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informacje gminne

Coraz bliżej wiosny, więc i coraz bliżej 
rozliczeń! Każdy z nas w najbliższym 
czasie będzie musiał  złożyć w Urzędzie 
Skarbowym deklarację podatkową. Nie 
bez znaczenia jest to, jaki adres zamiesz-
kania wpiszemy w odpowiedniej rubry-
ce. Warto zadbać o to, by to był adres 
faktycznego zamieszkania, nawet jeśli 
zameldowani jesteśmy gdzieś indziej. 
Dlaczego? Bo gra toczy się o miliony, 
które mogą zasilić budżet Gminy, w której 
mieszkamy. Dzięki temu mamy realny 
wpływ na poprawę warunków życia 
obok nas, a nie w miejscu, w którym 
przebywamy rzadziej.  

- Szacujemy, że nawet o kilka milio-
nów złotych może zwiększyć się gminny 
budżet – mówi Adrian Napierała, Wójt 
Gminy Dopiewo - Jeśli wszyscy mieszkań-
cy naszej Gminy, wypełniając formularz 
PIT, wpiszą w rubryce „adres zamiesz-
kania” swój adres w Gminie Dopiewo. W 
ten sposób budżet  gminny może zyskać 
z dodatkowe pieniądze, które możemy 
przeznaczyć na szybszą realizację inwe-
stycji potrzebnych w Gminie. 

Potrzeb zawsze jest dużo. Pieniądze, 
które Gminy mogą zyskać dzięki świa-
domemu wyborowi mieszkańców dają 
dodatkowe możliwości. To dodatkowe, 
drogi, kanalizacje, szkoły i przedszkola. 
To również bardziej atrakcyjna oferta 
dla mieszkańców.

Niemal 40 procent podatku wraca 
do gmin zamieszkania mieszkańców. 
Brane są tu pod uwagę adresy wskaza-
ne w formularzach PIT. Nie w każdym 
przypadku są to adresy meldunku na 
stałe, zwłaszcza w Gminach rozwojowych 
i sąsiadujących z dużymi miastami, w 
których przybywa mieszkańców, albo 
nowi mieszkańcy wciąż zameldowani są 
na stałe w mieszkaniu, które posiadają w 
mieście, choć faktycznie większość czasu, 
spędzają na wsi. Warto o tym pomyśleć. 
Suma dobrych decyzji może złożyć się 
na kwotę, która istotnie może przyspie-

Bądźmy GIT z PIT !
szyć tempo zmian infrastrukturalnych 
w Gminie, w której mieszkamy.

Co roku przybywa w Gminie Dopiewo 
ponad tysiąc 
mieszkań-
ców. Dużą 
część no-
wych miesz-
kańców sta-
nowią osoby 
rozliczające 
PIT-y. O skali 
migracji i po-
trzeb inwe-
stycy jnych 
ś w i a d c z y 
e w idenc ja 
ludności. Według danych Urzędu Gminy 
Dopiewo tylko w 2017 r. liczba zamel-
dowanych na stałe wzrosła aż o 1700 
osób. To jeden z najwyższych wyników 
w Polsce. Wciąż oddawane są w Gminie 
Dopiewo nowe osiedla i domy. Szacuje 
się, że znaczna część nowych mieszkań-
ców jest poza ewidencją, bo np. z braku 
czasu lub dla wygody, nie meldują się 
w nowym miejscu zamieszkania. To od 
wpisania w PIT nowego adresu zależy, 
czy dorzucą swoje cegiełkę do gminnego 
budżetu, nie wydając ani grosza z wła-
snej kieszeni. – Wiemy, że zależy im na 
komforcie życia, poprawie infrastruktury, 
atrakcyjnej ofercie oświatowej, sportowej 
czy kulturalnej w miejscu zamieszka-
nia. Wskazanie Gminy w PIT jest tym, 
co mogą zrobić dla siebie – mówi Wójt 
Adrian Napierała.

Przykładowo osoba zarabiająca rocz-
nie 50 tys. zł brutto, płaci PIT w wyso-
kości 4400 zł. Z tej kwoty do budżetu 
Gminy, którą podaje w PIT jako miejsce 
zamieszkania, trafi 1760 zł. Pomnóżmy 
tę kwotę przez np. 2 tys. mieszkańców 
i otrzymamy niebagatelną kwotę 3,5 
mln zł.  Warto mieć świadomość za-
leżności między wpisanym adresem 
a możliwościami inwestycyjnymi sa-

morządu. Dlatego urzędnicy z Dopiewa 
przekonują mieszkańców: „Mieszkasz 
w Gminie Dopiewo – to HIT! Wpisz to 
w PIT i bądź GIT! 

Gmina Dopiewo od kilku lat prowadzi 
w tym celu kampanię „Bądźmy GIT z 

PIT!”,  która obejmuje 
akcje informacyjne, ale 
też koncerty z gwiaz-
dami dla mieszkańców 
kierujących właściwie 
podatki. Zaprosiła 
m.in. Agnieszkę Chy-
lińską, Anitę Lipnic-
ką & The Hats, Kasię 
Cerekwicką, Zespół 
IRA czy AudioFeels. 
Do zadań specjalnych 
zostały zaangażowane 
gminne maskotki DOP 

i EWO. Nie ma się co dziwić - około 40 
procent dochodów Gminy Dopiewo 
stanowią wpływy z PIT. Kilkuletnia 
kampania przynosi efekty. W 2016 r. 
wpływy z tytułu PIT - w stosunku do 
roku poprzedzającego - wzrosły o ponad 
5 mln zł, w 2017 r. o 6 mln. zł, a w 2018 
wzrost ten można szacować na  ok.14 
mln zł.

TymCzasem Adam Mendrala,
Redaktor Naczelny, Kierownik 

Referatu Promocji i Rozwoju Gminy
Fot. Adam Mendrala
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Wójt - felieton

Wybieramy  Sołtysów
Na luty i początek marca zaplanowane 

są zebrania wiejskie. W tym roku mają 
one charakter sprawozdawczo – wybor-
czy.  Są wyjątkowe z uwagi na to, że we 
wszystkich 11 Sołectwach odbywają się 
wybory Sołtysów i członków Rad Sołec-
kich, którzy będą pełnili swoją funkcję 
przez następne 5 lat. 

Sołtys pełni bardzo istotną funkcję 
w lokalnej społeczności. Jest  podsta-
wowym ogniwem samorządu na wsi, 
samorządowcem pierwszego kontaktu. 
Dobrze zna problemy swojej miejscowo-
ści. Kreuje politykę  rozwoju sołectwa i 
diagnozuje najważniejsze ich potrzeby. 
Członkowie Rad Sołeckich pełnią wobec 
Sołtysów funkcję pomocniczą. Wybory 
Sołtysa są formą weryfikacji – infor-
macją zwrotną o tym, jak mieszkańcy 
sołectwa oceniają jego pracę.  Bierne 
prawo wyborcze przysługuje uczestnikom 
stałym mieszkańcom Sołectw, którzy 
uprawnieni są do udziału w głosowaniu 
w wyborach na Sołtysa i do Rady So-
łeckiej podczas zebrania wiejskiego. W 
ten sposób mieszkańcy wyłaniają swoich 
reprezentantów.

W momencie oddawania tego nu-
meru „Czasu Dopiewa” do druku mamy 
za sobą zebrania w 5 sołectwach: Gołu-
skach, Palędziu, Dopiewcu, Trzcielinie i 
Więckowicach, w których dotychczasowi 
Sołtysi zostali ponownie wybrani przez 

uczestników zebrań wiejskich. Zmiany 
nastąpiły w wyniku wyborów w składach 
Rad Sołeckich. Wszystkim wybranym 
serdecznie gratuluję i życzę sukcesów w 
działaniach podejmowanych z myślą o 
„Małych Ojczyznach”, a wszystkim tym, 
którzy zdecydują się kandydować w po-
zostałych Sołectwach życzę powodzenia 
podczas wyborów, będących swoistym 
świętem demokracji. 

Gmina Filarami stoi
W lutym zostały rozdane po raz 

trzeci „Dopiewskie Filary”.  To Nagroda 
Wójta Gminy Dopiewo, która przyzna-
wana  jest w 3 kategoriach: Super Filar, 
Ambasador i Animator. W ten sposób 
doceniamy i zauważamy mieszkańców, 
którzy przyczyniają 
się do rozwoju Gmi-
ny, wyróżniają się 
postawą lub osią-
gnięciami, sławią 
Gminę Dopiewo 
poza  jej granicami, 
są wzorem godnym 
naśladowania. Wrę-
czenie tych nagród  
ma charakter uro-
czysty i odbywa się 
podczas „Spotkania 
Noworocznego”. 
Relację z „Gali 
Dopiewskich Filarów” zamieszczamy 
w tym numerze. Filmy prezentujące 
sylwetki tegorocznych laureatów Woj-
ciecha Jankowiaka, Tomasza Napierały 
i Jacka Jaroszewskiego można obejrzeć 
w Internecie – m.in. za pośrednictwem 
naszej strony: dopiewo.pl . 

Walcząc ze smogiem
Wszystkim nam powinno zależeć 

na tym, by poprawić jakość powietrza, 
którym oddychamy, bo ono wpływa na 
nasze zdrowie, samopoczucie i komfort 
życia. Ogólnopolski problem smogu nie 

omija Gminy Do-
piewo. Kontynu-
ujemy walkę na tym 
froncie, angażując 
się finansowo w te 
przedsięwzięcia. 
Na początku lutego 
przeprowadziliśmy 
kolejny nabór wnio-
sków na wymianę 
starych pieców, tzw. 
„kopciuchów” i za-
stąpienie ich urzą-
dzeniami nowymi, 
ekolog icz ny m i. 
Przeznaczyliśmy 
na dotacje na ten 
cel 250 tys. zł. 

Wyjątkowy luty Efektem jest już ponad 80 wniosków 
złożonych przez mieszkańców raptem 
w ciągu dwóch pierwszych dni. Dota-
cje dotyczą odnawialnych źródeł energii 
dedykowanych dla gospodarstw domo-
wych. W szkołach uświadamiamy dzieci 
i młodzież, czym jest smog, dlaczego 
jest dla nas niebezpieczny i jak działa-
jąc razem możemy z nim wygrać.  We 
współpracy ze Stowarzyszeniem Metro-
polia uczestniczymy w projekcie „Weź 
nie truj”, w ramach którego na budyn-
kach użyteczności publicznej w Gminie 
Dopiewo zostały zamontowane czujniki 
powietrza, które umożliwiają pomiar, 
informując na bieżąco o zawartości sub-
stancji szkodliwych (PM 2,5, PM 10). 
Systemem objęte są obecnie szkoły: w 
Dopiewie – budynek przy ul. Łąkowej, 
Dąbrówce przy ul. Malinowej, Dąbrowie, 
Dopiewcu , Konarzewie i Skórzewie przy 
ul. Poznańskiej. Wyniki wyświetlane 

są na monitorach zamontowanych we 
wspomnianych  placówkach. Można je 
odczytać także online przez Internet - na 
stronie: www.esa.nask.pl . W kolejnym 
etapie czujki zostaną zainstalowanie w 
kolejnych placówkach: w szkole w Więc-
kowicach i w szkole w  Skórzewie przy 
ul. Kozierowskiego oraz w przedszkolu 
w Zakrzewie. Kontrole prowadzi także 
Straż Gminna, która sprawdza czym w 
piecach palą mieszkańcy. 

Wszystkie te działania te nie roz-
wiązują problemu, ale są z pewnością 
krokiem w kierunku poprawy jakości 
powietrza.  Powinny uświadomić nawet 
sceptykom, że musimy zadbać o jakość 
powietrza i zainspirować nas do aktyw-
ności. Smog nie bierze się znikąd, za 
emisję odpowiedzialni są ludzie, często 
nasz sąsiad, lub nawet my sami. Warto 
o tym pamiętać, przekonywać niezde-
cydowanych,  rozmawiać, bo Gmina nie 
osiągnie samodzielnie spodziewanych 
efektów, które odmienią sytuację. Tu 
potrzebne jest współdziałanie i zrozu-
mienie problemu. O powietrze muszą 
zadbać wszyscy.

Adrian Napierała,  
Wójt Gminy Dopiewo

Urząd Gminy Dopiewo,  1.02.2019 r. - 
pierwszy dzień przyjmowania wniosków 

o dofinansowanie wymiany starego 
pieca przez Gminę Dopiewo - na nowy, 

bardziej przyjazny dla środowiska
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Sołectwa

Przez ponad miesiąc, między 6 lu-
tego a 7 marca 2019 r. odbywają się w 
tym roku zebrania wiejskie. Mają one 
charakter sprawozdawczo – wyborczy. 
Sołtysi przedstawiają podczas nich nie 
tylko sprawozdanie z ostatniego roku, 
ale i całej 4-letniej kadencji. Odbywają 
się wybory na Sołtysa i członków Rad 
Sołeckich na nową 5-letnią kadencję (wy-
dłużoną o rok - podobnie jak w przypadku 

kadencji wybranej jesienią Rady Gminy 
i Wójta). Na żadnym z dotychczasowych 
zebrań nie było kworum, które wyno-
si 10% uprawnionych do głosowania, 
dlatego głosowania odbywały się po 
prezentacjach Wójta Gminy Dopiewo 
– Adriana Napierały, który podsumo-
wał 2018 r. i przedstawił uczestnikom 
plany na 2019 r. 

Zebrania wiejskie (cz.1)
Niżej znaleźć można informacje na 

temat wyborów w Sołectwach: Gołuski, 
Palędzie, Trzcielin, Dopiewiec, Więcko-
wice, a także zdjęcia z zebrań wiejskich. 
Wyniki z pozostałych 6 Sołectw:  podamy 
w następnym numerze „Czasu Dopiewa”.

Gołuski, 6.02.2019 r.

Sołtysem wybrany został jedyny 
zgłoszony kandydat – Tadeusz Plenzler 
(21 głosów „za”). Do Rady Sołeckiej we-
szli ponadto: Jan Bąk (20 głosów „za” 

pełniący także funkcję radnego Rady 
Gminy Dopiewo), Justyna Skorupska 
(20), Michał Pankiewicz (22) i Michał 
Mączyński (24). W zebraniu wzięło udział 

24 mieszkańców.
Kontakt z Sołtysem: Tadeuszem Plen-

zlerem ul. Szkolna 29, tel. 796 156 511

Palędzie, 7.02.2019 r.

Po raz kolejny Sołtysem Palędzia 
wybrano Agnieszkę Grześkowiak (66 
głosów „za”), pełniącą od październi-
kowych wyborów samorządowych także 
funkcję radnej Rady Gminy Dopiewo. Do 

Rady Sołeckiej zgłoszono 7 kandydatów, 
spośród których 73 uczestniczących w 
zebraniu wybrało 4: Eugeniusza Czyża 
(51 głosów "za"), Artura Huchwajdę (48), 

Jacka Czarneckiego (33) i Michała Rac-
kowiaka (33).

Kontakt z Sołtys: Agnieszką Grześ-
kowiak ul. Słoneczna 51, tel. 609 301 433 
e-mail: soltys.paledzia@wp.pl

Trzcielin, 13.02.2019 r.

Większość, bo 27 spośród 24 uczest-
niczących w zebraniu mieszkańców od-
dała głos na Alojzego Sammlera, który 
ponownie został Sołtysem Sołectwa 

Trzcielin. W Radzie Sołeckiej zasiedli: 
Andrzej Radzik (24 głosów "za"), Ka-
rol Synowczyński (26) i Andrzej Gucze 
(24). Sołectwo obejmuje wsie: Trzcielin, 
Lisówki i Joanka.

Kontakt z Sołtysem: Alojzym Sam-
mlerem ul. płk. A. Kopy 18, tel. 61 814 
81 44 lub 783 963 518 
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Sołectwa \ Rada Gminy

Dopiewiec, 14.02.2019 r.

Pod znakiem rywalizacji odbyły się 
„walentynkowe” wybory sołeckie w Do-
piewcu. Było to pierwsze zebranie, pod-
czas którego zgłoszono 2 kandydatów 
na Sołtysa. Dwoma głosami przewagi 
Sołtysem została wybrana dotychczas 
piastująca tę funkcję Sołtys - Mariola 

Nowak, posiadająca także mandat radnej 
gminnej, która wygrała 50:48 z Teresą 
Śliwińską (przy 1 głosie „nieważnym”). 
4-osobową Radę Sołecką spośród 7 
kandydatów wybierało o 11 mieszkań-
ców Dopiewca mniej, bo 88 (wcześniej 

opuścili salę). W jej składzie znaleźli 
się: Andrzej Bernaczyk (50 głosów), 
Teresa Śliwińska (59), Annę Leżańska 
(61) i Tomasz Smólczyk (49). 

Kontakt z Sołtys: Mariolą Nowak ul. 
Leśna 31, tel. 61 814 83 93

Więckowice, 15.02.2019 r.

Jednogłośnie na kolejną kadencję 
pełnienia funkcji sołtysa Sołectwa 
Więckowice, obejmującego miejsco-
wości: Więckowice, Drwęsę, Zborowo, 
Pokrzywnicę i Fiałkowo, wybrana zo-

stała Anna Kwaśnik, która otrzymała 37 
głosów – tyle, ilu było uczestników. Do 
4 osobowej rady sołeckiej zgłosili oni 7 
kandydatów, spośród których wybrali: 
Grzegorza Fechnera (27 głosów), Bogdana 

Kowalaka (25), Magdalenę Rydian (27) 
i Arletę Włodarek (22).

Kontakt z Sołtys: Anną Kwaśnik  ul. 
Słoneczna 8, tel. 501 758 062

AM, fot. Michał Juskowiak,  
Adam Mendrala

IV sesja Rady Gminy odbyła się 
28 stycznia 2019 r., radni podjęli 
podczas niej 17 uchwał. 

Paderewski po Chopinie
Rada podjęła uchwałę w sprawie 

wskazania miejsca realizacji obowiązku 

Relacja z IV sesji Rady Gminy Dopiewo
szkolnego uczniom oddziałów klas VI 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Fryderyka 
Chopina w Skorzewie kończących kla-
sę szóstą w roku szkolnym 2018/2019. 
Wywołanie niniejszej uchwały wynika 
z delegacji zawartej w art. 205 ust. 4 i 6 
ustawy „Przepisy wprowadzające ustawę 
– Prawo Oświatowe”. Ustęp 4 ww. ustawy 

określa, że organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego może wska-
zać uczniom oddziałów klasy VI szkoły 
podstawowej, prowadzonej przez tę jed-
nostkę,  miejsce realizacji obowiązku 
szkolnego od klasy VII do VIII, w latach 
szkolnych 2017/2018–2022/2023, w pu-
blicznej szkole podstawowej, powstałej z 
przekształcenia gimnazjum, prowadzonej 
przez tę jednostkę. Wobec powyższego w 
uchwale wskazuje się uczniom wszystkich 
oddziałów kończących w roku szkolnym 
2018/19 klasę szóstą w Szkole Podsta-
wowej nr 1 im. Fryderyka Chopina w 
Skórzewie miejsce realizacji obowiązku 
szkolnego od klasy VII do VIII w Szkole 
Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana 
Paderewskiego w Skórzewie powstałej 
z przekształcenia gimnazjum. 

Planowanie przestrzenne
Radni uchwalili 2 miejscowe pla-

ny zagospodarowania przestrzennego 
(mpzp):
-   w Dopiewcu, w rejonie ulicy Wierzbo-

wej i Wichrowej - plan w większości 
wprowadza tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej o stosun-
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Rada Gminy

kowo niskiej transportochłonności. 
Teren objęty opracowaniem planu 
przylega do istniejącej sieci dróg 
publicznych, zaproponowany układ 
komunikacyjny stanowi kontynuacje 
istniejącej sieci drogowej;

-  w Dopiewie, w rejonie ulicy Więckow-
skiej - plan w większości wprowadza 
tereny usługowe o stosunkowo niskiej 
transportochłonności. 
Rada przystąpiła do opracowania 

kolejnych 2 mpzp:
-  w Dąbrowie, Zakrzewie i Dąbrówce, w 

rejonie ulicy Poprzecznej, Granicznej, 
Wiejskiej i Leśnej, gmina Dopiewo - 
zgodnie z ustaleniami Studium, dla 
terenu objętego przystą-
pieniem do opracowania 
planu określono kieru-
nek zagospodarowania 
jako tereny zabudowy 
mieszkaniowo usługowej 
(M1), tereny obiektów 
produkcyjnych, skła-
dów i magazynów (P) 
oraz lasy.

-  w Dopiewie, w rejonie 
ul. Więckowskiej, część 
B - zgodnie z ustalenia-
mi Studium, dla terenu 
objętego przystąpieniem do opra-
cowania planu określono kierunek 
zagospodarowania jako tereny za-
budowy mieszkaniowo usługowej 
(M1) i tereny rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej.

Dożywianie osłonowe
Radni uchwalili wieloletni program 

osłonowy Gminy Dopiewo w zakresie 
dożywiania na lata 2019-2023. Program 
wpisuje się w aktualne ramy Gminnej 
Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych na lata 2016 – 2025 w 
Dopiewie.

