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                                      inwestycje      DBO już wkrótce      relacje z wydarzeń
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Palędzie  Podłoziny  Pokrzywnica  Skórzewo  Trzcielin
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Gmina Dopiewo przekroczyła  
w czerwcu 2018 r. kolejny próg ilościowy. 
Urzędowa ewidencja doniosła nam, że 
miesiąc ten zamknęliśmy wynikiem: 
25 015 osób zameldowanych na stałe. 
Biorąc pod uwagę całą populację gminną, 
należy do tej liczby dodać kilka tysięcy 
osób zamieszkujących na terenie Gminy 
bez meldunku. Gmina Dopiewo zajmuje 
2 miejsce w Polsce pod względem dy-
namiki wzrostu liczby mieszkańców.

W ciągu 23 lat, których dotyczą 
prezentowane przez nas dane, licz-
ba mieszkańców niemal się potroiła.  
W 1995 r. Gmina Dopiewo liczyła 9093 
mieszkańców. Nie tylko liczba miesz-
kańców wzrosła na przestrzeni czasu, 
ale i liczebność populacji każdego z 11 
sołectw. „Pierwsza trójka” 1995 r. to: 
Dopiewo (2558), Konarzewo (1353)  
i Skórzewo (1312). Żadnej z pozostałych 
miejscowości nie zamieszkiwało więcej 
niż 800 mieszkańców. „Pierwsza trój-
ka” 2018 r. to: Skórzewo (7001), które 
przesunęło się o 2 pozycje, Dąbrówka 
(3933), która awansowała z 10 pozycji 
oraz Dopiewo (3395), które odnotowało 
spadek o 2 oczka. 

Ciekawie przedstawiają się wzro-
sty dla poszczególnych sołectw i miej-
scowości. Warto zauważyć, że liczba 
mieszkańców Dąbrówki (rekordzistki 
pod względem dynamiki) wzrosła ponad 
23-krotnie, Skórzewa – niemal 5,5-krot-
nie, Dąbrowy – 4-krotnie, Gołusek – 3,5 
krotnie, a  Palędzia około 3-krotnie. W 
sąsiedniej tabeli i na wykresach kołowych 
prezentujemy dane dotyczące sołectw 
i choć  nie widać w nich wzrostu wsi 
nie będących wsiami sołeckimi, warto 
odnotować 2 wzrosty. Obydwa dotyczą 
wsi sołectwa Więckowice – Pokrzywnicy  
i Drwęsy. Pokrzywnica licząca w 1995 r. 
19 mieszkańców, dziś ma ich 203 (prawie 
11 razy więcej). Z kolei Drwęsę, liczącą w 
1995 r. 14 mieszkańców, dziś zamieszkuje 
148 osób (7,5 razy więcej). 

Pierwsze wyraźne skoki w liczbie 
mieszkańców, od których rozpoczęły 
się jej regularne roczne wzrosty, miały 
miejsce w przypadku obecnych liderów 
gminnego zestawienia: dla  Skórzewa 
w latach 2000 – 2003, i dla Dąbrówki 

w latach 2002 – 2004. W przypadku 
pozostałych miejscowości wzrosty nie 
prezentują się już tak spektakularnie, co 
nie znaczy, że nie miały miejsca. Lider 
zestawienia sprzed 23 lat, będący siedzibą 
władz samorządowych i „stolicą” Gmi-
ny zwiększył swoją populację o  ponad 
30%. Konarzewo będące wiceliderem 
zestawienia 2 dekady temu, dziś zamiesz-
kuje o 40% więcej osób. Podobnie, jak w 
przypadku małego Trzcielina. Podwoiły 
liczbę swoich mieszkańców sołectwa 
Zakrzewo i Dopiewiec.

Tradycyjnie, przy okazji tematu, przy-
pominamy niezameldowanym miesz-
kańcom Gminy Dopiewo, że meldunek 
na stałe jest jedną z form wskazania 

fiskusowi miejsca zamieszkania. W ślad 
za tym wskazaniem niemal 40% podatku 
(PIT)  ma szansę trafić do gminy, którą 
podajemy jako miejsce zamieszkania. 
Inną formą jest wskazanie w PIT adre-
su o miejscu zamieszkania w Gminie 
Dopiewo, bez zmiany meldunku. Pozy-
skane w ten sposób pieniądze zostaną 
wykorzystane na rozwój infrastruktu-
ry i przygotowanie interesującej ofer-
ty oświatowej, kulturalnej i sportowej 
dla mieszkańców. W ostatnich latach, 
dzięki Państwa decyzjom dotyczącym 
wskazania Gminy Dopiewo jako miejsca 
zamieszkania w deklaracji podatkowej, 
budżet gminny,  wzrastał, rok do roku,  
o kilka milionów. Meldujmy się, bo warto! 
Wskazujmy  w PIT Gminę Dopiewo jako 
miejsce zamieszkania! Bądźmy GIT z PIT!

Tymczasem

Adam Mendrala,  
Redaktor Naczelny, Kierownik 

Referatu Promocji i Rozwoju Gminy

Wykresy: Michał Juskowiak

* zameldowani na stałe
** stan na 31.12.1995
*** stan na 30.06.2018

Przekroczyliśmy 25 tysięcy 
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Wójt - felieton

Dla większości z nas urlop to jeden 
z najbardziej oczekiwanych okresów  
w roku. Cześć z Państwa ma go już za 
sobą, część za chwilę się na niego wy-
bierze, ale nawet najlepszy urlop kiedyś 
się skończy. Sporą część lata i wakacji 
mieszkańcy Gminy Dopiewo spędzają 
na teranie naszej Gminy. Staramy się 
pomóc Państwu spędzić pozostałą część 
wakacji w Gminie jak najlepiej. Trady-
cyjnie propozycje wakacyjne przygoto-
wują nasze gminne jednostki: Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji (www.gosir.
dopiewo.pl) i z Gminna Biblioteka Pu-
bliczna i Centrum Kultury (www.bibldop.
pl). Poza tym warto w wakacje lepiej 
poznać Gminę, w której się mieszka. 
Można  wsiąść na rower i wybrać się 
na przykład na Owocową Plażę w Zbo-
rowie nad Jeziorem Niepruszewskim. 
Można odwiedzić kompleks leśny, roz-
ciągający się między Zakrzewem, Palę-
dziem, Dąbrówką i Dopiewcem. Można 
podjechać do Żarnowca, gdzie u zbiegu 
trzech Gmin: Stęszewa, Dopiewa i Buku 
znajduje się jedyne w Wielkopolsce natu-
ralne źródełko. Zachęcam do aktywnego 
wypoczynku podczas wakacji w Gminie, 
do odkrywania jej walorów związanych  
z przyrodą, tradycją i historią.

Wypoczynkowi w Gminie i  pozna-
waniu sąsiadów służą letnie plenery. 
Ostatnio było ich u nas całkiem sporo: 
festyny sołeckie, zawody, pikniki, zabawy. 
Zachętą do uczestnictwa w nich w przy-
szłości niech będą relacje, których w tym 
numerze „Czasu Dopiewa” nie brakuje. 

Warto śledzić kalendarz imprez i wybrać 
coś dla siebie spośród tego, co Gmina Do-
piewo i jej jednostki oferują. Już dziś za-
praszam Państwa na „Gminne Dożynki”, 
które odbędą się w Dopiewie w ostatnią 
niedzielę wakacji - 2 września. Szczegóły 
podamy wkrótce na stronie interneto-
wej Gminy Dopiewo (www.dopiewo.pl)  
i w sierpniowym „Czasie Dopiewa”. Po-
lecam obrzęd ludowy i koncert tańców, 
który w tym roku przedstawi Zespół 
Pieśni i Tańca „Chludowianie” - w sze-
rokim, kilkudziesięcioosobowym skła-
dzie. Amatorów rozrywki przy dźwiękach 
disco polo z pewnością ucieszy fakt, że 
wieczór  uświetnią zespoły: „Power Play” 
i „Classic”. 

Czerpmy z uroków lata tyle, ile się 
da. W okresie wakacyjnym wszyscy 
mieszkańcy mogą korzystać z gminnej 
infrastruktury rekreacyjno-sportowej, 
która pozostaje do dyspozycji dzieci, mło-
dzieży i dorosłych. W wakacje ogólno-
dostępne są boiska szkolne oraz gminne 
place zabaw. Oprócz tego zdecydowa-
nie bardziej dostępne są w wakacje niż 
podczas roku szkolnego obydwa gminne 
Orliki - mieszczące się na terenie naszej 
Gminy: w Dopiewie i w Skórzewie, które 
w znikomej części są wykorzystywane 
teraz przez zorganizowane grupy. Or-
liki są ogólnodostępne od godz. 9:00. 
Szczegółowe informacje można uzyskać 
na stronie GOSiR lub bezpośrednio od 
menadżera sportu GOSiR. (gosir.dopie-
wo.pl/kontakt). Uczniowie naszych szkół 
podstawowych korzystają z oferty obo-
zów dofinansowywanych przez Gminę 
Dopiewo. Czynne są gminne przedszkola, 
w których zapewniamy dzieciom opiekę. 

Gmina Dopiewo rozwija sukcesyw-
nie infrastrukturę rekreacyjno-

-sportową. Wraz z napływem 
mieszkańców, pojawiają się 

nowe potrzeby. Obecnie 
mamy 21 gminnych 

placów zabaw, 10 
szkolnych placów 

zabaw i boiska 
zewnętrzne w 

wielu sołectwach ( z nawierznią trawiastą 
lub tartanową) . W ostatnich 2 latach 
zostało wybudowane nowe boiska szkolne 
przy SP 1 w Skórzewie, SP w Dopiewcu 
i SP Dąbrówka. Niedawno zmoderni-
zowane zostały boiska w Gołuskach  
i w Trzcielinie. Systematycznie doposa-
żamy i wymieniamy stare urządzenia 
na nowe na istniejących placach zabaw 
– przykładem może być plac zabaw  
w Skórzewie przy ul. Szkolnej.  Podobnie 
rzecz się ma z siłowniami zewnętrzny-
mi. W zeszłym roku na boisku sołeckim  
w Palędziu powstała nowa siłownia, która 
w tym roku wzbogaci się o urządzenia 
dla seniorów, zakupione ze środków, 
które pozyskaliśmy z programu „Pięk-
nieje Wielkopolska Wieś – edycja VIII”.  
W roku bieżącym ustawione zostały 
nowe urządzenia siłowni w Dąbrowie 
przy ul. Sadowej.

Rozwój obiektów infrastruktury re-
kreacyjno-sportowej cieszy większość 
z mieszkańców. Niestety zdarza się  
w niektórych lokalizacjach, że miesz-
kańcy domów sąsiadujących z takimi 
obiektami użyteczności społecznej nie 
życzą sobie, by obiekty wybudowane 
przez Gminę Dopiewo dla mieszkań-
ców, zgodnie z prawem i dokumentacją 
planistyczną w Gminie Dopiewo były 
ogólnodostępne. Protestują, domagając 
się w sądzie  ograniczenia dostępności 
do infrastruktury, a nawet rekompen-
saty za utratę wartości nieruchomości  
i inne szkody. Przykładem może być nowe 
boisko szkolne przy SP w Dąbrówce na 
ul. Malinowej, którego powstanie na te-
renie szkolnym w związku z rozwojem 
miejscowości, potrzebami i konieczno-
ścią rozbudowy infrastruktury szkolnej 
nikogo nie powinno dziwić. 

Projektowanie nowych przestrzeni 
rekreacyjno-sportowych jest dla Gminy 
Dopiewo nie lada wyzwaniem, ze wzglę-
du na ograniczoną dostępność wolnych 
gminnych terenów, które można by w 
ten sposób zagospodarować. 

Przestrzegajmy zasad współżycia 
społecznego i użytkujmy obiekty zgod-
nie z ich regulaminami. Zaspakajając 
własne potrzeby, wykażmy zrozumienie 
dla potrzeb drugiej strony.

Zachęcamy Państwa do korzystania 
z dostępnej infrastruktury, we własnej  
miejscowości lub innych w Gminie Do-
piewo. Mam nadzieję, że oferta przy-
gotowana przez nas i nasze jednostki 
spotka się z Państwa zainteresowaniem. 

Życzę wszystkim Państwu spędzenia 
lata  odpoczynku, aktywności i satys-
fakcji.

Adrian Napierała,  
Wójt Gminy Dopiewo  

Wakacyjnie
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Rada Gminy

Podczas XLIII sesji Rady Gminy, któ-
ra odbyła się 25 czerwca 2018 r. radni 
podjęli 26 uchwał. 

Absolutorium
Najważniejszym punktem obrad 

była analiza wniosku absolutoryjnego 
dla Wójta Gminy Dopiewo. Przedstawia-
jąca wniosek Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej - Anna Kwaśnik, poinfor-
mowała, że Komisja, po rozpatrzeniu 
sprawozdań finansowych, sprawozda-
nia z wykonania budżetu, sprawozdania  
z wykonania planu finansowego instytucji 
kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej 
i Centrum Kultury, informacji o stanie 
mienia Gminy Dopiewo, przeprowadze-
niu kontroli w Gminnym Ośrodku Spor-
tu i Rekreacji oraz po zapoznaniu się  
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Poznaniu, dotyczącą sprawozdania 
z wykonania budżetu, opiniuje pozy-
tywnie wykonanie przez Wójta Gminy 
Dopiewo budżetu za 2017 rok i występuje  
z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie  
absolutorium.

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

Komisja w dniu 3 stycznia 2018 r.  
przeprowadziła „Kontrolę wydatków 
związanych z zakupem usług, zakupem 
materiałów i wyposażenia oraz wydatków 
inwestycyjnych realizowanych w 2017 
roku przez Gminny Ośrodek Sportu  
i Rekreacji w Dopiewie”, która zakończy-
ła się sformułowaniem uwag i zaleceń.

Biorąc pod uwagę powyższe, uwzględ-
niając  przedstawione przez Skarbnika 
Gminy dokumenty do kontroli i udzie-
lone wyjaśnienia, Komisja Rewizyjna 
postanowiła zaopiniować wykonanie 
budżetu 2017 r.  pozytywnie i wystąpiła  
z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie 
absolutorium. Rada przychyliła się do 

Relacja z XLIII sesji Rady Gminy Dopiewo
wniosku Komisji udzielając absolutorium 
stosunkiem głosów 13 „za”, 0 „przeciw”. 
Rada zatwierdziła także sprawozdanie 
finansowe, wraz ze sprawozdaniem  
z wykonania budżetu za 2017 r.

Plany miejscowe
Radni uchwalili 3 miejscowe pla-

ny  zagospodarowania przestrzennego 
(dalej: mpzp):

- w Zakrzewie, w rejonie ul. Granicznej 
i Przylesie - plan w większości wprowadza 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, mieszkaniowo-usługowej i usługo-
wej o stosunkowo niskiej transportochłon-
ności. Zgodnie z ustaleniami „Studium”, 
tereny objęte planem przeznaczone są jako 
tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 
oznaczone symbolem M1. Powierzchnia 
opracowania wynosi ok. 4,4 ha.

- w Dąbrówce, w rejonie ul. Komor-
nickiej, na działkach o nr ewid. od 427 
do 584 oraz działkach o nr ewidencyj-
nych 585/1 i 585/2 - teren wskazany 
planem objęty jest planem miejscowym. 
Przedmiotowa zmiana dotyczy wyłącz-
nie terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, oznaczonej w obowią-
zującym planie symbolem 8MN i 9MN. 
Przedmiotem opracowania planu jest 
zmiana ustaleń w zakresie parametrów 
i wskaźników kształtowania zabudowy. 
Zgodnie z ustaleniami „Studium” te-
reny objęte planem przeznaczone są 
jako tereny zabudowy mieszkaniowo-
-usługowej, oznaczone symbolem M1. 
Powierzchnia opracowania wynosi ok. 
0,7 ha.     

- w Dąbrowie w rejonie ulicy Szkol-
nej, Tęczowej, Błękitnej i Słonecznej - plan  
w większości wprowadza tereny zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej o stosunkowo ni-
skiej transportochłonności. Zgodnie z usta-
leniami „Studium”, tereny objęte planem 
przeznaczone są jako tereny zabudowy 
mieszkaniowej z działalnością gospodarczą, 
oznaczone symbolem M1U. Powierzchnia 
opracowania wynosi ok. 6,9 ha.   

Po opiniowaniu
Rada podjęła nowe uchwały w spra-

wie: maksymalnej liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych na te-

Podajemy wykaz uchwał podjętych 
przez Radę Gminy Dopiewo podczas 
sesji, jaka odbyła się 25 czerwca 2018 r. 
1. Uchwała Nr XLIII/590/18 z dnia 

w sprawie w sprawie sprawozdania 
finansowego za 2017.

2. Uchwała Nr XLIII/591/18  
w sprawie absolutorium dla 
Wójta Gminy Dopiewo z tytułu 
wykonania budżetu za 2017 r.

3. Uchwała Nr XLIII/592/18  
w sprawie ustalenia maksymalnej 
liczby zezwoleń na sprzedaż napo-
jów alkoholowych na terenie Gminy 
Dopiewo.

4. Uchwała Nr XLIII/593/18  
w sprawie zasad usytuowania na 
terenie Gminy Dopiewo miejsc 
sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych.

5. Uchwała Nr XLIII/594/18  
w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
(dalej: mpzp) terenu w Dopiewie,  
w rejonie ulicy Świętojańskiej.

6. Uchwała Nr XLIII/595/18  
w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia mpzp terenu w Drwęsie,  
w rejonie ulic Akacjowej, Dębowej, 
Cedrowej, Jaworowej, Orzechowej, 
Sosnowej, Bukowej i Brzozowej.

7. Uchwała Nr XLIII/596/18  
w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia mpzp terenu w Dąbrowie,  
w rejonie ulic Leśnej i Borówkowej.

8. Uchwała Nr XLIII/597/18 w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia 
mpzp terenu w Zakrzewie, pomiędzy 
ulicami Długą i Przemysłową.

9. Uchwała Nr XLIII/598/18  
w sprawie w mpzp terenu w Za-
krzewie, w rejonie ul. Granicznej 
i Przylesie.

10. Uchwała Nr XLIII/599/18  
w sprawie zmiany mpzp terenu  
w Dąbrówce, w rejonie ul. Komor-
nickiej, na działkach o nr ewid. od 
427 do 584 oraz działkach o nr ewi-
dencyjnych 585/1 i 585/2.

11. Uchwała Nr XLIII/600/18  
w sprawie  mpzp w Dąbrowie  
w rejonie ulicy Szkolnej, Tęczowej, 
Błękitnej i Słonecznej.

12. Uchwała Nr XLIII/601/18  
w sprawie nadania nazwy ulicy 
Wiosenna w Skórzewie. 

13. Uchwała Nr XLIII/602/18  
w sprawie nadania nazwy ulicy 
Więckowska w Zborowie i Fiałkowie.

Uchwały – XLIII sesja
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Rada Gminy

renie Gminy Dopiewo oraz zasad usy-
tuowania na terenie Gminy Dopiewo 
miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych. Przedstawiający projekty 
Sekretarz Gminy - Maciej Kaczmarek, 
poinformował, że ustawa z 10 stycznia 
2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alko-
holizmowi oraz ustawy o bezpieczeń-
stwie imprez masowych wprowadziła 
obowiązek zasięgnięcia opinii jednostek 
pomocnych Gminy, przed podjęciem ww. 
uchwał. Zebrania odbyły się w terminach 
od 22 maja br. do 7 czerwca br. Uchwały 
uzyskały opinie pozytywne.

