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Lato zachęca do fotografowania. 
Chętniej o tej porze roku chwytamy za 
fotoaparat i robimy zdjęcia z wycieczek, 
urlopu, podróży. Dziś fotografem może 
być niemal każdy, bo niemal każdy nosi 

przy sobie telefon z wbudowanym apa-
ratem fotograficznym, więc łatwiej nam 
ulec fotograficznej namiętności. 

Wykorzystując tę słabość zaprosi-
liśmy niedawno mieszkańców Gminy 
Dopiewo, za pośrednictwem naszego 
profilu na Facebooku „Gmina Dopiewo 
– strona oficjalna”, do wysyłania zdjęć z 
wakacji. Tematyka konkursów była różna. 
Część otrzymanych fotek dotyczyła ro-
werowych eskapad, zęść – wspomnień z 
wakacji. Poskładaliśmy z nich wakacyjne 
kartki, przypominające te, które dawniej 
wysyłało się pocztą z wyjazdów rodzi-
nie lub znajomym, łącząc na odwrocie 
własnoręcznie skreślone pozdrowienia. 

Szanujmy wspomnienia i siebie nawzajem

Poskładane z Waszych wspomnień pocz-
tówki publikujemy obok, życząc wszyst-
kim Czytelnikom „Czasu Dopiewa” jak 
najszybszego powrotu do normalności, 
tej przedkoronawirusowej.  Nic tak nie 
przywołuje wspomnień i przeżyć, jak 
zdjęcia. Dlatego zachęcamy 
do pstrykania przez cały 
rok i powracania do tych 
obrazkowych wspomnień. 
Jak w znanej piosence Skal-
dów „Szanujmy wspomnie-
nia, smakujmy ich treść, 
nauczmy się je cenić”. 

Utkwiło mi w pamięci 
wspomnienie z początku 
wakacji: krótko przed wy-
borami Premier wieszczył 
szybką perspektywę wyj-

ścia z epidemii. Koronawirus miał być 
w odwrocie i nie mieliśmy już się go bać. 
Jednak koronawirus się nie wycofał, z 
premedytacją oszukał Premiera, bo 
dzienna liczba zakażonych od tamte-
go ogłoszenia niemal się potroiła. Dziś 
zamiast 300 przypadków, mamy ich w 
Polsce około 900 każdego dnia. Nikt 
już tak optymistycznie nie rysuje po-
epidemicznej przyszłości. W sprawach 
medycznych lepiej wierzyć praktyku-
jącym lekarzom i to wirusologom niż 
politykom. 

Wszyscy za bardzo oswoiliśmy się 
z towarzystwem koronawirusa. Mniej 
emocjonujące są dla nas medialne prze-
kazy i zwyżkujące słupki statystyk. Sami 
łapiemy się także na tym, że skracamy 
dystans społeczny i czas mycia rąk. 
Zapominamy o naciąganiu maseczki 
na nos (pozostawiając ją na ustach) i 
o konieczności zastępowania podczas 
przywitań dłoni łokciem. Raporty mó-
wią, że nie robimy dobrze. Zdaje się, że 
koronawirus nie tylko Premiera, ale i nas 
trochę oszukał. Na pewno nie powiedział 
jeszcze ostatniego słowa.

TymCzasem 
Adam Mendrala, Redaktor  

Naczelny, Kierownik Referatu  
Promocji i Rozwoju Gminy 

Fot. Uczestnicy  
konkursów fotograficznych
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Wójt

Wydawać by się mogło, że w lipcu i 
sierpniu czas wolniej płynie, bo mamy 
lato, wakacje i niewiele się dzieje. Nic 
bardziej mylnego. Tak zwany „sezon 
ogórkowy” w naszej gminie nie istnieje.  
To okres żniw i zbioru płodów rolnych 
z pól. Wakacje nie oznaczają również 
przerwy w realizacji zaplanowanych 
inwestycji, którym letnia aura sprzyja.

Dożynkowo
Gmina Dopiewo, mimo upływu lat, 

zachowuje swój rolniczy charakter. 
Obecnie na polach praca wre. Wielu 
rolników zbiera to co urodziła ziemia. 
Gospodarstwa z terenu Gminy Dopiewo 

Czekamy na plony
w znacznej mierze 
pr z y p om i nają 
bardziej firmy 
produkcyjne czy 
pr z e d s i ę bio r -
stwa rolne niż 
go sp o d a r s t w a 
sprzed lat, choć 
prowadzone są 
przez rolników 
indywidualnych. 
Na terenie Gminy 
Dopiewo mamy 
do czynienia z 
rolnictwem wiel-
kotowarowym i 
wysoko wyspe-
cjalizowanym. 

P a n d e m i a 
spowodowała, że nie odbędą się u nas 
w tym roku pełnowymiarowe „Gmin-
ne Dożynki”. Pomimo zadowalających 
plonów rzepaku i zbóż, nie możemy, tak 
hucznie świętować, jak w poprzednich la-
tach. Stałym punktem dorocznego Świę-

ta Plonów, jakie organizujemy z okazji 
dobiegających końca żniw - zarówno dla 
rolników, jak i wszystkich innych miesz-
kańców Gminy Dopiewo – są osadzone 
w tradycji polskiej wsi: korowód dożyn-
kowy, obrzęd polegający na dzieleniu się 
chlebem, tańce i przyśpiewki ludowe. 

Dużą popularno-
ścią cieszy się też 
część festynowa, 
dostarczająca 
różnego rodza-
ju rozrywki, na 
którą składają się 
liczne atrakcje 
dla młodszych 
i starszych, 
animacje, po-
kazy, wystę-
py i koncerty.  
Siłą rzeczy dzięk-
czynienie będzie 
więc ograniczo-
ne. W imieniu 
wszystkich orga-

nizatorów zapraszam rolników Gminy 
Dopiewo na dożynkową mszę św., która 
odbędzie się 6 września o godzinie 14:00 
w kościele parafialnym w Dopiewie. 
Mimo nadzwyczajnych „koronawiru-
sowych” okoliczności, wierzę że plony 
zostaną zebrane przez naszych rolników 
bez przeszkód . Mam nadzieję, że dopi-
sze pogoda i uda się wykonać wszystkie 
zaplanowane prace. Korzystając z okazji 
wszystkim rolnikom gratuluję zbiorów!

Proinwestycyjnie
W sierpniu tego roku miałem okazję 

uczestniczyć w niecodziennym wyda-
rzeniu – otwarciu ronda, którego bu-
dowę sfinansował prywatny inwestor. 
Inauguracja miała symboliczny wymiar, 
ponieważ była swego rodzaju otwarciem 
drogi na nowe tereny inwestycyjne, któ-
re będą dla Gminy Dopiewo źródłem 
dodatkowych przychodów, służących 
zapewnieniu realizacji potrzeb naszej 
wspólnoty. Budowa tego ronda i aktywi-
zacja pobliskich terenów gospodarczych 
to kolejny krok w kierunku zrównowa-
żonego rozwoju naszej Gminy, która w 
ostatnich latach intensywnie rozwija się 
mieszkaniowo. Ważne jest, aby obok no-
wych osiedli mieszkaniowych, rozwijały 

się w gminie usługi i przemysł. Mam 
nadzieję, że dynamika rozwoju nowe-
go terenu przebiegać będzie zgodnie z 
oczekiwaniami, czego życzę zarówno 
inwestorowi, jak i Gminie Dopiewo, bo 
to wpływy z podatków i miejsca pracy 
dla mieszkańców.

Początek września to nowy rok 
szkolny. W tym roku jego inauguracji 
towarzyszy więcej niewiadomych, wąt-
pliwości i obaw – przede wszystkim o 
bezpieczeństwo. Z drugiej strony, po kil-
ku miesiącach nauczania online wielu 
uczniom brakowało kontaktu i szkolnej 
normalności. Mam nadzieję, że ona wróci 
– oby jak najszybciej. Przygotowaliśmy 
gminne placówki do momentu otwarcia 
zgodnie z wytycznymi państwowymi. 
Życzę wszystkim uczniom i nauczycielom 
szkół sukcesów i zdrowia. 

Adrian Napierała
Wójt Gminy Dopiewo
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Rada Gminy

XXI sesja Rady Gminy odbyła 
się 27 lipca 2020 r., radni podjęli 
20 uchwał.

Plany miejscowe

Rada uchwaliła 3 miejscowe plany za-
gospodarowania przestrzennego (mpzp):

- w Skórzewie, w rejonie ulicy Bato-
rowskiej, Arbuzowej i Miodowej - ob-
szar opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego sta-
nowi powierzchnię około 17ha. Działki 
znajdujące się w granicach opracowania 
planu stanowią w zdecydowanej więk-
szości własności prywatne. W graniach 
obszaru objętego miejscowym planem 
ustala się przeznaczenie terenów pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

wraz z układem komunikacyjnym dróg 
publicznych i dróg wewnętrznych;
-  w Skórzewie, w rejonie ulicy Ks. 

Kozierowskiego dla części działki 
o nr ewid. 425/176 - przedmiotem 
opracowania planu było określenie 
zasad zagospodarowania terenu po-
przez wprowadzenie terenów usług 
sakralnych i zieleni urządzonej oraz 
poprzez określenie parametrów i 
wskaźników kształtowania zabu-
dowy w tym również zasad obsługi 
komunikacyjnej terenów objętych 
planem. Powierzchnia opracowania 
wynosi ok. 4,2 ha;     

-  w Skórzewie, w rejonie ulicy Biedron-
ki i Pasikonika – plan ma na celu 
umożliwienie realizacji na działce 
nr 868 terenu zielonego, ogólnodo-
stępnego dla mieszkańców osiedla. 
Zgodnie z ustaleniami Studium, dla 
terenu objętego planem określono 
kierunek zagospodarowania jako 

Relacja z XXI sesji Rady Gminy Dopiewo
tereny zabudowy mieszkaniowo 
usługowej (M1). Powierzchnia opra-
cowania wynosi ok. 0,1 ha.    
Radni przystąpili do sporządzenia 

kolejnych 5 mpzp:
-  w Konarzewie, w rejonie ulicy Do-

piewskiej i Młyńskiej - przedmiotem 
opracowania planu jest określenie 
zasad zagospodarowania terenu, 
poprzez wprowadzenie terenów 
rolniczej przestrzeni produkcyjnej 
oraz terenów łąk i zieleni naturalnej. 
Powierzchnia opracowania wynosi 
ok. 71,5 ha.

-  w Trzcielinie, w rejonie ulicy Leśne 
Zacisze, Pułkownika Andrzeja Kopy, 
Łabędziej, Przepiórczej, Słowiczej i 
Żurawiej - przedmiotem opracowania 
planu jest określenie nowych zasad 
zagospodarowania terenu, poprzez 
określenie parametrów i wskaźników 

kształtowania zabudowy. Zgodnie 
z ustaleniami Studium, dla terenu 
objętego przystąpieniem do opraco-
wania planu określono kierunek zago-
spodarowania jako tereny zabudowy 
rezydencjalnej (M3). Powierzchnia 
opracowania wynosi ok. 21 ha.

-  w Zakrzewie, w rejonie ulicy Długiej 
(część działki o nr ewid. 92/44) - 
przedmiotem opracowania planu 
jest określenie nowych zasad za-
gospodarowania terenu, poprzez 
określenie parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy. Zgodnie 
z ustaleniami Studium, dla terenu 
objętego przystąpieniem do opra-
cowania planu określono kierunek 
zagospodarowania jako tereny za-
budowy mieszkaniowo-usługowej 
(M1). Powierzchnia opracowania 
wynosi ok. 1 ha.

-  w Zakrzewie, w rejonie ulicy So-
snowej - przedmiotem opracowania 

Uchwały -  XXI sesja

Uchwały podjęte na sesji w dniu 27 lipca 
2020 r.

Uchwała Nr XXI/266/20 w sprawie 
określenia zasad rozliczania tygo-
dniowego obowiązkowego   wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli, dla których 
ustalono plan zajęć różny w poszcze-
gólnych okresach roku szkolnego, 
zasad udzielania i rozmiar obni-
żek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru zajęć nauczycieli, którym 
powierzono stanowiska kierownicze 
w przedszkolach i szkołach oraz tygo-
dniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli wymienio-
nych w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b i c 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela. 

Uchwała Nr XXI/267/20 w sprawie 
ustalenia regulaminu określającego 
niektóre zasady wynagradzania na-
uczycieli zatrudnionych w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Dopiewo. 

Uchwała Nr XXI/268/20 w sprawie 
ustalenia średniej ceny jednostki 
paliwa w Gminie Dopiewo na rok 
szkolny 2020/2021.

Uchwała Nr XXI/269/20 w sprawie 
likwidacji gminnej jednostki budże-
towej Żłobka w Skórzewie. 

Uchwała Nr XXI/270/20 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia mpzp 
terenu w Konarzewie, w rejonie cieku 
wodnego i ul. Młyńskiej. 

Uchwała Nr XXI/271/20 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia mpzp 
terenu w miejscowości Trzcielin, w 
rejonie ul. Leśne Zacisze, Pułkownika 
Andrzeja Kopy, Łabędziej, Przepiór-
czej, Słowiczej i Żurawiej. 

Uchwała Nr XXI/272/20 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia mpzp 
terenu w Zakrzewie, w rejonie ul. Dłu-
giej (część działki o nr ewid. 92/44).

Uchwała Nr XXI/273/20 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia mpzp 
terenu w Zakrzewie, w rejonie ul. 
Sosnowej. 

Uchwała Nr XXI/274/20 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia mpzp 
terenu w Więckowicach, w rejonie 
jeziora Niepruszewskiego, ul. Zbo-
żowej, Czeremchowej i Jarzębinowej. 

Uchwała Nr XXI/275/20 w sprawie 
mpzp terenu w Skórzewie, w rejo-
nie ul. Batorowskiej, Arbuzowej i 
Miodowej. 

Uchwała Nr XXI/276/20 w sprawie 
mpzp terenu w Skórzewie, w rejonie 
ulicy Ks. Kozierowskiego, dla części 
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Rada Gminy

oraz terenów łąk i zieleni naturalnej. 
Powierzchnia opracowania wynosi 
ok. 190 ha.

Przedszkole bez żłobka

Radni podjęli decyzję o likwidacji 
gminnej jednostki budżetowej Żłobka w 
Skórzewie. Konieczność likwidacji żłob-
ka wynika z faktu braku powierzchni 
niezbędnej do zapewnienia miejsc dla 
dzieci uczęszczających do Przedszkola 
Publicznego Iskierki w Skórzewie. Obie 
jednostki mieszczą się w tym samym 
budynku, zaś ilość zgłoszeń dzieci do 
Przedszkola znacznie przewyższa ak-
tualną liczbę miejsc, jaką jest w stanie 
zapewnić Przedszkole. Stąd potrzeba 
zwiększenia ilości miejsc w Przedszkolu 
w latach kolejnych. Zadaniem własnym 
Gminy jest bowiem zapewnienie realizacji 
rocznego przygotowania przedszkolnego 
dla dzieci w wieku 6 lat oraz prawa do ko-
rzystania z wychowania przedszkolnego 
dla dzieci w wieku 3 – 5 lat. Tworzenie i 
utrzymywanie żłobka jest zaś zadaniem 
fakultatywnym. 

Dotacje na zbieranie 
deszczówki

 Rada określiła zasady udzielania 
dotacji celowych z budżetu Gminy Do-
piewo na zadania służące ochronie śro-
dowiska i zwiększaniu zasobów wodnych 

działki o nr ewid. 425/176.
Uchwała Nr XXI/277/20 w sprawie 

mpzp terenu w Skórzewie, w rejonie 
ul. Biedronki i Pasikonika. 

Uchwała Nr XXI/278/20 w sprawie 
nadania nazwy ul. Bartnicka w Skó-
rzewie.

Uchwała Nr XXI/279/20 w sprawie 
nadania nazwy ul. Wiatraczna w 
Konarzewie. 

Uchwała Nr XXI/280/20 w spra-
wie nadania nazwy ul. Borsuka w 
Trzcielinie. 

Uchwała Nr XXI/281/20 w sprawie 
nadania nazwy ul. Czesława Miłosza 
w Dąbrowie.

Uchwała Nr XXI/282/20 w spra-
wie organizacji wspólnej obsługi 
finansowej jednostek oświatowych 
dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Dopiewo.

Uchwała Nr XXI/283/20 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XVI/204/19 Rady 
Gminy Dopiewo z 18 grudnia 2019 
r. w sprawie uchwały budżetowej na 
2020 rok. 

Uchwała Nr XXI/284/20 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XVI/203/19 Rady 
Gminy Dopiewo z 18 grudnia 2019 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Dopie-
wo na lata 2020-2030. 

Uchwała Nr XXI/285/20 w sprawie 
określania zasad udzielania dotacji 
celowych z budżetu Gminy Dopie-
wo na zadania służące ochronie 
środowiska i zwiększaniu zasobów 
wodnych poprzez budowę systemów 
deszczowych do zatrzymywania i wy-
korzystywania opadu w miejscu jego 
powstania, realizowanych na terenie 
Gminy Dopiewo. 

DG

poprzez budowę systemów deszczowych 
do zatrzymywania i wykorzystywania 
opadu w miejscu jego powstania, reali-
zowanych na terenie gminy Dopiewo. W 
celu określenia zasad dotacji opracowano 
regulamin oraz wniosek i wzór rozliczenia 
dotacji, stanowiące załączniki do niniej-
szej uchwały. Dotacja stanowić będzie 
mechanizm zachęcający mieszkańców 
do inwestowania zwiększenia ilości re-
tencjonowania wód opadowych celem 
ich wykorzystania w swoich gospodar-
stwach domowych. Maksymalne dofi-
nansowanie wyniesie 70% poniesionych 
kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej 
niż 4000 zł na jedną nieruchomość. W 
budżecie na ten cel zaplanowano kwotę 
200 000 zł.

Inne sprawy

Ponadto Rada dokonała zmian w 
uchwale budżetowej i wieloletniej pro-
gnozie finansowej, podjęła 4 uchwały 
związane z nazewnictwem ulic, uaktu-
alniła: zasady rozliczania tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli oraz regulamin określający 
niektóre zasady wynagradzania nauczy-
cieli zatrudnionych w szkołach prowa-
dzonych przez Gminę Dopiewo. 

Damian Gryska
Biuro Rady Gminy Dopiewo

Fot. Arch. Urzędu Gminy Dopiewo

planu jest określenie nowych zasad 
zagospodarowania terenu, poprzez 
określenie parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy. Zgodnie 
z ustaleniami Studium, dla terenu 
objętego przystąpieniem do opra-
cowania planu określono kierunek 
zagospodarowania jako tereny za-
budowy mieszkaniowo-usługowej 
(M1). Powierzchnia opracowania 
wynosi ok. 2 ha.

-  w Więckowicach, w rejonie jeziora 
Niepruszewskiego, ulicy Zbożowej, 
Czeremchowej i Jarzębinowej - przed-
miotem opracowania planu jest okre-
ślenie zasad zagospodarowania tere-
nu, poprzez wprowadzenie terenów 
rolniczej przestrzeni produkcyjnej 
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Powiat Poznański

Gospodarność najwyższej 
próby

Powiat Poznański zalicza się do gro-
na najbardziej gospodarnych samorzą-
dów w Polsce. Tak wynika z III edycji 
Rankingu Finansowego Samorządu 
Terytorialnego za rok 2019, w którym 
zajęliśmy drugie miejsce. To dowodzi, 
że nie zwalniamy tempa, a jakość i styl 
pracy dla mieszkańców stawia nas w 
samorządowej czołówce.

Zestawienie jest opracowaniem, 
które obejmuje wszystkie samorządy 
w kraju. To kompleksowy, apolitycz-
ny i obiektywny dokument, mierzony 
najważniejszymi wskaźnikami ekono-
micznymi. Pokazuje, w jakiej kondycji 
finansowej są JST. Adresowany jest do 
trzech głównych grup odbiorców: samo-
rządowców, w celu wymiany doświadczeń 
i dobrych praktyk, przedsiębiorców, aby 
mogli poznać gminy, w których dobrze 
ulokują pieniądze oraz do mieszkańców 
mogących sprawdzić, jak gospodarują 
ich włodarze.

Eksperci z Katedry Finansów Pu-
blicznych Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Krakowie przeanalizowali finanse 
2790 polskich gmin, miast i powiatów. 
Badali sposób gospodarowania pie-
niędzmi, bazując na oficjalnych spra-
wozdaniach finansowych przekazanych 
przez Regionalne Izby Obrachunkowe. 
Jednym ze wskaźników oceny w ran-
kingu jest udział środków europejskich 
w wydatkach samorządowych. Powiat 
Poznański w ostatnich latach wyróżniał 
się na tle innych powiatów projektami 
zrealizowanymi z dotacji unijnych. W 
tym czasie zainwestowaliśmy w oświatę, 
drogi, zdrowie czy ekologię ponad 120 
mln zł pozyskane z Unii Europejskiej. 
Nie ma praktycznie sfery, w którą nie 
ulokowalibyśmy unijnych środków. Bez 
tych pieniędzy zbudowanie silnego po-
wiatu byłoby niemożliwe.

Porozmawiajmy o Powiecie 
Nagrody dla zwycięzców wręczone 

zostaną w czasie VI Europejskiego Kon-
gresu Samorządów, który odbędzie się 
w grudniu w Karpaczu.

 Dotacje na likwi-
dację azbestu 

Zachęcamy mieszkańców 
powiatu poznańskiego do usu-
wania wyrobów azbestowych 
ze swoich posesji. Termin 
składania wniosków o udział 
w specjalnym programie został 
przedłużony do 15 październi-
ka. Wszystkie koszty związane z 
demontażem, odbiorem, trans-
portem i unieszkodliwieniem 
materiałów tego typu zostaną 
pokryte przez samorząd. Od 
2006 r. Powiat wydał na ten 
cel ponad 6 milionów zł.

 Z wielu powodów, w tym także ze 
względu na właściwości rakotwórcze, 
azbest stanowi poważne zagrożenie dla 
zdrowia i życia człowieka. Negatywnie 
wpływa także na środowisko, a jego obec-
ność w otoczeniu to poważny problem. 
Dlatego już 14 lat temu powiat poznań-
ski zainicjował program dopłat, który 
pozwala osobom prywatnym usunąć ze 
swoich posesji materiały zawierające 
niebezpieczne związki. 

Wnioski można składać w urzędach 
gmin do 15 października na stronie in-
ternetowej www.bip.powiat.poznan.pl, 
w zakładce „Środowisko”, na podstronie 
„Azbest” znajdują się odpowiednie druki. 
Wypełnione podanie, wraz z dokumen-
tem stwierdzającym własność budynku, 
należy wysłać do urzędu gminy, na tere-
nie której położona jest nieruchomość.

Program skierowany jest do miesz-
kańców naszego powiatu, a nie pod-
miotów prowadzących działalność 
gospodarczą. Środki na jego realizację 
pochodzą z Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej, budżetów 
gmin, a także powiatu poznańskiego.

Rowerem nie tylko po 
Gminie

Z myślą o liczonych już w setkach 
tysięcy amatorach jednośladów powiat 
poznański wydał „Przewodnik niedziel-
nego rowerzysty”. Skierowany jest przede 
wszystkim do rodzin z dziećmi oraz se-
niorów. Dzięki informatorowi dowiemy 
się, jak można aktywnie wypocząć i co 
w poszczególnych gminach powiatu jest 

warte uwagi. Chętni  mogą skorzystać 
z piętnastu zaprezentowanych w prze-
wodniku urokliwych tras. Łatwo do nich 
dotrzeć środkami komunikacji publicz-
nej. Każdy opis wycieczki składa się z 
trzech elementów. Są to: mapa okolic z 
zaznaczonym przebiegiem trasy, krót-

ki tekst przybliżający główne atrakcje 
i charakterystyczne punkty na szlaku 
oraz kod QR prowadzący do śladu GPS 
zapisanego na mapie Google. 

Trasy zaplanowane zostały w taki 
sposób, by większość czasu poruszać się 
po traktach rowerowych. Są to szlaki 
tematyczne (np. Cysterski Szlak Rowe-
rowy), regionalne (np. Nadwarciański 
Szlak Rowerowy), łącznikowe (np. R-1 
do R-12 na terenie Puszczy Zielonki) lub 
lokalne szlaki gminne. 

W przewodniku znalazły się także 
atrakcje Gminy Dopiewo. Jedna z tras 
obejmuje bowiem miejscowości Palędzie 
– Dąbrówka – Pokrzywnica – Dopie-
wo – Konarzewo – Gołuski – Palędzie. 
Zwiedzający mogą się zapoznać m.in. 
z ciekawostkami dotyczącymi historii 
i planów rozwoju Dąbrówki, pozwolić 
sobie na chwilę refleksji na Szlaku Pa-
mięci w lasach palędzko-zakrzewskich, 
odwiedzić pałac w Konarzewie wraz z 
otaczającym go ogrodem oraz kościół św. 
Marcina, a także obejrzeć pamiątkowy 
głaz o. Mariana Żelazka w Gołuskach.  
Serdecznie zapraszam na szlaki!