Program czyni zadość założeniom 
wieloletniego rządowego programu „Po-
siłek w szkole i w domu” na lata 2019 

– 2023, przyjętego uchwałą nr 140 Rady 
Ministrów z 15 października 2018 r. 
Strategicznym celem „Programu” jest 
ograniczenie zjawiska niedożywienia 
dzieci i młodzieży szkolnej  oraz osób 
dorosłych w szczególności samotnych, 
w podeszłym wieku, chorych,  niepeł-
nosprawnych, o niskim dochodzie.

Środki finansowe na realizację Pro-
gramu będą zabezpieczane w uchwałach 
budżetowych w okresie realizacji Pro-
gramu. Na realizację działań przewi-
dzianych w „Programie” gmina może 
otrzymać dotację, jeżeli udział środków 
własnych gminy wynosi nie mniej niż 
40% przewidywanych kosztów realizacji 

zadania. Dotację przyznaje Wojewoda 
Wielkopolski na wniosek Wójta Gminy 
Dopiewo.

Pomoc na chodnik
Radni zdecydowali o udzieleniu po-

mocy finansowej dla Powiatu Poznańskie-
go z przeznaczeniem na realizację zadania 
pn. „Budowa chodnika w miejscowości 
Zakrzewo  w ciągu drogi powiatowej nr 
2417P na odcinku od skrzyżowania z DW 
307 do istniejącego chodnika na tere-
nie Gminy Tarnowo Podgórne”. Pomoc 
finansowa zostanie udzielona w formie 
dotacji celowej ze  środków budżetu 
Gminy Dopiewo w latach 2019-2020, 
w wysokości 600.000,00 zł na realiza-
cję zadania oraz w wysokości 100 000 

IV sesja - uchwały 
Uchwały podjęte na sesji Rady Gmi-

ny Dopiewo, która odbyła się w „Domu 
Strażaka” w Dopiewie 28 stycznia 2019 r.

Uchwała Nr IV/34/19 w sprawie za-
twierdzenia planów pracy Komisji 
Rady Gminy Dopiewo na rok 2019. 

Uchwała Nr IV/35/19 w sprawie 
ustalenia planu pracy Rady Gminy 
Dopiewo na rok 2019. 

Uchwała Nr IV/36/19 w sprawie wska-
zania miejsca realizacji obowiązku 
szkolnego uczniom oddziałów klas VI 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Fryde-
ryka Chopina w Skorzewie kończą-
cych klasę szóstą w roku szkolnym 
2018/2019. 

Uchwała Nr IV/37/19 w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego (mpzp) terenu w obrębie 
ewidencyjnym Dabrowa, Zakrzewo i 
Dąbrówka, w rejonie ul. Poprzecznej, 
Granicznej, Wiejskiej i Leśnej.

Uchwała Nr IV/38/19 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia mpzp 
terenu w Dopiewie, w rejonie ul. 
Więckowskiej - część B.

Uchwała Nr IV/39/19 w sprawie nada-
nia nazwy ul. Tarninowa w Dąbrowie.

Uchwała Nr IV/40/19 w sprawie mpzp 
terenu w Dopiewcu, w rejonie ul. 
Wierzbowej i Wichrowej.

Uchwała Nr IV/41/19 w sprawie mpzp 
terenu w Dopiewie, w rejonie ul. 
Więckowskiej.

Uchwała Nr IV/42/19 w sprawie usta-
nowienia wieloletniego programu 
osłonowego Gminy Dopiewo w za-
kresie dożywiania na lata 2019-2023.

Uchwała Nr IV/43/19 w sprawie pod-
wyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do przyznania po-
mocy w formie posiłku, świadczenia 
pieniężnego w postaci zasiłku celo-
wego na zakup posiłku lub żywno-
ści oraz świadczenia rzeczowego w 
postaci produktów żywnościowych 
osobom objętym wieloletnim pro-
gramem osłonowym Gminy Dopiewo 
w zakresie dożywiania na lata 2019 
– 2023. 

Uchwała Nr IV/44/19 w sprawie odstą-
pienia od żądania zwrotu wydatków 
z tytułu przyznanego świadczenia 
w formie posiłku, świadczenia pie-
niężnego w postaci zasiłku celowego 
na zakup posiłku lub żywności albo 
świadczenia rzeczowego w postaci 
produktów żywnościowych od osób 
i rodzin objętych wieloletnim pro-
gramem osłonowym Gminy Dopiewo 
w zakresie dożywiania na lata 2019 
– 2023, których dochód nie przekra-
cza 150% kryterium dochodowego, o 
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Rada Powiatu

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
603 503 797

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 weterynaryjne 983
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

którym mowa w ustawie z 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej.

Uchwała Nr IV/45/19 w sprawie zmia-
ny Uchwały Nr II/16/18 Rady Gminy 
Dopiewo z 3 grudnia 2018 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr IV/46/19 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr IV/47/19 w sprawie emisji 
obligacji komunalnych. 

Uchwała Nr IV/48/19 w sprawie zmia-
ny Uchwały Nr III/33/18 z 17 grudnia 
2018 r. w sprawie uchwały budżetowej 
Gminy Dopiewo na 2019 rok.

Uchwała Nr IV/49/19 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr III/32/18 z 17 
grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Dopiewo na lata 2019-2026. 

Uchwała Nr IV/50/19 w sprawie 
udzielenia pomocy rzeczowej Gminie 
Kostrzyn.

DG

zł z budżetu na 2020 r. na pozyskanie 
nieruchomości związanych z realizacją 
ww. zadania.

Obligacje komunalne
Rada podjęła uchwałę w sprawie 

emisji obligacji komunalnych. Gmina 
Dopiewo wyemituje obligacje komunalne 
na okaziciela do kwoty 14.000.000 zł w 
łącznej liczbie 14.000 sztuk o wartości 
nominalnej 1.000 zł  każda. Obligacje 
wyemitowane zostaną w 2019 roku w 
6 seriach. Dzięki przedmiotowej emisji 
obligacji możliwe będzie sfinansowanie 
planowanego deficytu budżetu oraz zacią-
gniętego długu przypadającego do spłaty 
w roku bieżącym, przy jednoczesnym 
spełnieniu w latach następnych wymogów 
ustawy o finansach publicznych co do 
ograniczeń rocznych w spłacie długu. 

Pozostałe sprawy
Radni dokonali zmian w uchwale 

budżetowej i wieloletniej prognozie fi-

nansowej, podjęli 1 uchwałę związaną 
z nazewnictwem ulic, uchwalili plany 
prac Komisji i Rady na 2019 rok oraz 
udzielili pomocy rzeczowej Gminie Ko-
strzyn w postaci przekazania samochodu 
specjalnego marki FSC Starachowice 
z zabudową samochodu pożarnicze-
go. Wartość rynkowa samochodu  to 
9 500 zł.

Damian Gryska,  
Biuro Rady Gminy Dopiewo

Fot. Adam Mendrala

Mieszkania chronione w 
Lisówkach

Przy DPS w Lisówkach niedługo po-
wstaną mieszkania chronione. Zawar-
liśmy w tej sprawie umowę ze spółką 
EPI POLSKA. Ma ona zaprojektować i 
przebudować budynki szeregowe, które 
znajdują się w sąsiedztwie Domu Po-
mocy Społecznej w Lisówkach. Zostaną 
one zaadaptowane na mieszkania dla 
osób niepełnosprawnych z naszego 
Powiatu, które pod okiem opiekunów 
będą się uczyć samodzielnego życia. 
Zespół budynków szeregowych składa 
się z dwóch segmentów, trzy- i cztero-
mieszkaniowych, których 
łączna powierzchnia użyt-
kowa wynosi ok. 1 105 m2. 
Każde z siedmiu mieszkań 
może zajmować pięciu 
podopiecznych oraz jeden 
opiekun.

Na razie powstała 
koncepcja rozwiązań 
funkcjonalnych, która 
podlega weryfikacji. Po 
jej zatwierdzeniu będzie 

Porozmawiajmy o Powiecie
realizowany projekt budowlany wraz 
z planem zagospodarowania terenu. 
Dokumentacja wykonawcza dotyczyć 
ma m.in. kwestii architektoniczno-
-konstrukcyjnych, przebudowy insta-
lacji sanitarnych (wodno-kanalizacyjnej, 
ciepłej wody, centralnego ogrzewania, 
wentylacji), elektrycznych i teletechnicz-
nych, a także instalacji przeciwpożarowej 
oraz zagospodarowania terenu. Prace 
projektowe obejmą również aranżację 
wnętrz czy wyposażenie w meble i sprzęt 
AGD wraz z jego opisem i wyceną na 
potrzeby przeprowadzenia odrębnego 
przetargu na ich dostawę i montaż.

Projekt budowlany wraz z niezbęd-
nymi uzgodnieniami i pozwoleniami 
oraz projekty wykonawcze powinny 
zostać zrealizowane do czerwca 2019 
r. Ich wartość to 150 tys. zł. Prace bu-
dowlane natomiast potrwać mają od 
lipca do grudnia br. Tu koszt wyniesie 
1 mln 760 tys. zł. Do tego dodać musimy 
koszty nadzoru inwestorskiego, których 
szacunkowa wysokość to ok. 60 tys. zł 
(obecnie trwa procedura przetargowa). 
W grudniu planowana jest też dostawa 

oraz montaż mebli i wy-
posażenia za ok. 378 tys. 
zł brutto. Łączna wartość 
inwestycji to około 2 mln 
348 tys. zł, z czego 2 mln 
pochodzą ze środków Unii 
Europejskiej.

Żeby umożliwić miesz-
kańcom Domu Pomocy 
Społecznej lepszy kontakt z 
rodziną, bliskimi czy przy-
jaciółmi, zabezpieczyliśmy 
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Powiat Poznański

w naszym budżecie 28,5 tys. zł na funk-
cjonowanie linii autobusowej z Lisówek 
do DPS-u.

Jesteśmy Super Powiatem
Po raz kolejny zostaliśmy wyróżnieni 

przez Związek Powiatów Polskich ty-
tułem Super Powiat. Otrzymują go te 
samorządy, które – licząc w procentach 
– zrealizują najwięcej zadań we wszyst-
kich wyróżnionych kategoriach. Powiat 
Poznański punktował w 54 z 58 kategorii, 
tym samym uzyskując najlepszy wynik 
w kraju wśród powiatów powyżej 120 
tys. mieszkańców. Przypomnijmy, że 
nasz samorząd został Super Powiatem 
także w poprzedniej edycji konkursu.

Związek Powiatów Polskich od lat 
organizuje Ogólnopolski Ranking Gmin 
i Powiatów, który opiera się na zasadzie 
dobrowolnego i bezpłatnego uczestnictwa 
wszystkich samorządów gminnych i po-
wiatowych. Celem tego przedsięwzięcia 
jest wyłonienie i wyróżnienie najlepszych 
jednostek w kraju, a także ich promocja 
oraz integracja mieszkańców i środowisk 
samorządowych. Od lat utrzymujemy 
się w czołówce tego zestawienia. W 
tegorocznej edycji również  zajęliśmy 
wysokie, drugie miejsce. To warto pod-
kreślić, bo wymaganiom niełatwo spro-
stać. Samorządy oceniane są przez cały 
rok na bieżąco. Eksperci patrzą na nie 
między innymi przez pryzmat działań 

proinwestycyjnych i prorozwojowych, 
inicjatyw na rzecz poprawy jakości ob-
sługi mieszkańca oraz funkcjonowania 
jednostki samorządu terytorialnego, roz-
woju społeczeństwa informacyjnego oraz 
obywatelskiego. Pod uwagę biorą także 
promocję rozwiązań z zakresu ochrony 
zdrowia i pomocy społecznej oraz za-
rządzania bezpieczeństwem informacji. 
Ważne jest również wspieranie działań 
na rzecz gospodarki rynkowej, promocja 
rozwiązań ekologicznych, współpraca 
krajowa i międzynarodowa czy szeroko 
pojęte działania promocyjne.

Tak szczegółowe kryteria pozwalają 
dostrzec rozmaitość i wszechstronność 
zadań podejmowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego. Powiat po-

znański uzyskał maksymalną liczbę 
punktów w kategoriach: “rozwój spo-
łeczeństwa obywatelskiego”, “wspieranie 
działań na rzecz społeczności gospodarki 
rynkowej”, “promocję rozwiązań z za-
kresu edukacji, kultury i sportu” oraz 
“działania promocyjne”. Wysoko punk-
towaliśmy też w zakresie działań proin-
westycyjnych i prorozwojowych oraz w 
kwestii rozwiązań poprawiających jakość 
obsługi klientów. 

Tomasz Łubiński,  
Wicestarosta Poznański

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

Tak, jak długo trwa nasza cywilizacja, 
tak długo trzeba sobie radzić z problemem 
zagospodarowania odpadów. Według da-
nych Głównego Urzędu Statystycznego, 
każdy Polak rocznie produkuje 312 kg 
śmieci. Coś z tym towarem trzeba robić. 
Wywożenie w całości na składowisko 
jest wykluczone.

Pozbycie się śmieci w taki sposób, 
by nie zagrażały środowisku naturalne-
mu, to poważny problem. Ten segment 
gospodarki zawsze będzie się znajdował 

Śmieciowa reforma wymaga reformy
w centrum uwagi, bo rośnie zamożność 
obywateli, którzy kupują coraz więcej 
opakowanych produktów. Rosną wyma-
gania ekologiczne stawiane przez Unię 
Europejską, a międzynarodowy rynek 
ma swoje prawa. Polska nie jest samot-
ną wyspą. Na jej politykę ma wpływ to 
na przykład, co dzieje się w dalekich 
Chinach.

Od 2013 r. weszła w Polsce w życie 
reforma, bardziej zasługująca na miano 
rewolucji. Od tego czasu to gmina stała 
się właścicielem wszystkich wyproduko-
wanych na jej terenie odpadów. To ona 
musi sobie z nimi poradzić respektując 
wymagania ustawy, rozliczać każdego 
mieszkańca za świadczone usługi poprzez 
wprowadzenie tzw. opłaty śmieciowej.

Wydawało się, że skoro każdy musi 
obligatoryjnie płacić za odbiór odpadów, 
a wszystko zostanie uregulowane, to 
problem powstawania dzikich wysypisk 
umrze w sposób naturalny. Cały problem 
spada na gminy, które mogą powoływać 
związki rozwiązujące problemy zbiorowo 
albo zmagając się ze swym zadaniem 
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gospodarka odpadami 

samodzielnie. Powstały regionalne sta-
cje przetwarzania odpadów obsługujące 
konkretny obszar. Po pięciu latach oka-
zało się, że przepisy nie są doskonałe. 
Konieczna jest reforma reformy.

W ostatnim czasie słyszymy o wy-
buchających w wielu miejscach kraju 
pożarach odpadów. Wybuchają na składo-
wiskach, w magazynach, w regionalnych 
instalacjach. Kłopotem w opanowaniu 
tego problemu jest podejście gmin – rad-
nych, a także organów wykonawczych 
– starających się, by odpłatność za usługi 
śmieciowe była jak najniższa. W takiej 
sytuacji coraz trudniej znaleźć firmę, 
która zajmie się odbiorem, transportem 
odpadów. Przestaje się to opłacać.

Przychody z tytułu wnoszonych 
przez mieszkańców opłat są niższe od 
kosztów. Trzeba sięgać po pieniądze 
z budżetu gminy. Jest to sprzeczne z 
ustawą zakładającą, że system musi się 
sam finansować. 

Ostatnio słychać o pomysłach zmia-
ny w ustawie, by gminy mogły legalnie 
wyręczać mieszkańców w finansowaniu 
gospodarki śmieciowej. Nie jest to roz-
wiązanie dobre. Zacznie to przypomi-
nać wypłacanie 500 plus. Z tej formy 
pomocy państwa w identyczny sposób 
korzystają wszyscy obywatele – i ludzie 
zamożni, dla których takie pieniądze są 
niezauważalne, i rodziny bardzo biedne, 
dla których taki zastrzyk finansowy jest 
prawdziwym zbawieniem.

Najlepiej byłoby różnicować śmie-
ciowe dofinansowanie, gdyby już weszło 
one w życie. Powinno ono objąć tylko 
te rodziny, którym faktycznie jest to 
potrzebne. Można przecież sięgać po 
rozmaite formy pomocy społecznej, by 
zapewnić finansową ulgę. Dopłacanie 
wszystkim, w identyczny sposób, jest 
absurdem. Dla wielu osób stworzenie 
kilkuzłotowej ulgi nie jest do niczego 
potrzebne. Problem wymaga jak naj-
szybszego rozwiązania, bo w niektórych 
miejscowościach, takich jak Nasielsk, czy 
Nieporęt trudno było rozstrzygnąć prze-

targ uwzględniając możliwości miesz-
kańców. Władze takich gmin znalazły się 
między młotem a kowadłem. Nie chcą 
zmusić ludzi do płacenia więcej, niż do 
tej pory. Przedsiębiorcy nie mogą przy-
jąć zaniżonych stawek za wykonanie tej 
pracy, bo tego dobrze za małe pieniądze 
nie da się zrobić .

Czasami mamy do czynienia z rażącą 
dysproporcją. W Jabłonnej zamawiający 
przewidział 2,5 miliona zł, a uczestnicy 
przetargu za opłacalną uznali kwotę 7 
milionów. Trudno zrozumieć postawę 
władz takiej gminy. Muszą przecież zda-
wać sobie sprawę z rynkowych uwarun-
kowań, z sytuacji gospodarczej. Średnia 
cena za odbiór odpadów oscyluje wokół 
9 zł. Analitycy wskazują natomiast, że 
realna stawka powinna być dwukrotnie 
wyższa. Trzeba pamiętać, że firmy wy-
wożące z posesji odpady muszą sprostać 
wielu wymaganiom. Pojawiają się do-
tychczas nieznane koszty, związane z 
coraz surowszym reżimem ekologicznym, 
z zaleceniami dotyczącymi przewozu i 
składowania śmieci. Przykładem jest obo-
wiązkowy monitoring, z koniecznością 
długiego przetrzymywania nagranego 
zapisu.

Firmy zajmujące się składowaniem 
muszą też wykupić dodatkowe ubezpie-
czenie. Ma to stanowić dodatkowe, oprócz 
monitoringu, zabezpieczenie. Byłoby za 
co przywrócić stan pierwotny, gdyby po-
jawiły się zjawiska narażające na szwank 
środowisko naturalne.

Od przyszłego roku zacznie w Polsce 
obowiązywać system segregacji odpadów 
składający się z pięciu frakcji. Papier, 
plastik i metale, szkło, odpady zielone, 
odpady zmieszane to jego części składo-
we. Dziś jeszcze obowiązują trzy frak-
cje. Nie ma obecnie szans na uzyskanie 
zakładanych parametrów dotyczących 
odzysku z odpadów surowców wtórnych. 
Odzyskuje się zaledwie 27 procent, gdy 
w przyszłym roku obowiązkowo ma być 
50 procent. Takie są wymagania Unii 
Europejskiej. Jeśli tego nie spełnimy, 

grożą nam kary.
Szkło, czy papier dość łatwo jest spie-

niężyć, za symboliczne zresztą pieniądze. 
Gorzej jest z plastikiem. Do niedawna 
każdą ilość tego surowca można było 
sprzedać w Chinach. Ostatnio obowią-
zuje embargo. Chiny odwróciły się od 
Europy. Pojawił się wielki problem – 
co zrobić z plastikiem, którego nikt nie 
chce, a który obowiązkowo trzeba od 
mieszkańców odbierać. Producenci wolą 
plastik pełnowartościowy niż pochodzący 
z odpadów. Jest lepszy, mniej kłopotliwy, 
prawdopodobnie tańszy. Czasami trudno 
się dziwić, że płoną hale z surowcem, 
którego nikt nie chce…

Kiedyś było łatwiej. Wystarczyło 
zlokalizować w bezpiecznym miejscu 
wysypisko i odstawiać na nie wszystko, 
co wyprodukują mieszkańcy. Od tego 
się odchodzi. Właśnie dlatego wprowa-
dza się opłaty mające zniechęcać do tak 
łatwego, a szkodliwego dla środowiska 
naturalnego postępowania. Tak zwana 
opłata środowiskowa jeszcze niedawno 
wynosiła 115 zł za tonę niesegregowanych 
odpadów. W tym roku wzrosła do 170 
zł. W przyszłym roku zrobi się aż 270 zł 
za tonę. Wszystko po to, by zniechęcać 
do chodzenia na śmieciową łatwiznę. 
Samorządy nie mogą sięgać do własnego 
budżetu. Cały koszt trzeba przerzucić 
na mieszkańców, więc dotychczasowe 
stawki za obsługę posesji już nie wystar-
czają. Odpłatność trzeba skalkulować w 
sposób racjonalny.

Unia Europejska coraz bardziej śru-
buje wymagania ekologiczne. Do 2035 
r. tylko 10 procent odpadów ma stano-
wić to, czego już nie można odzyskać. 
Wydaje się dziś, że jest to wielkość nie 
do uzyskania.

Andrzej  Strażyński 
Radny Powiatu Poznańskiego, 

Przewodniczący  
Komisji Komunikacji, 

Budownictwa i Infrastruktury  
w Radzie Powiatu Poznańskiego

Fot. Archiwum

marca 2019 r. zostanie wyłączona moż-
liwość wnioskowania przez Internet. 
Więcej na naszej stronie: dopiewo.pl.

e-dowód

Zespół Centralnego  
Ośrodka Informatyki oraz  

Ministerstwa Cyfryzacji / UG

Wnioski na nowy e-dowód będzie 
można składać od 4 marca 2019 r. Taki 
dowód posiada wszystkie dotychczasowe 
funkcje dowodu osobistego - potwierdza 
tożsamość i obywatelstwo, uprawnia do 
przekraczania granic niektórych państw. 
Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicz-
nej, będzie można używać  go do elek-
tronicznej komunikacji z administracją 
publiczną i innymi podmiotami. 