Porozumienie z sąsiadem
Radni postanowili o zawarciu Po-

rozumienia pomiędzy Gminą Dopiewo 
a Gminą Tarnowo Podgórne w sprawie 
określenia wzajemnych zobowiązań  
w zakresie zaprojektowania i budowy  
i zarządzania nowopowstałą drogą stano-
wiącą połączenie ul. Leśnej w Dąbrowie 
z drogą wewnętrzną wzdłuż DW 307  
w Dąbrowie. W celu poprawienia sy-
tuacji komunikacyjnej mieszkańców 
Dąbrowy oraz uwzględniając poprawę 
dostępności planowanego do budowy 
nowego osiedla apartamentowców, po-
stanowiono wybudować połączenie ul. 
Leśnej w Dąbrowie z drogą wewnętrzną 
znajdującą się wzdłuż DW 307. Nowy 
odcinek drogi poprowadzony będzie na 
terenie Gminy Dopiewo do istniejącego 
zjazdu z drogi wewnętrznej położonej 
wzdłuż DW 307 znajdującego się na te-
renie Gminy Tarnowo Podgórne. W tym 
celu konieczne jest wspólne zrealizowanie 
przedsięwzięcia z Gminą Tarnowo Pod-
górne. Zarządcami nowo powstałej drogi 
publicznej będą Wójt Gminy Dopiewo 
i Wójt Gminy Tarnowo Podgórne, na 
odpowiednich odcinkach. Planuje się, 
aby na odcinku wybudowanym na terenie 
Gminy Tarnowo Podgórne zarządzanie 
drogą przejęła Gmina Dopiewo. Dla pod-
pisania porozumienia konieczne było 
podjęcie uchwały Rady Gminy Dopiewo, 
w której wyrażona zostanie zgoda na 
przyjęcie zadania do realizacji. 

Grant oświatowy
Rada przyjęła program wsparcia 

edukacyjnej działalności szkół „Grant 
oświatowy w Gminie Dopiewo”. Program 
ma na celu podnieść efektywność pra-
cy szkół do potrzeb i możliwości dzieci 
oraz wpłynąć na dostosowanie oferty 
edukacyjnej placówek oświatowych, dla 
których Gmina Dopiewo jest organem 
prowadzącym. 

Budżet obywatelski
Radni określili zasady i tryb prze-

prowadzania konsultacji społecznych  
z mieszkańcami Gminy Dopiewo w spra-
wie budżetu obywatelskiego. Inauguracja 
budżetu obywatelskiego, pod nazwą tzw. 
Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego, 

miała miejsce w 2016 r. Edycja 2018, 
która jest trzecią w historii, wprowadza 
zmiany, które mają na celu wyrównanie 
szans na realizację projektów z sołectw 
mniejszych pod względem liczby miesz-
kańców:
• Zwiększa się o 100% pulę środków 

przeznaczonych do wykorzystania 
na realizację projektów zgłoszonych 
przez mieszkańców i wyłonionych 
przez mieszkańców do realizacji  
w drodze głosowania. W stosunku 
do wcześniejszych dwóch edycji pula 
tej edycji wzrasta ze 150 tys. zł do 
300 tys. zł.

• Gmina Dopiewo zrealizuje projekty 
wyłonione w głosowaniu w ramach 
trzech grup sołectw. Podział sołectw 
na grupy jest  nowością w tej edy-
cji. Każdej z grup przypisana jest 
część puli. 

• Grupa I - obejmuje sołectwa: Dopie-
wo, Dąbrówka, Skórzewo (sołectwa 
o liczbie mieszkańców 3000 lub 
więcej) - limit środków 145.000 
zł, koszt realizacji projektu nie 
może być  wyższy niż 145.000 zł 
oraz niższy niż 50.000 zł,

• Grupa II - obejmuje sołectwa: Dą-
browa, Dopiewiec, Konarzewo, Pa-
lędzie, Zakrzewo  (sołectwa o liczbie 
mieszkańców mniejszej niż 3000 
i większej niż 1250) - limit środków 
95.000 zł, koszt realizacji projektu 
nie może być  wyższy niż 95.000 zł 
oraz niższy niż 25.000 zł,

• Grupa III - obejmuje sołectwa: 
Gołuski, Trzcielin, Więckowice 
(sołectwa, w których liczba miesz-
kańców największej miejscowości 
sołectwa nie przekracza 1000  lub 
wszystkie  miejscowości wchodzące 
w skład sołectwa mają mniej niż 
1250 mieszkańców) - limit środków 
60.000 zł. koszt realizacji projektu 
nie może być  wyższy niż 60.000 zł 
oraz niższy niż 15.000 zł.

Ponadto radni dokonali zmian  
w uchwale budżetowej,  wieloletniej 
prognozie finansowej, przystąpili do 
opracowania kolejnych 4 mpzp i nadali 
9 nazw ulic.

Damian Gryska,  
Biuro Rady Gminy Dopiewo 

Fot. Adam Mendrala

14. Uchwała Nr XLIII/603/18  
w sprawie nadania nazwy ulicy 
Sasanki w Palędziu.

15. Uchwała Nr XLIII/604/18  
w sprawie nadania nazwy ulicy 
Pastelowa w Zakrzewie. 

16. Uchwała Nr XLIII/605/18  
w sprawie nadania nazwy ulicy 
Cyrkoniowa w Palędziu. 

17. Uchwała Nr XLIII/606/18  
w sprawie nadania nazwy ulicy 
Granitowa w Palędziu.

18. Uchwała Nr XLIII/607/18  
w sprawie nadania nazwy ulicy 
Bananowa w Dąbrowie. 

19. Uchwała Nr XLIII/608/18  
w sprawie nadania nazwy ulicy 
Melonowa w Dąbrowie. 

20. Uchwała Nr XLIII/609/18  
w sprawie nadania nazwy ulicy 
Porzeczkowa w Dąbrowie.

21. Uchwała Nr XLIII/610/18  
w sprawie zawarcia Porozumienia 
pomiędzy Gminą Dopiewo a Gminą 
Tarnowo Podgórne w sprawie okre-
ślenia wzajemnych zobowiązań w 
zakresie zaprojektowania i budowy 
i zarządzania nowopowstałą drogą 
stanowiącą połączenie ul. Leśnej 
w Dąbrowie z drogą wewnętrzną 
wzdłuż DW 307 w Dąbrowie.

22. Uchwała Nr XLIII/611/18 
w sprawie przyjęcia programu 
wsparcia edukacyjnej działalności 
szkół „Grant oświatowy w gminie 
Dopiewo”. 

23. Uchwała Nr XLIII/612/18 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXXVII/500/17 Rady Gminy Do-
piewo z dnia 18 grudnia 2017r.  
w sprawie uchwały budżetowej 
Gminy Dopiewo na 2018 rok.

24. Uchwała Nr XLIII/613/18 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXXVII/499/17 Rady Gminy Do-
piewo z dnia 18 grudnia 2017r.  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Do-
piewo na lata 2018-2026.

25. Uchwała Nr XLIII/614/18  
w sprawie określenia zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji spo-
łecznych z mieszkańcami Gminy 
Dopiewo w sprawie budżetu oby-
watelskiego. 

26. Uchwała Nr XLIII/615/18 
w sprawie  zmiany uchwały Nr 
XXXIX/537/18 Rady Gminy Dopie-
wo z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Poznańskiego. 

Opracował: DG
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Goście z Ukrainy
Współpraca Powiatu Poznańskiego  

z Ukrainą nabiera rumieńców. Do Powia-
tu przyjechała delegacja z partnerskie-
go Rejonu Kijowsko-Światoszyńskiego. 
Nasi wschodni sąsiedzi chcieli skorzystać  
z naszego doświadczenia i wiedzy, któ-
rymi chętnie się dzielimy. Plan pobytu 
został ułożony zgodnie z zaproponowaną 
wcześniej przez stronę ukraińską listą 
zagadnień. Delegacja spotkała się z Za-
rządem Powiatu w Poznaniu oraz dyrek-
torami naszych wydziałów i jednostek.  

Wspólnie zwiedziliśmy fabrykę au-
tobusów Solaris w Bolechowie. Zapro-
siłem też gości do Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci 
Niewidomych w Owińskach. Szczególne 
wrażenie zrobiły na nich Park Orienta-
cji Przestrzennej, pracownia dźwięków 
oraz muzeum tyflologiczne. W kolejnych 
dniach delegacja gościła w szpitalu  
w Puszczykowie oraz w Zespole Szkół nr 
1 w Swarzędzu, przy którym powstaje 
najnowocześniejsze w kraju Centrum 
Kształcenia Praktycznego. Zwiedza-
ła również Kórnik, gdzie znajduje się 
słynny zamek, jedna z „Pereł Powiatu 
Poznańskiego”. 

Absolwenci idą do pracy
Eksperci rynku pracy podkreślają, że 

polski rynek zatrudnienia znalazł się w 
sytuacji, w jakiej nie był od 25 lat. Szcze-
gólnie korzystna sytuacja jest na terenie 
Poznania i Powiatu Poznańskiego, które 
wyróżniają się jednym z największych  
i najaktywniejszych rynków pracy  
w kraju. Występuje tu znacznie niższe 
bezrobocie niż w innych regionach Polski 
– 1,4 % w Poznaniu, 1,7 % w powiecie 
poznańskim (6,3% w kraju, 3,6% w Wiel-
kopolsce). Powiatowy Urząd Pracy wydał 
właśnie raport o bezrobociu absolwentów 
szkół ponadgimnazjalnych Poznania i 
Powiatu Poznańskiego. 

Wynika z niego, że kształcenie prak-
tyczne, tak prężnie przez nas rozwijane, 
przynosi wymierne efekty. Absolwenci 

powiatowych szkół branżowych nie zasi-
lają szeregu klientów Powiatowego Urzę-
du Pracy, lecz bardzo szybko znajdują 
zatrudnienie w zawodzie. Tak korzystna 
sytuacja wynika również z tego, że śle-
dzimy trendy, kierunki rozwoju branż 
i reagujemy na wymogi rynku pracy, 
zapewniając edukację odpowiadającą 
potrzebom pracodawców. 

Specjaliści z Powiatowego Urzędu 
Pracy podkreślają, że dzięki kształce-
niu na odpowiednim poziomie liczba 
bezrobotnych absolwentów do 25. 
roku życia w Poznaniu i powiecie sys-
tematycznie spada. W badanym czasie 
młodzi stanowili zaledwie 6,7 procent 
ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w 
powiatowym urzędzie. Nadal największy 
odsetek pozostających bez pracy stano-
wią absolwenci po studiach wyższych 
(60%), najmniejszy – uczniowie kończący 
szkoły zawodowe (8,2%). 

Gala wielkich serc
Jak się okazuje, Powiat Poznański ma 

szczęście do ludzi, którzy z serdecznością 
i otwartością angażują się na rzecz in-
nych. Bezinteresownie poświęcając swój 
czas, umiejętności czy zasoby, pomaga-
ją potrzebującym. Takie nieprzeciętne 
jednostki zostały uhonorowane na 10. 
Jubileuszowej Gali Wolontariatu. Blisko 
60 wyjątkowych wolontariuszy otrzy-
mało specjalne statuetki, a dla wszyst-
kich zaśpiewała Halina Benedyk z Marco 
Antonellim.

Stowarzyszenie Miłośników Do-
piewca – Sami Swoi również zgłosiło 
swojego kandydata. Pani Jadwiga Woźna, 
członkini Stowarzyszenia od chwili za-
łożenia, jest przykładem zaangażowania  
i wrażliwości. Zawsze gotowa do pomocy, 
podejmuje się pracy charytatywnej za-
równo na rzecz najbliższego otoczenia, 
jak i całej dopiewieckiej społeczności. 

Gala stanowiła okazję do wyróżnienia 
Dziesięciu Niezwykłych – osób, których 

działalność doskonale wpisuje się w ideę 
wolontariatu. Wśród uhonorowanych 
znaleźli się między innymi Solange 
Olszewska, właścicielka Solaris Bus & 
Coach, Małgorzata Rutkowska, prezes 
fundacji Amicis czy ksiądz Grzegorz Zbą-
czyniak, kapelan sołtysów i strażaków 
Powiatu Poznańskiego. 

Podziękowania i słowa uznania oraz 
gratulacje specjalnie dla wszystkich go-
ści gali złożył z ekranu Jurek Owsiak, 
który podkreślił jak ważni i zarazem 
wartościowi są wszyscy, którzy niosą 
bezinteresowną pomoc. 

PKM ruszyła
W czerwcu ruszyły pierwsze po-

łączenia w ramach Poznańskiej Kolei 
Metropolitalnej, które nie ominą na-
szej Gminy. Pociągi kursują na razie na 
czterech trasach i docierają również do 
Dopiewa pozwalając pokonać dystans 
między Gminą a centrum stolicy Wielko-
polski w około kwadrans! Składy kursują 
co 30 minut w godzinach szczytu i co 
godzinę poza nimi. Stanowiąc wygodną 
i ekologiczną alternatywę dla samocho-
du, przedsięwzięcie to pozwoli odciążyć 
drogi, skrócić czas przejazdu i zwiększyć 
komfort podróżowania. 

Powiat Poznański od początku aktyw-
nie działał na rzecz uruchomienia PKM. 
Współpraca w ramach Stowarzyszenia 
Metropolia Poznań przyniosła korzystne 

Porozmawiajmy o Powiecie
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Kolej metropolitalna to jedyny sposób 
na rozwiązanie bolączek komunikacyj-
nych, z jakimi dziś borykają się miesz-
kańcy aglomeracji poznańskiej. Dziś 
jeszcze, w drodze do pracy i do szkół 
korzystają głównie z prywatnych aut  
i podmiejskich autobusów, ale to droga 
donikąd.

Zanim zmienił się ustrój i wzrosła 
zamożność mieszkańców Poznania, nikt 
nie myślał o przenosinach do okolicznych 
miejscowości. Od kilkunastu lat metropo-
lia wyludnia się, a liczba ludności takich 
gmin, jak Komorniki, Dopiewo, Suchy 
Las, czy Kórnik wzrosła wielokrotnie. 
Ludzie szybko odkryli walory mieszkania 
w spokojnej okolicy, z dala od zgiełku 
wielkiego miasta. Ma to jednak swoje 
konsekwencje, gdy codziennych związ-
ków z metropolią się nie traci. Własne 
auto nie jest już miernikiem zamożności. 
Coraz częściej w rodzinie pojawia się 
drugi, a nawet trzeci pojazd. Problem 
tylko w tym, że podróże samochodem 
w godzinach szczytu do Poznania jest 
prawdziwą drogą przez mękę.

Samorządy Poznania i sąsiednich 
gmin, a także powiatu i województwa 
powołały do życia Stowarzyszenie Me-
tropolia Poznań, którego zadaniem jest 
m.in. wspólne rozwiązywanie problemów 
komunikacyjnych. Uznano, wzorując się 
na doświadczeniach państw bardziej od 
Polski rozwiniętych, że nie ma alter-
natywy dla wygodnych, bezkolizyjnie 
jeżdżących pociągów. Zrodził się pomysł 
budowy Poznańskiej Kolei Metropoli-
talnej. Udało się. Dzięki finansowaniu 
przez Unię Europejską, przy udziale 
samorządów, właśnie została ona uru-
chomiona.

W czerwcu nastąpił początek tego 
wielkiego programu polegającego na 
uruchomieniu w okolicach Poznania 
dziewięciu szybkich połączeń kolejowych 

z metropolią. Na pierwszy ogień poszły 
cztery kierunki: kursy do Jarocina, No-
wego Tomyśla, Wągrowca i Grodziska 
Wielkopolskiego. W godzinach szczytu 
pociągi, wiozące ludzi do pracy i do szkół 
w Poznaniu lub do domu, odjeżdżają co 
pół godziny. Z badań marketingowych 
wynika, że korzystanie z tych połączeń 
skraca mieszkańcom ościennych miej-
scowości dojazd do Poznania o połowę. 
A więc jest o co walczyć, bo oszczędzo-
ne codziennie minuty zamieniają się  
w miesiącu na godziny. Prędzej lub 
później ludzie zorientują się, że po-
ciąg, zwłaszcza wygodny i szybki, jest 
bez alternatywy. Lepszego transportu 
po prostu nie ma.

Nie wystarczy zadbać o nowe składy 
kolejowe, rozwinąć połączenia. Trzeba 
zadbać o infrastrukturę, taką jak dworce, 
które zachęcają do korzystania z nich, 
a szczególnie o parkingi, które ułatwią 
pozostawienie auta, którym dojedzie się 
z domu, by w dalszą drogę wybrać się 
pociągiem. Dużą rolę będą w przyszło-
ści pełnić autobusy, które dziś jeszcze 
wożą ludzi do Poznania. Teraz zmieni się 
ich funkcja. Najlepszym rozwiązaniem 
jest bowiem wykorzystywanie ich do 
gwiaździstego przywożenia pasażerów 
do punktów zbiorczych, czyli na dworce 
znajdujące się na trasie Kolei Metropoli-
talnej. Każda gmina powinna dokładać 
się do utrzymania takich linii. Kiedy 
mieszkańcy miejscowości położonych  
w odległości kilkunastu lub kilkudzie-
sięciu kilometrów od Poznania zorien-
tują się, jakie korzyści płyną z nowych 
rozwiązań, docenią walory transportu 
zbiorowego, pozostawią auta w garażach.

O tym, że transport indywidualny do 
przeżytek, można się przekonać obserwu-
jąc, jak wyglądają w godzinach szczytu 
trasy łączące Poznań z gminami, jaką 
gehenną stało się powolne przemieszcza-
nie się takimi ulicami, jak Warszawska, 
Bolesława Krzywoustego, Starołęcka, 
Księcia Mieszka I i Pułaskiego, Głogow-
ska, Grunwaldzka, Dąbrowskiego, Dolna 
Wilda, czy 28 Czerwca 1956. O tym, co za 
sprawą silników spalinowych dzieje się 
z powietrzem, którym oddychają miesz-
kańcy aglomeracji poznańskiej, nie ma 
co wspominać. Także o tym, że nie ma 
możliwości, by wszyscy przyjeżdżający 
do pracy w Poznaniu mogli liczyć na 
wygodne miejsce postojowe.

Niestety, nowe kolejowe rozwiązanie 
nie przynosi samych korzyści. Poznań 
poprzecinany jest przejazdami kolejowy-

mi. W wielu miejscach trzeba uzbroić się 
w wielką cierpliwość, kiedy zastanie się 
zamknięte rogatki. Dopiero uruchomiono 
cztery kierunki Kolei Metropolitalnej,  
a poznańscy kierowcy skarżą się, że na 
ulicy Krańcowej, czy na Grunwaldzkiej 
można spędzić nawet pół godziny, gdy 
trzeba przepuszczać nie jeden pociąg, 
ale kilka. W takich sytuacji paraliż ko-
munikacyjny następuje całej okolicy. 
Tempo budowy wiaduktów lub tuneli 
jest przerażająco wolne. O tym, że ma 
to sens, świadczy poprawa, jaka wystą-
piła na Dębcu, czy w Łęczycy, na trasie 
Poznań – Mosina. Trzeba pamiętać, że 
Kolej Metropolitalna powiększy się nie-
bawem o pięć kolejnych kierunków, więc 
będzie jeszcze gorzej. Jeśli Poznań ma 
nadążać za cywilizacyjnym rozwojem 
świata, nie obejdzie się bez szybszej 
likwidacji prymitywnych przejazdów 
przez tory.