Tomasz Łubiński
 Wicestarosta Poznański 

Fot. Archiwum T. Łubińskiego 

Zapraszamy do odwiedzania strony: 
www.powiat.poznan.pl
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Początek roku szkolnego, do które-
go się zbliżamy, będzie zupełnie inny 
niż kiedykolwiek wcześniej. Panuje 
epidemia, z którą dopiero uczymy się 
żyć mając przekonanie, że szybko nas 
nie opuści. Na domiar złego zmuszeni 
jesteśmy realizować ustalenia osób, do 
których trudno mieć zaufanie. Słuchamy 
opinii tych, co wielokrotnie nas nabrali 
i obnażyli brak swoich kompetencji.

Nie tak dawno temu, podczas kam-
panii wyborczej, premier zapewniał, że 
wirus został pokonany i latem nie trzeba 
się go bać, a już szczególnie bezpiecz-
nymi mogą się czuć osoby starsze. Nie 
powinny się ociągać z głosowaniem w 
lokalu wyborczym. Wybory za nami. 
Nagle okazało się, że sytuacja jest dra-
matyczna, gwałtownie wzrosła liczba 
zachorowań, zanotowano wyraźnie 
więcej przypadków niż kilka miesięcy 
temu, gdy zabraniano nam wchodzić do 
lasu, zażywać rekreacyjnego biegania, 
spacerowania i przejażdżek rowerowych, 
oczywiście dla naszego dobra. Mamy 
nawrót choroby. Co gorsze – na nim 
prawdopodobnie się nie skończy, przed 
nami jeszcze cięższe czasy.

Szkoły nie mogą czekać na koniec 
pandemii. Najważniejsze dla uczniów, 
ich rodziców i nauczycieli decyzje trze-
ba podejmować natychmiast. Placówki 
oświatowe muszą funkcjonować według 
określonych wytycznych, uwzględnia-
jących ryzyko przenoszenia się wirusa. 
Minister przedstawił niedawno zasady, 
jakie mają po 1 września obowiązywać, 
w trzech wariantach, zależnych od tego, 
jaki obrót przyjmie epidemia na danym 
terenie.

Szkoły mogłyby funkcjonować na 
zasadach takich, jak przed epidemią, 
nauka trwałaby normalnie, w klasach. 
Nauczyciele pracowaliby na miejscu. 
Mogłyby też działać w wariancie miesza-
nym, tak zwanym hybrydowym. Nauka 
przebiegałaby częściowo w szkołach, z 
udziałem nauczycieli, a częściowo zdal-
nie. Nauczyciele mogliby prowadzić zaję-

Opowiadam się za wariantem pośrednim
cia z domu, za pośrednictwem komputera, 
albo w szkole, w części bezpośrednio, a 
w części też z pośrednictwem kompute-
ra. Trzeci wariant to nauka wyłącznie 
zdalna, czyli bez wzajemnego kontaktu 
między uczniami oraz między nimi i 
nauczycielami.

O wyborze konkretnego wariantu 
zadecydowałby dyrektor szkoły. Spoczę-
łaby więc na nim olbrzymia odpowie-
dzialność. Oczywiście musi posiłkować 
się opinią organu prowadzącego, czyli 
zwykle samorządu, konsultować swoje 
postanowienia z sanepidem. Może więc 
brać pod uwagę rozmaite okoliczności 
i przekazane mu dane, ale to on odpo-
wiada bezpośrednio za zdrowie uczniów, 
nauczycieli. Łatwo sobie wyobrazić 
oskarżenia pod jego adresem, gdyby 
jego decyzja o nauce w szkole przyniosła 
rozwój ogniska chorobowego.

Jeśli chodzi o moją opinię w tej spra-
wie, a mam duże doświadczenia w zarzą-
dzaniu gminną oświatą, to opowiadam się 
za rozwiązaniem hybrydowym. Bardzo 
często okazuje się, że najkorzystniejszy 
jest tak zwany „złoty środek”. Wszyscy 
już wiemy, że epidemia, która opanowała 
cały świat, jest bardzo groźna. Jest też 
nieprzewidywalna, dopiero dowiadujemy 
się, na co ją stać, jaki potrafi przybrać 
obrót, jak się przed nią chronić. Trudno 
zastosować całkowity reżim polegający 
na stuprocentowym unikaniu kontaktów. 
To się nigdy i nigdzie nie uda.

Czytając wytyczne, bardzo zresz-
tą ogólnikowe, przygotowane przez 
Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo 
Edukacji i Głównego Inspektora Sani-
tarnego, przekonujemy się, że zawierają 
one wiele warunków, które są nie do 
spełnienia. Mowa na przykład, że trze-
ba zachować dystans półtorametrowy 
między uczniami, także między pracow-
nikami i uczniami, między młodzieżą a 
nauczycielami. Brzmi to rozsądnie, bo 
przecież im bliższy kontakt, tym większe 
ryzyko przeniesienia się zarazy na innego 
człowieka. Jednak tak się wydaje tylko 
do momentu, gdy zastanowimy się, jak 
tego przestrzegać. Czy znajdzie się ktoś, 
kto będzie chodził za każdym uczniem 
i karcił go, jeśli za bardzo zbliży się do 
kolegi? I kto będzie dokładnie mierzył 
odległość między uczniami?

Trzeba też pamiętać, że te wytyczne 
dotyczą szkoły podstawowej, gdzie roz-
piętość wiekowa, zwłaszcza po likwidacji 
gimnazjów, jest olbrzymia. Co innego 
nauczanie początkowe, czyli pierwsze kla-
sy, gdzie to nauczyciel ma zadecydować, 
kiedy nastąpią przerwy, żeby uniknąć 
bezpośrednich kontaktów między star-
szymi uczniami i tymi młodszymi, a co 
innego nauka starszych roczników. W 

najmłodszych klasach szczególnie trudno 
przekonać uczniów do zachowywania 
bezpiecznej odległości.

Szkoły zostały zobligowane do prze-
strzegania wymagań sanitarnych. Przy 
wejściu powinny być dostępne preparaty 
dezynfekujące. Także w innych miej-
scach musi być łatwo z nich skorzystać. 
Należy regularnie myć i dezynfekować 
podłogi. Nie wolno zapominać o różnych 
przedmiotach, z którymi mają kontakt 
uczniowie. Łatwo o tym mówić, ale dużo 
trudniej zrealizować. A co z zajęciami 
sportowymi, jak tam unikać bezpośred-
nich kontaktów między uczniami? Nie 
można ćwiczyć bez dotykania sprzętu 
sportowego. Powinno się go regularnie 
odkażać.

Ministerstwo bardzo ogólnikowo 
udziela wskazówek, ale nie informuje 
o konkretach na temat swoich zaleceń. 
Nie zastanawia się, jak się zaopatrywać 
w środki dezynfekujące, których prze-
cież zużywać się będzie wielkie ilości, 
w dodatkowe wyposażenie. Wszystko 
to generować będzie ogromne koszty, 
ale fakt ten rząd dyskretnie przemilcza.

Wariant hybrydowy, moim zdaniem, 
jest najlepszy z różnych powodów. Gdy-
by połowa klas przychodziła na zajęcia 
szkolne w jednym tygodniu, a druga 
połowa w drugim, ucząc się najpierw 
w domu, byłoby to niezłe rozwiązanie. 
Jest jednak warunek. W klasach i innych 
szkolnych pomieszczeniach powinny zo-
stać zamontowane kamery. Przekazy-
wałyby obraz online tym, co pozostają 
w domach. Wtedy konkretny materiał 
opanowywany byłby przez wszystkich 
uczniów w danym oddziale, na zmianę – 
raz z klasy, raz z domu, ale z wizualnym 
kontaktem z klasą.

Nakładałoby na nauczycieli dodat-
kowe zadania. Musieliby kontrolować, 
czy uczniowie, którzy przez cały tydzień 
pozostawali w domu, rzetelnie podchodzą 
do swych obowiązków, czy opanowują 
materiał w takim samym stopniu, jak 
ich koledzy uczący się na terenie szkoły. 
Konieczna byłaby dodatkowa weryfikacja 
pozyskiwanej wiedzy. Efekty nauczania 
trzeba byłoby skontrolować w momencie, 
gdy „domowi” uczniowie zameldowaliby 
się w szkole.

Andrzej  Strażyński
Przewodniczący Komi-

sji Komunikacji,
Budownictwa i Infrastruktury

Rady Powiatu Poznańskiego
Fot. Arch. A. Strażyńskiego
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100-lecie wiktorii war-
szawskiej

15 sierpnia br. świętowaliśmy 100. 
rocznicę Cudu nad Wisłą - zwycięstwa 
pod Warszawą Wojska Polskiego nad 
bolszewicką nawałnicą. Dzięki żarliwej 
modlitwie społeczeństwa polskiego, 
niebywałej ofiarności Polaków oraz 
zaangażowaniu i waleczności polskiego 
wojska i jego dowództwa, zatrzymany 
został marsz ideologii bolszewickiej do 
Europy Zachodniej. Dzięki temu zwycię-
stwu ugruntowało się młode, odrodzone 
Państwo Polskie, ale też inne państwa 
Europy Wschodniej. Po 123 latach nie-
woli odradzająca się Polska, wspólnym 
wysiłkiem wszystkich grup społecznych, 
obroniła swoją niepodległość.

Warto przy tej rocznicy wspomnieć, 
że w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-

Pamięć i rozwaga
1921 udział brało wielu powstańców 
wielkopolskich, których doświadczenie 
i zaprawienie w boju zdobyte we wcze-
śniejszych miesiącach i latach (wielu 
powstańców na froncie było od wybu-
chu I wojny światowej w 1914 r.!), było 
nieprzecenionym wkładem w końcowy 
sukces i pokonanie najeźdźcy. „Tam gdzie 
byliście, byliście doskonali” powiedział 
po zakończeniu działań wojennych mar-
szałek Józef Piłsudski o wielkopolskich 
formacjach piechoty.

Przemyślana pomoc
Kilka lat temu ukazała się książka 

o znamiennym tytułu „Jak powstawały 
i jak upadały zakłady przemysłowe w 
Polsce. Losy po 1989 roku zakładów 
zbudowanych w PRL-u”, autorstwa A. 
Karpińskiego, S. Paradysza, P. Sroki i 
W. Żółtowskiego. Opracowanie, które w 
znakomitej większości stanowią tabele, 
czyta się jak thriller. Pamiętam, że gdy 
czytałem tę książkę krótko po premierze, 
byłem pod wrażeniem ilości zebranego 
przez badaczy materiału, jak również 
tego, co się stało z polskim przemysłem 
po roku 1989. W dobie koronawirusa i 
licznych medialnych informacji, w jaki 
sposób państwa w Europie, ale i nie tylko, 
próbują zapobiec upadkom czy przeję-
ciom ważnych gałęzi przemysłu przez 
obcy kapitał, przypomniałem sobie tę 
książkę. Autorzy we wstępie podkreślają, 
że „skala likwidacji zakładów przemy-
słowych, która wystąpiła w Polsce w tym 

okresie, była wyjątkowo duża”, czy w 
innym miejscu, że „koszty transformacji 
w Polsce, zwłaszcza w przemyśle, były 
nie tylko duże, ale nadmierne.” Choć 
sytuacja gospodarcza w naszym kraju 
jest obecnie diametralnie inna niż w 
okresie transformacji, to ryzyko utraty 
pracy i pogorszenia warunków życia, 
może ponownie spotkać wielu Polaków. 
Dlatego tak cenne są przemyślane dzia-
łania, mające na celu wspieranie polskiej 
gospodarki, miejsc pracy i tym samym 
zapobiegające ludzkim nieszczęściom.

Jednym z takich działań, obok uru-
chomionych tarcz dla przedsiębiorców, 
jest Rządowy Fundusz Inwestycji Lo-
kalnych, którego celem jest wsparcie 
lokalnych inwestycji służących miesz-
kańcom. Koronawirus wstrzymał wiele 
budów, w tym tych prowadzonych przez 
samorządy, i ich realizacja była zagro-
żona. Mając to na uwadze, rząd powołał 
przywołany Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych. Jak poinformował Wojewoda 
Wielkopolski, w zakończonym już na-
borze, wszystkie samorządy w naszym 
województwie aplikowały o środki. Do 
Powiatu Poznańskiego i 17 gmin powiatu 
powinny trafić środki w wysokości nie 
mniejszej niż 73 mln zł. Dotacje mają 
zostać wypłacone we wrześniu br.

Paweł Ratajczak
Wiceprzewodniczący Rady 

Powiatu Poznańskiego
Fot. Arch. P. Ratajczaka

Rondo na drodze wojewódzkiej 307 
przy terenie inwestycyjnym pod Więcko-
wicami oddano symbolicznie do użytko-
wania 17 sierpnia 2020 r. W wydarzeniu 
wzięli udział przedstawiciele inwestora 
– firmy „Czerwona Torebka”, samorządu 
gminnego i wojewódzkiego, wykonawcy 
– firmy „Drogbet”. Koszt budowy ron-
da, które powstało w tym roku wyniósł 
ponad 3 mln zł.

- Wzbogaciliśmy się o kolejny element 
infrastruktury technicznej, nie wyda-
jąc przy tym ani złotówki – zauważył 
Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek 
Województwa Wielkopolskiego. Wstęgę 
oprócz niego przecięli Paweł Katarzyń-
ski - Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu 
Dróg w Poznaniu, i Adrian Napierała 
– Wójt Gminy Dopiewo.

Wcześniej uczestnicy zostali zapro-
szeni na spacer wokół ronda, podczas 
którego o inwestycji opowiedzieli im: 
przedstawiciel inwestora Mateusz Świ-
talski – Prezes Zarządu firmy Czerwona 
Torebka oraz przedstawiciel wykonawcy 
Radosław Rajek - Wiceprezes Zarządu 
firmy Drogbet.  

Nowe rondo i tereny inwestycyjne

- To jest największe z rond jakie do 
tej pory wybudowaliśmy. Ma średnicę 
wynoszącą 52 metry, 4 zjazdy i plat-
formę przygotowaną do uruchomienia 
przystanku autobusowego. Nasza firma 
będzie budować na terenie sąsiadującym 

z rondem hale przemysłowe i drogi we-
wnętrzne – powiedział  Radosław Ra-
jek, Wiceprezes „Drogbetu”.

- Przebudowa ronda była konieczna 
ze względy na potrzeby komunikacyj-
ne inwestycji, którą tu prowadziliśmy 
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w ramach projektu poznanlogistyka.pl 
. Na obszarze 37 ha powstało 95 działek 
pod działalność gospodarczą. Jeszcze 
kilka lat temu myśleliśmy o budowie tutaj 
osiedli mieszkaniowych, ale zmieniliśmy 
spojrzenie.  Nieruchomości  przemysłowe 
w czasach pandemii są obarczone mniej-
szym ryzykiem niż np. mieszkania pod 
wynajem  – wyjaśnił Mateusz Świtalski, 
Prezes Czerwonej Torebki.

- Mamy już 45 klientów, którzy 
wyrazili zainteresowanie zakupem 
działek w tej lokalizacji. Przy rondzie 
powstanie stacja benzynowa. Oferujemy 
działki już od 3 tys. m² i w cenie od 99 
zł za m², a więc próg wejścia jest bardzo 
przystępny  – wyjaśnił Dawid Pecyna, 

Pełnomocnik Zarządu Czerwonej Torebki. 
Atutem tego terenu jest dobra lokalizacja: 
7 km do autostrady A2, 5 km do drogi 
ekspresowej S11, 11 km do lotniska i 9 
km do granicy  Poznania oraz 17 km do 
jego centrum.

- Życzę inwestorowi, żeby jak najszyb-
ciej skomercjalizował ten teren. Gmina 
Dopiewo ma charakter mieszkaniowy, 
dlatego inicjatywy mające na celu two-
rzenie terenów inwestycyjnych są waż-
ne. Nowe inwestycje oznaczają większe 
wpływy do gminnego budżetu z podatku 
od nieruchomości – powiedział Adrian 
Napierała, Wójt Gminy Dopiewo. Z każ-
dego zabudowanego metra kwadratowego 
nieruchomosci, na której prowadzona 

jest działalność gospodarcza, wpływa 
do gminnego budżetu 21 zł. Działki pod 
Więckowicami mogą być zabudowane 
w 70 procentach.

Aktualnie największe tereny pod ak-
tywizację gospodarczą w Gminie Dopie-
wo, oprócz tych przygotowanych przez 
„Czerwoną Torebkę” przy rondzie pod 
Więckowicami, znajdują się  w: Dąbrów-
ce przy drodze ekspresowej S11 (ok. 70 
ha), Dąbrowie (ok. 52 ha) i Gołuskach 
przy autostradzie A2 i drodze ekspre-
sowej S5 (ok.  53 ha).

 Tekst i fot. Adam Mendrala

Zakończyły się prace związane z 
budową ul. Botanicznej w Skórzewie, 
wraz ze skrzyżowaniem z ul. Słoneczną 
i kanalizacją deszczową. Wybudowano 
ulicę o długości 254 m i szerokości 5 
m i chodnik o długości 163 m  z kostki 
betonowej oraz kanał deszczowy o dłu-
gości 235 m. Wartość inwestycji: 608 618 
zł. Wykonawcą prac był Zakład Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Dopiewie.

AR, fot. Michał Juskowiak

Nowa Botaniczna w Skórzewie 

Kolejne drogi w Dąbrówce zostaną 
zmodernizowane. Wkrótce rozpocznie się 
inwestycja obejmująca ulice: Palisado-
wa, Fortowa, Jagiellońska i Piastowska. 
Wartość robót wynosi 2 785 000 zł. Urząd 
Gminy Dopiewo pozyskał w  tym roku 
na ten cel dofinansowanie z Funduszu 
Dróg Samorządowych. 

Najpierw zostanie wykonana kana-
lizacja deszczowa, wraz z kolektorem 
tłocznym i pompownią wód. Długość 
kolektora przewidzianego wyniesie ok. 
850 m. Potem wykonawca przystąpi do 
utwardzenia dróg kostką betonową. 
Łączna długość modernizowanego 
odcinka wynosi ok. 960 m. Wybudo-

Modernizujemy drogi w Dąbrówce 
wana zostanie jezdnia o szerokości 5 
m, chodniki oraz zjazdy do posesji. 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa 
przewidziano próg zwalniający i dwa 
wyniesione skrzyżowania. 

Termin realizacji: 30 listopada 2021 
r. Umowa na roboty budowlane między 
Gminą Dopiewo a firmą INVESTON 
Sp. z o.o. z Obornik została podpisana 
30 lipca 2020 r. Plac budowy został 
przekazany wykonawcy w sierpniu. 

Aleksandra Rutyna , Kierownik 
Referatu Inwestycji i Gospodarki 
Komunalnej

Fot. Michał Juskowiak
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Wkrótce rozpocznie się w Dopiewie 
budowa ulic Południowej i Łąkowej na 
odcinku od ul. Konarzewskiej do ul. 
Poznańskiej. Wartość robót wyniesie 
1 324 817 zł. Urząd Gminy Dopiewo 
pozyskał na to zadane w tym roku do-
finansowanie z Funduszu Dróg Samo-
rządowych.

Droga na odcinku o długości 426 
m i szerokości od 4,5 do 6 m zostanie 
utwardzona kostką betonową, z której 
wykonane zostaną także zjazdy do pose-

Modernizacja ul. Południowej i ul. Łąkowa w Dopiewie

sji. Wzdłuż ul. Łąkowej powstanie droga 
pieszo-rowerowa o długości ok. 190 m, 
łącząca się z ciągiem komunikacyjnym 
przy ul. Poznańskiej. Przy ul. Południowej 
przewidziano chodnik o szerokości 2 m, 
również wykonany z kostki. Ze względu 
na bezpieczeństwo użytkowników nowej 
drogi, powstaną 3 progi zwalniające. 
Powstanie kanalizacja deszczowa i nowe 
oświetlenie. Długość kolektorów desz-
czowych (rurociągów zbierających wodę 
opadową) wyniesie łącznie ok. 420 m. 

Drogę oświetli 12 lamp. 
Modernizacja powinna zakończyć 

się w połowie 2021 r. Umowa na roboty 
budowlane między Gminą Dopiewo a 
firmą PERFECTA z Komornik została 
podpisana 10 sierpnia 2020 r. i przewi-
duje półroczny okres realizacji zadania. 
Przekazanie placu budowy wykonawcy 
nastąpiło w połowie sierpnia 2020.

Aleksandra Rutyna , Kierownik Refe-
ratu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Fot. Michał Juskowiak

Owocowa Plaża w Zborowie wzboga-
ciła się o kolejne elementy małej architek-
tury. W ramach realizowanego projektu 
pn. „Zagospodarowanie terenu wokół 
jeziora Niepruszewskiego w Zborowie 
w Gminie Dopiewo” zakupione zostały 
3 komplety ławek i leżanki obrotowe.

Celem projektu jest zachowanie 
dziedzictwa lokalnego przy jeziorze 
Niepruszewskim poprzez rozszerzenie 

Ławki i leżanki obrotowe w Zborowie

funkcji rekreacyjnych w celu udostęp-
nienia mieszkańcom Gminy Dopiewo 
nowej infrastruktury rekreacyjnej.

Koszt inwestycji wyniósł 79 000 zł, 
z czego dotacja stanowi prawie 64%.

Projekt współfinansowany jest ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 

poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdraża-
nie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społecz-
ność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Milena Wolna 
Fot. Beata Spychała

W ramach zwycięskiego projektu 
ubiegłorocznej edycji Dopiewskiego 
Budżetu Obywatelskiego „Bezpieczne 
Konarzewo - montaż radarowych wy-

Kontrolerzy prędkości w Konarzewie
świetlaczy prędkości” zamontowano 6 
wyświetlaczy, które od teraz będą pil-
nowały bezpieczeństwa na konarzew-
skich ulicach.  Na razie zdają egzamin 

i sporo kierowców ściąga nogę z gazu. 
Oby tak dalej! Nie byłoby wyświetla-
czy bez pomysłu i mobilizacji podczas 
głosowania na projekt złożony w DBO.
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Lokalizacja elektronicznych kontro-
lerów prędkości:
ul. Dopiewska - 2 szt.

ul. Szkolna - 2 szt.
ul. Poznańska - 1 szt. (koło Centrum 

Rehabilitacyjno - Kulturalnego)

ul. Kościelna - 1 szt.

Tekst i fot. Michał Juskowiak

Lista projektów tegorocznej edycji 
Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego 
została zamknięta i ostatecznie zweryfi-
kowana. 8 spośród 13 projektów powalczy 
o głosy mieszkańców, którzy  między 22 
września, a 13 października zadecydu-
ją, które projekty zostaną zrealizowa-
ne przez Gminę Dopiewo w następnym 
roku.  Od 20 sierpnia do zakończenia 
głosowania autorzy wyłonionej ósemki 
mogą prowadzić kampanię promocyjną, 
zachęcając bliższych i dalszych sąsiadów 
do poparcia własnych projektów.

Losowanie numerów projektów od-
było się 4.08.2020 r., o godzinie 9.00, 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
Dopiewo. Tabela wskazuje numerację 
po losowaniu.

Sołectwa  rywalizują w 3 grupach. 
Podział na grupy wynika z ich wielko-
ści ze względu na liczbę mieszkańców. 
W każdej grupie koszty zadań są ogra-
niczone minimalnymi i maksymalnymi 
kosztami realizacji. 