Jeśli twój dowód osobisty jest nadal 
ważny - nie musisz go wymieniać. 

Zaplanowane na 4 marca 2019 r. 
wdrożenie dowodów z warstwą elektro-
niczną to zmiana wymagająca technicz-
nych prac serwisowych, mających na 
celu usprawnienie późniejszej obsługi.  
W związku z tym, między 27 lutego a 4 
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Nazwę „Dopiewo” otrzymała jedna 
z sal „Hotelu de Ville” w bretońskiej 
miejscowości Saint Brice en Cogles.  
Budynek po remoncie wartym 1,5 mln 
euro służy od 2 lutego 2019 r. merostwu 
Gminy Maen – Roch. W dniu inaugura-
cji zmodernizowane wnętrza budynku 
przyszły zobaczyć setki  mieszkańców.

Współpraca między samorządem 
Dopiewa i Maen Roch (zapoczątko-
wana przez Saint Brice) sięga 2003 r. 
11 lat temu została przypieczętowana 
„Umową Partnerską”, odnowioną rok 
temu ze względu na zmianę nazwy gminy 
francuskiej i jubileusz. Przez kilkanaście 
lat w wymianach brała udział młodzież, 
ale także sportowcy, strażacy, chórzyści, 
przedstawiciele stowarzyszeń i samo-
rządu.  

W otwarciu obiektu, obok samorzą-
dowców  Maen Roch i wspólnoty gmin 
Couesnon, udział wzięli: przedstawiciele 
regionu, departamentu i parlamentarzy-
sta. Szczególnym gościem uroczystości 
była Przewodnicząca „Domu Europa” 
z Rennes - Jean  Francis Hutin, której 

imieniem nazwano największą z sal - salę 
sesyjną. Rodzina Hutin kontroluje wy-
dawanie wpływowego dziennika Ouest-
-France,  który ukazuje się w nakładzie 
ok. 700 tys. egz. Wydarzenie uświetnił 
obecnością konsul honorowy Rzeczy-
pospolitej Polskiej w Rennes – Michele 
Dorin. Gminę Dopiewo reprezentowała 
4-osobowa delegacja z zastępcą Wójta 
– Pawłem Przepiórą na czele, któremu 
przypadł zaszczyt udziału w odsłonięciu 
tablicy w sali sesyjnej, wraz z zasłużoną, 
propagatorką idei współpracy europej-
skiej. Polska delegacja przekazała  na ręce 
Mera Louisa Dubreil obrazy do dekoracji 
„Sali Dopiewo”, przedstawiające naszą 
Gminę współcześnie i dawniej.

Wcześniej miało miejsce przecięcie 
wstęgi przez osoby zasłużone dla reali-
zacji inwestycji i podpisanie aktu przez 

Sala Dopiewo w Saint Brice en Cogles

Louisa Dubreil – Mera Maen Roch, pia-
stującego jednocześnie funkcję Przewod-
niczącego Wspólnoty Couesnon i Jean 
Francis Hutin, Przewodniczącą „Domu 
Europa”.  

W części artystycznej Chór Ziemii 
Cogles  zaśpiewał Hymn Europy - „Odę 
do radości” i po polsku „Hej Sokoły”.

Naprzeciw „Sali Dopiewo” znajduje 
się „Sala Karlstadt”, z którym kontakty 
Francuzów z Saint Brice rozpoczęły się 
w 1970 r. W obu salach mają odbywać się 
m.in. komisje Rady Gminy Maen Roch. 
Budynek ma też służyć całej społeczności. 
Pierwszym spotkaniem, jakie odbyło się 
w „Sali Dopiewo” 5 dni po inauguracji, 
była Komisja Urbanizacyjna.

Maen Roch powstała w 2017 r. po 
połączeniu sąsiadujących ze sobą Gmin: 
Saint Brice en Cogles i Saint Etienne en 
Cogles. Liczy 5 tys. mieszkańców i dys-
ponuje budżetem 6 mln euro. Łączenie 
gmin i wspólnot jest efektem trwającej 
reformy samorządowej we Francji. 

Tekst i fot Adam .Mendrala

gminy partnerskie
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Gmina Dopiewo po raz trzeci ogłosiła 
laureatów nagrody „Dopiewski Filar”. 
W tym roku tytułem i statuetką z brą-
zu, przedstawiającą rzymską kolumnę, 
wyróżnieni zostali: Wojciech Jankowiak 
- w kategorii „Super Filar”, Jacek Jaro-
szewski w kategorii „Ambasador” i To-
masz Napierała w kategorii „Animator”. 
Dekoracja miała miejsce 8 lutego 2019 
r., podczas „Spotkania Noworocznego 
Gminy Dopiewo”.

Kandydatów do nagrody mogli zgła-
szać mieszkańcy i organizacje z terenu 
gminy Dopiewo. Nagrody wręczyli lau-
reatom wójt – Adrian Napierała i prze-
wodniczący rady – Leszek Nowaczyk. 
W ten sposób samorząd gminy Dopiewo 
uhonorował osoby wybrane przez kapi-
tułę spośród zgłoszeń.

Dopiewskie Filary 2019
Wojciech Jankowiak jest samorzą-

dowcem, wieloletnim Wicemarszałkiem 
Województwa Wielkopolskiego. Jacek 
Jaroszewski od wielu lat  jest lekarzem 
Reprezentacji Polski w Piłce Nożnej, 
zajmuje  się medycyną sportu. Tomasz 
Napierała stworzył w gminie Dopie-
wo „parkrun Dąbrówka”, lokalizację 
międzynarodowej inicjatywy sobotnich 
bezpłatnych biegów na 5 km.

„Spotkanie Noworoczne”, połączone 
z „Galą Dopiewskich Filarów” i „Kon-
certem Noworocznym” gmina Dopiewo 
zorganizowała po raz trzeci. Wzięli w nim 
udział przedstawicieli samorządu, insty-
tucji, organizacji, stowarzyszeń i fundacji, 
biznesu, kultury, sportu, oświaty i zdro-
wia,. Nie zabrakło parlamentarzystów, 
duchownych i dziennikarzy.

Rozpoczęła je prezentacja gminy. 
Wójt podsumował ubiegły rok i omó-
wił wyzwania 2019 r. Wraz z przewod-
niczącym rady gminy złożył życzenia 
noworoczne uczestnikom spotkania.

Dopiewskie Filary
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 O oprawę muzyczną wydarzenia 
zadbała formacja jazzu tradycyjnego 
- Dixie Company, która zagrała „po 
nowoorleańsku” światowe standardy. 
Pokazy taneczne wykonała grupa „Swing 
Craze”.  W finale koncertu przeboje 
Franka Sinatry przypomniała Natalia 
Świerczyńska z zespołem, a deserem 
poprzedzającym bankiet był  występ 
kabaretowy Michała Grudzińskiego, 
który razem z Gminą Dopiewo święto-
wał swoje 75. urodziny.

Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek Województwa 
Wielkopolskiego, laureat „Do-
piewskiego Filara” w kategorii 
„Super Filar”

Uzasadnienie: Za wyznaczanie stan-
dardów  „dobrego samorządowca” i na-
wiązywanie do tradycji wielkopolskich 
organiczników.  Za wieloletnią służbę 
publiczną  w administracji samorządowej 
i rządowej. Za reprezentowanie polskich 
regionów w organizacjach i instytucjach 
europejskich. Za aktywną, pełną zaan-
gażowania działalność w ruchu ludowym 
i licznych organizacjach społecznych.  Za 
wkład  w rozwój Wielkopolski, zwłaszcza 
infrastruktury komunikacyjnej, przed-
siębiorczości i rynku pracy, wdrażanie 
strategii rozwoju i funduszy unijnych 
w regionie. Za niegasnącą pamięć o swojej 
„Małej Ojczyźnie”, jaką jest Gmina Do-
piewo.

Jacek Jaroszewski
Dr medycyny, lekarz sportu, lau-
reat „Dopiewskiego Filara” w ka-
tegorii „Ambasador”

Uzasadnienie: Za mistrzostwo 
w medycynie sportowej. Za obecność 
na największych stadionach i turniejach 
futbolowych Polski, Europy i świata. Za 
długoletni związek „na dobre i na złe” 
z Reprezentacją Polski w Piłce Nożnej. 
Za opiekę nad zdrowiem najlepszych 
i najdroższych polskich piłkarzy – m.in. 
u boku Leo Beenhakker’a, Adama Na-
wałki, Jerzego Brzęczka i Zbigniewa 
Bońka. Za działalność w międzynaro-
dowych organizacjach chirurgii urazowej 
i prowadzenie ogólnodostępnej praktyki 
lekarskiej w Skórzewie. Za wspieranie 
gminnej piłki nożnej. Za sławienie do-
brego imienia Gminy Dopiewo, poprzez 
związek z najpopularniejszym w Polsce 
sportem i medycyną.

Tomasz Napierała
Pomysłodawca „par-
krun Dąbrówka”, laureat 
„Dopiewskiego Filara” 
w kategorii „Animator”

Uzasadnienie: Za stworzenie w Gmi-
nie Dopiewo - w Dąbrówce lokalizacji 
„parkrun” - cotygodniowych, bezpłat-
nych biegów dla wszystkich, na dystan-
sie 5 kilometrów i z pomiarem czasu, 
bez względu na doświadczenie  i cele 

biegowe. Za rozwój tej inicjatywy. Za 
kreatywne wykorzystanie istniejących 
w Gminie Dopiewo zasobów do  inte-
gracji jej mieszkańców i środowiska bie-
gowego całego regionu. Za dzielenie się 
pasją z innymi, za rozbudzanie wśród 
mieszkańców i gości Gminy Dopiewo 
zainteresowania zdrowym stylem życia, 
walorami przyrodniczymi i historyczny-
mi  lasów okolic Dąbrówki, Zakrzewa, 
Palędzia i Dopiewca. Za skromność,  
bezinteresowność, determinację i za-
angażowanie.

3 lata tradycji
W poprzednich dwóch edycjach 

Nagrody Wójta Gminy Dopiewo „Do-
piewski Filar” laureatami zostali: 

2018: Józef Brandenburg (kategoria 
„Super Filar”; dawca organu do 
pionierskiego przeszczepu, biegacz 
z Dopiewa, medalista), Aldona Lato-
sik (kategoria „Ambasador”; poetka 
z Zakrzewa), ks. Krzysztof Różański 
(kategoria „Animator”; proboszcz 
parafii w Konarzewie).

2017: Henryk Walenciak (kategoria 
„Super Filar”; działacza ruchu 
rolniczego z Gołusek), Grzegorz 
Tomczak (kategoria „Ambasador”; 
artysta kabaretowy, bard i poeta z 
Dopiewa), ks. Karol Górawski (kate-
goria „Animator”; proboszcz parafii 
w Dąbrówce).

Adam Mendrala
fot. Urząd Gminy Dopiewo /  

B. Spychała, M. Wzgarda,  
M. Juskowiak, A. Mendrala

Diamentowe Gody obchodzili 6 lute-
go 2019 r. Państwo Józef i Maria Górni 
z Dopiewa. Wspólnie przeżyli 60 lat!

Z tej okazji życzenia okolicznościo-
we, kwiaty i kosz upominków w imieniu 
wspólnoty samorządowej złożył na ręce 
Jubilatów Zastępca Wójta Gminy Do-
piewo - Paweł Przepióra. 

Państwo Górni zawarli związek mał-
żeński 27 grudnia 1958 r. w USC w Wą-
growcu. Wychowali 3 dzieci, doczekali 
się 5 wnucząt, 3 prawnucząt. Pan Józef 
pracował 35 lat na kolei - był kierowni-
kiem zabezpieczenia ruchu pociągów. 
Pani Maria łączyła wychowanie dzieci 
z pracą chałupniczą. Obecnie Pan Józef 
jeździ na skuterku a w wolnych chwilach 
wędkuje na dopiewskim stawku, a Pani 
Maria dba o ognisko domowe.

Jubilatom gratulujemy i życzymy 
kolejnych lat w szczęściu i zdrowiu.

Tekst i fot. Beata Spychała

Diamentowy Jubileusz

Dopiewskie Filary
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oświata / WOŚP

Twórz z nami  
„Czas Dopiewa”

Zapraszamy Państwa do współtwo-
rzenia czasopisma, teksty, zdjęcia, infor-
macje o wydarzeniach, tematy którymi 
warto się zająć można przesyłać pod 
adres: czas@dopiewo.pl

Od marca można składać wnioski 
o przyjęcie do publicznych przedszkoli 
zlokalizowanych na terenie Gminy Do-
piewo.

Harmonogram rekrutacji w bieżącym 
roku został zawarty w Zarządzeniu Nr 
3/19 z  28 stycznia 2019 r. w sprawie 
ustalenia terminów przeprowadzania 
postępowania rekrutacyjnego, postępo-
wania uzupełniającego, a także składania 
dokumentów do publicznych przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych Gminy Dopiewo na rok 

Rekrutacja do przedszkoli 
szkolny 2019 / 2020.

Z kolei kryteria rekrutacji do przed-
szkoli zostały określone w Uchwale Nr 
XXXVI/457/17 Rady Gminy Dopiewo 
z 20 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia 
kryteriów wraz z liczbą punktów w postę-
powaniu rekrutacyjnym do publicznych 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 
na terenie Gminy Dopiewo.

Publicznymi przedszkolami na te-
renie Gminy Dopiewo są: 
• Przedszkola prowadzone przez 

Gminę Dopiewo: Przedszkole im. 

Jana Brzechwy w  Dopiewie, „Mą-
dra Sowa” w Konarzewie, „Iskier-
ki” w Skórzewie, „Leśne duszki” w 
Zakrzewie, Zespół Szkolno – Przed-
szkolny im. Powstańców Wielko-
polskich w Więckowicach.

• Przedszkola prowadzone przez 
inne podmioty: „Mali Odkrywcy” 
w Dąbrówce,  „Bajkowa Wyspa” w 
Palędziu, „Akademia ArcyMalce” 
w Dąbrowie, „Kolorowa Wyspa” w 
Skórzewie, „Diamentowa Kraina” w 
Skórzewie i nowo otwierane „Leśna 
Polana” w Dopiewcu.

UG

ETAP TERMIN W POSTĘPOWA-
NIU REKRUTACYJNYM

TERMIN W POSTĘPOWA-
NIU UZUPEŁNIAJĄCYM

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumenta-
mi potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

18-25.03.2019 23-29.04.2019

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wnio-
sków o przyjęcie do przedszkola 26-29.03.2019 6-08.05.2019

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów zakwalfikowanych i niezakwalifikowanych 5.04.2019, godz. 12.00 20.05.2019, godz.12.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przy-
jęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 12.04.2019 do 24.05.2019

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekru-
tacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 16.04.2019, godz 12.00 28.05.2019, godz. 12.00

Przedszkole Publiczne „Leśna Polana” 
w Dopiewcu rozpocznie swoją działal-
ność we wrześniu 2019 r. Znajdować 
się będzie w nowoczesnym budynku, 
spełniającym wszystkie normy pobytu 
dla dzieci.

Placówka będzie dysponowała 175 
miejscami. Już 18 marca  zostanie włą-
czona w system elektronicznego naboru 
w Gminie Dopiewo 

Przedszkole oferuje bogatą gamę za-
jęć bezpłatnych: rytmika, gimnastyka 
korekcyjna, sensoplastyka, nauka gry 
na flażolecie, zajęcia taneczne, kółko 

Nowe przedszkole publiczne
teatralne i literackie, zajęcia 
kulinarne i język angielski.

Przedszkole zapewni rów-
nież opiekę i wsparcie psycho-
loga (w tym także konsultacje 
dla rodziców) oraz zajęcia dla 
dzieci z opiniami o potrzebie 
wczesnego wspomagania roz-
woju i orzeczeniami potrzebie 
kształcenia specjalnego.

Podajemy dane kontak-
towe do Przedszkola: ema-
il: biuro@lesnapolana.eu, tel. 
577 680 286

UG

Dzieci z przedszkola „Mądra Sowa” w 
Konarzewie w tym roku po raz pierwszy 
wzięły udział w finale WOŚP, który odbył 
się 13 stycznia. Nasze pięcio- i sześciolatki 
zatańczyły na scenie w CRK w Konarze-

Przedszkolaki zatańczyły dla WOŚP

wie. Dzieci przedstawiły cztery układy 
taneczne do piosenek: „Piraci z Kara-
ibów”, „Toca, toca”, „Renifery” i ,,Simple 
the Best”, który to utwór brawurowo 
zaśpiewała nasza nauczycielka Milena 

Marciniak. Ogromne zaangażowanie 
przedszkolaków zostało nagrodzone 
dużymi brawami. Jednak tego dnia to 
nie oklaski były najważniejsze, ale fakt, 
że poprzez artystyczny występ  mogły 
wesprzeć WOŚP.

Monika Rajewicz,  
Fot. Arch. Przedszkola
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27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy był  21. dla Sztabu WOŚP 
Gminy Dopiewo. Tegoroczna zbiórka 
zakończyła się wynikiem 81.926,32 zł.  
Łącznie podczas lat grania z Jurkiem 
Owsiakiem dopiewianie za pośrednic-
twem swojego sztabu przekazali Fundacji 
WOŚP blisko 838 tys. zł.

Sztab WOŚP w Dopiewie od począt-
ku tworzą Szczep Związku Harcerstwa 
Polskiego w Dopiewie oraz Gminna Bi-
blioteka Publiczna i Centrum Kultury. 
Od kilku lat w jego siedzibę zmienia się 
Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalne 
w Konarzewie. Stąd 120 wolontariuszy, 

WOŚP po dopiewsku
którym niestrasz-
ny był chłód i nie-
handlowa niedzie-
la, wyszło w teren 
z puszkami, by 
zbierać datki.

Między wy-
stępami artystów 
na scenie kona-
rzewskiego CRK 
odbywały się licy-
tacje. Publiczności 
prezentowały się 
liczne formacje  
harcerskie i zu-
chowe, grupy tań-
ca nowoczesnego i 

zumby. Popularne piosenki zaśpiewała 
młoda i utalentowana wokalistka - Agata 
Suwiczak. Wielkiej Orkiestrze zagrała 
Orkiestra Dęta Gminy Dopiewo, której 
towarzyszyła grupa mażoretek. 

Na pobliskim boisku amatorzy 
sportów mogli pograć w piłkę nożną 
lub koszykówkę, sprawdzić celność 
strzelecką, korzystając z łuku lub wia-
trówki. a także rzucając w serce dyskiem 
do frisbee. Atrakcje sportowe zapewniły 
miejscowe kluby. A program sportowy 
koordynował Gminny Ośrodek Sportu 

i Rekreacji w Dopiewie. 
Na spragnionych podniebnych wra-

żeń  czekał w Konarzewie wysięgnik 
strażacki, który obsługiwali druhowie 
z dopiewskiej jednostki OSP. W finale, po 
koncercie zespołu młodzieżowego „Gra 

Sów”, wspólnie wzniesiono symboliczne 
światełko do nieba – w tym roku nie było 
fajerwerków, był cichy lecz widowiskowy 
i przyjazny dla zwierząt pokaz ognia. 

Nowością tegorocznego finału były 
akcje terenowe: WOŚP grał „na sporto-
wo” także  w dopiewskiej hali sportowej 
GOSiR, w restauracji „Punkt Widzenia” w 
Skórzewie, gdzie przez cały dzień odbyły 
się warsztaty i w Klubie „El Pueblo” w 
Dąbrówce, gdzie koncertowały zespoły 
Bolec Orchestra i Forcom,  miały miejsce 
występy wokalne  i warsztaty perkusyjne.

Wszystkie atrakcje organizatorzy za-
pewnili nie wydając ani złotówki: - To 
nasza tradycja, której jesteśmy wierni. 
Nie sztuką jest sprowadzenie gwiazdy 

Wyniki zbiórek w latach 1999 - 2019
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za wynagrodzenie. Nie praktykujemy 
płacenia honorariów czy tzw. zwrotów 
kosztów. Wszyscy uczestniczymy cha-
rytatywnie w pełnym znaczeniu tego 
słowa.  – mówi Elżbieta Nowicka ze 
sztabu WOŚP w Dopiewie, dyr. Gminnej 
Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury. 
Od lat akcję wspierają, także swoją obec-
nością, samorządowcy, chętnie biorący 

udział w aukcjach.
Sztab WOŚP w Dopiewie zorgani-

zował 18 stycznie akcję poparcia  #Mu-
remZaOwsiakiem. W geście poparcia 
dla Jerzego Owsiaka kilkudziesięciu 
uczestników ułożyło żywy napis „Ju-
rek zostań” z wielkim sercem i nagrało 
film, przekonując by nie rezygnował z 
szefowania WOŚP-owi, mimo decyzji, 

jaką podjął, po tragedii na scenie WOŚP 
w Gdańsku.  Minutą ciszy uczestnicy 
akcji uczcili prezydenta Gdańska – Pawła 
Adamowicza, zamordowanego, gdy wraz 
z gdańszczanami wznosił „Światełko do 
Nieba” podczas 27 Finału WOŚP.

