostępnienie 
dodatkowych atrakcji dla dzieci. Za-
praszamy! 

Paulina Nowacka
GOSiR Dopiewo, 

fot. GOSiR Dopiewo
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Klub Sportowy Canarinhos Skórzewo 
ogłosił nabór chłopców do roczników 
2010 i 2011.

Rocznik 2010 wiosną przebrnął przez 
sito eliminacji rozgrywek Wielkopolskie-
go Związku  Piłki Nożnej i od września 
występować będzie w 1 lidze okręgowej 
orlika E2, m.in. z takimi drużynami jak 
Lech Poznań i Warta Poznań, dlatego 
szukamy utalentowanych chłopców, 
którzy chcieliby rywalizować z najlep-
szymi drużynami i trenować pod okiem 
wykwalifikowanej kadry trenerskiej.

Przyjdź z synem na trening, niech 
spróbuje swoich sił. 

Mariusz Matouszek
Fot. Archiwum KS  

Canarinhos Skórzewo

Canarinhos szuka talentów

Grupa zawodników z Klubu Sporto-
wego Canarinhos Skórzewo wyleciała 
do Francji, aby reprezentować Gminę 
Dopiewo w największym międzyna-

Canarinhos  na turnieju we Francji
rodowym francuskim turnieju piłki 
nożnej  U13, który odbył się w dniach 
od 11-18 czerwca 2019 r. Zawodnicy za-
jęli 80 miejsce na 126 drużyn  pecho-
wo odpadając w kluczowej fazie przez 
rzuty karne. W ogólnym rozrachunku 
drużyna uzyskała 4 zwycięstwa, 2 remisy 
i 4 porażki. 

Wyjazd sfinansowany był przez 
rodziców i odbył się dzięki współpracy 
z Gminą Maen Roch. Podczas tygodnio-
wego pobytu zawodnicy poznali kulturę 
Bretanii i zwiedzili stolicę Francji -Paryż. 

Duże podziękowania dla firmy AGRII, 
która ufundowała drużynie stroje me-
czowe.

Tomasz Lewandowski,  
fot. Archiwum KS Canarinos

10 medali: 4 złote, 3 srebrne i 3 brązo-
we zdobyli zawodnicy Klubu Karate Empi 
podczas Mistrzostw Polski w Sztukach 
Walki IMAF, które odbyły się 8.06.2019 
w Inowrocławiu. 

Złote medale zdobyli:
• Mateusz Samól – kumite indywi-

dualne shobu-sanbon juniorów 
16-18 lat

• Filip Tierling – kumite indywidualne 
shobu-sanbon młodzików 12-13 lat

• Amelia Smoczyńska – kata indy-
widualne dziewcząt 9 lat 

• Amelia Smoczyńska – kumite in-
dywidualne dziewcząt shobu-ippon 
9 lat i mniej

Srebrne medale:
• Bartosz Komsta – kumite indy-

widualne shobu-sanbon juniorów 
16-18 lat

Empi na Mistrzostwach Polski
• Gabriel Gołębiow-

ski – kumite indy-
widualne shobu-
-sanbon młodzików 
12-13 lat 

• Tomasz Stefań-
czyk – semi-kon-
takt Kickboksing 
juniorów 16-18 lat 
+65kg

• Anna Sieklucka – 
kumite indywidu-
alne shobu- ippon 
9 lat i mniej

Brązowe medale:
• Bartosz Komsta – 

semi-kontakt Kickboksing juniorów 
16-18 lat +65kg

• Tomasz Stefańczyk – kumite indy-
widualne shobu-sanbon juniorów 
16-18 lat

Grzegorz Michalik 
fot. Archiwum Kluby Karate EMPI

www.empi.pl
klubykarateempi@gmail.com
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Bądź na biażąco
wejdź na:

dopiewo.pl

Blisko 250 zawodników 
z 20 klubów wzięło udział 
w dwóch turniejach karate: 
Turnieju Młodych Mistrzów 
w Karate Olimpijskim WKF 
i III Ogólnopolskim Tur-
nieju HAYASHI CUP, które 
odbyły się 25 maja w Dopie-
wie. Ich organizatorem był 
Klub Karate EMPI.