Zagłosuj w Dopiewskim Budżecie Obywatelskim
Dla grupy I – od 

50.000 zł do 
145.000 zł (rywa-
lizują 2 projekty),

Dla grupy II - od 
25.000 zł do 
95.000 zł (3 pro-
jekty),

Dla grupy III - od 
15.000 do 60.000 
zł (3 projekty).
Głosowanie prze-

prowadzone zostanie 
w formie elektronicz-
nej za pośrednictwem 
platformy dostępnej 
na stronie interne-
towej dbo.dopiewo.
pl (od 22 września) i 
w formie papierowej 
– wrzucając kartę do 
urny w Urzędzie Gminy Dopiewo albo 
wysyłając ją listownie do urzędu (liczy 
się data wpływu). Do oddania głosu 
uprawniony jest każdy mieszkaniec 

Grupa I: Dopiewo, Dąbrówka, Skórzewo

Nu-
mer

Nazwa Lokalizacja Autor Szacunko-
wy koszt

1 Strefa dla młodzieży - Leśny Zakątek etap II Skórzewo, ul. Szkolna, dz. nr 701/6 Agata Mi-
ciałkiewicz

144.634

2 Mini park linowy oraz ścieżka edukacyjna w za-
bytkowym parku w Dąbrówce

Dąbrówka, Zabytkowy Park Joanna 
Prażmowska

145.000

Grupa II: Dąbrowa, Dopiewiec, Konarzewo, Palędzie, Zakrzewo

1 Mały alpinista – bezpieczne i wesołe miejsce do zabawy (do-
posażenie planowanego placu zabaw w Dopiewcu).

Dopiewiec, dz. nr 552 Magdalena 
Wencel

95.000

2 Sport i bezpieczeństwo II Palędzie, ul. Leśna 17 Paweł Czyż 95.000

3 „Mądra Sowa lubi sport” - mini boisko przy przedszkolu w Konarzewie Konarzewo, ul. Kościelna, 
dz. nr 562/14, 562/15

Monika 
Łaszczewska

95.000

Grupa III: Gołuski, Trzcielin, Więckowice

1 Park wiejski w Gołuskach – nowy plac zabaw i inne elementy wyposażenia Gołuski, ul. Polna 4, dz. 
nr 40, 41/2, 41/3

Michał 
Pankiewicz

60.000

2 Fontanna pływająca na stawie w Więckowicach Więckowice, ul. Gromadzka, dz. nr 244 Anna 
Kwaśnik

59.594

3 Bieżnia sportowa przy ZSP Więckowice Więckowice, Zespół Szkol-
no-Przedszkolny

Patryk Hałas 55.620

Gminy Dopiewo, bez względu na wiek. 
Swoim głosem może wesprzeć dowolny 
projekt z listy.

Beata Spychała
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Gmina dopłaci do budowy systemów 
deszczowych do zatrzymywania i wyko-
rzystywania opadu w miejscu jego po-
wstania w 2020 r. 24 sierpnia o godz. 9.00 
startuje pierwsza edycja  przyjmowania 
wniosków na dofinansowanie do budowy 
systemów deszczowych do zatrzymywa-
nia i wykorzystywania opadu w miejscu 
jego powstania na terenie Gminy Dopie-
wo. Wnioski o dotację przyjmowane są 
w formie papierowej w Urzędzie Gminy 
Dopiewo. Dotacja udzielana jest w formie 
refundacji. Jej wysokość wynosi 70% 
poniesionych kosztów, jednak nie więcej 
niż 4 tys. zł. Do wniosku należy dołączyć 
dokument potwierdzający tytuł praw-

Gminne dotacje na urządzenia  
do zbierania deszczówki

ny do dysponowania nieruchomością. 
Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne 
z udzieleniem dotacji. Dotacja nie bę-
dzie udzielana na urządzenia i materiały 
zakupione przed podpisaniem umowy. 
(zgodę współwłaścicieli) nie będzie udzie-
lana na dofinansowanie inwestycji, dla 
której została już uprzednio udzielona 
dotacja z innego źródła. 

Wnioski można składać w dniach 
24.08.2020 r. – 31.08.2020 r. w Biurze 
Obsługi Klienta Urzędu Gminy Dopie-
wo, ul. Leśna 1c, 62-070 w godzinach 
pracy Urzędu. Datą złożenia wniosku 
jest dzień wpływu wniosku do Biura 

Obsługi Klienta lub za pośrednictwem 
platformy e-puap;

Wszystkich zainteresowanych zachę-
camy do zapoznania się z materiałami, 
które udostępniamy na stronie: dopiewo.
pl, gdzie  znajdują się dokumenty do 
pobrania (w tym formularz wniosku i 
regulamin). W przypadku dodatkowych 
pytań informacji telefonicznej udzie-
lają pracownicy Referatu Planowania 
Przestrzennego i Ochrony Środowiska 
w Urzędzie Gminy Dopiewo: Zbigniew 
Kobiela -  tel. 61 890 63 96 lub Ewa 
Hejwosz - tel. 61 890 63 95.

Zbigniew Kobiela
Fot. Archiwum

Wójt Gminy Dopiewo - Adrian Na-
pierała, wraz z Dyrektor Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Dopiewie - Magdaleną 
Popłońską - Kowalską jako gospoda-
rze terenu, 3 sierpnia 2020 r. podpisali 
„List Intencyjny” dotyczący wieloletniej 
współpracy w ramach projektu „Usługi 
społeczne i opieka medyczna dla miesz-
kańców Wielkopolski”.

- Cieszę się, że w dobie „koronawi-
rusa” udało się rozpocząć tak potrzebny 
projekt. Opieka nad osobami starszymi 
była do niedawna traktowana marginal-
nie. Czas najwyższy wyjść naprzeciw 
problemom osób starszych i chorych. 
W obszarach opieki społecznej musi-
my działać dynamicznie i wspólnie, 
na bazie wymiany międzygminnych 
doświadczeń. W Wielkopolsce przyby-
wa ludności w wieku poprodukcyjnym. 
Jednym ze skutków tego stanu rzeczy 
będzie zwiększenie popytu na różnego 
rodzaju usługi opiekuńcze - mówił na 
otwarciu Wójt Gminy Dopiewo.

Partnerami projektu są Stowarzysze-
nie Wzajemnej Pomocy „Flandria” jako 
lider projektu, Stowarzyszenie „Medy-
cyna Polska” oraz Centermed Poznań.

W inauguracji projektu udział wzięli 
przedstawiciele gmin:

 Gmina Buk - Sekretarz Miasta i Gmi-

Dom Dzienny Opieki Medycznej – otwarty

ny Aleksandra Wawrzyniak, Kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Buku 
Agnieszka Słaby.

 Gmina Dopiewo - Wójt Gminy 
Dopiewo Adrian Napierała, Dyrektor 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie 
Magdalena Popłońska-Kowalska.

 Gmina Kleszczewo - Inspektor ds. 
działalności gospodarczej i funduszy 
unijnych Katarzyna Sznajder-Występska.

 Gmina Kórnik - Burmistrz Miasta 
i Gminy Kórnik Przemysław Pacholski, 
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kórniku Agnieszka Mieloch, Koordy-

nator ds. współpracy międzywydziałowej 
Iwona Pawłowicz Napieralska.

 Gmina Stęszew - Burmistrz Gminy 
Stęszew Włodzimierz Pinczak, Kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie 
Mirosława Walkowiak.

 Gmina Suchy Las - Dyrektor Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie 
Sylwia Malendowska.

Podczas uroczystości przedstawiciele 
gmin podpisali listy intencyjne i zosta-
li oprowadzeni po siedzibie Dziennego 
Domu Opieki Medycznej.

Siedziba DDOM znajduje się przy ul. 
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Innowatorów 8, w Dąbrowie, na tere-
nie Gminy Dopiewo. DDOM to opieka 
stacjonarna dla 25 osób. Dom czynny 
jest od poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 8.00 do16.00. W placówce 
realizowane będą świadczenia medycz-
ne tj: pielęgniarskie, fizjoterapeutyczne, 
psychologiczne, logopedyczne, terapia 
zajęciowa, doradztwo dla opiekunów. 
Pacjenci mogą liczyć na wyżywienie oraz 
transport. Warto zaznaczyć, że wszystkie 
świadczenia w ramach projektu wyko-
nywane będą nieodpłatnie.

Wsparcie przeznaczone jest dla 
osób niesamodzielnych, w tym głównie 
w wieku po 65 roku życia, których stan 
zdrowia nie pozwala na pozostawienie 
wyłącznie pod opieką podstawowej opie-
ki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej, a jednocześnie nie wy-
maga całodobowego nadzoru lekarskiego 

i pielęgniarskiego realizowanego w trybie 
stacjonarnym. Pacjenci przebywający 
w Dziennym Domu Opieki Medycznej 
mogą liczyć na wyżywienie i transport.

Uczestnikiem projektu może być 
osoba mieszkająca na terenie jednej 
z 7 gmin Powiatu 

Poznańskiego (Dopiewo, Suchy Las, 
Kórnik, Kostrzyn, Kleszczewo, Stęszew, 
Buk), która w dniu podpisania dekla-
racji uczestnictwa w projekcie zgłasza 
dobrowolnie chęć udziału w nim oraz 
jest osobą zagrożoną ubóstwem i wy-
kluczeniem społecznym, w tym: osobą 
niesamodzielną i/lub osobą z niepeł-
nosprawnością; lub jest opiekunem 
faktycznym osoby niesamodzielnej i/
lub osoby z niepełnosprawnością (za 
wyjątkiem przyjęcia do DDOM).

Do opieki w DDOM kwalifikowani 
są pacjenci bezpośrednio po przebytej 
hospitalizacji, których stan zdrowia 
wymaga wzmożonej opieki, pacjenci 
u których występuje ryzyko hospitali-
zowania w najbliższym czasie lub którym 
w okresie ostatnich 12-mcy udzielone 
zostały świadczenia z zakresu leczenia 
szpitalnego. Udział w projekcie jest bez-
płatny.

Szczegółowych informacji na temat 
projektu udzielają pracownicy Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Dopiewie. 

Innowa-
cyjny na te-
renie Polski 
projekt za-
kłada zinte-
growanie no-
woczesnych 
r o z w i ą z a ń 
informatycz-
nych tworzą-
cych system 
tele-opieki 
oraz wsparcia 
zespołu spe-
cjalistów dla osób niesamodzielnych i ich 
opiekunów a także usług medycznych 
i opiekuńczych w ramach Dziennego 
Domu Opieki Medycznej.

Celem projektu jest utworzenie 
w okresie 1.04.2020 - 28.02.2023 na 
terenie 7 wspomnianych Gmin Zinte-

growanego Centrum 
Opieki, obejmujące-
go:

Centrum Tele-
opieki i Centrum 
Usług Domowych 
dla 400 osób nie-
s a m o d z i e l n y c h 
w celu świadczenia 
usług opiekuńczych 
i specjalistycznych 
usług opiekuńczych 
uzupełnionych o te-
leopiekę

Dzienny Dom 
Opieki Medycznej 
dla 100 osób niesa-
modzielnych w celu 

świadczenia usług opieki medycznej 
i usług opiekuńczych

Centrum Wsparcia Opiekunów 
Faktycznych w celu udzielenia wspar-
cia w zakresie świadczonej opieki 100 
opiekunom faktycznym

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy 
„Flandria” jest odpowiedzialne za:

Centrum Usług Domowych (rozpo-
czynające działalność od sierpnia 2020) 
oferujące:* Pomoc opiekunów- wizyty 
domowe u uczestników projektu: edu-
kacja i profilaktyka zdrowotna; wsparcie 
psychospołeczne; działania aktywizacyj-
ne; pomoc w poprawie trudnej sytuacji 
życiowej, wynikającej z choroby lub nie-
pełnosprawności; udzielanie informa-
cji i wsparcia w uzyskaniu dostępu do 
funkcjonujących form opieki domowej, 
medycznej itp.* Usługi domowe - dosto-
sowane do potrzeb wsparcie specjalistów 
(opieka pielęgniarska, rehabilitacja fi-
zyczna, wsparcie psychologiczne)

Centrum Wsparcia Opiekunów Fak-
tycznych (rozpoczynające działalność 
od września 2020) – zapewnienie in-
dywidualnych szkoleń i poradnictwa 
w warunkach domowych skierowanych 
do opiekunów osób, korzystających ze 
wsparcia w ramach Zintegrowanego 
Centrum Opieki. Praktyczna pomoc 
i porady w zakresie pielęgnacji osób 

niesamodzielnych oraz dbałości o własne 
bezpieczeństwo podczas opieki. Opie-
kunowie mają możliwość skorzystania 
z pakietu wsparcia tj. wsparcia infor-
macyjnego, wsparcia fizjoterapeuty, 
pielęgniarki, psychologa.

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomo-
cy „Flandria” -  ma swój punkt obsługi 
w budynku OPS przy ul. Konarzewskiej 
12, w Dopiewie.

Stowarzyszenie Medycyna Polska – 
jest odpowiedzialne za:

Centrum Teleopieki (rozpoczynające 
działalność od sierpnia 2020) - Tele-
opieka to forma usługi dająca możli-
wość całodobowego wezwania pomocy 
w sytuacji zagrożenia życia lub zdro-
wia, to również systematyczny kontakt 
z teleopiekunem w celu monitorowania 
stanu zdrowia i sytuacji osoby korzy-
stającej. Uczestnicy projektu otrzymają 
zestawy aparatów telefonicznych i mo-
bilnych guzików bezpieczeństwa (tzw. 
„czerwony guzik”) w postaci wisiorka/
bransoletki, który podopieczni mogą 
mieć stale przy sobie (również w ką-
pieli). Mogą oni nacisnąć guzik w mo-
mencie zagrożenia życia lub zdrowia 
w celu połączenia się z teleopiekunem, 
którego zadaniem będzie ocena sytuacji 
i reakcja pomocowa. Teleopiekunowie 
przeprowadzać będą z beneficjentami, 
min. raz w tyg., rozmowy o charakterze 
kontrolnym, towarzyskim. Uczestnicy 
projektu będą mieli również możliwość 
codziennego kontaktu z teleopiekunami 
podejmowanego z własnej inicjatywy 
(naciskając tzw. „zielony guzik”).

Centermed Poznań - jest odpowie-
dzialny za:

Dzienny Dom Opieki Medycznej - 
DDOM (rozpoczynający działalność od 
sierpnia 2020): - w ramach projektu re-
alizowane będą następujące świadczenia 
medyczne połączone z kontynuacją terapii 
i procesem usprawniania: pielęgniarskie, 
fizjoterapeutyczne, psychologiczne, logo-
pedyczne, terapia zajęciowa, doradztwo 
dla opiekunów.

Projekt „Usługi społeczne i opieka 
medyczna dla mieszkańców Wielko-
polski” współfinansowany przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020

Tekst i fot. Beata Spychała
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informacje gminne

1 września rozpoczynamy kolejny rok 
szkolny. Wiemy już, że będzie to rok pełen 
wyzwań z powodu panującej epidemii ko-
ronawirusa. W minionym roku szkolnym 
od 12 marca byliśmy zmuszeni w szkołach 
i przedszkolach zawiesić stacjonarne za-
jęcia dydaktyczno – wychowawcze, a od 
16 marca także zajęcia opiekuńcze. Od 
25 marca wprowadzony został obowią-
zek prowadzenia nauki zdalnej. Od 25 
maja, przedszkola wznowiły swoją dzia-
łalność. Wprowadzono również zajęcia 
opiekuńczo wychowawcze dla uczniów 
klas I – III. Uczniowie klas ósmych mogli 
korzystać od tego czasu z bezpośrednich 
konsultacji z nauczycielami, pozostali 
uczniowie od 1 czerwca. Zdobywaliśmy 
nowe doświadczenia w komunikacji zdal-

Nowy rok szkolny w rygorze sanitarnym
nej wykorzystując komputery, internet i 
oprogramowanie. Przesunęliśmy naszą 
szkolną codzienność na nowe tory. 

We wtorek 1 września inauguruje-
my kolejny rok szkolny – 2020 / 2021. 
Wszelkie informacje dotyczące  jego roz-
poczęcia znajdziecie Państwo na stronach 
internetowych szkół. Dostępne są również 
dla rodziców poprzez iDziennik. W śro-
dę 2 września rozpoczniemy nauczanie 
w modelu tradycyjnym (wariant A), w 
rygorze sanitarnym opracowanym przez 
MEN, Głównego Inspektora Sanitarnego 
i Ministerstwo Zdrowia. Poprzez strony 
internetowe szkół  można zapoznać się 
z wewnętrznymi regulaminami i pro-
cedurami obowiązującymi w placówek. 
Przygotowani będziemy również do 

ewentualnego zastosowania modelu 
edukacji hybrydowej (wariant B), jak i 
znanej już nam edukacji zdalnej (wariant 
C). Wszystko jednak zależ od nas, od 
tego czy będziemy jako społeczeństwo 
przestrzegać zasad zapobiegających roz-
przestrzenianiu się wirusa SARS COV 2.

W nowym roku szkolnym życzymy 
wszystkim przedszkolakom, uczniom, 
nauczycielom, rodzicom i opiekunom 
wytrwałości, otwarcie na nowe wyzwania 
i powrotu do takiej szkoły, jakiej byśmy 
wszyscy chcieli.

Paweł Przepióra
Zastępca Wójta Gminy Dopiewo

Warianty funkcjonowania 
szkół i placówek w okre-
sie pandemii w sytuacji 
wystąpienia terenowego 
zakażenia 

Wariant A – tradycyjna forma 
kształcenia

W szkole funkcjonuje trady-
cyjne kształcenie. Obowiązu-
ją wytyczne GIS, MZ i MEN dla 
szkół i placówek oświatowych. 
W przypadku wystąpienia zagrożenia 
epidemiologicznego dyrektor szkoły, po 
uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowe-
go Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
i za zgodą organu prowadzącego, będzie 

mógł częściowo lub w całości zawiesić 
stacjonarną pracę szkół i placówek. Wów-
czas dopuszczalne będą dwa warianty 
kształcenia: B i C.

Wariant B – mieszana forma 
kształcenia (hybrydowa)

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia 
grupy, grupy wychowawczej, oddziału, 
klasy, etapu edukacyjnego lub całej szko-
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koronawirus

nego. Opinie te, będzie można – z uwagi 
na konieczność podejmowania szybkiej 
decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za 
pomocą maila, telefonu.

Wariant C – kształcenie zdalne
Dyrektor szkoły, placówki podejmuje 

decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonar-
nych na określony czas i wprowadzeniu 
w całej szkole kształcenia na odległość 

ły lub placówki, w zakresie wszystkich 
lub poszczególnych zajęć i prowadzić 
kształcenie na odległość (zdalne). Będzie 
to zależało od sytuacji epidemicznej na 
danym terenie, w danej szkole czy pla-
cówce. Decyzję podejmie dyrektor po 
uzyskaniu zgody organu prowadzącego i 
otrzymaniu pozytywnej opinii Państwo-
wego Powiatowego Inspektora Sanitar-

(edukacji zdalnej). Konieczna będzie w 
tym przypadku zgoda organu prowadzą-
cego i pozytywna opinia Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 
Minister Edukacji Narodowej nie wy-
klucza możliwości ograniczenia zajęć 
w szkołach na terenie kraju.

MEN

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

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

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

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

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

Gminny Ośrodek Sportu  
i Rekreacji w Dopiewie  
61 814 82 62

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Dopiewie 61 814 80 20

Zakład Usług Komunalnych  
w Dopiewie 61 814 82 31 

Spółka Wodna w Dopiewie
607 032 085

Pogotowie ratunkowe 999
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie gazowe 992

Telefon Antysmogowy
722 323 362

Pomoc doraźna (18:00-6:00) 
61 863 87 60
Centrum Medyczne  
Dąbrówka:   535 404 099
Przychodnia Zespół Lekarzy  
Rodzinnych  
w Dopiewie:  61 814 83 21
Przychodnia Bonus  
w Skórzewie: 61 814 36 25
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Rozmowa z Elżbietą Zapłatą – 
Szwedziak, Dyrektorem Szkoły 
Podstawowej im. Astrid Lingdren 
w Dąbrowie.

W jaki sposób epidemia wpłynęła 
na reorganizację szkoły?

- Mam nadzieję, że w końcu korona-
wirus odpuści i wróci do szkół  normal-
ność. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z 
tego, że szkoła już nigdy nie będzie taka 
sama. Inaczej będziemy na przykład 
patrzeć na objawy kataru i grypy u 
dzieci. Tym, co z pewnością zostanie nam 
z okresu epidemii, będzie uwaga, jaką 
będziemy poświęcać bezpieczeństwu.

To znaczy…
- Przerwy będą zorganizowane 

tak, żeby mniej uczniów jednocześnie 
przebywało na boisku.

Czy przerwy dla różnych klas będą 
rozpoczynały się i kończyły o różnej 
porze?

- Tak. W ten sposób możemy unik-
nąć zbyt dużego zagęszczenia uczniów 
na przerwie. Podczas, gdy część dzieci 
uczących się w naszej szkole będzie mia-
ła przerwę, część będzie na lekcji. Do 
pilnowania uczniów podczas przerw 
będziemy starali się zaangażować 
więcej nauczycieli. Boisko podzielimy 
na rewiry i sektory. Lekcje będą od-
bywały się według zmodyfikowanego 
harmonogramu, w którym zostaną 
wprowadzone przesunięcia czasowe.  

Szkoła w Dąbrowie po rozbudowie 
zyskuje na popularności wśród miesz-
kańców. Czy liczba uczniów w szkole to 
problem?

- To nie problem, ale w związku z 
zagrożeniem koronawirusem to wyzwa-
nie. Obecnie mamy ponad 300 uczniów 
i tendencja jest wzrostowa.  W ubiegłym 
roku szkoła zyskała salę gimnastycz-
ną. Dzięki nowoczesnej bazie, rodzice 
chętniej decydują się na wysłanie dzieci 
do naszej placówki. Są zainteresowani 
tym, żeby dzieci uczyły się na miejscu, w 

Szkoła nie będzie już taka sama

Dąbrowie. Wcześniej niektórzy rodzice 
dowozili dzieci do szkół poznańskich.

Czego jeszcze nauczyła się Pani szkoła 
przez doświadczenie pandemii?

- Nauczyliśmy się kreatywności i  
obowiązkowości. Mam tu na myśli  całą 
skupioną wokół szkoły społeczność. Nie 
tylko nauczycieli i uczniów, ale także 
rodziców i dziadków. Nauczyciele 
dwoili się i troili, żeby nie był to dla 
uczniów czas stracony. Nauczyciele od 
wychowania fizycznego przekazywali 
na przykład ćwiczenia do wykonania i 
nagrania,  co angażowało całe  rodziny. 
Miała także miejsce wymiana przepi-
sów kulinarnych, która angażowała: 
nauczycieli, dzieci, rodziców. Dzieci 
nagrywały: filmy, piosenki, pisały i 
recytowały rymowanki o pandemii.  
Nauczyły się kontaktów i zwrotów 
grzecznościowych. W młodszych kla-
sach rodzice musieli wesprzeć dzieci 
w nauce, w korzystaniu z komputera i 
internetu. Pod wpływem pandemii uak-
tualniony został np. dziennik Librus o 
funkcje do kontaktu. Wykorzystujemy 
aplikacje: Teams, Live Webenary, Google 
365. Dzięki temu doświadczeniu dowie-
dzieliśmy się, że poradzimy sobie, gdyby 
przyszłość była mniej optymistyczna 
niż sobie wyobrażamy to teraz. Musimy 
być gotowi  na różne scenariusze. 

Czy wystarczyło laptopów do wypo-
życzenia tym, którzy ich potrzebowali?

- Rodzinom, które tego potrzebo-
wały, wypożyczaliśmy 8 szkolnych 
laptopów z pracowni informatycznej 
i 1 gminny. Szkoły i przedszkola w Gmi-
nie Dopiewo są bardzo dobrze przy-
gotowane. Są dobrze zaopatrzone  w 
sprzęty, zawsze mieliśmy do nich dostęp 
i może dlatego łatwiej nam było przejść 
na scenariusz online.

Jak zorganizowana była nauka?
- Lekcje były zdalne, odbywały się 

od 9:00 do 12:15 i trwały 25 min. Mu-
sieliśmy pamiętać o higienie – długości 

pracy przy komputerze. Jak uruchomio-
na została w szkole opieka, przychodzi-
ło do świetlicy jedynie 8 dzieci. Kiedy 
wprowadzaliśmy w szkole konsultacje, 
jeden z rodziców wyposażył nas w 40 
przyłbic. 

Jak w  Pani szkole wyglądało zakoń-
czenie roku szkolnego? 

- Było rozłożone na godziny. Na 
boisku były ławki, które regularnie i 
dokładnie dezynfekowaliśmy.  Zamiast 
2 godzin trwało 8 godzin. Od ostatniej 
wizyty dzieci w szkole minęło sporo 
czasu. Dzieci były stęsknione za kolegami 
i nauczycielami, ale i zadowolone że 
mogły się ze sobą spotkać. Brakowało 
im nie tyle szkoły, ale przede wszystkim 
towarzystwa.

Czy Pani szkoła posiada odpowiednie 
środki i narzędzia do przeciwdziałania 
epidemii?

- Kupiliśmy ozonator, lampę do nisz-
czenia wirusów, pralkę i suszarkę. Te 
inwestycje są następstwem doświad-
czeń. Wcześniej kupiliśmy zmywarkę, 
ale zastanawiamy się teraz nad na-
czyniami jednorazowymi, ze względu 
na bezpieczeństwo. Epidemii nikt w 
budżecie nie zaplanował, a wydatki 
są spore, zarówno dla gminy jako or-
ganu prowadzącego, jak i dla szkoły. 
Nie wiadomo, jak długo będziemy sto-
sować środki do odkażania rąk, czy i w 
jakim zakresie będą w użyciu maseczki 
i przyłbice. 