Od prawie 5 lat mieszkańcy Po-
znania i okolic mogą zaopatrywać się 
w jeden bilet pozwalający korzystać z 
tramwajów, autobusów, pociągów. Do 
tej pory obowiązuje on w odległości 30 
km od Poznania. Kto wejdzie w jego po-
siadanie, może korzystać z wszystkich 
środków komunikacji bez ograniczeń. 
Po uruchomieniu pierwszych połączeń 
Poznańskiej Kolei Metropolitalnej zasięg 
zostanie przedłużony do 50 km. Nowy 
bilet będzie obowiązywać od września. 
Niektóre gminy rozważają wprowadzenie 
bezpłatnej komunikacji na swoim terenie, 
by zachęcić ludzi do dojeżdżania autobu-
sami do najbliższego dworca kolejowego. 
Mieszkaniec podpoznańskiej miejscowo-
ści, dysponujący miesięcznym biletem, 
mógłby liczyć na darmową „podwózkę” 
na pociąg, podróż do miasta trwającą bez 
porównania krócej niż własnym autem, 
czyli kilkanaście minut, a potem na jazdę 
z poznańskiego dworca tramwajem lub 
miejskim autobusem.

Cena biletu metropolitalnego musi 
zachęcać do jego kupienia. Trwają 
ostatnie prace, ale według wstępnych 
przymiarek mieszkaniec – na przykład 
– Gniezna musiałby miesięcznie wydać 
prawdopodobnie 250-280 zł (uczniowie 
i studenci połowę tej kwoty). Za te pie-
niądze mógłby jeździć pociągami Kolei 
Metropolitalnej do Poznania i z powro-
tem, w Poznaniu korzystać z tramwajów 
i autobusów bez żadnych ograniczeń.

Andrzej  Strażyński  
Przewodniczący Komisji  

Komunikacji Budownictwa  
i Infrastruktury, 

Rady Powiatu Poznańskiego

Koleją szybciej i dużo taniej

rozwiązania, które pokazują, że razem 
jesteśmy silniejsi. Dzięki temu, że sa-
morządy solidarnie partycypują w tej 
inwestycji, ma ona zasięg ponadgminny 
i ponadpowiatowy.

Budowa zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych przy stacjach kolejo-
wych w Dopiewie i Palędziu dopełni 
projektu, który promuje przesiadkę  
z auta na komunikację publiczną. 

Tomasz Łubiński,  
Wicestarosta Poznański, 

Fot. J. Kozłowski i Archiwum Sta-
rostwa Powiatowego w Poznaniu

Więcej informacji o Powiecie: 
 www.powiat.poznan.pl  
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Trwają prace przy budowie zintegro-
wanych węzłów przesiadkowych. Prace 
przy stacji Palędzie są już zaawansowa-
ne, natomiast prace przy stacji Dopiewo 
dopiero niedawno się rozpoczęły.

Węzeł przesiadkowy  
w Palędziu

 Zbudowany zostanie tu odcinek dro-
gi o długości ok. 422 m o nawierzchni 
bitumicznej. Trasa zaczyna się od skrzy-
żowania z drogą powiatową ul. Poznań-
ską i kończy się za skrzyżowaniem z ul. 
Kolejową. Na całej drugości jezdni znaj-
duje się chodnik, ścieżka rowerowa lub 
ciąg pieszo – rowerowy o nawierzchni 
z betonowej kostki brukowej. 

Wykonane zostanie 127 miejsc posto-
jowych, 3 miejsca dla niepełnosprawnych 
i 2 dla autobusów. Na parkingu zamon-
towana zostanie tablica informująca  
o ilości miejsc wolnych.  Ponadto usta-
wiona zostanie mała architektura w 
skład której wchodzić będzie infokiosk, 
2 wiaty z 24 miejscami na rowery, 2 
wiaty przystankowe, ławki oraz tabli-
ce informacyjne. Teren ten będzie wy-
posażony w system kamer. Ustawione 

Węzły przesiadkowe
zostaną ekrany akustyczne, zapewnia-
jące komfort pobliskim mieszkańcom.  
W ekranach tych zostanie zamontowana 
furtka, która skróci mieszkańcom przy-
ległego osiedla drogę  na stację kolejową. 

Dzięki parkingowi „Park and Ride”, 
zlokalizowanemu w bezpośrednim są-
siedztwie stacji kolejowej, mieszkańcy 
będą mogli dojechać do stacji PKP, gdzie 
zaparkują auto i przesiądą się na kolej, 
którą bezpiecznie, wygodnie  i szybciej niż 
samochodem dotrą do Poznania. Jednym 
z założeń Poznańskiej Kolei Metropo-
litalnej są częstsze kursy w godzinach 
szczytu w obie strony.

Zadanie realizuje firma INFRAKOM 
KOŚCIAN Sp. z o.o. S. k. 

Projekt realizowany jest w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś 
Priorytetowa 3  Energia. Działanie 3.3 
Wspieranie strategii niskoemisyjnych 
w tym mobilność miejska. Poddziałanie 
3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyj-
nych w tym mobilność miejska w ramach 
ZIT dla MOF Poznania.

Tekst i fot. Aleksandra Rutyna, 
 Kierownik Referatu  

Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Uprzejmie informujemy, że od 
16.07.2018 r. na okres 3 miesięcy par-
king przy torach na skrzyżowaniu ulic: 
Wyzwolenia i Trzcielińskiej w Dopiewie 
został tymczasowo zamknięty w związku 
z budową Zintegrowanego Węzła Prze-
siadkowego przy stacji Dopiewo. Teren 
zyska więcej miejsc parkingowych i no-
woczesną infrastrukturę.

Proponowane alternatywne miejsca 
parkingowe znajdują się: na placu przy 
Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
w Dopiewie, ul. Wyzwolenia, wzdłuż ul. 
Leśnej przy dworcu PKP oraz wzdłuż 
placu gminnego przy ul Łąkowej.  Za 
utrudnienia przepraszamy.

MJ

Parking okresowo 
zamknięty
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Oferty pracy na 
dopiewo.pl

Zapraszamy firmy, jak i osoby szu-
kające pracy do korzystania z podstro-
ny „Ofert pracy” na gminnym portalu 
dopiewo.pl. Firmy  mogą  tu zamieścić 
bezpłatnie ogłoszenia, które mogą zain-
teresować naszych mieszkańców. Z ko-
lei osoby szukające pracy, mogą znaleźć 
nowe miejsce zatrudnienia dla siebie. 

Podstrona „Oferty pracy” dostępna 
jest z kilku miejsc strony głównej: 
• z zielonego banera po prawej stronie 

(trzeba nieco przewinąć stronę w dół)
• z menu głównego – najeżdża-

jąc kursorem na pole „Miesz-
kańcy” rozwinie nam się w dół 
menu i mniej więcej w jego poło-
wie będzie napis „Oferty pracy”,  
w który należ kliknąć 

• z  dolnego paska strony, gdzie pod 
napisem „Oferty pracy” podajemy 
linki do ostatnio dodanych ofert 
pracy. Klikając w którykolwiek z tych 
linków, przechodzimy do konkretnej 
oferty, na górze której znajduje się link 
umożliwiający przejście do pełnego 
katalogu dostępnych ogłoszeń.

AM

Droga Wzdłuż Torów połączyła ul. 
Leśną w Palędziu z ul. Poznańską w Dą-
brówce. Wartość całkowita inwestycji 
wynosi 6 771 633,70 zł. Gmina Dopiewo 
uzyskała na to zadanie dofinansowanie 
z Wielkopolskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 
w kwocie 4 733 047,36 zł. Droga polep-
szyła warunki komunikacyjne w okolicy. 
Dzięki niej jest  bezpieczniej.

Droga Wzdłuż Torów to droga mi-
tyczna. Mówiło się o niej przez 15 lat, ale 
dopiero teraz przystąpiono do realiza-
cji. Pierwszy plan pod tą inwestycję był 
wywołany w 2003 r. Warto podkreślić, 
że jest to pierwsza droga zbiorcza budo-
wana w Gminie Dopiewo od podstaw.  
W przyszłości Droga Wzdłuż Torów może 

Droga Wzdłuż Torów 
ona pełnić rolę odrębnej osi komunika-
cyjnej. Znaczenie tej drogi będzie rosło, 
gdy możliwe stanie się wybudowanie  
kolejnych odcinków.

Wybudowano drogę o nawierzchni 
bitumicznej o długości 0,94 km i ścieżkę 
pieszo rowerową o długości 1,26 km. Po-
wstały 83 miejsca postojowe i oświetlenie 
uliczne w ilości 26 lamp. Ponadto prze-
budowane zostały 3 skrzyżowania no-
wej drogi z ul. Leśną i ul. Malinową  
w Palędziu oraz ul. Olszynową w Dą-
brówce. Wykonano oznakowanie pionowe  
i poziome. W ciągu drogi przedłużono 
przepust drogowy. Odprowadzanie wód 
opadowych i roztopowych z drogi oraz 
parkingu i ścieżki odbywa się za po-
mocą przydrożnego rowu i kanalizacji 

deszczowej.
W ramach zadania wykonano też sieć 

wodociągową w rejonie ul. Leśnej i Ma-
linowej w Palędziu. Zakres tych prac nie 
był objęty wnioskiem o dofinansowanie 
ze środków UE. Wartość prac związa-
nych z budową sieci wodociągowej to 
1.225.988,07 zł

Zadanie zrealizowała dla Gminy Do-
piewo wyłoniona w drodze przetargu 
firma Colas Polska Sp. z o.o. z Palędzia.

Projekt jest współfinansowany przez 
Unię Europejską z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego 2014 – 2020

Aleksandra Rutyna,  
Kierownik Referatu Inwestycji  

i Gospodarki Komunalnej

fot. Michał Juskowiak

Remonty dróg w Konarzewie 

Remont drogi i miejsc parkingowych - okolice CRK

Ul. Szkolna w Konarzewie - po remoncie, lipiec 2018
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Trwają prace na ul. Leśnej w Dą-
browie, polegające na wykonaniu na-
wierzchni jezdni, chodnika i kanalizacji 
deszczowej. Inwestycję dla Gminy Do-
piewo realizuje firma Optimo Krzysztof 
Huliński z Poznania. Jej wartość to 2,46 
mln zł. Zakończenie prac zaplanowano 
na  5.12.2018 r.

Zgodnie z harmonogramem prac  
i tymczasową organizacją ruchu, przygo-
towaną przez wykonawcę i zatwierdzoną 
przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

Budowa ul. Leśnej w Dąbrowie

zaplanowano następujące etapy orga-
nizacji ruchu:
• Etap I – do końca sierpnia 2018 r.: 

Całkowite zamknięcie od ul. Szafi-
rowej do ul. Wiejskiej, z objazdem 
przez ul. Krańcową, wraz z ruchem 
wahadłowym na odcinku od wia-
duktu do rejonu ul. Poprzecznej.  

• Etap II - od końca sierpnia do końca 
listopada 2018 r.: Ruch wahadłowy 
na odcinkach ulicy Leśnej, gdzie 
prowadzone będą prace. 

• Etap III - na 2 dni pod koniec listo-
pada 2018 r.: Całkowite zamknięcie 
w celu wykonania warstwy ścieral-
nej; objazd ul. Wiejską, Szkolną, 
Graniczną i Pasjonatów.

Za utrudnienia przepraszamy.

Aleksandra Rutyna,  
Kierownik Referatu  

Inwestycji i Gospodarki Komunalnej 
Fot. Dominika Jurga  

i Weronika Maciejewska

Gmina Dopiewo rozpoczęła 
w lipcu budowę kanalizacji sa-
nitarnej w Gołuskach (pierwsze 
tego typu inwestycje) i Palędziu. 
W ramach zadania prace będą 
realizowane sukcesywnie na 
ulicach:
• w Gołuskach: Pamiątkowa, 

Dopiewska, Szkolna, Sta-
rowiejska, Lubczykowa, 
Konwaliowa, Kwiatowa, 
Zielarska, Wspólna,

Kanalizujemy Gołuski i Palędzie

Nowe boisko w Skórzewie
fot. B. Spychała

• w Palędziu: Pogodna, Słoneczna, 
Nowa, Piękna.

W związku z budowami prowadzony-
mi na drogach, mogą wystąpić okresowe 
utrudnienia w ruchu. W pierwszym etapie 
skanalizowana zostanie ul. Dopiewska 
w Gołuskach, gdzie roboty powinny za-
kończyć się 31.08.2018 r. 

Głównym wykonawcą prac jest 
konsorcjum firm: BUD-AN Sp. z o.o.  
z Przedsiębiorstwem Usługowo-Budow-
lanym DUDMAX Aneta Wawrzyniak. 

MJ, fot. Michał Juskowiak
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Budowa S5 w Konarzewie

fot. M. JuskowiakKonarzewo - powstaje węzeł

Prace wykończeniowe na 
rondzie, lipiec 2018 r

Węzeł S5 w Konarzewie  
- znów jest przejezdny

Wakacje to dla dzieci i młodzieży 
czas beztroski. Żeby upłynęły przy-
jemnie, nie powinniśmy zapominać  
o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa. 
Zakazów jest wiele. Żadna zasada nie 
daje stuprocentowej szansy na uniknięcie 
niebezpieczeństwa. Z pewnością stoso-
wanie się do zasad zmniejsza możliwość 
powstania sytuacji zagrażających życiu 
i zdrowiu. Oto kilka dobrych rad które 
mogą ochronić przed nieprzyjemnymi 
sytuacjami podczas wakacji.

Jeśli spędzasz wakacje  
w domu pamiętaj:

1. Nie oddalaj się od domu bez zgo-
dy lub powiadomienia rodziców.

2. Nie bierz słodyczy i prezentów 
od osób nieznanych.

3. Pod żadnym pozorem nie wsia-
daj do samochodów osób nie-
znanych.

4. Mieszkanie jest bezpiecznym 
miejscem do zabaw, ale nie 
należy bawić się:
• kuchenką gazową – możesz 

się zatruć gazem lub spo-
wodować wybuch,

• prądem elektrycznym – 
może porazić,

• ogieniem – możesz spowo-
dować pożar,

• wodą – możesz zalać miesz-
kanie,

• ostrymi przedmiotami – 
grożą zranieniem,

• lekarstwami – możesz się 
nimi zatruć.

5. Gdy ktoś obcy puka do Twoich 
drzwi a rodzice nie wspominali 
o czyjejś wizycie to:

• Nie otwieraj drzwi!!! jeśli 
masz możliwość, sprawdź 
kto jest za drzwiami przez 
wizjer.

• Przygotuj kartkę z najważ-
niejszymi numerami tele-
fonów, pod które możesz 
zadzwonić w razie potrze-
by. Jeżeli nie masz w domu 
telefonu, a coś Ci zagraża 
– zaalarmuj sąsiadów!             

Gdy spędzasz wakacje 
nad morzem, jeziorem, 
rzeką to pamiętaj o:

Zasadach bezpiecznej kąpieli.
1. Pływaj tylko w miejscach strze-

żonych przez ratownik WOPR  
i stosuj się do jego poleceń.

2. Nie wchodź do wody tam, gdzie 
kąpiel jest zakazana. Zwracaj 
uwagę na  znaki i tablice.

3. Przestrzegaj regulaminu kąpie-
liska na którym przebywasz.

4. Nie pływaj w czasie burzy, mgły, 

gdy wieje porywisty wiatr.
5. Nie skacz rozgrzany do wody. 

Przed wejściem do wody ochlap 
nią klatkę piersiową, szyję i nogi 
– unikniesz wstrząsu termiczne-
go, niebezpiecznego dla naszego 
organizmu.

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

7. Nie pływaj bezpośrednio po 
posiłku.

8. Nie przebywaj w wodzie zbyt 
długo ani też nie wchodź do niej 
po zbyt krótkiej przerwie.

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

Wybierając się na waka-
cje w góry pamiętaj o:

1. Zopatrzeniu się w dobre buty 
i ubranie.

2. Pamiętaj, żeby nie wyruszać  
w góry bez opieki dorosłych.

3. Pogoda w górach może zmienić 
się niezwykle szybko, dlatego 

Bezpieczne wakacje
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miej ze sobą na wszelki wypadek 
latarkę, plandekę przeciwdesz-
czową oraz ciepłe ubrania, nawet 
jeśli jest lato.  

4. Ruszając ze schroniska dla wła-
snego bezpieczeństwa warto 
powiedzieć dokąd idziemy  
i jakimi szlakami, zapamiętaj 
numer alarmowy GOPR.

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

6. Przede wszystkim, jeżeli nie 
czujesz się na siłach iść jakimś 
szlakiem, nie idź albo wyrusz  
w grupie z bardziej doświad-
czonymi wspinaczami.

Telefony przydatne  
w sytuacjach alarmowych
112 – telefon alarmowy służb ratow-

niczych
997 – telefon alarmowy Policji

998 – telefon alarmowy Straży Pożarnej
999 – telefon alarmowy Pogotowia 

Ratunkowego
601 100 100 – telefon alarmowy WOPR
601 100 300 – telefon alarmowy GOPR
800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Za-

ufania Rzecznika Praw Dziecka
116-111 – telefon zaufania dla dzieci  

i młodzieży

Jacek Olejniczak,  
Komendant Straży Gminnej

Statystyka
Straż Gminna w Dopiewie interwe-

niowała w czerwcu 252 razy. Najwięcej 
było kontroli bezpieczeństwa przy pla-
cówkach oświatowych i obiektach komu-
nalnych – 108 i kontroli porządkowych 
- 59 (w tym: spalanie odpadów, nume-
ry porządkowe, kanalizacja). Mniej 
było kontroli ruchu drogowego - 49  
(w tym: kontroli parkowania i zajęcia 
pasa drogowego) i interwencji związa-
nych ze zwierzętami – 36.                                                                                                           

Wybrane interwencje 
• 5.06.2018 r. – Dąbrówka, ul. Kolejo-

wa: parkowanie pojazdem w sposób 
utrudniający przejście chodnikiem 
(brak 1,5 m), na sprawcę nałożono 
mandat.

• 8.06.2018 r. – Skórzewo, ul. Poznań-
ska: spożywanie alkoholu pod wiatą 
przystankową, na sprawcę nałożono 
mandat karny.

Kronika Straży Gminnej • 11.06.2018 r. – Dąbrowa, ul. Szkolna: 
dzikie wysypisko w lesie, na sprawcę 
nałożono mandat.

• 19.06.2018 r. – Skórzewo, ul. Po-
znańska / Szarotkowa: zabezpie-
czenie miejsca kolizji samochodu 
osobowego z rowerzystą.

Jacek Olejniczak,  
Komendant Straży Gminnej  

w Dopiewie

W ostatnim czasie na terenie dworca 
kolejowego PKP w Palędziu doszło do 
kilku przypadków zakłócenia ruchu 
pociągów i nieodpowiedzialnych zabaw 
osób małoletnich.

Od pewnego czasu do Komisariatu 
Policji w Dopiewie napływają informa-
cje, z których wynika, że osoby nieletnie 
w czasie wolnym od nauki organizują 
sobie zabawy na terenach kolejowych. 
Dotyczą one w szczególności stacji kole-
jowej PKP w Palędziu. Zarówno Policja 
jak i Służba Ochrony Kolei odnotowały 
kilka interwencji związanych z pozo-
stawianiem przedmiotów na torach, jak  
i przebywaniem osób nieletnich na torach 

Niebezpieczeństwo na torach
odstawczych stacji kolejowej. W trakcie 
prowadzonych wspólnych działań Policji 
i SOK ujawniono kilka osób nieletnich, 
które w sposób nieodpowiedzialny spę-
dzały wolny czas znajdując sobie zabawę 
wśród stojących wagonów. 

Przypominamy, że taka zabawa może 
zakończyć się śmiercią, bądź kalectwem. 
Z powodu nieodpowiedzialnego zachowa-
nia osób nieletnich doszło do czasowego 
wstrzymania ruchu pociągów na linii 
kolejowej, co pociąga za sobą koszty.  
W przypadku zidentyfikowania osób, 
które doprowadziły do wstrzymania ru-
chu i  powstania opóźnienia pociągu, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, przewoźnik może wystąpić na 
drogę cywilną w celu uregulowania kosz-
tów związanych z takim opóźnieniem. 

