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Można wygrać PODWÓJNE WEJ-
ŚCIÓWKI na „Koncert Gwiazdkowy 
Gminy Dopiewo z Galą Sportu z okazji 
20-lecia GOSiR”! Gwiazdą wieczoru 
będzie Mateusz Ziółko z zespołem. Nie 
zabraknie też innych atrakcji. 

Wydarzenie odbędzie się w sobotę 
 7 grudnia 2019 r. - od 18:00 do 20:30. 
Na stronie gminnej - dopiewo.pl - każ-
dego dnia od 25 października można 
znaleźć nowy zestaw 3 pytań. Wystarczy 
odpowiedzieć na jedno spośród z nich, 
ale im więcej odpowiedzi, tym szanse 
na bilety są większe. 

Konkurs „Bądźmy GIT z PIT i wy-
graj bilet! - edycja 2019” potrwa do  
5 grudnia 2019 r. Jego uczestnikiem może 
być mieszkaniec Gminy Dopiewo, który 
wskazuje w deklaracji PIT adres w Gmi-
nie Dopiewo jako miejsce zamieszkania. 
Do rozdania mamy 300 PODWÓJNYCH 
WEJŚCIÓWEK, które są bezpłatne, ich 
nakład jest limitowany. Jedyne co trze-
ba zrobić, aby móc otrzymać bilety, to 
odpowiedzieć na „pytania dnia”. 

Uczestnik, decydując się na udział, 
wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 

Koncert Gwiazdkowy z konkursem
danych osobowych na 
cele związane z kon-
kursem. Z chwilą wy-
słania zgłoszenia kon-
kursowego oświadcza 
on, że akceptuje regu-
lamin konkursowy. 
Adres do zgłoszeń: 
konkurs@dopiewo.
pl (zapoznaj się z 
regulaminem, zgło-
szenia niekompletne, 
nie będą brane pod 
uwagę).

Na stronach  
28-31 publikuje-
my wywiad z Ma-
teuszem Ziółko, 
którego udzielił 
„Czasowi Dopie-
wa”.

TymCzasem  
Adam Mendrala, 
fot. Doro ta Czoch 
/ Arch. M. Ziółko 

Wójt Gminy Dopiewo - Adrian Na-
pierała, Przewodniczący Rady Gminy 
Dopiewo - Leszek Nowaczyk, Radni i Soł-
tysi mają zaszczyt zaprosić Seniorów na 
„Spotkania Świąteczne”, które odbędą 
się między 13 a 16 grudnia 2019 r. w 
każdym z Sołectw.

Spotkania organizowane są przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej we współ-
pracy z Radami Sołeckimi i Gminną Bi-
blioteką Publiczną i Centrum Kultury 
w Dopiewie. Nie zabraknie na nich 
świątecznych potraw, kolęd, życzeń i 
występów.

Terminarz
13.12.2019
• godz. 16.00 szkoła podstawo-

wa w Więckowicach 
• godz. 18.00 szkoła podstawowa 

(ul. Malinowa) w Dąbrówce

Wigilie dla Seniorów

14.12.2019
• godz. 12.00 dom parafial-

ny w Skórzewie (godz. 11.00 
Msza Święta)

• godz. 14.00 świetlica wiej-
ska w Palędziu

• godz. 16.00 świetlica wiej-
ska w Trzcielinie

• godz. 18.00 świetlica wiej-
ska w Gołuskach

15.12.2019
• godz. 11.00 GOK w Dopiewcu
• godz. 13.00 CRK Konarzewo
• godz. 15.00 szkoła podstawo-

wa w Dąbrowie
• godz. 17.00 strażnica w Za-

krzewie
16.12.2019
• godz. 17.00 strażnica w Dopie-

wie.
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felieton wójta

Narodowy Dzień Niepodległości 
to Święto wszystkich Polaków. Oprócz 
obchodów państwowych, każda gmina 
i miasto celebrują je lokalnie, oddając 
hołd przodkom, którzy walczyli o wol-
ność i niepodległość, często składając 
największą ofiarę w postaci własnego 
życia. 

Podobnie jest w Gminie Dopiewo - 
naszej „Małej Ojczyźnie”. Pamiętamy 
o wydarzeniach sprzed lat i o dawnych 
mieszkańcach, którzy w kluczowych 
momentach dziejów przelewali krew za 
niepodległość.  Staramy się uświadomić 
mieszkańcom, że obok rozwiązywania 
problemów codzienności, warto znaleźć 
czas na to, by wspólne złożyć hołd lo-
kalnym Bohaterom - zarówno 11 listo-
pada, kiedy cała Polska symbolicznie 
świętuje odzyskanie niepodległości, 
jak i 27 grudnia, kiedy przypada data 
wybuchu Powstania Wielkopolskiego, 
które zadecydowało o polskości naszych 
ziem i kształcie zachodniej granicy od-
radzającego się państwa polskiego, po 
ponad 123 latach niewoli. 

Ubiegły rok był rokiem jubileuszo-
wym. Obchodziliśmy 100-lecie odzyska-
nia przez Polskę niepodległości i 100-lecie 
wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 
Przez cały rok staraliśmy się podtrzymy-
wać pamięć wśród mieszkańców o tym 
ważnym wydarzeniu, którego znaczenie 
podkreśliła uchwała Rady Gminy Dopie-
wo, uznająca 2018 r. „Rokiem Powstania 
Wielkopolskiego”.  Robiliśmy to poprzez 
edukację szkolną w gminnych placówkach 

Pamiętajmy oświatowych, konferencje – w Dopiewie, 
Więckowicach i Skórzewie, nadając imię 
Powstańców Wielkopolskich rondu w 
Skórzewie i szkole w Więckowicach, a 
także prowadząc akcję „Zgłoś Powstańca 
a położymy tabliczkę” - umieszczając na 
grobach naszych Bohaterów, spoczywa-
jących na cmentarzach znajdujących się 
na terenie Gminy Dopiewo 47 tabliczek 
z „Krzyżem Powstańczym”. Zorganizo-
waliśmy 11 listopada 2018 r. jubileuszo-
we obchody - z odsłonięciem „Pomnika 
Powstańców Wielkopolskich” i ścieżki 
edukacyjnej o tematyce historycznej na 
skwerze przy stawie w Więckowicach 
oraz z „Koncertem Galowym”. 27 grudnia 
2018 r. miał miejsce z kolei przemarsz  
z Orkiestrą Dętą Gminy Dopiewo, 
Chórem Gminy Dopiewo „Bel Canto” i 
pocztami sztandarowymi - z Kościoła w 
Dopiewie pod Urząd Gminy, gdzie miała 
miejsce akcja flash mob „Dziękujemy 
Powstańcom”, przyjazd odtwórców ról: 
lokalnego dowódcy - Andrzeja Kopy oraz 
polityka i kompozytora w jednej osobie 
- Ignacego Jana Paderewskiego, a na 
pobliskim placu pokazy szarży ułańskiej. 
Zarówno w listopadzie, jak i w grudniu 
złożyliśmy wiązanki i zapaliliśmy znicze 
w miejscach pamięci znajdujących się 
na terenie Gminy Dopiewo.

Konsekwencją  wydarzeń sprzed 100 
lat jest to, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy 
i że możemy dziś robić to, co robimy. 
Wolność i niepodległość są dla narodu 
wielką wartością, ale nie są dane raz na 
zawsze. Bywa, że trzeba o nie walczyć. 
Swoimi czynami, zachowaniem i dzia-
łaniem musimy pielęgnować tę wartość 
każdego dnia, dbać o nią i strzec jej. 

W 2019 r. obchodziliśmy 80. roczni-
cę wybuchu II wojny światowej. Nadali-
śmy nazwy rondom – patronem jednego 
zostały tysiące ofiar Pomordowanych w 
Lasach Zakrzewsko - Palędzkich przez 
Niemców w czasach II wojny światowej, 
drugiego - Leon Dorna, pochodzący z 
Zakrzewa bohater spod Monte Casino. 
Kolejnym miejscem związanych z II 
wojną światową jest pomnik w Gołu-
skach, poświęcony pamięci jeńców i 
więźniów niemieckiego obozu pracy, 
który znajdował się w okolicy.

11 listopada tego roku we wszystkich 
wspomnianych miejscach pamięci za-
paliliśmy symboliczne znicze pamięci 
i złożyliśmy kwiaty, oddając hołd tym, 
którzy walczyli o niepodległość Polski 
w latach 1918 – 1919, ale i 1939 – 1945.

Od początku lat 90., po okresie PRL, 
mamy wolną Polską. Samorząd gminny w 
przyszłym roku będzie obchodzić 30-lecie 
istnienia. Wolność pozwala nam kształ-
tować nasze „Małe Ojczyzny”, jakimi są 
miasta i gminy, w duchu patriotyzmu.

Współczesny  patriotyzm to dbałość 
o tradycję i kulturę, ale i otwartość na 
świat. To osobisty rozwój, oparty na po-
czuciu więzi społecznej i solidarności z 
innymi mieszkańcami naszej wspólnoty, 
to integracja z innymi. To również dbałość 
o poprawę bezpieczeństwa zarówno w 
wymiarze państwowym, poprzez przy-
należność do Unii Europejskiej i NATO, 
ale i w wymiarze lokalnym, bo bezpie-
czeństwo jest dobrem podstawowym, 
daje szansę na rozwój i doskonalenie. 
Wyrazem patriotyzmu jest współcześnie 
myślenie w kategoriach dobra wspól-
noty samorządowej. To budowa dróg, 
chodników, szkół, miejsc służących 
sportowi i kulturze, porządkowi pu-
blicznemu. To także kierowanie części 
podatku do budżetu gminnego - przez 
podanie w deklaracji podatkowej ad-
resu zamieszkania w Gminie Dopiewo, 
zgodnie z zasadami akcji „Bądź GIT z 
PIT!”, do czego tradycyjnie zachęcam.

Korzystajmy z naszej niepodległości 
i wolności. Cieszmy się nimi na co dzień, 
a przy okazji Świąt  pamiętajmy o tych, 
którym je zawdzięczamy, zapalając im 
znicz i ofiarowując chwilę refleksji. 

Zapraszam Państwa 27 grudnia 
2019 r.  na obchody 101 rocznicy wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego, które odbdą 
się zaraz po Świętach Bożego Narodzenia, 
o godz. 11:00. Rozpoczynamy mszą św. 
w Kościele w Dopiewie, potem odbędzie 
się przemarsz pod Urząd Gminy, gdzie 
wspólnie złożymy kwiaty i zapalimy 
znicze. Uroczystość uświetnią: poczty 
sztandarowe,  Chór Gminy Dopiewo „Bel 
Canto” i Orkiestra Dęta Gminy Dopiewo. 
Nie zabraknie uczniów i harcerzy. Mam 
nadzieję, że z każdym rokiem będzie 
nas więcej.

Coraz bliżej Świąt Bożego Narodze-
nia. Serdecznie Państwa zapraszam na 
związane z nimi wydarzenia: "Koncert 
Gwiazdkowy z Galą Sportu" i "Jarmark 
Świąteczny" , które Gmina Dopiewo or-
ganizuje razem ze swoimi jednostkami: 
GOSiR i GBPiCK. Seniorów zapraszam 
także na "Spotkania Wigilijne", które 
odbędą się w każdym z sołectw naszej 
Gminy. Informacje związane z tymi wy-
darzeniami znajdziecie Państwo w tym 
numerze "Czasu Dopiewa" i na stronie 
dopiewo.pl.

Adrian Napierała
Wójt Gminy Dopiewo
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obchody 11 listopada

Przedstawiciele władz samorządo-
wych Gminy Dopiewo złożyli wiązanki 
biało - czerwonych róż i zapalili znicze 
11 listopada w miejscach pamięci, znaj-
dujących się na terenie Gminy Dopiewo. 
Razem z mieszkańcami, Wójt Gminy - 
Adrian Napierała i Przewodniczący Rady 
Gminy – Leszek Nowaczyk, wzięli udział 
we mszy św. w Lasach Zakrzewsko - Pa-
lędzkich - przy „Kwaterze Siedmiu Gro-
bów”, odprawionej w intencji Ojczyzny 
i tysięcy Polaków pomordowanych na 
terenie tego kompleksu leśnego przez 
okupanta podczas II wojny światowej. 

Wcześniej złożyli hołd pod tablicą i 
przy głazie w Dopiewie oraz pod pomni-
kiem w Więckowicach, upamiętniających 
Powstańców Wielkopolskich. Byli też 
w Trzcielinie, gdzie pod pomnikiem 
znajdującym się w centrum wsi, oddali 
cześć dowódcy oddziału powstańczego z 
terenu Gminy Dopiewo - ppłk. Andrze-
jowi Kopie. Ponadto odwiedzili Gołuski, 
gdzie znajduje się pomnik poświęcony 
jeńcom wojennym i więźniom obozu, 
który funkcjonował w pobliżu  w okresie 
II wojny światowej. 

Wśród mieszkańców, którzy wzięli 
udział w obchodach 101 rocznicy od-
zyskania przez Polskę niepodległości, 
nie zabrakło wielopokoleniowych rodzin  
z różnych miejscowości gminy Dopiewo, 
przedstawicieli organizacji i stowarzy-
szeń, samorządu – sołtysów i radnych, 
gminnych jednostek, zuchów i harcerzy. 

Połączeni jedenastym listopada
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obchody 11 listopada

Mszę koncelebrował ks. dr Wojciech 
Przeczewski z Zakrzewa i ks. Szymon 
Kosmala z Dąbrówki.

Dwa dni wcześniej „Narodowy Dzień 
Niepodległości” świętowano w szkołach i 
przedszkolach. Szkoła w Dopiewie zorga-
nizowała kolejną edycję festiwalu „Serce 

w plecaku”, w której wzięło udział 100 
młodych artystów, instrumentalistów, 
wokalistów i tancerzy. Oprócz wystę-
pów zespołów z Kalisza: Agnus Dei i 
Happy Singers i parady Dopiewskich 
Mażoretek,  na scenie zaprezentowały 
się  przedszkolaki i zespół młodzieżowy, 

który przedstawił program patriotyczny.
11 listopada to święto, które powinno 

łączyć, a nie dzielić, i tak było w Gminie 
Dopiewo. 

Tekst i fot. Adam Mendrala 

Wójt Gminy Dopiewo przedłożył 15 
listopada 2019 r. Radzie Gminy projekt 
budżetu na 2020 r. Dochody budżetu 
zaplanowano na 186,7 mln zł, a wydatki 
na 197,7 mln zł. Deficyt przewiduje się 
na 11 mln zł.

Dochody 
Dochody budżetu zaplanowano w 

wysokości 186.700.715 zł, w tym:
-  dochody bieżące na 177.607.520 zł, 
-  dochody majątkowe na  9.093.195 zł. 

Najważniejsze pozycje dochodów 
bieżących to:
-  udziały w podatku dochodowym od 

osób fizycznych  -  60.035.664 zł,
-  subwencja -  kwota 30.846.181 zł,
-  dotacje i środki przeznaczone na 

cele bieżące - 57.568.199 zł,
-  pozostałe dochody  –  kwota 

27.077.476,00 zł, w tym podatek 
od nieruchomości – 16.600.000 zł

-  udziały w podatku dochodowym od 
osób prawnych – 2.080.000 zł.

Budżet 2020  Wydatki 
Wydatki budżetu zaplanowano w 

wysokości 197.700.715 zł ,w tym: 
- wydatki bieżące na 157.997.196 zł,
- wydatki majątkowe na 39.703.519 zł. 

Deficyt 
Deficyt budżetu Gminy  na 2020 r. 

zostanie sfinansowany przychodami z 
tytułu planowanych do emisji  obligacji; 
ma on wynieść 11.000.000 zł. 

Oświata
Największym beneficjentem budżetu 

Gminy Dopiewo jest oświata. Planowa-
ne wydatki na ten cel to 68.997.220 zł. 
W kwocie tej mieszczą się inwestycje 
oświatowe zaplanowane na przyszły rok 
w wysokości 5.499.430 zł. 

 

Nadwyżka operacyjna 
Na 2020 r. zaplanowano dochody bie-

żące w wysokości  177.607.520 zł, wydatki 
bieżące w wysokości 157.997.196,00 zł. 
Różnica stanowi nadwyżkę operacyjną 
i wynosi 19.610.324 zł.

 

500+
Na wypłatę świadczeń 500+ Gmina 

Dopiewo  otrzyma z budżetu  państwa 
dotację w wysokości 50.000.000 zł. Nato-
miast na realizację zadań określonych w 
programach profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz zwalcza-
nia narkomanii planuje przeznaczyć kwo-
tę 510.000 zł. Powyższe wydatki zostaną 
zrealizowane w związku z uzyskaniem 
dochodów z tytułu wydawania zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Obligacje
Zgodnie z harmonogramem zacią-

gniętych zobowiązań,  Gmina Dopiewo 
musi w 2020 r. wykupić obligacje wy-
emitowane w latach poprzednich oraz 
spłacić zaciągnięte kredyty i pożyczki 
w wysokości  9.000.000 zł.  Planuje się 
również w 2020 r.  emisję obligacji na 
kwotę 20.000.000 zł, która stanowić 
będzie przychody budżetu. 

Małgorzata Mazurek,  
Skarbnik Gminy Dopiewo
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Rada Gminy

Podczas XIV sesji Rady Gminy, która 
odbyła się 28 października 2019 r., radni 
podjęli 9 uchwał. 

Schronisko  
dla bezdomnych

Radni podjęli uchwałę w sprawie 
ustalenia szczegółowych zasad pono-
szenia odpłatności za pobyt w schro-
nisku dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi oraz w schronisku dla 
osób bezdomnych pomimo nie świad-
czenia w nim usług opiekuńczych lub 
specjalistycznych usług opiekuńczych. 
Uchwała jest następstwem ustawy z 19 
lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy 
społecznej oraz ustawy o ochronie zdro-
wia psychicznego. Dodano zapis, który 
wprowadził, co dotychczas nie miało 
miejsca, możliwość nałożenia opłaty za 
pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 
w sytuacji, gdy dochód osoby samotnie 
gospodarującej lub dochód na osobę w 

Relacja z XIV sesji Rady Gminy Dopiewo
rodzinie nie przekracza kwoty kryterium 
dochodowego.

Opłaty  
za zajmowanie pasa

Rada zmieniła uchwałę w sprawie 
ustalenia stawek opłat za zajmowanie 
pasa drogowego dróg gminnych na cele 
niezwiązane z potrzebami zarządza-
nia drogami lub potrzebami ruchu. W 

uchwale Nr XXII/201/2004 Rady Gminy 
Dopiewo z dnia 29 marca 2004r. usta-
lono następujące stawki opłat rocznych 
za umieszczenie w pasie drogowym 
urządzeń infrastruktury technicznej 
z wyłączeniem urządzeń wodociągo-
wych i kanalizacyjnych niezwiązanych 
z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego za zajęcie 
1m2 powierzchni pasa drogowego drogi 
zajętej przez zrzut poziomy urządzeń:
-  na obiekcie inżynierskim (np.: most, 

przepust, kładka itp.) - 200 zł,

XIIV sesja - uchwały 

Na XIV sesji Rady Gminy Dopiewo, 
która odbyła się 28 października 2019 r., 
radni podjęli 9 uchwał.

Uchwała Nr XIV/168/19 w sprawie 
ustalenia szczegółowych zasad po-
noszenia odpłatności za pobyt w 
schronisku dla osób bezdomnych 
z usługami opiekuńczymi oraz w 
schronisku dla osób bezdomnych 
pomimo nie świadczenia w nim usług 
opiekuńczych lub specjalistycznych 
usług opiekuńczych.

Uchwała Nr XIV/169/19 w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXII/201/2004 
Rady Gminy Dopiewo z 29 marca 
2004 r. zmienionej uchwałą nr 
L/404/2006 Rady Gminy Dopiewo 
z 27 lutego 2006 r. w sprawie ustale-
nia stawek opłat za zajmowanie pasa 
drogowego dróg gminnych na cele 
niezwiązane z potrzebami zarządza-
nia drogami lub potrzebami ruchu.

Uchwała Nr XIV/170/19 w sprawie 
wprowadzenia regulaminu korzy-
stania z terenu rekreacyjnego w 
Dąbrówce przy ul. Komornickiej.

Uchwała Nr XIV/171/19 w sprawie 
nadania nazwy ulicy Arnikowa w 
Gołuskach.

Uchwała Nr XIV/172/19 w sprawie 
nadania nazwy ulicy Lubczykowa 
w Gołuskach.

Uchwała Nr XIV/173/19 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla 
Gminy Stęszew.

Uchwała Nr XIV/174/19 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr III/33/18 Rady 
Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 
2018r. w sprawie uchwały budżetowej 
Gminy Dopiewo na 2019 r.

Uchwała Nr XIV/175/19 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 2019-2028.

Uchwała Nr XIV/176/19 w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXII/311/16 
Rady Gminy Dopiewo  z 26 wrze-
śnia 2016 r. w sprawie określenia 
stawek podatku od nieruchomości 
i zwolnień w tym podatku. 

DG
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-  poza obiektami mostowymi - 30 zł.
W stosunku do aktualnie obowią-

zującego stanu prawnego, po zmianie 
uchwała ustala stawki opłat rocznych 
za umieszczenie w pasie drogowym 
urządzeń infrastruktury technicznej, 
niezwiązanych z potrzebami zarzą-
dzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego dla urządzeń związanych z 
siecią i przyłączami światłowodowymi, 
za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogo-
wego drogi zajętej przez zrzut poziomy 
urządzeń w wysokości 15 zł.

Wyszczególnienie stawki opłaty za 
zajmowanie pasa drogowego dróg gmin-
nych na cele niezwiązane z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ru-
chu drogowego dla urządzeń związanych 
z siecią i przyłączami światłowodowymi, 
spowodowana jest rekomendacją Mi-
nistra Cyfryzacji, która odnosi się do 
eliminacji barier przy budowie sieci 
szerokopasmowych. Ustalenie stawki 
rocznej opłaty za zajęcie 1m2 powierzchni 
pasa drogowego w wysokości 15,00 zł, 
za umieszczenie urządzeń  związanych 
z siecią i przyłączami światłowodowymi 

ma zachęcić do realizacji projektów w 
ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa. 

Regulamin placu
Radni wprowadzili regulamin korzy-

stania z terenu rekreacyjnego w Dąbrów-
ce przy ul. Plac Szlaku Bursztynowego. 
Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 
1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym Rada Gminy ustala zasady i 
tryb korzystania z gminnych obiektów i 
terenów użyteczności publicznej. Tereny 
rekreacyjne będące własnością gminy, 
stanowią obiekty użyteczności publicz-
nej, są one kompleksowo wyposażone i 
pełnią funkcję rekreacyjno - wypoczyn-
kową dla dzieci i dorosłych mieszkań-
ców gminy. Wprowadzenie regulaminu 
ma na celu ustalenie zasad właściwego 
korzystania oraz zapewnienie porządku 
i bezpieczeństwa.