Czy po pandemii nastąpi odwrót od 
narzędzi online?

- Część spotkań będzie możne orga-
nizować w ten sposób nadal. Mam tu 
na myśli  niektóre rady pedagogiczne 
i zajęcia wyrównawcze, a także lekcje 
dla uczniów dłużej przebywających na 
zwolnieniu lekarskim.

Podobno podczas lock down’u wysłała 
Pani listy do wszystkich dzieci? 

- List ode mnie otrzymało każde 
dziecko, każdy nasz uczeń. Było w 
nich zadanie, polegające na wysłaniu 
odpowiedzi na ten list. Uczniowie mieli 
napisać, czego im brakowało  „w szkole 
bez szkoły”.  Otrzymaliśmy około 150 
odpowiedzi, więcej niż się spodziewa-
liśmy. Klasy rywalizowały ze sobą na 
ilość. Były to listy pisane samodzielnie 
lub z udziałem rodziców.  Przy okazji  
dowiedzieliśmy się, jakie nasze dzieci 
mają pasje, jakie robią błędy. Pamiętam, 
że w jednym z listów było napisane: 
„Szkoło wpuść już nas do siebie!”.

Rozmawiał: Adam Mendrala
Fot. A. Mendrala

sierpień 2020 17



oświata

,,Jeśli szanujemy dziecko i podąża-
my za jego możliwościami to może ono 
zrobić więcej, niż od niego oczekujemy, a 
wszystko co dziecko potrafi – nauczycie-
lowi zrobić nie wolno” - Helen Parkhurst

 Te proste lecz niezwykłe słowa były 
dla nas inspiracją do zrobienia pierw-
szego kroku, by podążyć nową drogą 
ku niezwykłej edukacji – edukacji we-
dług Planu Daltońskiego. Od września 
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w 
Więckowicach rozpocznie się realizacja 
innowacji. Jesteśmy niezwykle dumni 
z tego, że udało nam się dołączyć do 
grona placówek, które są objęte opieką 
Polskiego Stowarzyszenia  Dalton.

Dlaczego Pedagogika Planu Daltoń-
skiego?

Każde   dziecko   jest   inne,   ma   
odmienne   potrzeby   i   indywidual-
ną   drogę   rozwoju, dlatego też przed 
nauczycielami stoi trudne zadanie: Jak 
zorganizować proces edukacyjny, aby 
sprostać tym   wymaganiom i  dać każ-
demu dziecku szansę na własny rozwój?  
Koncepcja edukacji daltońskiej stwarza 
właśnie takie możliwości. Jest odpowie-
dzią na potrzeby rozwojowe i eduka-

W drodze do niezwykłej edukacji

cyjne młodszych dzieci oraz starszych 
uczniów. Każdy uczeń dzięki realizacji 
koncepcji Planu Daltońskiego rozbudza 
swoje zainteresowania, staje się bardziej 
kreatywny i twórczy. 

W dzisiejszych czasach dzieci nie chcą 
tylko siedzieć w ławce i być biernym od-
biorcą przekazywanych przez nauczyciela 
treści, oczekują powierzania im zadań, 
których wykonanie będzie możliwe w 
ich własnym tempie, bez przymusu, 
zgodnie z ich możliwościami i predys-
pozycjami. Chcą być integralną częścią 
procesu edukacyjnego i współdecydować 
o formach i metodach realizacji zajęć. 
Dzieci potrzebują działań kreatywnych, 
a nie odtwórczych. Działając w grupie i 
współpracując z innymi, łatwiej jest zro-
zumieć nawet najtrudniejsze zagadnienia. 
Dzięki temu szybciej i łatwiej się uczą, 
a zajęcia stają się bardziej atrakcyjne. 
Tak organizowany proces edukacyjny 
zapewne przyczyni się w przyszłości do 
osiągnięcia sukcesu tych młodych ludzi.

Plan Daltoński to idea, wspaniały 
sposób myślenia o nauczaniu, wycho-
waniu, o roli ucznia i nauczyciela w 
procesie edukacyjnym. Założenia planu 
daltońskiego są współczesną odpowie-
dzią na oczekiwania i potrzeby dzieci i 
młodzieży. Ważne są tu podejmowane 
działania, narzędzia, jakich się używa i 
cele, jakie chce nauczyciel i uczeń osią-
gnąć. Edukacja daltońska opiera się na 
czterech filarach: samodzielności, od-
powiedzialności, refleksji i współpracy. 
Helen Parkhurst uważała, że wśród naj-
ważniejszych celów edukacyjnych na-
leży uwzględnić wolność, współpracę i 
samodzielność.

Dla nas te cele również są istotne, 
dlatego też ZSP Więckowice zacznie swoją 
wielką przygodę z Planem Daltońskim.

Adrianna Wojciechowska
Fot. Arch. ZSP Więckowice
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Jak co roku, wraz z rozpoczęciem 
roku szkolnego, zmianie ulegają rozkła-
dy jazdy w komunikacji publicznej na 
terenie Gminy Dopiewo. Przypominamy, 
że zawsze warto sprawdzać bieżące roz-
kłady jazdy na stronie dopiewo.pl roz-
klady-jazdy, a w przypadku transportu 
kolejowego i transportu autobusowego 
PKS odpowiednio na stronach rozklad-
-pkp.pl lub pks.poznan.pl/rozklad-jazdy.  

Od wybuchu pandemii koronowirusa 
pewnym problemem dla mieszkańców 
Gminy Dopiewo pozostaje brak możli-
wości zakupu u kierowcy biletu autobu-
sowego w komunikacji ZTM (linie 703, 
705, 716, 727, 729, 804). Niedogodność ta 
wynika z przyjętych przez przewoźników 
na tych liniach standardów sanitarnych. 
Na terenie Gminy Dopiewo można kupić 
bilet papierowy w kasach dworcowych 
PKP w Palędziu i w Dopiewie oraz w 
Punkcie Sprzedaży Biletów w Dopiewie 
na ul. Poznańskiej 12 (Biuro kredytowe 
vis a vis sklepu Lewiatan), a także w 
biletomatach zamontowanych w auto-
busach MPK Poznań obsługujących linię 
727. Można też skorzystać z aplikacji 
moBILET i innych. Szerzej na ten temat 
piszemy w następnym artykule. 

Od nocy z 4 na 5 września zajdą 

Komunikacja publiczna od 1 września
zmiany w kursach autobusowej komu-
nikacji nocnej. Dotychczasowe nocne 
kursy linii 727 na trasie Dopiewo - Ła-
wica (skomunikowane dalej z linią 242), 
zostaną zastąpione kursami nowej linii 
257 na trasie Dopiewo-Junikowo (sko-
munikowanej dalej z linią 251). Częstość 
kursów i przebieg linii na terenie Gminy 
Dopiewo nie ulegnie zmianie. Zaletami 
nowego rozwiązania są: skrócony czas 
przejazdu z Dopiewa do Ronda Kaponie-
ry (nawet 20 minut); bezpieczny punkt 
przesiadkowy – dworzec autobusowy 
na Junikowie jest oświetlony, posiada 
monitoring oraz nocną ochronę, podczas 
gdy przystanek Ławica jest oddalony 
od głównych ciągów komunikacyjnych i 
opustoszały w nocy; czytelne oznaczenie 
linii nocnej.

W komunikacji kolejowej z Pozna-
niem zwiększy się ilość połączeń. Od 30 
sierpnia br. będzie dodatkowy pociąg o 
godzinie 6.41 z Dopiewa do Poznania. 
Dodatkowo w godzinach szczytu po-
południowego uruchomiony zostanie 
dodatkowy kurs z Poznania, co wraz 
z przesunięciami terminów odjazdów 
innych pociągów, spowoduje, że znik-
nie dziś występująca półtora godzinna 
przerwa w kursach pociągów pomiędzy 

16.32 a 18.11.
Pozostałe zmiany w komunikacji 

publicznej wprowadzone z dniem 1 
września to:

Na liniach 703/705 - przywrócenie 
częstszej ilości kursów (jak przed wa-
kacjami)

Na linii 727 - przywrócone zostanie 
kursowanie autobusu przegubowego w 
dni robocze.

Na linii 729 - korekta godzin od-
jazdów z przystanków początkowych 
w dni robocze, soboty i święta. Przy-
wrócenie dodatkowych kursów o go-
dzinie 6:40 i 16:30 z Dopiewa oraz 
7:55, 15:25 i 17:40 z Ogrodów. Rano 
między godziną 6 a 7 autobus będzie 
kursował do Poznania co 20 minut, na-
tomiast popołudniu kursy z Ogrodów 
będą wykonywane co 30-35 minut. 
Powrót zwieszonych na okres wakacyj-
nych kursów linii 729,

Dostosowanie rozkładów jazdy linii 
wewnątrzgminnych do rozkładów jazdy 
pociągów i linii autobusowych obsługi-
wanych przez ZTM

Paweł Przepióra 
Zastępca Wójta Gminy Dopiewo

Przypominamy, że w związku z sy-
tuacją epidemiologiczną zawieszona jest 
nadal sprzedaż biletów przez kierowców 
autobusów podmiejskich ZTM na liniach 
703, 705, 716,  727, 729 i 804. 

Odpowiadając na liczne pyta-
nia mieszkańców Gminy, publikujemy 
informator dot. możliwości zakupów 
biletów w alternatywny sposób:
1. Punkty Sprzedaży Biletów (Dopiewo)

są to placówki handlowe, najczęściej 
kioski i sklepy, w których można kupić 
lub przedłużyć bilety okresowe na sieć 
oraz doładować tPortmonetkę. Okresowy 
bilet trasowany można przedłużyć w PSB 
wyłącznie na taką samą trasę i ten sam 
okres obowiązywania, jak poprzedni bilet 
trasowany. Punkty sprzedaży biletów 
są oznakowane naklejką „Tu doładujesz 
kartę PEKA”.

Na terenie Gminy Dopiewo Punkt 
Sprzedaży Biletów znajduje się w Biu-
rze Kredytowym, naprzeciw sklepu „Le-
wiatan” przy ul. Poznańska 12. Czynne 
jest od poniedziałku do piątku, w godz. 
9:00 – 16:00. Można w nim płacić za 
bilety wyłącznie gotówką.
2.  Kasy biletowe na dworcach kolejowych 

w Dopiewie i Palędziu
 jednorazowe bilety papierowe ZTM 

można kupić także na stacjach kolejo-
wych w Dopiewie i Palędziu, w godzinach 

Gdzie kupimy bilety autobusowe linii ZTM?

otwarcia kas biletowych:
•  dworzec Dopiewo, dni robocze 6:00-

10:30
•  dworzec Palędzie, dni robocze 6:00-

10:30
3.  Biletomaty mobilne (linia 727)

 jednorazowe bilety czasowe można 
także kupić w biletomatach zamontowa-
nych w autobusach lub tramwajach MPK 
Poznań. Bilet zakupiony w biletomacie 
trzeba skasować. Można także zakupić 
bilet do późniejszego wykorzystania.

Na terenie gminy Dopiewo linię 727 
planowo obsługują autobusy MPK wy-
posażone w biletomaty mobilne, poza 

sytuacjami awaryjnymi.
4.  Punkty Obsługi Klienta ZTM (Gór-

czyn, Junikowo, Ogrody)
 są to punkty prowadzone przez Za-

rząd Transportu Miejskiego w których 
można: doładować kartę PEKA (kupno 
biletów okresowych lub doładowanie 
tPortmonetki), kupić bilety czasowe 
w formie papierowej, złożyć wniosek 
o wydanie imiennej karty PEKA, ode-
brać imienną kartę PEKA, kupić kartę 
PEKA na okaziciela, zapisać uprawnienia 
do przysługujących ulg w transporcie 
publicznym na imiennej karcie PEKA, 
opłacić opłatę dodatkową, uzyskać in-
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formację o aktualnej taryfie, układzie 
komunikacyjnym, systemie PEKA, ob-
jazdach, promocjach.
POK odpowiadające lokalizacją miesz-

kańcom Gminy Dopiewo znajdują 
się m.in.:

• przy trasie linii 703, 705 – dworzec 
autobusowy Górczyn

• przy trasie linii 716, 727 – dworzec 
tramwajowo-autobusowy Junikowo

• przy trasie linii 729, 804 – pętla 
tramwajowa Ogrody

5.  Internet - www.peka.poznan.pl
posiadanie imiennej kartę PEKA 

umożliwia doładowanie karty oraz 

zakup biletów długookresowych po-
przez Internet

po zakupie dokonanym przez Inter-
net należy pamiętać o aktywacji biletu 
w jednym z czytników znajdujących się 
pojazdach, Punktach Obsługi Klienta 
ZTM Poznań oraz budynkach Urzędu 
Miasta Poznania. W tym celu należy 
nacisnąć przycisk „Transfer e-biletu”, 
a następnie włożyć kartę PEKA do kie-
szonki czytnika (kartę można wyjąć z kie-
szonki po pojawieniu się na wyświetlaczu 
czytnika komunikatu, iż doładowano 
bilet). To ważne, ponieważ bez dokonania 
aktywacji bilet jest nieważny. Czynność 
należy powtarzać zawsze po kolejnym 

doładowaniu dokonanym przez Internet.
6.  Aplikacje mobilne

pasażerowie ZTM w Poznaniu mogą 
kupować bilety czasowe przez następu-
jące aplikacje mobilne: mPay, moBILET 
(Mobile Traffic), GoPay, Skaycash, jak-
dojade.pl.
7. Biletomat stacjonarny

ma stanąć do 30 października w 
Skórzewie obok przystanku przy ko-
ściele - jadąc do Poznania.

Uwaga! Jazda bez ważnego biletu 
naraża pasażera na karę pieniężną. 
 

Komunikacja Gminy Dopiewo

292 zdarzenia odnotowali w lipcu 
2020 r. w „Dzienniku Służby” strażnicy 
gminni z Dopiewa. Najwięcej w pierw-
szym miesiącu wakacji było wśród nich 
kontroli porządkowych - 129 (w tym: 
spalanie odpadów, dzikie wysypiska 
śmieci, odbiór odpadów, podłączenia 
posesji do kanalizacja). O połowę mniej 
było kontroli ruchu drogowego – 68 (w 
tym: poprawność parkowania i zajęcia 
pasa drogowego), którym pod względem 

Kronika Straży Gminnej 
liczby przypadków nieco ustępowały 
kontrole bezpieczeństwa - 60 (epidemia, 
obiekty komunalne, miejsca spożywa-
nia alkoholu). Najmniej było interwencji 
związanych ze zwierzętami – 35.                                                                                                           

Wybrane interwencje 
3.07.2020 r. - Pokrzywnica – ogródki 

działkowe ROD II: brak rachunków na 
wywóz nieczystości płynnych, właścicieli 
nieruchomości ukarano mandatami.

9.07.2020 r. – Konarzewo, ul. Kwia-
towa: spożywanie alkoholu w miejscu 
publicznym, sprawców  ukarano man-
datami.

15.07.2020  r. – Gołuski, ul. Wspólna: 
pies wybiegający na sąsiednie ulice z 
terenu posesji, właściciela ukarano 
mandatem.

25.07.2020 r. - Dąbrowa ul. Morelo-
wa: pies wybiegający z posesji na drogę 
pogryzł innego psa, właściciela ukarano 
mandatem.

Tomasz Strugacz, Strażnik Gminny

OSP Palędzie
3.07.2020 r. – Dąbrówka, ul. Mali-

nowa. Zadymienie w sali spor-
towej szkoły podstawowej. 
5.07.2020 r. - Trasa S11 – zjazd 
Dąbrówka. Zderzenie trzech 
samochodów osobowych. 
Trzy osoby poszkodowane. 
8.07.2020 r. – Skórzewo, ul. Po-
rankowa. Usunięcie gniazda os ze 
skrzynki gazowej.

9.07.2020 r. – Dąbrowa, ul. Ogrodo-
wa. Przewrócone drzewo na drogę. 
13.07.2020 r. – Palędzie, ul. Nowa. 
Pomoc ZRM w transporcie pacjenta.

14.07.2020 r. – Palędzie, ul. Pocztowa. 
Usunięcie gniazda os z hali maga-
zynowej.

19.07.2020 r. - Dąbrowa i Dąbrówka. 
Usunięcie gniazd os.

20.07.2020 r. – Dziękujemy za nomina-
cję do #10lovechallenge. W ramach 
akcji wykonaliśmy serce i zbieraliśmy 
pieniądze na operację dla Nadii.

28.07.2020 r. – Dąbrówka, ul. Poznań-
ska. Pożar poszycia leśnego. Spaleniu 
uległo około 20m² ściółki.

31.07.2020 r. – Glinki. Usunięcie gniazda 
szerszeni z budynku mieszkalnego.

Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej

OSP Zakrzewo
1.07.2020 r. – Dąbrówka, las. Pożar 

śmieci.
3.07.2020 r. – Dąbrówka, ul. Malino-

wa. Pożar wentylacji podłogi w sali 
gimnastycznej.

4.07.2020 r. – Skórzewo, ul. Maratońska. 
Usunięcie gniazda os. 

5.07.2020 r. – S11 - 21 km w kierunku Piły. 
Wypadek samochodu osobowego.

7.07.2020 r. – Przeźmierowo, ul. Krań-
cowa. Pożar. 

10.07.2020 r. – Wysogoto-
wo, ul. Grzybowa. Wypadek. 
28.07.2020 r. – Sierosław, droga 307. 
Rozsypane zboże.

28.07.2020 r. – Dąbrówka. Pożar lasu. 
30.07.2020 r. – Dąbrowa. Wadliwe dzia-

łanie systemu przeciwpożarowego 
jednej z firm – fałszywy alarm.

31.07.2020 r. – Sierosław, ul. Leśna. 
Pożar drzewa.
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OPS Dopiewo
2.07.2020 r. – Dopiewo, ul. Po-

lna. Usunięcie gniazda os. 
3.07.2020 r. – Dąbrówka, ul. Ma-
linowa. Pożar wentylacji podłogi w 
sali gimnastycznej.

5.07.2020 r. – Stęszew, ul. Bolesława 
Chrobrego. Pożar warsztatu samo-
chodowego.

6.07.2020 r. – Lusowo – plaża i Jezioro 
Lusowskie. Wstępnie według zgłosze-
nia dzieci w wodzie, po rozpoznaniu 
okazało się że w wyniku wezbranej 
fali nastolatkowie utracili możliwość 
dopłynięcia na rowerku wodnym do 
brzegu. 

17.07.2020 r. – Dopiewo ul. Konarzewska 

/ ul. Łąkowa . Potrącenie rowerzysty 
(dziecka).

21.07.2020 r. – Jednostka wzbogaciła 
się o lampę dalekosiężną do dzia-
łań prowadzonych w nocy - ułatwi 
oświetlenie miejsca akcji. Strażacy 
z OSP Dopiewo dziękują za prezent 
firmie PPHU Transstone – funda-
torowi lampy.

21.07.2020 r. – Żarnowiec. Pomoc policji.
22.07.2020 r. – Pokrzywnica, ul. Le-

śna oraz Dopiewo, ul. Świętojańska. 
Usunięcie gniazd os.

26.07.2020 r. – Konarzewo, ul. Poznań-
ska. Pożar nadkola w autobusie pod-
miejskim. 

26.07.2020 r. – Konarzewo, ul. Kościelna. 

Powalone drzewo na drodze: Kona-
rzewo-Trzcielin 

27.07.2020 r. – Dopiewo, ul. Wyzwolenia 
/ ul. Sportowa. Uszkodzona instala-
cja gazowa w budynku mieszkalno 
- handlowym.

29.07.2020 r. – Konarzewo, ul. Szkol-
na oraz Dopiewo, ul. Pogodna - 
plac zabaw. Usunięcie gniazd os.  
31.07.2020 r. – Sierosław, ul. Leśna. 
Pożar drzewa.

31.07.2020 r. – Dopiewiec, ul. Wierz-
bowa. Usunięcie gniazda szerszeni.

Beata Spychała,  
fot. OSP Dopiewo, OSP Palędzie

Komisariat Policji w Dopiewie od-
notował w lipcu 2020 r. następujące 
wydarzenia:

Nietrzeźwi kierujący
- 19.07.2020 r. – Dopiewo – 0.44 mg/l,
- 27.07.2020 r. – Konarzewo - 0.23 mg/l,

Kronika policyjna  
- 29.07.2020 r. – Zakrzewo – 1,19 mg/l.

Kradzieże
- 07.07.2020 r. – Dabrówka: kradzież 

pojazdu Mercedes E250 coupe, 
- 11.07.2020 r. – Gołuski: kradzież z 

terenu budowy, 

- 17.07.2020 r. – Dąbrówka: kradzież z 
włamaniem, 

- 21.07.2020 r.– Dopiewiec: kradzież z 
terenu budowy, 

- 23.07.2020 r. – Skórzewo: kradzież 
filtra DPF. 

st. asp. Przemysław Waliński, Kie-
rownik Ogniwa Prewencji  

w Komisariacie Policji w Dopiewie

Podajemy dane kontaktowe dzielni-
cowych Komisariatu Policji w Dopiewie 
i przypominamy rejony, które im pod-
legają. Warto je zachować i skorzystać 
z nich w razie potrzeby.

1. sierż. szt. Mateusz Maćkowiak, re-
jon nr PO-POZ-0972-720W, tel. kom. 
786-936-083

Miejscowości: Dopiewo, Fiałkowo, 
Zborowo, Więckowice, Drwęsa

2. sierż. szt. Mateusz Maćkowiak, 
rejon nr PO-POZ-0972-721W, tel. kom. 
786-936-080

Miejscowości: Dopiewiec, Konarze-
wo, Trzcielin, Lisówki, Joanka, Glinki, 
Podłoziny

3. st. sierż. Marcin Kąkolewski, re-
jon nr PO-POZ-0972-722W, tel. kom. 
519-064-729

Zgłoś sprawę dzielnicowemu
Miejscowości: Palędzie, Gołuski, 

Pokrzywnica, Zakrzewo
4. sierż. szt. Marta Juś, rejon nr PO-

POZ-0972-723W, tel. kom. 519-064-723
Miejscowości: Dąbrowa, Skórzewo - 

ul. Aroniowa, Brzoskwiniowa, Cedrowa, 
Czereśniowa, Cisowa, Dębowa, Gruszo-
wa, Jabłoniowa, Jaworowa, Kolejowa (nr 
parzyste), Koszykarska, Leszczynowa, 
Lipowa, Łyżwiarska, Malwowa, Mara-
tońska, Mieczykowa, Morelowa, Niecała, 
Olimpijska, Orzechowa, Piłkarska, Po-
znańska (nr parzyste od nr 70), Przylesie, 
Sadowa, Sportowa, Szarotkowa, Szkolna, 
Wioślarska, Żeglarska  

5. st. sierż. Dawid Woroch, rejon 
nr PO-POZ-0972-724W, tel. kom. 519-
064-730

Miejscowości: Dąbrówka: ul. Aka-

cjowa, Brzozowa, Bukowa, Cedrowa, 
Cisowa, Cyprysowa, Daglezjowa, Dę-
bowa, Głogowa, Jałowcowa, Jarzębino-
wa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, 
Jodłowa, Kalinowa, Kasztanowa, Lesz-
czynowa, Limbowa, Magnoliowa, Ma-
linowa, Modrzewiowa, Nad Potokiem, 
Oliwna, Olszynowa, Parkowa, Platanowa, 
Poznańska (nr parzyste)

Skórzewo: ul. Biedronki, Dobra, 
Działkowa, Kozierowskiego, Krótka, 
Miła, Morwowa, Motylka, Pasikonika, 
Poznańska (od nr 2 do nr 70), Różana, 
Rzemieślnicza, Spółdzielcza, Świerszcza, 
Świetlika, Trzmiela, Ważki, Wąska, Wi-
śniowa, Wspólna, Zacisze, Zakręt, Żuczka

6. sierż. szt. Jarosław Traczykowski, 
rejon nr PO-POZ-0972-725W, tel. kom. 
519-064-665

Miejscowości: Dąbrówka: ul. Aza-
liowa, Berłowa, Cesarska, Fortowa, 
Fosowa, Herbowa, Jagiellońska, Kole-
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jowa, Komornicka, Koronna, Królewska, 
Książęca, Lipowa, Palisadowa, Pałacowa, 
Piastowska, Plac Szlaku Bursztynowego, 
Polna, Poznańska (nr nieparzyste), Ry-
cerska, Skarbowa, Zamkowa, Zbrojowa

Skórzewo: ul. Akacjowa, Ananaso-
wa, Batorowska, Bazyliowa, Cytrynowa, 
Daktylowa, Figowa, Grejfrutowa, Borów-
kowa, Botaniczna, Bratnia, Jagodowa, 
Jałowcowa, Jarzębinowa, Jarzynowa, 

Jaśminowa, Jesienna, Kasztanowa, 
Klonowa, Kminkowa, Kokosowa, Ko-
perkowa, Księżycowa, Kwiatowa, Lasko-
wa, Letnia, Lawendowa, Limonkowa, 
Łanowa, Łopianowa, Macierzankowa, 
Malinowa, Mandarynkowa, Miętowa, 
Modrzewiowa, Nad Potokiem, Niziinna, 
Ogrodowa, Oliwkowa, Piękna, Podbia-
łowa, Pogodna, Polna, Porankowa, Po-
ziomkowa, Poznańska (nr nieparzyste), 

Radosna, Różana, Rumiankowa, Runa 
Leśnego, Skórzewska, Słoneczna, Sosno-
wa, Stawna, Strumykowa, Świerkowa, 
Tęczowa, Truskawkowa, Tymiankowa, 
Wakacyjna, Wesoła, Wiosenna, Wrzo-
sowa, Zielna, Złota, Zakręt.