Przypominamy także, że przecho-
dzenie w miejscach niedozwolonych 
przez tory stanowi wykroczenie, za które 
grozi mandat w wysokości do 500 zł  
i może zostać sporządzony wniosek do 
Sądu Rejonowego w Poznaniu, który 
może nałożyć karę grzywny w wyso-
kości 5000 zł.

Drodzy rodzice,  zwracamy się do 
was z apelem: Zwracajcie szczególną 
uwagę na pociechy – na to, jak spędzają 
wolny czas! Okres wakacyjny powinien 
sprzyjać regeneracji i odpowiedzialnemu 
odpoczynkowi.

Opracował: Daniel Rychlewicz    

Osiedla mieszkaniowe się rozrasta-
ją. Nie wszystkie powstają wraz z pełną 
infrastrukturą. Czasem upłynąć musi 
wiele lat zanim drogę obok domu pokryje 
asfalt. Dość powszechnym zjawiskiem, 
nie świadczącym najlepiej o kierowcach, 
są tumany kurzu unoszące się za samo-
chodami pędzącymi po drogach grunto-
wych i ponad domami otaczającymi te 

Nie potrafimy się zdecydować. 
Najpierw przeszkadzają nam dziury w 
drogach gruntowych, po których jaz-
da naraża nasze auta na usterkę, a jak 

Punkt widzenia już drogi pokryje asfalt narzekamy na 
niebezpieczeństwo spowodowane przez 
piratów drogowych rozwijających nad-
mierne prędkości. Z obserwacji policyj-
nych wynika, że większość ukaranych 
mandatami kierowców za przekraczanie 
dozwolonych prędkości to mieszkańcy 

wspólnot sąsiedzkich, z których pochodzą 
skargi na kierowców. Jak widać, nasz 
punkt widzenia zmienia się w zależności 
od tego, czy prowadzimy auto, spiesząc 
się do pracy lub domu, czy spacerujemy 
z dzieckiem lub psem.

AM

Uwaga! Kurz!  
Zwolnij 

drogi. Pozbawieni empatii „mistrzowie 
kierownicy” za nic mają przepisy ruchu 
drogowego i nie chcą dostrzec znaku 
ograniczenia prędkości do 20 km z ta-
bliczką o treści: „Uwaga! Kurz! Zwolnij!” 

Bezmyślnie, jakby ktoś pozbawił ich 
mózgu, pędzą swoimi mechanicznymi 
rumakami, serwując mieszkańcom przy-
drożnych domów pył. Ten, niczym mgła, 
unosi się w powietrzu, przedostaje się 
przez otwarte okna do domów i do płuc 
mieszkańców. Niemiłym doświadczeniem 
dla pieszego, wracającego do domu lub 
spacerującego w okolicy swojego domu, 

jest spacer podczas takiego przejazdu. 
Pył wdziera się wszędzie – jest w oczach, 
ustach, w nosie, na skórze… i szkodzi 
zdrowiu.

„Mistrzu kierownicy”! Czego, będąc 
w podobnej sytuacji, oczekiwalibyśmy od 
człowieka za kółkiem? Czy zrozumienie 
prostego komunikatu: „Uwaga! Kurz! 
Zwolnij!” - przerasta twoje zdolności 
intelektualne? Czy potrafisz wczuć się 
w potrzebę drugiego człowieka? 

Adam Mendrala
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Na drogach

Dwie osoby przewieziono do szpita-
la po wypadku z udziałem 3 aut: audi, 
fiata panda i peugeota. Doszło do niego  
w Więckowicach na ul. Gromadzkiej 
(6.06). Z kolei na drodze Dopiewo – 
Trzcielin renault megane zderzył się  
z drzewem.  Kierowca opuścił pojazd 
o własnych siłach. Strażacy  odłączyli 
zasilanie w pojeździe i kierowali ruchem 
do czasu udrożnienia drogi (10.06). Do 
zderzenia 2 citroenów – berlingo i jumper 
- doszło w Dopiewie na ul. Poznańskiej 
(22.06, godzinie 08:20). Samochody zde-
rzyły się też w Skórzewie na ul. Rze-
mieślniczej (25.06) i na 20 kilometrze  
drogi ekspresowej S11 (25.06).

Nie znalazła potwierdzenia w rze-
czywistości informacja o pożarze auta 
osobowego na 153 km autostrady A2  
w kierunku Warszawy, która była po-
wodem porannego wyjazdu strażaków 
(16.06).Tydzień później i 3 km dalej  stra-
żacy znów interweniowali na autostra-
dzie – ugasili ogień, będący wynikiem 
samozapłonu samochodu osobowego  
i udzielili pomocy pasażerowi tego 
pojazdu (23.06). Interweniowali też  
w Dąbrowie na ul. Pasjonatów, gdzie 
auto strawiły płomienie.

Strażacy zneutralizowali sorbentem 
dwie plamy oleju, pochodzące z samo-
chodów - jedną o długości 3 kilometrów 
na drodze wojewódzkiej 307 między 
Więckowicami a Sierosławiem, drugą 
na drodze ekspresowej S11 (obydwie 
24.06). 

Pożary

Spłonął stóg w Skórzewie - straża-
cy zabezpieczyli miejsce, by ogień nie 
rozprzestrzeniał się na zboże rosnące 
obok słomy, rozgarnęli pozostałości przy 
użyciu ładowarki i przelali pogorzeli-
sko wodą, by nie stanowiło zagrożenia 
(28.06). 

Budynek w całości zajęty ogniem 
zastali strażacy, którzy przyjechali do 
Zakrzewa na ul. Przylesie. Ogień wycho-
dził ponad dach. W walce z żywiołem 
wzięły zastępy ze wszystkich naszych 
jednostek – Dopiewa, Palędzia i Za-
krzewa. (22.06 i 23.06). Brali też udział  
w gaszeniu pożaru domu i samochodu 
w Poznaniu (26.06). Z kolei w Palędzi 
strażacy zostali wezwani do pożaru śmie-
ci. Gdy uporali się  z żywiołem, przelali 
pogorzelisko wodą, eliminując źródła 
ewentualnych zarzewi ognia. 

Pożar skrzynki energetycznej miał 
miejsce w Dopiewie na ul. Poznańskiej 
(10.06). 

Rozszczelnienie gazociągu pod-
czas prac budowlanych było przyczy-
ną interwencji strażackiej przy Pałacu  
w Konarzewie. Strażacy przeprowadzi-
li ewakuację osób ze strefy zagrożonej 
wybuchem i ustawili kurtynę wodną  
w okolicach wykopu w celu minimali-
zacji ryzyka eksplozją. Działania zajęły  
2 godziny (20.06).

Druhowie zostali wezwani do pożaru 
w Skórzewie przy ul. Poznańskiej, na 
miejscu ognia jednak nie było (8.06).

Gniazda owadów
Gniazda owadów błonkoskrzydłych 

(głównie os, rzadziej szerszeni) strażacy 
usuwali w czerwcu aż 10-krotnie. Li-
kwidowali je przede wszystkim z za-
mieszkałych posesji: w Dopiewie na 
ul. Bukowskiej (18.06), w Dopiewcu na 
ul. Leśnej (18.06), w Dąbrówce (19.06),  
w Dąbrówce na ul. Wierzbowej i Palędziu 
(23.06), w Dopiewcu na ul. Promenady 
(25.06), w Dąbrówce na ul. Daglezjowej 
(26.06, wieczorem), w Dopiewie na ul. 
Młyńskiej (26.06), ponownie w Dąbrówce 
na ul. Wierzbowej  (28.06) i w Dopiewcu 
na placu zabaw (28.06).

Inne zdarzenia

Druhowie pomagali służbom ra-
tunkowym. Udzielali pomocy przed-
medycznej osobie w podeszłym wieku 
ze złamanym biodrem, która straciła 
nagle przytomność – Dopiewo. ul. Po-
wstańców (12.06, godz. 14:42),. Pomagali 
dwa razy Lotniczemu Pogotowiu Ratun-
kowemu  - w transporcie pacjentki i za-
bezpieczeniu startu helikoptera (19.06, 
27.06). 

Ponadto dwukrotnie napowietrza-
li staw w Więckowicach ze względu na 
upały i zauważone przez mieszkańców 
przypadki śnięcia rub (14 i 15.06). Usu-
wali też wiatrołom w Gołuskach (21.06, 
godz. 16:15) i konary drzewa pochylo-
nego na skutek silnego wiatru w stronę 
budynku mieszkalnego w Dopiewie przy 
ul. Więckowskiej (21.06, godz. 16:10). 
Natomiast w Dopiewcu zabezpieczali 
zerwane przez wichurę opierzenie da-
chu szkoły podstawowej (21.06, godz. 
16:20). Uczestniczyli w przygotowaniu 
„Dni Gminy Dopiewo”, napełniając zbior-
niki obciążeniowe konstrukcji sceny  
i pomagali służbom gminnym obsługu-
jącym wydarzenie (15 i 16.06).

Strażacy zorganizowali też kilka 
pokazów, łączących zabawę z edukacją 
– m.in. dwukrotnie na plaży w Zboro-
wie - dla uczniów (4.06) i dla uczest-
ników turnieju charytatywnego „Piłką  
w raka”(24.06), w Centrum Dystrybucji 
Tesco w Komornikach z okazji „Dnia 
Dziecka” (10.06), w przedszkolach: „Le-
śne Duszki” w Zakrzewie (8.06), „Dia-
mentowa Kraina” w Dąbrowie (16.06) 
i „Mądra Sowa” w Konarzewie (18.06), 
na festynach sołeckich w Dopiewcu  
i Skórzewie (9.06) i festynie „Korony” 
Zakrzewo (10.06).

Reprezentanci OSP Zakrzewo wzięli 
udział w Zlocie Pojazdów Strażackich  
w Powiecie Złotów – wydarzenie orga-
nizowała „imienniczka” miejscowa OSP 
Zakrzewo.

AM, współpraca TŁ, WD, KP 
Fot. Archiwum OSP  

Dopiewo i OSP Palędzie

Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej
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Dołącz do krwiodawców, oddaj krew. 
Jeszcze dwie akcje zbiórki krwi przed 
Galerią Dąbrówka zaplanowane są w tym 
roku. Ekipa RH Pomocni z Dąbrówki 
zaprasza 23 września i 16 grudnia. 

Ambulans z Regionalnego Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
w Poznaniu, wraz z profesjonalnym ze-
społem medycznym, w skład którego 
wchodzi także lekarz, będzie czekał na 

krwiodawców w godz. 9 -14. Zapamiętaj 
i przyjdź. Uwaga: Należy zabrać ze sobą 
dowód osobisty lub inny dokument ze 
zdjęciem potwierdzający tożsamość.

420 litrów przez 8 lat
Ostatnia akcja przy Galerii Dąbrówka 

odbyła się w pierwszą niedzielę lipca 
2018 r. Takie donacje organizowane są 
nieprzerwanie od 2010 r., 4 razy do roku. 

Przez 8 lat wspólnie przekazaliśmy już 
ponad 420 litrów krwi dla ratowania 
ludzkiego życia. Tym bardziej cieszy 
fakt, że to właśnie w te wakacje wspól-
nie wykonaliśmy rekord jednorazowo 
przekazując potrzebującym ponad 21 
litrów krwi. Serdecznie dziękuję i gra-
tuluję wszystkim twórcom tego sukcesu.

Krew jest lekarstwem
Zachęcam gorąco również do włącze-

nia się w naszą akcję wszystkie zdrowe 
osoby w wieku 18-65 lat, które do tej pory 
nie włączały się w akcje. Pamiętajmy, 
że krew jest lekarstwem, którego żad-
na fabryka nie potrafi wyprodukować,  
a przekazywanie jej może odbywać się 
na różne sposoby. Najprostszym jest 
jednorazowe oddanie 450 ml krwi. Na 
mobilne akcje na terenie całej Wielko-
polski wyjeżdżają 4 autokarowe ambu-
lanse. W autobusie można oddać krew, 
jak również zapisać się do Banku Daw-
ców Szpiku Kostnego. RCKiK przy ul. 
Marcelińskiej otwarte jest dla Państwa 
od poniedziałku do soboty. 

Wystarczy po delikatnym posiłku 
z dobrze nawodnionym organizmem 
zgłosić się w dowolne miejsce, gdzie 

Oddana krew ratuje życie

Zakończyliśmy  
rok szkolny 

fot. Beata Spychała, Michał Juskowiak
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organizowana jest donacja, a sympa-
tyczny personel medyczny za pomocą 
jednorazowego sprzętu medycznego 
zajmie się już resztą formalności. 

Szybko, prosto, w miłej 
atmosferze

Rejestracja wraz z wypełnieniem for-
mularza zajmuje ok. 10 minut, następnie 
sprawdzenie poziomu hemoglobiny oraz 
konsultacja lekarska to kolejne ok. 10 
minut, natomiast samo oddanie krwi 
to również ok. 10 minut. Jeśli aktualnie 
skumuluje nas się w danym momencie 
nieco więcej, to w atmosferze bardzo 
przyjemnych rozmów można spędzić 
w ambulansie około 1 godziny oddając 
450 ml krwi, która uratuje życie innej 
osobie. Nigdy nie wiemy, czy sami lub 
bliskie nam osoby nie znajdą  się kiedyś 
w potrzebie? Zachęcamy więc do sys-
tematycznej ofiarności. Niewiele dając, 
można dać tak wiele.

Bonusy dla krwiodawców
Na prośbę dawcy wydawane są 

zaświadczenia lekarskie zwalniające  
w tym dniu z pracy, a w ciągu tygodnia 
można odebrać ze stacji RCKiK przy ul. 
Marcelińskiej pełen pakiet badań wyko-
nanych dla Państwa nieodpłatnie. Dawcy 
otrzymują również imienną książeczkę 
i tytuł Honorowego Dawcy Krwi wraz  

z każdorazowym ekwiwalentem 8 czeko-
lad. Przy rocznym rozliczeniu PIT dawcy 
przysługuje również ulga podatkowa za 
oddaną krew na podstawie zaświadczenia 
otrzymanego z RCKiK.

Beata Giernatowska  
Szczegóły: www.rckik.poznan.pl 

Aż cztery pary, zamieszkujące Gmi-
nę Dopiewo, obchodziły niedawno ju-
bileusze 60-lecia małżeństwa. Z okazji 
Diamentowych Godów  wizytę złoży-
li im przedstawiciele władz samorzą-
dowych. Otrzymali życzenia, kwiaty 

4 x po 2 
diamenty

Aleksandra i Zbigniew Andrzejak Helena i Lech Karnabal

Łucja i Henryk SajaStanisława i Feliks Mańczak

i kosze obfitości. Serdecznie gratulujemy, 
życząc zdrowia i wszelkiej pomyślności 
na kolejne, wspólne lata. 

Trzy pary zawarły związek w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Dopiewie:
• Stanisława i Feliks i  Mańczak z Do-

piewa zawarli związek małżeński 
16 maja 1958 r. 

• Aleksandra i Zbigniew Andrzejak 
z Konarzewa pobrali się 28 czerwca 
1958 r. 

• Lech i Helena Karnabal posta-
nowili zmienić swój stan cywilny  
4 czerwca 1958 r.

Z kolei Henryk i Łucja Saja ze Skó-
rzewa ślubowali sobie 11 czerwca 1958 
r. w poznańskim USC.

UG,  
Fot. Beata Spychała,  

Michał Juskowiak
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oświata

Uczniowie z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego im. Jana Brzechwy 
w Dopiewie gościli na przełomie maja 
i czerwca 2018 r. przyjaciół z Francji. 
Wizyta  12 francuskich uczniów, wraz 
z 2 nauczycielkami, była drugą częścią 
wymiany w ramach współpracy ze szkołą 
Angèle Vannier w Saint Brice en Coglès 
w Bretanii. Warto podkreślić, że to 5. 
wymiana trwającej 14 lat współpracy 
szkół. Na stałe wpisała się ona w na-
sze szkolne działania, a nawet stała się 
ważną  tradycją, która przyczynia się 
do popularyzacji języka francuskiego 
wśród młodzieży naszej Gminy.

Już pierwszemu spotkaniu, na lot-
nisku Ławica w Poznaniu, towarzyszyły 
emocje. Nasi uczniowie z wielką rado-
ścią witali swoich „korespondentów” po 
rocznej rozłące (słowo „korespondenci” 
ma nieco inne znaczenie w języku fran-
cuskim, oznacza osoby, z którymi chęt-
nie współpracujemy podczas wymiany 
międzynarodowej). 

Dyrektor ZSP Dopiewo - Violet-
ta Czerniak powitała grupę z Fran-
cji, wręczając jej członkom upominki  
w postaci czapek. Goście zwiedzili nowy 
budynek szkoły, zachwycając się jego 
przestronnością i wyposażeniem.  

Nazajutrz, w Urzędzie Gminy w Do-
piewie, naszych gości oficjalnie powitał 
Zastępca Wójta Gminy Dopiewo - Pa-
weł Przepióra, który przedstawił dane 
statystyczne dotyczące naszej Gminy  
i scharakteryzował możliwości rozwoju.

Głównym celem zagranicznych wy-
mian jest odkrycie różnic kulturowych. 
Francuscy uczniowie mieli okazję poznać 
nasze zwyczaje i tradycje, mieszkając 
przez 10 dni u polskich rodzin, a praw-
dziwą polską kuchnię mogli posmakować 
podczas wieczoru regionalnego zorgani-
zowanego przez rodziców. Wśród smako-
witych tradycyjnych dań naszej kuchni, 

takich jak bigos, 
barszcz czerwony, 
rosół czy pierogi, 
znalazły się także 
przepyszne ciasta 
i faworki. Wieczór 
umilały nam sło-
wiańskie melo-
die w wykonaniu 
naszych uczniów. 
Francuscy goście 
uczestniczyli przez 
2 dni w zajęciach 
lekcyjnych, co po-
zwoliło im poznać 
także polski system edukacji, tak różny 
od tego, obowiązującego we Francji. Byli 
naszymi specjalnymi gośćmi podczas 
wieczoru szkolnych talentów. To właśnie 
dla nich cała klasa 3d zaprezentowała 
niespodziankę - francuską piosenkę. 

Oprócz udziału w zajęciach lekcyj-
nych młodzi Francuzi uczestniczyli  
w wycieczkach szkolnych. Podczas 
pierwszej zwiedzili najważniejsze za-
bytki Poznania oraz poznali historię tego 
miasta. Druga zaś, dłuższa, bo aż trzy-
dniowa, pozwoliła im odkryć bogactwo 
i piękno Małopolski podczas wyjazdu 
do Krakowa. Wycieczka rozpoczęła się 
krótkim spacerem po Ojcowskim Parku 
Narodowym. Następnie udaliśmy się do 
Kopalni Soli w Wieliczce, gdzie zeszliśmy 
na głębokość 64 metrów, by podziwiać 
niesamowity labirynt solnych koryta-
rzy, solankowych jezior czy przepiękne 
kaplice. Drugi dzień polsko-francuska 
młodzież, wraz z opiekunkami, spędziła 
w największym w Polsce Rodzinnym Par-
ku Rozrywki - Energylandia w Zatorze. 
Jednak głównym celem tej wycieczki był 
Kraków, który zwiedziliśmy trzeciego 
dnia. Wszyscy byliśmy pod wielkim wra-
żeniem pięknego krakowskiego rynku 
(największego w Europie!) z urokliwy-

mi Sukiennicami, zaś królewski Wawel 
zachwycił nas bogactwem architektury 
i mnogością zabytków. Pobyt w stolicy 
Małopolski był świetną okazją do inte-
gracji w szerszym gronie, gdyż - wraz  
z grupą francuską - na wycieczkę udały 
się dwie klasy gimnazjalne naszej szkoły.