Podatek  
od nieruchomości

Rada zmieniła uchwałę w sprawie 
określenia stawek podatku od nieru-

chomości i zwolnień w tym podatku. 
Podwyższeniu uległy stawki dwóch 
podatków:
-  od budynków mieszkalnych z 0,73 zł 

na 0,75 zł – skutek do budżetu – około 
34 000 zł rocznie,

-  dla gruntów pozostałych z 0,35 zł na 
0,37 zł – skutek do budżetu – około 
116 000 zł rocznie.

Na Żródełko
Tak jak co roku radni udzielili pomocy 

finansowej dla Gminy Stęszew, z przezna-
czeniem na dofinansowanie utrzymania 
w 2020 roku terenu wokół „Źródełka 
Żarnowiec” w wysokości 13.400 zł.

Ponadto Rada dokonała zmian  
w uchwale budżetowej i wieloletniej 
prognozie finansowej oraz podjęła  
2 uchwały związane z nazewnictwem ulic.

Damian Gryska,  
Biuro Rady Gminy Dopiewo

Fot. A. Mendrala

Najlepszy w Wielkopolsce 
Urząd Pracy. 

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu 
otrzymał główną nagrodę i tytuł „Lidera 
aktywizacji osób młodych” w konkursie 
organizowanym od 2017 r. przez Fun-
dację Promocji Inicjatyw Społecznych 
POLPROM. Nie po raz pierwszy jednostka 
ta została nagrodzona na arenie ogólno-
polskiej. W tym konkursie laur zdobyła 
po raz trzeci. 

O tytuł lidera walczyły instytucje 
rynku pracy z całego kraju, zarówno z 
sektora publicznego, jak i prywatnego. 
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu 
został nagrodzony jako jedyny urząd z 
Wielkopolski. To świetna wiadomość 
dla mieszkańców zarówno miasta, jak 
i całego powiatu, którym służy wspar-
ciem poznański PUP.

Naszą jednostkę doceniono za sku-
teczne wspieranie młodych ludzi na 

Porozmawiajmy o Powiecie …
rynku pracy, zwiększenie przystępno-
ści informacji poprzez wykorzystanie 
mediów społecznościowych oraz dosto-
sowanie języka przekazu do oczekiwań 
osób młodych.

To istotne zważywszy, że Powiat 
poznański od lat stawia na jakościowe, 
nowoczesne kształcenie ponadpodsta-
wowe. Zależy nam, aby wysoko wykwali-
fikowani absolwenci wchodzili na rynek 
pracy, który rozumie ich potrzeby, mówi 
ich językiem i zachęca do poszukiwania 
zatrudnienia bądź dalszego podnoszenia 
przydatnych kompetencji. Zainicjowany 
przez PUP program „Stop! Młodzież bez 
pracy” był wyrazem takiej troski. 

Nagrodzony projekt skierowany 
jest do osób do 30 roku życia i oferuje 
m.in. warsztaty poprawnego tworzenia 
dokumentów aplikacyjnych, technik 
autoprezentacji podczas rozmów kwa-
lifikacyjnych, zagadnień związanych 
z motywacją do podejmowania pracy, 
czy zasad działania sieci europejskich 
służb zatrudnienia oraz bezpiecznego 
poszukiwania zarobku za granicą. Tak-
że uczniowie i studenci mogą otrzymać 
wsparcie profesjonalnego doradcy, który 
pomoże w wyborze ścieżki zawodowej. 
Słowem, stanowi nowoczesne narzędzie 
zapobiegania bezrobociu wśród młodych 
ludzi. 

210 tys. zł na nagrody i 
stypendia 

Ponad 100 uczniów ze szkół prowa-
dzonych przez Powiat Poznański otrzy-
mało Nagrody Starosty Poznańskiego i 
stypendia Rady Powiatu w Poznaniu. Z 

radością i dumą wręczałem na minionej 
sesji Rady Powiatu wyróżnienia tym nie-
zwykłym, energicznym i utalentowanym 
młodym ludziom.

Przeznaczyliśmy na ten cel 190 tys. 
zł, a każdy wyróżniony będzie w roku 
szkolnym 2019/2020 otrzymywał 250 
zł netto miesięcznie. Ewenementem na 
skalę krajową jest fakt, że za osiągnięcia 
w nauce nagradzamy również młodzież 
ze szkół branżowych. Pieniądze trafiają 
do uczniów, którzy w poprzednim roku 
szkolnym uzyskali średnią ocen co naj-
mniej 5,0. Systematyczna praca, wsparcie 
ze strony rodziców oraz nauczycieli jak 
widać owocują. Niewątpliwie również 
dobre warunki kształcenia, nowoczesne 
wyposażenie sal lekcyjnych, czy przy-
szkolna infrastruktura sportową, sprzy-
jają osiąganiu doskonałych wyników. 

Placówką, która wyróżniła się pod 
względem liczby stypendystów, jest 
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Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja 
Kopernika w Puszczykowie. Jest ich 19! 
Natomiast Maja Hipś z Zespołu Szkół w 
Kórniku może pochwalić się najwyższą 
średnią – 5,75. 

Od kilku już lat przyznajemy nagrody 
młodym ludziom, którzy odnoszą suk-
cesy w sferze naukowej, społecznej czy 
kulturalnej. Na ten cel przeznaczyliśmy 
łącznie 22 tys. zł – zasilą one konta 25 
laureatów. Czwórka z nich, która wy-
różniła się w konkursach sportowych 
o zasięgu międzynarodowym i ogólno-
polskim, zgodnie przyznaje, że otrzyma-
ne pieniądze umożliwią im wyjazdy na 
kolejne zawody. 

Niecodzienne spotkanie
Miałem ostatnio przyjemność uczest-

niczyć w innym wyjątkowym spotkaniu. 
Na zaproszenie Poznańskiego Centrum 
Inicjatyw Rodzinnych wziąłem udział w 
projekcie „Czytam i Czuję”. Znalazłem się 
w gronie znanych osobistości, które co 
tydzień czytają dzieciom z poznańskich 
przedszkoli ulubione książki ze swego 
dzieciństwa.

Ja zdecydowałem się na bardziej 
współczesne książki – uprzednio jednak 
przetestowaną na innych odbiorcach. 
Były to „Kicia Kocia i witaminowe przyję-
cie” Anity Głowińskiej oraz „Koala, który 
się trzymał” autorstwa Rachel Bright. 
Maluchy z entuzjazmem zaaprobowały 
mój wybór. Grupa z Przedszkola nr 68 w 

Poznaniu słuchała z otwartymi uszami, 
a bywało, że i buziami. Po lekturze dzieci 
chętnie wdały się w dyskusję o bohate-
rach historii, a potem wzięły udział w 
warsztatach artystycznych.

To już V edycja projektu, który cieszy 
się ogromnym zainteresowaniem naj-
młodszych. Do końca pierwszej połowy 
tego roku w przedsięwzięciu uczestniczy-
ło ponad 2550 dzieci i 139 czytających. 

Tomasz Łubiński,  
Wicestarosta Poznański 

Fot. Arch. Starostwa Powiatowego. 
Zachęcam do odwiedzania strony: 

www.powiat.poznan.pl

Dziczeją nam polityczne obyczaje. 
Język staje się coraz bardziej grubiański, 
mnożą się chamskie personalne ataki, 
wielu publicznie wypowiadających się 
nie liczy się ze słowami. Dobrze, że przy-
najmniej się nie ukrywają. Nie brakuje 
przecież takich, co atakują po kryjomu, 
anonimowo.

Od 1990 roku działam publicznie. 
Znalazłem się w samorządzie, wybrano 
mnie wójtem. Zauważam, jak bardzo 
od tamtego czasu zmienił się język 
wypowiedzi. Co kiedyś było nie do po-
myślenia, dziś już właściwie niewielu 
bulwersuje. Brak kultury to zjawisko 
już prawie naturalne. Kiedy dochodzi do 
dyskusji między politykami z przeciw-
stawnych obozów, osiąga ona najniższe 
poziomy. To nie jest wymiana poglądów, 
ale wzajemne obrażanie się. Nazwiska 
dopuszczających się tego polityków (w 
tym kobiet!) można długo wymieniać.

Co najgorsze, dzieje się to w stolicy. 
To tam działają osoby najlepiej znane z 
języka nienawiści. To stamtąd chamstwo 
rozprzestrzenia się na niższe poziomy, 
stopniowo opanowuje samorząd. Trzeba 
przyznać, że u nas nie jest jeszcze z tym 
najgorzej, jeżeli dotyczy wypowiedzi pod 
własnym nazwiskiem. Znacznie gorzej 
dzieje się, gdy ktoś występuje pod pseu-
donimem „artystycznym”. Namnożyło 

Hejter w kominiarce
nam się wszelakich blogów, gdzie auto-
rzy podpisujący się nickami nie krępują 
się w wypowiadaniu słów, których nie 
użyliby pod nazwiskiem.

Nie każdy musi się ze wszystkimi 
zgadzać. Każda publiczna działalność 
może, a nawet powinna być poddana 
ocenie. Każdy polityk, każdy działacz 
społeczny chętnie usłyszy, co ludzie są-
dzą na temat jego działalności, wskażą 
mu niedociągnięcia, zareagują na błę-
dy, podpowiedzą ciekawe rozwiązania, 
przedstawią swoje stanowisko. Nie wolno 
jednak wypowiadać opinii żenujących, 
wręcz chamskich, i to anonimowo. Tak 
niestety się dzieje, zjawisko to jest co-
dzienne, daje się we znaki na najniższym 
poziomie samorządów.

Administratorzy stron interne-
towych, liczący na zainteresowanie 
odbiorców, dopuszczają możliwość 
wypowiadania się na każdy temat. Każ-
dy, kto się zaloguje i wybierze sobie dla 
niepoznaki nick, może wypisywać, co 
mu się żywnie podoba. Nie ma granic. 
Wolna amerykanka. Wszystkie chwyty 
dozwolone. Można obrazić każdego, za-
rzucić mu niestworzone rzeczy, zmieszać 
z błotem. Najczęściej obraża się osoby 
działające publicznie, bo są one rozpo-
znawalne, biorą odpowiedzialność za 
podejmowane decyzje – burmistrzów, 
wójtów, radnych. Takim ludziom dołożyć 
najłatwiej. Są bezbronne. W przeciwień-
stwie do takiego blogera, swoją pracę 
firmują nazwiskiem.

Takie postępowanie niczym nie różni 
się od tego, co robi pospolity bandyta. 
Chce zrobić komuś krzywdę, ale nie 
zostać rozpoznanym, więc ubiera ko-
miniarkę. Kto najczęściej zostaje ano-
nimowym opluwaczem? Ktoś, komu 
nic w życiu nie wychodzi. Powodują 
nim kompleksy. Nie może ścierpieć, że 
innym coś się udaje, że są szanowani, 
wybierani w wyborach. Kto się decydu-
je na publiczną działalność powinien 
być odporny na takie ataki. Są jednak 

granice. Gdy opluwa się osobę bardziej 
wrażliwą, może dojść do tragedii. Kto 
liczy na rzeczową krytykę, nie zawsze 
spodziewa się, że zostanie obmówiony, 
obrażony, posądzony. Bywa, że fałszywe 
świadectwo przeciw bliźniemu swemu 
po kryjomu rzucają wzorowi katolicy, 
kierujący się moralnością, oficjalnie i 
głośno mówiący o moralności, warto-
ściach chrześcijańskich i patriotyzmie.

Co ciekawe, na wielu blogach można 
znaleźć osoby znające się na wszystkim. 
Istnych ekspertów. Wypowiadają się na 
temat ochrony środowiska, inwestycji, 
oświaty, komunikacji. Wiedzą najlepiej 
i chcą się z ludźmi własnymi przemy-
śleniami podzielić. Szkoda, że trudno 
przychodzi im klecenie zdań w ojczystym 
języku, popełniają żenujące błędy. Nie 
przejmują się tym. Niczym nie ryzyku-
ją, za nic nie odpowiadają, bo atakują 
z ukrycia. Tchórzliwie zwymyślają ko-
goś, kto musi podjąć trudne niekiedy 
decyzje, wziąć pod uwagę różne uwa-
runkowania. Bywają sytuacje, że brakuje 
rozwiązań idealnych dla wszystkich, a 
jakieś działania trzeba podjąć. Wtedy nie 
ma zmiłuj – można zostać obrzuconym 
błotem przez jedną lub drugą stronę, 
albo i przez obie.

Wydaje się, że hejtera łatwo jest na-
mierzyć, pociągnąć do odpowiedzialno-
ści. To jest do zrobienia, były już takie 
przypadki. Znane osoby identyfikowały 
i publicznie przedstawiały tych, co ich 
obrażali. Nie jest to jednak procedura 
prosta i szybka. Trzeba włożyć sporo 
wysiłku, by wydobyć IP komputera, 
skierować sprawę do sądu. Wiemy, jak 
sądy działają. Ich tak zwane reformowa-
nie, czyli upartyjnianie nie ma na celu 
usprawnianie, więc na wyrok czeka się 
coraz dłużej. Ktoś, kto został obrażony 
i domaga się sprawiedliwości może w 
nerwach i w poczuciu krzywdy czekać 
na ukaranie sprawcy dwa, trzy lata.

Niedawno można było kupić telefon 
komórkowy na kartę, nie przypisaną 
formalnie do nazwiska. Korzystając z 
nich wielokrotnie wszczynano fałszywe 
alarmy, informowano o bombach pod-
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kładanych w szpitalach, na lotniskach, 
w urzędach. Jakoś udało się to opano-
wać, nikt nie może liczyć na bezkarne 
doprowadzenie do ewakuacji szkoły, 
czy dworca. W podobny sposób trze-
ba postąpić z komputerami. Internet, 
nie tylko moim zdaniem, nie powinien 
pozostawać poza kontrolą. Trzeba móc 
łatwo zidentyfikować osoby czyniące zło. 
Obrażające nie tylko polityków, ale i 
wymienianych z nazwiska pracowni-
ków urzędów, zaszczuwających ich. Nie 

wolno tego tolerować, jeśli mamy żyć w 
cywilizowanym państwie.

Gdyby raz, czy drugi zrobić pokazo-
wą akcję, zidentyfikować internetowego 
tchórza (co technicznie jest możliwe), 
zmusić do przeproszeń, kazać zapłacić 
karę, być może zniechęciłoby to innych 
do opluwania. Służby powinny działać 
sprawniej, a sądy warto zreformować 
nie uzależniając ich od rządzących 
polityków. Kto jak kto, ale działające 
publicznie osoby, m.in. w samorządach 
powinny być tego świadome. Tymcza-

sem zdarza się, że w niektórych gmi-
nach radni zakładają blogi, administrują 
nimi, zachęcają do atakowania swych 
przeciwników. Dobrze by było pamiętać 
o takich metodach uprawiania polityki 
przy kolejnych wyborach.

Andrzej  Strażyński
Przewodniczący  

Komisji Komunikacji,
Budownictwa i Infrastruktury 

w  Radzie Powiatu Poznańskiego

Spółka PKS Poznań S.A. miała upaść. 
Ciąg zdarzeń, jaki miał miejsce w tej 
spółce w ostatnich latach jednoznacz-
nie wskazuje na to, w jakim kierunku 
zmierzał dotychczasowy właściciel spółki 
– Miasto Poznań. Gdy Miasto Poznań 
przejmowało PKS, był on spółką sta-
bilną, z rozbudowaną siecią połączeń. 
W marcu 2019 r. prezydent Poznania 
Jacek Jaśkowiak z dnia na dzień ogłosił 
likwidację spółki – wtedy samorządy, 
po których terenie PKS jeździł (w tym 
Powiat Poznański), słusznie zaprotesto-
wały. Prezydentowi zależało jednak na 
jak najszybszym pozbyciu się PKS-u, 
stąd szybki tok prac, dziesiątki rozmów i 
uzgodnień. Wobec skrajnie nieodpowie-
dzialnego zachowania Miasta Poznań, 

Ratunek dla PKS-u
samorządy wokół stolicy Wielkopolski 
zachowały się odpowiedzialnie.

Efektem tego było podjęcie przez 
Radę Powiatu Poznańskiego na sesji 
25 września 2019 r. uchwały w sprawie 
zgody na zawarcie porozumienia przez 
Powiat Poznański z innymi powiatami 
zainteresowanymi utrzymaniem PKS-u 
i Miastem Poznań, do którego PKS bę-
dzie wjeżdżał. Tym samym postawiono 
pierwszy krok w kierunku utworzenia 
związku powiatowo-gminnego, który 
odpowiadać będzie za przewozy auto-
busowe na terenie Metropolii Poznań.

Rozbudowana sieć połączeń autobu-
sowych jest uzupełnieniem dla połączeń 
kolejowych. Uruchomiona w 2018 r. Po-
znańska Koleń Metropolitalna i wzrost 
liczby połączeń kolejowych, jak widać 
to dziś, w znaczący sposób zachęciła 
mieszkańców do korzystania z tego 
środka transportu. Likwidacja PKS-u 
stworzyłaby białe plamy komunikacyj-
ne na mapie Wielkopolski. Likwidacja 
połączeń autobusowych, zwłaszcza tam, 
gdzie nie ma kolei, uderza w pierwszej 
kolejności w mieszkańców, którzy mają 
utrudniony, a niekiedy wręcz uniemożli-
wiony kontakt z innymi miejscowościami. 
Likwidacja połączeń autobusowych to 
także krok w kierunku nierównomier-
nego rozwoju gmin, gdzie zwycięzcami 
są te gminy, które są w zasięgu połączeń 
kolejowych. Zastanowić się w tym miej-
scu warto nad logiką takiego kroku ze 
strony Prezydenta Poznania. Likwidacja 
zbiorowego środka transportu, który do 

miasta dziennie dowoził tysiące osób, 
spowoduje wzrost liczby samochodów, 
które do Poznania wjadą. Jak się to ma 
do podnoszonych przez Prezydenta Po-
znania w 2015 r. planów utrudniania 
mieszkańcom podpoznańskich gmin 
dojeżdżania do miasta prywatnymi 
samochodami?

Ratowanie PKS-u uważam za słusz-
ne, jednak należy podkreślić, że wiązać 
się ono będzie dla mającego powstać 
związku powiatowo-gminnego, którego 
liderem jest Powiat Poznański, z wielo-
ma trudnościami. Władzom Powiatu za 
podjęcie tych działań należą się słowa 
uznania. Likwidować jest łatwo, odbu-
dować zawsze trudniej.

Niepodległej
W listopadzie szczególnie upamięt-

niamy rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Z tej okazji końcowy 
fragment wiersza Kazimierza Olenderka, 
mieszkańca gm. Dopiewo, pt. Droga do 
wolności:
„Jarzmo ucisku zostało zwyciężone
Polska wróciła na map Europy stronę
Brońmy granic ojczystego domu
Nie pozwólmy zabrać go już nikomu
Bóg honor ojczyzna w walce przyświecało
W imię tych słów krew się przelewało
Każde pokolenie niech o tym pamięta
Życie dla tych wartości to rzecz jest 

święta”.

Paweł Ratajczak
Wiceprzewodniczący Rady 

Powiatu Poznańskiego

Dom Pomocy Społecznej w Lisów-
kach został laureatem pierwszej edycji 
konkursu „Laur Seniora” na Między-
narodowych Targach Poznańskich. 
Gratulujemy!

UG 

DPS Lisówki 
z Laurem
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inwestycje

Schronisko dla bezdomnych psów i 
kotów za 1,5 mln zł powstaje w Dopie-
wie przy ul. Trzcielińskiej. Wcześniej 
istniało jedynie w tym miejscu przy-
tulisko. Oddanie placówki nastąpi w 
tym roku. Nowoczesna infrastruktura 
zapewni lepsze warunki zwierzętom 
dotkniętym przez los, a gminie Dopie-
wo pozwoli na oszczędności związane 

Nowe schronisko w Dopiewie

z brakiem konieczności transportowa-
nia zwierząt do schronisk oddalonych 
o kilkadziesiąt kilometrów. Budynek 
schroniska ma powierzchnię 122 m². 
Na miejscu jest gabinet zabiegowy, ma 
39 boksów dla psów (11 dla psów dużych 
i 27 dla małych). Użytkowany wcześniej 
przez przytulisko kontener został za-
adoptowany dla kotów, stwarzając im 

komfortowe warunki pobytu. Placówka 
spełnia wszelkie wymagania określone 
przepisami dla tego typu placówek Pro-
jekt schroniska został skonsultowany 
z Powiatowym Lekarzem Weterynarii 
i  Fundacją Głosem Zwierząt. 

AM, fot. Michał Juskowiak

Do końca maja 2020 r. potrwają robo-
ty na ul. Akacjowej w Dopiewie. Umowa 
z wykonawcą na budowę odcinka drogi 
o długości ok. 189 m została podpisa-
na 31.10.2019 r. Oprócz tego powstanie 
nowy chodnik i kanalizacja deszczowa, 
przebudowana zostanie ul. Więckow-
ską w zakresie przełożenia chodnika o 

Budowa Akacjowej w Dopiewie

długości ok. 114 m. Wartość umowna 
prac: 437 730,43 zł. Wykonawcą prac 
jest Zakład Usług Komunalnych Sp. 
z o.o. w Dopiewie. Na zadanie Gmi-
na Dopiewo uzyskała dofinasowanie 
z Funduszu Dróg Samorządowych w 
kwocie 185.874 zł (umowa na dofinan-

sowanie została podpisana 28.10.2019 
r. w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Poznaniu).

Aleksandra Rutyna,  
Kierownik Referatu  

Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Fot. Michał Juskowiak

Prace na ul. Berłowej w Dąbrówce 
rozpoczęły się 12.11.2019 r. W ramach 
zadania zostanie wykonana droga o 
długości 310 m, wraz z chodnikiem z 
betonowej kostki brukowej, oświetle-
niem drogowym i kanalizacją deszczową. 
Umowa z wykonawcą została podpisana 
31.10.2019 r.

Berłowa będzie jak nowa

Termin realizacji robót określony 
został do 30.06.2020 r. Wartość inwe-
stycji: 725 700 zł. Wykonawcą prac jest 
RDR sp. z o.o. z Czerwonaka.

Na zadanie Gmina Dopiewo uzy-
skała dofinasowanie ze środków Fun-
duszu Dróg Samorządowych w kwocie 
361.312 zł (umowa na dofinansowanie 

została podpisana 9.10.2019 r. w siedzibie 
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Poznaniu).

Aleksandra Rutyna,  
Kierownik Referatu Inwestycji  

i Gospodarki Komunalnej
Fot. Michał Juskowiak
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inwestycje / informacje gminne

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

Mając na uwadze uspokojenie ruchu 
drogowego i zwiększenie bezpieczeństwa, 
na początku grudnia zostanie zmieniona 
organizacja ruchu na ul. Pasjonatów w 
Dąbrowie. Od ul. Szkolnej do ul. Pia-
skowej będzie obowiązywał ruch dwu-
kierunkowy, tak jak dotychczas. Od ul. 

Zmiana organizacji ruchu w Dąbrowie  
na ul. Pasjonatów 

Piaskowej do ronda przy węźle Dąbrówka 
/ Skórzewo wprowadzony zostanie ruch 
jednokierunkowy w stronę południo-
wą. Wydzielony zostanie również pas 
pieszo-jezdni. Na całym odcinku drogi 
będzie obowiązywać ograniczenie pręd-
kości do 30km/h. Zastosowane zostaną 

również elementy uspokojenia ruchu w 
postaci wyspowych spowalniaczy. Pro-
simy o ostrożność i zawracanie uwagi 
na oznakowanie.