KP w Dopiewie

Zmarł Jerzy Adaszewski, miał 88 
lat (19.08.2020 r.). Od początku lat 60. 
związany był z powstającą wówczas Spół-
ką Wodną do Eksploatacji Wodociągu 
w Dopiewie, w której przez ostatnie 15 
lat pełnił funkcję wiceprzewodniczącego 
zarządu. Wieloletni członek Wielkopol-
skiej Okręgowej Izby Inżynierów Budow-
nictwa, w której przez dwie kadencje 
pełnił funkcję przewodniczącego komisji 
dyscypliny. Był specjalistą od instalacji 
elektrycznych, biegłym sądowym. Działał 
w samorządzie gminnym - był radnym 
w Radzie Gminy Dopiewo II kadencji 
(1994 – 1998).

- Od 2005 r. Jerzy był moim zastępcą 
w dopiewskiej Spółce Wodnej, do której 
należał, jak to się mówi, „od zawsze”. 
Zawsze chętnie służył radą- tym, którzy 
mieli problemy techniczne związane z 
wodą. Wszyscy ceniliśmy Jego doświad-

Jerzy Adaszewski - wspomnienie

czenie. Lubiliśmy też Jego towarzystwo. 
Współpraca z Nim była przyjemnością. 
Będzie nam Go brakowało - wspomina 
Czesław Hetmański, Przewodniczący Za-
rządu Spółki Wodnej do Eksploatacji 
Wodociągu w Dopiewie.

- Dobrze się z Jurkiem znaliśmy. Kom-
petentny, fachowiec branży budowlanej 
i elektrycznej. Lubił dyskutować. Jako 
radny miał pragmatyczne podejście do 
zadań. Byłem wtedy kierownikiem Refe-
ratu Planowania Przestrzennego w Urzę-
dzie Gminy Dopiewo, więc spotykaliśmy 
się dość często na niwie samorządowej. 
Znaliśmy się również ze szkoleń Wielko-
polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 
do której również należałem – wspomina 
Jan Adam Wasielewski.

Z Jerzym Adaszewskim rozmawiali-

śmy 4,5 roku temu, na początku 2016 r. 
przy okazji omawiania spraw Spółki Wod-
nej w Dopiewie. Udzielił wywiadu „Czaso-
wi Dopiewa”. Nasz rozmówca opowiedział 
nam wówczas nie tylko o działalności 
i planach Spółki, ale także o długolet-
nich związkach swojej rodziny z Gminą 
Dopiewo. Oto fragment tej wypowiedzi: 
- Moja rodzina jest związana z Dopiewem 
od pokoleń. Dom, w którym mieszkam, 
zbudował mój dziadek w 1904 r. W okresie 
okupacji przejęli go Niemcy, potem - wła-
dza ludowa, pozostawiając mojej rodzinie 
dwa pokoje na piętrze. Moja babcia  od-
zyskała go w pełni  w 1993 r. Wcześniej 
mieściła się w nim Gromadzka Rada 
Narodowa, Bank Spółdzielczy, Urząd 
Gminy, Archiwum i Ośrodek Zdrowia.

Tekst i fot. Adam Mendrala

Potrójne Święto Czwartą rocznicę nadania i poświę-
cenia Sztandaru Sołtysów Gminy Do-
piewo uczcili 15 sierpnia 2020 r.  sołtysi 
i przedstawiciele władz samorządowych 
Gminy Dopiewo, w tym Wójt - Adrian 
Napierała i Przewodniczący Rady Gmi-
ny - Leszek Nowaczyk. Obok sołtysów, 
nie zabrakło mieszkańców, którzy mimo 
pandemii licznie wzięli udział w uroczy-
stej mszy św., odprawionej w kaplicy 
w Dopiewcu. Ze względu na sytuację 
tegorocznym obchodom nie towarzyszył 
tradycyjny festyn.

Co roku inne sołectwo jest gospo-
darzem obchodów.  Dotychczas rolę tę 
pełniły: Konarzewo (inauguracja sztan-
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daru), Dąbrówka, Dopiewo i Skórzewo. 
W tym roku padło na Dopiewiec, któ-
rego sołtys – Mariola Nowak niosła do 
ołtarza kwiaty.  Dlaczego? 15 sierpnia 
przypada święto kościelne Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny, inaczej Mat-
ki Boskiej Zielnej, którą sołtysi Gminy 
Dopiewo wybrali na swoją patronkę. 
Dary do ołtarza nieśli sołtys Więcko-
wic – Anna Kwaśnik i sołtys Dopiewa 
– Tadeusz Bartkowiak, a podziękowania 
czytał sołtys Gołusek – Tadeusz Plenzner.

W poczcie sztandarowym war-
tę pełnili: sołtys Konarzewa - Hanka 
Antkowiak-Janaszak, sołtys Zakrzewa 
- Marian Albin Czekalski i sołtys Dą-
browy - Krzysztof Dorna. Sołecki poczet 
sztandarowy towarzyszy od 2016 r. naj-
ważniejszym wydarzeniom w gminie, 
powiecie i regionie, na które zapraszana 
jest sołecka delegacja.

Wizerunek Matki Boskiej Zielnej, 
wraz z hasłem Bóg – Honor – Ojczyzna, 
zdobi sztandar sołtysów Gminy Dopiewo. 
Na jego drugiej stronie znajduje się herb 
Gminy Dopiewo otoczony nazwami jej 
jedenastu sołectw: Dąbrowy, Dąbrówki, 
Dopiewa, Dopiewca, Gołusek, Kona-
rzewa, Palędzia, Skórzewa, Trzcielina, 
Zakrzewa i Więckowic.

Patriotyczny charakter wydarzenia 
podkreślił wyjątkowy jubileusz - 100-le-
cie Bitwy Warszawskiej, obchodzonej 
uroczyście w całym kraju  jako Święto 
Wojska Polskiego.

O muzyczną oprawę mszy zadbała 
Orkiestra Dęta Gminy Dopiewo.

 
Adam Mendrala, 

fot. Anna Czarnecka, Barba-
ra Plewińska / UG Dopiewo

- Tacy proboszczowie to rzadkość – 
powiedziała Hanka Antkowiak - Ja-
naszak, sołtys Konarzewa. – Ksiądz 
proboszcz dużo dla nas zrobił. Będzie 
go nam brakowało – dodała Mariola 
Nowak, sołtys Dopiewca. – Pamiętam 
dziewięciu proboszczów naszej parafii. 
Ostatnie lata to wyjątkowy okres w jej 
historii – podsumował Tadeusz Plenzler,  
sołtys Gołusek.

- Dzisiaj żegnamy proboszcza, któ-
remu udało się w ciągu 9 lat posługi 
w Konarzewie nie tylko przeprowadzić 
wiele inwestycji zabytkowej świątyni, 
ale także wokół kościoła zintegrować 
społeczność – powiedział Adrian Na-
pierała, wójt gminy Dopiewo, składając 
życzenia ks. Krzysztofowi Różańskie-
mu, w ogrodzie ośrodka rekolekcyjnego 
w Konarzewie, gdzie po mszy kapłan 
zaprosił jej uczestników na wspomnienia 
i poczęstunek.

W pożegnalnej mszy św., która od-
była się w kościele parafialnym 25 lipca 
2020 r., licznie uczestniczyli mieszkańcy 

Pożegnanie proboszcza Konarzewa

okolicznych miejscowości. Oprawili ją 
muzycznie Orkiestra Dęta Gminy Dopie-
wo, Chór Bel Canto i zespół młodzieżowy. 
Obecne były poczty sztandarowe.

Ks. Różański podziękował parafia-
nom, kapłanom, animatorom prowadzą-
cym liczne grupy duszpasterskie i przed-
stawicielom samorządu. – Dziękuję 
władzom samorządowym i sołeckim za 
to, że połączyła nas praca wspólna na 
rzecz lokalnej społeczności, ale i szcze-
ra przyjaźń, którą sobie bardzo cenię. 
Konarzewo było moim pierwszym pro-

bostwem. Jak wiecie zawsze marzyłem 
o wsi i w Konarzewie to moje marzenie 
się spełniło. Kiedy tutaj przyszedłem, 
modliłem się o rozkwit żywego kościo-
ła. Chociaż odbudowaliśmy ten staro-
dawny kościół i wiele radości sprawia 
mi to, że nadaliśmy mu nowy blask, 
najważniejszym moim zadaniem było 
zbudowanie wspólnoty na drodze wia-
ry. Dzisiaj moje oko cieszy ta parafia, 
której bez reszty oddałem 9 lat mojego 
życia. Dziękuję wam wszystkim, którzy 
do kościoła przychodziliście i się w nim 
modliliście. Nawet podczas pandemii 
nie miałem pustego kościoła – mówił 
ze wzruszeniem ks. Krzysztof Różański.

Proboszcz stworzył podatny grunt 
dla licznych grup przykościelnych, 
nadał nowy wymiar uroczystościom 
religijnym, przeprowadził gruntowną 
restaurację kościoła, zadbał o pamięć 
o swoich zasłużonych poprzednikach: 
ks. Janie Laskowskim  i ks. Stanisławie 
Hartliebie, a także o rozwój ośrodka re-
kolekcyjnego. W uznaniu zasług został 
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nagrodzony w 2018 r. Nagrodą Wójta 
Gminy Dopiewo „Dopiewski Filar” w ka-
tegorii „Animator”.

Podczas mszy św. proboszcz wspo-
mniał swoją pierwszą wizytę w Bazylice 
Świętego Piotra sprzed 24 lat, kiedy - 
niewiele widząc - znalazł wśród napisów 
na murach swoje życiowe motto: „Umac-
niaj twych braci”. Wyjaśnił też wpływ 
Matki Boskiej na swoje życie i klęcząc 
naprzeciw  Jej obrazu dokonał aktu po-
nownego zawierzenia.

Wakacje są tradycyjnie okresem 

zmian personalnych w parafiach. Każ-
dy kapłan jest wiecznym pielgrzymem 
i misjonarzem na wzór i podobieństwo 
Jezusa Chrystusa. Ks. Krzysztof Różański 
przechodzi z konarzewskiej parafii św. 
Marcina i św. Piotra w Okowach 1 sierpnia 
do parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej 
Marii Panny na poznańskich Ratajach, 
gdzie również obejmie probostwo.

- Kiedy w ostatnich dniach siada-
łem do biurka, żeby pozostawić moje-
mu następcy najważniejsze, użytecz-
ne informacje, spisałem listę kilkuset 
osób z telefonami, do których można 

się zwrócić w różnych sprawach. To 
budujące. Nawet najlepszy proboszcz 
sam by niczego nie zbudował – wyjaśnił 
proboszcz. - Teraz Pan Bóg przysposobił 
mnie miastu. Chciałbym, żeby nie mówić 
o tym rozstaniu, jak o pożegnaniu, ale 
jak o dziękczynieniu. W końcu Poznań, 
w którym – zdarzało się, że bywałem 7 
razy w tygodniu, będąc tu proboszczem, 
nie leży w Ameryce Południowej. Mam 
nadzieję, że te przyjaźnie będą trwać 
i będziemy się odwiedzać. Bóg zapłać.

Tekst i fot. Adam Mendrala

Zmiany personalne w archidiecezji 
poznańskiej wyjątkowo boleśnie dotknęły 
w tym roku Parafię Konarzewo. Probosz-
cza ks. Krzysztofa Różańskiego, który w 
parafii posługiwał od 2011 r., zastąpił ks. 
Marek Jański - dotychczasowy proboszcz 
z Boruszyna koło Czarnkowa.

Informacja podana w kościele 22 
kwietnia była ciosem dla wielu para-
fian. Ks. Krzysztof Różański posługiwał 
w naszej parafii od wielu lat i zdążył 
poznać mieszkańców, nawiązać wiele 
relacji wręcz przyjacielskich. Służył 
pomocą i dobrym słowem, integrował 
wiernych wokół wielu inicjatyw i w pełni 
wkomponował się w środowisko Kona-
rzewa. Stał się „naszym proboszczem”, 
który w ciągu prawie dekady przyjął do 
wspólnoty kościoła setki dzieci, odprowa-

Trudne rozstania w parafii Konarzewo
dził na miejsce spoczynku setki naszych 
mieszkańców i pobłogosławił dziesiątkom 
konarzewskich małżeństw. Wielu z nas 
ma z proboszczem Krzysztofem prywatne 
wspomnienia i zdjęcia, które pozostaną 
w rodzinnych albumach. 

Ks. Krzysztof Różański przyszedł do 
naszej parafii w 2011 r. zastępując równie 
szanowanego ks. Daniela Litkowskie-
go. Wprowadzenie nowego proboszcza 
nastąpiło w przeddzień 375. rocznicy 
konsekracji kościoła - 1 sierpnia 2011 
r. Świątynia stała się jego „oczkiem w 
głowie” nowego proboszcza. Przez 9 lat 
proboszczowskiej posługi podjął wiele 
prac inwestycyjnych w kościele, których 
wartość można szacować w milionach 
złotych. Gruntowna renowacja wnętrz, 
restauracja ołtarzy, ambony i innych 

zabytkowych elementów wyposażenia, 
przebudowa przykościelnego muru wraz 
z posadowieniem nowych bram, to tylko 
niektóre z licznych inicjatyw inwestycyj-
nych, które udało się zrealizować. Warto 
zaznaczyć, że na wiele z nich pozyska-
no fundusze zewnętrzne, z budżetów 
gminy i powiatu oraz ministerstwa. 
Prace remontowo-budowlane objęły 
także konarzewski cmentarz i ośrodek 
rekolekcyjny.

Proboszcz prowadził szeroko zakro-
joną działalność społeczną, integrując 
wokół parafii wiele środowisk. Odżyła 
działalność parafialnych grup duszpa-
sterskich i formacji oraz pojawiły się nowe 
inicjatywy (m.in. Cafe Mama, Parafial-
ne Jerycho Różańcowe, Bal Wszystkich 
Świętych). W trudnym czasie, gdy wiele 
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środowisk krytykuje działania kościoła, 
ks. Krzysztof przypominał nam najważ-
niejsze wartości, wskazywał drogę, głosił 
naukę kościoła z odwagą i konsekwencją. 

Ważną częścią działalności kona-
rzewskiego proboszcza było integrowanie 
środowiska parafialnego. Regularnie od-
bywały się letnie spotkania przy ogni-
sku z okazji parafialnych dożynek lub 
rozpoczęcia wakacji. W 2016 r. wspólnie 
świętowaliśmy 1700. rocznicę urodzin 
patrona naszej parafii - św. Marcina. 
Integracja wiernych i zbliżenie nauki 
kościoła do ludzi następowało także po-
przez plenerowe wydarzenia religijne, 
które gromadziły rzesze zaangażowa-
nych parafian (np. inscenizacja Niedzieli 
Palmowej, Orszaki Trzech Króli, Droga 
Krzyżowa ulicami Konarzewa). O wielu 
tych wydarzeniach informowały gminne 
media. 

Za swoje zasługi dla rozwoju parafii i 
integracji społeczności Gminy Dopiewo, 
w 2018 r. ks. Krzysztof Różański otrzy-
mał Nagrodę Wójta Gminy - Dopiewski 
Filar w kategorii Animator. W wywiadzie 
dla gminnych mediów powiedział, że 
zawsze chciał być proboszczem wiejskiej 

parafii … - to marzenie zrealizowało się 
w Konarzewie. Teraz czekają na niego 
zupełnie nowe wyzwania w parafii pw. 
Nawiedzenia NMP na poznańskich 
Ratajach. 

Ksiądz Krzysztof pozostawia po so-
bie wielkie dzieło, materialne i ducho-
we. Tymi dziewięcioma latami zapisał 
piękne karty historii wiekowej parafii 
konarzewskiej, nawiązując do tradycji 
swoich wielkich poprzedników, o któ-
rych kultywowanie pamięci tak dbał. 
Proboszcza Różańskiego zapamiętamy 
jako człowieka i duszpasterza, który nie 
bał się podejmować trudnych i niepo-
pularnych decyzji, których ciężar od-
powiedzialności zawsze brał na siebie. 
To znakomity organizator, nowoczesny 
w działaniu ale jednocześnie ceniący 
wartości i odważny kapłan, którego z 
wielkim żalem przyjdzie nam żegnać. 

Niestety, to nie jedyne pożegnanie 
w parafii konarzewskiej tego lata. Miej-
sce posługi zmienia także ks. Tomasz 
Rogoziński, który od 2016 r. służył po-
mocą duszpasterską w naszej parafii. 
Ks. Tomasz z pełnym zaangażowaniem 
uczestniczył w życiu parafialnym. Już 

tradycją stało się, że wcielał się w rolę 
jednego z królów podczas styczniowego 
Orszaku Trzech Króli. Szczególnie zaś za-
pisał się w pamięci pensjonariuszy Domu 
Pomocy Społecznej w Lisówkach, gdzie 
był kapelanem. Razem z proboszczem 
tworzyli udany duet, który prowadził 
społeczność parafii konarzewskiej przez 
wzniosłe chwile Nawiedzenia Obrazu 
Jasnogórskiego, ale też chwile smutku i 
zadumy. Bolesne pożegnania rodzą wiele 
pytań, o sens zmian duszpasterskich w 
archidiecezji poznańskiej, które zawsze 
zapowiadane są przez arcybiskupa jako 
przejaw troski o wiernych i wspólnotę 
Kościoła. 

Na początku sierpnia powitaliśmy w 
parafii nowego proboszcza - ks. Marka 
Jańskiego i czekamy na drugiego ka-
płana. Mając w pamięci dokonania ks. 
Krzysztofa i ks. Tomasza, życzymy no-
wym duszpasterzom kontynuacji tego 
dzieła i wielu sukcesów. 

Paweł Jazy
Radny Gminy Dopiewo

Czcigodny Księże Proboszczu,
My mieszkańcy Konarzewa, otrzy-

maliśmy wielką łaskę od Boga, że mo-
gliśmy się cieszyć przez 9 lat Twoją 
posługą duszpasterską. Dziękujemy 
za świadectwo wiary, za stworzenie 
wspólnoty i wszystko, co uczynił Ksiądz 
dla naszych serc i dla Boga. Pokazałeś 
nam, jak ważna jest codzienna modlitwa 
i poprowadziłeś z hasłem „Z Maryją w 
nowe czasy”. Nauczyłeś nas szanować 
tradycję i historię. 

Życzymy, by Księdza życie było ży-
wym głosem Ewangelii i wymownym 
świadectwem prymatu Boga oraz świa-

Podziękowania
dectwem miłości. Niech Najświętsza 
Maryja Panna otacza Księdza matczyną 
miłością i opieką oraz niech wyprasza 
u Syna wszelkie łaski i siły potrzebne w 
prowadzeniu nowej parafii i głoszenie 
Słowa Bożego.

- Z najserdeczniejszymi życzeniami  
Sołtys, Rada Sołecka oraz Mieszkańcy 
Konarzewa. 

***
Mieszkańcy Dopiewca żegnają z wiel-

kim żalem i bólem wspaniałego człowieka 
i proboszcza Parafii Konarzewskiej – ks. 
Krzysztofa Różańskiego, który przez 9 

lat angażował się bez reszty w życie du-
chowe i społeczne naszej parafii.

Zapamiętamy Księdza jako Pro-
boszcza Odnowiciela, który z pasją i 
poczuciem piękna odnowił nasz kościół 
parafialny i ośrodek oazowy. Są one te-
raz chlubą i dumą wszystkich parafian.

Ksiądz Tomek również przechodzi 
do innej parafii. Życzymy Księdzu, aby 
Bóg postawił na Jego drodze samych 
życzliwych ludzi, pragnących być coraz 
bliżej Boga. Księże Tomku za życzliwość 
i bardzo pouczające kazania w kaplicy 
naszej w Dopiewcu – dziękujemy.

- Sołtys, Rada Sołecka oraz 
Mieszkańcy Dopiewca

- Ten zwierzyniec może ksiądz wziąć 
ze sobą  – usłyszałem od Księdza Ar-
cybiskupa Stanisława Gądeckiego, gdy 

Osiołki nowego proboszcza
zapadła decyzja o 
mojej przeprowadzce 
do kolejnej parafii – 
mówi ks. Marek Jań-
ski, nowy proboszcz 
Parafii w Konarze-
wie, która niedawno 
zyskała niezwykłych 
mieszkańców. Życie 
duchownego jest 
ciągłą wędrówką. 
Razem z księdzem 
do Gminy Dopiewo 
przywędrowały dwa 
sympatyczne osiołki 
- Borus i Wacek, trzy 

koty - Bolek, Tola i Stefan oraz pies Kinia.
- Chrześcijan powinno cechować 

umiarkowanie, skromność i szacunek 
dla innych – te słowa papież Franciszek 
kierował do wiernych, przypominając 
o tej prostej zasadzie. Miłość do ludzi 
i zwierząt jest świadectwem człowie-
czeństwa, sposobem ukazywania, że Bóg 
opiekuje się każdą pojedynczą istotą, 
bez wyjątków – tłumaczy ks. Marek.

Marek Jański jest księdzem od 23 
lat. Gdy powiedział arcybiskupowi, że 
z proboszczem parafii w Konarzewie, 
którego ma być następcą, zna się  ze 
święceń, usłyszał, że będzie w kościele 
ten sam Duch. 

- Musze trochę czasu poświęcić na 
poznanie mieszkańców Konarzewa, dla 
mnie jako proboszcza kontakt z drugim 
człowiekiem jest najważniejszy. Poprzez 
rozmowy można poznać ludzkie potrzeby 
i opinie. Spotykając się ze mną, parafianie 
mają sposobność mnie poznać. Lubię 
pracę z młodzieżą. Jestem kapelanem 
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ZHM na Wielkopolskę, więc wizja Oazy 
czy innego zgromadzenia młodych mnie 
nie przeraża. 

Osiołki
- Osiołki są ze mną stosunkowo krót-

ko, lubią towarzystwo. W poprzedniej 
parafii wychodziłem z nimi do ludzi.  O 
umówionym czasie ojcowie z dziećmi 
maszerowali ze mną i osiołkami przez 
wieś. Już rozglądam się po okolicy szu-
kając dogodnych tras spacerowych. Osły 
lubią chodzić po miękkim podłożu, beton 
i asfalt źle wpływa na ich stawy kolanowe 
i biodrowe. Na Wacku można jeździć, z 
czego dzieci chętnie korzystały – opo-
wiada ks. Marek.

Borus to 10-letni, pełnowartościo-
wy ogier o ciemnym umaszczeniu. Ma 
imię od  miejscowości Boruszyn gdzie 
ks. Marek był proboszczem. Wybrali je 
parafianie w konkursie. Osioł należy do 
niego od 2017 r. Poznali się wcześniej, 
na orszaku Trzech Króli. Święto organi-
zowały w tamtej parafii naprzemiennie 
trzy wsie. Ich mieszkańcy rywalizowali ze 
sobą. Starali się uatrakcyjnić wydarzenie 
czymś nowym. W ten sposób pojawił się 
w orszaku żywy osioł. Potem właściciel 

wystawił go na sprzedaż na OLX. Księdzu 
żal było osiołka, więc go  kupił - dostał 
nawet promocyjną cenę. 

Wacek jest o rok młodszy od Borusa. 
To 9-letni szary wałach z prążkami a’la 
zebra na nogach. Jest z księdzem od 1,5 
roku. Jest cierpliwy i toleruje nadbagaż 
na grzbiecie. Ks. Marek dostał go od ks. 
Mariana Podlasza, który odchodził na 
emeryturę i nie za bardzo miał z nim 
co zrobić. 