W programie pobytu naszych fran-
cuskich gości znalazły się także aktyw-
ności sportowe. Młodzież wspólnie grała  
w kręgle, zjeżdżała letnim torem sanecz-
kowym na Malcie, pływała pontonami 
oraz rozegrała polsko-francuski mecz 
w bubble football. Cała grupa, wraz 
z opiekunkami, wzięła także udział  
w największej imprezie biegowej na-
szej Gminy, czyli w VIII edycji Biegu  
o Koronę Księżnej Dąbrówki, znakomi-
cie się bawiąc i udowadniając, że nie  
o rywalizację, czy o punkty chodzi, ale 
o dobrą zabawę.  

Dziękujemy rodzicom i uczniom za 
pomoc, zaangażowanie i ciepłe przyjęcie 
naszych przyjaciół z Francji. Serdeczne 
podziękowania za wsparcie kierujemy też 
do Urzędu Gminy w  Dopiewie, Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie. 
Żyjemy nadzieją na kolejne spotkanie!

Tekst i fot. Joanna Czaplicka,  
Koordynator wymia-

ny polsko-francuskiej:

Francuzi na lekcjach w Polsce
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Kontynuujemy prezentację spisu 
mieszkańców naszej Gminy, poległych 
na frontach I wojny światowej.

- Franciszek Anioła, urodzony w 
Plewiskach 1 lipca 1896 r., syn Stanisława 
(ur. 1871) i Marianny Gryska (ur. 1869 
r.), wnuk Ignacego Anioły. Zamieszkiwał 
w Plewiskach. Poległ 15 września 1918 
r. pod Gouzeancourt (Francja). Służył 
w 21. Batalionie Strzelców. 

- Max Tonn, urodzony w Zakrzewie 
6 stycznia 1899 r., syn Adolfa (ur. ok. 
1867 r.) i Pauliny Trinkuś (ur. ok. 1871 
r.).  Poległ 10 sierpnia 1918 r. (o godz. 
10.30) pod Versigny (Francja).

- Adalbert (Wojciech) Ławni-
czak, urodzony w Plewiskach 2 kwiet-
nia 1890 r., syn Antoniego (ur. 1844 r.) 
i Marianny Kaczmarek (ur. 1850 r.),. 
Zamieszkiwał w Plewiskach. Służył  
w Marynarce Wojennej. Zginął na pokła-
dzie statku „Bussard” 19 czerwca 1918 
r., na pozycji geograficznej 54041,2̀  N 
i 12031,3̀ E.

- Stanisław Kaliszan, urodzony 
w Wysogotowie 1 kwietnia 1892 r., syn 
Jana (ur. 1866 r.) i Antoniny Kaczmarek 
(ur. 1869 r.), zamieszkałych w Poznaniu. 
Wnuk Nepomucena Kaliszan i Magda-
leny Zgoła oraz Wojciecha Kaczmarek  
i Małgorzaty Gąsiorek. Zamieszkiwał w 
Zakrzewie. Zmarł 22 października 1918 
r. (o godzinie 7.00) w szpitalu polowym 
nr 46,. Służył w 7. Kompanii, 470. Re-
gimentu Piechoty.

- Michał Nowicki, urodzony w Li-
sówkach, 21 sierpnia 1883 r., syn Andrzeja 
(ur. 1854 r.) i Marianny Waliszak (ur. 1865 
r.). Wnuk Walentego Nowickiego i Ma-
rianny Bartkowiak oraz Józefa Waliszak 
i Elżbiety Ciszak. Mąż Rozalii Wilczak, 
z którą miał 6. dzieci. Zamieszkiwali  
w Skórzewie. Zginał 25 listopada 1918 
r. w okolicach Munster (Niemy). Służył  
w 3. Kompanii 19. Regimencie Piechoty.

- Michał  Koberski urodzony  
w Plewiskach 12 września 1887 r., syn 
Piotra (ur. 1846 r.) i Magdaleny Szajek 
(ur. 1850 r.). Wnuk Wojciecha Kober-
skiego i Franciszki  oraz Stanisława 
Szajek.  Mąż Stanisławy Sobkowiak, 
zamieszkały w Plewiskach. Zginął 10 
października 1918 r. (o godzinie 7.45) 

pod Sous le Bris (Francja). Służył w 56 
Regimencie Piechoty.

- Jakub Paupa, urodzony na Ławicy 
7 lipca 1889 r., syn Jana (ur. 1851 r.)  
i Reginy Czyż (ur. 1853 r.). Wnuk Tomasza 
Paupy i Magdaleny Gałężka oraz Tomasza 
Czyż i Marianny Dudziak. Zamieszkiwał  
na Ławicy. Zginął 2 września 1917 r. pod 
Ailles (Francja). Służył w 2 Kompanii 
6. Regimentu Grenadierów Grafa Kleist 
von Nollendorf.

- Karol Werner, ur. w Zakrzewie 
29 maja 1888 r., syn Alberta (ur. 1858 
r.) i Emilii Pfeiffer I v. Polzin (ur. 1846 
r.). Wnuk Andrzeja Wernera i Anny 
Schultz oraz Jerzego Pfeiffera i Cecylii 
Wiśniewskiej. Mąż Idy Manieckiej (ur. 
2 września 1888 r.), z którą miał dwój-
kę dzieci (syna Kurta ur. 7 lipca 1914 r.  
i córkę Hildegardę ur. 24 stycznia 1916 
r.)  – zamieszkiwali w Dąbrówce. Zginął 
25 lipa 1918 r. pod Nanteuil (Francja – 
linia frontu pomiędzy Soissons a Reims). 
Służył w 9. Kompanii 130. Regimentu 
Piechoty. 

- Stanisław Buszczak, mąż 
Stanisławy Kozickiej. Zamieszkiwali  
w Drwęsie.  Posiadali syna Jana  (ur. 18 
grudnia 1905 r.). Szeregowiec 10. Kom-
panii 3 batalionu 56. Rezerwowego puł-
ku piechoty. Zmarł 20 września 1918 r.  
w szpitalu polowym nr 2. 

- Władysław Strojny, ur. w Go-
łuskach 9 maja 1894 r., syn Michała 
(ur. 1864 r.) i Agnieszki Tomelka (ur. 
1870 r.). Wnuk Wojciecha Strojnego  
i Magdaleny Wrzesińskiej oraz Ignacego 
Tomelka i Marianny Anioła, Zamieszkały 
w Gołuskach. Zginął 20 września 1915 
r. pod Szaciłami. Służył w 2. Kompanii 
37. Regimentu Piechoty.

- Marian Slawiński, ur. w Gry-
lewie k/Wągrowca 8 września 1893 r., 
zamieszkiwał w Głuchowie. Zginął pod 
Lipiakami w Galicji 4 maja 1915 r.  Służył 
w 58. Regimencie Piechoty.

- Stanisław Strykowski, ur.  
w Konarzewie 7 kwietnia 1895 r., syn 
Antoniego (ur. 1857 r.) i Marianny Fo-
rysiak (ur. 1862 r.). Wnuk Andrzeja 
Strykowskiego i Wiktorii Nowaczyk 
oraz Stanisława Forysiak i Marianny 
Stachowiak. Zamieszkiwał w Dopiew-
cu. Zginął pod Massiges (Francja) 15 
grudnia 1915 r. Służył w 4. Kompanii 
35. Regimentu Fizylierów.

- Leon Szymański, urodzony  
w Dopiewu 30 czerwca 1892 r., syn Józefa 
(ur. 1866 r.) i Marii Klary Marowskiej 
(ur. 1861). Wnuk Mikołaja Szymańskiego 
i Angeli Wylegała oraz Sylwestra Ma-
rowskiego i Franciszki Striczka. Ranny 
pod Gajkówką, zmarł  5 września 1915 
roku w szpitalu polowym nr 117. Służył 
w 8. Kompanii 82. Regimentu Piechoty.

- Antoni Trenner, ur. w Poznaniu 31 

grudnia 1888 r., syn Adama i Marianny 
Jaskowiak. Mąż Magdaleny Michalak, 
zamieszkiwali w Trzcielinie. Zginął 21 
stycznia 1916 r. pod Combres -Höhe 
(Francja). Służył w Regimencie Piechoty 
króla Ludwika III Bawarskiego nr 47.

- Kazimierz Kiliński, ur. Szcze-
wo k/Wągrowca, syn Józefa i Marianny 
Wróblewskiej. Zamieszkiwał w Dopiewie. 
Zginął 26 stycznia 1916 r.  pod Vinig (?). 
Służył w 6. Kompanii 230. Regimencie 
Piechoty.

- Walter Józef Włodarczyk, ur. 
Jutków k/Kępna 18 mara 1892 r., syn 
Piotra (ur. 1860 r.) i Józefy Pilarczyk 
(ur. 1859 r.). Wnuk Błażeja Włodarczyk 
i Apolonii Blach oraz Wawrzyńca Pilar-
czyk i Wiktorii Wojtasik. Zamieszkiwał 
w Dopiewie. Zginął 30 września 1915 r. 
pod Hooge (Niemcy). Służył w 1. Kom-
panii 172. Regimentu Piechoty.

- Wincenty Golak, ur. w Dopiewie 
28 stycznia 1888 r., syn Marcina (ur. 
1863 r.) i Marianny Woźnej (ur. 1865 r.). 
Wnuk Marina Golaka i Marianny Jaszyk 
oraz Kazimierza Woźnego i Agnieszki 
Nowak. Zamieszkiwał w Dopiewie. Zmarł 
w szpitalu polowym nr 20 Novaja-Mysch 
(Białoruś) 11 kwietnia 1916 r.. Służył w 7. 
Kompanii 7. Regimentu Piechoty.

- Jan Szaroszyk (Szarosz), ur. 
w Chomęcicach 5 sierpnia 1889 r., syn 
Mateusza (ur.1844 r.)  i Katarzyny Łu-
czak (ur. 1851 r.). Wnuk Jana Szaroszyka  
i Katarzyny Brzeczki (?) oraz Mikołaja 
Łuczaka i Reginy Kubisiak. Zginął 21 
czerwca 1915 r. pod Krechowem (Ukraina 
– obwód lwowski). Służył w 8. Kompanii 
267. Regimentu Piechoty.

- Michał Kaczmarek, ur. Lisówki 
1 września 1881 r., syn Józefy Kaczma-
rek (zamężnej w 1885 r. za Adalbertem 
Greizer). Wnuk Jakuba Kaczmarek  
i Magdaleny Szczepaniak. Mąż Agnieszki 
Niemczyk – zamieszkiwali w Konarze-
wie. Zmarł 13 kwietnia 1916 r. w szpitalu 
polnym nr 3. Służył w 8. Kompanii 155. 
Regimentu Piechoty.

- Józef Lulka, ur. w Konarzewie 3 
marca 1876 r., syn Michała (ur. 1852 r.)  
i Antoniny Andrzejczak (ur. 1857 r.). 
Wnuk Wincentego Lulka i Joanny 
Skrzypczak oraz Wawrzyńca Andrze-
jak i Reginy Szalczyk. Maż Apolonii 
Mikołajczak (ur. 21 grudnia 1881 r.), 
córką Ignacego i Marianny Derpińskiej 
– ślub w Konarzewie 10.02.1906 r. – 
zamieszkiwali w Konarzewie. Posiadali 
syna Franciszka (ur. 1906 r.). Zmarł w 
szpitalu polowym nr 22 pod Bzinem 15 
czerwca 1916 r. Służył w 6. Kompanii 37. 
Regimentu Piechoty.    

cdn.

dr Piotr Dziembowski 
fot. Arch. P. Dziembowskiego

Mieszkańcy Gminy Dopiewo polegli  
na frontach I wojny światowej (część 2.)
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Gala Staśków z okazji ukończenia 
szkoły przez uczniów klas trzecich Gim-
nazjum im. Ignacego Jana Paderewskiego 
w Skórzewie odbyła się 20 czerwca 2018 r. 
zgodnie z tradycją. Podczas uroczystości 
symbolicznie zostały rozwiązane klasy 
trzecie, które bawiły się na „Balu Absol-
wenta” do późnych godzin wieczornych.

Rozdano statuetki „Staśków” w ka-
tegoriach: wolontariusz, omnibus, aktor, 
aktorka, sportowiec, sportsmenka, du-
sza towarzystwa, wokalistka, pasjonat, 
dżenteltelmen, lady, konferansjer.

Lidia Zarańska

Gala Staśków

„Szanuj zdrowie, jak je masz, bo  
o różne bzdury dbasz” - takie hasło towa-
rzyszyło tegorocznemu  Integracyjnemu 
Festynowi Rodzinnemu, jaki odbył się 
w Szkole Podstawowej Specjalnej w Stę-
szewie, w środę 30 czerwca. Do placówki 
tej uczęszcza kilkoro uczniów z terenu 
Gminy Dopiewo. 

Głównym tematem festynu była pro-
mocja zdrowego stylu życia. Po złożeniu 
życzeń z okazji „Dnia Dziecka”, przed 
uczestnikami - uczniami, rodzicami  
i gośćmi - prezentowali się szkolni arty-
ści. Przypomnieli, że nie tylko zdrowe 
odżywianie służy długowieczności, ale 

należy dbać o wzrok, słuch, zęby, ser-
ce i kości. Widzowie mogli podziwiać 
umiejętności muzyczne dzieci, które 
wykonały utwór na bum bum rurach, 
wystąpiła też szkolna grupa taneczna.

Potem przyszedł czas na zabawę - na 
atrakcje, które przygotowali nauczyciele 
i rodzice. Na boisko wjechał wóz strażac-
ki. Dużym zainteresowaniem cieszyły 
się dmuchańce i piłki rehabilitacyjne. 
Jak każdego roku, dzięki „Bursztyno-
wemu Zwierzyńcowi”, dzieci skorzystały 
z dogoterapii, hipoterapii i onoterapii. 
W namiocie były prowadzone warsz-
taty sensoryczne. Dzieci miały możli-

Zdrowa integracja wość wykonania własnego akwarium, 
swojego „gniotka”. Mogły pobawić się 
materiałami o różnej strukturze, mogły 
malować, ugniatać, przesypywać, prze-
lewać. Przygotowywano motyle, które 
- jak każdego roku - są przekazywane 
„Motylemu Wolontariatowi” z Poznania, 
działającemu przy Hospicjum Palium.

Dla każdego przygotowano coś mi-
łego, smacznego i pożywnego. Dzięki 
rodzicom i sponsorom stoły ugina-
ły się od napojów, owoców, bułeczek  
z parówką i słodyczy. Na koniec, każde 
dziecko otrzymało upominek. 

Ewa Idowiak, Dyrektor Szkoła  
Specjalna w Stęszewie

Fot. Archiwum  Szkoły i Ewa Idowiak
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„Życie bez podróżowania , jest jak 
potrawa bez soli”  - Elżbieta Dzikowska, 
podróżniczka

Zainspirowani jakże znaną podróż-
niczką Elżbietą Dzikowską Podopieczni 
Warsztatów Terapii Zajęciowej  „Promyk” 
z Konarzewa i Otusza, wraz z kadrą te-
rapeutów i kierownictwem, wyruszyli 
w podróż do Sarbinowa. 

Wyjechaliśmy z parkingu CRK  
w Konarzewie 7 maja 2018 r., wczesnym 
rankiem. Po 6 godzinach dotarliśmy na 
miejsce, gdzie zostaliśmy przywitani spo-
kojnym szumem fal i  przepiękną pogodą. 
Nasz nadmorski pobyt wypełniony był, 
jak zawsze, wieloma atrakcjami. 

Najważniejsza była dla nas talaso-
terapia. To rodzaj terapii osób niepeł-
nosprawnych wykorzystujący morski 
klimat, morskie powietrze i morski szum 
fal, który działa niezwykle uspokajająco i 
relaksująco. Nie zabrakło wielu spacerów 
przepiękną promenadą. 

Wieczór pierwszego dnia pobytu - to 

W stronę latarni

dyskotekowe szaleństwa przy zespole 
muzycznym z solistką. W dniu  drugim 
każdy z na odwiedził pobliską latarnię 
morską w Gąskach. Tam dojechaliśmy 
wynajętą tylko dla nas „Kolejką na ko-
łach”. Tu mieliśmy czas na lody, kawę  
i przepyszne gofry czy rurki z kremem. 
Nie zapomnieliśmy również o zakupie 
wielu pamiątek, które kusiły nas różno-
rodnością. Przy zorganizowanym dla nas 
ognisku delektowaliśmy się przepyszny-
mi kiełbaskami, które wcześniej każdy  
z nas sobie upiekł. Dzień zakończyliśmy 
podziwianiem przepięknego zachodu 
słońca, którego urok, jak i aura koiły 
nas do snu. Trzeci dzień do czas powrotu 
do domów. Po śniadaniu zaczerpnęliśmy 
ostatnich  promieni słonecznych. Potem 
pakowanie walizek i nieuchronny powrót 
do domów. Na pożegnanie jak zwykle 
zrobiliśmy sobie wspólne pamiątkowe 
zdjęcie .

Zorganizowanie trzydniowego wyjaz-
du dla ponad 80 osób niepełnosprawnych 
to nie lada wyzwanie nie tylko organiza-
cyjne, ale również finansowe. Dziękujemy 
kierownikowi i kadrze WTZ za zorga-
nizowanie nam tej wspólnej podróży. 
Za to, że mogliśmy wyjechać, odpocząć 
i oderwać się od naszych codziennych 
zmagań .

Marzena Goleń – Niedziela,  
Terapeuta zajęciowy

Czekamy na urlop z utęsknieniem. 
Mamy wielkie nadzieje, że podczas urlopu 
odpoczniemy od pracy, spędzimy war-
tościowy czas z rodziną, nadgonimy 
zaległości książkowe, czy się wyśpimy. 
A jak jest w rzeczywistości? 

Choć nakreślona powyżej perspekty-
wa wygląda bardzo obiecująco, to czasem 
realia bywają inne. Zamiast wypocząć 
na plaży i przeczytać długo odkładane 
książki, musimy wysłuchiwać litanii na-
rzekań swoich pociech. Zamiast cieszyć 
się górskimi szlakami, słyszymy ciągłe 
«daleko jeszcze?” i skupiamy się na tym, 
by nie wybuchnąć. A jeśli jeszcze do 
tego nasz mąż, czy żona niezbyt z nami  
w naszych wysiłkach współpracuje, to 
koniec końców bardziej cieszymy się  
z faktu, że po urlopie czeka nas powrót 
do pracy i tam będziemy mogli odpocząć.  
Czy tak musi być? Czy jest coś, co mo-
żemy zrobić, żeby wspólne wakacje były 
miejscem wypoczynku i zacieśniania 
rodzinnych więzi dla każdego z nas? 
Oto kilka sposobów na to, żeby tak 
rzeczywiście było. 

Porozmawiajmy o potrze-
bach

Jesteśmy różni. W kwestii wypoczyn-
ku różnimy się nie tylko tym, czy prefe-
rujemy góry lub morze, ciepły czy raczej 
umiarkowany klimat, lecz również pod 
wieloma innymi aspektami. Jedni z nas 
wolą wakacje tylko w gronie rodzinnym, 
inni nie wyobrażają sobie urlopu bez 
szerokiego kręgu znajomych, a do tego 
chętnie poznają nowych. Dla jednych  
z nas idealnym miejscem będzie domek 
w głuszy, gdzie nie ma dostępu do inter-
netu, dla innych - tętniący życiem kurort. 
Niektórzy z nas będą szukać ciągłych 
wrażeń i nowości - spontanicznie podej-
mując decyzję o tym co robić każdego 
dnia, inni raczej będą się starać dbać  
o poczucie bezpieczeństwa mając plan 
B i C na każdą ewentualność. 