Aleksandra Rutyna

Na ul. Granicznej oraz w części na ul. 
Szkolnej w Dąbrowie zostały przeprowa-
dzone prace remontowe polegające na 

Kilometr Granicznej w Dąbrowie

ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej 
o długości ok. 1 km i szerokości 5,50 m.

UG

Od poniedziałku 18 listopada 2019 r. 
zostały wprowadzone zmiany w rozkła-
dzie jazdy autobusów linii nr 703 i 716. 
To odpowiedź Urzędu Gminy Dopiewo 
na sugestie otrzymane od mieszkańców. 
Gmina Dopiewo stara się dostosowywać 

703 i 716 – inaczej
rozkłady do potrzeb większości pasaże-
rów. Zmiany dostępne są za pośrednic-
twem strony gminnej: www.dopiewo.
pl/rozklady-jazdy.

UG
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informacje gminne

Gmina Dopiewo przeznaczyła do 
sprzedaży 12 działek budowlanych, po-
łożonych w atrakcyjnych lokalizacjach 
w Zakrzewie o powierzchni od 650 do 
1493 m2. Cena za 1 m2 wynosi od 189 
do 220 zł + VAT (23%). 

Zapraszamy do udziału w przetar-
gach. Ogłoszenie o przetargu ukaże 
się po koniec grudnia bieżącego roku. 
Przetargi ustne nieograniczone odbędą 
się pod koniec stycznia 2020 r. w sali 
nr 103 Urzędu Gminy w Dopiewie, ul. 
Leśna 1c. 

Szczegółowe informacje można uzy-
skać pod numerem telefonu 618 906 397 
lub w Biuletynie Informacji Publicznej 
Gminy Dopiewo (dział z ogłoszeniami).

Magdalena Łączkowska,  
Referat Planowania  

Przestrzennego  
i Ochrony Środowiska

Kup działkę od Gminy i zbuduj dom

Nadleśnictwo Konstanty-
nowo informuje, że w dniach 
od 25.11 do 20.12.2019 r. 
prowadzone będą prace 
związane z wycinką drzew 
niebezpiecznych  w celu 
przebudowy istniejącego 
pasa drzew wzdłuż drogi 
powiatowej w Zakrzewie.

Docelowo w  2021 r. 
wytworzony zostanie nowy 
drzewostan, poprzez posa-
dzenie gatunków liściastych 
drzew i krzewów odpornych 
na wiatry i gwałtowne zja-
wiska atmosferyczne.

Wycinka będzie miała 
miejsce w Zakrzewie przy 
ul. Długiej - na wylocie 
w kierunku Dąbrówki, przed 
wjazdem na rondo - po lewej 
i prawej stronie ulicy.

Tekst i graf.  
Nadleśnictwo  

Konstantynowo

Wycinka drzew niebezpiecznych

Bądź na biażąco
wejdź na:

dopiewo.pl
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bezpieczeństwo

Gmina Dopiewo planuje złożenie 
wniosku o dofinansowanie unieszko-
dliwiania lub poddania odzyskowi: folii 
rolniczych, siatki i sznurka do owijania 
balotów, opakowań po nawozach oraz 
opakowań typu „big bag”.

W przypadku zainteresowania, pro-
simy o dostarczenie do Urzędu Gminy 
Dopiewo zgłoszenia:
 -  emailem na adres zbigniew.kobiela@

dopiewo.pl lub 
-  wysłanie pocztą tradycyjną lub 

złożenie osobiste – adres: Urzędu 

Unieszkodliwimy lub poddamy odzyskowi
Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-
070 Dopiewo.
Kompletne zgłoszenie powinno za-

wierać następujące informacje:
• imię i nazwisko,
• adres,
• nr telefonu,
• rodzaj odpadu, wraz z szacunko-

wą ilością w kg: folia czarno biała, 
siatka, sznurek, folia agrostretch po 
balotach biała, „big bag” po nawozie), 

• zgodę na przetwarzanie danych oso-
bowych w celu realizacji zadania 

polegającego na wstępnej inwen-
taryzacji, a następnie unieszkodli-
wianiu odpadów lub poddaniu ich 
odzyskowi.

Więcej informacji na temat programu 
można znaleźć na stronie: http://www.
nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/
srodki-krajowe/programy-priorytetowe/
usuwanie-folii-rolniczych/nabor-2019/

Zbigniew Kobiela,  
Referat Planowania  

Przestrzennego  
i Ochrony Środowiska

Strażnicy gminni interweniowali w 
październiku 374 razy. Najwięcej wśród 
nich było kontroli porządkowych - 131 
(w tym: spalania odpadów, numerów 
porządkowych posesji, podłączeń do 
kanalizacji). Niewiele mniej było kon-
troli bezpieczeństwa przy placówkach 
oświatowych i obiektach komunalnych 
– 121. Poza tym odbywały się kontrole 
ruchu drogowego –  71 (parkowania i 
zajęcia pasa drogowego) i  interwencje 
związane ze zwierzętami – 51.                                                                                                           

Kronika Straży Gminnej w Dopiewie
Wybrane interwencje 
8.10.2019 – Palędzie, ul. Malinowa: 

zabrudzenie nawierzchni jezdni 
przez pojazdy z pobliskiej budowy; 
osobę odpowiedzialną ukarano 
mandatem, nakazano wyczyszcze-
nie nawierzchni.

15.10.2019 – Dopiewo, ul. Leśna: ustalono 
i ukarano mandatem właściciela psa 
błąkającego się po Dopiewie.

28.10.2019 – Konarzewo, ul. Kwiato-
wa: ustalono i ukarano mandatem 
sprawcę uszkodzenia jezdni.

30.10.2019 – Dopiewo, ul. Leśna: ustalo-
no i ukarano mandatem właściciela 
psa błąkającego się po Dopiewie.

Jacek Olejniczak, Komendant 
Straży Gminnej w Dopiewie

W ogniu
Strażacy zostali wezwani do kilku 

pożarów domów i mieszkań i je ugasili: 
w Więckowicach przy ul. Gromadzkiej 
(7.10), w Buku przy ul. Dobieżyńskiej 
(7.10), w Zborowie przy ul. Plażowej 
(9.10). ), w Konarzewie na ul. Szkolną 
(22.10). Pokonali ogień, który trawił 
warsztat w Zakrzewie przy ul. Długiej 
(14.10), samochód dostawczy w Dąbro-
wie na ul. Szkolnej (30.10), kombajn 
zbożowy w Chomęcicach przy ul. Po-
znańskiej (29.10), śmietnik w Skórzewie 
na os. Grunwaldzkim (4.10) i gałęzie w 
Dąbrowie przy ul. Szkolnej i Bukowskiej 
(21.10). 

Pięciokrotnie wyjeżdżali do fałszy-
wych alarmów, które wszczynały wadli-
wie działające systemy firm w Zakrzewie 
(4x 5, 15, 26, 29.10) oraz w Wysogotowie 

Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej

(23.10); warto systematycznie przepro-
wadzać przeglądy takich systemów, żeby 
nie blokować wozów strażackich, które 
mogą być potrzebne w innym miejscu.

Na drogach
Druhowie z jednostek OSP działa-

jących na terenie Gminy Dopiewo – z 
Dopiewa, Palędzia i Zakrzewa pomagali 
poszkodowanym w kilku zdarzeniach, 
do jakich dochodziło w październiku na 
drogach. Wypadek dwóch aut osobowych 
miał miejsce w Dąbrówce na skrzyżo-
waniu ul. Poznańskiej i ul. Malinowej 
(13.10). Dwa samochody uczestniczyły 
w kolizji w Więckowicach na drodze wo-
jewódzkiej 307 (18.10). Strażacy zostali 

wezwani do wypadku, do którego 
miało dojść na 147 km autostrady A2, 
jadąc w kierunku Świecka (26.10) - po 
sprawdzeniu trasy między Gołuska-
mi a Bukiem, strażacy nie znaleźli 
śladów zdarzenia. 

Gniazda os 
Gniazda owadów błonkoskrzy-

dłych usuwali - w Palędziu przy ul. 
Lubczykowej (5.10), w Skórzewie przy 
ul. Kwiatowej i ul. Cytrynowej (2x 
5.10), w Dopiewcu przy ul. Promyk 
(8.10), Dąbrowie przy ul. Botanicznej 
(11.10) i Skórzewie przy ul. Arbuzo-
wej (14.10).

Inne
Dwukrotnie ochotnicy z Gminy Do-

piewo pomagali pogotowiu ratunkowemu 
przy prowadzeniu akcji ratunkowej - w 
Skórzewie (5.10) i Sierosławiu (17.10). 
Zabezpieczali wydarzenia – m.in. „Du-
athlon Żarnowiec”(26.10). Ćwiczyli 
również prowadzenie akcji ratunkowej 
i ewakuację w Domu Pomocy Społecznej 
w Lisówkach (15.10).

AM, współpraca TŁ, BS, WD, KP, 
Fot. Arch. OSP Dopiewo  

i OSP Palędzie
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bezpieczeństwo / gospodarka odpadami

Komisariat Policji w Dopiewie odno-
tował w październiku 2019 r. następujące 
wydarzenia:

Nietrzeźwi kierujący
• 5.10.2019 - Gołuski – 0,70 mg/l,
• 9.10.2019 - Gołuski – 0.99 mg/l,
• 31.10.2019 - Gołuski – 1,76 mg/l. 

Kradzieże
• 11.10.2019 – Konarzewo: kradzież 

agregatów tynkarskich,
• 14.10.2019 – Dąbrówka, MOP: kra-

dzież paliwa i płynu adblue,
• 17.10.2019 – Palędzie: kradzież mo-

toroweru, rocznik 2019, 
• 18.10.2019 – Dąbrowa: kradzież 

zderzaków, 

Kronika Policyjna • 22.10.2019 – Dąbrówka – sklep  
„Stokrotka”: kradzież telefonu Hu-
awei P20 Pro, 

• 29.10.2019 – Dopiewo: kradzież  
quada, 

• 29.10.2019 – Konarzewo: kradzież 
pojazdu – Mini Cooper, rocznik 2008, 

• 31.10.2019 – Skórzewo: włamanie 
do domu.

st. asp. Przemysław Waliński,  
Kierownik Ogniwa Prewencji  

w Komisariacie Policji w Dopiewie

Uwaga: wchodzą w życie zmiany w 
gospodarce odpadami, które nakładają 
na nas szereg zobowiązań. Związek Mię-
dzygminny „Centrum Zagospodarowa-
nia Odpadów - SELEKT” w Czempiniu 
przypomina i podpowiada.

Zmiany ustawy o czystości i porządku 
w gminach weszły w życie 6 września 
2019 r. (tj. Dz.U. 2019, poz. 2010). Na 
jej podstawie Zgromadzenie Związku 
dokonało zmian w prawie miejscowym. 
Wprowadzony został prawny obowią-
zek segregacji odpadów komunalnych. 
Szczegółowy sposób selektywnego zbie-
rania wybranych frakcji odpadów określa 
Rozporządzenie Ministra Środowiska 
z 29.12.2016 r.( t.j. Dz.U. 2019, poz. 2028).

Bioodpady
Od 1 stycznia 2020 r. wprowadza się 

zbiórkę BIOODPADÓW. Odpady tej nowej 
frakcji będą odbierane wyłącznie z po-
jemników w kolorze brązowym z napisem 
„BIO”. Każdy właściciel nieruchomości, 
zarządca i administrator  ma obowiązek 
wyposażenia nieruchomości - do końca 
2019 r. -  w pojemnik brązowy spełnia-
jący normę EN-840. Zaleca się typowe 
pojemniki do bioodpadów. Z obowiązku 
posiadania brązowego pojemnika zwol-
nieni będą właściciele nieruchomości 
jednorodzinnych posiadający przydo-
mowy kompostownik. W przypadku 
posiadania kompostownika, właściciel 
nieruchomości jednorodzinnej nie będzie 
mógł wystawiać pojemnika brązowego 
służącego do gromadzenia BIODPADÓW

Odbiór  odpadów „BIO” odbywać się 
będzie przez cały rok zgodnie z harmo-
nogramem.

Obowiązywać będzie bezwzględna se-
gregacja odpadów. Kontrolę prawidłowo-
ści segregacji prowadzić będą pracownicy 
firmy odbierającej odpady komunalne. 
W przypadku stwierdzenia nieprawi-
dłowości, na właściciela nieruchomości 
nałożona zostanie kara w drodze decyzji 
administracyjnej przez Zarząd Związ-
ku - w wysokości czterokrotności staw-
ki obowiązującej opłaty. 

Osoby posiadające kompostowniki 
otrzymają w  2020 r. (po wejściu w życie 
nowej deklaracji) ulgę w wysokości opła-
ty.  Zgłoszone kompostowniki będą ewi-

Bioodpady i nowe zasady
dencjonowane i będą podlegać kontroli.

Zgłoszenia
Każdego obowiązuje złożenie nowej 

deklaracji w ciągu 14 dni od zamiesz-
kania domu. Zmiany deklaracji należy 
dokonywać KAŻDORAZOWO w przy-
padku zmiany liczby osób zamieszkałych 
nieruchomość tj. narodziny dziecka, 
przeprowadzki, zgonu do 10-ego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym nastąpiła zmiana.

Właściciel nieruchomości nie może 
złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość 
zobowiązania z tytułu opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi za 
okres wsteczny. Wyjątek stanowi zobo-
wiązanie powstałe w związku ze śmiercią 
mieszkańca -ustawodawca umożliwił 
złożenie deklaracji do 6 miesięcy od 
dnia tego zdarzenia.

Wpłaty należy dokonywać do końca 
miesiąca na konto indywidualne .

Punkt Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych ( PSZOK) służy 
tylko dla mieszkańców nieruchomości 
zamieszkałych. Odpady przyjmowane są 
zgodnie z obowiązującym regulaminem. 
Od 1 stycznia 2020 r. w PSZOK przyj-
mowane będą tzw. odpady medyczne 
z gospodarstw domowych,  powstające 
w wyniku przyjmowania produktów lecz-
niczych w formie iniekcji (mieszkaniec 
samodzielnie wykonuje sobie iniekcje 
np. z insuliny , heparyny) oraz tzw. paski 
z prowadzenia monitoringu substancji 
we krwi.

 Domki letniskowe i re-
kreacyjne

Opłata wnoszona jest w formie 
ryczałtu za rok, bez względu na liczbę 
dni korzystania z danej nieruchomości 
w roku. Płatność na wskazane konto do 
końca czerwca każdego roku.

Od 1 stycznia 2020 r. wysokość opłaty 
ryczałtowej za ww. nieruchomości wy-
nosić będzie 169 zł. Wszyscy właściciele 
tych nieruchomości otrzymają do końca 
roku informację o zmianie stawki.

Obowiązuje segregacja odpadów. 
W przypadku stwierdzenia nieprawi-
dłowości, na właściciela nieruchomości 

zostanie nałożona kara w wysokości czte-
rokrotności stawki obowiązującej opłaty. 
Kara zostanie nałożona w drodze decyzji 
administracyjnej przez Zarząd Związku.

 Nieruchomości mieszane
Deklaracja obejmuje nieruchomość, 

na której znajduje się zarówno mieszka-
nie i sklep lub warsztat, w którym pro-
wadzona jest działalność gospodarcza.

Właściciel nieruchomości ma obo-
wiązek od 1 stycznia 2020 r. złożyć nową 
deklarację dotyczącą części zamieszkałej. 

Na część niezamieszkałą ma obowią-
zek zawrzeć umowę cywilno - prawną 
na odbiór odpadów komunalnych z fir-
mą świadczącą  tego typu usługi, któ-
ra posiada aktualny wpis do Rejestru 
Działalności Regulowanej. Wykaz firm 
dostępny jest na stronie internetowej 
BIP Związku, w zakładce „ochrona śro-
dowiska”.

Nieruchomości nieza-
mieszkałe

Decyzja o wyłączeniu z systemu 
odbioru odpadów komunalnych nie-
ruchomości niezamieszkałych. 

Od  1 stycznia 2020 r. każdy wła-
ściciel, zarządca nieruchomości nieza-
mieszkałej (sklepy, firmy, urzędy, szkoły, 
przedszkola, Domy Pomocy Społecznej, 
hotele itp.) zobowiązany jest  zawrzeć 
umowę na odbiór odpadów komunalnych 
z firmą świadczącą tego typu usługi, któ-
ra posiada aktualny wpis do Rejestru 
działalności regulowanej w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości na terenie 
działania tutejszego Związku. Wykaz 
tych firm dostępny jest na stronie in-
ternetowej BIP Związku, w zakładce 
„ochrona środowiska”.

Właściciele nieruchomości nie-
zamieszkałych będą mieli obowiązek 
okazania umowy i dowodów uiszczania 
opłat. Czynności kontrolne w tym za-
kresie będą prowadzone przez Związek.

Szczegółowy sposób segregacji 
umieszczony jest na stronie interneto-
wej Związku - tutaj oraz na stronach 
każdej z Gmin członkowskich Związku.

Opracowano na podstawie  
materiału nadesłanego 
przez ZM CZO „Selekt”
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Testament warto sporządzić, aby 
uregulować kwestie majątkowe na wy-
padek śmierci, a tym samym, aby uchylić 
spory, które na tle majątkowym mogą 
powstać między naszymi najbliższy-
mi. Tym bardziej, że zawsze możemy 
go zmienić lub odwołać. Zasadą jest, że 
testament może sporządzić, jak i go od-
wołać, jedynie osoba fizyczna, która ma 
pełną zdolność do czynności prawnych 
(osoba pełnoletnia, która skończyła 18 
lat i nie została ubezwłasnowolniona ani 
całkowicie, ani częściowo). 

Testament - czy to sporządzony w 
domu, czy przed notariuszem w kancelarii 
notarialnej, ma tożsamą moc prawną. 
Dziedziczenie odbywa się według spisanej 
w nim ostatniej woli testatora. 

O czym musimy pamiętać 
sporządzając testament? 

Po pierwsze, testament może zawie-
rać rozrządzenie majątkowe na wypadek 

Jak sporządzić ważny testament? 
śmierci tylko jednej osoby. Niedopusz-
czalne są zatem „wspólne” testamenty 
(małżonków, czy osób, które posiadają 
wspólny majątek). Nadto, nie jest do-
puszczalne sporządzenie, uzupełnienie 
i odwołanie testamentu przez ustano-
wionego przedstawiciela. 

Po drugie, konieczne jest, aby testa-
ment został sporządzony w całości od-
ręcznie przez spadkodawcę. Niedopusz-
czalne jest zatem, aby treść testamentu 
spisała inna osoba, a spadkodawca tylko 
opatrzył testament podpisem. Będzie 
on wówczas nieważny. Niedopuszczal-
ne jest także sporządzenie testamentu 
za pomocą pisma maszynowego, tj. na 
komputerze czy maszynie do pisania i 
podpisanie takiego dokumentu odręcznie 
przez spadkodawcę. Takowy testament 
również będzie nieważny. Zatem cała 
treść testamentu, począwszy od daty, 
po miejscowość, tytuł, treść i podpis, 
musi być sporządzona odręcznie przez 
samego spadkodawcę. Ograniczenia te 
służą przeciwdziałaniu sfałszowania tak 
doniosłego w skutkach dokumentu, jakim 
jest testament. 

Po trzecie, testament powinien 
posiadać datę dzienną. Brak daty nie 
powoduje nieważności testamentu. Po-
maga jedynie w określaniu kolejności 
rozporządzeń (jeśli było kilka). Kolejną 
istotną częścią testamentu jest podpis, 
który nie musi być czytelny, ale powinien 
być odręczny. W testamencie możemy 
rozporządzić całym swoim majątkiem na 
wypadek śmierci albo jego częścią. Gdy 
testament dotyczy tylko części majątku, 
wówczas pozostała część jest dziedzi-
czona na podstawie ustawy.

Sposób powołania do 
spadku

 Jeśli chodzi o sposób powołania 
do spadku, to możemy tego dokonać 
na kilka sposobów. 
-  poprzez wskazanie, że cały spadek 

lub określone jego części nabywa 
dana osoba lub osoby. 

-  możemy wskazać, że do całości lub 
części majątku powołujemy daną 
osobę np.  w 1/3 części, a inną w 
części wynoszącej 2/3. 

-  możemy posłużyć się instytucją: 
zapisu lub polecenia. Zapis polega 
na zobowiązaniu spadkobierców 
do przekazania określonej osobie, 
określonego składniku majątku. Z 
kolei polecenie ma na celu zobowią-
zanie określonej osoby do określone-
go zachowania lub znoszenia jakiejś 
sytuacji. 
Sporządzając testament pamiętajmy, 

że nie można powołać spadkobiercy, z 
zastrzeżeniem warunku (np. powołanie 
pod warunkiem ukończenia studio) lub 
terminu. Wszelkie takie rozporządzenia 
(takie zastrzeżenia  w testamencie) są 
nieważne - a jeśli zostanie wykazane, że 
bez nich spadkodawca nie sporządziłby 
testamentu – cały testament może zostać 
unieważniony – w drodze postępowania 
sądowego. 

Marta Ast – adwokat
AST – Adwokaci.  

Kancelaria Adwokacka
www.ast-adwokaci.pl

fot. Arch. M. Ast

- Niewiele gmin oferuje szkolenia 
za darmo. Zawsze byłam z komputerem 
na bakier i to się zmieniło, gdy wzięłam 
udział w szkoleniu – mówi Teresa. – Mia-
łam pewne wątpliwości co do uczestnic-
twa w kursie, bo niby pracuję na kompu-
terze, ale daleko mi było do aktywności w 
mediach społecznościowych – tłumaczy 
Mariusz. – Dzięki temu, że się zapisałem 
na szkolenie, poznałam zasady promocji 
firmy w internecie i wprowadzam je w 
życie – opowiada Tadeusz. – Dotychczas 
byłam gdzieś obok mediów społeczno-
ściowych. Nie rozumiałam, o czym roz-
mawiają koleżanki. Po szkoleniu jestem 
aktywnym użytkownikiem facebook’a i 
odnowiłam znajomości - dodaje Iwona. 
– Obawiałem się, że nie znajdę czasu, 
ale kurs trwa tylko 16 godzin i można 
wybrać dogodny termin – podsumowuje 
Piotr. Ich wszystkich łączy jedno: wzięli 
udział w bezpłatnych szkoleniach zor-

Bezpłatne szkolenia w Dopiewie 
ganizowanych przez 
Gminę Dopiewo, 
dofinansowanych 
w ramach projektu 
grantowego „Pod-
niesienie kompe-
tencji cyfrowych 
mieszkańców wo-
jewództw: wielko-
polskiego i zachod-
niopomorskiego.