Osły żyją 45 lat. Żywią się między 
innymi trawą, marchwią, jabłkami, bu-
rakami czerwonymi i paszą. Ich wiek 
ustala się na podstawie uzębienia. Co 
dwa, trzy miesiące przyjeżdża do nich 
weterynarz werkować kopyta. Borus i 
Wacek są  w rejestrze Polskiego Związ-
ku Hodowców Koni, bo nie istnieje jego 
odpowiednik dla osłów, a Unia Euro-
pejska wymaga, aby zwierzęta kopytne 
były zarejestrowane Posiadają chipy i 
mają paszporty. 

Marzenia
 - Chciałbym zbudować żywy kościół 

składający się z ludzi zaangażowanych, 
u których pokój i wzajemny szacunek, 
są wartościami nadrzędnymi. Kościół 

musi „wychodzić” z budynku – mówi 
ks. Marek. - Jeśli wszystko ułoży się po 
mojej myśli, chciałbym powiększyć mój 
zwierzyniec i założyć ogród warzywny. 
Lubię pracować przy roślinach, doglą-
dać je, dbać i podlewać. Marzy mi się 
rewitalizacja parku za plebanią - dodaje. 

Rozpoczął już remont drugiej czę-
ści budynku rekolekcyjnego dla trzech 
sióstr zakonnych i księdza do pomocy 
duszpasterskiej. Poznaje teren, szukając 
sensownych rozwiązań. Chciałby roz-
propagować edukację rodzin w ramach 
działań fundacji ekologicznej „Laudato 
SI.pl”. Organizacja ta promuje zdrowie i 
życie poprzez inicjowanie i propagowanie 
działań służących zachowaniu i ochronie 
środowiska, przyrody i krajobrazu oraz 
dziedzictwa przyrodniczego i kulturo-
wego, a także wspieranie rozwiązań słu-
żących skutecznemu przeciwdziałaniu 
degradacji środowiska naturalnego.

- Kocham zwierzęta i przyrodę. Je-
stem eko-księdzem – deklaruje nowy 
proboszcz parafii w Konarzewie.

Tekst i fot. Beata Spychała

Wywód przodków jest jednym ze spo-
sobów przedstawienia wyników swoich 
poszukiwań genealogicznych. Obejmuje 
on wszystkich bezpośrednich przodków 
– rodziców, dziadków, pradziadków itd. 
danej osoby - tak zwanego probanta. Mo-
żemy to przedstawić w formie pionowej 
– probant umieszczony na dole, lub w 
formie poziomej – probant umieszczony 
z lewej lub prawej strony, a kolejne poko-

Genealogia – wywód przodków
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lenia w dalszych rzędach czy kolumnach. 
Istnieje również forma zapisu w postaci 
wachlarza i koła. Należy wspomnieć, 
że liczba przodków rośnie w postępie 
geometrycznym (rodziców 2, dziadków 
4, pradziadków 8, prapradziadków 16 
itd.). Jeśli przyjmiemy na jedno pokolenie 
średnio około 25-30 lat to cofając się do 
roku 1800  w swoich poszukiwaniach 
będziemy mieć 8 pokoleń (ostatnie 8 
pokolenie obejmie 256 osób – 2 do po-
tęgi 8) i łącznie 511 osób. Przy dalszym 
cofaniu się w czasie, liczby te stają się 
niewyobrażalne. Teoretyczne wylicze-
nie naszych przodków sprzed tysiąca 
lat znacznie przekracza faktyczną liczbę 
osób żyjących w tym okresie. Praktycznie 
liczba naszych przodków jest znacznie 

mniejsza - między innymi wskutek tzw. 
regresu (ubytku przodków) czyli stwier-
dzenia, że niektórzy przodkowie zaczną 
się powtarzać, a tym samym ich liczba 
ulegnie zmniejszeniu. Przykładem takim 
może być stwierdzenie, że dwie prabab-
cie były siostrami, a tym samym mają 
jednych rodziców lub że miało miejsce 
małżeństwo osób spokrewnionych.

Sporządzenie takiego starannie wy-
rysowanego wykresu wymaga sporego 
nakładu pracy, związanego z poszukiwa-
niami, ale dostarcza niemałej satysfakcji 
i imponująco wygląda umieszczone w 
eksponowanym miejscu. Jako ciekawost-
kę można podać, że jeszcze w XX wieku 
wywody przodków były wymagane przy 
wstępowaniu do wielu zakonów rycer-

- Najpierw  pomyślałem, że osy zrobi-
ły sobie gniazdo na świerku syberyjskim 
koło domu, bo coś dużego wyrosło na nim 
przy zadaszeniu. Gdy podszedłem bliżej 
zobaczyłem, że to gigantyczna szyszka, 
mająca 25 cm wysokości, wielokrotnie 
większa od wszystkich, jakie mają świer-
ki w naszym ogrodzie o tej porze. Coś 
takiego zdarzyło się u nas pierwszy raz 
– mówi Walenty Moskalik, od blisko 
40 lat Sołtys Skórzewa. – Szyszka jest 
zielona, więc prawdopodobnie nadal 
rośnie. Sączy się z niej żywica. Ciekaw 
jestem jakie osiągnie rozmiary. 

Z przestronnego ogrodu Państwa 
Moskalików widać wieżę skórzew-
skiego kościoła. Na jego obrzeżu i przy 
zabudowaniach, pośród innych drzew,  
wznosi się kilkanaście świerków, w tym 
kilka dużo większych od tego, na którym 
wyrosła olbrzymia szyszka. 

–  Może to sąsiedztwo budynku i 
nasza pozytywna energia wpłynęły na 
to, że drzewko odwdzięczyło się w tak 
piękny sposób. Ani specjalnie go nie na-
woziłem, ani o nie nadzwyczajnie nie 
dbałem. Z pewnością zostawimy sobie tę 
szyszkę na pamiątkę. Może przyozdobi w 
tym roku świąteczny stroik  – tłumaczy 
Walenty Moskalik, uważany - nomen 
omen - za miejscową „szychę”.

Tekst i fot.  A. Mendrala

skich czy też do elitarnych zgromadzeń. 
Niejednokrotnie wywody szlacheckie 
były ozdabiane wizerunkami herbów. 
Uwierzytelnione wywody przodków do 
pokolenia pradziadków wymagane były 
przez władze niemieckie w czasie ostatniej 
wojny od wszystkich osób pracujących 
w instytucjach państwowych – chodziło 
o wykazanie „czystości rasy”.

Poniżej skrócony przykładowy wywód 
przodków, historycznej postaci z naszej 
Gminy -  pułkownika Andrzeja Kopy, 
sięgający połowy XVIII wieku. 

dr Piotr Dziembowski
fot. Arch. P. Dziembowskiego

Ale Szycha!

Opowiedz nam 
swoją historię

Mieszkańcy Gminy Dopiewo! Jeżeli 
macie na koncie wyjątkowe doświad-
czenia, osiągnięcia, przeżycia, hobby, 
o których chcielibyście opowiedzieć in-
nym - piszcie do Czasu Dopiewa: czas@
dopiewo.pl Kto wie, może to Wasza hi-
storia trafi na łamy naszego czasopisma? 
Może to o Was napiszemy w kolejnym 
numerze?

Red.
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Tomasz „Wędrowniczek” Pawłowski, 
obieżyświat i znawca polskiego samorzą-
du, 24 lipca 2020 r. ponownie odwiedził 
Wójta Gminy Dopiewo - Adriana Napie-
rałę. Uśmiechami i pozytywną energią 
obdarował wszystkich urzędników. Na-
stępnym przystankiem na trasie wesołego 
podróżnika były Komorniki.

AM, fot. Adam Mendrala

Wizyta Tomka Wędrowniczka

Choć pandemia 2020 r. pokrzyżowała 
nasze plany, paraliżując realizację zadań 
w pierwszym jego półroczu, to jednak od 
1 września jako Stowarzyszenie Miłośni-
ków Dopiewca – Sami Swoi planujemy 
wznowienie naszej działalności. Roz-
poczynamy gimnastykę dla seniorów i 
tańce zespołowe różnych narodów, zajęcia 
artystyczne z ceramiki, malarstwa oraz 
filcowania wełny, przewidujemy także 
zorganizowanie kilku przedsięwzięć 
– otwartych imprez środowiskowych. 
Wszystko oczywiście z zachowaniem 
bezpieczeństwa,  z uwzględnieniem 
wymagalnych zaleceń restrykcyjnych 
– z maseczkami, dezynfekcją rąk oraz 
uwzględnieniem właściwej przestrzeni 
indywidualnej uczestników. Wszystko 
zależy od udostępnienia Domu Kultury 
w Dopiewcu, który jest naszym macie-
rzystym ośrodkiem działania.

Zapowiadamy między innymi: 
Uroczystą  sesję naukową po-

łączoną z wystawą „Dumni z na-
szych Przodków – 100. Rocznica 
Bitwy Warszawskiej”, która odbędzie 
się w poniedziałek 14 września br. w 
Domu Kultury w Dopiewcu.  Spotkanie 
uświetnią obecnością przedstawiciele 
Koła Lwowian oraz IPN w Poznaniu, a 
także członkowie Stowarzyszenia Rodzin 
Polskich Ofiar Obozów Koncentracyj-
nych.  W programie przewidujemy m.in. 
prelekcje, rozmowy niedokończone o 
bohaterstwie naszych Przodków ( jak-
że wielu Wielkopolan), relację fotogra-
ficzną  z obchodów 100. Rocznicy Bitwy 
Warszawskiej  w Warszawie, Ossowie i 
Rembertowie z naszym udziałem. Szcze-
gółowe informacje o spotkaniu podamy 
na stronie Gminy Dopiewo. Zapraszamy.

Dumni z przodków 
Drugi Marsz Pamięci w Lasach 

Palędzkich. Uroczystość odbędzie się 
13 października 2020 r. o godz. 12.00. 
Data jest szczególna, ponieważ dokład-
nie 13 października 1939 roku Niemcy 
rozpoczęli egzekucje Polaków w naszych 
lasach. W tym dniu zostały rozstrze-
lane siostry zakonne, których kwatera 
znajduje się na skraju lasu w Zakrzewie. 
Ogółem zamordowanych zostało ok. 13 
tysięcy Ofiar, których ciała zostały spa-
lone i… zapomniane. Od lat ubiegamy 
się o  określenia ilości i tożsamości ofiar. 
Zamierzamy także wystąpić do IPN w 
Warszawie o wpisanie Marszu Pamięci 
w Lasach Palędzkich  13 października 
każdego roku do kalendarza wydarzeń 
upamiętniających martyrologię naro-
du polskiego. Marsz Pamięci będzie się 
odbywał się cyklicznie każdego roku. 
Szczegóły o II Marszu Pamięci podamy 
w ogłoszeniu na stronie Gminy Dopiewo 
i w kolejnym numerze Czasu Dopiewa. 

Stowarzyszenie Miłośników Dopiew-
ca – Sami Swoi działa od ponad 10 lat. 5 
października 2019 roku obchodziło Jubi-
leusz Dziesięciolecia swojej działalności. 
Podsumowaliśmy naszą działalność Pro 
Publico Bono, wyróżniliśmy osoby, które 
przez lata pracowały na rzecz społecz-
ności lokalnej i środowiska, sami sobie 
uświadomiliśmy, ile pracy włożyliśmy w 
organizację życia społecznego  od 2009  
r. Nasze działania wzbogaciły kulturę i 
sport w Gminie Dopiewo. Odnosząc się do 
tradycji i obrzędowości życia społecznego 
doprowadziły do poznawania przeszłości 
własnej rodziny i społeczności lokalnej,  
rodzimych zwyczajów, poszanowania 
przyrody, pracy w ogrodzie, przetwa-
rzania warzyw i owoców, wykonywania 
przedmiotów użytku codziennego, zabaw 
w zespole, biesiadowania itp.   

Nasze projekty kulturalne i 
sportowe

Skutecznie realizujemy je dla miesz-
kańców, młodzieży i seniorów, dla rodzin 
i gości spoza terenu gminy, w partner-
stwie ze szkołami oraz instytucjami i 
organizacjami NGO, harcerzami lub 
Kołem Gospodyń Wiejskich w Trzcie-
linie itp., od wielu lat przy wsparciu 
finansowym Gminy Dopiewo poprzez 
realizację projektów. 

Warsztaty artystyczne i gim-
nastyka. Co roku organizujemy warsz-
taty artystyczne z profesjonalnymi in-
struktorami typu ceramika, malowanie 
– także na tkaninie, filcowanie wełny 
itp. Sukcesywnie organizujemy także 
gimnastykę dla seniorów, dzięki cze-
mu wychodzimy naprzeciw profilaktyce 
zdrowia i zachowaniu dobrej kondycji 
osób w wieku emerytalnym.

Przedsięwzięcia kulturalne, 
czyli otwarte imprezy kulturalne.  
W każdym roku organizujemy również 
ok. dziewięciu otwartych przedsięwzięć 
kulturalnych dla środowiska, o przemy-
ślanej tematyce, w trosce o zapewnienie 
przyjaznej atmosfery dla wszystkich 
potencjalnych uczestników. Są to m.in. 
Karnawał Samych Swoich, Dzień Ko-
biet, Śniadanie Wielkanocne, Powitanie 
Wiosny, Święto Janowe nawiązujące do 
słowiańskich zabaw w najdłuższą noc 
rozpoczynającego się lata i In.  Jesienią 
organizowane jest zazwyczaj Święto Pie-
czonego Ziemniaka, a później Andrzejki 
i Wigilia u Samych Swoich.  Każda z 
uroczystości wyróżnia się  przesłaniem 
i niepowtarzalną specyfiką.  

Historia naszej miejscowości i 
Gminy Dopiewo. Dużą wagę przywią-
zujemy do historii naszej miejscowości i 
całej gminy. Mamy już pewien dorobek 
w tym zakresie – stare zdjęcia z życia 
mieszkańców okresu stulecia naszej 
niepodległości, dokumentację zaan-
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gażowania mieszkańców w Powstanie 
Wielkopolskie, bądź wspomnienia miesz-
kańców z dawnych lat, także z okresu 
najtrudniejszego w naszej historii – II 
wojny światowej. Rokrocznie organizu-
jemy wieczornice lub inne wydarzenia 
nawiązujące do tej tematyki.  

I Marsz Pamięci – 2019. W ubie-
głym roku zorganizowaliśmy I Marsz 
Pamięci w Lasach Palędzko – Zakrzew-
skich dla upamiętnienia martyrologii 
Wielkopolan. W tych lasach Niemcy 
dokonali w l. 1939 – 1942 zbrodni o 
charakterze ludobójstwa. W ramach 
„Inteligentz Aktion” zabili i pogrzeba-
li w zbiorowych dołach śmierci ok. 13 
tysięcy Polaków – eksterminując w ten 

sposób inteligencję polską -  działaczy 
społecznych i samorządowych, młodzież 
– harcerzy i studentów, duchownych, 
nauczycieli, Powstańców Wielkopolskich 
itp. Wychodzimy z założenia za św. Janem 
Pawłem II, że należy pamiętać o historii 
własnego narodu.  „Pamięć i tożsamość” 
to dla nas ważne przesłanie. W sytuacji 
przekłamywania historii, próby  manipu-
lacji faktami, wobec prób dokonywania 
zamiany sprawców z ofiarami, jesteśmy 
zobowiązani dbać o prawdę historyczną i 
upamiętniać miejsca martyrologii narodu 
polskiego. Słyszymy „Ofiar wołanie” i 
czujemy potrzebę  upamiętnienia oraz 
oddania hołdu tym, którzy uczynili tak 
wiele dla odzyskania przez Polskę nie-

podległości, a następnie ponieśli naj-
wyższą ofiarę utraty życia.  Uważamy, 
że jesteśmy winni naszej młodzieży i 
przyszłym pokoleniom Polaków pamięć 
i tożsamość, prawdę o martyrologii i 
bohaterstwie naszych Przodków. 

Zapraszamy do współpracy i udziału 
w naszych przedsięwzięciach kultural-
nych,  w gimnastyce i w warsztatach 
artystycznych.  Zapamiętajmy zwłaszcza 
dwie daty: 1) 14 września – Dumni z na-
szych Przodków – 100. Rocznica Bitwy 
Warszawskiej i 2) 13 października – II 
Marsz Pamięci w Lasach Palędzkich.

Zofia Dobrowolska,
 W imieniu Stowarzyszenia  

Miłośników Dopiewca – Sami Swoi

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego zaprasza do wzięcia udziału 
w „Ogólnopolskim konkursie testowym 
z zakresu bezpiecznej pracy w gospo-
darstwie rolnym – bezpieczna obsługa 
zwierząt gospodarskich”. Uczestnikiem 
Konkursu może być osoba pełnoletnia, 
podlegająca w dniu rozwiązywania testu 
ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Aby wziąć udział w konkursie nale-
ży zarejestrować się na stronie https://
bezpieczenstwo.krus.gov.pl i wypełnić 
formularz. Na adres e-mail podany pod-
czas rejestracji zostanie wysłana wiado-
mość zawierająca link do aktywacji konta 
oraz informacje na temat testu. Składa 
się on z 20 pytań – za każdą prawidłową 
odpowiedź można uzyskać 1 pkt.

Spośród Uczestników, którzy zdobędą 
największą ilość punktów w najkrótszym 
czasie, zostanie wyłonionych stu laure-
atów. Otrzymają oni nagrody rzeczowe 
o wartości ok. 500 zł brutto.

Uwaga! Konkurs trwa 
do 15.09.2020 r.

Szczegółowe informacje zawiera re-
gulamin konkursu.

W przypadku dodatkowych 
pytań prosimy o kontakt z Biu-
rem Prewencji, tel. (22) 592 64 10,  
e-mail: bp@krus.gov.pl.

KRUS

Konkurs 
KRUS-u dla 
rolników 

Obecny czas, związany z występują-
cym zagrożeniem epidemiologicznym, 
to trudny okres dla wszystkich, również 
dla osób poszukujących pracy lub my-
ślących o jej zmianie, także dla młodych 
ludzi planujących swoją dalszą ścieżkę 
zawodową. Problemy w nawiązaniu 

Konsultacje zawodowe   
Wojewódzkiego Urzędu Pracy

osobistego kontaktu z pracodawcą, 
rekrutacje on-line, trudności finan-
sowe firm wywołane sytuacją w kraju 
jak i za granicą, to przeszkody, na 
które napotykają ww. osoby.

Wychodząc naprzeciw potrzebom 
edukacyjno – zawodowym mieszkań-
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ców Wielkopolski Wojewódzki Urząd 
Pracy w Poznaniu serdecznie zaprasza 
do skorzystania z bezpłatnych konsul-
tacji zawodowych świadczonych w for-
mie porad telefonicznych, a także za 
pośrednictwem poczty elektronicznej 
i komunikatora internetowego.

Konsultacje mogą dotyczyć m.in. 
weryfikacji dokumentów aplikacyjnych, 

określenia predyspozycji zawodowych, 
pomocy w poszukiwaniu pracy, jak 
i przygotowania się do rozmowy kwa-
lifikacyjnej oraz innych indywidualnych 
problemów zawodowych.

Aby umówić się na zdalną poradę 
zawodową należy zadzwonić pod jeden 
z następujących numerów telefonów: 61 
846 38 52 lub 61 846 38 54.

Osobom doświadczającym trudności 
na rynku pracy, a także zainteresowa-
nym zdobyciem nowych umiejętności, 
kontakt z doradcami z Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Poznaniu może pomóc 
w podjęciu właściwych i zgodnych z pre-
dyspozycjami decyzji zawodowych.

WUP

Jakie są Wasze ptaki dzieciństwa, 
które kojarzą się Wam z czasem błogiej 
beztroski, nieskrępowanej ciekawości i 
zachwytu światem? Dla nas w tej gru-
pie są jaskółki, nieodłączne towarzyszki 
ludzkich domostw, obórek, stajni. Nie 
zimują w Polsce, a  w Afryce. Przelatują 
tysiące kilometrów i wracają do nas z 
powrotem - wiosną, żeby znieść jajka i 
wyprowadzić lęgi. 

Są bardzo pożyteczne. Uwielbiają 
zjadać muchy, gzy, bąki, chrząszcze, 
meszki i komary, a pola uprawne, którym 
towarzyszą, mają dzięki temu większe 
plony. Jedna jaskółka zjada dziennie 
ogromne ilości owadów ( 500 - 4000 
sztuk). Wraz z innym, równie zwinnym 
ptaszkiem, jerzykiem zwyczajnym, potra-
fi zmniejszyć ilość komarów na terenie, 
który zasiedla. Tych wdzięcznych, skrzy-
dlatych wirtuozów podglądaliśmy, jak 

byliśmy mali, przy okazji wieczornych 
wizyt z kanką po mleko czy w świńskiej 
obórce. Były miłym akcentem, wesoło 
przelatując nad naszymi głowami. Teraz 
stały się tylko wspomnieniem, wraz z 
obórkami i chlewikami. 

Odkąd nasza kotka podjęła posadę 
straży zagrodowej, lokalne ptaki nie 
miały szczęścia i zaczęły omijać nasz 
kurnik. Ale w tym roku koło naszego 
okna zauważyliśmy powiększający się z 
każdym dniem nieduży, brunatny twór, 
upleciony z traw zmieszanych z gliną z 
pobliskiej drogi. To prześliczne, smu-
kłe jaskółki rozpoczęły budowę swojego 
gniazda. Szybko przynosiły w dziobach 
nowe porcje surowca, sprawnie tworząc 
kształtny koszyczek. Po dłuższym czasie 
usłyszeliśmy stamtąd ciche kwilenie i 

Na komary: jaskółka już wiedzieliśmy, że coś się wykluło.
To miejsce jest poza zasięgiem kota, 

więc młode będą miały większe szanse na 
przeżycie, ale okolicę patroluje krogulec, 
więc i tak będą musiały uważać. Dzisiaj 
przeżyliśmy chwile grozy, bo zauważy-
liśmy, że do gniazda przyleciała obca 
jaskółka. Mając bardzo nieprzyjazne 
zamiary usiadła na brzegu glinianego 
gniazda, wzbudzając postrach wśród 
młodych. Jaskółczęta przywarowały 
do dna gniazda, trzymając łebki bar-
dzo nisko, żeby być poza zasięgiem jej 
dzioba. Błyskawicznie pojawili się rodzice 
i zaczęli przeganiać intruza, po czym 
doszło do ptasiej bitki w powietrzu. Tym 
razem młodym się udało, bo napastnik 
odleciał. Ale o co właściwie chodziło w 
tym starciu i co obca jaskółka chciała 
od tych maluchów? 

Pomimo, że jaskółki łączą się w pary 
na bardzo długo, to prowadzą burzliwe 
pożycie małżeńskie, zarówno w czasie za-
lotów, w trakcie wysiadywania czy nawet 
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podczas opieki nad pisklakami. Stosują 
różne triki, żeby przywabić partnerkę 
sąsiada albo podrzucić mu swoje jajko 
(!). Zbadano, że w jaskółczych koloniach 
na cztery pisklaki więcej niż jedno ma 
innego ojca. Nieobce są im manewry 
taktyczne. Kiedy jeden z partnerów zo-
staje bez partnerki, to potrafi zniszczyć 
wybrany przez siebie lęg, po to, żeby 
odbić samiczkę. Podejrzewamy, że by-
liśmy świadkami próby właśnie takiej 
dywersji. 

Pomimo, że jaskółki są przyzwyczajo-
ne do naszej obecności, bo pod gniazdem 
ciągle ktoś przechodzi, to niechętnie po-
zowały do zdjęć. Kiedy jeden z rodziców 
przylatywał z pokarmem w dziobie, to 
jeśli zauważył postać fotografa, zaprzesta-
wał karmienia młodych. Udało się zrobić 
kilka ujęć, ale chcieliśmy im zapewnić 
komfort, więc odpuściliśmy robienie 
zdjęć. Młode są najważniejsze i należy 
pozwolić rodzicom na wykarmienie ich. 
Nad naszym oknem gniazdo założyła 
jaskółka dymówka. Można ją rozpoznać 
między innymi po charakterystycznej 
rudej plamie pod gardłem.

A co słychać w terenie? Jakiś czas 
temu na nocnym niebie można było za-
uważyć ciekawe zjawisko astronomiczne, 
przelatującą kometę z pięknym warko-
czem. Udało mi się ją uwiecznić w jeden 
z lipcowych wieczorów. Aktualnie trwa 
ruja saren i koziołki są bardzo śmiałe, 
podchodząc pod zabudowania i ogrody. 

Na zdjęciu zobaczysz dorodnego koziołka 
z ładnymi parostkami (tak nazywa się 
poroże kozła sarny, jest przez nie zrzuca-
ne co roku pod koniec października). W 
połowie sierpnia rozpoczynają się sejmi-
ki bocianów, które będą odlatywały do 
Afryki na koniec miesiąca  (ze względu 
na nietypowy przebieg pogody w tym 
roku termin sejmików i odlotów może 
ulec zmianie).  