Adam Mendrala
Fot. Łukasz Mańczak  

i Michał Juskowiak

Oczekiwania na narodziny dziecka 
to czas niezwykły, przyszli rodzice przy-
gotowują się na duże zmiany. Warto w 
tym okresie poznać prawa przysługujące 
kobiecie jako pacjentce (zarówno w szpi-
talu, jak i podczas wizyt u lekarza), jako 
osobie pracującej (zatrudnionej lub pro-
wadzącej działalność gospodarczą) oraz 
jako matce karmiącej piersią. Partner 
kobiety rodzącej, jak i nowonarodzone 

Projekt Mamy Prawa! 
dziecko również posiadają swoje prawa 
zapisane w odpowiednich dokumentach. 
Najważniejszym aktem prawnym regulu-
jącym czas okołoporodowy jest Standard 
Organizacyjny Opieki Okołoporodowej 
– nowy dokument obowiązujący od 1 
stycznia 2019 r.

Projekt Mamy Prawa! organizowany 
przez Fundacją Matecznik daje możliwość 
zapoznania się z prawami przysługu-
jącymi rodzinie w tym czasie, poprzez 
publikację artykułów na stronie inter-
netowej, a przede wszystkim poprzez 
warsztaty ze specjalistami. 

Serdecznie zapraszamy mieszkanki i 
mieszkańców Gminy Dopiewo na warsz-
taty! Wszystkie spotkania są bezpłatne, 
prowadzone przez radczynię prawną, 
konsultantkę laktacyjną i założycielki 

fundacji. Odbywają się cyklicznie do 
października 2019 r. Więcej szczegó-
łów znajdą Państwo na stronie www.
fundacjamatecznik.pl w zakładce: Nasze 
Działania / Projekt Mamy Prawa!

Projekt jest dofinansowany ze środ-
ków Programu Fundusz Inicjatyw Oby-
watelskich.

Alicja Nowaczyk,  
Prezes Zarządu Fundacji

Zapraszamy rolników - mieszkańców 
Gminy Dopiewo i Powiatu Poznańskiego 
na spotkanie informacyjne, które od-
będzie się 12 marca 2019 r. o godz. 
10.00 w Centrum Rehabilitacyjno-
-Kulturalnym w Konarzewie. Celem 
spotkania jest przybliżenie wiedzy na 
najbardziej aktualne tematy w dzisiej-
szym rolnictwie.

To wspólna inicjatywa instytucji 
rolniczych, takich jak: Agencja Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Poznaniu, Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Wielko-
polski Wojewódzki Lekarz Weteryna-
rii, Komenda Wojewódzka Państwowej 
Straży Pożarnej, Wojewódzki Inspektorat 

Rolniku bądź dobrze poinformowany
Ochrony Roślin i Nasiennictwa.  

Na spotkaniu będą omawiane 
następujące zagadnienia:
• Obsługa zgłoszeń zwierzęcych przez 

nowy Portal IRZplus. Płatności 
bezpośrednie i wsparcie krajowe 
udzielane przez ARiMR.

• Transfer wiedzy i innowacje rolni-
cze w działalności Wielkopolskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Poznaniu.

• Zmiany w obszarze świadczeń 
i ubezpieczeń społecznych rolni-
ków oraz działalność prewencyjna 
i rehabilitacyjna KRUS.

• Idee, zadania i strategia Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

• Afrykański pomór świń (ASF) oraz 

zasady bioasekuracji.
• Bezpieczeństwo pożarowe w gospo-

darstwach rolnych. Zabezpieczenie 
składowania płodów rolnych.

• Bezpieczna żywność prioryte-
tem PIORiN.

Spotkanie jest odpowiedzią na 
zgłaszaną przez rolników i mieszkań-
ców wsi potrzebę zdobycia informacji 
przydatnych przy prowadzeniu gospo-
darstwa rolnego oraz działalności na 
obszarach wiejskich w jednym miejscu, 
bez konieczności odwiedzania różnych 
instytucji. Umożliwia bezpośredni kon-
takt z przedstawicielami ww. instytucji. 
Podobne spotkania odbędą się również 
w innych Powiatach.

ARMiR, UG

informacje gminne
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Zapraszamy wszystkich rolników, 
mieszkańców wsi oraz przedsiębiorców 
z branży rolno-spożywczej na bezpłat-
ne szkolenia poświęcone zagadnieniom 
związanym z wykorzystywaniem od-
nawialnych źródeł energii. Szkolenia 
odbędą się 19.03.2019 roku w Sielinku 
przy ul. Parkowej 2.

Najważniejsze tematy
• uwarunkowania i koszty pozyskania 

energii z OZE,
• praktyczne doświadczenia z eksplo-

atacji instalacji OZE: biogazownie 
rolnicze, małe elektrownie wodne, 
instalacje fotowoltaiczne, kotły na 
biomasę (pellet), 

OZE – szansą na innowacyjne rolnictwo
• finansowe wsparcie operacyjne: 

prosument, taryfy gwarantowane 
(systemy FIT / FIP), aukcje,

• wsparcie inwestycyjne z zakre-
su OZE.

Wśród prelegentów
• użytkownicy poszczególnych ro-

dzajów instalacji OZE,
• przedstawiciele Ministerstwa Rol-

nictwa i Rozwoju Wsi,
• przedstawiciele Urzędu Regula-

cji Energetyki,
• przedstawiciele Banku Ochrony 

Środowiska S.A.,
• przedstawiciele Narodowego Fun-

duszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej.

Nie zabraknie również czasu na 
rzeczową i ekspercką dyskusję, w tym 
omówienie zagadnień problemowych 
poruszanych podczas spotkania.

Zarejestruj się już dziś! Ilość miejsc 
ograniczona (decyduje kolejność zgło-
szeń).

Nabór uczestników szkolenia pro-
wadzony jest w Oddziałach Terenowych 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

UMWW 

Fundacja  SENIORE-
XTRA zaprasza na zajęcia 
taneczne „Szczęśliwi w 
tańcu” dla par i singli w 
wieku 40+.

Zajęcia z profesjonal-
nym instruktorem tań-
ca par młodzieżowych i 
seniorskich, tancerzem 
międzynarodowej klasy 
„S”. W trakcie zajęć pre-
zentowane będą różne 
rodzaje tańca: tango, walc, cha-cha, 
salsa, samba i inne w zależności od 
zainteresowania uczestników.

Szczęśliwi w tańcu 40+
Planuje się 8 spotkań 1 

raz w tygodniu po 1,5 godzi-
ny i następnie dla chętnych 
8 warsztatów.  

Podczas warsztatów pary 
będą mogły doskonalić swoje 
umiejętności taneczne. Roz-
poczęcie zajęć w kwietniu. 
Zapisy i informacje: Prezes 
Fundacji - Elzbieta Dziem-
bowska:  tel. 691-861-362 
lub tel. 693-703-288.

 Projekt jest współfinansowany ze 
środków publicznych Gminy Dopiewo.

EDz

Bezpłatne spotkanie dla seniorów 
w ramach kampanii „Seniorze nie je-
steś sam” odbędzie się 5 marca 2019 
o godzinie 11.00 w sali OSP w Dopiewie 
przy ul. Szkolnej 21. 

Celem spotkania jest uświadomienie 
seniorom zagrożeń związanych z tech-
nikami sprzedaży. Gmina Dopiewo wraz 
Inspekcją Handlową zapraszają.

Więcej: www.dopiewo.pl
UG

Seniorze, nie jesteś sam!

rolnictwo / seniorzy

Bezpieczne  
gospodarstwo 
rolne

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu 
ogłosił XVII edycję Ogólnokrajowego 
Konkursu „Bezpieczne Gospodar-
stwo Rolne”. Celem jest promocja za-
sad ochrony zdrowia i życia w gospo-
darstwie rolnym. 

Konkurs jest działaniem na rzecz 
zmniejszenia liczby wypadków i chorób 
zawodowych rolników. W dotychczaso-
wych edycjach udział wzięło 18 tysięcy 
gospodarstw indywidualnych. Dla laure-
atów każdego z etapów Konkursu prze-
widziano cenne nagrody i wyróżnienia. 
Zdobywca tytułu „Najbezpieczniejsze-
go gospodarstwa w kraju” nagradzany 
jest ciągnikiem rolniczym. Szczegółowe 
informacje można uzyskać w Oddziale 
Regionalnym KRUS w Poznaniu, ul. Św. 
Marcin 46/50 nr tel. 618 525 013. 

Organizatorami są: Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa 
Inspekcja Pracy oraz Agencja Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. 
Patronat honorowy nad konkursem objął 
Prezydent RP

KRUS
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198 interwencji odnotowała Straż 
Gminna w pierwszym miesiącu 2019 r. 

Najwięcej, bo ponad 60% spośród 
nich dotyczyło kontroli porządkowych 
- 123 (w tym: spalanie odpadów, nu-
mery porządkowe, kanalizacja). Kon-
troli ruchu drogowego było 28 (w tym 
kontrole parkowania i kontrole zajęcia 
pasa drogowego), interwencji związanych 
ze zwierzętami - 19, a kontroli bezpie-
czeństwa przy placówkach oświatowych 
i obiektach komunalnych - 10.                                              

Kronika Straży Gminnej 
Wybrane interwencje 
3.01.2019 r. -  Dąbrówka, ul. Komornicka: 

zanieczyszczenie drogi przez pojaz-
dy z budowy – ustalono i ukarano 
sprawcę wykroczenia.

3.01.2019 r. – Konarzewo, ul. Kwiatowa: 
pobrano próbki popiołu do anali-
zy. Stwierdzono spalanie odpadów 
w piecu CO. Ukarano sprawcę wy-
kroczenia.

19.01.2019 r. - Dopiewiec ul. Leśna, 
odpady po remoncie pozostawione 
w pasie drogi – ustalono i ukarano 
sprawcę wykroczenia.

29.01.2019 r. – Konarzewo, ul. Tęczowa: 
spalanie odpadów w ognisku – usta-
lono i ukarano sprawcę wykroczenia.

 
Jacek Olejniczak,  

Komendant Straży Gminnej

Pożary były najczęstszą przyczyną 
interwencji styczniowych naszych stra-
żaków z jednostek OSP w Dopiewie, Pa-

lędziu i Zakrzewie. Mniej było zdarzeń 
drogowych, sporo wyjazdów z innych 
powodów. 

Na drodze
Strażacy udzielali pomocy w Zakrze-

wie, gdzie na drodze wojewódzkiej 307 
miał miejsce wypadek samochodowy 
(1.02), dwukrotnie na drogach w Kona-
rzewie - na ul. Dopiewskiej, gdzie doszło 
do zderzenia dwóch samochodów oso-
bowych (2.01)  i na S-5, gdzie zderzyły 
się dwa auta (24.01), w Lusowie, gdzie 
tir wpadł do rowu (14.01). Z kolei w Do-
piewie na ul. Ks. A. Majcherka dachował 
samochód osobowy. w związku z czym 
droga była przez pewien czas całkowicie 
nieprzejezdna (11.01). Do wypadku dro-
gowego doszło też w Gołuskach (19.01). 
Usuwali też płyny eksploatacyjne po 
kolizji drogowej (11.01).

Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej
Pożary

Gasili pożar domu mieszkalnego w 
Skórzewie (7.01), domku letniskowego w 

Sierosławiu (11.01), wieńca 
na cmentarzu w Skórze-
wie (26.01) i aut w Lusowie 
(5.01), w Dopiewie (9.01), 

w Gołuskach 
- na drodze 
ekspresowej 
S11 (21.01) i w 
dwukrotnie w 
Skórzewie (27.01 i 29.01), a także drzewa 
w Konarzewie (13.01), które nie dość, 
że się spaliło, to jeszcze trzeba było je 
ściąć. Usunęli zadymienie z budynku 
w Dopiewcu przy ul. Szkolnej”, będące 
skutkiem stopienia się kabla elektrycz-
nego w jednym z gniazdek (2.01). 

Fałszywe okazały się alarmy poża-
rowe - dwa odezwały się w z firmie w 
Zakrzewie (8.01 i 31.01), po jednym – w 
Dopiewcu na ul. Promyk i w Sierosławiu 
(2.01).

Inne
Druhowie zabezpieczyli ogrodzenie 

budowy w Dąbrówce przy ul. Komornic-
kiej, które w wyniku silnego wiatru stało 

się zagrożeniem dla pieszych i zaparko-
wanych w pobliżu samochodów, więc 
trzeba było je rozebrać (1.01). Usunęli 
konar z ulicy (14.01). 

Zostali również wezwani do rozpo-
znania zagrożenia związanego z pochylo-
nym słupem energetycznym w Palędziu, 
który miało nadwerężyć znaczne bocianie 

gniazdo, ale zostało ono objęte ochroną 
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska, w związku z czym nie mogli 
podjąć działań (14.01). 

Pomagali policji w wejściu do miesz-
kania (16.01). 

Dwukrotnie zabezpieczali miejsce 
lądowania Lotniczego Pogotowia Ratun-
kowego: na drodze Dopiewo-Trzcielin, 
gdzie śmigłowiec zabierał z karetki pa-
cjenta, którego stan nagle się pogorszył 
podczas transportu drogowego (17.01) i 
w Skórzewie, gdzie kobieta zatruła się 
lekami (29.01).

AM, Współpraca: TŁ, KP, WD
Fot. Archiwum  

OSP Dopiewo i OSP Palędzie

bezpieczeństwo
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Komisariat Policji w Dopiewie odno-
tował w styczniu następujące wydarzenia:
-  Kradzież pojazdu - Toyota Yaris – 

2017 – Dąbrówka - 2.01.2019
-  Kradzież elementów od pojazdu Peu-

geot 3008 – Dąbrówka - 9-12.01.2019
-  Kradzież kamer od monitoringu – 

Skórzewo - 4.01.2019

Kronika Policyjna
-  Kradzież kratek żeliwnych – Dą-

brówka – 5-08.01.2019
-  Kradzież pojazdu – BMW 320 (2015 

fr.)  – 10-12.01.2019
-  Włamanie do domu – Skórzewo, 

skradziono biżuterie i zegarki – 
13.01.2019

-  Kradzież pieca gazowego z domu w bu-
dowie – Konarzewo – 13-14.02.2019

-  Kradzież układu wydechowego od 
Mercedesa Sprinera – Dąbrowa – 
17-19.01.2019

-  Kradzież pojazdu – Dacia Sandero 
– 2017 – Dąbrówka – 19.01.2019

 st. asp. Przemysław Waliński, 
Kierownik Ogniwa Prewencji 

Komisariatu Policji  w Dopiewie 

Powołanie nas do spadku wiąże 
się z prawami, ale i obowiązkami. Gdy 
spadkodawca pozostawił testament, 
to należy przesłać go do sądu spadku 
z wnioskiem o otwarcie i ogłoszenie. 
Gdy testamentu brak, to trzeba złożyć 
oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu 
spadku. Oświadczenie można złożyć w 

Zostałem spadkobiercą  - co zrobić?
sądzie spadku lub przed notariuszem w 
terminie 6 miesięcy od dnia dowiedzenia 
się o powołaniu do spadku. 

Są 3 rodzaje oświadczeń.  Pierwsze: 
przyjęcie spadku wprost. Prowadzi do 
nabycia całego spadku: majątku i długów. 
Za długi odpowiada się całym mająt-
kiem tj. spadkowym, ale i nabytym przed 
spadkobraniem. Drugim z rozwiązań 
jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem 
inwentarza, co oznacza odpowiedzialność 
za długi spadkodawcy tylko do wysoko-
ści aktywów. Trzecie oświadczenie to 
odrzucenie spadku - nie dziedziczymy 
majątku i nie odpowiadamy za długi. 

Niezłożenie oświadczenia w terminie 
6 miesięcy  skutkuje przyjęciem spadku 
z dobrodziejstwem inwentarza. 

Kolejną czynnością (bądź jednocze-
śnie z pierwszą) jest złożenie wniosku 
do sądu spadku o stwierdzenie nabycia 
spadku (opłata 50 zł) bądź stawienie się 
wszystkich spadkobierców u notariusza 

w celu sporządzenia aktu dziedzicze-
nia. Ostatnim krokiem do załatwienia 
czynności spadkowych jest tzw. dział 
spadku, w wyniku którego spadek jest 
dzielony pomiędzy wszystkich spadko-
bierców według udziałów spadkowych. 
Również dział spadku można przeprowa-
dzić przed sądem lub przed notariuszem 
(u notariusza tylko gdy jest zgoda co do 
sposobu podziału). Opłata od wniosku 
o dział spadku wynosi albo 300 zł (w 
przypadku zgodnego działu spadku) albo 
600 zł. Jeśli wniosek jest popierany przez 
wszystkich spadkobierców – do wnio-
sku załącza się podpisany plan podziału. 
Gdy nie ma zgody, należy we wniosku 
zaproponować sposób podziału. 

Marta Zawodna  
– aplikant adwokacki

Kancelaria Adwokacka  
Klaudia Siutkowska
 www.siutkowska.pl 

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży 
ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy 
w ramach Programu „Równać Szanse 
2019” Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności. Do 14 marca 2019 r. godz. 

12:00 trwa  nabór wniosków za pośred-
nictwem strony www.rownacszanse.pl. 
Można uzyskać dotację do 40 tys. zł.

Program skierowany jest do fundacji 
i stowarzyszeń z miejscowości do 20 000 

mieszkańców 
oraz domów 
kultury i bi-
bliotek, które 
otrzymały co 
najmniej jed-
ną dotację w 
Regionalnym 
K o n k u r s i e 
Gra ntow y m 
P r o g r a m u 
Równać Szan-
se od 2007 r.

Celem konkursu jest wsparcie pro-
jektów, których celem jest rozwój umie-
jętności społecznych młodych ludzi, 
przydatnych zarówno w ich obecnym, 
jak i dorosłym życiu. W konkursie można 
uzyskać dotację do 40 tys. zł na dzia-
łania trwające 15 miesięcy realizowane 
pomiędzy 1 lipca 2019 r. a 30 listopada 
2020 r. (prowadzone ze stałą, minimum 
20-osobową grupą młodzieży w wie-
ku 13-19 lat z miejscowości do 20 tys. 
mieszkańców).

O dotację mogą ubiegać się:
-  stowarzyszenia zarejestrowane w 

KRS lub w ewidencji prowadzonej 
przez Starostów i fundacje - mające 
siedzibę i działające na terenie miej-

Równać Szanse 2019

bezpieczeństwo / prawo
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scowości do 20 000 mieszkańców,
-  domy kultury i biblioteki, które otrzy-

mały co najmniej jedną dotację w 
Regionalnym Konkursie Grantowym 
Programu Równać Szanse od 2007 
roku.
Konkurs składa się z 2 etapów: 

1 etap - wnioskujący przygotowu-
ją diagnozę środowiska lokalnego,  
2 etap - laureaci pierwszego etapu przy-
gotowują projekt.

Termin nadsyłania wniosków w 
pierwszym etapie mija 14 marca 2019 
r., godz. 12:00. Wyniki pierwszego etapu 
zostaną opublikowane na stronie inter-
netowej programu 25 marca 2019 r.

Wnioski można składać elektronicz-
nie za pomocą Panelu Wnioskodawcy 
na stronie internetowej www.rownac-
szanse.pl.

Program Równać Szan-
se realizowany jest od 2001 r.  
Celem Programu jest wyrównanie szans 
młodych ludzi na dobry start w doro-
słe życie. Chodzi o sytuację, w której 
młody człowiek z małej miejscowości 
potrafi samodzielnie i świadomie osią-
gać wyznaczone przez siebie cele myśląc 
perspektywicznie o własnej przyszłości. 

W ciągu 18 lat w ramach programu 
zostało zrealizowane ponad 2900 projek-
tów na łączną kwotę ponad 33 milionów 
złotych, w których udział wzięło ponad 
140 tysięcy młodych osób.

Więcej informacji o programie jest 
dostępne na stronie internetowej www.
rownacszanse.pl.

Polsko-Amerykańska  
Fundacja Wolności

informacje gminne

Stulecie Powstania 
Mieszkańcy Gminy Dopiewo złożyli 

hołd przodkom, którzy 100-lat temu, 
biorąc sprawy w swoje ręce, włączyli 
się w walkę o polskość naszych ziem, 
zapisując w Powstaniu Wielkopolskim 
niejedną chlubną kartę. Obchody rozpo-
częła uroczysta msza św. w kościele 
w Dopiewie, którą poprowadził ks. 
proboszcz Marek Kina. Wyjątko-
wy charakter jubileuszu podkreślił 
udział licznych pocztów sztandaro-
wych – szkół, jednostek strażackich, 
harcerzy, kółek rolniczych, sołty-
sów, wędkarzy. Oprawę obchodom 
zapewniły Orkiestra Dęta Gminy 
Dopiewo i Chór „Bel Canto”. Z kolei 
ułani ze „Szwadronu Opalenica” 
poprowadzili przemarsz uczest-
ników spod kościoła do Urzędu 
Gminy Dopiewo, a po ceremonii 
przedstawili na pobliskim placu 
pokazy szarży. Przemawiając do 
zgromadzonych wójt gminy Dopie-
wo - Adrian Napierała przypomniał 
powstańczą tradycję gminy. Wspól-

nie z mieszkańcami, przedstawicielami 
samorządu, jednostek, stowarzyszeń, or-
ganizacji złożył kwiaty i zapalił znicze w 
Dopiewie, a potem w innych miejscach 
pamięci, związanych z Powstaniem Wiel-
kopolskim: Trzcielinie i Więckowicach. 