Dla kogo?
W szkoleniu 

mogą wziąć udział 
osoby, które ukoń-
czyły 25 rok życia, 
mieszkają na terenie 
województwa wiel-
kopolskiego i nie 
uczestniczyły wcze-

listopad 2019 15



szkolenia / jubileusze

śniej w  szkoleniu w ramach projektu 
„Podniesienie kompetencji cyfrowych 
mieszkańców województw: wielkopol-
skiego i zachodniopomorskiego”.

Czego się można na-
uczyć?

Oferta obejmuje 7 modułów szkole-
niowych: „Rodzic w Internecie”: „Mój 
biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje 
w sieci”, „Działam w sieciach społecz-
nościowych”, „Tworzę własną stronę 
internetową”, „Rolnik w sieci” i „Kul-
tura w sieci”. Liczba szkoleń z danego 
modułu będzie zależała od zadeklarowa-
nego zainteresowania zgłaszających się 
osób. Każdy chętny może wziąć udział 
tylko w jednym szkoleniu.

Jak?
Kursy prowadzone są zarówno w dni 

powszednie jak i w weekendy - w wy-

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyj-
nego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 Osi Priorytetowej nr 

III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działa-
nia szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

miarze 16 godzin z każdego modułu (4 
spotkania po 4 godziny lub 2 spotkania 
po 8 godzin).  Miejscem zajęć będzie sala 
konferencyjna Urzędu Gminy Dopiewo 
lub inna sala na jej terenie. Organiza-
tor zapewnia sprzęt informatyczny na 
miejscu. Zajęcia będą się odbywać do 
lutego 2020 r. na terenie Gminy Dopiewo.

Zadzwoń, napisz,  
zapisz się

Warto się pospieszyć z decyzją o 
uczestnictwie, bo miejsc z każdym dniem 
ubywa. O przyjęciu na szkolenie decydu-

je kolejność zgłoszeń. Należy je wysłać 
pocztą lub złożyć osobiście w Urzędzie 
Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, pok. Nr 7. 
Harmonogram szkoleń jest ustalany na 
podstawie złożonych deklaracji. Dodatko-
we informacje dostępne są na: dopiewo.
pl, pod numerem telefonu: 61 89 063 73 
lub e-mailowo: szkolenia@dopiewo.pl. 
Regulamin i deklaracje w wersji papie-
rowej dostępne są w siedzibie Urzędu 
Gminy Dopiewo.

UG
Fot. Michał Juskowiak

60-lecie zawarcia związku małżeń-
skiego świętowały w październiku dwie 
pary: Państwo Henryka i Stanisław Tom-
czakowie z Trzcielina (24.10.2019 r.) oraz 
Genowefa i Franciszek Samolakowie z 
Dopiewca (31.10.2019 r.) . Z okazji „Dia-
mentowych Godów” wizyty Jubilatom 
złożył przedstawiciel władz samorzą-
dowych Wójt Gminy Dopiewo - Adrian 
Napierała. Otrzymali gratulacje, kwiaty 
i kosz obfitości. Jubilatom gratulujemy, 
życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Henryka i Stanisław  
Tomczakowie

Przeżyli razem 60 lat. Poznali się 
na trzepaku w Trzcielinie, wspólnie ba-
wili się w piaskownicy i chodzili do tej 
samej szkoły. Początkowo w Trzcielinie 
a potem w Dopiewie. I choć dzieli ich 
różnica wieku, dwóch lat, to w 7 klasie 
uczęszczali na zajęcia razem. W tamtych 
czasach w małych wiejskich szkołach 
klasy były łączone po dwa roczniki.

Ojciec Pana Stanisława na Boże Na-
rodzenie przebierał się za Gwiazdora 
i chodził po domach, rozdając dzieciom 
we wsi prezenty. Za każdym razem, kiedy 

Diamentowi Jubilaci z Dopiewca i Trzcielina
widział młodą Henię, mówił, że taką 
dziewczynę jak ona chciałby za synową. 
W chłodny jesienny poranek, 17 paździer-
nika 1959 r. jego życzenie świąteczne 
się spełniło. Po wielu wspólnych potań-
cówkach i „tęsknych” listach z wojska, 
Stanisław poprosił swoją wybrankę 
o rękę. Do ślubu pojechali rowerem. 
Wesele wyprawiono w domu rodzinnym 
dla 80 gości. Organista kościelny był 
także weselnym fotografem.

Pan Stanisław pracował w Państwo-
wym Ośrodku Maszynowym w Stęsze-
wie jako kierowca - jeździł Bombajem 
40- stką, takim z miękkim przodem. 
Podczas służby wojskowej pracował 

również jako kierowca. 
Pani Henryka od 1958 r. 
pracowała w Zakładach 
Piekarniczych.  W 1964 
r., po urodzeniu dziecka, 
zajęła się domem i wycho-
waniem 3 dzieci.

Gospodyni, poza 
hodowaniem kaczek, 
królików, kur i trzody, 
udzielała się muzycznie 
i społecznie. Przez dwa 
lata była członkiem Kape-

li Dudziarzy 
W iel kopol-
skich, dzia-
łających do 
dzisiaj przy 
Centrum Kul-
tury Zamek 
w Poznaniu. 
Brała udział 
w licznych wy-
stępach, kon-
certach, festy-
nach, a przede 
w s z y s t k i m 

w dożynkach, grając na dudach w stroju 
ludowym, który sama sobie uszyła. 

Kiedyś Stanisław przynosił mi śnia-
danie do łóżka - opowiada Pani Henryka. 
Teraz ja dbam o jego zdrowie, bo mąż 
ciężko choruje od wielu lat. Przebywając 
w ich towarzystwie odnosi się wrażenie, 
że są i byli zawsze zgodnym i dbającym 
o siebie małżeństwem.

Państwo Tomczakowie wspólnie wy-
chowali 3 dzieci, doczekali się 3 wnuków 
i 4 prawnucząt. Z okazji „Diamentowych 
Godów” dzieci i wnuki sprawiły Jubi-
latom niespodziankę, na mszę z odno-
wieniem przysięgi małżeńskiej pojechali 
do Kościoła w Konarzewie „Garbusem” 
z 1959 roku, a tam jak za dawnych lat 
usadzono ich na klęcznikach przed oł-
tarzem…

Genowefa i Franciszek 
Smolakowie

Państwo Smolakowie przeżyli razem 
63 lata - 60 pod wpólnym nazwiskiem, 
poprzedzone trzema  jako para przyjaciół. 
Bliskość kolei ewidentnie zbliża ludzi. 
Franciszek wypatrzył swoją rówieśnicz-
kę Genowefę na peronie. Oboje jeździli 
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wówczas pociągiem do Poznania, do pra-
cy. On wsiadał do tego samego wagonu 
co Genowefa, a ona siadała w pobliżu 
Franciszka. Zaiskrzyło na trasie Dopie-
wo - Poznań - Dopiewo.

Pan Franciszek jest zawodowym kie-
rowcą, pracował w POSIR „Chwiałka”, 
w PTTK Poznań i dawnych zakładach 
PWiK (obecny Aquanet). Pani Genowe-
fa początkowo pracowała w Instytucie 
Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich 
w Plewiskach, później zajęła się domem, 
sadownictwem i uprawą roli. Pan Fran-
ciszek żartuje: „żony od dziabaczki nie 
można było oderwać, ogromnie lubiła 
pracę w polu”. Państwo Samolakowie 

hodowali również nutrie, kozy, świnie 
i króliki.

Państwo Samolakowie mają 2 dzieci, 
doczekali się 6 wnucząt i spodziewają się 
prawnuka. Mieszkając w Dopiewcu, od 63 
lat obserwują zmieniający się krajobraz 
wsi. Kiedyś wkoło nich rozciągały się 
same pola, wszyscy sąsiedzi uprawiali 
rolę i hodowali zwierzęta. Sami kiedyś 
posiadali wielogatunkowy sad, a w nim: 
grusze, jabłonie, czereśnie i śliwy. Na 1,5 
morgowym polu znalazło się i miejsce 
dla krzewów porzeczki i  ziemniaków 
na własne potrzeby. 

Tekst i fot. Beata Spychała

Jubilacie, zgłoś się!
Urząd Stanu Cywilnego w Dopie-

wie uprzejmie prosi pary małżeńskie 
obchodzące w 2020 r.  jubileusz 50- lecia 
pożycia małżeńskiego o zgłoszenie tego 
faktu osobiście przez małżonków do 31 
stycznia 2020 r. Zgłoszenie to będzie 
podstawą do sporządzenia wniosku 
do Prezydenta RP, za pośrednictwem 
Wojewody Wielkopolskiego, o nadanie 
medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie” i zorganizowania uroczystości ich 
wręczenia. Jubilaci, którzy nie zgłoszą 
się osobiście, nie zostaną ujęci w zbio-
rowym  wniosku.

W związku z wejściem w życie usta-
wy dotyczącej przetwarzania danych 
osobowych (25 maja 2018 r.), USC nie 
może skierować do Państwa bezpośred-
nio pisemnego zapytania, dotyczącego 
wyrażenia zgody na wystąpienie z ta-
kim wnioskiem.

Miejsce przyjmowania zgłoszeń: 
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Wyzwole-
nia 24 -  budynek B, pokój 2. Czynny 
w godzinach: poniedziałki 9:00-17:00, od 
wtorku do piątku:  7:30-15:30. Tel. kon-
taktowy: (61) 890 64 29 lub 890 64 28.

Grażyna Grześkowiak,  
Kierownik USC w Dopiewie

Urząd Gminy Dopiewo zaprasza 
mieszkańców w wieku 60+ do skorzy-
stania z bezpłatnych badań laborato-
ryjnych w ramach akcji profilaktycznej: 
„Żyj dłużej i zdrowo w Naszej Gminie!”. 

Zaproponowane badania pozwo-
lą zdiagnozować najczęstsze choroby 
cywilizacyjne – takie jak: cukrzyca, 
zawał serca, udar mózgu, choroba nie-
dokrwienna serca i choroby układu 
krwiotwórczego.

Ośrodek Zdrowia „Lekarz MED” w 
Dąbrowie jest miejscem dającym możli-
wość konsultacji specjalistycznych (oku-
lista, laryngolog, kardiolog, neurolog, ne-
frolog, internista, alergolog, psycholog), 
wykonania badań laboratoryjnych jak i 
dodatkowych badań wspomagających 
(ekg, holter, spirometria, audiometria, 
badanie dna oka). Ośrodek zdrowia za-
trudnia lekarzy specjalistów z wielolet-
nim stażem, ogromnym doświadczeniem 
klinicznym z wypracowanym skutecznym 
programem postępowania leczniczego. To 
doświadczony zespół specjalistów, który 
chętnie podnosi swoje kwalifikacje, co 
jest gwarancją profesjonalizmu. Celem 
placówki jest umożliwienie szybkiej po-
mocy lekarskiej i wdrożenia leczenia. 

Wielokrotnie we wczesnym etapie 
schorzeń leczenie nie musi łączyć się 
z zażywaniem leków, często wystarczą 
naturalne metody wzmacniania organi-

Zbadaj krew za darmo

Miejsce przeprowadzenia badań: Ośrodek Zdrowia „Lekarz MED.” w Dąbrowie, ul. Szafirowa 1A  
(obok Chaty Polskiej)

Dla kogo: Z badań może skorzystać każdy mieszkaniec Gminny Dopiewo, który w dniu rejestracji ma ukończone 60 lat.

Zakres badań: Morfologia krwi obwodowej, glukozy w surowicy oraz cholesterol całkowity

Termin rejestracji: Od 27.11.2019 do 20.12.2019  
Od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00

Sposób rejestracji: Telefonicznie - pod numerem: 510 963 049 lub 
w rejestracji Ośrodka Zdrowia „Lekarz MED”

Termin przeprowadzania badań: Od 1.12.2019 do 23.12.2019 r.

Limit ilościowy: Do 500 osób, według kolejności zgłoszeń.

Co zyskujesz poddając  
się badaniu:

Istotną informację o stanie zdrowia, a w przypadku wystąpienia nieprawidłowo-
ści, do wyników badań załączona będzie, oparta na bezpłatnej analizę lekarskiej dodat-

kowa informacja zawierająca rekomendację co do dalszego sposobu leczenia. 

Dodatkowe informacje:

Na badanie krwi należy zgłosić się na czczo. Najlepiej, by poprzedniego dnia zjeść lekką ko-
lację  najpóźniej o 20:00. Obfity posiłek zjedzony późno podwyższy zarówno poziom glu-
kozy we krwi jak i cholesterolu. Poranne leki należy przyjąć zgodnie z zaleceniami leka-

rza popijając małą ilością wody. Nie palić papierosów 2 godziny przed badaniem.

zmu. Nasi fachowcy w tej kwestii również 
służą pomocą. 

Ośrodek Zdrowia „Lekarz MED” 
wychodzi także na przeciw potrzebom 
firm i oferuje kompleksową opiekę pra-
cowników w zakresie medycyny pracy. 
W tym zakresie wszystkie badania wy-
konywane są szybko i profesjonalnie, 
tego samego dnia, w jednym miejscu! 

Badania zostaną sfinansowane przez 
Gminy Dopiewo. Partnerami akcji są 
Ośrodek Zdrowia „Lekarz MED” i „Sklep 
dla Lekarza” - www.sklepdlalekarza.pl.

Żyj dłużej i zdrowo w Naszej 
Gminie Dopiewo!  

lek. med. Bernadeta  
Moskal-Gruszczyńska

specjalista chorób wewnętrznych  
i medycyny pracy  

bernadeta.moskal@
lekarzdabrowa.pl

dr n. med Margit Kis-Wojciechowska
margit.kis@lekarzdabrowa.pl

fot. Archiwum Lekarz MED
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Jak poprawnie przechodzić i prze-
jeżdżać przez przejazdy i przejścia ko-
lejowe, a także o czym informują znaki 
drogowe stojące przy przejazdach kole-
jowych dowiedziały się przedszkolaki   
z Przedszkola „Czarodziejski Zamek” 
w Skórzewie. 

Dzieci odwiedzili w październiku  
i uświadamiali: koordynator kampanii 
„Bezpieczny przejazd – szlaban na ry-
zyko” i funkcjonariusz Straży Ochrony 
Kolei. Po ich wizycie wiedzą, czego nie 
wolno robić w pobliżu torów i poznali 
najważniejsze znaki drogowe. Podczas 
spotkania obejrzeli filmy edukacyjne, a 
na zakończenie otrzymali kolorowanki 
i odblaski. 

Kolejowe ABC i szlaban na ryzyko

Z kolei na początku listopada wizytę 
naszym milusińskim złożył nosorożec 
Rogatek – bohater Kampanii „Kolejowe 
ABC”. Dzieci poznały hasło kampanii 
„Bezpieczeństwa uczę się z kolejowym 
ABC”. Podczas prezentacji przypomniały 
sobie, co oznaczają znaki drogowe sta-
wiane przed przejazdami kolejowymi  
i dowiedziały się, gdzie można zakupić 
bilet na przejazd pociągiem. 

Przedszkolaki wiedzą po wizycie Ro-
gatka, że w razie kłopotów mogą zwró-
cić się o pomoc do konduktora lub do 
funkcjonariusza Straży Ochrony Kolei. 
W czasie zajęć największą atrakcją była 
dla nich tablica interaktywna. Dzięki 
niej, poprzez zabawę, nauczyły się m.in. 
tego, jaką funkcję na peronie pełni żół-
ta linia i co należy zrobić w przypadku 
znalezienia bagażu pozostawionego bez 
opieki. Na zakończenie dzieci otrzymały 
od załogi „Kolejowego ABC”, odblaski i 
maskotkę Rogatka. 

Piotruś zapytany po prezentacji, co 
zapamiętał – odpowiedział: - Nie wolno 
nigdy przechodzić pod opuszczoną ro-
gatką.  Łucja podsumowała odwiedziny 
nosorożca Rogatka słowami: - Nigdy nie 
widziałam takiego widowiska!

- Moim zdaniem, przez takie kam-
panie zwiększy się świadomość dzieci 
o zagrożeniach wynikających z nieza-
chowania szczególnej ostrożności na 
przejazdach i terenach kolejowych. Z 
niecierpliwością czekamy na kolejne, tak 
wartościowe akcje – podsumowała obie 
kampanie Anna Rożdżyńska, Wicedyrek-
tor Przedszkola „Czarodziejski Zamek”.

Paulina Pruchniewska,  
Wychowawca grupy 6-latków

www.przedszkole-zamek.pl

Dopiewskie Filary
– może to Państwo znacie osobę, którą 
warto wyróżnić za postawę, niezwykły 
czyn lub osiągnięcie. Wręczenie nagród 
odbędzie się na uroczystej gali, podczas 
„Spotkania Noworocznego Gminy Do-
piewo” na początku 2020 r. Szczegóły: 
dopiewo.pl .

AM
Fot. Archiwum  

Urzędu Gminy Dopiewo

Coraz mniej czasu zostało miesz-
kańcom Gminy Dopiewo na zgłoszenie 
kandydatur do Nagrody Wójta Gminy 
Dopiewo „Dopiewski Filar”. Urząd Gminy 
Dopiewo czeka na propozycje tylko do 
30 listopada 2019 r. Nagroda zostanie 
przyznana po raz czwarty - w trzech ka-
tegoriach „animator”, „ambasador” i „su-
per – filar”. Zachęcamy do aktywności 
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 Szkoła Podstawowa im. Kawalerów 
Orderu Uśmiechu w Dąbrówce znala-
zła się wśród placówek, których projekt 
„Matematyczny pokój rozrywki” został 
doceniony za kreatywne podejście do 
nauki matematyki przez mFundację, 
która po raz szósty przyznała granty z 
programu mPotęga. 

Projekt z Dąbrówki ma na celu oba-
lenie mitu, że matematyka jest nudna. 
Wspiera rozwój uczniów w uumiejętno-
ściach matematycznych. Od września 
do grudnia, co tydzień - w piątki, przez 
półtora godziny, uczniowie mogą spę-
dzać czas w gronie kolegów ucząc się 
poprzez zabawę. 

Głównym celem programu jest za-
bawa, gry edukacyjne, logiczne, ekono-
miczne. Projekt jest realizowany w 2 
grupach wiekowych (klasy 4-6 i 7-8). 
Uczniowie, wraz z koordynatorami, 
przygotowują materiały dydaktyczne: 
domino, trimino, gry planszowe. Pomy-
słowość uczniów okazuje się niebywała. 
Wszystkie prace zostały zalaminowane i 
będą służyły tym uczniom szkoły, którzy 
będą mieli ochotę zagrać w grę stwo-
rzoną przez kolegów. Z pomocy będą 
korzystać nauczyciele matematyki - w 
celu uatrakcyjnienia lekcji. 

Z grantu zostało zakupionych ok. 30 

Matematyczny pokój rozrywki

gier planszowych, układanek logicznych. 
Uczniowie mają do dyspozycji ok. 50 
gier (zakupionych i wykonanych przez 
uczniów) Nadszedł czas, aby wykorzystać 
te gry do zabawy, rywalizacji, konkursów. 

Na zakończenie projektu, w klasach 
4-6, szkoła planuje przeprowadzić „Ro-
dzinne rozgrywki”, natomiast dla uczniów 
klas 7-8 „Turniej Gier Logicznych”. 

Uczniowie, którzy będą najbardziej 
zaangażowani w czasie trwania projektu, 
w nagrodę wezmą udział w interaktyw-
nych warsztatach w Centrum Edukacyj-
nym „Łamigłówka”. 

 Projekt dofinansowała Fundacja 
mBanku.

Małgorzata Grzelak
Fot. Arch. Szkoły  

Podstawowej w Dąbrówce

Od najmłodszych lat uczymy dzieci w 
Przedszkolu Publicznym „Mądra Sowa” 
w Konarzewie: patriotyzmu, przywią-
zania do Ojczyzny, do ziemi rodzinnej i 
wpajamy szacunek dla polskich symboli. 
Dlatego 8 listopada odbyła się uroczysta 
akademia z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości i rocznicy wybuchu Po-
wstania Wielkopolskiego. 

Przedszkolaki  z grupy „Odkrywcy” 
od paru tygodni przygotowywały się do 
tego ważnego wydarzenia pod opieką 
Mileny Marciniak i Moniki Rajewicz. 
Podczas  akademii został odczytany list, 
który placówka otrzymała od Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzeja 
Dudy. Przed przedszkolem zawisła flaga 
otrzymana od Prezydenta. 

Wiek przedszkolny i wczesnoszkol-
ny to właściwy czas na rozbudzenie w 
dziecku świadomości: kim jest i skąd 

Odkrywcy Niepodległej
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pochodzi. Głównym celem projektu jest 
kształtowanie postaw patriotycznych u 
najmłodszych, uwrażliwienie ich na pięk-
no, folklor i tradycje Polski. Działania 
projektowe to okazja, by budzić wśród 
najmłodszych i ich rodzin poczucie toż-
samości narodowej i regionalnej, dumy 
z bycia Polakiem, a także wzmacniać 

więzi i integrować placówki oświatowe 
z terenu całej Polski i Kresów. 

Grupa Odkrywcy z Przedszkola Pu-
blicznego „Mądra Sowa” w Konarzewie, 
pod opieką nauczycielki - Moniki Raje-
wicz , od ubiegłego roku szkolnego bierze 
udział w projekcie edukacyjnym “Piękna 
Nasza Polska Cała”, który jest odpowie-

dzią na wyjątkowe święto Polaków - 100. 
rocznicę odzyskania niepodległości.

Magdalena Walich- Oczujda, 
Dyrektor Przedszkola Publiczne-
go „Mądra Sowa” w Konarzewie 

www.przedszkolekonarzewo.pl               

Druga edycja Festiwalu Pieśni 
o Polsce „Serce w plecaku”, odbyła się 
w piątek 8 listopada w Zespole Szklono 
– Przedszkolnym im. Jana Brzechwy 
w Dopiewie.

Wieczór otworzyły brzmienia Hymnu 
Narodowego „Mazurek Dąbrowskiego”. 
Potem uczestnicy usłyszeli utwory pa-
triotyczne w nowoczesnych aranżacjach 
- m.in.: „O mój rozmarynie”, „Przybyli 
ułani” czy „ Pałacyk Michla”. Nie zabrakło 
też współczesnych utworów z buntowni-
czych lat 80-tych takich jak: „Wolność”, 
„Chcemy być sobą” czy „Żeby Polska była 
Polską”.  Wszystkie utwory wykonali mło-
dzi, zdolni muzycy z zespołów: Happy 
Singers pod kierownictwem Doroty Wró-
blewskiej oraz uczniów i absolwentów 
Zespołu Szkoły Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Dopiewie - pod kierownic-
twem Marcina Mańki, pomysłodawcy 
festiwalu.

Jeden z paneli dotyczył „muzyki 
dawnej” - można było usłyszeć m.in.: 
„Deszcz jesienny” czy „Anonim - tabu-
latura Gdańska XIV w.” w wykonaniu 
Zespołu Muzyki Dawnej „Effascinato” 
- pod kierownictwem Łukasza Naczke.

Całość dopełniły występy solowe: 
Huberta Trojanka i Jakuba Tomalaka 
oraz taneczne występy: Mażoretek Gminy 
Dopiewo i uczennic klas 7 i 5.