Zapraszamy do kontaktu, czeka-
my na Wasze opowieści o zwierzętach, 
wspomnienia, ciekawe miejsca, suge-
stie czy pytania: dzikastrona.dopiewo@

gmail.com Najciekawsze przedstawimy 
na łamach „Czasu Dopiewa”. Zatem do 
przeczytania!

Tekst i zdjęcia:
Teresa i Michał Bartkowiak

Michał Bartkowiak od grudnia 2015 
r. publikuje zdjęcia przyrodnicze 

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

też stronę: miodybartkowiaka.pl

Do zobaczenia na szlaku! – to popu-
larne pożegnanie rasowych wędrowców. 
A na jakich szlakach tematycznych mają 
szansę się spotkać turyści przemierzający 
okolice Poznania?

Jednym, z najważniejszych szlaków 
regionu jest Szlak Piastowski, który 
przypomina czasy pierwszych polskich 
władców. Na trasie łączącej dawne wa-
rownie w Poznaniu i Ostrowie Lednickim 
znajdują się Pobiedziska, gdzie funkcjo-
nują aż dwie średniowieczne atrakcje. W 
Skansenie Miniatur Szlaku Piastowskiego 
można obejrzeć ponad 30 kopii najcie-
kawszych obiektów architektonicznych z 
Wielkopolski, a wizyta w sąsiadującym 
Grodzie Pobiedziska pozwala spróbować 
swych sił w walce wręcz i przy użyciu 
bojowych machin. Duże nadzieje wiąże 
się również z powstającym szlakiem kuli-
narnym „Smaki Powiatu Poznańskiego”.

Podpoznańskie hity
Najważniejsze atrakcje turystyczne 

okolic Poznania łączy „Trasa Kórnicka”. 
Ten szlak samochodowy w formie pę-
tli pozwala dotrzeć z Poznania do kór-
nickiego zamku i arboretum, Muzeum 
Pałacu w Rogalinie, Muzeum-Pracowni 
Literackiej Arkadego Fiedlera w Pusz-

Na szlaku! czykowie, Muzeum 
Przyrodniczego 
Wielkopolskiego 
Parku Narodowe-
go w Jeziorach oraz 
Muzeum Narodo-
wego Rolnictwa i 
Przemysłu Rol-
no-Spożywczego 
w Szreniawie. Ze 
Szreniawy blisko już do lasu między 
Dąbrówką a Sierosławiem, przez który 

przebiega „Szlak Pamięci” łączący zbio-
rowe mogiły ofiar zbrodni hitlerowskich.

Kościół św. Jakuba Apostoła w Murowanej Goślinie na Wielkopolskiej 
Drodze Świętego Jakuba (fot. Tomasz Szwajkowski)
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Gród Pobiedziska na Szlaku Piastowskim 
(fot. Archiwum Grodu Pobiedziska)

Kościół Św. Michała Archanioła w Łukowie na 
powstającym Obornickim Szlaku Tajemnic (fot. 
Archiwum Urzędu Miejskiego w Obornikach)

Mebel miejski - Swarzędzki Szlak Meblowy (fot. Jakub Pindych)

Synagoga w Buku (fot. Piotr Basiński)

Kościół w Skokach - Szlak Kościołów Drewnianych 
wokół Puszczy Zielonki (fot. Archiwum PLOT)

Na Cysterskim Szlaku Rowerowym (fot. Tomasz Szwajkowski)

Szklana tablica na Miejskiej Trasie Turystycznej po 
prawobrzeżnym Śremie (fot. Piotr Basiński)

Klasztor pocysterski w Owińskach - Szlak 
Cysterski (fot. Marcin Deckert)
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Przez Puszczę Zielonkę

Rejon Puszczy Zielonki to obszar, 
na którym krzyżuje się kilka szlaków 
sakralnych. Najbardziej znany jest 
„Szlak Kościołów Drewnianych wokół 
Puszczy Zielonki”, łączący 12 zabytko-
wych świątyń o unikatowym wystroju 
i cennym wyposażeniu. Pomiędzy ko-
ściołami w Kicinie i Wierzenicy dodat-
kowo ustawiono drewniane, rzeźbione 
kapliczki Drogi Tajemnic Różańcowych 
(Wierzenica słynie też z Alei Filozofów). 
Charakterystyczna muszla to znak roz-
poznawczy „Wielkopolskiej Drogi Świę-
tego Jakuba”, która wiedzie z Gniezna do 
Głogowa, z kościołem świętego Jakuba 
w Murowanej Goślinie. To miasto jako 
jedyne z Wielkopolski wchodzi w skład 
Cittaslow, czyli sieci miast dobrej jako-
ści życia. Kolejnym trasą tematyczną 
Puszczy Zielonki jest Cysterski Szlak 
Rowerowy, którego kluczową atrakcją 
jest klasztor pocysterski w Owińskach. 
Całkiem niedawno listę sakralnych 
szlaków tematycznych uzupełniła sieć 
szlaków pielgrzymkowych do Dąbrówki 
Kościelnej. System obejmuje sześć tras, 

którymi co roku pątnicy wędrują na 
odpust do tamtejszego sanktuarium. 
Zdecydowanie odmienny charakter od 
wyżej wymienionych ma Szlak Legend 
Puszczy Zielonki. Tablice rozmieszczone 
w atrakcyjnych zakątkach, opowiadają 
historie o złotym tronie, śpiącym wojsku 
i dziesięć innych legend.

Szlakiem rzemiosła i prze-
mysłu

„Swarzędzki Szlak Meblowy” to trasa 
tematyczna, która przedstawia rozwój 
stolarstwa od niewielkich warsztatów 
rodzinnych aż po ogromne fabryki. 
Prawdziwym sercem szlaku jest ekspo-
zycja Swarzędzkiego Centrum Historii 
i Sztuki. O fabrykach, ale już o innym 
profilu działalności (fabryki drożdży, 
przetworów ziemniaczanych, nawozów 
mineralnych) mieszczących się w oka-
załych budynkach opowiada „Luboń-
ski Szlak Architektury Przemysłowej”. 
Obie trasy można zwiedzać korzystając 
ze specjalnie przygotowanych broszur 
albo podczas wycieczek z przewodnikiem, 

a po Luboniu prowadzi też dedykowana 
aplikacja.

Miejskie trasy spacerowe

Miejska Trasa Turystyczna po Pra-
wobrzeżnym Śremie prezentuje naj-
ciekawsze obiekty historycznej części 
miasta. Przy najważniejszych obiektach 
ustawiono plansze edukacyjne, a dodat-
kową atrakcją są półprzezroczyste tablice 
z archiwalnymi fotografiami przedsta-
wiającymi dawną zabudowę. Starówkę 
w Buku można poznać, korzystając z 
drukowanego przewodnika albo tablic 
zamontowanych na zabytkowych obiek-
tach. Nieco inaczej wygląda sprawa w 
Puszczykowie, gdzie rolę przewodnika po 
„Szlaku Pereł Architektury” oraz „Szlaku 
Letniska Puszczykowo” spełnia miejska 
aplikacja. Do listy tras tematycznych 
okolic Poznania niebawem dołączy 
„Obornicki Szlak Tajemnic”, łączący 
najciekawsze miejsca Obornik i oko-
licznych miejscowości.

Piotr Basiński, Poznańska  
Lokalna Organizacja Turystyczna 

Zabytkowa willa Mimoza - siedziba Centrum Ekoinfo 
w Puszczykowie (fot. Anna Polaszczyk)

Zespół budynków dawnej fabryki drożdży - Luboński Szlak 
Architektury Przemysłowej (fot. Archiwum Miasta Luboń)

Dzień w Żarnowcu
Pewnego sierp-

niowego dnia 
wybraliśmy się 
dwiema grupami 
do Żarnowca -  
niewielkiej miej-
scowości położonej 
w Gminie Dopiewo. 
Znajduje się tam 
duży plac zabaw, 
boisko do gry w 
piłkę oraz piękna 
wiata z ławeczka-
mi i miejscem go 
grillowania. Dzięki 
uprzejmości opie-
kującej się tym 

miejscem Pani Marii mieliśmy możli-
wość  skorzystania z wiaty i  aktywnie 
wykorzystać zaplanowane przedpołudnie.

Nasze spotkanie w letnim klimacie, 
odbyło się pod znakiem gier i zabaw in-
tegracyjnych na świeżym powietrzu. 
Były to  m.in. gra  w kolanko, karaoke, 
państwa - miasta. W ostatniej grze sami 
ustalaliśmy  kategorie, wyszukując od-
powiedniego słowa rozpoczynającego się 
na daną literę. Nam wyjątkowo do gry 
zamiast kartki posłużyła piłka. Wielu 
emocji tego dnia  dostarczył nam  również 
mecz piłki nożnej i gra w kalambury. 
Nietypowe hasła przedstawiane tylko i 
wyłącznie przy pomocy gestów nie były 
łatwym zadaniem.  Słuchając i bawiąc 
się przy wybranych utworach muzycz-
nych, ulubionych zespołów i wokalistów, 
miło spędziliśmy czas. W chwilach od-
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poczynku, popijaliśmy wspólnie kawę i 
zajadaliśmy pysze jagodzianki. 

Wyjazd obfitował w ekscytujące 
przygody m.in. fotograficzne. Każdy z 
nas miał okazję być tym, kim chciał. 
Opieka była fantastyczna, a muzyka 
folkowa przeniosła nas w odległe krań-

ce Ziemi. Spędzając czas na świeżym 
powietrzu, poczucie relaksu dopełniał 
kontakt z naturą. 

To był piękny dzień, spędzony w 
Gminie Dopiewo, pełen pozytywnej 
energii, emocji i radości. Dziękujemy 
serdecznie Gospodyni tego gminnego 

terenu rekreacyjnego za udostępnienie 
wiaty i bardzo miłe przejęcie. 

    
Teresa Hoffa, Anna Dudziak,  

Uczestniczki Warsztatów Terapii 
Zajęciowej „Promyk” w Konarzewie 

Uczestnicy Warsztatów Terapii Za-
jęciowej „Promyk” w Konarzewie 10-12 
sierpnia wzięli udział  w ćwiczeniach z 
komunikacji . 

Dowiedzieliśmy się o roli  i zna-
czeniu komunikacji interpersonalnej. 
Wykonywaliśmy ćwiczenia rozwijają-
ce komunikację, tworzyliśmy plakaty. 
Zastanawialiśmy się nad tym, czym jest 
komunikacja i co się na nią składa.  Roz-
mawialiśmy  o asertywności  i poczuciu 
własnej wartości, a także o metodach 
radzenia sobie ze stresem. Dyskutowa-

Warsztaty z komunikacji i asertywności

liśmy również o tym, co  dzieje się z 
naszym ciałem, kiedy czujemy stres i 
w jaki sposób oddziałuje on na nasze 
zachowanie. Dowiedzieliśmy się, czym 
są  asertywność i uległość oraz jak ważny 
w komunikacji jest wzajemny szacunek. 
Podczas zajęć wykorzystywaliśmy róż-
nego rodzaju materiały: gry, karty ze 
zdjęciami. Tworzyliśmy kolaże na temat 
komunikacji niewerbalnej. Poszerzyli-
śmy swoją wiedzę i zdobyliśmy nowe 
umiejętności.

Serdecznie dziękujemy Pani Kasi 
za przeprowadzone warsztaty, specja-
listyczną wiedzę za optymizm i sposób 
prowadzenia warsztatu, dzięki któremu 
wspólnie spędzone dni i czas był nie tyl-
ko pracą ale i ogromną przyjemnością.

Kamila Gibka,
Uczestniczka WTZ  

Promyk w Konarzewie 
Fot. Arch. WTZ Promyk

Fundacja Pro Bike & Dance zapra-
sza we wrześniu turystów rowerowych 
z terenu Gminy Dopiewo na 2 rajdy ro-
werowe. W każdym może uczestniczyć 
20 osób. Rajdy przeznaczone są dla osób 
dorosłych i młodzieży powyżej 14 roku 
życia - pod opieką osoby dorosłej. Rajdy 
są dofinansowane ze środków publicz-
nych Gminy Dopiewo.

Rajd do Puszczykowa
W niedzielę 6 września odbędzie 

się rajd rowerowy do Puszczykowa 
„Śladami Hieronima Grzeszkowiaka” 
– poznańskiego producenta rowerów, 
propagatora kolarstwa, uczestnika Po-
wstania Wielkopolskiego. W roku 1906 
r. założył on firmę „Kastor”, która była 
jedną z pierwszych firm rowerowych 
założonych przez Polaka w Poznaniu. 
Organizował wiele wyścigów kolarskich, 
a w okresie Powstania Wielkopolskie-

Zaproszenie na dwa rowerowe rajdy

go pełnił funkcję komendanta miasta 
i walnie przyczynił się do uzbrojenia 
powstańców. Jak wielu mieszkańców 
Poznania w tamtym okresie, posiadał 
on dom letni w Puszczykowie w któ-
rym obecnie mieści się hotel Wielspin. 

Hieronim Grzeszkowiak spoczywa na 
cmentarzu w Puszczykowie.

Rajd do Rogalina
Z kolei w niedzielę 27 września od-

będzie się „Rajd rowerowy do siedziby 
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wiązuje zasada kto pierwszy ten lepszy.
Uczestnicy rajdów są zobowiązani do 

posiadania zapasowej dętki do własnego 
roweru i maseczki. Więcej na stronie 
dopiewo.pl oraz na fb organizatora: Bo-
utique Rowerowy Rower Power i  Grupa 
Rowerowy Styl Życia.

Z rowerowymi pozdrowieniami 
Iwona Cerba, Fundacja  

Pro Bike & Dance 
Fot. Arch. Fundacji Pro Bike & Dance

rodu Raczyńskich w Rogalinie połączony 
ze zwiedzaniem Galerii malarstwa oraz 
Powozowni”.

Informacje organizacyjne
Odpłatność za udział w rajdzie do 

Puszczykowa wynosi 35,00 zł, a w raj-
dzie do Rogalina 40,00 zł. W tej cenie 
jest: opieka pilota wycieczki, 3-daniowy 
obiad z napojami, udział w losowaniu 
rowerowych upominków: oświetlenie 
rowerowe, smar do łańcucha, skarpety i 

rękawiczki kolarskie, bidony, a w przy-
padku rajdu do Rogalina także bilety 
wstępu do Galerii malarstwa oraz Po-
wozowni wraz z przewodnikiem.  

Zgłoszenia na rajd są przyjmowane 
pod adresem e-mail: iwona.cerba@ro-
wer-power.pl. 

Wpłata wpisowego na rajd na konto 
w Santander Bank Polska S.A. - 04 1090 
1447 0000 0000 4402 1103 z podaniem 
imienia i nazwiska oraz rajdu jest rów-
noznaczna z rezerwacją miejsca. Obo-

W tym roku Koło Wędkarskie nr 6 
w Dopiewie obchodzi 70-lecie swojego 
istnienia. Obecnie zrzesza ono ponad 
500 członków i jest prawdopodobnie 
najliczniejszym w całym Powiecie Po-
znańskim.

Z okazji jubileuszu 19 lipca 2020 r. 
odbyły się zawody wędkarskie na jeziorze 
w Lipnie. Maski i łokciowe powitania 
wcale nam nie przeszkadzały w łowie-
niu ryb. Połowy były średnie, ale nasi 
mistrzowie pokazali klasę w łowieniu 
i różnice okazały się nieduże.

Podium zawodów:
Andrzej Mórawski - waga 5,44 kg
Mateusz Miłkowski - waga 4,66 kg
Marcin Juskowiak - waga 3,59 kg
Bogatszy o doświadczenie w przygo-

towaniu zawodów w czasach obostrzeń, 
zarząd naszego Koła, na czele z prezesem 
Ryszardem Białasem, zorganizował za-
wody wędkarskie dla zaprzyjaźnionych 
sąsiedzkich Kół zrzeszonych w Okrę-
gu Poznańskim. Wędkarzom reżim 
pandemii i tym razem nie przeszkadzał 
w łowieniu. Drugie zawody jubileuszo-
we Koła nr 6 w Dopiewie odbyły się 25 
lipca 2020 r., na jeziorze Strykowskim 
w Januszewicach,. Przybyło 10 drużyn 
z Okręgu Poznańskiego. Podczas rywa-
lizacji promowane były umiejętności 
drużynowe i indywidualne.
Podium zawodów:
Zawody drużynowe:
Koło nr 6 Dopiewo
Koło nr 42 Lwówek
Sekcja Kuślin
Zawody indywidualne:
Andrzej Mórawski, Dopiewo - waga 

7,64 kg
Marcin Haładyda, Lwówek - waga 6,78 kg
Zbigniew Berenowski, Lwówek - waga 

3,57 kg
Koło Wędkarskie nr 6 w Dopiewie 

w roku jubileuszowym zyskało mistrzów 
w łowieniu ryb, zarówno indywidualnych 
jak i drużynowych.

Tekst i foto: Bogdan Kowalak
 

70 lat Koła Wędkarskiego nr 6 w Dopiewie

sierpień 2020 35



kuchnia

Według oficjalnej klasyfikacji produk-
tów spożywczych warzywa to produkty 
z roślin zielonych (jednoroczne, dwu-
letnie albo wieloletnie) przeznaczone do 
spożycia. W jednym przypadku zjadamy 
korzenie, bulwy w innym liście, kwiaty 
czy owoce, a jeszcze w innym wszystko na 
raz. Etymologicznie – o czym świadczy 
brzmienie słów – między warzywami a 
jarzynami występuje istotna różnica. 
Warzywa bowiem to rośliny wymagające 
uwarzenia, czyli ugotowania, natomiast 
jarzyny to rośliny spożywane w stanie 
jarym, czyli świeżym, bez gotowania. Ale 
językoznawcy proponują nam zupełnie 
inne rozumienie. Oto np. słownik języka 
polskiego pod redakcją M. Szymczaka 
wyjaśnia, że jarzyna to część jadalna 
rośliny warzywnej: roślina warzywna, 
warzywo. Natomiast w drugim znacze-
niu: tak nazywa potrawy przyrządzone 
z tych roślin (gotowanych, duszonych), 
zwykle jako dodatek do mięsa. Wyni-
kałoby z tego, że warzywami są wła-
ściwie wszystkie rośliny jadalne – bez 
względu na to, czy jadamy je w stanie 
surowym, czy dopiero po obróbce ter-
micznej – natomiast jarzynami tylko 
te, które po przetworzeniu stanowią 
potrawę gotową do spożycia.

Jarzyna to jadalna część rośliny 
warzywnej (warzywa). Warzywa to 
wszystkie rośliny zielne nadające się 
do spożycia (zjadane czy to na surowo, 
czy po ugotowaniu). A jarzyny to tylko te 
warzywa, które dopiero po przetworzeniu 
stanowią potrawę gotową do spożycia 
jako dodatek lub jej całość.

A zatem jako przykłady możemy 
podać:
-  ugotowany por czy seler w rosole to 

jarzyny
-  natomiast ogórek i pomidor zjada-

ny na surowo będzie warzywem, nie 
jarzyną

-  zupa jarzynowa składa się z prze-
tworzonych (ugotowanych) warzyw.
Proponuję  historię  pojęcia  warzywo 

czy jarzyna zostawić  historykom, ety-
mologię językoznawcom. My najczęściej 
idziemy na zakupy  do warzywniaka a 
nie do jarzyniaka   mówiąc zaś o upra-
wie albo produkcji używamy terminu 
„warzywnictwo”, a nie „jarzynnictwo”? 
Mówimy zazwyczaj o surówce z warzyw, 
a nie z jarzyn, ale jeśli warzywa zostały 
wcześniej ugotowane, to raczej o sałatce 
jarzynowej. Dawniej naukowcy jedno-
znacznie twierdzili: Warzywa jedzone 
na surowo są zdrowsze. Jednak obec-
nie rośnie tendencja odwrotna poparta 
dowodami, że związki organiczne wielu 
warzyw - po obróbce cieplnej są lepiej 
przyswajalne przez ludzki organizm więc 
jedzmy warzywa i jarzyny!

Warzywa czy jarzyny
Jarzynka z kalarepki

Składniki
- 2 duże kalarepy, 
- 1/2 pęczka koperku, 
- 2 łyżki masła, 
- 1 łyżeczka cukru, 
- 1/2 łyżeczki soli, 
- ew.1 płaska łyżeczka mąki pszennej. 

Przygotowanie
Kalarepkę umyć, odciąć liście (ale 

te młode i ładniejsze zachować), cienko 
obrać, pokroić w grube słupki lub kost-
kę. Koperek opłukać, osączyć dokładnie, 
posiekać. W rondelku roztopić masło, 
wrzucić kawałki kalarepki, obtoczyć w 
maśle, dodać cukier i sól, podlać kilko-
ma łyżkami wody, na wierzchu ułożyć 
liście i dusić na małym ogniu 10-15 min.. 
Kalarepka ma być lekko chrupiąca, nie 
rozgotowana. Gdy uznamy, że jest dobra, 
wyjąć liście i je posiekać a do kalarepki 
dodać mąkę rozmieszaną w 3-4 łyżkach 
zimnej wody, dusić jeszcze 2-3 min., na 
koniec dodać połowę koperku i pokrojone 
liście (ale tylko młode liście bo starsze 
dają gorycz), wymieszać. Podawać jarzyn-
kę z ryżem i ugotowanymi np. pulpetami 
lub duszoną rybą.

Tarta cukiniowa  
odwracana

Składniki
- 3 małe cukinie,
- 2 pomidory,
- 2 duża cebule,
- 3 jajka,
- 3 łyżki kremówki,
- sól, pieprz,
- szczypta cukru,
- bazylia, koperek,
- łyżka oleju.

Przygotowanie
Wszystko smażymy na dużej patel-

ni z wysokim rantem. Pomidory naciąć 
na krzyż, sparzyć wrzątkiem i obrać ze 
skóry, pokroić. Cebulę pokroić w krążki i 
wrzucić na rozgrzany olej. Chwilę smażyć. 
Następnie dodać pokrojoną cukinię i du-
sić kilka minut. Dodać pomidory, bazylię, 
sól, pieprz i cukier. Dusić aż powstały 
płyn wyparuje a wszystkie warzywa są 
miękkie ale cukinia nie powinna być 
rozciapana. W oddzielnym garnuszku  
wbijamy jajka i wlewamy kremówkę, 
solimy pieprzymy i roztrzepujemy. 
Rozlewamy na wierzch naszej cukinii 
i delikatnie łopatką odgarniamy po rancie 
patelni aby masa jajeczna dostała się 
pod spód cukinii, przykrywamy na 5/10  
minut pokrywką aż góra się nie zetnie. 
Odkrywamy  pokrywkę i kładziemy na 
wierz płaski talerz odwracając patelnie 
do góry nogami. Tak mamy gotową tartę, 
którą posypujemy na wierzch bazylią 
lub koperkiem.

Danie jarskie: kalafior  
i ziemniak

Składniki 
- 1 mały kalafior,  
- 10 młodych ziemniaków, 
- 1 cebula, 
- 2 ząbki czosnku, 
- 1 pomidor bez skóry, 
- pół łyżeczki curry, 
- ćwierć łyżeczki mielonego imbiru, 
- 1/3 łyżeczki mielonego kminu 
rzymskiego, 
- 1/3 łyżeczki mielonej kolendry, 
- pół szklanki wody, 
- olej rzepakowy, 
- sól, pieprz, 
- pół pęczka kolendry lub 
natki pietruszki.

Przygotowanie
Ziemniaki obieramy, myjemy, kroimy 

na mniejsze kawałki. Kalafiora dzielimy 
na różyczki, myjemy. Na dużą patelnie 
(lub jeżeli macie, do garnka z powłoką 
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teflonową) wlewamy olej i wrzucamy 
pokrojoną w kostkę cebulę i rozdrobniony 
czosnek, chwilę smażymy. Dodajemy do 
tego wszystkie przyprawy i smażymy 
jakieś 30 sekund. Dorzucamy do tego 
pokrojonego w kostkę pomidora, kalafio-
ra, ziemniaki i wodę, dokładnie miesza-
my, przykrywamy pokrywką i gotujemy 
do miękkości warzyw (u mnie trwało 
to około 20 minut), od czasu do czasu 
mieszając. Podajemy z poszatkowany-
mi ziołami. Można podać  na zimno i 
ciepło z sosem jogurtowym który lekko 
zabarwiamy curry.

Mizeria z kapusty  
i ogórka

Składniki 
- pół główki młodej kapusty, 
- 1 duży ogórek gruntowy, 
- 1 mały kubek jogurtu naturalnego, 
- mały pęczek koperku, 
- duża szczypta cukru (lub więcej), 
- sól , pieprz.