Jubileusz uświetniły inscenizacje 
przedstawione przez uczniów odtwór-
ców postaci historycznych: Ignacego 
J. Paderewskiego (przemówienie wy-
głoszone 26  grudnia 1918 r. z okna 
poznańskiego Hotelu „Bazar”, będące 
powstańczą „iskrą zapalną”) i Andrzeja 
Kopy (mowa dowódcy oddziału powstań-
czego z Dopiewa – wygłoszona podczas 
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zbiórki powstańczej 28 grudnia 2018 r.). 
Uczestnicy jubileuszu, razem z chó-

rem i orkiestrą, odśpiewali „Mazurek 
Dąbrowskiego”, ale i „Marsyliankę Wiel-
kopolską” – pieśń powstańczą oraz inne 
pieśni z tamtych czasów. 

W pewnym momencie z głośników 
rozbrzmiał utwór hiphopowy, którego 
bohaterem był– Andrzej Kopa. Uczniowie 
przeprowadzili wtedy akcję flash mob, 
polegającą na wrzucaniu do urny pisem-
nych „Podziękowań dla 
Powstańców”. Uczniowie 
rozdali kartki i długo-
pisy zebranym, którzy 
poszli w ich ślady. Urna 
wystawiona jest w do-
piewskim urzędzie do 16 
lutego – to data zakoń-
czenia powstania; można 
do niej dorzucić swoje 
podziękowanie.

Podczas uroczystości 
można było zrobić sobie 
zdjęcie z postaciami hi-
storycznymi: dowód-
cami powstania - gen. 
Stanisławem Taczakiem 
i gen. Józefem Dowbor 
– Muśnickim, a także 
z Ignacym J. Paderew-

skim i ppłk. Andrzejem Kopą, wizerunki 
których wystawiono, czy wziąć udział 
w konkursie powstańczym. Był czas na 
wspólne zdjęcie, w końcu kolejny tak 
doniosły jubileusz czeka naszych na-
stępców za 100-lat.

Na ścianie Urzędu Gminy Dopie-
wo znajduje się tablica z listą nazwisk 
Powstańców Wielkopolskich z gminy 
Dopiewo. Przy sąsiadującym z urzędem 
dworcu kolejowym 28 grudnia 1918 r. 

w odpowiedzi na zbiórkę ogło-
szoną przez Andrzeja Kopę 
przybyło 1000 ochotników. Z 
pobliskiego małego Trzcielina, 
w którego centrum dziś znajdu-
je się pomnik, pochodził ppłk. 
Andrzej Kopa (w okresie wybu-
chu powstania podporucznik i  
komendant powiatowy Straży 
Ludowej) - dowódca oddzia-
łu, ale i szturmu na lotnisko 
Ławica 6 stycznia 1919 r. W 
pobliskich Więckowicach wła-
ściciele majątku Brezowie -już 
kilka tygodni przed wybuchem, 
bo 12 listopada 1918 r. wysta-
wili posterunek do rozbrajania 
Niemców. Tutaj gmina Dopiewo 
odsłoniła 11 listopada 2018 r. 
Pomnik Powstańców Wielko-
polskich, w dniu symbolicznej 

rocznicy odzyskania przez Polskę,  choć 
jak wiadomo wielkopolanie na niepodle-
głość musieli poczekać do 16 lutego 1919 
r. , kiedy podpisano rozejm w Trewirze, 
kończący Powstanie Wielkopolskie.

Adam Mendrala,  
fot. Beata Spychała,  

Michał Juskowiak

historia
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Podczas tego spotkania z historią 
chciałbym zwrócić Państwa uwagę na 
skróty występujące na starych budynkach 
i na niektórych przedmiotach, będące 
swoistym „podpisem” osób, które przy-
czyniły się do ich powstania -  kiedyś je 
wybudowały lub wykonały. 

Przykładem jest napis wykuty na 
bramie w murze okalającym kościół 
w Skórzewie, na styku dwóch skrzydeł 
bramy, o następującej treści:  „A. Linke 
Poznań Wysoka 18, 1912”. Wykonawcą tej 
bramy był rzemieślnik  - Andrzej Linke, 
prowadzący w ówczesnym czasie zakład 
pod szyldem „ Fabrik für  Gitter Und 
Eisenkonstruktionen” (Fabryka krat 
i konstrukcji stalowych)  z siedzibą w 
Poznaniu przy ulicy Hoehstrasse 18 
(Wysoka).      

Andrzej Linke, był synem Gustawa 
i Emmy Wendik.. Urodził się w Owiń-
skach 29 listopada 1863 r., a zmarł w 
Poznaniu  6 lutego 1938 r. Jego żoną 
była Władysława Stefanowicz (będąca 
córką Nepomucena i Florentyny Każ-
mierowskiej). Ślub zawarli w 1896 r. w 
Grodzisku Wlkp. Władysława urodziła 
się w Zdrojach koło Grodziska Wlkp.19 
czerwca 1874 r. Małżonkowie posiadali 
siedmioro dzieci: Władysława (ur. 1897), 
Bolesława (ur. 1898), Jana Wincentego 
(ur. 1900), Antoniego (ur. 1902), Juliannę 
Marię (ur. 1904) i Barbarę (ur. 1912). An-
drzej Linka był długoletnim członkiem 
Bractwa Kurkowego w Poznaniu i człon-
kiem honorowym Cechu Ślusarskiego.  

Kolejnym przykładem jest napis na 
budynku w Skórzewie przy ulicy Bato-
rowskiej. Napis zawiera dwie litery A i P, 
które dla niektórych mogą się wydawać 
zwykłym wzmocnieniem konstrukcji 
budynku, są jednak inicjałami osoby 
budującej ten dom, czyli Antoniego 

Podpisy dawnych rzemieślników

Paetza.
Był on potomkiem osad-

ników niemieckich sprowa-
dzonych na tereny Wielko-
polski na początku XVIII 
w., która była częściowo wy-
ludniona wskutek epidemii 
cholery w 1708 r. W okolice 
Poznania przybyli głównie 
osadnicy pochodzący z okolic 
Bambergu w Bawarii – stąd 
też przylgnęło do nich okre-
ślenie „Bambrzy”.  Antoni 

był synem Jana (1816-1866) i Marianny 
Baeilein. Urodził się na Dębcu 5 maja 
1854 r., zmarł w Skórzewie 15 kwietnia 
1930 r. Jego żoną (ślub w Skórzewie w 
1880 roku) była Apolonia Wiciak, uro-
dzona w Skórzewie 23 stycznia 1858 r. 
i zmarła w Skórzewie 5 kwietnia 1928 
r. Antoni i Apolonia posiadali sześcioro 
dzieci: Mariannę, Marcina, Andrzeja, 
Józefa, Katarzynę i Józefę.

Spacerując, zwłaszcza wśród starego 
zabudowania naszej Gminy, warto zwró-
cić uwagę, na tego rodzaju oznaczenia, 
które znikają z naszego krajobrazu. 
Często kryją historie warte poznania 
- wskazują na budowniczego czy rze-
mieślnika, których już nikt nie pamięta, 

podają rok budowy domu czy powstania 
przedmiotu. Mówią nam o przeszłości 
miejsc, w którym żyjemy.

dr Piotr Dziembowski
fot. Archiwum P. Dziembowskiego

Prześlij zdjęcia  
„podpisów” sprzed lat

Jeśli znacie na terenie Gminy Dopie-
wo inne budynki lub detale otoczenia 
sygnowane podobnymi „podpisami”, 
prześlijcie nam ich zdjęcia (z bliska i z 
odległości). Może znacie też ich historie 
lub cokolwiek na ich temat? Dla autorów 
najciekawszych zdjęć i informacji mamy 
gminne upominki. E-maile możecie wy-
syłać pod adres: konkurs@dopiewo.pl, 
wpisując w temacie e-maila: Podpisy z 
dawnych lat. Uczestnictwo w akcji wiąże 
się z udzieleniem zgody na przetwarza-
nie danych osobowych w związku z tą 
akcją w tym upublicznieniem  danych 
o autorze zdjęcia i informacji.

Red. 

W związku z zakończeniem remontu, 
który pozwolił mi ponownie zamieszkać 
w moim domu, gorąco dziękuję sąsiadom 
i znajomym za okazaną pomoc w likwi-
dacji zgliszczy, jakie zostały po pożarze.

Paniom sąsiadkom serdecznie dzię-
kuję za ciepłe napoje i serwowane ciasta. 

Dziękuję za okazaną pomoc finanso-
wą: Prezesowi i Pracownikom Rolniczej 

Dziękuję za serce i sąsiedzką solidarność
Spółdzielni Produkcyjnej Dąbrówka, pra-
cownikom Zakładu Usług Komunalnych 
w Dopiewie, Pani Barbarze Plewińskiej 
- Sołtys Dąbrówki, Pani Marcie Jamont 
- Radnej Gminy Dopiewo, a także wła-
dzom Gminy Dopiewo. 

Ryszard Topolski
fot. Beata Sychała   

historia
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informacje gminne

Około 40 % podatku, możesz skierować do budżetu Gminy,
 

w której mieszkasz. Twoja Gmina, może przeznaczyć te pieniądze 

na inwestycje i ofertę dla mieszkańców. Wystarczy, że wypełniając formularz PIT, 

wskażesz adres zamieszkania w Gminie Dopiewo.

Mieszkańcu!

GMINA DOPIEWO, DOP I EWO WYPEŁNIAJĄ FORMULARZ ELEKTRONICZNY PIT

Pamiętaj, żeby 

w rubryce 

„miejsce zamieszkania” 

wpisać adres 

w Gminie Dopiewo.

MIESZKASZ W GMINIE DOPIEWO? TO HIT! WPISZ TO W PIT I BĄDŹ GIT!

BĄDŹ GIT Z PIT!

Jak ten świat 

się zmienia. 

Nie musimy 

ruszać się z domu.

Jakie to proste! 
Podatek rozliczony, 

a my mamy 
czas dla siebie.

TWÓJ URZĄD SKARBOWY: PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W POZNANIU, UL. DOLNA WILDA 80 A, 61- 501 POZNAŃ

Pocztą 

PIT możesz złożyć w Urzędzie Skarbowym na 3 sposoby:

Osobiście  Przez Internet 

1 2

Oby inni pamiętali, 
o wpisaniu adresu 

w Gminie Dopiewo. 
Tylko patrzeć 

jak Gmina
 nam się rozwinie.

Pamiętaj o tym, żeby w rubryce "miejsce zamieszkania" wpisać adres w Gminie Dopiewo
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informacje gminne

GMINA DOPIEWO

PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W POZNANIU

Wchodzimy?

Oczywiście!

Dzień dobry. 

Chcemy złożyć  

PIT-y.

Wspaniale. 

Zaraz przybiję 

pieczęć. Sprawdzimy, 

czy wszystko się zgadza 

i przekażemy 

do rozliczenia.

I po wszystkim.

Przybij piątkę!

POCZTA

Wystarczy, że  wrzucimy listy 

z  PIT-ami do skrzynki, a one dotrą

do Pierwszego Urzędu Skarbowego

 w Poznaniu.

Znaczek przyklejony, 

adres się zgadza, 

więc wrzucamy!

I po wszystkim.

Przybij piątkę!

 NAWET O KILKA MILIONÓW ZŁOTYCH

DOP i EWO 
pakują formularz 

do koperty.

SALA 

OBSŁUGI KLIENTA

Dobrze Dop, 

że mi przypomniałeś 

o obowiązku rozliczenia PIT.

Pewnie, że wpiszę 

Gminę Dopiewo 

jako miejsce zamieszkania. 

Będzie więcej inwestycji.

Lepiej nie czekać z tym 

do końca kwietnia.

Pamiętaj Ewo, żeby w rubryce

„miejsce zamieszkania” 

wpisać nasz adres.

Pierwszy 
Urząd Skarbowy
w Poznaniu.

3

4

5

3

4

5

2 1 1 2

może się zwiększyć budżet Gminy Dopiewo, jeśli wszyscy mieszkańcy postąpią tak, 
jak Dop i Ewo. Pomyśl, jakie inwestycje mogłyby dzięki temu zostać 

zrealizowane w miejscu, w którym mieszkasz. Z PITZ PIT
ii

,

,,
BaDzMY GIT
BaDzMY GIT,
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Walentynka od Walentynki

Czternastego,
w kwiaciarni za rogiem,
kupi sobie Walentynkę.

Kocha
czerwone róże.

Wypominane,
roznoszą w sercu
zapach dziegciu.

Aldona Latosik
25 I 2018

wszystkie pory życia

wiosną zaglądał do oczu
przez wszystkie pory kwitł maj
w upalnych latach żar buchał
wydał owoce jak kwiat

nadeszła jesień deszczowa
gnana wichrów smugami
schłodzone gęste powietrze
promieni nie wpuszcza za nic

zima we znaki się daje
serce zmroziła na sopel
kry się do krwi przedostają
stawiając lodowy mur

Aldona Latosik
11 XII 2012

Między północą  
a brzaskiem 

Zauroczoną pięknem 
księżycowego szlaku, 
poniosły błękity. 

Błądzi
aleją gwiazd, 
nad którą niebo 
otwarte na oścież. 
 
Kur-zapiał, 
gdy Twardowski do cna 
wyzbierał srebrzyste ziarna. 
 
Wchłonięta 
w grzywy chmur, 
podnosi rękę 
na porannego niegodziwca. 

Przebyta droga
blednie z każdą sekundą.

Aldona Latosik, 16 I 2015

Wiersze lutowe
Matki Bożej Gromnicznej

Jak każdego roku, 
wciśnięta pomiędzy ławki 
zapali świecę.

Otulona łzami wosku, 
kurczy się 
nie tylko świeca.

Ile razy jeszcze, 
Bóg pozwoli 
ogrzać się płomykiem?

Aldona Latosik
24 I 2018

Pogodowe anomalia
Wierszyk dla dzieci

Luty zaczął się zimowo, 
tworząc dzieciom raj śniegowy.
Ciepły front przywlókł się nocą,
no i mamy zimę z głowy.

Wicher wymiótł płatki śnieżne,
front zamienił w krople deszczu.
Dziatwie trochę smutno pewnie,
że nie zmarzła zimą jeszcze.

Dzieciom ładnie jest w rumieńcach,
jak jabłuszka pąsy mają.
Puch do zabaw je zachęca,
buźki śnieżką nacierają.

Zima poszła, gdzieś w nieznane,
może być, że wróci później.
Choć jest pora właśnie dla niej,
aura często płata figle.

Słońce w okno zaświeciło,
no nie powiem – było fajnie,
lecz nam zimę rozmroziło,
nawet ślad znikł po bałwanie.

Aldona Latosik
9 I 2016

 
Zima
Zabawa dla dzieci 
 
W rękawiczki włóż paluszki  
- hu hu ha, 
czapkę wciśnij aż na uszka  
- zima zła. 
 
Uklep w garści płatki śniegu  
- hu hu ha, 
śnieżką śmiało rzuć kolegów  
- tak się baw. 

 
Natrzyj buzię koleżance  
- hu hu ha, 
wnet pojawią się rumieńce  
- zimy znak. 
 
Biały dywan, jak kołderka  
- hu hu ha, 
można zrobić w nim orzełka  
- na plecach. 
 
Na góreczkę wprowadź sanki  
- hu hu ha, 
super jazda z góry będzie  
- tak jazda. 
 
Turlaj wielkie, śnieżne kule  
- hu hu ha, 
trzy na siebie postaw w górę  
- zima trwa. 
 
Biały bałwan w mig urośnie  
- hu hu ha, 
z marchwi zrób gościowi nosek  
- by miał twarz. 
 
Z dwóch węgielków, będą oczka  
- hu hu ha, 
z wiosną postać ziemia wchłonie 
- a szkoda, a szkoda.

Aldona Latosik
12 II 2013

Kontakt z autorką –  
aldona51@poczta.fm

poezja
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Nowy rok zaczął się dla mnie kon-
tynuacją wojaży po kraju. Wszędzie 
tam, dokąd jadę, przedstawiam swoją 
twórczość, promując przy okazji Naszą 
Gminę. 

Jako członek Stowarzyszenia Autorów 
Polskich w Warszawie, zostałam zapro-
szona na „SETNE spotkanie na DACHU”. 
Spotkania odbywają się w Klubie „Ona” 
przy ul. Fajansowej 4. Dlaczego na Dachu? 
Już wyjaśniam. Otóż budynek na poło-
wie dachu ma mały amfiteatr ze sceną i 
widownią, gdzie przy sprzyjających wa-
runkach atmosferycznych od wiosny do 
jesieni, odbywają się spotkania nie tylko 
poetów. Ponieważ w ostatnich latach na 
pogodę liczyć nie można, zatem spotkania 
odbywają się wewnątrz budynku, który 
posiada niesamowity klimat. Impreza 
zatytułowana SETNY DACH odbyła się 
na dwóch poziomach z uwagi na bardzo 
liczną grupę przybyłych gości oraz na 
pyszny, obfity poczęstunek i rozmowy 
w kuluarach.

Było to spotkanie międzynarodowe. 
Poeci zjechali się z różnych stron świata, 
a nawet z innego kontynentu. Jedna z 
poetek przyleciała aż z Australii, gdzie 
panuje teraz pełnia lata. Przekazała nam 
pozdrowienia od kangurów i misiów ko-
ala. Przybyli również goście z Niemiec, 
Litwy, Ukrainy oraz małżeństwo z Bia-
łorusi (poetka i pieśniarz). 

Najliczniejszą grupą byli oczywiście 
poeci i muzycy z różnych stron Polski. 
Z Zakopanego przybyła utalentowana 
poetka, góralka z krwi i kości. W regio-
nalnym stroju, tamtejszą gwarą, dodała 
spotkaniu wiele uroku. Przywiozła ze 
sobą zrobione na drutach skarpety z 
owczej wełny, które zrobiła podczas 
podróży do Warszawy. Na skarpety 
było wielu chętnych, zatem odbyła się 
licytacja, która przyniosła niemałe pie-

Wspomnienia z Warszawy

niądze. Zasiliły one konto SAP.
Jednym z punktów programu były 

występy tancerek z kabaretu „Pół Serio”, 
gdzie w ubiegłym roku prezentowałam na 
scenie swoje satyry napisane w gwarze. 
Parkiet zrobił się za mały, kiedy większość 
z nas ruszyła w tany. Czas nieubłagalnie 
płynął, kiedy świt zaczął zaglądać, do 
okien impreza dobiegała końca.

Ponieważ do Warszawy mam dalej 
niż do Berlina, nie opłaci mi się jechać 
na jeden, czy dwa dni. W Stolicy mam 
rodzinę, zatem mam się gdzie zatrzymać 
na dłużej, żeby spotkać się z przyjaciółmi. 
Jedna z koleżanek (tłumaczka) z Bielan 
zaprosiła mnie, bym ją odwiedziła, zatem 
nucąc piosenkę Jaremy Stępowskiego 
„Jadziem na Bielany” miałam przed 
sobą godzinę jazdy tramwajem. Kiedy 
się spotkałyśmy, koleżanka zaprosiła 
mnie na kawę do Pani Krystyny.

Poszłam z małymi oporami, prze-
cież nie znam, żadnej Krystyny z Bielan. 
Jednak myliłam się, tę Panią Krysty-
nę znamy wszyscy. W domu aktorki od 
19-tu lat jest lokal gastronomiczny, w 
którym krąży Jej duch. Wszędzie pełno 
pamiątek, bibelotów, zdjęć oraz ulubio-
ne rzeczy Pani Krystyny Sienkiewicz. 
W lokalu tym odbywają się koncerty 
Kuby Sienkiewicza, bratanka aktorki. 
Odbywają się tam również spotkania z po-
ezją (wieczory autorskie). Lokal nazywa 
się „Pod podłogą – Jadło”. Uraczyłyśmy 
się tam ciepłą szarlotką z lodami i bitą 
śmietaną, po czym koleżanka Dorota 
zaproponowała mi, żebyśmy poszły ka-
wałek dalej, by zobaczyć równie ciekawe 
miejsce.

Przeszłyśmy kilka numerów dalej. 
Ulica była oświetlona gazowymi latar-
niami. Czułam się, jakby czas zatrzymał 
się w tym miejscu. Pod numerem 59 
znajduje się dom śp. Kory Jackowskiej, 
gdzie na ogrodzeniu posesji wisi dość 
dużych rozmiarów portret piosenkar-
ki, a przy drzwiach wejściowych płonie 
lampion pamięci. 

W kolejnym dniu spotkałam się z 
koleżanką z Brzegu Dolnego (kobieta 
bard), z którą poszłyśmy posłuchać ka-
peli z piosenkami Grzesiuka, a następnie 
zahaczyłyśmy o teatr „W piwnicy”, gdzie 
jedną z ról grała nasza koleżanka - poetka 
tekstów kabaretowych, które wykonuje 
z dużym kunsztem.

W Warszawie żyje się szybciej, po-
myślałam. Ani się spostrzegłam, jak 
wróciłam do domu i zaczęłam szykować 
wiersze na kolejny wyjazd, tym razem 
do Zakopanego.