Festiwal poprzedziły całodniowe 
warsztaty m.in. z gry na ukulele czy 
śpiewu. W ten sposób uczymy, ze ra-
dośnie można obchodzić Święto Nie-

Serce w plecaku w nowych aranżacjach pod kierunkiem 
młodych pasjonatów muzyki.

Tekst i fot. Michał Juskowiak
podległości. W trakcie trwania festiwalu 
uczestnicy usłyszeli 30 pieśni o Polsce 

20 listopad 2019



historia

Tym razem chciałbym Państwu 
przedstawić opis terenu wsi Więcko-
wice z 1901 r. Na podstawie tego opisu  
poznajemy ówczesny wygląd Więckowic, 
poznajemy trochę historii oraz legend 
ludowych. Widzimy również nieodwra-
calne zmiany, jakie zaszły w krajobrazie i 
samej wsi w porównaniu do dnia dzisiej-
szego. Opis ten został ujęty w tygodniku 
„Praca” wydawanym w Poznaniu, z dnia 
27 października 1901 r.:

„O dwie i pól mili od Poznania ku za-
chodowi, na dawnym trakcie poznań-
sko-frankfurtskim leży wieś Więckowice. 
Grunta dominialne wynoszą około 1025 
hektarów, z których pod lasem 298 hekta-
rów, a pod wodami na milę blisko długiego 
jeziora niepruszewskiego 67 hektarów. 
W zamierzchłej dziejów przeszłości osadę 
tę miał założyć niejaki Więcko, którego 
brat  Janko dał sąsiednim Jankowicom 
początek. I Jankowice były w posiadaniu 
Brezów w połowie wieku XIX, dzisiaj są 
własnością hr. Kwileckich. Niegdyś przed 
wiekami grunta Więckowic były pokryte 
borem, pełnym trzęsawisk, z których dzi-
siaj tu i ówdzie mokra łączka lub stawek 
pozostały. Wiele łąk przechowało osobne 
nazwy: „Topiel” nad jeziorem, po której 
latem przechodzi się suchą nogą ścieżką 
do kościoła, kilka głębokich rowów prze-
skakując; „Więckówki”, 
„Gęsina”, „Baba”, „Gluzina” 
bogata w pijawki, „Wierzb-
ka”, „Machnacz”. Również 
i pola niektóre jak: „Dą-
bie”, „Białodrzew”, „Ostra 
górka”, „Lisia górka”. Ale 
lis na gruntach starannie 
uprawnych i w wysokiej 
kulturze będących Więc-
kowic należy dziś do nader 
rzadkich zjawisk. Z daw-
nych wód zalewających 
niegdyś Więckowice jak 
i całą Wielkopolskę we-
dle opisów Szajnochy, 
błyszczą się, oprócz sze-
roko rozlanej powierzch-
ni jeziora, rzadko rozsiane 
tafle dwóch sadzawek w 
pięknym angielskim ogro-

dzie, dwóch stawów u wjazdu do wsi 
od wschodniej i południowej strony, a 
wreszcie niedaleko jeziora niepruszew-
skiego po przeciwnej północnej stronie 
traktu, fale głęboko wśród pagórków 
leżącego stawku zwanego Rybnikiem. 
O stawku tym podanie ludowe niesie, iż 
wystąpił on nagle z ziemi na miejscu, w 
którym wśród puszcz leśnych wznosiła się 
karczma, siedlisko zbrodni straszliwych. 
Gdy się przebrała miara gniewu Bożego, 
pewnej nocy miała się zapaść karczma  
wraz z zbrodniarzami i odtąd na miej-
scu zbrodni „ciche lśnią się fale”.  Posada 
Więcka według legendy nie od razu zaję-
ła dzisiejsze swoje siedlisko. Założono ją 
początkowo nad samym jeziorem, może 
jeszcze na słupach nawodnych, lecz gdy 
nastał mór straszliwy, rozpierzchli się 
mieszkańcy po puszczy, niosąc ze sobą 
wszędzie owo powietrze, którego groza 
dotąd w pamięci ludu żyje i nigdy już nie 
powróci do chat opustoszałych, lecz gdy 
nastały lepsze czasy pobudowali się nieco 
dalej na wschód w dzisiejszych Więc-
kowicach. Pewne pozory prawdopodo-
bieństwa nadają temu podaniu kurhany 
leżące nad jeziorem na gruntach folwarku 
Więckówki. Z tych cmentarzysk przedhi-
storycznych wydobyto już kilkakrotnie 
urny. Duży 13 hektarów obejmujący 
ogród w Więckowicach, kończy lasek z 
bardzo starym, pięknych sosen złożony. 
Otóż znałem przed 20 laty 90 letniego 
wówczas staruszka, który pamiętał, jak 
cała przestrzeń pola między dworem a 
lasem dziś leżąca pokryta była lasem, 
do którego i owe sosny należały. Dziś 
tylko 298 hektarów, niezbyt starego lasu 
jest jedyną pozostałością puszczy leśnej 
przedwiekowej, a części jego różne nazwi-
ska noszą, których początek i przyczyna 
zginęły w pomroce przeszłości.”Działy”, 
„Cieszyny”, „Sekmuna”, „Struga”, oto 
nawy tych poszczególnych części. Las 
„Drwęsa” osobny mający hipotekę jako 
Więckowice 47, został lat temu dziesięć 

wycięty i wykarczowany, a grunta pod 
nim rozparcelowane wśród polskich wło-
ścian. Wedle zachowanych dotąd doku-
mentów należały Więckowice w XVIII 
wieku do Unrugów, następnie do Turnów, 
wreszcie do Mycielskich. Anna z Miel-
żyńskich Mycielska wydała najmłodszą 
córkę Konstancję za pułkownika wojsk 
polskich Józefa Brezę, towarzysza broni 
i przyjaciela jej trzech poległych i dwóch 
z ranami wyszłych z pogromu 1831 roku 
synów. Odtąd Więckowice pozostają w 
ręku Brezów. Rodzina ta, z Francji w 
XVI wieku przybyła, posiadała bardzo 
znaczne majątki w zachodnich powiatach 
Księstwa, fundowała wiele kościołów, jako 
to w Skrzetuszu, Lewicach, Goraju itd. 
Wydała kilku senatorów, jak: Wojciecha 
Konstantego, wojewodę poznańskiego, 
trzech kasztelanów santockich oraz 
Stanisława, ministra sekretarza stanu 
za Zasów Księstwa warszawskiego…. 
Dzisiejszym właścicielem Więckowic 
jest Stanisław Breza ożeniony z hr. Zo-
fią Czapską, córką Mariana Czapskiego, 
właściciela niegdyś dóbr Miropola na 
Wołyniu i skonfiskowanych w 1865 roku 
przez rząd moskiewski Kiejdan na Li-
twie…. Staropolska gościnność kwitnie w 
Więckowicach, w murach poczciwego tego 
dworu zawsze pełno, co mu już rozmaite 
nazwy zjednało. W rodzinie wspominają 
o nim jako o „domu dobrego Boga”, la 
Maison du bon Dieu, a w czasach, gdy 
w całej surowości spełniane bywało pra-
wo za Bismarcka, reprezentanci władz 
wydalających nazwali go „Asylum für 
Ueberlaufer”[Azyl dla dezerterów] . W 
bocznym skrzydle domu przez 2 piętra 
wznosi się kaplica, a z jej św. przybytku 
błogosławieństwa płyną na ten dom wedle 
Serca Bożego”.

Mapa okolic Więckowic z ok. 1893 r.
dr Piotr Dziembowski

Fot. i graf. Arch. P. Dziembowskiego

Więckowice sprzed 100 lat
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Marsz Pamięci Ofiar Pomordowanych 
w Lasach Palędzko – Zakrzewskich pod 
nazwą „19 X 2019 – Katyń Zachodu w 
Lasach Palędzkich” zorganizowało Sto-
warzyszenie Miłośników Dopiewca „Sami 
Swoi”. Wzięli w nim udział przedsta-
wiciele stowarzyszeń, harcerze różnych 
formacji i osoby prywatne. Wydarzenie 
odbyło się w 80. rocznicę pierwszych 
mordów w Lasach Palędzkich, przypa-
dającą 13 października.

Mszę św. w miejscu zwanym „Kwa-
terą Siedmiu Grobów” w intencji ofiar 
odprawli ks. Szymon Kosmala z Parafii 
św. Urszuli Ledóchowskiej w Dąbrówce 
i ks. ppor. Piotr Antonik z Ordynariatu 
Polowego Wojska Polskiego. Posteru-
nek honorowy wystawili żołnierze 31 
Bazy Lotnictwa Taktycznego. Obecne 
były poczty sztandarowe:  Towarzystwa 
Gimnastycznego Sokół – Gniazdo Ra-
taje, Szczepu ZHP Dopiewo i  Szkoły 
Podoficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. 
bryg. Franciszka Seweryna. 

W części oficjalnej głos zabrali: Bar-
tłomiej Wróblewski - Poseł PiS, Zastępca 
Wójta Gminy Dopiewo – Paweł Przepióra, 
Naczelnik Biura Upamiętniania Walk i 
Męczeństwa IPN w Poznaniu Wojciech 
Chałupka, Prezes Stowarzyszenia Rodzin 
Polskich Ofiar Obozów Koncentracyj-
nych – Elżbieta Rybarska - Wiceprezes 
Stowarzyszenia Katyń – Dobrochna 
Konrad  i Zofia Dobrowolska, Prezes 

Marsz Pamięci

Stowarzyszenia „Sami Swoi”, koordy-
nator projektu. 

Po odczytaniu „Apelu Pamięci” złożo-
no wiązanki kwiatów i zapalono znicze. 
Później odbył się Marsz Świetlisty do 
Pomnika Zamordowanych Studentów 
Uniwersytetu Poznańskiego. Drugą część 
projektu przeprowadzono po południu w 
Gminnym Ośrodku Kultury w Dopiewcu, 
gdzie odbyła się sesja popularnonaukowa. 

Dlaczego  
13 października?

Tego dnia, 80 lat temu, Niemcy roz-
poczęli masowe mordy ludności cywilnej  

w  lasach Gminy Dopiewo.  Była to zapla-
nowana akcja wymierzona w wielkopol-
ską inteligencję.  Aresztowanych Polaków 
przywożono najpierw do pierwszego w 
Polsce obozu koncentracyjnego  – For-
tu VII, gdzie poddawano ich torturom. 
Stamtąd wywożono ich ciężarówkami do 
lasu. Wchodzili do wykopanego dołu, po 
czym zabijano ich strzałem w tył głowy. 
Śmierć mogło tu ponieść nawet do 13 
tysięcy Polaków. Ślady zbrodni zosta-
ły zatarte, więc nie można było ustalić 
dokładnej liczby ofiar. Mordowani byli: 
nauczyciele i profesorowie akademiccy, 
samorządowcy i działacze społeczni, 
właściciele ziemscy, lekarze, studenci,  
przedsiębiorcy, duchowni, Powstańcy 
Wielkopolscy, harcerze.

Projekt Stowarzyszenia Miłośni-
ków Dopiewca – Sami Swoi wsparli: 
Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar 

Obozów Koncentracyjnych oraz  Instytut 
Pamięci Narodowej w Poznaniu, Sto-
warzyszenie im. Wojciecha Bogusław-
skiego i Wielkopolski Związek Oficerów 
Rezerwy RP im. Józefa Piłsudskiego. 
Honorowy Patronat nad Obchodami 
objął Prezes IPN w Warszawie – dr 
Jarosław Szarek.

Opracowano na podstawie 
tekstu: Zofii Dobrowolskiej, 

Koordynatora Projektu     

W tym roku jesień bardzo nas za-
chwyciła. Był etap deszczowy i wietrzny, 
zaraz po nim etap ciepły, z wysypem 
grzybów. Teraz skrada się ku nam przed-
zimie, zabierając ostatnie, najbardziej 
odporne na chłody kwiaty, pstrykając 
nam w nos chłodem i przymrozkiem. 
Jakie były te jesienne odsłony?

Niedługo przedzimie!
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przyroda - fotografika

Deszczowa jesień ucieszyła wielu 
ogrodników. Nieco uzupełniła zapasy 
wody w glebie, pozwoliła posadzić nowe 
krzewy i drzewka. Ciepły etap jesieni, 
która nadeszła zaraz potem, był sprzyja-
jący dla grzybiarzy, bo przyjemne ciepło 
stymulowało rozwój dorodnych grzy-
bowych owocników. Z wielką radością 
wyruszałam na każde grzybobranie. W 
iglastych skupiskach znajdowałam liczne 
rodziny podgrzybków, a w wilgotnych 
trawach okazałe, lepkie maślaki. W 
dopiewskim lesie udało mi się znaleźć 
nawet szmaciaka gałęzistego! To spory 
grzyb, przypomina z wyglądu pofalowaną 
gąbkę. Pasożytuje na korzeniach sosen, 
a jego owocnik wyrasta co roku lub z 

pr z er w a m i 
u podstawy 
pnia drzewa. 
Jest jadalny 
i ma ciekawy 
smak, ale nie 
odważyłam 
się go spró-
bować.

Dobry na-
strój przyha-
mował, kiedy 
oprócz grzy-
bów zaczęłam 
napotykać w 
sporej ilości 

śmieci, mijane z obojętnością przez 
licznych grzybiarzy. Wtedy zaczęłam 
prowadzić również śmieciobranie, zbie-
rając do worków zauważone „skarby”. 
Przyroda nie cieszy się z pozostawio-
nych przez człowieka odpadów, które 

nie mogą rozłożyć się w postać próch-
nicy przy pomocy bakterii i grzybów. 
Pozostawione śmieci mogą stać się dla 
zwierząt pułapką (często śmiertelną), 
źródłem trujących substancji. Dlatego 
podczas spaceru warto zadbać o las, ze-

brać choć trochę „skarbów” i wyrzucić 
do stosownych pojemników w których 
segregujesz na co dzień swoje odpady. 
Jeśli znajdziesz dzikie wysypisko, to 
zgłoś to do Straży Gminnej.

Chłodniejsza jesień nadal nie po-
wstrzymuje nas przed spacerami i wypra-
wami. Brzozy potrzebowały trochę czasu, 
żeby przebarwić się na soczysty, żółty 
kolor i teraz można je podziwiać w pełnej 
krasie, jak świecą na tle ciemnego lasu ni-
czym żarówki. Całkiem szybko te urocze, 
kolorowe liście smutnieją i brązowieją. 
Nasiąkają wodą, a z czasem rozpadają się 

na mniejsze kawałki. Od tego momentu 
stają się bezcenne dla rozmaitej maści 
grzybów, ogromnej ilości bakterii, larw 
owadów i dżdżownic, które przerabiają je 
na wartościową próchnicę. Próchnica w 
glebie jest cudownym składnikiem, który 
zatrzymuje wilgoć i dostarcza roślinom 
składników odżywczych. Właśnie dlatego 
warto stosować w ogrodzie naturalne 

ściółki i kompostować, żeby wzbogacać 
podłoże w ten ważny element. Ściółka 
z liści jest domem dla wielu zwierząt: 
małych ssaków, larw owadów, chrząsz-
czy, dżdżownic, ślimaków, mrówek, a 
za nimi chętnie idą większe, szukające 
odżywczego, wysokobiałkowego poży-
wienia jak jeże czy kosy.
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przyroda - fotografika

Nawet domowe kury są miło-
śniczkami ściółki. Przetrząsają ją z 
wielkim zapałem również w moim 
ogrodzie. Wygrzebują rozmaite ży-
jątka, doprowadzając mnie tym do 
ciężkiej rozpaczy, bo pod warstwą 

liści i ściółki śpią byliny i wiosenne rośli-
ny cebulowe. Ściółka chroni ich system 
korzeniowy, jest dodatkową osłoną przed 
mrozem i zimową suszą. Dlatego warto 
na jesień i zimę przykryć swój ogród 
taką naturalną kołderką.

Nieodłącznym towarzyszem takich 
jesiennych wypadów są ptasie przeloty: 
kaczek, gęsi czy żurawi. Mogą być skrom-
ne w formie jednego klucza, liczącego 
kilka osobników. Ale mogą być też więk-
sze, kiedy na przykład kaczki zgromadzą 
się w spore gromady i przelatują w upo-

rządkowanych formacjach z donośnym 
kwakaniem. Mogą być również jeszcze 
bardziej zjawiskowe, kiedy w miejscu 
przelotu zbiera się stado liczące kilkaset 
osobników. Kiedy poderwą się do lotu, to 
dźwięk ich łopoczących skrzydeł brzmi 
równie głośno, jak przejeżdżający pociąg 

osobowy. Doświadczyliśmy tego w Parku 
Narodowym „Ujście Warty”, gdzie ptasie 
przeloty są niezwykle emocjonujące, ze 
względu na liczbę pojawiających się pta-
ków (ale też obecność czujnych bielików, 
patrolujących teren).

Coraz częściej zdarzają się noce z 
czystym niebem i rześkim powietrzem, 
zapowiadające przymrozek. Z żalem mu-
sieliśmy pożegnać letnie kwiaty i soczyste 
zielone liście, które zostały ścięte jego 

pocałunkiem. Do zobaczenia za rok! W 
zamian dostajemy teraz świat iskrzący się

kryształowo, który podświetlony po-
rannym słońcem wygląda szczególnie 
pięknie. Nie ma dwóch takich samych 

kryształów, a zachwycający spektakl 
świateł roztapia się, jak tylko powie-
trze się nagrzeje.
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przyroda - fotografika / kuchnia

Chłodne powietrze wywabia zewsząd 
zwierzęta, szukające pożywienia. Co-
raz bardziej zauważalne są rudle saren, 
szukających soczystej oziminy. Nad gło-
wami pojawiają się coraz częściej kruki, 
myszołowy, pustułki, czasem sowa czy 
nawet bielik.

Pewnego mroźnego i nieobyczajnie 
wczesnego poranka Michał wybrał się 
z kolegą na ptasie zdjęcia. Obiektem 
westchnień tym razem miały być my-
szołowy. Samochód dzielnie połykał 
kolejne dziury na polnej drodze, sunąc 
w ciemnościach, a panowie wzdychali 
nad swoim niewdzięcznym losem, który 
wyrywa ich z ciepłych domostw i kieruje 

w dzikie chaszcze. Nagle, przejeżdżając 
obok kępy drzew w dach samochodu coś 
głośno grzmotnęło. Michał przyhamował 
i pojazd zwolnił, a przed szybą znienacka 
prześlizgnęła się sowa. Prawdopodobnie 
była tak samo mocno zaskoczona i wy-
straszona, jak pasażerowie. Usiadła na 
pobliskiej wierzbie głowiastej, otrzepała 
się, pokręciła chwile głową z przejęciem 
i poleciała dalej. W drodze powrotnej 
z przyrodniczej zasiadki fotografowie 
dojeżdżając do skraju lasu spłoszyli upra-
gnionego myszołowa, który podobnie jak 
wcześniejsza sowa, przeleciał dokładnie 
przed przednią szybą samochodu i pole-
ciał w sobie wiadomym kierunku. Nie był 
to jednak koniec emocji, ponieważ chwilę 

później śmignęła przed nami pustułka, 
która zaczęła ścigać się z pojazdem. Nagle 
przecięła mu drogę, chcąc gwałtownie 
zmienić trasę lotu. Konieczne było ostre 
hamowanie, żeby pojazd nie zderzył się 
z ptakiem. Na szczęście doświadczenie 
Michała pozwoliło na to, że nikomu nic 
się nie stało.

Tekst i zdjęcia: Michał  
i Teresa Bartkowiak

Michał Bartkowiak od grudnia 2015 
r. publikuje zdjęcia przyrodnicze 

na Facebook’u – na profilu „Dzika 
Strona Gminy Dopiewo”. Prowadzi 

też stronę: miodybartkowiaka.pl

Nastały jesienne chłody! Pogoda jest 
wietrzna i deszczowa! Rano witają nas 
przenikliwe mgły, a wracając do domu 
otuleni jesteśmy ciemnością. Pragniemy 
ciepłego domku i ciepłego jedzonka. 

Jesienią jesteśmy bardziej skłon-
ni przygotowywać i spożywać dania o 
większej kaloryczności z zawartością 
tłuszczyku. Warto zadbać o to, by nasz 
organizm nie wychładzał się i sprawnie 
funkcjonował, w czym z pewnością po-
mogą nam odpowiednie posiłki. 

Pamiętajmy, że śniadanie jest nadal, 
bez względu na porę roku i pogodę, pod-
stawowym i najważniejszym posiłkiem 
w naszym kulinarnym dniu.  Natomiast  
w jesienne popołudnie, gdy już zapo-
mnieliśmy o pysznym śniadanku, warto 
zasiąść do rozgrzewającej królowej pol-
skiej kuchni – zupy. 

Domowy rosół ciągle rywalizuje o 
palmę pierwszeństwa z pomidorową. To 
zupy uwielbiane przez domowników! Pa-
miętajmy o daniach jednogarnkowych! 
To dla nas zapracowanych - nieważne 
czy zawodowo, czy w domu - najlepsza 
alternatywa, aby uraczyć domowników 
tym, co daje im poczucie sytości i po-
czucie domowego ciepła. Tu obowiązuje 
stara zasada „do serca przez żołądek”. 
Kiedyś królowały w naszych kuchniach 
piece angielki, na których zawsze stał 
garnek z ciepła strawą.

Każdy, kto o której bądź godzinie, 

Dania rozgrzewające – na jesienne chłody
znalazł się w pobliżu pieca chętnie zjadał 
danie, które domowa gospodyni przy-
gotowała wcześnie rano lub jeszcze 
poprzedniego dnia, dla całej rodziny i 
gości, którzy często odwiedzali się bez 
zaproszeń, wkładając w to mnóstwo 
serca. Zawsze starczało!!!

Śniadanko - jajecznica  
z żurawiną i szynką

Składniki:
-  1 mała cebula,
-  3 plasterki szynki (gotowana lub 

wędzona),

-  1 łyżka suszonej żurawiny,
-  2 jajka,
-  2 łyżki mleka.

Przygotowanie:
Na patelni rozgrzać masło, wrzucić 

cebulę i żurawinę. Mieszając, smażyć 
ok. 3 min. Dodać szynkę pokrojoną w 
paseczki i dosmażyć 1 minutkę .W od-
dzielnym garnuszku wbić jajka i dodać 
2 łyżki  mleka, pieprz i  sól. Wszystko 
wylać na patelnię i smażyć do konsy-
stencji takiej, która nam odpowiada. 
Gorące wyłożyć na dwie skibki ciemnego 
chleba, posypując zieloną pietruszką lub 
szczypiorkiem. Smacznego!

Obiadokolacja - zupa  
z modrej kapusty 

Składniki:
-  1,5 litra wywaru drobiowego lub 

wieprzowego(mięso po ugotowaniu 
trzeba wyłożyć bo gotując z kapustą 
nabierze koloru fioletowego), 

-  pęczek włoszczyzny,
-  4 ziemniaki,
-  1 cebula,
-   0,5 główki modrej kapusty, 
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kuchnia / poezja

-  2 jabłka,
-  sok z całej cytryny, 
-  sól, pieprz, ząbek czosnku.