Różnice te wynikają nie tylko z przy-
zwyczajeń, które dadzą się zmienić, ale 
z naszych głębszych, uwarunkowanych 
genetycznie potrzeb. Prostym wytłuma-
czeniem jest to, że różni ludzie potrzebują 
do dobrego funkcjonowania różnej ilo-
ści bodźców. Tym, którzy potrzebują ich 

mniej, do szczęścia wystarczy książka. 
Tym, którzy potrzebują ich więcej, taka 
forma spędzania czasu da się nieźle we 
znaki - oni będą potrzebować większej 
stymulacji i adrenaliny. 

Z powodu tych różnic warto wcze-
śniej porozmawiać o tym, czego kto 
potrzebuje. I choć w tym roku może 
być już za późno na odwołanie hote-
lowych rezerwacji, to z pewnością nie 
jest za późno na taką modyfikację pla-
nów, która pozwoli wszystkim na taką 
formę wypoczynku, jakiej potrzebują.  
 
Zadbajmy o siebie

Jeśli chcem,y by cała rodzina wróciła 
zadowolona z wakacji, to warto się w sam 
wyjazd zaangażować, ale nie poświęcać. 
Różnicę między poświęceniem a zaanga-
żowaniem dobrze widać na przykładzie 
jajecznicy na boczku. Świnia się dla niej 
poświęciła, a kura się w nią zaangażowała. 
Bierzmy przykład z tej drugiej i realizując 
czyjeś oczekiwania nie zapominajmy też 
o swoich potrzebach. 

Marshall Rosenberg, psycholog i spe-
cjalista z zakresu komunikacji mówił, że 
za niezaspokojone potrzeby ktoś kiedyś 

Jak wypocząć podczas rodzinnego urlopu?
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na pewno zapłaci. Możemy to być my - 
poczuciem krzywdy i niezrozumienia, 
mogą to być też nasi bliscy - gdy nie 
uda nam się utrzymać nerwów na wodzy  
i w końcu wykrzyczymy, co nam leży 
na wątrobie. W obu przypadkach warto 
powiedzieć o naszych potrzebach, zanim 
przeleje się nam czara goryczy. 

Zaangażowanie w tym przypadku 
oznaczałoby raczej to, że nie tracimy  
z oczu naszych potrzeb, chcąc zaspokoić 
innych, ale uważamy potrzeby wszyst-
kich członków rodziny za równie ważne. 
Wszystkich, czyli również nas. 

Zadbajmy o przyszłe 
wspomnienia. 

Jeśli chcemy by wspomnienia  
z naszych wakacji były czymś, co bę-
dzie nas karmić przez kolejne tygodni 
i miesiące, to warto również o nie za-
dbać zawczasu. Daniel Kahneman, 
laureat nagrody Nobla w dziedzinie 
ekonomii, badał kiedyś w jaki sposób 
tworzą się nasze wspomnienia - i robił to 
między innymi na podstawie wspomnień  
z wakacji. Okazało się, że kluczowe dla 
dobrych wspomnień są dwa momenty. 
Pierwszym jest swego rodzaju kulminacja 
- największa atrakcja wyjazdu. Im będzie 
ona bardziej pozytywnie zapamiętana, 

tym lepsze będziemy mieli wspomnienia 
z całego wyjazdu. Nie daj Boże, jeśli tą 
kulminacją - najbardziej znaczącym 
wydarzeniem będzie wielka kłótnia - 
wtedy całkiem prawdopodobne jest to, 
że to właśnie ona najbardziej zapadnie 
nam w pamięć. Warto w czasie wakacji 
zrobić „coś ekstra” - coś, co zapadnie nam 
mocno w pamięci i będzie spełnieniem 
jakiegoś małego marzenia. 

Drugim bardzo ważnym aspektem 
jest zakończenie urlopu. Warto zadbać 
o to, by nie było ono zbyt gwałtowne, 
ani wiążące się z napięciem. Lepiej, gdy 

przejście od urlopu do codzienności prze-
biega w łagodnej atmosferze. Dobrym 
sposobem może być zostawienie sobie  
w zanadrzu jeszcze jednego dnia urlopu 
po powrocie do domu, a przed pójściem 
do pracy. To pozwoli na łagodniejsze 
wejście w codzienne obowiązki. 

Nade wszystko pamiętajmy jednak, 
żeby w czasie tych wakacji po prostu 
dać sobie prawo do tego, by wypocząć -  
i zrobić to w taki sposób, który przyniesie 
nam najwięcej sił na kolejne miesiące. 

Krzysztof Głowacki, Psycholog 
www.kluczedozwiazku.pl

Wakacje to czas wyczekiwany  
z utęsknieniem przez dzieci, ale i doro-
słych. To okres urlopów, wypoczynku  
i podróży. Gdy planujemy wyjazd, mu-
simy pomyśleć zarówno o tym, co bę-
dzie nam potrzebne podczas wojaży, jak  
i o tym, co zostawiamy na miejscu  
w domu. Dla opiekunów czworonogów 
do tej listy spraw do załatwienia i prze-
myślenia dochodzi jeszcze jeden - bar-
dzo ważny i często kłopotliwy punkt: 
co zrobić ze swoim pupilem?

Tak jak w przypadku psa sprawa 
wydaje się łatwiejsza, bo na niejednej 
wyjazd możemy go z powodzeniem zabrać 
ze sobą, tak podróżowanie z kotem nie 
jawi się w jasnych barwach. Co zrobić  
z mruczącym przyjacielem, gdy wybie-
ramy się na urlop?

Wyjazd z kotem
Koty nie należą do miłośników po-

dróżowania. Dla większości mruczków 
przejazd samochodem kojarzy się z wi-

zytą u weterynarza, a więc wzbudzać 
będzie negatywne emocje. Ponadto koty, 
będąc zwierzętami o głęboko zakorze-
nionej potrzebie posiadania terytorium, 
nie będą czuły się swobodnie w obcym 
miejscu, pachnącym wieloma nieznanymi 
osobami i z niepokojącymi odgłosami 
(np. hałasującymi dziećmi z sąsiedniego 
domku). Problemem pozostaje również 
to, co będzie się działo ze zwierzęciem, 
podczas gdy my udamy się na plażę lub 
na zwiedzanie. Z tego względu koty wy-
jeżdżające ze swoimi opiekunami na 
wakacje potrafią okresowo przejawiać 
zaburzenia behawioralne (np. załatwiać 
się poza kuwetą lub nawet znaczyć te-
ren) lub popadać w stany chorobowe 
zaprzestając przyjmowania jedzenia 
i picia. I tutaj istnieją oczywiście jak 
wszędzie wyjątki potwierdzające regułę. 
Osobiście spotkałam kilkukrotnie kocich 
podróżników, którzy regularnie wyjeż-
dżali poza dom i w każdym otoczeniu 
czuli się jak ryba w wodzie. To jednak 
nieliczne przypadki i dlatego, co do 
zasady, odradzam zabierania ze sobą 
mruczków na urlopowe wyjazdy.

Hotel dla kotów
Hotele dla zwierząt to w naszym kraju 

rzecz coraz bardziej popularna. Na tego 
typu ośrodki należy jednak uważać. Wiele 
z nich jest prowadzonych przez ludzi 
pałających do zwierząt szczerą miłością 
i rozumiejący ich gatunkowe potrzeby. 

Istnieją i takie, w których zwierzęta są 
traktowane bez szacunku i należytej 
troski. Dlatego, przed pozostawieniem 
kota w hotelu, należy bezwzględnie od-
wiedzić wybrany ośrodek. Dobrze jest 
również zasięgnąć opinii byłych klientów. 
Niezależnie od poziomu profesjonali-
zmu właściciela hotelu, zawsze należy 
liczyć się z ewentualnością, że nasz pupil 
może okupić pobyt w hotelu chorobą (np. 
przejętą od innego zwierzęcia). Dla kota 
pobyt w hotelu będzie się wiązał z dużym 
stresem – to nieznane miejsce noszące 
zapachy wielu innych czworonogów.

Kot u znajomych
To jedno z najlepszych rozwiązań. 

Jeśli nasi znajomi, krewni lub przyjaciele 
wyrażają chęć przyjęcia naszego kota 
pod dach, możemy śmiało skorzystać 
z ich propozycji. Wiąże się to dla kota 
również ze zmianą otoczenia, ale ma 
tę wyższość nad hotelem, że nasz pupil 
pozostanie pod opieką osób, do których 
mamy zaufanie i które są mu znane. Po-
winniśmy poinformować tymczasowych 

Wakacje – z kotem czy bez kota?
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opiekunów o zwyczajach naszego kota, 
zasadach jego żywienia i pielęgnacji. 
Dostarczyć im musimy niezbędne ak-
cesoria. Jeżeli w domu, w którym miałby 
pozostać, znajdują się już inne zwierzęta 
lub małe dzieci, konieczne mogą oka-
zać się dodatkowe przygotowania, które 
pozwolą uniknąć konfliktów pomiędzy 
rezydentami a nowym lokatorem.

Pomoc dochodząca
To strzał w dziesiątkę. Kot pozostaje 

u siebie w domu, na znanym terytorium, 

wśród oswojonych zapachów i dźwięków. 
Opiekun odwiedza go w celu zadbania 
o potrzeby zwierzęcia. W tym wypadku 
możemy skorzystać z pomocy przyjacie-
la lub krewnego albo zatrudnić osobę 
specjalizującą się w sprawowaniu opieki 
nad zwierzętami towarzyszącymi – tzw. 
petsittera. W tym drugim przypadku 
pamiętajmy, aby spisać stosowną umowę 
i zweryfikować petsittera sprawdzając 
jego kompetencje i referencje. Jeśli jed-
nak zdecydujemy się na pomoc kogoś 
bliskiego, upewnijmy się, czy zdaje so-

bie sprawę ze wszystkich obowiązków 
związanych z opieką nad kotem i w razie 
potrzeby przygotujmy szybkie szkolenie. 
A może przyjaciel będzie mieć możliwość 
wprowadzić się do nas na czas naszej 
nieobecności? To byłoby najlepsze, co 
możemy zrobić dla mruczka, gdy pla-
nujemy wybrać się na urlop.

Tekst i fot. Aleksandra Matylla,  
Zoopsycholog

Autorka prowadzi stronę: 
  www.aryskotrata.pl 

Chyba każdy z radością i tęsknotą 
wyczekuje lipca. Z czym się nam kojarzy 
ten czas? Oczywiście z wakacjami. To 
chyba najcieplejszy miesiąc w roku. Je-
żeli nie trafimy tylko na jego deszczową 
część to udane wakacje są gwarantowane. 
Mam nadzieję, że nam wszystkim lipiec 
przyniesie spokojną i przede wszystkim 
ustabilizowaną letnią pogodę. Czerwiec 
obfitował w skrajności. Od upałów po 
zimne, deszczowe i wietrzne poranki. 
Po tych zawirowaniach należy nam 
się w końcu aura przyjazna relaksowi  
i wypoczynkowi.

Choć moje wakacje zaczynają się tro-
chę później, to zdarzało mi się ostatnimi 
czasu zrobić szybkie wypady w teren z 
aparatem. Za cel obrałem sobie jelenie, 
które kilkakrotnie mijałem jadąc ran-
kiem do pasieki. Pamiętacie zeszłoroczny 
artykuł o muflonach na polu jęczmienia 
pod Trzcielinem? Dla przypomnienia 
załączam jedno zdjęcie z tego wypa-

du. Okazuje się, że  
w tym roku, dokładnie 
w tym samym miejscu, 
w którym fotografo-
wałem muflony teraz 
pojawiają się jelenie. 
Zmieniło się tylko śro-
dowisko. Zamiast jęcz-
mienia został posiany 
rzepak. Tak, jak w ze-
szłym roku widziałem 
wystające ponad łan 
zboża zaokrąglone 
ślimy muflonów, tak 
w tym roku z rzepaku 
wystawały czubeczki 
poroży jeleni. Naprawdę ciężko je było 
dojrzeć i pewnie byłbym ich nie zauważył, 
gdyby nie ich czujność. Co jakiś czas 
jeden z jeleni podnosił się, stawał na 
nogi i rozglądał się po okolicy.

Traf chciał, że jadąc samochodem 
i spoglądając na kątem oka na mijane 
pola udało mi się zobaczyć właśnie ten 
moment. Kolejne razy wiedziałem już, 
gdzie ich szukać. Nie od razu mogłem 
zabrać aparat i je podejść. Praca i brak 
czasu skutecznie oddalały wizję zrobienia 
im zdjęć. Trafił się w końcu jednak jeden 
dzień, gdy wszystko dobrze się złożyło.

Wracając po południu z pasieki wi-
działem, że jelenie leżą na polu. Podje-
chałem do domu po aparat, założyłem 
strój moro i ruszyłem w teren. Zaparko-
wałem na poboczu w takim miejscu, by 

wiatr uniemożliwiał jeleniom zwęszenie 
mnie. Dziarsko ruszyłem w ich stronę. 
Niestety, już po kilku krokach okazało 
się, że przedzieranie się przez pole rze-
paku nie jest najprostszym zadaniem.

Szczęście, że w tym roku ze względu 
na susze rośliny nie wyrosły zbyt buj-
nie i pełno było miejsc, gdzie rzepak 
nie wyrósł wcale. Starałem się wyko-
rzystać właśnie takie miejsca i drogi 
techniczne po traktorze. W końcu, po 
ciężkiej przeprawie w upalnym słońcu, 
kompletnie zlany potem dotarłem na od-
ległość zdjęciową. Wyczekałem moment 
gdy jeden z jeleni podniesie się i będzie 
badał okolice. Jest! Wystawił głowę ze 
swym wielkim, porośniętym scypułem 
porożem. Scypuł to skóra pokrywająca 
poroże jelenia, porośnięta drobną sier-
ścią. Gdy poroże zakończy się formować 
skóra ta odpada.

Udało mi się zrobić mu kilka zdjęć. 
Niestety, mimo sprzyjającego wiatru 
musiało powstać jakieś zawirowanie 
powietrzne i mój zapach dotarł do 
jeleni. Mimo, ze mnie nie zauważyły 
nagle wszystkie naraz wstały i rozpo-
częły ucieczkę. Nie poszło im to łatwo, 
bo nogi plątały się w gęstym rzepaku. 

Wiwat lipiec!

lipiec 2018 21



przyroda

Zamiast szybko zniknąć w oddali, to 
dłuższą chwilę obserwowałem jak raz 
po raz wyskakują w górę, przedzierając 
się przez rzepakowe pędy. Nie udało mi 
się niestety zrobić zdjęcia całego stada  
z głowami skierowanymi w moją stronę. 
Próbowałem w kolejnych dniach jeszcze 
dwa razy podejść je nieco bliżej, z innej 
strony. Za każdym razem uciekały, nim 
jeszcze je w ogóle zobaczyłem. Nic to! 
Mam nadzieję, że kiedyś mi się uda.

Tymczasem coraz częściej widzę przy 
polnych drogach i na śródleśnych łąkach 
koziołki. W lipcu rozpoczyna się ruja  
u saren. W tym okresie dużo łatwiej 
można do nich podejść na bliską od-
ległość i je poobserwować. Zachęcam 
do wybierania się w teren wczesnym 
rankiem lub przed zachodem słońca. 
Do zobaczenia w lesie

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

publikuje zdjęcia przyrodnicze na 
Facebook’u – na profilu  

„Dzika Strona Gminy Dopiewo”.  
Prowadzi też stronę:  

miodybartkowiaka.pl

Wiele osób zadaje sobie pytanie: „Co 
było przyczyną powstania Wielkopol-
skiego Parku Narodowego?” Dla niezo-
rientowanych obszar ten nie różni się 
od innych pobliskich terenów leśnych. 
Zagadką jest dla nich, dlaczego nazwany 
został parkiem narodowym. Jest przecież 
zupełnie nieporównywalny z parkami 
narodowymi na południu Polski, które 
nie budzą takich dylematów dzięki gór-
skiemu charakterowi i pięknym widokom 
ze szczytów. Parki nadmorskie również 
nie rodzą wątpliwości, podobnie jak te, 
które obejmują granicami znane jeziora, 
obszary bagienne i zalewowe, będące 
miejscami bytowania wielu gatunków 

ptaków, czy naturalnymi ostojami chro-
nionych zwierząt.  

Podstawowym celem, dla którego 
ponad 60 lat temu utworzono Wielko-
polski Park Narodowy (dalej: WPN), była 
ochrona polodowcowej rzeźby terenu, 
ale rzecz jasna nie tylko ze względu na 
nią warto odwiedzić to miejsce. Nasz 
Park jest jednym z najwcześniej utwo-
rzonych parków narodowych w Polsce. 
Wcześniej od niego utworzono jedynie 
parki „górskie” – Pieniński, Babiogórski, 
Tatrzański, Świętokrzyski oraz Ojcowski 
i Białowieski Park Narodowy.

Mamy na obszarze kraju 23 parki 
narodowe. O olbrzymiej wartości przy-
rodniczej i dydaktycznej WPN mogą 
świadczyć słowa inicjatora utworzenia 
Parku – prof. Adama Wodziczki, który 
nazwał ten teren „przyrodniczym klej-
notem ziemi wielkopolskiej i muzeum 
form polodowcowych”. 

Elementem charakterystycznym, wy-
różniającym nasz Park spośród innych 
(wprawdzie nie przyrodniczo, ale histo-
rycznie) jest siedziba Wielkopolskiego 
Parku Narodowego. Mieści się ona od 

1994 r. w pałacu, który został zbudowany 
w czasie II wojny światowej i był rezyden-
cją Artura Greisera – namiestnika Rzeszy 
w Kraju Warty. W budynku dyrekcji WPN 
funkcjonuje Muzeum Przyrodnicze oraz 
Centrum Edukacji Ekologicznej prowa-
dzące zajęcia w ramach „Leśnej Szkoły”.  
W ramach CEE udostępniono także cztery 
przyrodnicze ścieżki dydaktyczne. Jedną  
z nich chciałabym Państwu  przybliżyć.

Na obszarze Wielkopolskiego Parku 
Narodowego znajduje się 18 obszarów 
ochrony ścisłej. W oparciu o kilka z nich 
wyznaczono ścieżkę dydaktyczną „Oso-

Ścieżka dydaktyczna „Osowa Góra – Jeziory” 
 w Wielkopolskim Parku Narodowym

Przylaszczka pospolita

Pszeniec zwyczajny
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wa Góra – Jeziory”, prowadzącą przez 
szczególnie malownicze i cenne przy-
rodniczo leśne tereny, położone wśród 
polodowcowego krajobrazu w pobliżu 
dwóch urokliwych jezior – Kociołka i 
Góreckiego. Ścieżkę zaprojektowano 
przede wszystkim dla małych grup z 
przewodnikiem. Nie jest zbyt długa – ma 
około pięciu kilometrów, a miejscami 
można ją nawet określić jako mało do-
stępną (fragment przy Kociołku, gdzie 
ścieżka wyznaczona jest poza szlakiem 
turystycznym). Trasę opracowano dla 
miłośników przyrody i pasjonatów 
niezwykłych wycieczek, którzy lubią 
wędrować po lesie, poświęcając nieco 
więcej uwagi spotykanym roślinom, niż 
ma to miejsce na typowym szlaku tury-
stycznym. Występujące tu od początku 
wiosny do jesieni gatunki roślin przycią-
gają uwagę entuzjastów przyrody, gdyż 
znajdują się w bezpośredniej bliskości 
ścieżki. Mam tu na myśli licznych na-
uczycieli przyrody, biologii oraz samych 
rodziców z dziećmi dla których wyprawy 
do lasu stanowią najlepszą okazję do 
samodzielnych obserwacji procesów 
zachodzących w ekosystemie leśnym. 