Aldona Latosik, Poetka
Kontakt z autorką:  

aldona51@poczta.fm

poezja
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Leżałem w ukryciu przy stawie. Było 
jeszcze zupełnie ciemno, gdy coś zaczęło 
wydawać tajemnicze odgłosy. Dźwięki 
te przypominały krótkie trąbienie. Z 
początku myślałem, że to żurawie po-
stanowiły przenocować w tym miejscu. 
Miałem wrażenie, że w ten sposób loka-
lizują się poszczególne osobniki, gdy nie 
ma jeszcze na tyle dużo światła, by się 
mogły zobaczyć. Zbliżał się świt. Powoli 
zaczęło się rozjaśniać. Wytężałem wzrok 
i starałem się przygotować do zdjęć. Żu-
rawie często odlatują z noclegowisk tuż 
przed wschodem słońca, więc nie ma zbyt 
dużo czasu na wykonanie zdjęć. Cze-
kam. W końcu zrobiło się na tyle jasno, 
że znad lustrzanej tafli wody wyłoniły 
się pierwsze kształty. Coraz wyraźniej 
dostrzegam liczne białe plamy sunące 
po wodzie.

Trąbienie narastało. Gdy podpłynę-
ły bliżej okazało się, że... to łabędzie. 
Z początku byłem trochę zawiedziony. 
Liczyłem na majestatyczne żurawie, a 
tu pojawiły się zwykłe, białe łabędzie. 

Krzyki nad wodą Zrobiłem kilka zdjęć. Kiedy w powiększe-
niu obejrzałem je na wyświetlaczu, coś 
mi jednak nie pasowało. Owe „zwykłe” 
łabędzie mają dzioby pomarańczowe, a 
te moje miały żółto czarne, do tego gło-
śno trąbiły. Nie miałem już wątpliwości. 
Były łabędzie krzykliwe, dosyć rzadkie 
w naszym kraju ptaki. Najczęściej spo-
tykane podczas przelotów i w okresie 
zimowym. Z roku na rok powiększa się 
jednak liczebność par, które pozostają 
u nas na okres lęgowy. Raz dobrani ko-
chankowie pozostają ze sobą całe życie. 

Przypomina mi się związana z tym 
faktem historia. Otóż pewnego razu, spa-
cerując brzegiem Jeziora Wielkowiej-
skiego natrafiłem na martwego łabędzia. 
Przyjrzałem się ciału dokładniej i zauwa-
żyłem, że wokół jego nogi zawinięty był 
sznurek. Bardzo mnie ten widok poruszył. 
Oczyma wyobraźni widziałem łabędzia, 
który mając oplątaną powrozem nogę, 
wpłynął w trzcinowiska w poszukiwaniu 
pożywienia lub schronienia przed jakimś 
niebezpieczeństwem. Lawirując pomię-
dzy trzcinami musiał zahaczyć sznurem o 
trzciny. Chcąc się uwolnić coraz bardziej 
kluczył wokół zarośli, aż w końcu nie mógł 
się ruszyć. Sądząc po śladach w miejscu 
gdzie go znalazłem, w nocy dopadł go 
jakiś drapieżnik. Zrobiłem kilka zdjęć w 
szczególności starając się ukazać szko-
dy, jakie mogą wyrządzić pozostawione 
przez nas odpadki w terenie, jak właśnie 
sznurek czy choćby zwykłe reklamówki. 
Jednak dopiero 

w domu, przyglądając się tym zdjęciom 
dostrzegłem prawdziwy dramat, jaki 
rozegrał się w tamtym miejscu i mróz 
przebiegł mi po plecach. Okazało się, że 
nie był to jeden łabędź, ale dwa! Jako, 
że łabędzie łączą się w pary na całe ży-
cie, drugi prawdopodobnie podpłynął 
do swego partnera i chcąc mu pomóc 
również się zaplątywał. Jeden musiał 
patrzeć jak ginie drugi. Od czasu tej smut-
nej historii widząc szur leżący na łące 
czy polu, zabieram go ze sobą. Podobnie 
warto postępować w przypadku innych 
śmieci. Czasem trudno sobie wyobrazić, 
jakie konsekwencje mają pozornie nie-
szkodliwe elementy, które wprowadzamy 
do środowiska.

Wracając jednak do zasiadki i rozpo-
znanych już łabędzi krzykliwych. Przez 
trzy kolejne zasiadki, do czasu nastania 
pierwszych przymrozków i zamarzania 
powierzchni wody, za każdym razem 
mogłem podziwiać te ptaki i dźwięki 
jakie wydają. Szczególnie spektakularne 
było ich podrywanie się do lotu, poprze-
dzone dużym rozbiegiem na wodzie z 
intensywnym trzepotaniem skrzydeł. 
Wzbijały przy tym duże ilości kropel w 
powietrze, co tworzyło bardzo widowi-
skowy motyw do zdjęć. Odlatywały za-
wsze wcześnie rano, gdy tylko pierwsze 
promienie słońca oświetlały taflę wody. 
Udawały się na żerowiska, na których 
spędzały większość dnia. Wracały na 
staw dopiero wieczorem. Zapraszam do 
obejrzenia zdjęć z tych spotkań.

Pierwsze promienie wschodzącego słońca 
rozświetliły ciemności i odkryły spowite do tej 

pory ciemnością tajemnicze, białe kształty.

Łabędzie krzykliwe podczas porannej 
toalety. W tle smukłe czaple białe.

Białe łabędzie, wschód słońca, poranek nad stawem. Malownicza, 
romantyczna sceneria przyprawiała o szybsze bicie serca.

przyroda - fotografia
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przyroda - fotografia

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

na Facebook’u – na profilu „Dzika Strona Gminy Dopiewo”. 
Prowadzi też stronę: miodybartkowiaka.pl

Rozgrzewka przed porannym odlotem na żerowiska.

Łabędziom towarzyszyły stada czajek trenujące 
przeloty przed odlotem w cieplejsze tereny.

Ostatnie chwile na wodzie.

W końcu jeden z łabędzi dał znak do odlotu i całe stado 
z głośnym trzepotem skrzydeł i donośnym trąbieniem 

rozpędziło się i wzbiło w powietrze. Wschodzące słońce 
cudownie podświetlało każdą pojedyncza kroplę, 

jaką startujące łabędzie wzbiły w powietrze.

Odbicie, które tworzyły łabędzie przelatujące 
na lustrzaną taflą nie zmąconej wiatrem wody 

dodawało uroku bajecznemu widokowi.

Tragiczny finał spotkania łabędzia ze sznurkiem.
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ogród

 Chociaż jest dopiero początek roku, 
pogoda zaskakuje. Oprócz mroźniejszych 
dni ze śniegiem, zdarzają się także sło-
neczne i ciepłe dni. Zima udaje przedwio-
śnie. Nie tylko ludzie dają się oszukać, 
wcześniej niż zwykle zaczynają wege-
tację rośliny. Już w grudniu pojawiły 
się pierwsze kwiaty ciemiernika. Myślę, 
że w związku z tym można rozpocząć 
przygotowania do wiosennych przeta-

sowań ogrodowych.
Czasem, zamiast przeprowadzać 

remont całego ogrodu, wystarczy do-
dać kilka kwitnących akcentów. W tej 
roli doskonale sprawdzają się kwitnące 
kwiaty jednoroczne i cebulowe.

Wbrew pozorom ogród z kwiatami 
nie jest bardziej uciążliwy w pielęgnacji 
od tego, w którym rosną „od sznurka” 
żywopłoty żywotników i rozpościera 
się trawnik.

Jeśli boimy się zmieniać układ rabat, 
można rośliny posadzić w donicach.

Dobrze dobrany do budynku pojem-
nik podkreśli wejście do domu, rozświetli 
taras albo po prostu upiększy nieatrak-
cyjny wjazd do garażu.

Wiosną warto udać się na rynek lub 
do pobliskiego gospodarstwa ogrodni-
czego i kupić od razu kwitnące, dojrzałe 
sadzonki.

Kwiaty wczesnej wiosny
Jeśli nie mamy doświadczenia w 

komponowaniu roślin, pamiętajmy o 
kilku prostych zasadach:

Minimalizm
Wszystkie kwiaty są piękne, ale…

zamiast kupować po jednej sztuce ze 
wszystkich dostępnych w sprzedaży ro-
ślin, zdecydujmy się na dwa, trzy gatunki 
i stwórzmy z nich bazę. Lepiej wygląda 
doniczka obsadzona stokrotkami połą-
czona z żonkilami, niż 15 różnych roślin 
o sprzecznych wymaganiach i kolorach.

Kolory i faktury

Można trzymać się bezpiecznej palety 
pasteli, albo wybierać różne odcienie 
barwy, na którą się zdecydowaliśmy 
(np. różne odcienie żółtych bratków), 
albo używać kolorów kontrastowych i 
odważnych połączeń (np. fiolet w połą-
czeniu z pomarańczowym). Ważna jest 
konsekwencja w dobieraniu kolorów do 
kompozycji.

Baza
Zamiast obsadzać cały pojemnik 

roślinami jednorocznymi, można uła-
twić sobie zadanie i stworzyć podstawę 
kompozycji z bukszpanu formowanego 
w kulę lub innej zimozielonej rośliny, 
której można tylko zmieniać towarzy-
stwo, wiosną na stokrotki i hiacynty, 
latem na begonie a jesienią wrzosy i 
małe dynie ozdobne.

Pojemniki
Donice mają przeróżne kształty i 

wykonane są z naturalnych materiałów 
lub tworzyw, dobrze jednak gdyby miały 
otwór odpływowy, łatwiej wtedy kontro-
lować ilość wody i usuwać jej nadmiar 
z podstawka np. po obfitych opadach.

Pojemniki można ustawiać syme-
trycznie na przykład przed wejściem do 
domu, lub wzdłuż brzegu tarasu, taka 
kompozycja wprowadzi wrażenie rytmu, 
ładu i symetrii.

Jeśli chcemy z kolei wprowadzić do 
ogrodu trochę dynamizmu ustawmy 
donice asymetrycznie, np. w trójkącie 
i wykorzystajmy różnej wysokości po-
jemniki.

Uwagi przy sadzeniu

Przy obsadzaniu donic pamiętajmy 
o wykonaniu warstwy drenażu np. ze 
starych potłuczonych doniczek terakoto-
wych i keramzytu. Używajmy gotowych 
mieszanek ziemi torfowej i dobierajmy 
ziemię do wymagań roślin, jeśli sadzimy 
rośliny lubiące wilgotne podłoże warto 
dosypać do strefy korzeniowej hydrożelu.

Warto usuwać przekwitnięte kwia-
tostany, przedłuży to okres kwitnięcia 
roślin a raz w tygodniu warto do wody 
używanej do podlewania kompozycji 
dodać nawozu do roślin kwitnących, 
dzięki temu zawiąże się więcej pąków 
kwiatowych.

Katarzyna Nitschke, 
Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni 

www.ogrodyamarant.pl 
Fot. K. Nitschke
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W pierwszej części 
artykułu, którą przed-
stawiliśmy w poprzednim 
numerze „Czasu Dopiewa”, 
dowiedzieliśmy się, jak, 
kiedy i dlaczego obszar 
Wielkopolskiego Parku 
Narodowego, wraz ze 
znaczną częścią obecnej 
Polski i Europy, znalazł 
się 20 000 lat temu pod 
przykryciem ogromne-
go lodowca – lądolodu 
skandynawskiego. Była 
mowa o formach rzeź-
by terenu stworzonych 
przez lądolód, takich jak 
moreny czołowe i rynny 
podlodowcowe - zazwyczaj 
wypełnione wodami jezior. 
Dziś przyjrzymy się kolej-
nym tropom, jakie po sobie 
pozostawił lądolód, ten 
fenomenalny „rzeźbiarz” 
powierzchni Ziemi.

Wspomniane jezioro 
Kociołek posiada kształt 
inny od pozostałych 
parkowych jezior. Nie 
jest długie i wąskie, jak 
jeziora rynnowe, lecz 
silnie zaokrąglone. Jak 
na swą małą powierzch-
nię jest głębokie (8m). To 
dla nas sygnał, że wody 
tego jeziora wypełniają 
obniżenie o odmiennej 
genezie. Rzeczywiście – 
lodowy rzeźbiarz utworzył 
w tym miejscu kolejną cie-
kawą formę rzeźby terenu, 
zwaną kotłem podlodow-
cowym albo jeziornym lub 
głęboczkiem. Jest to nie-
duże,  ale głębokie obniże-
nie o stromych zboczach i 
lejkowatym, silnie zaokrą-
glonym kształcie. Jak ono 
powstało? Otóż zdarzało 
się, że woda płynąca szcze-
liną wewnątrz lądolodu, 
niczym woda wodospadu, 
z ogromną siłą uderzała w 
podłoże, drążąc w nim głę-
bokie obniżenie – kocioł 
podlodowcowy. Niejed-
nokrotnie taki kocioł był 
ostatecznie modelowany 
przez rzekę podlodowco-
wą. Do kotła podlodowco-
wego, w którym znajduje się 
jezioro Kociołek, przylega 
od południa jedna z moren czołowych 
wspomnianego Wału Pożegowskiego. 
Stok wzniesienia morenowego stromo 
wznosi się na wysokość około 40 metrów 
ponad powierzchnię jeziora Kociołek. To 

WPN - żywe muzeum form polodowcowych (cz.2)

wysokość 12-piętrowego wieżowca! Jak 
na płaską Wielkopolskę, to naprawdę 
sporo. Na szczycie tej moreny znajduje 
się Wojewódzki Specjalistyczny Szpital 
w Ludwikowie.

Wraz z upływem czasu lądolód 

tworzył kolejne formy 
rzeźby terenu, a kunszt 
jego techniki był niejed-
nokrotnie zadziwiający. 
Pod lądolodem tworzyły 
się często tunele, przy-
pominające nieco tune-
le drogowe wydrążone 
przez ludzi pod masy-
wami górskimi. W ta-
kich tunelach płynęły 
podlodowcowe rzeki, 
które nanosiły ogrom-
ne ilości piasku i żwiru, 
wypełniając nimi podlo-
dowcowe tunele. Gdy lód 
się wytopił piaszczysto-
-żwirowe wypełnienie 
tuneli podlodowcowych 

pozostało, tworząc długie, 
kręte wały o stromych 
zboczach. Ta fanta-
styczna forma rzeźby 
polodowcowej zwana 
jest ozem.  Przez Wiel-
kopolski Park Narodowy 
przebiega najdłuższy oz 
Polski i jeden z najdłuż-
szych na niżu środko-
woeuropejskim. To oz 
bukowsko-mosiński, 
liczący około 37km 
długości. Zaczyna się 
pod Bukiem, a kończy 
pod Mosiną, przy brzegu 
Jeziora Budzyńskiego. 
Jest świetnie widoczny 
po północnej stronie Je-
ziora Wielkowiejskiego, 
gdzie osiąga swą maksy-
malną wysokość względ-
ną rzędu 41m, tworząc 
jednocześnie wzniesie-
nie o wysokości 113m 
n.p.m. Bardzo intere-
sujący jest również od-
cinek tego ozu ciągnący 
się po zachodniej stronie 
wspomnianego Jeziora 
Budzyńskiego. Wznosi 
się on tutaj około 20m  
ponad wody tego jeziora, 
posiadając wyjątkowo 
strome zbocza. 

 Jak by tego 
było mało, duże ilości 
piasku i żwiru transpor-
towanego przez wody 
topniejącego lądolodu, 
gromadziły się w róż-

nych jego szczelinach, 
spękaniach, a także po-

między bryłami i płatami wytapiającego 
się lądolodu. Po zaniku lodowego giganta 
te nagromadzone masy pisaku i żwiru 
stworzyły pagórki zwane kemami. Mają 
one zwykle strome stoki, wysokość od 
kilku do kilkudziesięciu  metrów i śred-

Kocioł podlodowcowy z Jeziorem Kociołek

Kem - Wyspa Zamkowa na Jeziorze Góreckim

Oz Bukowsko-Mosiński

przyroda
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Uwielbiamy je! Takie pulchne, okrą-
głe, pachnące, nadziewane powidłami, 
konfiturą różaną, oblepione cudownym 
lukrem, który się łamie przy każdym 
ugryzieniu, lub posypane cukrem pu-
drem. Takie pieczone w domu roztaczają 
zapach a domownicy stoją w kolejce do 
talerza, na którym rośnie piramida pącz-
ków. A mama krzyczy: „Nie kręcić się, bo 
mi usiądą ,uważaj bo tłuszcz gorący”… 
Ale potem miłe wspólne biesiadowanie 
i oblizywanie resztek lukru i liczenie 
ile kto zjadł. 

Przeciętny Polak w „Tłusty Czwartek” 
zjada 2 pączki (w tym roku przypadający 
28 lutego 2019 r.). Oczywiście są wyjątki. 
W 2018 r. w  „XIV Mistrzostwach Pozna-
nia w Jedzeniu Pączków na Czas” padł 
rekord - zwycięzca wszystkie 10 pączków 
zjadł w zaledwie 5 minut i 49 sekund. 

Geneza „Tłustego Czwartku” się-
ga pogaństwa. Był to dzień, w którym 
świętowano odejście zimy i nadejście 
wiosny. Ucztowanie opierało się na je-
dzeniu tłustych potraw, szczególnie mięs 
oraz piciu wina, a zagryzkę stanowiły 
pączki przygotowywane z ciasta chle-
bowego i nadziewane słoniną. Niegdyś 
istniała taka tradycja, że do niektórych 
pączków oprócz nadzienia, wkładano 
orzech. Znalezienie takiego pączka miało 
przynieść znalazcy szczęście w życiu. 
Inna tradycja mówi, że nie zjedzenie 
pączka w tłusty czwartek przyniesie pe-
cha. Pamiętajmy, że pączki różnią się w 
zależności od szerokości geograficznej. 
Na Węgrzech nie nadziewa się pączków, 
a w Berlinie smaży się je dużo krócej.

Staropolskie przysłowie głosi: 
„Powiedział mi Bartek, że dziś „Tłusty 
Czwartek”, a Bartkowa uwierzyła, do-
brych pączków nasmażyła”. W „Tłusty 
Czwartek” wspomina się takie frykasy 
jak chrust, chruścik, faworki, racuchy i 
pampuchy. Możliwości było zatem wiele. 
Obecnie „pączek” kojarzy nam się z droż-
dżowym pulchnym ciastem. Smażony 
jest w taki, czy inny sposób, zwykle z 
jasnym paskiem pośrodku . Nazwisko 
twórcy ginie w pomrokach dziejów, ale 
dość jednoznacznie przypisywany jest do 
rejonu Austrii i południowych Niemiec. 

Zachować tradycję
Inne źródła podają natomiast, że jego 
pomysłodawcą jest kijowski piekarz - 
Bałabuch.

W dzisiejszych zabieganych cza-
sach  wszystko chcemy, żeby robiło się 
szybko…ale też smacznie. Tak więc w 
tłusty czwartek rano do cukierenki i do 
rannej kawki 2 pączki… a popołudniu 
jest alternatywa własnego wypieku też 
szybkiego. Polecam ....pączki z serka ho-
mogenizowanego i lane faworki.

Mini pączki

Składniki

- 2x 140 g serka „Danio” lub 1,1/2 serka 
homogenizowanego (temp. pokojowa)
- 1,5 szklanki mąki  pszennej (250 g) 
- 3 średnie jajka
- 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia
- 3/4 litra oleju roślinnego do smażenia
 
Przygotowanie

Do miski wkładamy serek, jajka i mie-
szamy mikserem na jednolitą masę. 
Następnie dodajemy mąkę z prosz-
kiem i trochę soli. Łyżeczką umaczaną 
w gorącym  oleju, nabieramy ciasto i 
kładziemy na dobrze rozgrzany tłuszcz. 
Zrumienione wyciągamy i posypujemy 
cukrem pudrem. Smacznego!

Lane faworki

Składniki
- 3 jajka
- 1 cukier waniliowy
- 1 ,1/2 szklanki  mąki pszennej tortowej
- 3/4  szklanki mleka
- szczypta soli
- 2 łyżki rumu lub wódki
- cukier puder
- olej do smażenia 

Przygotowanie
Żółtka oddzielić od białek. Białka ubić na 
sztywno ze szczyptą soli. Żółtka utrzeć 
niemal na biało z cukrem waniliowym. 
Dolać mleko, 2 łyżeczki alkoholu, a 
następnie - stale miksując - stopniowo 
dodawać mąkę. Teraz do masy dodać 
ubite białka, jednak wymieszać delikatnie 
łyżką. Ciasto jest podobne do ciasta na 
naleśniki, lecz trochę gęstsze.

W szerokim rondlu rozgrzać olej. Wystar-
czy nalać go na wysokość 5 cm. Chrusty 
wlewać na olej np. garnkiem z czubkiem 
lub wlać do woreczka foliowego i uciąć 
rożek na 1cm. Smażyć na złoty kolor, od-
sączając na papierze i posypując cukrem 
pudrem. Można z tego zrobić wspaniałą 
zabawę kulinarną włączając w to dzieci. 
Oczywiście daleko od gorącego oleju! 
Nasze pociechy odgadują utworzone 
kształty, które przypominają węże lub 
jakieś wymyślone stworki. Potem szybko 
je zjadają. Pamiętajmy, wiemy z czego to 
jest zrobione i jak, więc radość wielka , 
bo to nasze domowe ciasto! 