Pierwszy turniej był 
przeznaczony dla najmłod-
szych adeptów karate do 10 roku życia. 
Rywalizowali oni w konkurencjach: ki-
hon, fantom (walka z workiem), kata 
- białe pasy i kata - żółte pasy. Na tych 
zawodach nasi zawodnicy nie byli zbyt 
gościnni i wywalczyli łącznie 27 medali:

Złote medale zdobyli:
•  Wiktoria Jerzykiewicz - fantom 

dziewcząt U8
•  Dawid Gawałek - kata białe pasy 

chłopców U8
•  Nina Jańczak - kihon dziewcząt U10
•  Maksymilian Karabon - kihon 

chłopców U10
•  Iwo Kopydłowski - kata żółte pasy 

chłopców U10
•  Wojciech Karbowiak - kata białe 

pasy chłopców U10

Srebrne medale zdobyli:
•  Wiktoria Jerzykiewicz - kihon 

dziewcząt U8
•  Antoni Ruiz - kihon chłopców U8
•  Juliusz Andrzejak - kata białe pasy 

chłopców U8
•  Wiktoria Klofik - kata żółte pasy 

chłopców i dziewcząt U8
•  Nadia Matysiak - fantom dziew-

cząt U10
•  Rozalia Fagasik - kihon dziewcząt 

U10
•  Urszula Chmielnik - kata żółte pasy 

dziewcząt U10
•  Remigiusz Michalak - kata żółte 

pasy chłopców U10

Turnieje Empi w Dopiewie

Brązowe medale zdobyli:
•  Franciszek Siatecki - kihon dziew-

cząt i chłopców U6
•  Leon Tierling - fantom chłopców U8
•  Dawid Gawałek - fantom chłop-

ców U8
•  Mikołaj Kasprzak - kihon chłop-

ców U8
•  Dominika Król - kata białe pasy 

dziewcząt U8
•  Leon Tierling - kata białe pasy 

chłopców U8
•  Natalia Jędrzejczyk - fantom dziew-

czątU10
•  Rozalia Fagasik  - fantom dziew-

cząt U10
•  Iwo Kopydłowski - famtom chłop-

ców U10
•  Ignacy Lisiecki - kihon chłopców 

U10
•  Zuzanna Draber - kata białe pasy 

dziewcząt U10
•  Natalia Jędrzejczyk - kata białe 

pasy dziewcząt U10
•  Jagoda Wojciechowska - kata żółte 

pasy dziewcząt U10

Natomiast na Ogólnopolskim Tur-
nieju Hayashi Cup karatecy Klubu EMPI 
zajęli 3 miejsce w klasyfikacji medalowej, 
ustępując Inowrocławskiemu Klubowi 
Sportowemu Karate i Dolnośląskiemu 
Klubowi JINKAKU KANSEI i zdobyli 
23 medale.