Przygotowanie:
Ugotować wywar mięsny z porcji 

dowolnej wielkości. Do wywaru bez 
mięsa włożyć pokrojone warzywa i ce-
bulę. Modrą  kapustę opłukać, usunąć 
głąby i nerwy liści, poszatkować. Jabłka 
obrane zetrzeć na grubej tarce. Dodać 
pokrojone ziemniaki w kostkę. Gotować 
30 minut. Zakwasić sokiem z cytryny do 
uzyskania koloru. W oddzielnym garn-
ku zrobić zasmażkę i podlać wywarem 
z zupy. Dodać trochę śmietanki 30%. 
Wszystko połączyć. Zupa jest słodko 
– winna. Jeżeli ktoś lubi może dodać 
odrobinę octu jabłkowego. Podajemy 
modry kapuśniak z gorąca bagietką, 
posmarowaną  masłem czosnkowym i 
przypieczoną w piekarniku. Smacznego!

Gulasz + bigos

Składniki:
-  500 gr mięsa wołowego gulaszowego,
-  500 gr mięsa wieprzowego gulaszo-

wego (łopatka, szynka),

-  500 gr mięsa drobiowego(piersi),
-  1 torebka przyprawy Kebab-Gyros, 
-  3 łyżki sosu sojowego Tao Tao ciem-

nego, 
-  2 ząbki czosnku,
-  1 duża cebula,
-  1 jabłko,
-  1 pomidor,
-  3 łyżki mąki pszennej,
-  0,5 kapusty pekińskiej.

Przygotowanie:
Mięso pokrojone w kostkę  wkładamy 

do dużej miski i posypujemy wszystkimi 
przyprawami. Cebulę i czosnek kroimy w 
plasterki. Dodając do mięsa, przesypuje-
my 3 łyżkami mąki. Wszystko mieszamy. 
Odstawiamy na 1 godz. do lodówki. Po 
tym czasie  mięso wrzucamy na patelnię - 
partiami, aby szybko zamknąć pory i nie 
dopuścić do puszczania zbytnich soków, 
wówczas zacznie się gotować i nie uzyska 
odpowiedniego. zrumienienia. Całość 
przekładamy do garnka żaroodpornego. 
Na patelnię wlewamy dwie szklanki wody 
i doprowadzamy do wrzenia, zbierając 
pozostałości po smażeniu mięsa. Wle-
wamy do garnka z mięsem. Na wierzchu 
układamy plasterki jabłka, pomidora. 

Polewamy przyprawą sojową. Piecze-
my w piekarniku gór-dół 200 stopni, 
50 minut - sprawdzając poziom sosu, 
ewentualnie uzupełniamy wodą. Po upie-
czeniu odlewamy wywarem, który jest 
najlepszym sosem po zagęszczeniu mąką 
i śmietanką. Kroimy drobno w paseczki 
kapustę pekińska i przykrywamy nią całe 
upieczone mięso, polewając gorącym, 
zagęszczonym sosem. Wstawiamy na 10 
minut do ciepłego piekarnika. Podajemy 
z pyzami, ziemniakami duszonymi, ka-
szą lub jako potrawę jednogarnkową .

Smacznego życzy:
Barbara Plewińska, Sołtys  

Dąbrówki, czyli Barbalena,
Fot. Arch. B. Plewińskiej

Nie dla wszystkich  
barwna

Po obu stronach drogi,
kiście paciorków
nabawiły się pąsów.

Dojrzałe owoce,
pozszywane
srebrną nicią babiego lata
wdzięczą się
na szczerbatych barwą gałęziach.

Moje jesiennienie
owiewa szarość.

Szablon pleców
wygina w łuk,
wspiera o kij, kurczy,
ujmując 
z pozostałych strzępów godzin.

Aldona Latosik , 14 IX 2019

Wiersz listopadowy 

W szumie 
listopadowej nostalgii 
zbieram myśli 
jak grzyby 
do koszyka wspomnień. 
 
Łzami podlewam aleje, 
chociaż niedawno 

Wiersze na listopad 2019
krople deszczu 
ślizgały się 
po chlapniętych 
ugrem blaszkach. 
 
W dniu wspomnień i zadumy, 
kruki 
pławią skrzydła 
w łunie niosącej modlitwy. 

Aldona Latosik, 15 X 2018

Listopad 

roni łzy, 
obejmuje 
ramieniem nostalgii. 
 
Liście 
spadając ostatnim tańcem, 
rozrzucają dywany ugru. 
 
Zanim odrętwieją jeże, 
pająkom śpieszno 
wyplatać wnyki 
zimowych spiżarni.

Aldona Latosik, 13 XI 2019

W wigilię święta  
zmarłych 

W zadumaniu
odliczam godziny
ciągnącego się wieczoru.

Jak zazwyczaj bywa
pierwszego listopada,
kolejna rocznica
spotkania się z rodziną.

Kiedyś, 
były jeszcze wesela,
ale dzieciaki
uwiły własne gniazda.

Pozostała jedyna okazja
spotkać się w miejscu,
gdzie dawno temu
łzy rosiły szarfy
Ostatniego Pożegnania.

Aldona Latosik, 31 X 2019

W ogrodzie jesiennienia

Na naszej ścieżce 
gasną latarnie oczu. 
 
Po parkanach 
coraz wolniej 
przesuwają się  
zgarbione cienie. 
 
W miejscach 
przekwitłych westchnień 
rozsiana cisza 
wzrasta beznadzieją. 

Aldona Latosik, 15 11 2015
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poezja / książki

Listopad 
zaowocował w podróże.

Jadę, 
wracam, 
przepakowuję walizkę 
i znowu jadę.

Tym razem 
zapomniałam 
pozdrowić smoka, 
chociaż 
ktoś znad morza 
mnie o to prosił.

Jak się nie ma w głowie, 
to trzeba po torach.

Staram się nie zawodzić, 
zatem wracam 
z plecakiem pozdrowień.

Aldona Latosik, 13 XI 2019

Im wieczorem fajniej, 
tym rano gorzej

(Humoreska)

W cylindrze łupie,
reflektory

z alergią światłowstrętu,
a do tego
tu i ówdzie rewolta.

Pawie walczą
o pierwszeństwo.
Niby im wolno,
bo kolorowe,
z dokładnym 
opisem menu.

Tylko po co im to, 
skoro rozchlapią się, 
jeśli nie zdążysz. 
 
W najlepszym przypadku 
spłyną węzłami 
ukrytymi 
pod grubą warstwą ziemi. 
 
I po co ci to było? 
Przecież mówiłam!

Aldona Latosik, 30 X 2019

Hoteliki kompostowniki 
(Wierszyk edukacyjny dla dzieci) 
 
Lato drzwi na klucz zamknęło, 
szparą wcisnął się listopad. 
Słońce w chmurach się ukryło, 
a za oknem deszcz i słota. 

Poetyckie wojaże 
(z cyklu: z przymrużeniem oka)

 
Wiatr wydziergał z chmur pierzynę, 
pewnie w niej się słonko skryło. 
Po cóż chce się tak przykrywać, 
czyżby zimno jemu było? 
 
Nawigację włącza ptakom, 
które lecą hen za morza. 
Gdyby lato trwało nadal, 
nie kluczyłyby w przestworzach. 
 
Wicher złośnik się rozdmuchał, 
z rąk wyrywa parasole. 
Deszcz zacina, w okna stuka, 
grad wygrywa rytm z konsoli. 
 
Drzewa z koron sypią złotem, 
wiatr rozwiewa w rytmach bluesa. 
Grabie pędem do roboty, 
zgrabić wszystkie liście muszą. 
 
Kompostownik ledwie dyszy, 
tworząc hotel liściom rudym. 
Chwastów się to także tyczy, 
wiosną wrócą na ogródek. 
 
Ubogacą składnik ziemi 
i bez chemii będzie rosło. 
Kompost się w minerał zmieni, 
leżakując aż do wiosny. 

Aldona Latosik, 10 XI 2014

Kontakt z autorką
aldona51@poczta.fm

Dla dorosłych
„Chciwość” - Marc Elsberg
Ponura wizja przyszłości z ksią-

żek Marca Elsberga już się dzieje. 

Nowości listopad 2019
Po bestsellerowym „Blackoucie”, „Zero” 
i „Helisie” pisarz podjął się gorącego te-
matu kryzysu, do którego doprowadził 
kapitalizm. Nierówności w dystrybucji 
dóbr i wszechobecna bieda w dobie kon-
sumpcjonizmu skutkują masowymi pro-
testami. Pisarz zdaje się mieć jednak 
pomysł na wyjście z kryzysu. Bankructwo 
banków, korporacji i państw prowadzi do 
nasilających się konfliktów międzynaro-
dowych, a garstka uprzywilejowanych 
czerpie z nich korzyści. Znany laureat 
Nagrody Nobla na szczycie w Berlinie 
ma wygłosić przemówienie – Herbert 
Thompson miał znaleźć formułę, dzięki 
której dobrobyt stanie się dostępny dla 
wszystkich. Świat może jednak nie po-
znać genialnego rozwiązania – Thompson 
i jego asystent giną w wypadku samo-
chodowym. Świadek wypadku zostaje 
wciągnięty w niebezpieczną grę. Czy uda 
mu się pozyskać remedium na nierów-
ności społeczne?

Dla młodzieży
„Gieśki” - Katarzyna Kielecka

Czy chodząc do zwykłej podstawówki, 
można przeżyć niecodzienne przygody? 
Oczywiście! Wystarczy być Gieśkiem – 
pełnym humoru, nieco zuchwałym, od-
ważnym i psotnym dziewięciolatkiem z 
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klasy III G. Krzysiek, Czesiek i Misiek 
wplątują się w kolejne awantury, walczą 
z porywaczem, polują na czarownice, 
wywołują duchy, zastawiają zasadzki i 
snują filozoficzne rozważania o sensie 
życia. Wciąż wystawiają na próbę cier-
pliwość rodziców i ulubionej nauczy-
cielki, a przy tym docinają sobie i kłócą 
się zawzięcie. Mimo to każdy wie, że w 
sprawach ważnych można na nich pole-
gać, bo doskonale rozumieją, czym jest 
lojalność i co w życiu liczy się najbardziej. 
Zajrzyj do świata Gieśków. Tam zawsze 
się wiele dzieje, jest mnóstwo śmiechu, 
świetna zabawa, a ponadto znajdziesz 
w nim przepis na prawdziwą przyjaźń.

Dla dzieci
„Wróć, mój wilku, wróć” - San-

dra Dieckmann

Przepięknie ilustrowana i chwytająca 
za serce książka wybitnej nagradzanej 
ilustratorki, ciepło i mądrze pomagająca 
dziecku zrozumieć stratę. I wspierająca 
jak najlepszy przyjaciel Lisiczka i Wilk 
hasali razem, pływali razem i razem za-
chwycali się pięknem otaczającego ich 
świata. Aż do dnia, kiedy Wilk zniknął …

Nina Kruczek, Bibliotekarz 
Gminna Biblioteka Publiczna i 
Centrum Kultury w Dopiewie

Rozmowa z Mateuszem Ziół-
ko, piosenkarzem i muzykiem, 
który 7 grudnia 2019 r. wystąpi 
w Dopiewie podczas „Koncertu 
Gwiazdkowego”.

Co Pan uważa za swój najwięk-
szy sukces? 

- Bez wątpienia moim największym 
sukcesem jest rodzina. Jeżeli chodzi o 
osiągnięcia muzyczne, to było kilka ta-
kich momentów na mojej drodze, kiedy 
poczułem smak sukcesu. Mam na myśli 
programy „The Voice of Poland” i „Twoja 
Twarz Brzmi Znajomo”. Podczas nich 
musiałem zmierzyć się z własnymi sła-
bościami i ograniczeniami. Wyszedłem 
zwycięsko, ale udział nauczył mnie także 
pokory. Moim największym sukcesem 
muzycznym przez te wszystkie lata, które 
mam za sobą, jest to, że pomimo upad-
ków, nie zszedłem ze sceny, dalej gram 
i koncertuję. Bardzo się z tego cieszę.

Jakie były początki Pana ka-
riery?

- Zacząłem grać, jak miałem 5 lat. 
Pierwszy występ publiczny dałem w 
wieku 13-14 lat. Pierwszy zespół zało-
żyłem, gdy miałem 14-15 lat. Mam za 
sobą prawie 20 lat aktywności arty-
stycznej. Scena i muzyka pochłonęły 
mnie bez reszty. 

Trudniej jest porównywać wy-
niki artystów niż lekkoatletów czy 
zapaśników, a jednak nie brakuje 
chętnych do uczestnictwa w telewi-
zyjnych, muzycznych show. Sporo 
jest tego typu programów. Całkiem 
dobrze sobie Pan radził w takich 
programach w 2012, 2013 i 2018. 
Bilans jest korzystny: 2 zwycięstwa, 
4 miejsce i półfinał. Co Panu dały 
te programy? Czy można dziś robić 
karierę bez udziału w show?

- Muzyczne show to nie jedyna droga. 
Jest wielu świetnych artystów, którzy 
żeby osiągnąć sukces, nie potrzebowali 
windy w postaci show.  Na pewno jest 
to droga na skróty. To także świetna 
lekcja „w pigułce” muzyki i sceny. Tak 
twierdzę na podstawie własnych do-

Takiego combo jeszcze nie miałem
świadczeń  z „The Voice of Poland” i 
„Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. To były 
niezwykłe przygody, które odcisnęły 
na mojej osobowości największe pięt-
no. Wcześniej wziąłem udział w „Mam 
Talent”, ale wtedy jeszcze nie wiedzia-
łem „z czym się to je?” i „na czym to 
polega?”. Jedyną skuteczną drogą, 
żeby osiągnąć sukces w jakiejkolwiek 
dziedzinie jest konsekwencja i ciężka 
praca. Talent jest jedynie dobrą pod-
waliną, ale by nam się udało, trzeba 
ciężko pracować na jego fundamencie. 
Jeżeli nie będziemy zmierzać  uparcie 
w stronę wyznaczonego celu, to nic z 
tego nie będzie. Uczestnictwo w tych 
programach na pewno nauczyło mnie 
pokory i sumienności.

Czy w Pana przypadku były one 
przepustką do kariery?

- Oczywiście, że tak. Po nich wzrosło 
zainteresowanie moją osobą - posypały 
się kontrakty, wzrosła liczba propozycji 
koncertowych. Każde uczestnictwo w 
tego typu programach jest dla wokalisty 
szansą. Przez kilka tygodni, lub miesięcy 
pokazujemy się na ekranie w czasie dużej 
oglądalności. To dla artysty dźwignia 
reklamowa. Taką promocję, wartą pół 
miliona, może milion złotych, dostaje 
się za darmo. Kogo by było stać na cos 
takiego? W moim przypadku dużo się 
po tych programach zmieniło.

Kiedyś ważniejsze od muzycz-
nych show były festiwale – i w tej 
kategorii ma Pan znaczące trofeum 
- „Super Debiut” przywieziony z 
51 Festiwalu Polskiej Piosenki w 
Opolu. Festiwale również oparte są 
na rywalizacji. Czy sztukę należy 
traktować jak sport?

- Jest to jedyna rzecz, co do której 
mam pewne wątpliwości. Rywalizacja 
muzyków między sobą jest niepozorna 
- na dźwięki, na głosy, na jakość sztuki. 
Sztuka jest pochodną emocji, a te są 
wartościami niewymiernymi. Nie można 
ich w żaden sposób policzyć, zważyć, czy 
porównać. Tworzenie i odbiór muzyki 
są kwestią  poziomu wrażliwości. Każdy 

z nas tę wrażliwość ma, ale również się 
nią różnimy. Jedni artyści trafiają do 
danej grupy odbiorców, inni do innej. 
Udział w konkursie dla artystów traktuję 
jak spotkanie z kolegami z branży. To, 
co się dzieje później - popularność, na-
grody i wyróżnienia - to skutek uboczny 
tego co robimy na scenie. Ludzie mają 
skłonność do szufladkowania innych, 
przypisywania artystów do grupy zwy-
cięzców lub przegranych. Ja tego nie 
potrzebuję. Gdy wychodzę na scenę i 
widzę naprzeciw siebie mnóstwo ludzi, 
którzy przyszli, by spotkać się ze mną i 
posłuchać moich piosenek zaśpiewanych 
na żywo, jestem szczęśliwy. Wtedy czuję 
się wygranym, bo widzę, że to, co robię, 
ma sens. To jest najlepszą nagrodą, jaką 
dostaję od ludzi.

Dwa lata temu wydał Pan album 
„Na nowo”, dobrze przyjęty przez 
fanów i krytykę. Jest Pan dziś ar-
tystą rozpoznawalnym i popular-
nym. Czy pracuje Pan nad nowym 
krążkiem? Jaki on będzie?

- Pracę nad nim zacząłem kilka mie-
sięcy temu. Gdzieś po drodze trochę się 
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wyeksploatowałem, więc - jeśli chodzi 
o pracę w studiu - zrobiłem sobie prze-
rwę. Absorbują mnie sprawy osobiste 
i rodzinne. Przez najbliższe miesiące 
bardziej muszę być „ojcem Mateuszem” 
niż muzykiem. Myślę, że za jakiś czas 
wrócę do pracy nad albumem. Będzie to 
w 100% mój autorski album. Chciałbym, 
żeby ujrzał światło dzienne w następ-
nym roku. Nie jestem w stanie opisać 
płyty słowami -  wolę śpiewać i grać 
niż opowiadać o muzyce. Jeżeli ktoś zna 
moje kompozycje i piosenki, to wie, na co 
może liczyć. Będzie dużo instrumentów 
klawiszowych i orkiestrowych. One dają 
przestrzeń. Bardzo kocham naturalne, 
magnetyczne brzmienia. Taka będzie 
ta płyta.

Czy sam Pan pisze teksty i mu-
zykę piosenek, które Pan śpiewa?

- Muzykę piszę sam. Zbyt skompliko-
wanie składam słowa, więc, przy okazji 
drugiego albumu postanowiłem popro-
sić o pomoc ludzi, którzy piszą świetne 
teksty. Niedawno, podczas pracy nad 
piosenką „Legiony” do filmu „Piłsud-
ski”, poznałem bliżej Annę Saraniecką, 
która napisała tekst tej piosenki. Bar-
dzo dobrze nam się ze sobą pracowało, 
rozumieliśmy się, więc wygląda na to 
że będzie ona odpowiedzialna za całą 
warstwę tekstową na tej płycie. 

Jak doszło do tego, że to Panu 
powierzono zaśpiewanie głównej 
piosenki do filmu „Piłsudski”? Pio-
senka na popularnym portalu You 
Tube zyskuje na popularności, po 
dwóch miesiącach ma 1,5 miliona 
odsłon. To bardzo dużo.

- Do współpracy doszło na chwilę 
przed premierą filmu. Mieliśmy bardzo 
mało czasu, żeby stworzyć ten utwór, 
ponieważ produkcja filmu przez kilka 

miesięcy szukała odpowiedniej piosenki. 
Propozycje, które spływały wcześniej 
do twórców filmu, okazały się nieod-
powiednie, nie przypadły produkcji do 
gustu. Trochę dzięki zrządzeniu losu 
mogłem wziąć w nim udział. Za po-
średnictwem wytwórni, dostałem w 
lipcu propozycję, żeby wziąć udział 
w projekcie i zaśpiewać piosenkę do 
tego filmu. Byłem wtedy za granicą, 
spędzałem wakacje z dziećmi. Stwier-
dziłem, że to super temat, że warto się 
zaangażować. Trzeba było wrócić do 
kraju. Piosenkę napisał Taab, producent 
muzyczny. Melodię dostałem od niego 
po kilku dniach, od momentu, jak dowie-
dzieliśmy się, że mamy wspólnie zreali-
zować ten projekt.  Piosenka powstała w 
ekspresowym tempie, dwa dni nagrań. 
Wszystko dobrze poskładało nam się w 
całość. Okazało się, że udało nam się 
zlepić całkiem przyjemny i wpadający 
w ucho utwór. Bardzo się tego projektu 
baliśmy, bo nigdy nie pracowaliśmy z 
takim pośpiechem. Zazwyczaj staram 
się dawać sobie więcej czasu na to, żeby 
wszystko dopracować i włożyć w projekt 
jak najwięcej emocji. To jest napraw-
dę duże wyróżnienie móc zaśpiewać 
piosenkę do tak wspaniałej produkcji. 
Bardzo się z tego powodu cieszę. 

Nie była to Pana pierwsza mu-
zyczno – filmowa przygoda. Wcze-
śniej zaśpiewał Pan piosenkę do 
filmu „7 rzeczy”. Czy lubi Pan mu-
zykę filmową? 

- Uwielbiam muzykę filmową! Jadąc 
samochodem, rzadko słucham muzyki, 
ale gdy chcę się wyciszyć, to wrzucam 
sobie kompozycje Hansa Zimmera. Ten 
facet ma rękę do muzyki filmowej. 
Mam gdzieś  z tyłu głowy takie skryte 
marzenie, żeby kiedyś skomponować 

muzykę do filmu. Może kiedyś uda się 
to marzenie zrealizować.

Był Pan niejednokrotnie uczest-
nikiem projektów typu „Tribute to”. 
Co takie projekty muzykowi dają?

- Każdy projekt, w którym bie-
rzemy udział powinien nam coś dać. 
Jeżeli nic nie wynosimy ze sceny - w 
swoim sercu, w emocjach - to znaczy 
że nie przyłożyliśmy się do występu, 
a to „początek końca” artysty. Zawsze 
marzyłem o tym, żeby móc wystąpić z 
orkiestrą symfoniczną i to marzenie się 
spełniło. Gdy masz za sobą 60-osobową 
orkiestrę i chór, wszystko wibruje, aż 
ciarki przechodzą człowiekowi po całym 
ciele. To niesamowite doznanie, potęga 
dźwięku, coś wspaniałego. 

Kogo Pan ceni najbardziej z 
polskich i światowych wokalistów 
i muzyków? 

- Lista mogłaby być długa. Jest mnó-
stwo artystów, których cenię. Z polskich 
artystów wymieniłbym Dawida Podsia-
dło, który jest żywą ikoną współczesnej 
muzyki młodego pokolenia. Wspaniale 
się patrzy na jego poczynania, z na-
dzieją, że nasza polska muzyka może 
w końcu rozwinąć skrzydła i rozlać się 
nawet na cały świat. Poza tym cenię 
Krzysztofa Zalewskiego – to świetny 
wokalista, producent i kompozytor. Je-
żeli chodzi o zagranicznych artystów, 
to wymieniłbym Eltona Johna i Billy 
Joela, na których piosenkach uczyłem 
się śpiewania. Później była fascynacja 
zespołami: U2, Aerosmith, Bon Jovi czy 
Coldplay – to tuzy muzyki rokowej. Ni-
gdy o tym nie mówiłem, ale ostatnio, z 
wielkim zaciekawieniem, chyląc czoła, 
słucham wyczynów Lady Gagi. Jej osta-
nia płyta jest kapitalna, bardzo dojrzała 
wokalnie. To niesamowicie sprawna, 
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ale i wrażliwa artystka. Nigdy nie są-
dziłem, że będę słuchał takich artystów 
jak Lady Gaga, ale ją lubię i to jest głos, 
który mnie inspiruje. 