Smacznego życzy: Barbalena 
Fot. Barbara Plewińska

nicę nawet kilkuset metrów. W Wielko-
polskim Parku Narodowym znajduje się 
aż kilka tego typu wzniesień. Najbardziej 
czytelnym w terenie kemem jest Wyspa 
Zamkowa na Jeziorze Góreckim. Tak, tak 
– ta wyspa jest pagórkiem kemowym na 
tyle wysokim, że wynurza się on ponad 
powierzchnię wody jeziora na wysokość 
aż 12m. Wyspa jest doskonale widoczna 
z platformy widokowej przy budynku 
Dyrekcji Parku w Jeziorach lub z innej 
platformy widokowej usytuowanej po 
przeciwnej stronie Jeziora Góreckiego, 
przy czerwonym szlaku. Z tego miejsca 

możemy również oglądać znajdujące się 
na wyspie ruiny małego, XIX-wieczne-
go  neogotyckiego zamku. Kemem jest 
również wzniesienie koło Szreniawy, na 
którym znajduje się kolejna zabytkowa 
budowla - wieża z XIX wieku, pełniąca 
obecnie funkcje edukacyjne i widokowe.

Michał Lorenc
Stacja Ekologiczna w Jeziorach 
Uniwersytet im. A. Mickiewicza  

w Poznaniu 
Fot.: 1 – archiwum WPN, po-

zostałe – M. Lorenc

Autor tekstu zaprasza:
- do odwiedzenia strony www Stacji 

Ekologicznej w Jeziorach: jeziory.home.
amu.edu.pl, z której można pobrać infor-
mator przyrodniczy „Śladami lądolodu 
w Wielkopolskim Parku Narodowym i 
pozyskać więcej informacji na ten temat, 

- na wycieczkę po formach rzeźby 
polodowcowej WPN – szczególnie grupy 
szkolne. Informacje w tej sprawie można 
uzyskać telefonicznie w Stacji Ekologicz-
nej w Jeziorach.
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Rozmowa z Elżbietą Nowicką, Dy-
rektor Gminnej Biblioteki Publicznej i 
Centrum Kultury w Dopiewie.

Biblioteka obchodziła niedaw-
no 70-lecie istnienia. Jaką część 
tego okresu związana była Pani z 
Biblioteką?

- W ubiegłym roku też  obchodziłam 
swój mały jubileusz. Minęło 40 lat, od-
kąd pracuję w dopiewskiej Bibliotece. 
Przez większość zawodowej kariery 
związana byłam z tą instytucją. To po-
nad połowa jej historii. Zaczynałam od 
posady sprzątaczki, bo takie wtedy było 
zapotrzebowanie na pracownika i to w 
niepełnym wymiarze etatu. Biblioteka 
liczyła wtedy 2 pracowników. Jedynie w 
niewielkiej części etatu zajmowałam się 
książkami, no i studiowałam ekonomię, 
ale w okresie późniejszym uzupełniłam 
jeszcze wykształcenie o studia podyplo-
mowe Menedżer Kultury. Po 5 latach 
zostałam bibliotekarką, po 12 latach 
kierownikiem biblioteki, a po wyjściu 
poza strukturę urzędu w 2001 r., kie-
dy powstawały instytucje kultury, jej 
dyrektorem.

Jak wiele się w tym okresie 
zmieniło?

- Zmieniło się praktycznie wszystko. 
Rozrósł się księgozbiór, zmieniały się 
siedziby, zakresy zadań, bo od kilku lat 
jesteśmy Gminną Biblioteką i Centrum 
Kultury w jednym. Proszę sobie wyobra-
zić, że zanim Biblioteka znalazła swoje 
miejsce na ul. Konarzewskiej, 6-krotnie 
zmieniała adres. Najpierw mieściła się 
przy ul. Wyzwolenia w Dopiewie - tam, 
gdzie obecnie znajduje się sklep „ABC”, 
potem – kolejno: w GOK-u w Dopiewcu, 
w szkole przy ul. Bukowskiej w Dopie-
wie – w miejscu, gdzie dziś znajduje 
się przedszkole i w „Domu Strażaka” 
w Dopiewie.

Przez 70 lat uzbierało się pew-
nie sporo książek. Wystarcza na 
nie miejsca?

- Zawsze mieliśmy małe lokale, 
lecz miejsca na książki nigdy nam nie 
brakowało. Książki się zużywają, roz-
sypują, są wycofywane, więc liczebność 
księgozbioru jest  zmienna. Ten problem 
nas nigdy nie przerósł. Kiedyś byliśmy 
wyposażani w książki z tzw. zakupów 
centralnych. Mieliśmy to, co nam do-
starczono. Dziś sami  kupujemy książki, 
dbamy o to, żeby trafiały do nas atrak-
cyjne nowości i by mogli wypożyczać je 
nasi czytelnicy. Rocznie kupujemy 3,5 

Tam, gdzie jest kultura
tys. książek i ok. tysiąca wycofujemy 
z półek. Trafiają one do magazynu, na 
licytacje i za pośrednictwem naszych 
akcji propagujących czytelnictwo do 
czytelników, a te najbardziej zniszczone 
na makulaturę. Mamy trzy filie – oprócz 
siedziby w Dopiewie, także oddziały w 
Skórzewie, Konarzewie i Dąbrówce. 

Czym różni się praca bibliote-
karza kiedyś i dziś?

- Kiedyś to bibliotekarz decydował o 
wyborze książki, bo nie było „wolnego 
dostępu do półek”. Chyba, że ktoś podał 
tytuł książki, którą chciał wypożyczyć. 
Obecnie decyduje czytelnik. Jest pełny 
dostęp do półek i całego udostępniane-
go księgozbioru, wszystko jest skompu-
teryzowane – nie ma fiszek, są kody. 
Można zamówić książkę przez Internet. 
System wyśle powiadomienie, że jest do 
odbioru. Przypomni o terminie zwrotu. 
Umożliwi przedłużenie czasu wypoży-
czenia. Książki są zabezpieczane folią 
samoprzylepną, a dawniej były owijane 
w szary papier. 40 lat temu mieliśmy 
5 tys. książek, dziś mamy 46 tysięcy i 
ponad 3 tysiące audiobooków. W ostat-
nich latach  wypożyczamy ponad 110 tys. 
książek rocznie. Obserwujemy renesans 
czytelnictwa, czytanie stało się modne. 
Rekordziści potrafią wypożyczyć u nas 
nawet 20 książek miesięcznie. Regularnie 
uzupełniamy zasoby o nowości. Wśród 
naszych czytelników zdarzają się miesz-
kańcy innych gmin i z Poznania.

Wypożyczanie książek to tylko 
część obecnej działalności.

- Od 2014 r. jesteśmy też Centrum 
Kultury co znajduje odzwierciedlenie w 
nazwie. Działalność kulturalną mieliśmy 
wpisaną w statut  dużo wcześniej, bo 
już w 2001 r. Obecnie prowadzimy 20 
warsztatów i zajęć, zarówno dla dzieci, 
jak i dla dorosłych. Każdy może znaleźć 
coś dla siebie. Warto zapoznać się z naszą 
aktualną ofertą, którą udostępniamy na 
naszej stronie internetowej: www.bibl-
dop.pl . Prężnie działa, funkcjonujący 
przy GBPiCK, Klub Seniora „Promyk”, 
który obchodził 15-lecie swojego istnie-
nia i liczy obecnie około 200 osób.  Przy 
GBPiCK funkcjonuje Grupa Teatralna 
„Baj”, dziecięcy zespół „Projekt Teatr”, 
zespół muzyczny „Other Melody”. Coraz 
większym zainteresowaniem cieszą się 
wszelkie formy kulturalne: koncerty, 
przedstawienia,  teatry, widowiska ba-
letowe, spotkania autorskie z twórcami 
i inne. Na stale do naszego kalendarza 
imprez weszły imprezy plenerowe dla 
seniorów, dorosłych jak i dzieci.  

Dopiewska GBPiCK to nie tylko 
siedziba przy ul. Konarzewskiej 12 
w Dopiewie, ale także kilka obiek-
tów w różnych zakątkach Gminy 
Dopiewo.

To prawda, mamy 3 nowocześnie wy-
posażone filie biblioteczne: w Skórzewie 
przy ul. Kozierowskiego 1, Konarzewie 
przy ul. Poznańskiej 19 i Dąbrówce przy 
ul. Malinowej 41. Prowadzimy również 
zajęcia kulturalno- artystyczne, rekre-
acyjne i edukacyjne, które odbywają się w 

rotundach budynków szkół w Dąbrówce i  
w Skórzewie,  w budynku GOK Dopiewiec 
i  Konarzewo. Dysponujemy salami wy-
posażonymi w sceny – w „Domu Straża-
ka” w Dopiewie, w Gminnym Ośrodkiem 
Kultury w Dopiewcu i dużą, koncertową 
salę w Centrum Rehabilitacyjno – Kul-
turalnym w Konarzewie, gdzie odbywa 
się mnóstwo wydarzeń kulturalnych i 
rozrywkowych z których chętnie korzy-
stają nasi mieszkańcy i nie tylko. 

Mimo „70-tki” GBPiCK nie bra-
kuje i ochoty do realizacji nowych 
projektów.

- Staramy się iść z duchem czasu i włą-
czać  do oferty rzeczy nowe. Prowadzimy 
m.in. akcje bookcrossingowe, polegające 
na pozostawianiu przez mieszkańców 
niepotrzebnych książek w wyznaczonych 
miejscach i udostępnianiu ich tym, którzy 
chcą z nich skorzystać.  Od jedenastu lat 
organizujemy „Dopiewską Jesień Teatral-
ną” – Przegląd Amatorskich Teatrów 
Ludzi Starszych  z terenu naszego po-
wiatu,  ale też młodsze i dobrze przyjęte 
przez gminną społeczność imprezy jak 
: trzecie „Wielkie ubieranie choinki” - z 
oprawą artystyczną i jarmarkiem świą-
tecznym, Dzień dziecka, czy ósmy sezon 
„Klubu Malucha” – dla najmłodszych. 
Współorganizujemy z innymi jednost-
kami gminnymi największe wydarzenia 
plenerowe, takie jak „Dni Gminy” czy 
„Gminne Dożynki”. Bierzemy też udział 
w projekcie „Cyfrowa Wielkopolska”. 
Jesteśmy tam, gdzie jest kultura i staramy 
się reagować na potrzeby mieszkańców.

Życzymy kolejnych  pomysłów, 
kulturalnego wigoru i wspaniałych 
rocznicowych gal, jak ta z 2018 r.

Rozmawiał: Adam Mendrala
Fot. Arch. GBPiCK 

Po raz drugi Chór Gminy Dopiewo 
„Bel Canto” zorganizował „Podwieczo-
rek przy mikrofonie”. Obok gospodarzy, 
publiczności zaprezentowała się Grupa 
Taneczno - Kabaretowa „Raj” z Domu 
Kultury „Orle Gniazdo” w Poznaniu, pro-
wadzona przez Olgę Kuźmińską, oraz 
poetka z Zakrzewa - Aldona Latosik. 
Można było wziąć udział w karaoke z 
nagrodami i potańczyć Na koniec wszyscy 
wspólnie zaśpiewali „Jest taki dzień”. 

AM, fot. A. Mendrala

Podwieczorek 
przy mikrofonie
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Kolejne ferie zimowe za nami! 
Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum 
Kultury w Dopiewie przygotowała wie-
le ciekawych propozycji. Tydzień ferii 
wypełniono warsztatami i animacjami. 

Podczas warsztatu „Mały Jubiler” 
uczestnicy zapoznali się z dziejami i prak-
tyką tworzenia biżuterii montowanej i 
sami przygotowali bransoletki. Warsztat 
„Ilustracja w świecie Władcy Pierścieni” 
odsłonił wiele artystycznych talentów w 
naszej Gminie. Spotkanie warsztatowe pt. 

Ferie 2019 z GBPiCK 
„Śladami Neli” odkryło wiele barwnych 
niespodzianek plastycznych, a całość 
została doprawiona dobrym humorem 
i świetną zabawą ruchowo-muzyczną. 
Kolejny raz powtórzone zostały warsz-
taty z charakteryzacji filmowej, które 
zawsze cieszą się dużą popularnością. 
Zaprezentowano techniki postarzania, 
odmładzania, tworzenia sztucznych ran i 
blizn i wiele innych efektownych sztuczek 
charakteryzatorskich. Wiele zabaw, gier i 
animacji czekało także w „Klubie Rondo” 

w Skórzewie. Po raz pierwszy pojawiło 
się także kino, do którego bardzo chętnie 
przyszli nawet rodzice. Podczas seansu 
był oczywiście darmowy popcorn. 

Warsztaty organizowane przez 
GBPiCK odbywały się w Dopiewie, 
Dąbrówce, Skórzewie, Dopiewcu oraz 
w Konarzewie. 

GBPiCK w Dopiewie,  
Fot. Łukasz Mańczak
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Przedstawiamy wybrane książki o 
które całkiem niedawno wzbogacił się 
księgozbiór Naszej Biblioteki. Warto 
przeczytać!

Dla dorosłych: Kto by się 
spodziewał?, Agata Przy-
byłek

Jak nieskutecznie uciec przed pro-
blemami? Pakując się w jeszcze większe 
tarapaty! Trzeci tom bestsellerowego cy-
klu „Miłość i inne szaleństwa” to prze-
zabawna opowieść o tym, że uciekając 
przed problemami, można czasem wpaść 
z deszczu pod rynnę. I że miłość przycho-
dzi wtedy, kiedy nikt się jej nie spodziewa! 
Po zawodzie miłosnym i aferze na ślubie 
siostry Patrycja postanawia odciąć się od 
rodziny i wytykających ją palcami sąsia-
dów. Słoneczna Przystań, dokąd jeździła 
kiedyś jako animatorka obozów arty-
stycznych, to idealne rozwiązanie. Nieste-
ty, na miejscu Patrycja dowiaduje się, że 
dyrektorem ośrodka jest jej były chłopak.  
Okazuje się też, że na identyczny pomysł 
wpadła jej siostra! Patrycja nie zamierza 
jednak rezygnować ze swoich planów. 

Jak na kobietę o ognistym temperamen-
cie przystało, postanawia stawić czoła 
przeciwnościom. Czy jej się to uda? 
Gdy ożywa w niej uczucie do dawnego 
partnera, on okazuje zainteresowanie 
innej… Z tego mogą być tylko kłopoty!

Dla młodzieży: Outside-
rzy, Susan Eloise Hinton

Nigdzie nie jest dobrze i wszyst-
kich coś gryzie. Dzięki temu 
wiemy, że żyjemy naprawdę. 
Ta amerykańska młodzieżowa powieść 
na miarę Buszującego w zbożu Salin-
gera została napisana przez autorkę 
w wieku szesnastu lat i do dziś jest 
jedną z najchętniej czytanych lektur 
szkolnych w Stanach Zjednoczonych. 
Outsiderzy opowiadają historię rywa-
lizacji dwóch młodzieżowych gangów 
wywodzących się z odmiennych klas 
społecznych. Poruszające losy dzieci 
ulicy uczą wartości i przyjaźni, ale także 
prowokują do refleksji nad społeczną 
sprawiedliwością - dlatego sięgają po nie 
zarówno młodzi jak i dojrzali czytelnicy. 

Nowe wydanie tej nieprzemijającej kla-
syki, będącej również inspiracją kultowej 
filmowej adaptacji Francisa Coppoli z lat 
80., przypomina polskim czytelnikom 
bohaterów, z którymi żal się rozstawać.

Dla dzieci: Gdzie jest Ma-
łej Lamy mama?,  
Anna Dewdney 

Nie martw się, malutka Lamo, 
to nie wstyd tęsknić za mamą. Bądź 
pewna,  że pod koniec dnia Mama się 
pojawi w drzwiach.

Specjalnie dla polskich dzieci tłu-
maczy Wojciech Mann.

Kiedy czytamy książki z dziećmi, 
dzielimy się innymi światami, a co 
nawet ważniejsze, dzielimy się sobą. 
Wspólne czytanie buduje intymną 
relację, która uczy dziecko, co to zna-
czy być jedną z wielu istot żyjących na 
naszej planecie - Anna Dewdney, au-
torka serii o przygodach Małej Lamy. 
 

Bestseller „The New York Times”. 
Ponad 10 milionów sprzedanych egzem-
plarzy na całym świecie. Na podstawie 
książek Netflix wyprodukował serial 
animowany dla dzieci.

Nina Kruczek, Bibliotekarka
GBPiCK Dopiewo

Nowości w Naszej Bibliotece – luty 2019

Sport, rekreacja i turystyka w 2018  
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Dopiewie od lat stara się zaspokoić 
potrzeby mieszkańców Gminy Dopiewo 
w obszarze kultury fizycznej. Sukces jest 
możliwy dzięki współpracy z klubami i 
fundacjami, pasjonatami i ludźmi do-
brej woli. Dziś jesteśmy Gminą aktywną 
fizycznie, w której nie tylko uprawia się 
kukurydzę, buraki czy zboże, ale także 
sport, rekreację i turystykę. 

kultura / sport

luty 2019 33



Gmina wspiera sport
945 tysięcy złotych przeznaczyła 

Gmina Dopiewo na dofinansowanie 
podmiotów zewnętrznych w ramach 

ustawy o pożytku publicznym i wolon-
tariacie. Lwią częścią tej kwoty wspie-
ra sport. Dzięki temu setki dzieci, ale 
i dziesiątki dorosłych mają możliwość 
uprawiania różnych form aktywności, 
mniej uszczuplając budżety rodzinne. 
Mamy tu na myśli m.in. szkolenie dzieci 
i młodzieży w piłkę nożną w klubach 
Canarinhos Skórzewo, GKS Dopiewo, 
KS Korona Zakrzewo, KS Orkan Ko-
narzewo, w piłkę ręczną UKS Pantery 
Dopiewo, karate – Klub Karate EMPI, 
frisbee – Fundacja Brave Beavers. Do-
finansowane są także zajęcia taneczne i 
kolonie letnie prowadzone przez Fundację 
Integro oraz zajęcia sportowe osób w 
wieku emerytalnym organizowane przez 
Stowarzyszenie Miłośników Dopiewca 
„Sami Swoi”. 

Klasy sportowe w ZSP w Dopiewie 
rozwijają umiejętności dziewcząt z piłki 
ręcznej i chłopców z piłki nożnej. 

Corocznie kilkunastu sportowców 
w wieku do 21 lat uprawiający dyscypli-
ny olimpijskie otrzymuje stypendium 
sportowe Gminy Dopiewo. 

Jesteśmy aktywni
Rok 2018 był potwierdzeniem, że 

mieszkańcy naszej Gminy lubią rekreację, 

że lubią stawiać i realizować sportowe 
cele, a turystyka jest wszechobecna. 

Ileż to wydarzeń odbyło się w ubie-
głym roku na terenie 20 wsi gminy 

Dopiewo? Organizowały je sołectwa, 
kluby sportowe, szkoły, organizacje 
turystyczne, grupy działające na za-
sadzie spontaniczności. Trudno jest je 
zliczyć, zrobić jakąś statystykę ale na 
pewno można powiedzieć, że energii 
do działania i uczestnictwa jest wiele. 

GOSiR w Dopiewie zorganizował 
w 2018 r. blisko 50 różnych wydarzeń. 
Średnio 4 na miesiąc. Były to m.in. 
turnieje piłki nożnej dla dzieci, mło-
dzieży, dorosłych zarówno w hali jak 
i na otwartych boiskach, o zasięgu lo-
kalnym wojewódzkim i międzynarodo-
wym. Zawody biegowe ze sztandarowym 
„Biegiem o Koronę Księżnej Dąbrówki, 
zawody biegowo-rowerowe – „Cross Du-
athlon Żarnowiec’, turnieje siatkówki, 
koszykówki, rekreacyjne gry i zabawy 
w Zborowie na owocowej plaży. 

Z naszych wyliczeń wynika, że w 2018 
r.  w imprezach organizowanych przez 
GOSiR w Dopiewie i inne podmioty, któ-
re korzystały z gminnej bazy GOSiR-u 
skorzystało ponad 6 tys. uczestników, z 
czego ok 3,5 tys. to mieszkańcy Gminy 
Dopiewo.  

Owocowa Plaża
Tutaj warto wspomnieć, że „Owocową 

Plażę” w Zborowie w 2018 r. odwiedziło 
ok 18 tysięcy ludzi. Oczywiście wielu z 
nich to goście, wczasowicze z poza terenu 
naszej Gminy, ale nie zmienia to faktu, 
że plaża staje się atrakcją turystyczną w 
całej aglomeracji poznańskiej. W swo-
im wydawnictwie „Owocową Plażę” w 
Zborowie umieściła Poznańska Lokalna 
Organizacja Turystyczna (PLOT). 

Na plaży w minionym roku zmoderni-
zowano plac zabaw dla dzieci, ustawiono 
siłownię plenerową, nowe przebieralnie 
i nową owocową rzeźbę - tym razem 
ufundowaną przez firmę Reka Rubber 
z Dopiewa. 

W Zborowie działa i uczy żeglarstwa 
na „optymistach” UKS Grot Więckowice. 
To tutaj można było spróbować swoich sił 
pływając na tzw. SUP-ach, czyli deskach 
do pływania z wiosłem cieszących się 
dużą popularnością na całym świecie. 