Złote medale zdobyli:
•  Karolina Karabon - kata białe pasy 

dziewcząt U14
•  Amelia Smoczyńska - kumite dziew-

cząt U12 -32kg
•  Amelia Smoczyńska - kumite 

dziewcząt U10 +28kg
•  Amelia Smoczyńska - kumite 

dziewcząt U10 Open

Srebrne medale zdobyli:
•  Natalia Marosz - kata białe pasy 

dziewcząt U10
•  Filip Tierling - kumite chłopców 

U14 Open
•  Jerzy Biliński - kumite chłopców 

U16 -50kg
•  Bartosz Komsta - kumite chłopców 

U18 +68kg
•  Bartosz Andrzejewski - kumite 

chłopców U10 +28kg
•  Bartosz Andrzejewski - kumite 

chłopców U10 Open
•  Aleksandra Chmielnik - kumite 

dziewcząt U14 Open
•  Bartosz Komsta - kumite chłopców 

U18 Open
•  Jerzy Biliński - kumite chłopców 

U16 Open

Brązowe medale zdobyli:
•  Zuzanna Gawałek - kata białe pasy 

dziewcząt U12
•  Wojciech Jeździkowski - kata poma-

rańczowe pasy i wyżej chłopców U10
•  Amelia Smoczyńska - kata żółte 

pasy dziewcząt U10
•  Filip Tierling - kumite chłopców 

U14 +45kg
•  Mateusz Piotrowski - kumite chłop-

ców U14 -45kg
•  Adam Szwedziński - kumite chłop-

ców U14 -45kg
•  Mateusz Piotrowski - kumite chłop-

ców U14 Open
•  Aleksandra Chmielnik - kumite 

dziewcząt U14 -45kg
•  Anna Sieklucka - kumite - dziewcząt 

U10 -28kg
•  Wiktoria Gołębiowska - kumite 

dziewcząt U16 +50kg

Turniej został zorganizowany i współ-
finansowany dzięki wsparciu Gminy 
Dopiewo, za co serdecznie w imieniu 
organizatora dziękujemy. Miejmy na-
dzieję, turniej będzie rósł w siłę i za 
rok jeszcze więcej klubów pojawi się na 
zawodach organizowanych przez Klub 
Karate EMPI Gminy Dopiewo.

Grzegorz Michalik 
fot. Archiwum Kluby Karate EMPI

www.empi.pl
klubykarateempi@gmail.com
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Pierwszy etap Pucharu w Ujeżdżeniu 
pod Patronatem Wójta Gminy Dopiewo 
odbył się 11.05. 2019 r. Organizatorem 
zawodów, podczas których zaprezento-
wali się zawodnicy i konie z wielu stajni, 
była Stajnia Rusin w Dopiewie. Łącznie 
we wszystkich konkursach było ponad 
40 przejazdów, co należy uznać za suk-
ces, gdyż w ujeżdżaniu, uważanym za 
konkurencję wymagającą, nie wszyscy 
jeźdźcy decydują się wziąć udział. 

Ujeżdżenie to jeździecka dyscypli-

Puchar w Ujeżdżeniu 
na olimpijska, polegająca na zgraniu się 
pary koń - jeździec, która na czworoboku 
musi wykonać wymagane figury. Często 
dyscyplina ta nazywana jest też „tańcem 
z koniem”, ze względu na to, że część 
konkursów odbywa się do podkładów 
muzycznych.

Podczas zawodów odbyły się 3 kon-
kursy: L1 - dla osób dorosłych, L2 oraz 
L5 – konkurs dowolny do muzyki (trzeba 
było samodzielnie ułożyć program i od-
powiednio dobrać do niego muzykę).

Wydarzenie zakończył widowi-
skowy kadryl w wykonaniu jeźdźców 
i koni Stajni Rusin, którzy przedstawili 
zsynchronizowany układ. W pokazie tym 
wzięło udział 10 koni, zarówno dużych, 
jak i kucyków.

Organizatorzy zapraszają na następny 
drugi etap Pucharu w Ujeżdżeniu pod 
Patronatem Wójta Gminy Dopiewo, który 

odbędzie się 7.09.2019 r. w Stajni Rusin 
w Dopiewie. 

Dziękujemy Wójtowi Gminy Dopiewo 
za objęcie zawodów patronatem, a także 
sponsorom - firmom: Bruge – sklepowi 
jeździeckiemu, Drukarni Sprint w Skó-
rzewie, Daxer - artykuły biurowe, Cap 
Squad, Z. Koprasowi - Okręgowej Stacji 
Kontroli Pojazdów, Bergo – interneto-
wemu sklepowi jeździeckiemu.

Anna Rząsa, stajniarusin.pl
fot. Stajnia Rusin
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Poligon. I runda

Na początku maja zadebiutowaliśmy 
na „Poligonie”. Dla niewtajemniczonych 
nazwa może być myląca - nie poszliśmy 
"w kamasze", nic z tych rzeczy. „Poligon” 
to nazwa Śląskiej Ligii Ultimate, która 
w tym roku odbywa się w Zabrzu. Udział 
w niej rozpoczęliśmy z pozytywnym na-
stawieniem, w końcu to nasz pierwszy 
sprawdzian „na trawie”. Zależało nam, by 
dobrze rozpocząć sezon letni. Wiedzie-
liśmy, że nie będzie łatwo, bo w turnieju 
start zapowiedziały najlepsze drużyny 
w kraju.