A idol?
- Ktoś mi kiedyś powiedział, że żeby 

zostać wielką gwiazdą, nie można mieć 
idola (śmiech). Chyba nigdy nie będę 
wielką gwiazdą, więc mogę się przy-
znać - moim idolem od wielu lat jest 
Bono z U2. Imponuje mi jego odwaga 
w przekazywaniu emocji, bardzo pro-
stych emocji.

Gdzie Pan szuka inspiracji? 
- Może zabrzmi to dziwnie, ale inspi-

rację odnajduję w ciszy. Kiedy zacząłem 
pracę nad nowym albumem, przestałem 
słuchać muzyki w ogóle. Po to, żeby się 
wyłączyć. Inspiracją jest też dla mnie  
życie: codzienne sytuacje, dzieci, rodzi-
na, koledzy i ich historie. Staram się z 
tego czerpać - emocje, które pojawią się 
we mnie, zamieniam w dźwięki. 

Czy był w Pana życiu taki okres, 
że oprócz muzyki musiał się Pan 
zajmować zawodowo czymś innym? 
Jeśli tak, to czym się Pan zajmował? 

- Był taki moment w moim życiu, gdy 
straciłem jednego ze swoich najwięk-
szych przyjaciół, który bardzo pomógł 
mi w mojej drodze muzycznej. Zmarł 
na raka. Bardzo się wtedy załamałem. 
Przestałem koncertować, grać i wszystko 
się posypało. Rozleciał się wtedy mój 
zespół i musiałem szukać innego zaję-
cia. Kontakty branżowe zostały, więc 
przez jeden sezon pracowałem jako 
techniczny na scenie, później awan-
sowałem na akustyka, zasiadającego 
za stołem monitorowym. Pracowałem 
dalej w branży muzycznej, ale po dru-
giej stronie. Serce mnie trochę bolało, 
ale nie miałem siły i odwagi, żeby sta-
nąć za mikrofonem. Ten czas nauczył 
mnie pokory i sceny od zaplecza, co 
dzisiaj się przydaje. Były też w moim 
życiu takie momenty, że pracowałem 
w budowlance - płytki ścienne umiem 
wykładać do dzisiaj. Pracowałem nawet  
jakiś czas przy wyrębie lasu. Wyko-
nywałem typowe, męskie prace, żeby 
zarobić pieniądze. Takie sytuacje uczą, 
krzepią i hartują. Cieszę się, że miałem 
okazję tego wszystkiego doświadczyć. 

Często podczas występów akom-
paniuje Pan sobie na fortepianie. 
Czy zdarza się Panu grać na klawi-
szach utwory muzyki klasycznej?

-  Naukę gry zaczynałem w dzieciń-
stwie od klasyki - od Mozarta, Bacha, 
Chopina. Jestem samoukiem, większość 
rzeczy grałem na klawiszach ze słuchu. 
Z czasem zapisałem się na lekcje, ale 
to były pojedyncze spotkania. Chętnie 
wracam do klasyki, ale gram tylko dla 
siebie. Nie koncertowo, bo jako pianista, 
nie czuję się aż tak mocny - potrafię 
sobie zaakompaniować, ale nie po-
zwoliłbym sobie, żeby zagrać koncert 
instrumentalny. Czasami siadam sobie 
przy fortepianie i przypominam sobie 
utwory klasyczne. Gram dla własnej 
przyjemności. Dzieci bardzo lubią 

słuchać, jak gram. Muzyka klasyczna 
ma w sobie dużo prawdy i dużą siłę 
emocjonalną.

Od dawna ma Pan w domu for-
tepian?

- Kiedyś obiecałem sobie, że jak 
będę miał w domu miejsce, to kupię 
fortepian. W końcu udało się to zrobić. 
Dwa lata temu wprowadziłem się do 
nowego domu. Stoi u mnie w salonie. 
Cieszę się, że w końcu spełniłem swoje 
marzenie. Zawsze chciałem, żeby moje 
dzieci mogły sobie usiąść i pograć na 
fortepianie w domu – wtedy, gdy mają 
na to ochotę. 

Czy muzykujecie razem? 
-  Najstarszy syn ma 8 lat, czasami 

chwyta za gitarę i gra na „basówce”. Jest 
jeszcze czas, żeby razem sobie pomuzy-
kować, ale to się niebawem wydarzy. 
Są już takie momenty, że gdy „młody” 
ćwiczy, a tata coś mu podgrywa i wtedy 
jest fajnie, muzycznie, wesoło. Młodsi 
synowie zaczęli chodzić do szkoły mu-
zycznej. Jeden gra na pianinie, drugi 
na bębnach. Trzeci synek raczej będzie 
wokalistą, bo - gdy jest ku temu okazja 
- próbuje śpiewać.  

Wystąpi Pan w Dopiewie na 
„Koncercie Gwiazdkowym” połą-
czonym z „Galą Sportu”. Wiem, że 
i jednego i drugiego rodzaju wyda-
rzenia oprawiał Pan już muzycznie, 
ale nie wiem, czy udało się Panu 
łączyć jedno z drugim?

- Takiego combo sportowo - gwiazd-
kowego jeszcze nie miałem, to fakt. Ko-
cham Święta Bożego Narodzenia. Sport 
z kolei kojarzy mi się z ruchem, więc 
siła rzeczy będzie tego dnia na scenie 
intensywnie. Kroi się super impreza. 

Czym dla Pana są Święta Bożego 
Narodzenia?

- Przede wszystkim są czasem wy-
tchnienia i spokoju. To bardzo rodzin-
ny okres. Podczas Świąt, co roku coraz 
bardziej, doceniam największy dar, jaki 
dostałem od Boga, czyli wspaniałą ro-
dzinę i zdrowe dzieci. Zawsze, gdy sia-
damy razem przy stole i później przy 
choince, fortepianie i kolędach, jestem 
wdzięczny za to, co mam.

Uprawia Pan jakąś dyscyplinę 
sportu?

- Lubię poruszać się typowo dla 
siebie. Zawsze byłem ze sportem „na 
bakier”, nawet w podstawówce i w 
szkole średniej. Nigdy nie byłem fanem 
gier zespołowych, ale byłem dobry w 
lekkoatletyce. Lubiłem biegi i skoki w 
dal. Uwielbiam jazdę na rowerze. Taka 
rekreacja mnie o odpręża. Najstarszy 
syn wkręcił mnie w rowery downhil-
lowe i zjazdy, więc jeździmy sobie po 
różnych trudnych i ciekawych trasach. 
To męskie zajęcie i fajny sposób na spę-
dzenie czasu z synem. Mam na koncie 
również crossfitowe historie, siłownię. 

Czy dużo ma Pan utworów świą-
tecznych i sportowych w swoim 
repertuarze? Jakie piosenki przed-
stawi Pan publiczności w Dopiewie?

- Zdarza mi się śpiewać utwór z 

repertuaru Queen „We are the cham-
pions” czy piosenkę „Eye of the Tiger” 
kojarzoną z filmem „Rocky”. Napisałem 
kilka pastorałek, piosenek świątecznych 
mojego autorstwa, ale śpiewam rów-
nież kilka też bardziej znanych utworów 
świątecznych. Ci, którzy wybiorą się 
na koncert mogą być spokojni klimatu 
Świąt Bożego Narodzenia, ale i ducha 
sportu na nim nie zabraknie. Będziemy 
się ruszać na scenie i skakać.

Oby tylko ruch sceniczny nie 
zaszkodził emisji głosu.

- Bez obaw. Po to trenuję na siłowni, 
żeby mieć kondycję. 

Czy woli Pan grać i śpiewać 
własne utwory czy covery?

- Zdecydowanie wolę śpiewać własne 
piosenki, wtedy czuję się bardziej sobą. 
Ale nie stronię od śpiewania coverów. 
Czasami trudniej jest dobrze zaśpiewać 
znany przebój kogoś innego niż napisać 
własną piosenkę. Jeżeli czyjaś piosenka 
mnie wzrusza i inspiruje, to wykonuję 
ją z przyjemnością.

Pochodzi Pan z małej miejsco-
wości pod Nowym Targiem. Czy 
dzisiaj nadal jest Pan związany z 
górami, czy też pochłonęła Pana 
wielkomiejskość i show biznes? 
Czy ma Pan „góralskość” we krwi?

- Jestem bardzo sentymentalny, czuję 
związek z górami. Nie mieszkam już w 
Orawie, z której pochodzę, lecz w Nowym 
Sączu, ale do gór mam blisko. Dobrze się 
czuję w górach, często wracam w swoje 
rodzinne strony. Kocham widok Babiej 
Góry, u stóp której się wychowałem. 
Lubię szczerość i bezkompromisowość 
górali, konkretne podejście do życia. 
Przywiązanie do tradycji bardziej niż 
w twórczości można dostrzec w moim 
życiu, w tym jak podchodzę do pracy, 
wychowania dzieci, przywiązania do 
rodziny. Jestem bardzo uczuciowy, 
emocjonalny, lojalny i zasadniczy. To 
cechuje górali.

Zaczynał Pan swoją przygodę 
ze sceną z zespołem „Devills”. Czy 
ma Pan kontakty z członkami tej 
formacji? Czy wie, jak potoczyły się 
losy pozostałych jej członków? Czy 
znaleźli swoje miejsce w muzyce, 
czy  realizują się poza nią?

- Czasami się kontaktujemy, coś 
do siebie napiszemy na Messengerze. 
Wszyscy robią coś zupełnie innego. Raz 
na jakiś czas się  spotkamy, przez przy-
padek. Jak jestem w swoich rodzinnych 
stronach, to czasem spotykam kolegę 
gitarzystę, który jest policjantem w Ja-
błonce. Perkusista wyjechał do Niemiec, 
nie gra, nie koncertuje. Basista też nie 
ma związku z muzyką. Tylko dla mnie 
muzyka stała się sposobem na życie. 

Czy planowanie, konsekwencja 
i determinacja są dla Pana w życiu 
ważne?

- Bez konsekwencji nie jesteśmy 
w stanie niczego osiągnąć. Co do tego 
nie mam żadnych wątpliwości. Nie za-
wsze jestem dobrze zorganizowany. W 
przypadku człowieka, który ma arty-
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styczną duszę, z planowaniem bywa 
różnie. Często działam pod wpływem 
impulsu i emocji. Jednak jeżeli coś sobie 
postanowię, to jestem bardzo konse-
kwentny, wręcz niezłomny. Czasami 
sam się sobie dziwię, że zużywam tak 
dużo siły i determinacji do walki o swoje 
marzenia, mimo że życie niejednokrotnie 
pokazywało mi, że nie wszystko dzieje 
się tak, jak sobie wymyślimy. 

Jest Pan muzykiem dojrzałym. 
Ma Pan ukształtowaną osobowość. 
Zyskuje Pan na popularności. Wy-
stępował Pan z wieloma gwiazdami, 
takimi jak: Andrea Bocelli, Amy 
Mc’Donald i nie tylko. Jakie są 
Pana plany muzyczne krótko- i 
długoterminowe?

- Krótkoterminowo: bardzo chciał-
bym nagrać w przyszłym roku wspo-

mniany drugi album. Długoterminowo: 
chciałbym móc koncertować i nagrywać 
płyty jak najdłużej, więc mam nadzieje, 
że do 70-tki pociągnę i jeszcze z sześć 
albumów nagram. 

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Adam Mendrala

Współpraca: Izabela  
Kostyk i Milena Wolna,  

 fot. Dorota Czoch / Arch. M. Ziółko

XII edycja „Dopiewskiej Jesieni Te-
atralnej” - Wielkopolskiego Przeglądu 
Amatorskich Grup Teatralnych Seniorów, 

działających na terenie Województwa 
Wielkopolskiego, odbyła się 18 listopada 
2019 r. w Centrum Rehabilitacyjno – 
Kulturalnym w Konarzewie. Jego or-
ganizatorem była Gminna Biblioteka 
Publiczna i Centrum Kultury w Dopiewie. 

Celem każdego przeglądu jest po-
pularyzacja dorobku amatorskich grup 
teatralnych, propagowanie sztuki teatral-
nej oraz inspirowanie i szukanie nowych 
form pracy z seniorami, a także zawie-
ranie nowych znajomości i przyjaźni.

W tym roku zgłosiło się 10 grup te-
atralnych - m.in. z: Lisówek, Poznania, 
Stęszewa, Przeźmierowa, Buku, Opa-
lenicy, Grodziska Wlkp., Biedruska 
oraz Dopiewa. Jednak  na scenie sali 

Dopiewska Jesień Teatralna

widowiskowej w Konarzewie wystą-
piło tylko dziewięć zespołów. Niestety 
w ostatniej chwili okazało się, że część 

aktorów z grupy 
„Wesołe Pierniki” 
z DPS w Poznaniu 
zachorowało, co 
uniemożliw iło 
jej występ. Pozo-
stali członkowie 
tej grupy dotarli 
na wydarzenie, 
mimo że ich wy-
stęp w okrojonym 
składzie był nie-
możliwy.

W i d z o w i e 
mogli obejrzeć 

sztuki teatralne o zróżnicowanej tematyce 
- od scenek kabaretowych poprzez kla-
syczne przedstawienia, po bajki. Każdy 
występujący podczas XII Dopiewskiej 
Jesieni Teatralnej senior udowodnił 
swoim artyzmem i zaangażowaniem, 
że życie na emeryturze wcale nie musi 
być nudne i smutne; wręcz przeciwnie: 
może się mienić wieloma kolorami i za-
rażać pozytywną energią!

Zmaganiom na scenie przyglądało 
się jury w składzie: Małgorzata Kalamat 
(absolwentka łódzkiej szkoły filmowej), 
Alicja Urbańska (Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna i Centrum Animacji Kultury 
w Poznaniu) i Maria Bąk (przedstawiciel 
Referatu ds. Promocji i Rozwoju Gminy 
Dopiewo). 
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Na zakończenie przeglądu każdy ze-
spół teatralny otrzymał z rąk Zastępcy 
Wójta Gminy Dopiewo - Pawła Przepióry 
pamiątkową statuetkę, a wszyscy uczest-
nicy drobny upominek. Wzorem lat ubie-
głych za „osobowość sceniczną” została 
przyznana statuetka „Danuśki”. W tym 
roku jury nagrodziło „Danuśką” Annę 
Świderek z Grupy Teatralnej „Wesoła 
Gromada” ze Stęszewa.

 „Danuśka” to nagroda przyznawa-
na aktorce lub aktorowi, który stworzył 
wyjątkową kreację aktorską lub posiada 
inne cechy charakterystyczne, jak szcze-
gólny strój, sposób mówienia, chodzenia  
itp. Nagrodę ustanowiono jako  wyraz 
pamięci dla zmarłej 2 lata temu Danu-
ty Kachlickiej – tryskającej humorem 
aktorki charakterystycznej, przez wiele 
lat związanej z  Grupą Teatralną „Baj”, 
działającą przy GBPiCK w Dopiewie. Była 
ona niewątpliwą osobnością sceniczną, 
która o teatrze mówiła „mój drugi dom”.

Patronatem honorowym XII Dopiew-
ską Jesień Teatralną objęli: Zbigniew 
Hoffman - Wojewoda Wielkopolski, Mar-

szałek Województwa Wielkopolskiego 
- Marek Woźniak, Starosta Poznański 
- Jan Grabkowski i Wójt Gminy Dopie-
wo - Adrian Napierała. Wśród patronów 
medialnych był „Czas Dopiewa”.

Łukasz Mańczak,  
Gminna Biblioteka Publiczna  

i Centrum Kultury w Dopiewie
Fot. Arch. GBPiCK w Dopiewie

Bel Canto wśród Przyjaciół Na „Koncert Przyjaźni” zaprosił 
mieszkańców Gminy Dopiewo Chór Bel 
Canto.  Wydarzenie odbyło się 24.10.2019 
r. w „Domu Strażaka” w Dopiewie. Wśród 
scenicznych przyjaciół pojawili się:  Chór 
„Halka” z Dusznik Wielkopolskich,  cztery 
pary taneczne Zespołu Pieśni i Tańca 
„Lusowiacy” oraz soliści operowi: Maria 
Załanowska - Należyty (sopran) i Piotr 
Należyty (bas), który poprowadził tak-
że koncert. Kolejna edycja „Koncertu 
Przyjaźni” dowodzi, że śpiew i taniec 
cementują przyjaźń.

Jan Adam Wasielewski,  
Prezes Stowarzyszenia „Chór 

Gminy Dopiewo Bel Canto”
Fot. Ewa Depa

Stowarzyszenie „Chór Belcanto Gmi-
ny Dopiewo” zaprasza mieszkańców na 
wyjątkowy koncert „Podwieczorek przy 
mikrofonie”, który odbędzie się 5 grudnia 
2019 r., o godz. 18:00 w „Domu Strażaka” 
w Dopiewie. Chór zaprezentuje bogaty 

Podwieczorek przy mikrofonie
repertuar rozrywkowy, złożony z pieśni i 
piosenek z całego świata. Nie zabraknie 
również kolęd i przebojów związanych 
ze Świętami Bożego Narodzenia. Oprócz 
gospodarzy wystąpią: tancerki Activus 
Taniec i Fitness i iluzjonista z Buku – 

Michał Buszczak (uczestnik telewizyjnego 
show „Mam Talent”).

AM
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XV Powiatowy Przegląd Piosenki 
Osób Niepełnosprawnych „Złoty Sło-
wik 2019” odbył się 15 listopada w Cen-
trum Rehabilitacyjno – Kulturalnym w 
Konarzewie. Uczestnicy zaprezentowa-
li publiczności polskie utwory, a przy 
okazji i modę z lat 80. i 90., zabierając 
wszystkich muzyczno – tekstylną po-
dróż  w czasie. 

Jury w skład, którego weszli: Urszula 
Perz, Sylwia Słobodzińska i Adam Wa-
sielewski wysłuchało, wraz z publiczno-
ścią, 26 piosenek - wykonanych przez 
przedstawicieli różnych Warsztatów, 
Szkół i Stowarzyszeń, zajmujących się 
osobami z niepełnosprawnościami. Ar-
tyści przyjechali na przegląd z różnych 

stron Powiatu Poznańskiego, a jedna  
z grup nawet z Piły. 

Na deskach CRK wystąpiło 57 wy-
konawców (solo, w duetach i w chór-
kach). Wśród występujących można było 
zauważyć wielu debiutantów i stałych 
bywalców promykowego spotkania. 
Usłyszane utwory wzbudzały wśród od-
biorców wiele sentymentalnych emocji, 
a także porywały swoim rozrywkowym 
rytmem do tańca.

Jury miało niełatwe zadanie, by spo-
śród wielu pięknie wykonanych piosenek 
wybrać tę jedną. Jednogłośnie zadecydo-
wali, że wszyscy wykonawcy zasłużyli na 
wyróżnienie i uznanie. Każdy uczestnik 
wyjechał z przeglądu z okolicznościowym 
medalem wykonanym przez pracownie 
ceramiczną z WTZ „Promyk” w Konarze-
wie, koszulką z logiem Stowarzyszenia, 
a wszystkie biorące udział organiza-
cje otrzymały z rąk prezesa Bogdana 

Jubileuszowy „Złoty Słowik”
Maćkowiaka oraz Elżbiety Tonder 
opiekacze. Tradycyjnie na koniec 
koncertu na salę wniesiono ogrom-
ny tort, pożegnać się „na słodko”.

Wręczenie „Złotych Słowików” 
w tym roku zobaczyli na żywo m.in. 
Tomasz  Łubiński – Wicestarosta 
Poznański, Tomasz Woźnica – Wi-
cedyrektor PCPR w Poznaniu, Pa-
weł Przepióra – Zastępca Wójta 
Gminy Dopiewo, Mirosław Kałek 

- Wiceburmistrz Gminy Stęszew, Elż-
bieta Tonder – Pełnomocnik Starosty 
ds. Osób Niepełnosprawnych, Elżbieta 
Nowicka – Dyrektora Biblioteki w Do-
piewie, Alicja Wrębel – Przedstawiciel 
OPS w Dopiewie i wszyscy, którzy sko-
rzystali z zaproszenia Stowarzyszenia 
„Promyk” i wzięli udział w przeglądzie.

Szymon Krzemiński,  
Terapeuta Zajęciowy 
Foto: Beata Spychała

Sekcja szachowa Klubu Sportowego 
„Korona” Zakrzewo zaprasza miłośników 
gry królewskiej na „Gwiazdkowy Turniej 
Szachowy”. Rozgrywki odbędą się 14-
15.12.2019 r. w Szkole Podstawowej nr 2 
w Skórzewie, przy ul. S. Kozierowskiego 1. 
Pierwszego dnia przewidziano rozgrywki 
juniorskie, drugiego – rozgrywki open. 
Zapisy – od 11.12.2019 r. na stronie che-
esmenager.com lub emailem: wojciech.
olejarczyk@korona-zakrzewo.pl (liczba 
miejsc ograniczona). Po turnieju zapla-
nowano Charytatywny Kiermasz Świą-
teczny „Nadzieja dla Andrzeja”, „Galę 
Koroniarza” i inne atrakcje.

Szczegóły: korona-zakrzewo.pl
KSKZ

VII Gwiazdkowy Turniej Szachowy
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Jak wiemy 8 grudnia w Dopiewie 
odbędzie się na placu gminnym „Jar-
mark Świąteczny” połączony z „Wielkim 
Ubieraniem Choinki” (w godz. od 13.00 
do 19.00). Organizatorem wydarzenia jest 
Gminna Biblioteka i Centrum Kultury 
w Dopiewie.

Swoje stoisko będą miały w tym roku 
na „Jarmarku” gminne maskotki – żu-
raw  Dop i wilga Ewo. Zarówno one, 
jak i świąteczni wolontariusze z Urzędu 
Gminy Dopiewo rozdawać będą - wszyst-
kim dzieciom, które przyjdą przywitać 
- darmowe odblaski z wizerunkiem Dop 
i Ewo – „sympatycznych strażników wi-
doczności”. 

Dop i Ewo mają dla Was odblaski
Ze statystyk wynika, że znacząca 

część wypadków z udziałem pieszych 
zdarza się na drogach po zmroku. Chce-
my pomóc kierowcy dostrzec dziecko 
na czas. Dlatego Urząd Gminy Dopiewo 
przygotował odblaski. Zamocowane do 
plecaka, roweru, odzieży wierzchniej, a 
nawet obroży naszego czworonożnego 
pupila w istotny sposób wpłyną na popra-
wę widoczności - na ulicach, poboczach 
i przejściach dla pieszych. 

Zapraszamy dzieci na stoisko Dop 
i Ewo !

Dop i Ewo 

Bukowsko-Dopiewski Klub Piłki 
Ręcznej - to nazwa nowego klubu piłki 

Pantery i Bukowia stworzyły BDKPR
ręcznej, którego szeregi będą zasilać wy-
chowanki „Panter” i Bukovii”. Zarówno 

„Bukowia” Buk jak i „Pantery” Dopiewo 
szkolić będą zawodniczki do ukończe-
nia szkoły podstawowej – młodziczki i 
dzieci. Po ukończeniu 15-tego roku życia 
zawodniczki obu klubów zasilą szeregi 
BDKPR. Od 1 stycznia 2020 r. barwy 
klubowe i wspólna nazwa połączą - se-
niorki, juniorki i juniorki młodsze z obu 
klubów, sąsiadujących ze sobą Gmin: 
Buk i Dopiewo.