Hala
Licząca blisko 20 lat hala sportowa 

GOSiR w Dopiewie nie tylko była areną 
turniejów gier zespołowych. Odbywały 

się tu turnieje karate, tenisa stołowego i 
badmintona, sportowe soboty, treningi 
piłki ręcznej, nożnej, frisbee. To w hali 
zorganizowaliśmy maraton fitness-u. 
Tutaj odbyły się IX Dopiewskie Igrzyska 
Przedszkolaków – „ZeuskiI”, wydarze-
nia związane z 100 rocznicą Powstania 
Wielkopolskiego i 100 rocznicą odzy-
skania przez Polskę Niepodległości. 
Koncert galowy zespołu „AudioFeels” 
oraz jubileusze Orkiestry Dętej Gminy 
Dopiewo i grupy Mażoretek, działającej 
przy ZSP w Dopiewie. 

Dużym zainteresowaniem cieszy się 
mieszcząca się w budynku hali sportowej 
siłownia. Nowoczesna, wyposażona w 
maszyny do ćwiczeń, „wolne” ciężary  
i urządzenia cardio przyciąga rzesze 
amatorów tej formy rekreacji. 

Duża liczba użytkowników wiąże się 
ze sporą eksploatacją obiektu. W 2018 r. 
udało się wyremontować szatnie wraz z 
natryskami. Urząd Gminy złożył wniosek 
o dofinansowanie remontu w ramach 
projektu „Szatnia na medal” organi-
zowanego przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego. Udało 
się pozyskać dofinansowanie w wyso-
kości 70 tys. zł i w okresie wakacyjnym 

sport
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przeprowadzono remont.  

Debiut
Momentem historycznym w sporcie 

Gminy Dopiewo w minionym roku  był 
debiut UKS Pantery Dopiewo w rozgryw-
kach II ligi piłki ręcznej kobiet w Polsce, 
co sprawiło, że do hali sportowej w Do-
piewie zaczęły zjeżdżać na mecze ligowe 
drużyny m.in. z Pomorza, Górnego Ślą-
ska, Ziemi Lubuskiej i całej Wielkopolski. 
„Pantery”, mimo że są beniaminkiem, 
po pierwszej rundzie radzą sobie bardzo 
dobrze. Zajmują w lidze 4. miejsce na 10 
zespołów i jako jedyna drużyna mają na 
koncie zwycięstwo z liderem rozgrywek 
- KPR Kobierzyce. Warto dostrzec też suk-
ces indywidualny Joanny Korytowskiej, 
zawodniczki UKS 
Pantery Dopiewo, 
która  zajmuje 5 
miejsce w klasy-
fikacji strzelczyń. 
(źródło: www.zprp.
pl). 

Piłkarki ręczne 
dołączyły więc od 
minionego roku do 
naszych zespołów 
seniorskich w piłce 
nożnej, biorących 
udział w rozgryw-

kach ligowych: GKS Dopiewo – woje-
wódzka liga międzyokręgowa, KS Ca-
narinhos Skórzewo – poznańska klasa 
okręgowa gr. wschodnia, KS Orkan Ko-
narzewo – poznańska klasa okręgowa gr. 
zachodnia, szachy (KS Korona Zakrzewo 
- II Ogólnopolska Liga Seniorów). 

Co w 2019?
Tyle tytułem ogólnego podsumowania 

minionego roku. Co w 2019? Otóż bieżący 
rok będzie kontynuacją wydarzeń. Do 
kalendarza dopiszemy nową imprezę 
adresowaną do miłośników wyścigów 
rowerowych. GOSiR w Dopiewie planuje 
pod koniec wakacji zorganizować wyścigi 
kolarskie. Szczegóły ukażą się na stronie 
internetowej www.gosir.dopiewo.pl 

 Chcielibyśmy wykonać, we współpra-
cy z Urzędem Gminy, projekty budowlane 
nowego pomostu na „Owocowej Plaży” 
w Zborowie i przystąpić do prac zwią-
zanych z budową kortów tenisowych. 

Bez względu na to co zrobiliśmy i co 
planujemy, ciągle staramy się przekony-
wać jak największą liczbę osób  do tego, 
że ruch i wszelka aktywność fizyczna 
pomagają a nie szkodzą w utrzymaniu 
zdrowia w dobrej kondycji. 

21,5 minuty
Światowa Organizacja Zdrowia 

(WHO) zaleca 150 minut aktywności 
fizycznej w tygodniu, które gwarantują 
korzyści zdrowotne. 

Może warto na początku roku poli-
czyć swoje minuty jakie przeznaczamy 
na ruch. W sumie 150 minut podzielone 
przez 7 dni w tygodniu to 21,5 minuty 
dziennie. 

Ale jak przyjdzie się raz w tygodniu 
na zajęcia zorganizowane np. do hali 
sportowej GOSiR w Dopiewie (aerobik, 
zumba, sexi pupa, inne) lub do Szkoły 
Podstawowej w Dąbrówce czy w Skó-
rzewie to w jeden dzień załatwiacie dwa 
dni. Zajęcia trwają z reguły 45 minut. 

Jak wybierzecie się na siłownię lub 
na basen raz w tygodniu to też lekko 
godzinka zleci. A jak w sobotę o godz. 
9.00 wybierzecie się do Dąbrówki na 
parkrun  -pobiegacie lub przejdziecie 
trasę 5 km z kijkami, to możecie śmiało 
powiedzieć, że dbacie o zdrowie. 

To tylko przykład. A jest przecież 
jeszcze rower, gry zespołowe, spacery. 

Do zobaczenia! Rekreacyjny Patrol 
GOSiR-u również w 2019 r. będzie sta-
rał się Was „przyłapać” na uprawianiu 
sportu, rekreacji i turystyki w Gminie 
Dopiewo. 

Marcin Napierała,  
Dyrektor GOSiR w Dopiewie 

Fot. Archiwum GOSiR Dopiewo 

KALENDARIUM WYDARZEŃ SPORTOWO-REKREACYJNYCH GOSiR w Dopiewie

Miesiąc Data Nazwa imprezy

marzec 2019-03-02 Występ KABARETU SKECZÓW MĘCZĄCYCH 

marzec 2019-03-10 Turniej piłki nożnej TATA CUP

marzec 2019-03-16 Ogólnopolski Turniej p. ręcznej PANTERA CUP

marzec 2019-03-17 Ogólnopolski Turniej p. ręcznej PANTERA CUP

marzec 2019-03-23 Maraton Fitness

marzec 2019-03-24 Mecz II ligi p. ręcznej seniorek  
Pantery Dopiewo - ENERGA Politechnika Koszalin

marzec 2019-03-30 Turniej p. ręcznej  1/16 Mistrzostw Polski juniorek młodszych 

marzec 2019-03-31 Turniej p. ręcznej  1/16 Mistrzostw Polski juniorek młodszych 

kwiecień 2019-04-06 Mecz II ligi p. ręcznej seniorek  
Pantery Dopiewo - KKS Polonia Kępno

kwiecień 2019-04-14 Otwarty Turniej siatkówki o puchar dyr. GOSiR w Dopiewie

WYBIERZ IMPREZĘ DLA SIEBIE. 
Zapraszamy mieszkańców Gminy Dopiewo do zapoznania się z ofertą niektórych  

wydarzeń sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Dopiewie lub inne podmioty korzystające z hali sportowej GOSiR w Dopiewie przy ul. Polnej 1a. 
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maj 2019-05-12 TURNIEJ 3 BOISK - otwarty turniej p. nożnej seniorów  
/boisko trawiaste/

maj 2019-05-26 Bieg o koronę księżnej Dąbrówki

czerwiec 2019-06-08 Spływ kajakowy rzeką wełną 

czerwiec 21-23.06.2019 Międzynarodowy Turniej piłki nożnej Community Cup

lipiec 2019-07-07
Zborowo na Sportowo  

/turniej siatkówki plażowej, festyn, dziecięcy,  
animacje na owocowej plaży/

sierpień 2019-08-04
Zborowo na Sportowo  

/turniej siatkówki plażowej, festyn, dziecięcy,  
animacje na owocowej plaży/

sierpnień 2019-08-31 Rodzinny Festyn Lekkoatletyczny Dąbrówka

wrzesień 2019-09-08 Wyścig kolarski „ELIMINATOR”

październik 2019-10-09 X Dopiewskie Igrzyska Przedszkolaków „ZEUSKI”  
/impreza skierowana do 5-latków uczęszczjących do pubicznych przedszkoli Gminy Dopiewo/ 

październik 2019-10-10 X Dopiewskie Igrzyska Przedszkolaków „ZEUSKI”  
/impreza skierowana do 5-latków uczęszczjących do pubicznych przedszkoli Gminy Dopiewo/ 

październik 2019-10-26 CROSS DUATHLON Żarnowiec 

listopad 2019-11-03 TURNIEJ 3 BOISK - otwarty turniej p. nożnej seniorów 
/boisko ORLIK 2012/

grudzień 2019-12-14 I Turniej XIX Grand Prix Orlików w piłkę nożną 

grudzień 2019-12-15 I Turniej XIX Grand Prix Żakó w piłkę nożną 

grudzień 2019-12-22 Gwiazdkowy turniej tenisa stołowego i badmintona

W pierwszy weekend lutego zespół 
Young Brave Beavers po raz trzeci wziął 
udział w turnieju „Pomeranian Power”  
zorganizowany w Szczecinie przez dru-
żynę #967 Ultimate.

Pierwszego dnia turnieju zagraliśmy 
z: „YeaHaw!”, „MAU” , „ M&M” oraz „ 
Albatros Szczecin”. Na 4 mecze odnoto-
waliśmy 1 porażkę gospodarzami. Nie 
przeszkodziło to nam w tym, by wyjść 
z grupy z pierwszego miejsca. Dzień 
zakończyliśmy na paintball’owo – la-
serowej integracji.

W drugim dniu celowaliśmy wysoko. 
Dzięki pomocy kilku doświadczonych 
zawodników i trenera – Michała Jusko-
wiaka zespół osiągnął sukces. Trener 
postawił na zawodników młodszych, 
którzy 80% czasu finałowego spędzili 
na boisku. Założenia taktyczne się spraw-
dziły, ostatecznie udało nam się pokonać 
poznańską drużynę „Uwaga Pies”.

Bobry zdobyły Szczecin Turniej ten był dla nas dobrą lek-
cją. Wygrana była zasługą zespołową, 

do której przyczynił się 
każdy nasz zawodnik. Dał 
nam „wiatr w żagle” przed 
mistrzostwami.

Wyjazd został dofi-
nansowany ze środków 
publicznych Gminy Do-
piewo

Joanna Jurga 
fot. Arch. Brave Beavers
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Ostatnia sekunda GOSIR CUP 
10 zespołów, 2 dni gry, 130 zawod-

ników i 31 rozegranych meczów - to 7 
odsłona naszego rodzimego turnieju.

Jak co roku od 7 lat w styczniu do 
Dopiewa zjechało 10 zespołów, aby 
powalczyć plastikowym dyskiem o 
najwyższe miejsca. Pierwszego dnia, 
gdy rozgrywana była faza grupowa tur-
nieju, obowiązywała żałoba narodowa. 
Zawodnicy nie zapomnieli o tym, by  o 

12.00 upamiętnić minutą ciszy Prezy-
denta Gdańska - Pawła Adamowicza, 
zabitego podczas finału WOŚP.

Po całodniowej rywalizacji w grupie  
A - wygrała poznańska drużyna Uwaga 
Pies 1. Tuż za nią znalazł się zespół Young 
Brave Beavers, a na kolejnych miejscach: 
Czarna Kompania, P9U6F7F i Młodzie-
żowa Akademia Ultimate. W Grupie B 
sytuacja była odwrotna - na pierwszym 

miejscu znalazła się drużyna 
Brave Beavers, a za nią drugi 
skład poznańskiego zespołu 
Uwaga Pies 2. Dalej: KWR Knu-
ry Kamieniec Wrocławski (po 2 
letniej przerwie powracający do 
Dopiewa), Albatros Szczecin i 
Mad Hatters Rookies z Płocka.

Drugi dzień upłynął pod 
znakiem walki o pozycje w 
klasyfikacji generalnej. Emocje 
wzrosły o 11.30, kiedy naprzeciw 
siebie stanęli Brave Beavers i 
KWR Knury, które okazały się 
skuteczniejsze wygrywając z 
lokalnymi „Bobrami” dwoma 
punktami i pozbawiając ich 
szans na złoty medal. W finale 
oprócz KWR znalazł się poznań-
ski zespół Uwaga Pies 2, który 
okazał się zwycięzcą turnieju po 
zdobyciu decydującego punktu 
w ostatniej sekundzie czasu.

Adrianna Kostecka,  
fot. Arch. Brave Beavers

Debiut  
Bobrów  
w stolicy

Brave Beavers zajęły 5 miejsce na 19 
zespołów, które wzięły udział w 4 kolej-
kach „Warszawskiej Ligii Ultimate 2018 
/ 2019”. To pierwszy start „Bobrów” w 
tych rozgrywkach. Żadna inna druży-
na spoza stolicy nie wspięła się w tym 
roku wyżej w rankingu ligi. Zwyciężyła 
„Zawierucha Warszawa”, która po raz 
pierwszy awansowała do finału.

Michał Juskowiak 

Gibki najlepszy w Polsce 

Rok temu inna zawodniczka „Bra-
ve Beavers”– Małgorzata Maćkowska 
z Więckowic została wyróżniona ogól-
nopolskim tytułem „najlepszy debiut 
żeński 2017”.

Michał Schiller,  
fot. Michał Juskowiak

W 2015 r. sięgnął ,wraz z Brave Be-
avers, po „Młodzieżowe Mistrzostwo 
Polski”. W 2018 r. 11- krotnie walczył 
z „Bobrami” na turniejach w różnych 
miastach Polski, zdobywając 6 razy 
pierwsze miejsce i dwa razy – drugie. 
Był też  wypożyczony do męskiej dru-
żyny „Uprising”, której skład zasilili 
zawodnicy z 4 województw (Brave Be-
avers są drużyną mieszaną – grają w 
niej dziewczęta i chłopcy). Ma na koncie 
występy w barwach narodowych – re-
prezentując Polskę na Młodzieżowych 
Mistrzostwach Świata i Europy w latach: 
2015, 2016 i 2017. 

Coroczna „Gala Polskiego Stowarzy-
szenia Graczy Ultimate” odbyła się w 
sobotę 16.02.2019 r. w Warszawie. Prezes 
Polskiego Stowarzyszenia Graczy Ulti-
mate  Michał Dul podsumował 2018 i 
przedstawił plany na 2019 r. Wręczenie 
wyróżnień odbyło się w kategoriach: de-
biut żeński i męski, najlepszy zawodnika 
damski i męski oraz drużyna roku.

Mateusz Gibki z Dopiewa, z druży-
ny Brave Beavers, został najlepszym w 
Polsce męskim zawodnikiem ultimate 
2018 roku. Zawodnik grający na pozycji 
handlera (głównego rozgrywającego), 
związany jest z dopiewską drużyną od 
samego początku - 2013 r.  
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Piłka łączy

Piętnastu młodych piłkarzy FC 
Stéphanais – Briçois w Gminie Maen 
Roch skorzystało z zaproszenia  KS 
Korona Zakrzewo i odwiedziło, wraz z 
opiekunami, w lutym Gminę Dopiewo. 

Podczas pobytu mieszkali  w domach 
swoich rówieśników – polskich piłkarzy 

z Zakrzewa, co sprzyjało zacieśnianiu 
relacji, poznawaniu kultury i życia Po-
laków, a także rozwojowi umiejętności 

językowych. 
Wspólnie zwiedzili Gminę Dopiewo 

i Poznań , wzięli też udział w turnieju 
piłkarskim. 

Gminę Dopiewo przybliżył im, pod-
czas pobytu w Urzędzie Gminy, Zastępca 
Wójta Gminy Dopiewo – Paweł Przepióra.

Gminy Dopiewo i Maen – Roch 
współpracują ze sobą od 16 lat. Pierw-
szy raz piłkarscy poprzednicy  13-latków 
z FC Stéphanais – Briçois odwiedzili  
Gminę Dopiewo w 2005 r.  

MJ, fot. B. Spychała

Zabawa taneczna współorganizowa-
na przez Sołtysa, Radę Sołecką i Klub 
Sportowy Orkan Konarzewo uświetniła 
inaugurację roku jubileuszowego kona-
rzewskiego klubu. 

Orkan Konarzewo jest najstarszą 
działającą do dziś organizacją sportową 
w gminie Dopiewo. Początki działalności 

70 lat Orkanu sięgają wczesnych lat powojen-
nych, gdy grupa pasjonatów dała 
podwaliny, na których w 1949 r. 
powołano do życia stowarzyszenie 
sportowe. 70 lat historii Orkanu to 
lata wzlotów i upadków, to dzieje 
wielu osób, których zaangażowa-
nie pozwoliło na kontynuację tej 
inicjatywy.  

Rok 2019 jest rokiem jubile-
uszu 70-le-
cia Klubu 
Sportowe-
go Orkan 
Konarze-
wo. Pierwszym ak-
centem obchodów 
rocznicowych była 
zabawa taneczna, 
która odbyła się w 
sali widowiskowej 
Centrum Rehabi-
litacyjno-Kultu-
ralnego w Kona-
rzewie. Zabawę 
otworzyli Sołtys 
Konarzewa, Wójt 
Gminy Dopiewo 
i Prezes Zarządu 
K.S. Orkan. Wójt, 
w krótkich słowach 
powitania, podkre-
ślił znaczenie Or-
kanu w rozwoju 
sportu w gminie 
Dopiewo, a także 

wyraził uznanie z powodu podjęcia przez 
władze sołeckie i klubowe wspólnej ini-
cjatywy - zorganizowania zabawy. 

Była ona okazją do nagrodzenia za-
angażowanych firm i instytucji. Złoty 
certyfikat współpracy otrzymał Zakład 
Usług Komunalnych w Dopiewie, a pa-
miątkowy szalik klubowy odebrał Wójt 
Adrian Napierała. Nie zabrakło okazałego 
tortu jubileuszowego i tradycyjnego „Sto 
lat” odśpiewanego przez uczestników 
zabawy. Do tańca przygrywał zespół 
„Bugaj Band Plus”, a zebrani bawili się 
do późnych godzin nocnych. 

Organizatorzy dziękują wszystkim 
sponsorom, którzy pomogli w realizacji 
uroczystości. 

Paweł Jazy, Prezes Klubu  
Sportowego Orkan Konarzewo

Fot. Tomasz Bartkowiak  
i Beata Spychała
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34 bramki padły w 18 meczach IV 
Turniej Halowej Piłki Nożnej Samorzą-
dowców o Puchar Wójta Gminy Dopiewo, 
który odbył się w sobotę 16 lutego w hali 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Dopiewie.  Rozgrywki przeprowadzono w 
systemie pucharowym „każdy z każdym”. 

Klasyfikacja końcowa turnieju: I 
miejsce - Powiat Poznański, II - Samo-
rząd Województwa Wielkopolskiego, III 

Samorządowi piłkarze w Dopiewie
- Gmina Tarnowo Podgórne, IV - Gmina 
Komorniki, V - Komenda Miejska Policji 
w Poznaniu, VI - Gmina Suchy Las, VII 
- Gmina Dopiewo, VIII - Miasto Luboń.

 Strzelcem turnieju został Daniel 
Kucharski z Powiatu Poznańskiego (3 
bramki), a bramkarzem - Karol Mróz, 
grający w barwach Samorządu Woje-
wództwa Wielkopolskiego.  

- To pierwszy turniej, w jakim bie-
rzemy udział  w tym roku. Kończymy go 
zwycięstwem, więc mamy powody do 
radości. W ubiegłym roku zakończyli-
śmy turniej w Dopiewie na IV miejscu. 
Dziś w trakcie całego turnieju stracili-
śmy zaledwie 2 gole. Chcemy utrzymać 
wysoką formę, bo za 2 tygodnie czeka 
nas rywalizacja w Kostrzynie – mówi 
Dariusz Fleischer zawodnik zwycięskiej 
drużyny. 

- Tym razem musieliśmy uznać 
wyższość rywali. Tak czasem bywa. Za-
graliśmy zdecydowanie i dynamicznie. 
Mieliśmy wiele zaskakujących akcji pod-
bramkowych. Niedawno w skład drużyny 
weszło kilku nowych zawodników. Są 
oni dla nas szansą na lepsze wyniki w 
nadchodzących rozgrywkach - powie-
działa Katarzyna Leśniczak Kapitan 
drużyny z Dopiewa. 

W barwach drużyny Gminy Dopiewo 
zagrali: Katarzyna Leśniczak (kapitan), 
Jakub Górczak, Michał Szygenda, Ja-
kub Jezierski, Zbigniew Kobiela, Paweł 
Szmania, Wojciech Walich, Łukasz Ber-
czyński, Przemysław Miler, Klemens 
Krzywosądzki, Krystian Grzegorzewicz, 
Łukasz Ślisiński, Sławomir Kurpiewski 
i Wojciech Dorna (trener).

Dotychczasowe osiągnięcia drużyny 
samorządowej Gminy Dopiewo: I miejsce 
w III Turnieju o Puchar Wójta Gminy Do-
piewo, II miejsce na Międzynarodowym 
turnieju w piłce halowej o puchar starosty 
poznańskiego w Swarzędzu, I miejsce 
w Turniej piłki halowej w Komornikach, 
VII miejsce w Mistrzostwach Polski 
Samorządowców w piłce 6-osobowej 
w Zakopanym.

Beata Spychała,  
fot. Beata Spychała / 
Anna Śmierzchalska
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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