 
Przygotowanie

Kapustę szatkujemy, wrzucamy do 
miski. Dodajemy do niej pokrojonego w 

półplasterki ogórka. Do warzyw dodaje-
my jogurt, poszatkowany koperek, cukier, 
doprawiamy solą i  świeżo mielonym 
pieprzem. Mieszamy i odstawiamy na 
jakieś 15 minut.

Życzę smacznego!

Barbara Barbalena Plewińska,
Sołtys Dąbrówki

Fot. Arch. B. Plewińskiej

Wakacyjnie
Wakacje nad rodzimym 
morzem

Przysiadłam na chwilę
po długim spacerze.
Wnuk się ulotnił, niczym kamfora,
a mieliśmy się sobą opiekować.

Takich chwil mi potrzeba,
teraz wiem, że odpoczywam.

Niewiele zmieniło się
od ubiegłego roku.
Wąska wcale nie jest wąska,
tylko coraz częściej
słychać niezrozumiałą 
dla mnie mowę przechodniów.

W niedzielnych mszach uczestniczę,
nie wychodząc poza posesję.
Odgłos śpiewanych w kościele pieśni
niesie się po całej okolicy.

Gospodarze, jak zawsze sympatyczni,
co z pewnością jest jednym z walorów
miłej atmosfery i dobre-
go wypoczynku.

Między roślinnością 
wypielęgnowanego ogrodu,
snuje się akcent
poznańsko-śląskiej gwary.

Morze, jak każdego dnia
gra swoje szumne wariacje,
uwalniając bryzę.
Nadmorskie krzykaczki,
jak krzyczały, tak krzyczą.

Podnosząc piórko,
Próbuję wsłuchać się
W tupot mew na plaży,
Co nie przynosi efektu.

Kiedy za rok wrócę
w ulubione miejsce,
może będę miała więcej szczęścia.

Aldona Latosik 
29 VII 2020

Matce Bożej Zielnej
Wzniosły się w Niebo 
ziela zapachy. 
Aromat wije 
pośród otchłani. 
 
Niebo nasiąkło, 
łąk aromatem. 
To dla Ciebie Matko 
kraj, rozkwita kwiatem. 
 
Niechże się raduje, 
Twe Najświętsze Serce, 
gdy z Nieba podziwiasz 
tęczowe kobierce. 
 
Do świątyń chodzimy 
z ziół naręczami, 
by radość Ci sprawić 
Matko-Zielna Pani. 

Aldona Latosik 
21 VII 2016

Jakby z innego 
świata 

Coraz trudniej 
korona-przebierańcom. 
 
Mimo 
że brakuje wszystkiego 
i doba za krótka 
na krawędzi ryzyka, 
pracują ponad siły. 
 
Bywają krawędzie 
zbyt wąskie, 
by ustrzec się przed zakażeniem. 
 
Chwała 
Służbom niosącym pomoc 
i tym, 
którym zaraza otworzyła serca. 

Aldona Latosik 
29 III 2020

Zamaskowani

Ukryci za maskami
drżymy przed dotykiem
przebiegłej mikro-bestii.

Wędrując po najdalszych 
zakamarkach globu,
nie przebiera środków,
nie uznaje granic.

Obieżyświat,
czepia się tych, 
którym życie miłe
i tych, którzy udają,
że go nie ma.

Spragnieni wolności,
spotkań twarzą w twarz
z drugim człowiekiem,
zapominamy, a może celowo
omijamy obostrzenia,
myśląc, że korona
samoistnie intruzowi spadnie.

Oby tak się stało!

Aldona Latosik 
10 VIII 2020

Samotność w tłumie  
własnego gniazda

jest nie do zniesienia. 
 
Po nadgryzieniu zębem czasu 
krzesło stanęło 
do góry nogami 
i usadowiona na nim trójka, 
ciąży, mieląc ozorami, 
rani do szpiku kości. 
 
Po walce z własnymi myślami 
powiedziała STOP! 
 
Dosyć bycia nikim, 
dosyć matkowania, 
kimkolwiek by nie byli. 
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Ślubnym, 
dorosłym dzieckiem, 
czy najmłodszym 
z trzeciego pokolenia. 
 
Dosyć stania przy garach. 
tego się nie zalicza 
do żadnej pracy. 
Podsumowują. 
 
Dosyć bycia służącą, 
której zapłatą 
są tylko i wyłącznie 
słowne kuksy, 
które wbijają się, 
jak cierń w środek serca. 
 
Rozwód? 
Po co? 
Zbyt dużo biurokracji. 
 
Separacja? 
Czemu nie? 
Jednak nie na suchy pysk, 
jak mówi przysłowie. 
 
Korytarz szeroki 
niczym dwupasmówka. 
 
Można się mijać 
jak z nielubianym sąsiadem 
z tej samej klatki.

Aldona Latosik
7 VIII 2018

Gladiole  2

Wystawiają
barwne miecze
ku złotym promieniom
rozgrzanej kuli.

Zawieszona w kosmosie,
wykonuje
swoją letnią robotę.

Po zbożu
opustoszało pole,
a one w szeregu, na baczność,
jak wojsko
reprezentacyjnej kompanii,
pozwalają podziwiać
swoją nietuzinkową urodę.

Aldona Latosik 
1 VIII 2020

Po drugiej stronie okna

Zmienił się obraz.

Słona wyzłocona 
iglicami promieni,
zwinięta w rulon,
walcuje chlebodajną połać.

Rżysko nastroszyło kolce
ze strachu przed
pożniwnym turkotem maszyn.

Niech no tylko baloty 
ulokują się na stogach,
nadejdzie czas
szykować ziemię
do kolejnej obróbki.

Poplon czeka na wysiew.

Aldona Latosik
25 VII 2020

taka sama

mówili stara panna
- trzydziestka
gdzie jej 
do staropanieństwa

kiedy
za trzecim spojrzeniem

złożył pocałunek
uda same się rozwarły

nigdy nie oddychała
tak głęboko

błysk na serdecznym
ukołysał
powojenną biedę 
i bliźniacze kwilenie

Aldona Latosik 
30 VIII 2013

Czas wracać w szkolne 
pielesze
 
(wiersz dla dzieci)

Z pierwszym września, dzwonek 
pierwszy, 
w progi szkoły dzieci prosi. 
Apel w gali, hymn i wiersze, 
godnie trzeba rok rozpocząć.

W klasach błyszczy, pachnie świe-
żość, 
wokół lśni, porządek wszędzie. 
Dzieci w ławki się przymierzą, 
w nich na lekcjach siedzieć będą.

Witaj szkoło, napis głosi, 
wypisany na tablicy. 
Pod nią kreda, aż się prosi, 
by uczniowie mogli chwycić.

Zanim roczek znów przeminie 
i rozpoczną się wakacje. 
Z główką pełną nowej wiedzy, 
przeskoczycie w wyższą klasę.

Aldona Latosik 
1 IX 2014

Kontakt z poetką - 
 aldona51@poczta.fm

Zapraszam Was tradycyjnie na przy-
godę z książką. Przedstawiam trzy kolejne 
biblioteczne nowości.

Dla dorosłych
Jesteś cudem, Elżbieta Rodzeń

Kiedy dochodzi do karambolu, Kamil 
działa pod wpływem impulsu – narażając 
własne życie, wyciąga Maję z rozbitego sa-
mochodu. Dziewczynie udaje się przeżyć, 
jednak musi pożegnać się z marzeniami 
o karierze baletnicy. Zagubiona i samot-
na, coraz bardziej pogrąża się w mroku. 
Kamilowi wszystko przypomina o tym, 

Nowości w naszej Bibliotece
jak kruche jest życie. Doświadczył tak 
wielkiego cierpienia, że bez trudu do-
strzega, że z Mają dzieje się coś złego. 
Wyciąga do dziewczyny rękę, gdy ta 
najbardziej tego potrzebuje. Choć czu-
je, że mógłby być z Mają szczęśliwy, 
to widmo śmiertelnej choroby wciąż 
nad nim krąży, a tragiczne wspo-
mnienia nie pozwalają pójść naprzód. 
Czy Kamil i Maja zdołają ocalić ro-
dzące się między nimi uczucie? Ile od-
wagi potrzeba, aby uratować ukocha-
ną osobę? Jak wybaczyć komuś coś, 
czego on sam nie potrafi sobie prze-
baczyć? Czy znajdziesz w sobie dość 
odwagi, by stać się dla kogoś cudem?  
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Dla młodzieży
Pałac pod ptasimi głowami, 

Agnieszka Płoszaj

 „Tego poranka wiadomość, jaką 
ciepłym głosem przekazywała spikerka, 
dotyczyła tajemnicy skrywanej w starym 

budynku. A dokładnie rzecz biorąc - pa-
łacu”. Do Łodzi przyjeżdżają angielscy 
poszukiwacze skarbów, by odnaleźć złoto 
rzekomo ukryte na terenie pałacu Rein-
hardtów. Wszystkie lokalne media trąbią 
o niezwykłych gościach. Sprawą żywo 
interesują się również jedenastoletnia 
Jagoda Brylska i jej siostra Hanka. Pew-
nego dnia po szkole dziewczynki ruszają 
pod pałac, by na własne oczy zobaczyć 
prawdziwych poszukiwaczy skarbów. Gdy 
mały kundelek przynosi im w pyszcz-
ku torbę z tajemniczym pamiętnikiem 
Majordomusa, siostry nie zdają sobie 
sprawy, że właśnie zaczyna się jedna z 
największych przygód ich życia.

Dla dzieci
Zwariowane wakacje taty Oli, 

Thomas Brunstrom

Na dworze panuje jesienna plucha, 
więc tata Oli postanawia zabrać rodzinę 
na wakacje w ciepłe kraje. Całą rodziną 
lecą do wspaniałego hotelu z basenem, 
gdzie zamieniają się w prawdziwych tu-
rystów – skaczą do wody a bombę, jedzą 
lody, opalają się, wylegują pod paraso-
lem i robią wspólnie mnóstwo różnych 
rzeczy, nie zawsze mądrych, ale w końcu 

to przecież czas wakacji. Ola jest taka 
szczęśliwa, że z niepokojem odlicza dni 
do powrotu. Po przyjeździe do domu 
popada w chandrę, ale jej tata potrafi 
znaleźć na to sposób – bo w końcu nie 
ważne, gdzie się przebywa, ale z kim, 
aby dobrze się bawić.

Ilona Łysiak, Bibliotekarka
Gminna Biblioteka Publiczna  

i Centrum Kultury w Dopiewie

Teren przed biblioteką w Dopiewie 
przeszedł mały lifting. Pracownicy 
własnymi siłami  i według autorskiego 
pomysłu, zmienili wygląd otoczenia. 

Krzewimy Kulturę 
Pojawiły się nowe nasadzenia zieleni i 
kwietniki. Stare iglaki zostały przycięte 
i posiano nową trawę.  Przy ulicy Łąko-
wej usytuowano nowe ławki, na których 

można przysiąść 
nie tylko w drodze 
do Ośrodka Zdro-

wia ale chociażby 
po to aby odpocząć 
z ciekawą książką w 
cieniu drzew. 

W następnych 
latach systematycz-
nie będą pojawiały 

się kolejne elementy małej architektury. 
Gry chodnikowe już od roku służą 

małym mieszkańcom jako ciekawa forma 
spędzania wolnego czasu na świeżym 
powietrzu. 

W zamierzeniach pracowników 
GBPiCK jest także stworzenie mini 
scenki na której będą mogły odbywać 
się różne formy kulturalne dla naszych 
mieszkańców.  

Mamy nadzieję, że teraz wokół Bi-
blioteki będzie jeszcze piękniej, a nowa 
zieleń będzie służyła nam wszystkim. 

Tekst: GBPiCK w Dopiewie
Fot. Jan Sawiński
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Gminna Biblioteka Publiczna i 
Centrum Kultury w Dopiewie, pomi-
mo obecnej pandemii, zadbała o to, 
aby zorganizować mieszkańcom naszej 
Gminy szereg atrakcji wakacyjnych. 
Wszystkie propozycje zostały przygo-
towane z uwzględnieniem wytycznych 
Ministerstwa Zdrowia, ze szczególnym 
zachowaniem reżimu sanitarnego. 

Odbyły się dwudniowe warsztaty 
plastyczne w Konarzewie, połączone z 
animacjami i zabawami dla dzieci. Cie-
kawą propozycją, zorganizowaną po raz 
pierwszy na placu gminnym w Dopiewie, 
był laserowy paintball oraz archer tag 
czyli bitwy łuczników. Uczestnicy zajęć 
mieli okazję spróbować swoich sił i umie-
jętności strzeleckich oraz strategicznych. 

Z kolei w sali GOK w Dopiewcu dzieci 
mogły spędzić bardzo multimedialnie 
czas, poznając niesamowite możliwo-

Bezpieczne wakacje w GBPiCK 

ści wirtualnej 
rzeczywistości. 
Można było do-
świadczyć bar-
dzo realistycz-
nych doznań 
jazdy na roller 
coasterze, na 
torze wyścigo-
wym Formuły 1, 
czy zanurkować 
w głębi oceanu z 
przeogromnym 
wielorybem. 

Dla całych 
rodzin zorganizowano 3 seanse filmo-
we z cyklu „Kino na leżakach”. Pokazy 
filmowe odbyły się w Dopiewie oraz 
pierwszy raz w Dąbrówce i Konarzewie.  

Cieszymy się , że mimo trudnego 
okresu zainteresowanie ofertą GBPiCK 

było szerokie a przestrzeganie wszelkich 
zaleceń spowodowało , że bezpiecznie 
bawiliśmy się podczas tegorocznych 
wakacji. 

Tekst: GBPiCK w Dopiewie
Fot. Łukasz Mańczak

Ciepłe lato i wysokie tempera-
tury powietrza zachęcają miesz-
kańców i nie tylko do korzystania  
z atrakcji przygotowanych przez Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopie-
wie na kąpielisku „Owocowa Plaża” w  
Zborowie. Tegoroczny sezon, w nowej 
covidowej rzeczywistości można zaliczyć 
do udanych. 

Od 1 lipca br. nasza plaża jest strze-
żona przez ratowników Wodnego Ochot-
niczego Pogotowia Ratunkowego. Na 
szczęście, do dnia dzisiejszego, obyło 

Udany sezon „Owocowej Plaży” 

się bez poważniejszych interwencji z ich 
strony. Turyści najliczniej przybywają do 
Zborowa na letni wypoczynek w week-
endy, wtedy też plaża i pole biwakowe 
jest wypełnione po brzegi. Rodziny z 
dziećmi coraz częściej decydują się na 
przyjazd nie tylko na plażowanie, ale 
również czerpią energię z dłuższego po-
bytu w biwakowym otoczeniu. Oprócz 
kąpieli słonecznych, atrakcji nie braku-
je. Czynna jest wypożyczalnia sprzętu 
wodnego, można dobrze zjeść i napić 
się schłodzonych napojów. Dzieci mogą 

korzystać z placu zabaw oraz kurtyny 
wodnej zasilanej z wodociągu. Dużym 
zainteresowaniem cieszy się korzystanie 
z wiat piknikowych oraz miejsca ogni-
skowego. Każdego wieczoru na plaży 
można spotkać rodziny i znajomych, 
którzy spędzają czas przy ognisku i 
rozmowach. 

Na początku sezonu na całym terenie 
rekreacyjnym pojawiły się nowe kosze 
na odpady. Wprowadzono segregację 
odpadów. Można śmiało pogratulować 
i powiedzieć, że nasi goście spełniają 
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zasady i wrzucają odpady do pojemników 
zgodnie z przeznaczeniem. 

Przed nami ostanie dni sezo-
nu, zachęcamy więc do odwiedzania 

terenów sportowo-rekreacyjnych  
w Zborowie oraz  do korzystania z pogody 
i wypoczynku na kąpielisku.

Mateusz Jaworski,  
GOSiR w Dopiewie
Fot. Archiwum UG 

 Dopiewo / GOSiR Dopiewo 

Na rozgrzanych polach marsowych 
wrocławskiej Akademii Wychowania Fi-
zycznego odbył się na początku sierpnia 
turniej „Youth Challange U20”, przezna-
czony dla zawodników do lat 20.  Młodszy 
skład „Brave Beavers” z Dopiewa  zagrał 
8 meczów z drużynami z Niemiec, Czech, 
Słowacji i Polski. Pogoda wymęczyła 
naszych reprezentantów zebrali mniej 
punktów niż założył sztab szkoleniowy, 
ale zebrali cenne międzynarodowe do-
świadczenia. Wyjazd był współfinanso-
wany ze środków publicznych Gminy 
Dopiewo.

MJ, fot. M. Juskowiak

Bobry na międzynarodowym turnieju

KS Canarinhos Skórzewo ogłasza 
nabór do drużyny. Od 1 września za-
praszamy wszystkich chętnych z rocznika 
2015 do dołączenia do drużyny. 

Więcej informacji udziela trener rocz-
nika 2015 Maciej Matouszek - tel: 794 
023 196 lub biuro Klubu: 536 170 288.

MM

Nabór do KS 
Canarinhos 

Owocowy Turniej Siatkówki Plażowej 
Upalny dzień 

nie zniechęcił za-
wodników do udzia-
łu w „Owocowym 
Turnieju Siatkówki 
Plażowej”, który od-
był się w niedzielę 9 
sierpnia. W pełnych 
emocji zmaganiach 
wzięło udział 7 par. 
Najlepszy okazał się 
duet Mathew Horn 
i Tomasz Adamiec, 
który drogę na naj-
wyższy stopień po-
dium torował sobie 
samymi zwycię-

stwami, nie odnosząc po drodze żad-
nej porażki.

W fazie grupowej rozgrywany był 
jeden set do 15 punktów. Faza półfinałowa 
rozgrywana była do 21. Triumfatorzy 
pierwszą wygraną zaliczyli w meczu 
otwarcia, zdobywając przewagę 8 punk-
tów nad Łukaszem M. i Mikołajem Ł. 
Drudzy w podsumowaniu Tomasz K. i 
Mikołaj C. w kolejnym meczu uzyskali 
zdecydowaną przewagę 21:9, pokonując 
Adama W. i Martę K. Niezwykle wyrów-
nany był mecz o 3 miejsce, który zakoń-
czył się wynikiem 21:20 - grające w nim 
pary walczyły do końca - ostatecznie z 
wygrała para Łukasz M. i Mikołaj Ł., która 
pokonała Martę K. i Adama W. W finale 
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Na „Owocowej Plaży” w Zborowie 
odbyły się 3-4.08.2020 r. Półfinały 
Mistrzostw Polski Juniorek i Juniorek 
Młodszych w Piłce Ręcznej Plażowej. Za-
wody sędziowały między innymi Sylwia 
Bartkowiak i Weronika Łak aktualne 
reprezentantki Polski w piłce ręcznej 
plażowej, posiadające status sędziów 
Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej. 
W poniedziałek zagrały juniorki młod-
sze (4 zespoły), a we wtorek ich starsze 
koleżanki (5 zespołów).  W obu katego-
riach awans do finałów uzyskały po 2 
najlepsze zespoły. 

Poniedziałek
W pierwszym dniu Mistrzostw o 

awans walczyły juniorki młodsze. Na-
sze reprezentantki z Bukowsko-Dopiew-
skiego Klubu Piłki Ręcznej, po zaciętej 

Czy wiecie , że… 
Plażowa piłka ręczna ma dopiero 

28-letnią historię. Pierwszy na świecie 
mecz szczypiorniaka na piasku rozegrany 
został na plaży San Antonio w Ponza, 
małej wysepce na Południu Włoszech, 
we wrześniu 1992 r.  Prof. Gianfranco 
Briani – członek Włoskiego Komitetu 
Olimpijskiego (C.O.N.I.) wpadł na pomysł, 
by organizując rozgrywki na plaży  pro-
mować tradycyjną włoską piłkę ręczną.

BS

Półfinały Mistrzostw Polski na Owocowej Plaży  
rywalizacji, gdzie o ostatecznej kolejno-
ści decydował bilans bramkowy, zajęły 
drugie miejsce, co dawało im awans do 
ścisłego finału. 

Zwyciężyły szczypiornistki MKS 
Kusy Szczecin. Kolejne miejsca zajęły 
GMTS Sparta-Iwaniccy Gubin, Klub 
Piłki Ręcznej Gminy Kobierzyce oraz 
- grające towarzysko - młodziczki Bu-
kowsko-Dopiewskiego KPR-u.  

Najlepszą zawodniczką turnieju wy-
brana została Paulina Kuźmińska z MKS 

spotkały się pary Mathew H. i Tomasz 
A. kontra Tomasz K. i Mikołaj C., które 
stanęły już przeciw sobie w szrankach 
grupowej rywalizacji. Ponownie lepsi 
okazali się Mathew i Tomasz.

Klasyfikacja turnieju: I miejsce: 
Mathew H. i Tomasz A. , II: Tomasz K. 
i Mikołaj C., III: Łukasz M. i Mikołaj 
Ł., IV: Marta K. i Adam W., V: Robert 
M. i Łukasz M., VI: Jacek K. i Maciej P., 
VII: Samanta M, i Paweł M.

Mateusz Jaworski
Gminny Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Dopiewie
Fot. Arch. GOSiR Dopiewo
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Kusy Szczecin, a najlepszą bramkarką 
Lidia Piotrowska z Bukowsko-Dopiew-
skiego KPR. 

Wtorek
Drugiego dnia turnieju na boisko 

wybiegły juniorki. Można było obejrzeć 
grę kilku reprezentantek Kadry Polski 
w tradycyjnej odmianie szczypiorniaka. 
Faworytem wtorkowych rozgrywek były 
piłkarki ręczne z Poznania i Kobierzyc. 

Jak się okazało w trakcie turnieju, 
„Owocowa Plaża” w Zborowie sprzyjała 
piłkarkom z Bukowsko-Dopiewskiego 
KPR. Wygrały wszystkie swoje mecze 
i awansowały do turnieju finałowego 
pozostawiając na kolejnych miejscach 
drużyny KPR Gminy Kobierzyce, BHT 
Pyrki Poznań, UKS Handball Wrocław, 
GMTS Sparta-Iwaniccy Gubin. 

Najlepszą zawodniczką wśród junio-
rek okazała się Patrycja Pawlak z Bu-
kowsko-Dopiewskiego KPR a najlepszą 
bramkarką Kamila Staszewska z KPR 
Gminy Kobierzyce. 

— Turniej w Zborowie udało nam 
się rozegrać w całkiem przyjemnych 

warunkach atmosferycznych pomimo 
groźby deszczu, który dawał się we 
znaki naszym koleżankom w pierw-
szym dniu rozgrywek. Pierwsze trzy 
mecze przebiegły po naszej myśli, we 
wszystkich pewnie zwyciężyłyśmy, nie 
oddając żadnego seta. Ostatni, czwarty 
mecz, rozpoczęłyśmy prowadzeniem z 
zespołem z Dopiewa. Jednakże po bardzo 
wyrównanej i walecznej końcówce odda-
łyśmy przeciwniczkom pierwszego seta. 

W drugiej połowie meczu gospodyniom 
udało się wypracować sporą przewagę, 
której pomimo zmian nie udało nam się 
zniwelować. Turniej zakończyliśmy na 
drugim miejscu, co daje nam kwalifi-
kacje do finałów Mistrzostw Polski. Nie 
możemy się doczekać następnego etapu 
rozgrywek i mamy nadzieję, że uda nam 
się powalczyć o najwyższe miejsca – mówi 
Zofia Brzoza z KPR Kobierzyce.

Dekoracja
Oprócz awansu do turniejów fina-

łowych drużyn z pierwszych i drugich 
miejsc, uczestniczki otrzymały pamiąt-
kowe puchary, dyplomy i jak na „Owoco-

wą Plażę” przystało, owocowe nagrody 
ufundowane przez GOSiR w Dopiewie. 

Wręczali je Wójt Gminy Dopiewo 
Adrian Napierała, Burmistrz Miasta 
i Gminy Buk Paweł Adam oraz prezes 
Bukowsko-Dopiewskiego KPR Katarzyna 
Wechman. 

Organizatorem zawodów był Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie 
- administrator obiektu oraz Bukowsko-
-Dopiewski KPR. 

Partnerami, Gmina Dopiewo, Miasto 
i Gmina Buk, Związek Piłki Ręcznej w 
Polsce, Powiat Poznański, firma Mondi 
z Dopiewa oraz Zakład Usług Komunal-
nych z Dopiewa. 

Beata Spychała,  
Mateusz Jaworski - Gminny  

Ośrodek Sportu i  
Rekreacji w Dopiewie
Fot. Arch. Bukowsko-

-Dopiewskiego KPR
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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