Spacer rozpoczynamy na parkingu 

stacji turystycznej Osowa 
Góra, nieopodal wieży wi-
dokowej, skąd niebieskim 
szlakiem schodzimy do 
Kociołka, mijając głazy 
Zamoyskiego i Wodzicz-
ki. Jezioro Kociołek jest 
obszarem ochrony ścisłej, 
przykładem polodowcowe-
go jeziora eworsyjnego, czy-
li takiego, które powstało 
prawdopodobnie w wyniku 
wirowego działania wody 
niosącej materiał skalny. Za 
Kociołkiem ścieżka dydak-

tyczna zbacza na chwilę z niebieskiego 
szlaku i prowadzi do kolejnego obszaru 
ochrony ścisłej tzw. „Sarnich Dołów”. 
Przedmiotem ochrony jest mszar tor-
fowiskowy oraz śródleśne oczka wodne 
Gapiak i Żabiak. Kolejnym przystankiem, 
już po powrocie na szlak turystyczny, jest 
„Grabina” będąca przykładem grądu, czyli 
lasu, gdzie naturalnie występują głównie 
graby i dęby. W „Grabinie” oprócz 150 
letnich okazów tych gatunków występuje 
jarząb brekinia – objęty w Polsce ścisłą 
ochroną gatunkową. Rosną tu także różne 
gatunki roślin runa podnoszące walor 

przyrodniczo – edukacyjny ścieżki. Dalej 
droga prowadzi brzegiem Jeziora Górec-
kiego, czerwonym szlakiem do siedziby 
WPN, gdzie dobiega końca.

Spacer po leśnym terenie z Osowej 
Góry do Jezior, może być inspiracją dla 
dalszego poznawania flory Wielkopol-
skiego Parku Narodowego, a także fa-
scynacją w postrzeganiu i rozumieniu 
przyrody w ogóle. Czas spędzony w bez-
pośrednim kontakcie z przyrodą skłania 
do refleksji, umożliwia stawianie pytań, 
które nie miałyby szans powstać nawet w 
najlepiej urządzonym muzeum, w dobrze 
wyposażonej pracowni, czy nad barwnym 
atlasem. Wyzwala wiele pozytywnych 
emocji i daje możliwość odreagowania 
od codziennych obowiązków.

Niezależnie od tego, czy przechadza-
my się ścieżką dydaktyczną „Osowa Góra 
– Jeziory” w celach poznawczych, czy 
bez celu, jestem przekonana, że leśna 
wycieczka terenowa będzie dla nas re-
generującym odprężeniem.

Tekst i fot. 
 mgr Małgorzata Bręczewska, 

Zespół ds. Udostępniania Paku

Obszar ochrony ścisłej 
Jezioro Góreckie

Obszar ochrony ścisłej Grabina

Bywa i tak
Na trzeciej przecznicy, 
mają piękny widok.

Stara wierzba 
i krwisto-czerwone 
kiście korali.

Tak jest za oknem.
A w domu?
Ćma połamała skrzydła, 
szukając światła.

Zanim pierwszy promień
wkradnie się między ażur
pajęczej tkalni,
popełni samobójstwo,
waląc głową w szybę.

Tylko muchy, mole 
i wszelkie inne robactwo 
ma się komfortowo.

Aldona Latosik 
19 IX 2016

Gdybym mogła
Wodząc za tobą oczyma, 
targają myśli nieskromne. 
Siłą na wodzy więc trzymam, 
zdradzą mnie, kiedy zapomnę. 
 
Serce kołacze tak głośno, 
dudni echem niecnota. 
Wstydem uciszam i prośbą, 
ono wciąż wali, jak młotem . 
 

Stróżki, gdzie wije się życie, 
pęcznieją wrzącą czerwienią. 
Chłonne, spragnione zdobyczy, 
pąsami policzki sieją. 
 
Ach, żeby tak można było, 
dotknąć, przytulić się czule. 
Lecz zakazana, to miłość, 
inna prasuje koszule.

Aldona Latosik 
28 VII 2015

 
W nadmorskich pogwiz-
dach wichru
Szarża bałwanów 
strzępi linię brzegu, 
ubożeje plaża.

Rózgi deszczu
tną powietrze na strzępy.
 

Od poezji wakacji nie ma
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Niby upały winien siać lipiec,
w brudnych kałużach będę taplała.
 
Ni to posiedzieć, gdyż leżak pływa,
miałabym prysznic w prawdzie, za friko.
Muszę więc miejskiej wody używać,
przez co z portfela ponadto znika.
 
Browara piję za niepogodę,
niech się zapieni ciut w brzuchu babskim.
Drinaska chlapnę na drugą nogę,
wszystko zagryzę to ogóraskiem.
 
Tydzień przeleciał i nadal pada,
toć to przelotne zapowiadali.
Przez nie szybciutko się w nałóg wpada,
byleby świat mi się nie zawalił.

 Aldona Latosik 
14 VII 2016

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

Straż Gminna w Dopiewie 
61 894 19 86
512 457 982
512 457 977

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

Policja 997
Komisariat Policji  
w Dopiewie 519 064 612

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

Gminny Ośrodek Sportu  
i Rekreacji w Dopiewie  
61 814 82 62

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Dopiewie 61 814 80 20

Zakład Usług Komunalnych  
w Dopiewie 61 814 82 31 

Spółka Wodna  
w Dopiewie 607 032 085

Pogotowie ratunkowe 999
Pogotowie weterynaryjne 983
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie gazowe 992

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

Ważne telefony

poezja

Po śladach 
ani śladu, 
W krzyku mew
rozpoznaję
pieśń spływającą łzami.

Aldona Latosik 
26 IV 2018 

Window on the world 
Okno na świat
(Wierszyk dla dzieci)

Można w domu siedzieć przecie
i przyjaciół mieć na świecie.
W internecie Wielki Brat,
szybko łączy cały świat.

Polskie okno, czyli window,
w myszkę klikniesz i masz wszystko.
W mroźną zimę, gdy chcesz słońca,
klik – Afryka jest gorąca.

Ciepłe morza lazurowe,
w nich są góry koralowe.
Landrynkowy kolor rybek,
całą głębię masz za szybką.

Nie do wiary – takie cuda,
czemu szarość bywa u nas.
Świat piękniejszy jest w kolorach,
jakby mistrz malował obraz.

Gdy się znudzą ciepły kraje,
klik – i już na lodzie stajesz.
Widzisz wszystko ścięte mrozem,
dreszczyk przejdzie mimochodem.

Miś polarny w śniegu brodzi,
w taki ziąb w przerębel wchodzi.
Musi rybę złowić w wodzie,
by miał siły iść po lodzie.

Wujek Google to mądrala,
co chcesz wiedzieć – powie zaraz.
W geografii ci pomoże,
wskaże gdzie jest jakie morze.

Chcesz bezbłędnie coś napisać,
popatrz w okno do słownika.
On natychmiast ci podpowie,
ty wskazówki trzymaj w głowie.

W oknie zawrzesz znajomości,
co na stronie twej chcą gościć.
W porze rannej się przywitasz,
a wieczorkiem – klik i znikasz.

Aldona Latosik 
13 XI 2012

Kąpielowy zawrót głowy
(Bajka) 
 
Wokół las, pośrodku stawek, 
w którym słońce się przegląda. 
Gdy powiewa lekkim wiatrem, 
krzywym lustrem buja woda.
 
Złota tarcza miny stroi, 
aż się śmieje sama z siebie. 
Krzywi się, jak fale wody, 
choć wysoko jest na niebie.
 
Przed snem, co dnia robi kąpiel, 
pluska się w głębokim stawie. 
Chociaż bardzo jest gorące, 
woda nie wrze, jak na kawę.
 
Rankiem wstaje w świeżej szacie, 
w całkiem innej świata stronie. 
Wspina się przez chmur połacie, 
by znów być na nieboskłonie.
 
Znów wieczorem w lustro wody, 
spojrzy, by się pośmiać z siebie. 
Przez kąpiele dla urody, 
higieniczne bycie wiedzie.
 
Od dzieciaczka wszyscy wiedzą, 
że higiena, to rzecz ważna. 
Malcy chętnie w wannie siedzą, 
woda z mydłem jest przyjazna.

 
Aldona Latosik 

19 IX 2015 

Kolec jak bolec
(Satyrycznie) 
 
Tuż przy wieży pewien Jerzy, 
pod latarnią coś namierzył. 
Tupnął z krzykiem, wrzasnął coś, 
wdepnął w żgak*, pomyślał ość. 
 
Poczuł wkłucie w prawą stopę 
jakby łopian albo oset. 
Z bólu stękną, podszedł ktoś - 
ratuj pan, to rybia kość! 
 
Gość wyciągnął, sam nie wierzył, 
ostry kolec zgubił jeżyk. 
Jurek wstał, choć ciut utyka, 
zgubę oddać chce jeżyka. 
 
Zawiedziony, gdyż przy wieży, 
nie napotkał żadnych jeży. 
Pójdzie w las, by zwrócić kolec, 
który wbił się niby bolec. 
 
* żgak - w gwarze poznańskiej: kolec

Aldona Latosik 
12 XI 2012

Tak się kończy zapowiedź 
przelotnych
 (Satyrycznie)

Znów z nieba leje, co mam wymyślić,
by aura zbytnio nie dokuczała?
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Kalarepa nie gości zbyt często na na-
szych stołach, a szkoda. Skąd ta niechęć? 
Kiedyś warzywo ogródków przydomo-
wych i królowa tzw. repety czy ajntopu  
(gęsta zupa, najczęściej jarzynowa, sta-
nowiąca jednodaniowy obiad), a dzisiaj 
leży na półkach sklepowych i więdnie. 

Jej właściwości doceniono już w sta-
rożytnym Rzymie, gdzie była nazywana 
kapustą pompejańską. Uznawano ją za 
danie dla pospólstwa i karmiono nią 
niewolników, dla których miała być źró-
dłem siły potrzebnej do ciężkiej pracy. 

Zaliczana jest do warzyw kapust-
nych. Kalarepa jest pyszna, a do tego  
jest dobrym źródłem różnych składni-
ków odżywczych, błonnika i substancji 
mineralnych. Wspaniałe warzywo dla 
cukrzyków i alergików. Warto też wspo-
mnieć, że liście kalarepy są również 
jadalne i dostarczają bardzo dużą dawkę 
żelaza, która może pomóc anemikom. 

Obecnie znana odmiana kalarepy 
została opisana przez europejskiego 
botanika w połowie XVI w. Do Polski 
roślina przywędrowała dopiero w XIX 
stuleciu ze Szwajcarii i Austrii. Czy znana 
jest w tradycji kulinarnej Wielkopolski?

Oprócz wspomnianej zupy – repe-
ty, gotowano też z młodych liści bardzo 
dobrą potrawkę, przyrządzając ją jak 
szpinak, z sosem beszamelowym do 
ziemniaków „krychanych”, czyli du-
szonych. Polecam spróbować, zwłaszcza 
teraz - latem. 

Dzisiaj ugotujemy kalarepkę

Kalarepa faszerowana 
mięsem

To niby proste danie, ale bardzo 
wyrafinowane w smaku i  wytworne 
w podaniu. 

Składniki
• 4-6 kalarep (duże) 
• 500 g mielonej łopatki wieprzowej 

lub mięsa drobiowego
• 1 jajo  
• 1 bułka namoczona
• 2 łyżki kaszy manny
• 4 ząbki czosnku 
• 2 łodygi liści selera, może być na-

ciowy
• 1 litr wody
• sól 
• 1gałazka świeżej magii
• 2 gałązki świeżego  oregano 
• 2 gałązki świeżej pietruszki 
• 2 gałązki majeranku
• 2 liście kapusty pekińskiej
• pieprz  
• ćwierć szklanki słodkiej śmietanki 
• 1 łyżeczka kartoflanki

Przygotowanie
1. Obieramy kalarepki ze zgrubia-

łej powłoki. Wydrążamy łyżką  
lub nożem środki kalarep ok. 
1cm od brzegów (najlepsza 
jest łyżeczka do robienia kulek  
w melonie lub arbuzie). Płuczemy 
i solimy wnętrze.

2. Przygotowujemy masę mięsną, 
złożoną z: mięsa, odciśniętej buł-
ki, jajka, kaszki manny, czosnku, 
po 1 gałązce: oregano, selera, 
pietruszki (drobno posiekane)  
i przyprawy. Wszystko wyrabia-
my na jednolitą masę. 

3. Faszerujemy masą kalarepy, 
na środek kładziemy kawałek 
surowej kalarepy (pozostałej  
z wydrążenia).

4. Bierzemy garnek o szerokim dnie 
i na spód układamy wydrążone 
części kalarepy i gałązki  ore-
gano, selera, pietruszki i dwa 
obrane ząbki czosnku. Następnie 
układamy faszerowane  kalare-
py. Zalewamy delikatnie gorącą 
wodą, do krawędzi kalarepek. 
Solimy i wkładamy liść laurowy. 
Gotujemy na delikatnym ogniu 
ok. 30 minut aż warzywo będzie 
miękkie. 

5. Po ugotowaniu delikatnie wy-
kładamy kalarepy na półmisek 
a wszystkie pozostałe składni-
ki, wraz z wywarem, śmietanką  
i mąką, blendujemy na jedno-
lity sos, który jest cudowny  
w kolorze i smaku. 

6. Podajemy z ziemniakami, ry-
żem lub grzankami chlebowymi. 

Uwaga: kalarepki można włożyć do 
lodówki na 3 godz. i przekrojone na pół 
możemy zalać galaretą, powstanie wtedy 
wspaniała przystawka.

Zupa kalarepowo - cuki-
niowa

Składniki
• 4 kalarepy
• 2 cukinie
• 2 żółtka
• 2 liście świeżej magii
• liście selera
• wywar rosołowy lub oliwa
• 250 ml śmietany 18% lub kremówki
• Sól
• szczypta kwasku cytrynowego
• zielony koperek

Przygotowanie
• Kalarepę obieramy i kroimy  

w kostkę.
• Cukinię zieloną  kroimy w kostkę.
• Siekamy liście.
• Wszystko wrzucamy na gotujący 

wywar (ok. 3 litry). Gotujemy 30 
minut.

• W oddzielnym garnku miksujemy 
żółtka, kremówkę, trochę wywaru 
zupy – wlewamy  wszystko do go-
rącej zupy i już nie gotujemy. 

• Doprawiamy: solą, szczyptą kwasku 
lub cytryny i na koniec dodajemy 
koperek (jeżeli nie 

• ma świeżej magii można dodać 
przyprawę).                                                                           

Polubić kalarepkę
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Bigos kalarepowy

Składniki
• 2 piersi z kurczaka
• 4 kalarepy
• 1 por
• 2 ogórki kiszone
• sól
• trochę keczupu łagodnego
• przyprawa do kurczaka

Przygotowanie
1. Piersi kurze kroimy w cienkie pa-

seczki, solimy i dodajemy przyprawy 
do kurczaka,  podsmażamy na złoty 
kolor, podlewając wodą, dusimy ok. 
10 minut.

2. Dodajemy pokrojony w krążki por, 
dusimy ok. 5 minut i dodajemy ka-
larepkę pokrojoną w duża kostkę.

3. Wszystko pod przykryciem gotujemy 
na małym ogniu jeszcze 15 minut, 
aż kalarepa będzie na pół miękka. 

4. Dodajemy starty ogórek i keczup, 
delikatnie mieszamy.                                                         

Uwaga: bigos można przygotować 
dzień wcześniej i na następny dzień, ma-

Parafia pw. Nawiedzenia NMP 
w Dopiewie obchodzi w tym roku 80 
rocznicę wznowienia (1 lipca 1938 r.) 
i kolejną rocznicę poświęcenia świątyni 
(13 czerwca 1982 r.).

Dziękując za te wydarzenia, 9 czerwca 
br., została odprawiona uroczysta Msza 
św. celebrowana przez ks. bpa Grzegorza 
Balcerka. Przed Eucharystią zostało po-
święcone także nowe wejście do kościoła.

Wśród zaproszonych gości 
w uroczystości uczestniczyli: ks. ka-
nonik Władysław Łapawa – były 
proboszcz parafii w Dopiewie, a także 
przedstawiciele władz samorządowych 
na czele z Wojciechem Jankowiakiem 
– Wicemarszałkiem Województwa 
Wielkopolskiego oraz Adrianem 
Napierałą – Wójtem Gminy Dopiewo. 
Ważność uroczystości podkreślała 

obecność pocztów sztandarowych.
Ksiądz Biskup w swoim kazaniu 

nie tylko przypomniał historię parafii, 
ale przede wszystkim podkreślił tęsk-
notę mieszkańców Dopiewa, aby w ich 
miejscowości powstała parafia i został 
wybudowany kościół. Zachęcił licznie 
obecnych parafian do odpowiedzialności 
za wspólnotę, do której nie tylko należą, 
ale przede wszystkim tworzą.

Warto zauważyć, że tym wydarze-
niom towarzyszyło rozwiązanie konkursu 
plastycznego na temat parafii i kościoła, 
który odbył się w szkołach i wystawa 
zdjęć obejmująca historię od wznowienia 
parafii do dzisiaj.

Proboszcz Ks. Marek Kina 
Fot. Małgorzata Wzgarda

Jubileusz Parafii w Dopiewie

jąc gorące słone naleśniki, faszerujemy 
je. Niestety wiem z praktyki ze bigos 
znika w tym samym dniu jako danie 
obiadowe lub kolacyjne. 

Pamiętajcie! Kalarepkę dodaje się 
też do rosołu – tylko 15 minut przed 
końcem, wspaniale wygląda i smakuje 
na talerzu w towarzystwie marchewki  
i dobrego makaronu. Można też ją pokroić 
w plasterki i polać zrumienioną bułką 
z masełkiem.

Smacznego! 
Sołtys Barbalena 

Fot. Arch. Barbary Plewińskiej
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Radosna atmosfera zabawy i wspól-
nych rozmów zapanowała w sobotę   
9 czerwca 2018 r. na boisku szkolnym  
w Dąbrowie. Tradycyjnemu festynowi 
rodzinnemu przyświecało w tym roku 
hasło „Mama, tata i ja – każdy swój talent 
ma”, a sprzyjała mu piękna, słoneczna 
pogoda. 

Na przybyłych gości, wśród których 
nie zabrakło absolwentów szkoły, cze-
kało mnóstwo atrakcji i niespodzianek. 
Zawitały do Dąbrowy m.in.: Mobilne 
Muzeum Powstania Wielkopolskiego, 
stare samochody i motocykle. Na dzieci 
czekały zabawy sportowe i plastyczne, 
dmuchane zamki, bungee, malowanie 
twarzy.  Pokazy karate, eksperymenty 
chemiczne oraz warsztaty szydełkowa-
nia i robienia na drutach zapewniały 
rozrywkę i nie pozwalały uczestnikom 
imprezy na nudę. 

Festyn rozpoczął się koncertem 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Vivat” 
z Sierakowa, w szeregach której zasia-
da uczennica klasy 7 – Natalia Morkis. 
Po emocjonującym występie uczniowie 
odśpiewali pieśń – hymn szkoły, by tym 
samym zainicjować dalsze pokazy wokal-
no-taneczne. Na scenie wystąpili przed-
stawiciele wszystkich klas, prezentując 
swoje talenty muzyczne i taneczne.

W czasie trwania imprezy Rada 
Rodziców prowadziła loterię fantową, 
w której każdy los wygrywał. Ważnym 

Każdy talent ma punktem programu była również licy-
tacja na rzecz fundacji „Mam Marzenie” 
niosącej pomoc chorym dzieciom. 