Decyzję o fuzji podjęły zarządy obu 
klubów na spotkaniu, które odbyło się 7 
listopada 2019 r. Wybrało nowy zarząd, 
komisję rewizyjną, uchwalono statut i 
nową nazwę klubu „Bukowsko-Dopiew-
ski KPR”. 

Trzymamy kciuki! Do zobaczenia na 
halach sportowych w Buku i Dopiewie !

UKS „Pantery” Dopiewo.
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Na linii startu tegorocznej edycji 
Cross Duathlonu w Żarnowcu, która 
odbyła się w sobotę 26 października 2019 
r. stawiło się blisko 200 uczestników  - 
najwięcej w całej 4-letniej historii im-
prezy. 116 uczestników stanęło w szranki 
rywalizacji indywidualnej, natomiast 
80 osób wystartowało w 2-osobowych 

Cross Duathlon po nowej trasie
sztafetach. 

- W tym roku 
trasa została wy-
dłużona  o 4 km od-
cinka rowerowego 
– mówi Marcin Na-
pierała – dyrektor 
GOSiR w Dopiewie, 
organizator zawo-

dów. - Wydłużając 
trasę wyrównali-
śmy szanse za-
wodnikom, któ-
rych mocniejszą 
stroną jest jazda 
rowerem. Tomasz 

Konwicki – pomysłodawca trasy dodaje, 
że nowa, mała pętla rowerowa znacznie 
podniosła poziom wyścigu oraz uatrak-
cyjniła trasę, która i tak posiada niezwy-
kle trudne, jak na nizinną Wielkopolskę, 
ukształtowanie terenu. 

Pierwszy etap to około 3 km biegu, 
drugi etap to 16 km na rowerze i na 
koniec najbardziej wymagający pełen 

podbiegów trzeci etap czyli bieg około 
4,5 km. 

Ładna pogoda sprawiła, że na trasie 
pojawiło się wielu kibiców. Tegoroczne 
zawody wygrał w kategorii open Sylwester 
Swat ze Skórzewa (czas 1:11:13)  drugi był 
Mateusz Kozinoga z Poznania (1:13:35), 
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trzeci Krzysztof Śliwa z Częstochowy 
(1:14:27).  Najlepszy mieszkaniec Gminy 
Dopiewo zajął 4 miejsce i był nim Michał 
Błajet ze Skórzewa. 

Wśród Pań najlepsza okazała się Emi-
lia Korbanek z Poznania (1:36:02), druga 
Edyta Swat z Przeźmierowa (1:38:23), a 
podium uzupełniła Aleksandra Libera z 
Poznania (1:40:40). Najszybszą z Gminy 
Dopiewo była Adrianna Krzeszowska z 
Dopiewca zajmując jedenaste miejsce w 
open i trzecie w kat. K3. 

W rywalizacji sztafet  najlepsi okazali 
się KAT 1.  „Klopsy” – Iwona i Aleksan-
dra; KAT 2. „Wściekłe Koty” – Tomasz 
i Krystian, KAT 3. „Cytadela by Night” 
- Krzysztof i Robert,  KAT 4. „SIM Do-
piewo” – Józef i Paweł. 

Szczególne słowa uznania należą się 
najstarszemu uczestnikowi zawodów, 
71-letniemu mieszkańcowi Konarze-
wa Panu Eugeniuszowi Grysce, który 
z uśmiechem wbiegł na metę wyprze-
dzając zawodników urodzonych w latach 
80., i 90. 

Medale i nagrody wręczał Wójt Gminy 
Dopiewo - Adrian Napierała oraz Pa-
weł Owczarzak, sponsor – właściciel 
sklepu rowerowego ROWER TRAMP 
ze Skórzewa. 

Na uczestników, na mecie czekała 
gorąca zupa oraz herbata. Słodkościami 
za symboliczną złotówkę przeznaczoną 
na cel charytatywny częstowała Funda-
cja Aktywny Stęszew wspierając tym 
samych rehabilitację małego Dawidka.  

Dziękujemy mieszkańcom Żarnowca, 
Podłozin, Tomic, Skrzynek i Lisówek 
za wyrozumiałość związaną z utrud-
nieniami w ruchu drogowym podczas 
zawodów. Dziękujemy za wszystkie słowa 
uznania płynące ze strony zawodników. 
Bez wątpienia na sukces organizacyjny 
imprezy składają się pracownicy Gmin-
nego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Do-
piewie, wolontariusze, współorganizato-
rzy i sponsorzy. Dziękujemy Strażakom 
z OSP Palędzie, Zakrzewo i Dopiewo 
oraz policjantom z Komisariatu Policji 
w Dopiewie i Stęszewie za pomoc w za-
pewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom 
i publiczności. 

Także: Nadleśnictwu Konstantyno-
wo, firmom - Linea Developer, Mornel.
com, Marago Fit catering dietetyczny 
z Lubonia, Sklep Rowerowy ROWER 
TRAMP, Decathlon Komorniki, E1 
Gokart, e-plecaki.pl z Dąbrowy, Reka 
Rubber z Dopiewa. 

 Paulina Nowacka,  
GOSiR w Dopiewie 

Fot. Tomasz Szwajkowski / 
Arch. GOSiR Dopiewo
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CrossFit to naprzemienny trening 
fitness, o wysokiej intensywności, wy-
korzystujący ruchy funkcjonalne, które 
są dla ludzi naturalne. Podobne wyko-
nujemy na co dzień niezliczoną ilość 
razy: chodzenie, siadanie, wstawanie, 
podbiegnięcie do tramwaju, podnoszenie 
ciężkich przedmiotów z podłogi, dźwi-
ganie toreb z zakupami, wchodzenie po 
schodach, przeskoczenie niespodziewa-
nej przeszkody itp. 

Istotnym aspektem tych ruchów jest 
to, że wykorzystują uniwersalne wzorce 
motoryczne - wrodzone, fundamentalne 
dla każdego człowieka, zapisane w na-
szym DNA. Każdy z nas wie jak zrobić 
przysiad – jednak, czy potrafimy wykonać 
go poprawnie? 

Ludzie biegali, skakali, pchali, kopali, 
wspinali się, podnosili coś na długo przed 
pojawieniem się pierwszych siłowni i 
klubów fitness. Wykonywali to wszystko 
bez jakiegokolwiek zastanawiania się 
nad prawidłową techniką, robili to au-
tomatycznie. Dlaczego? – Bo wiedzieli, 
jak mają to zrobić. Prawidłowa technika 
ruchu była „wdrukowana” w DNA. Wy-
starczy popatrzeć, w jaki sposób przysiad 
wykonuje 1,5-roczne dziecko.

Niestety, 8 godzin spędzonych przy 
biurku zdecydowanie nie jest naszym 
sprzymierzeńcem w osiąganiu wysokiej 
sprawności fizycznej, ponieważ nasze 
ciała nie do tego zostały stworzone! 
Dzisiejszy tryb życia czy pracy pozba-
wia nas możliwości wykorzystywania 
potencjału naszych organizmów. Prowa-
dzi do utraty funkcjonalności naszych 
ruchów, która skutkuje pogorszeniem 
jakości życia, rozwojem chorób układu 
ruchu, układu krążenia, do nadwagi, 
problemów psychicznych, itp. 

Ruchy funkcjonalne są zawsze wie-
lostawowe – łączą pracę wielu stawów i 
mięśni, dlatego nie mogą być zastąpione 
ćwiczeniami izolującymi, czyli typowymi 
w tradycyjnym treningu siłowym. 

CrossFit wpływa na standard życia 
codziennego – daje więcej energii i siły, 
poprawia sylwetkę i skutkuje znacznie 
lepszą kondycją ogólną. Jak żaden inny 
sport gwarantuje wszechstronny rozwój 
i pozwala poznać potencjał, jaki skrywa 
nasze ciało.

CrossFit jak lekarstwo!
Go With The Flow Tra-
ining

Go With The Flow Training - to nowe 
miejsce na mapie Skórzewa. Na 399 m2 
mieści się sala do crossfitu i podnosze-
nia ciężarów, sala do jogi / mobility i 
centrum fizjoterapii. Miejsce dla siebie 
znajdzie tutaj zarówno młody sporto-
wiec, jak i osoba trenująca rekreacyjnie, 
dla podtrzymania zdrowia. Pracuje tu 
kadra trenerską na najwyższym pozio-
mie. Główną trenerką jest Dobrosława 

Kucharzak - trener CrossFit lvl 1, czo-
łowa crossfiterka polska ostatnich lat, 
medalistka Mistrzostw Polski Seniorów 
w Podnoszeniu Ciężarów (dwubój olim-
pijski) i w Trójboju Klasycznym. Treningi 
prowadzi też Anna Antoszewska - tre-
nerka CrossFit lvl 2, były Head Coach w 
CrossFit Toruń. Podnoszenie ciężarów 
można uprawiać pod okiem Akademickie-
go Mistrza Świata z 2014 r. czyli Adriana 
Pawlickiego, instruktora, wielokrotne-
go medalisty Mistrzostw Polski. Kadrę 
uzupełnia Aleksander Błoszyk - student 
fizjoterapii, 31. nastolatek na świecie w 
CrossFicie z 2018 r., zwycięzca wielu 
polskich zawodów.

 Dołącz do nas już dziś! Go With The 
Flow Training - ul. Jaworowa 3, Skórzewo

Uwaga, konkurs!
Do wygrania 3 podwójne karnety 

na kurs ON RAMP w Go With The 
Flow Training wprowadzający w świat 
treningu Crossfit (trening funkcjo-
nalny) – czterotygodniowy program, 
dzięki któremu pojęcia i technika ćwi-
czeń przestaną być Ci obce, a Twoja 
sprawność fizyczna i zdrowie nie będą 
już nigdy spędzać Ci snu z powiek.  
Kurs obejmuje 8 treningów CrossFit, 3 
treningi jogi oraz 4 treningi mobility. 

Co trzeba zrobić? – Napisz do nas, 
dlaczego akurat Ty powinieneś / powin-
naś otrzymać karnety :) Adres: konkurs@
dopiewo.pl (w temacie e-maila proszę 
podać: Konkurs - CrossFit z Go With 
The Flow Training. Uczestnik, decydując 
się na udział, wyraża zgodę na przetwa-
rzanie jego danych osobowych na cele 
związane z konkursem.

Dobrosława Kucharzak 
Fot. Arch. Go With The Flow Training

https://www.facebook.
com/flowpoznan/
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Od 2 do 31 stycznia 2020 r. będzie 
można składać wnioski o stypendium 
sportowe Gminy Dopiewo na 2020 r. W 
dotychczasowych 6 edycjach nagrodę 
za wysokie wyniki sportowe odebrało 
79 zawodników reprezentujących różne 
dyscypliny. Stypendia w lutym przyzna 
Kapituła Stypendium Sportowego Gminy 
Dopiewo. 

Kto może otrzymać  
stypendium w 2020 r.?

Zawodnik lub zawodniczka nie 
może mieć ukończone 21 lat, uprawiać 
dyscyplinę olimpijską, być w kategorii 
wiekowej juniora młodszego, juniora lub 
młodzieżowca (różny wiek w różnych 
dyscyplinach) i spełnić minimum jedno 
z poniższych kryteriów w 2019 r.:
• wziąć udział w szkoleniu kadry wo-

jewódzkiej lub szkoleniu centralnym 
kadry narodowej, 

• być uczestnikiem Młodzieżowych 
Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw 
Świata lub Europy w kategoriach 
młodzieżowych (junior młodszy, 
junior, młodzieżowiec).

• zdobyć medal w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży, Mistrzo-
stwach Polski Juniorów Młodszych, 
Mistrzostwach Polski Juniorów, 
Młodzieżowych Mistrzostwach 
Polski.

• w przypadku uprawiania gier ze-
społowych - wziąć udział w turnieju 
finałowym Mistrzostw Polski. 

Stypendia sportowe Gminy Dopiewo 2020

Kto może złożyć  
wniosek?

Wniosek o przyznanie stypendium 
może złożyć m.in. klub sportowy, okręgo-
wy lub narodowy związek sportowy danej 
dyscypliny, szkoła w której zawodnik 
pobiera naukę, radny Gminy Dopiewo. 

Zasady
Szczegółowe zasady przyznawania 

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

 Wnioski o stypendium będzie skła-
dać w terminie 2 do 31 stycznia 2020 r. 

w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu 
Gminy Dopiewo ul. Leśna 1c w Dopiewie 
w godzinach jego pracy (poniedziałek: 
9:00 – 17:00, wtorek – piątek: 7:30 – 
15:30). 

Formularze dostępne będą wkrótce 
na stronach internetowych www.gosir.
dopiewo.pl  www.dopiewo.pl 

Szczegółowe informacje będzie 
można uzyskać pod nr telefonu 61 8148 
262 lub pisząc maila na adres: gosir@
dopiewo.pl. 

Marcin Napierała,  
Dyrektor GOSiR Dopiewo 

Działaniami z obszaru sportu, tu-
rystyki i rekreacji zajmuje się w Gmi-
nie Dopiewo Gminy Ośrodek Sportu 
i Rekreacji. Powołany został do życia 
Uchwałą Rady Gminy Dopiewo w 1999 
r. - początkowo jako zakład budżetowy, 
następnie jako jednostka działa do dnia 
dzisiejszego. 

„Kamieniem węgielnym” utworzenia 
GOSiR-u była nowo wybudowana hala 
sportowa w Dopiewie przy ul. Polnej 
1a. Ówczesne władze Gminy w 1999 
r. otworzyły jeden z najnowocześniej-
szych obiektów w Powiecie Poznańskim. 
Konstrukcja, technologia, nawierzchnia 
płyty głównej i widownia na 230 miejsc, 
sprawiały, że obiekt budził duże zainte-
resowanie w środowisku sportowym. 

Pierwszym dyrektorem GOSiR w 
Dopiewie był Tomasz Stellmaszyk. To 
on, wraz z pracownikami rozpoczął or-
ganizację halowych turniejów w piłkę 
nożną, siatkową, koszykową - zarówno 
dla dzieci, jak i dla dorosłych. W 2000 r. 
zainaugurowano cykl turniejów piłki noż-
nej Grand Prix o puchar Prezesa Wlkp. 

Od 20 lat GOSiR dba o kondycję mieszkańców 
Związku Piłki Nożnej, który ma w tym 
roku już XIX edycję. W hali sportowej 
odbywały się turnieje piłki nożnej dla 
sołectw, dla firm z terenu gminy, turnie-
je służb mundurowych. Funkcjonowały 
amatorskie ligi koszykówki i piłki nożnej. 
W jednym z turniejów zagrał m.in. bokser 
Dariusz Michalczewski - były zawodowy 
mistrz świata federacji WBO, WBA, IBF. 
Zdarzały się mecze ligowe Grunwaldu 
Poznań w piłkę ręczną i halowego hoke-
ja. Do dyspozycji mieszkańców była też 
salka fitness, z zajęciami aerobowymi 
i siłownia.  

Drugim dyrektorem GOSiR-u była 
Pni Monika Jabłońska. Kontynuowała 
ona organizację halowych turniejów 
dla mieszkańców Gminy Dopiewo w 
piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę. 
Wprowadziła do oferty sportowej dla 
mieszkańców nowe turnieje - jak np. 
turniej piłki nożnej dla dziewcząt, tur-
nieje tenisa stołowego i badmintona. 
Współpraca z klubami sportowymi z 
terenu Gminy owocowała turniejami 
piłkarskimi organizowanymi przez To-

warzystwo Sportowe ze Skórzewa czy 
Towarzystwo Sportowe 1998 z Dopiewa.  
Turnieje organizowała również Warta 
Poznań i Poznańska Szkółka Piłkarska 
„POZNANIAK”. Mecze towarzyskie i li-
gowe rozgrywały drużyny piłki ręcznej 
mężczyzn i kobiet. W 2009 r. w Zborowie 
nad Jeziorem Niepruszewskim odbył się 
festyn żeglarski, natomiast 6 stycznia 
2010 roku hala sportowa gościła najlep-
szych „laskarzy” kraju. To wtedy trybuny 
hali wypełniły się po brzegi aby obejrzeć 
mecz międzypaństwowy męskiej Repre-
zentacji Polski z Reprezentacją Australii 
w hokeju halowym. Zwyciężyli Polacy 
11:4. Salka fitness i siłownia cieszyły 
się 9 lat temu rosnącym powodzeniem. 

Kolejna zmiana osoby zarządzającej 
Ośrodkiem Sportu Gminy Dopiewo miała 
miejsce w 2010 r. Dyrektorem został 
Marcin Napierała, który tę funkcję spra-
wuje do dziś. Jemu przypadło pełnie-
nie funkcji gospodarza Ośrodka, który 
wzbogacił się o kompleks boisk ORLIK 
2012 - w Dopiewie i Skórzewie, tereny 
rekreacyjno-sportowe w Zborowie i 
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boisko wielofunkcyjne w Konarzewie. 
To okres kontynuacji współpraca z 

klubami sportowymi, których na terenie 
Gminy Dopiewo przybywa. Organizo-
wane są turnieje: piłki nożnej, ręcznej, 
koszykowej, siatkowej, tenisa stołowego i 
badmintona czy frisbee. Z hali korzystają 
m.in. kluby sportowe z Dopiewa, Skórze-
wa, Konarzewa i Zakrzewa. Turnieje we 
wszystkich kat. wiekowych oraz mecze 
II ligi piłki ręcznej kobiet rozgrywają 
zawodniczki UKS Pantery Dopiewo. W 
2010 r. po raz pierwszy zorganizowano 
Dopiewskie Igrzyska Przedszkolaków 
ZEUSKI, które corocznie gromadzą 
wszystkie 5-latki z gminnych przedszkoli, 
w 2011 wytyczono  i oznakowano trasę 
biegową w lesie palędzko-zakrzewskim 
i po raz pierwszy zorganizowano „Bieg o 
Koronę księżnej Dąbrówki”. W 2011 po raz 
pierwszy zorganizowano m.in. maraton 
fitnessu, spływ kajakowy, rodzinny rajd 
rowerowy. Rok później do kalendarza 
wydarzeń dołożono międzynarodowy 
wyścig kolarski osób niewidomych i 
słabowidzących, a w kolejnych latach 
ogólnopolskie turnieje frisbee, waka-
cyjne festyny w Zborowie na plaży, za-
jęcia na „ORLIKU 2012” - dla seniorów, 

międzynarodowe turnieje piłkarskie, 
„Cross Duathlon Żarnowiec”, wyścig 
kolarski „Eliminator Szosowy”. W hali 
odbywają się koncerty muzyczne, wy-
stępy kabaretowe, półkolonie. Dopiewo 
było gospodarzem turnieju finałowego 
Mistrzostw Polski juniorek młodszych w 
piłkę ręczną oraz meczy pucharu Wiel-
kopolski w piłkę nożną. 

W zarządzie Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji znajdują się tereny 
rekreacyjno-sportowe w Zborowie. 
Zmodernizowano boiska do siatkówki 
plażowej, przebudowano budynek prze-
pompowni na przystań wodną, powstało 
pole biwakowe, ścieżka edukacyjna, bo-
isko do streetball-a, plac zabaw, wiaty 
piknikowe. W 2015 r. plaża w Zborowie 
zyskała miano „Owocowej Plaży”.  Od tej 
pory zaczęły się pojawiać na niej owo-
cowe rzeźby. Jak mówi pomysłodawca 
„owocowego” projektu – dyrektor Na-
pierała: -  Owoce nieodłącznie kojarzą 
się ze zdrowiem i witalnością,  a jak do-
łożymy wodę i słońce, to mamy pełen 
relaks – i dla ciała, i dla umysłu”. Jak 
się okazuje także zimą, bo od 4 lat na 
„Owocowej Plaży” spotykają się morsy 
(w każdą niedzielę o godz. 12.00).  

Dwie dekady to dość spory przedział 
czasowy, a w tak dynamicznie rozwija-
jącej się Gminie to duże wyzwanie. W 
1999 r. w Gminie Dopiewo mieszkało ok 
10 tysięcy mieszkańców (9 814 osób). 
Obecnie liczy ona ponad 27 tysięcy. Z 
typowo rolniczej, Gmina Dopiewo stała 
się miejscem życia i odpoczynku wielu 
migrantów z Poznania i bardziej odle-
głych stron Polski. Wielu młodych ludzi 
u progu swojego dorosłego życia łączy 
przyszłość z Gminą Dopiewo. 

Przez ostatnie 20 lat zmienił się z 
pewnością styl życia Polaków, wzrosła 
świadomość dbałości o zdrowie - poprzez 
różnego rodzaju formy aktywności fizycz-
nej. Przyszła moda na bieganie, wyścigi 
rowerowe, triathlony, duathlony. Gmina 
Dopiewo, poprzez Gminny Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji, stara się odpowiadać na 
potrzeby rynku i mieszkańców, zgodnie ze 
zmianami koniunktury. W perspektywie 
kolejnych lat są plany realizacji nowych 
inwestycji sportowo – rekreacyjnych, 
większych i mniejszych wydarzeń. Po-
mysłów na aktywizację mieszkańców 
Gminy Dopiewo, jak dowodzi ostatnie 
20 lat, nie powinno zabraknąć. 

GOSiR Dopiewo

Zwycięzcami „Przyjacielskiego Tur-
nieju Piłki Nożnej Przedsiębiorstw Wod-
no-Kanalizacyjnych”, który odbył się na 
16 listopada 2019 r. na hali Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Dopiewie, 
byli gospodarze. Futboliści Zakładu Usług 
Komunalnych w Dopiewie okazali się 
bezkonkurencyjni - wygrali 5 spotkań 
i 1 zremisowali 1, zdobywając 21 bra-
mek i tracąc 1 bramkę. Ich dorobek to: 
16 punktów W sumie podczas turnieju 

Piłka po przyjacielsku
piłkarze rozegrali 21 spotkań. Turniej 
został rozegrany systemem „każdy z 
każdym”.

Klasyfikacja końcowa: 1. Zakład 
Usług Komunalnych , 2. Terlan 1, 3. 
Inspol, 4. Zakład Instalacyjny Wod.-
-Kan.-Co. i Gaz Dominik Hańczewski, 
5. Terlan 2,  6. Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego, 7. Blejkan.

Podczas turnieju został wybrany naj-
lepszy zawodnik, którym się okazał Mi-

chał Szygenda z drużyny Zakładu Usług 
Komunalnych w Dopiewie. Najlepszym 
bramkarzem okrzyknięto Andrzeja To-
myślaka z Inspolu. Nagroda Fair Play 
przypadła w udziale drużynie Terlan 1 i 
to ta drużyna będzie za rok gospodarzem 
turnieju. Zakład Usług Komunalnych w 
Dopiewie był gospodarzem, ponieważ 
wygrał turniej przed rokiem.

Katarzyna Leśniczak
Fot. Michał Juskowiak
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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