Bobry na Poligonie

Podczas pierwszej kolejki zaplano-
wane były trzy spotkania. Jak się oka-
zało ostatecznie wróciliśmy z bilansem 
100% wygranych. 11 maja wygraliśmy 
z: Frysbnikiem z Rybnika (13-10), 71 
Wratislavia z Wrocławia (15-6) oraz Bez 
Ciśnień Kosmodysk z Warszawy (15-7).

- Ostateczny wynik kolejki pozytyw-
nie nas zaskoczył. Mimo samych wy-
granych, zauważyliśmy kilka błędów, 
które będziemy starali się wyelimino-
wać. To z pewnością dobry prognostyk 
na sezon, bowiem oczekiwania wciąż 
rosną – powiedział po powrocie trener 
Jakub Grzybek.

Poligon. II runda

Czerwcowa kolejka Śląskiej Ligi Ulti-
mate, była trudniejsza od majowej, mimo 
że do rozegrania mieliśmy wyłącznie dwa 
spotkania. Głównie spowodowane to było 
udziałem kilku debiutantów w składzie. 
Nie poddaliśmy się. 

Pierwszy mecz rozegraliśmy z dru-
żyną 2 Obviuos Bielsko – Biała. Od po-
czątku do końca mecz był bardzo zacię-
ty, lecz ostatecznie w univers poincie 
– wygraliśmy (11-12). W drugim meczu 
przyszło nam się zmierzyć z jedną z lep-
szych drużyn w kraju -  muJAHedinami 
Dysku - prosto z Warszawy. W chwili 
obecnej to Halowi Mistrzowie Polski. 
Mecz rozpoczęliśmy spokojnie, mocno 
skupieni, wiedząc, że niema miejsca na 
błędy – i ich nie było. Spotkanie zakoń-
czyło się wynikiem wynikiem: 5 - 11 dla 
Bobrów z Dopiewa.

Zadowoleni jesteśmy z gry „świe-
żaków” i trofeów. Brave Beavers są na 
szczycie tabeli - mają najwięcej wygra-
nych meczów i nie odnotowali porażki. 
Jak będzie podczas trzeciej kolejki – 
czas pokaże. Na lipcowych spotkaniach 
z pewnością  zaskoczymy zmianami 
kadrowymi.

Michał Juskowiak, Joanna Jurga
Fot. Arch. Organizatora

Łukasz Berczyński  i Mariusz 
Bocheński w sztabie GKS Dopiewo

Nowym trenerem I zespołu senio-
rów GKS Dopiewo został 1 lipca 2019 r. 
Łukasz Berczyński,  który poprowadzi 
niebiesko - żółtych w sezonie 2019/20 V 

Nowi trenerzy GKS Dopiewo
ligi . Wcześniej  Jego przygoda trenerska 
była związana z KS Korona Zakrzewo, 
gdzie prowadził grupy młodzieżowe, był 
trenerem bramkarzy i koordynatorem 
sportowym. Trenował też bramka-
rzy zespołów młodzieżowych i senio-

rów GKS Tarnovia. Praca w GKS Do-
piewo to jego debiut w piłce seniorskiej. 
Przygodę z piłką nożną rozpoczął w klu-
bie MLKS Włókniarz Okonek. Z regionem 
pilskim był związany przez pierwsze lata 
gry, reprezentując barwy Sparty Złotów 
MLKS i MKP 1999 Piła, skąd trafił do 
Lecha Poznań, a następnie do Warty 
Poznań. Przez kilka sezonów strzegł 
bramki KS Promień Opalenica-Seniorzy, 
rywalizującym z GKS Dopiewo. Wrócił 
w szeregi I-ligowej Warty. Ostatnie lata 
gry bronił dostępu do bramki Gromu 
Plewiska. 

Asystentem nowego trenera - oso-
bą odpowiedzialną za przygotowanie 
motoryczne GKS-u Dopiewo został Ma-
riusz Bocheński - trener UEFA C, absol-
went AWF Poznań, wychowanek Warty 
Poznań, dobrze znający problematykę 
przygotowania motorycznego w treningu 
sportowym. Dzięki zaangażowaniu w 
pracę nad motoryką udało mu się na-
wiązać współpracę z Karolem Kikutem 
- trenerem przygotowania motorycznego 
I zespołu Lecha Poznań.

GKS Dopiewo
Fot. Arch. GKS DopiewoŁukasz Berczyński Mariusz Bocheński
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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