Wsparciem dla podniebienia były 
domowe sałatki, kiełbasa z grilla oraz 
grochówka prosto z kotła. Festynowa 
kawiarenka oferowała zaś przepyszne 
wypieki, kawę i herbatę. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy włączyli się w przygotowanie fe-
stynu. Zaangażowanie rodziców, nauczy-
cieli, uczniów i wszystkich pracowników 
szkoły to gwarancja wspólnego sukcesu. 
Do zobaczenia za rok!

Aneta Kowalonek SP Dąbrowa

Zgodnie z tradycją  już po raz kolej-
ny odbył się Festyn Rodzinny w Skó-
rzewie. Tym razem nieco później niż 
zwykle, bo dopiero 9 czerwca. Pogoda 
w sobotę dopisała, a nawet rzec można, 
iż postarała się aż za bardzo. Słońce na  
błękitnym niebie i ani jednej chmurki 
przy temperaturze około 30 stopni C. 
Wydawać by się mogło, że taka aura od-
straszy uczestników festynu, ale tak się 
nie stało.

Począwszy od oficjalnego rozpo-
częcia imprezy o godz. 12.00, miesz-
kańcy Skórzewa całymi rodzinami, 
w towarzystwie znajomych i przyja-
ciół przybywali na Orlik.  Było na co 
popatrzeć, bo Rada Rodziców, jak 
zwykle -  wspólnie z dyrekcją szkoły, 
nauczycielami i uczniami - przygotowała 

sporo atrakcji. Na zaimprowizowanej  
scenie odbyły się pokazy dziecięcych 
talentów. Uczniowie śpiewali, tańczy-
li, grali na instrumentach, recytowali. 
Jak zawsze zainteresowaniem cieszyły 
się energetyczne tańce najmłodszych 
uczniów. Dla innych ciekawe okazały 
się pokazy karate i akrobatyki. Na naj-
młodszych czekały specjalne atrakcje, 
wśród których najpopularniejsze były: 
trampolina, górska wspinaczka, dmu-
chane piłki na wodzie i kucyki. Wszyst-
ko za darmo, a więc w wielu miejscach 
obowiązywała kolejka.

Na placu rozstawiono kilka na-
miotów. W jednym z nich chętni mogli 
samodzielnie zaprojektować i wykonać 
ozdoby z kolorowych koralików. W in-
nym  wolontariat prezentował Paulinkę, 

sześcioletnią dziewczynkę z Kamerunu, 
zaadoptowaną przez szkołę na „odle-
głość”, której co roku zapewniamy środki 
na naukę. Nikt się nie nudził, a jeśli ktoś 
poczuł głód, na miejscu mógł się posilić. 
Nie brakowało amatorów konkretnych 
potraw : golonek, kiełbas z grilla, pie-
czonych ziemniaków i warzyw, jednak 
niektórym wystarczały słodkości przy-
gotowane przez Rodziców. Różnorodne 
domowe wypieki cieszyły się ogromnym 
powodzeniem. Natomiast dzieci biegając 
zjadały ze smakiem darmowe lody i watę 
cukrową. Uśmiech i ożywione rozmo-
wy towarzyszyły uczestnikom festynu 
podczas zakupu losów do loterii fan-
towej  (wszystkie zostały sprzedane!). 
Warto było poczekać do godz. 16:00, by 
dowiedzieć się, kto został szczęśliwcem. 
Czekały atrakcyjne nagrody, a wśród nich 
także rower. Uczestnicy i goście na fe-
stynie wiedzieli, że środki pozyskane 
z loterii zostaną przeznaczone na zakup 
pomocy naukowych dla naszej szkoły.

Mimo żaru, który lał się z nieba, 
wszystkim towarzyszył uśmiech i dosko-
nały nastrój. Po godzinie 18.00  impreza, 
przeznaczona w zasadzie dla dorosłych, 
przeniosła się do parku w Skórzewie, 
gdzie goście bawili się aż do północy. 
Czas umilał im zespół country Pawła 
Bączkowskiego, tego samego, który 
prowadzi niedzielne  przedpołudniowe, 
cieszące się sporym zainteresowaniem 

Rodzinnie w Skórzewie
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melomanów, audycje muzyczne Planeta 
Country w Radiu Poznań.

Gorąco dziękujemy wszystkim, którzy 
przyczynili się do organizacji festynu: 
sponsorom, Radzie Rodziców, Radzie 
Sołeckiej i pracownikom szkoły, dzięki 
którym ta impreza się odbyła, przyniosła 
wiele radości i pożytku dla społeczno-
ści szkolnej.

Justyna Chodorowska,  
fot. M. Juskowiak, A. Mendrala

„Mobilne Muzeum Powstania Wiel-
kopolskiego” stworzył Urząd Gminy 
Dopiewo w piętrowym autobusie typu 
londyńskiego - z wystawą, kustoszem 
i powstańczą załogą. Wyjechało ono na 
drogi Gminy Dopiewo 9 czerwca 2018 r. 
Kustoszem muzeum na kółkach został 
mianowany regionalista z Dopiewa: Eli-
giusz Tomkowiak, a powstańcami zo-
stali uczniowie Szkoły Podstawowej  
w Dopiewie. 

Festyny w: Skórzewie, Dąbrowie, Do-
piewcu i Konarzewie odwiedziło kilkaset 
osób. Wszędzie „Mobilne Muzeum” cie-

Mobilne muzeum
szyło się niemałym zainteresowaniem. 
Przejechało ulicami Gminy Dopiewo, 
wzbudzając entuzjazm przechodniów, 
zwłaszcza przy centrach handlowych, 
gdzie od rana tętniło życie. Podczas 
„Dni Gminy Dopiewo” (16 czerwca 
2018 r.) muzeum będzie przewoziło 
mieszkańców ulicami Dopiewa, od-
wiedzi Trzcielin, Konarzewo, Dopiewiec  
i Więckowice. Będzie można wybrać się do  
Trzcielina, skąd pochodził Andrzej 
Kopa, dowódca oddziału powstańcze-
go Powiatu Zachodnio – Poznańskiego, 

uformowanego podczas zbiórki w Do-
piewie 28 grudnia, 1918 r. jak również 
do Więckowic, skąd z koleji pochodzili 
Berezowie, organizatorzy posterunku, 
który rozbrajał Niemców już w listopadzie 
1918 r., a więc zanim wybuchło Powstanie.

Muzeum zrobi kilka pętli pobliski-
mi drogami ! Zwycięzcy powstańczych 
quizów bilety mają zagwarantowane.  

Urząd Gminy Dopiewo zaprasza 
nie tylko miłośników naszej historii  
i brytyjskiej motoryzacji.

Adam Mendrala,

fot. A. Mendrala, B. Spychała,  
M. Juskowak
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To był udany plener. Atrakcje i pogoda 
zachęcały do uczestnictwa w Dniach Gmi-
ny Dopiewo. Samorząd Gminy Dopiewo 
zaprosił  mieszkańców i gości do wspólnej 
zabawy w sobotę 16 czerwca. Na placu 
gminnym wyrosło miasteczko - pełne 
stoisk gastronomicznych i handlowych, 
kolorów i zapachów, dmuchanych zjeż-
dżalni i zamków, gwaru i muzyki.

Zanim na scenie pojawiły się gwiazdy:  
Ewelina Lisowska, IRA i DJ Adamus, 
organizatorzy umożliwili korzystanie ze 
stref animacji, przygotowanych przez 
lokalne stowarzyszenia i kluby, jednostki 
gminne i firmy. Trudno wyliczyć wszyst-
kie atrakcje. Największą popularnością 
cieszyły się tradycyjnie bezpłatne dmu-
chańce. Można też było zagrać w piłkę 
nożną lub ręczną, szachy lub warcaby, 
frisbee lub na bębnach. Wycisnąć sok 
z pomarańczy za pomocą energii wy-
produkowanej na rowerze. Przebadać 
się w „Białym miasteczku”. Poszerzyć 
wiedzę historyczną w mobilnym mu-
zeum lub wiedzę o nowościach w bu-
dżecie obywatelskim w strefie Urzędu 
Gminy Dopiewo. Poznać tajniki karate 
czy postrzelać z wiatrówki.

Program na scenie rozpoczął inte-
raktywny spektakl dla najmłodszych 

„Bajkowy Świat Disney’a” – z Allady-
nem, Piękną i Bestią, Królewną Śnieżką. 
Potem na scenie przewinęły się liczne 
dziecięce formacje taneczne „Activus 
Taniec i Fitness”.  Śpiewem dał o sobie 
znać Chór Gminy Dopiewo „Bel Canto”. 
Z kolei zespolone siły Orkiestry Dętej 
i Mażoretek Gminy Dopiewo wystąpiły 
z nowym repertuarem. Po ich koncercie 
na scenę zaproszono laureatów konkur-
sów szkolnych, związanych z Powstaniem 
Wielkopolskim. Upominki wręczył im 
wójt Gminy Dopiewo – Adrian Napie-
rała. Pierwszy własny utwór, wśród 
nowatorsko zaaranżowanych coverów, 
wykonał dopiewski zespół Other Melo-
dy. Wywodząca się ze Skórzewa Grupa 
Taneczna „In canto”, wchodziła na sce-
nę wielokrotnie, umilając publiczności 
czas między koncertami. Poszerzyło się 
grono maskotek - do gminnych ptaków 
DOP i EWO dołączył biblioteczny Ko-
szałek Czytałek.

Popularna Ewelina Lisowska ścią-
gnęła do Dopiewa fanów z odległych 
stron. Fan Klub  z Kostrzyna nad Odrą 
rozdał publiczności papierowe „gwiazdki 
”i prowadził podczas koncertu anima-
cje. Wokalistka zaśpiewała nie tylko 
swoje największe przeboje, takie jak:  

„W stronę słońca” czy „Nieodporny ro-
zum”, ale i kilka coverów, w tym „New 
rules” z repertuaru Dua Lipa. Zaprezen-
towała też swoją nową piosenkę „T-shirt”, 
zapowiadając płytę.

O pracy nad nowym krążkiem wspo-
mnieli nam przed występem muzycy 
IRY. Mamy nadzieję, że i na nim nie 
zabraknie przebojów, których zespół 
ma w ponad 30-letnim dorobku całkiem 
sporo. Legenda polskiej sceny rockowej 
bisowała dwukrotnie, ku uciesze fanów. 
Wśród niespodzianek, jakie IRA przygo-
towała na koncert, były popisy wokalne 
gitarzystów. Jeśli sądzić po reakcjach 
publiczności, z powodzeniem wyręcza-
li Artura Gadowskiego, którego formie 
czy dyspozycji niczego zarzucić nie moż-
na. Gdy Sebastian Piekarek  wyszedł 
na front sceny i zaśpiewał „Smells like 
teen” zespołu Nirvana, cały plac pląsał 
w podskokach i śpiewał razem z nim. 
Mogłoby się wydawać, że nie ma nic 
popularniejszego w muzyce niż  grunge.

Po rocku, prowadzący – Magda Rataj 
i Paweł Wylegała zaprosili publiczność 
na Ibizę. DJ Adamus w towarzystwie 
Patrycji Mali Malinowskiej i strzelających 
iskrami robotami led-owymi zapalił nad 
tańczącymi muzyczne słońce. Zabawę 
zakończył DJ Robin, któremu wokalnie 
pomagała Justyna Sawicka. Obydwie 
piosenkarki udowodniły, że awanse do 
finałów muzycznych show kilka lat nie 
były przypadkowe.

Warto mieć na uwadze przyszłorocz-
ne „Dni Gminy Dopiewo”, bo jak zapo-
wiadają organizatorzy, tradycji stanie się 
zadość i nie zabraknie niespodzianek dla 
amatorów podpoznańskich plenerów.

Organizatorem „Dni Gminy Dopiewo 
2018” była: Gmina Dopiewo (GBPiCK, 
UG, ZUK, GOSiR).

Adam Mendrala

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

Tak Dopiewo świętowało 

Partnerzy wydarzenia: 
MARMITE, REKA RUBBER,  

LINEA DEVELOPER, AJAKS,  
KIMBALL ELECTRONICS,  

ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA  
PRODUKCYJNA DĄBRÓWKA,  
SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI  

ROLNEJ AGROFIRMA.
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Gościliśmy w czerwcu w sali widowi-
skowej CRK w Konarzewie zespoły dzie-
cięce z Rosji, Albanii, Słowacji i Polski. 
Niezwykłe odwiedziny zawdzięczamy 
„Dziecięcemu Międzynarodowemu Festi-
walowi Folkloru KIDS FUN FOLK”, który 
wraz z pokazem tańców narodowych 
i regionalnych zawitał do naszej Gmi-
ny. Festiwal adresowany jest do dzieci  
i młodzieży, jak również do mieszkańców 
Wielkopolski i turystów przebywających 
w naszym regionie. 

Międzynarodowy folklor w Konarzewie
Pomysłodawcą wydarzenia jest Ja-

dwiga Banaś, choreograf, nauczyciel 
tańca i kierownik Dziecięcego Zespo-
łu Folklorystycznego „Cepelia-Poznań”, 
który działa w Młodzieżowym Domu 
Kultury nr 3 w Poznaniu. Festiwal obej-
muje koncerty otwarte, koncerty eduka-
cyjne i warsztaty taneczne w szkołach, 

a także parady ulicami miast. To było 
niesamowite przeżycie móc poznać  
w tańcu inną kulturę! Przepiękne stro-
je i charakterystyczne układy taneczne  
z różnych stron świata zachwyciły ko-
narzewską publiczność i organizatorów. 

Tekst: GBPiCK w Dopiewie 
Fot. Łukasz Mańczak

Uroczysta Gala, zorganizowana  
z myślą o uczestnikach warsztatów, na 
które przez cały rok zapraszała miesz-
kańców Gminna Biblioteka Publiczna 
i Centrum Kultury w Dopiewie, odbyła 

Uroczysta Gala GBPiCK
się 25 czerwca w sali wi-
dowiskowej CRK w Kona-
rzewie. Podsumowaliśmy 
rok szkolny w gronie tych, 
którzy zdobywali wiedzę 
i poszerzali umiejętności 
podczas oferowanych przez 
nas zajęć, jakie odbywały 
się w: Dopiewie, Dopiew-
cu, Skórzewie, Dąbrówce  
i Konarzewie.

Na Galę przybyli 
uczniowie wraz z bliskimi 
i instruktorzy zajęć, którzy  
z podziwem oglądali wy-
stępujących artystów.  

W przerwie między występami uczestnicy 
warsztatów kulinarnych przygotowali 
dla wszystkich niespodziankę w posta-
ci pysznej lemoniady i stołu słodkości.  

W finałowej części spotkania podzięko-
wania wszystkim instruktorom i pra-
cownikom złożyła dyrektor GBPiCK  
w Dopiewie - Elżbieta Nowicka.

GBPiCK organizuje ponad 20 róż-
nych zajęć warsztatowych dla dzieci  
i dorosłych. W minionym roku szkolnym 
dołożyła do oferty 3 nowości : „Body 
Shape”, „Projekt Film” i „Aerobik”. 

Tekst: GBPiCK w Dopiewie 
Fot. Łukasz Mańczak

Koszałek Czytałek to ma-
skotka Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej i Centrum Kultury w 
Dopiewie. Szerszej publiczności 
krasnal lubiący książki przed-
stawił się podczas „Dni Gminy 
Dopiewo” 16 czerwca 2018 r. Od 
razu przypadł do gustu uczest-
nikom festynu. Znalazł również 
wspólny język z maskotkami 
Gminy Dopiewo – ptakami DOP 
i EWO oraz maskotką GOSiR 
Dopiewo - GOSiR-kiem

AM, 
 Fot. Łukasz Mańczak

Poznajcie Koszałka Czytałka

Wykaz partnerów 
i więcej informacji: 
dopiewo.pl
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Prezentujemy kilka nowości książ-
kowych, o które wzbogaciła się niedaw-
no nasza Biblioteka. Warto odwiedzić 
najbliższą z naszych filii i wypożyczyć 
coś do poczytania, dla siebie. Wakacje 
z książką? Dlaczego nie!

Dla dorosłych
Cała przyjemność po mojej 

stronie, Natalia Sońska
W cukierni 

„Słodka” już od 
progu pachnie 
wanilią i serni-
kiem. Jagoda 
piecze i ozdabia 
słodkości, wkła-
dając w to całe 
serce. Regular-
nie do „Słodkiej” 
zagląda Tomasz 

– czy to zasługa pysznego sernika, czy 
zamkniętemu w sobie wdowcowi wpa-
dła w oko autorka jego wyjątkowej re-
ceptury? Jagoda zaczyna dostrzegać, 
że łączy ją z sympatycznym Tomkiem 
podobne poczucie humoru, a tematów 
do rozmów nigdy nie brakuje. Czy dzięki 
pogawędkom przy ciastku kobieta prze-
stanie myśleć o czekającym ją rozwodzie 
i otworzy się na nowe uczucie? Jak za-

ufać kolejnemu mężczyźnie, gdy jeszcze 
nie ostygły wspomnienia zdrad męża? 
W nowej serii Natalia Sońska kusi dobrze 
wypieczonymi historiami i słodko-gorz-
kimi, ale z odrobiną lukru, wyznaniami 
bohaterów. Spróbuj, a nie pożałujesz!

Dla młodzieży
Kiedy serce staje dęba, Milena 

Trziszka 
N i e c z ę s t o 

zdarza się gościć  
w domu wie-
wiórkę. Kiedy ta 
urocza, ale jed-
nak dzika, ruda 
kitka zostaje 
współlokatorką 
jedenastoletniej 
Amelki, staje się 
też główną boha-

terką jej bloga. Bywają jednak sprawy, 
o których dziewczynka nie wspomina 
internautom w obawie przed pochop-
nymi i może nawet krzywdzącymi opi-
niami. Ale tak już jest, gdy komplikują 
się sprawy uczuciowe. Gorszy dzień, 
zły nastrój czy zniechęcenie zdarzają 
się wszystkim. Nauczycielom także. Nie-
łatwo jest odróżnić zwykły smutek od 
groźnej choroby. Czy nieszczęśliwa miłość 

muzyka do pięknej bibliotekarki może 
spowodować depresję? – zadają sobie 
pytanie bohaterowie książki i… ruszają 
na pomoc! Pełna humoru, zaskakujących 
zdarzeń i zwrotów akcji książka zwraca 
też uwagę na poważniejsze problemy: 
potrzebę, chęć i umiejętność niesienia 
pomocy oraz na rolę i wartość przyjaźni.

Dla dzieci
Pan Kuleczka - Skarby, Woj-

ciech Widłak
To już ósmy 

tom opowiadań 
o Panu Kuleczce 
i jego gromadce 
podopiecznych. 
Pies Pypeć jest 
jak zawsze re-
fleksyjny, kaczka 
Katastrofa tak 
samo niecier-
pliwa, a mucha 

Bzyk-Bzyk… Cóż, mucha ma tym razem 
całkiem sporo do powiedzenia. Przy-
jaciele przeżywają swoje małe wielkie 
przygody: w parku, na wakacjach,  
w księgarni, w domu. Historyjki o rodzi-
nie Pana Kuleczki gwarantują atmosferę 
domowego ciepła, poczucie bezpieczeń-
stwa i subtelny dowcip w sam raz dla 
małych myślicieli.

Nina Kruczek, Bibliotekarz

Nowości w Bibliotece

Orkiestra Dęta Gminy Dopiewo, wraz 
z Mażoretkami, wystąpiła w sobotę 9 
czerwca 2018 r., na Jubileuszowym Zlocie 
Orkiestr Dętych podczas XVIII Targu 
Wiejskiego w Boduszewie. W koncer-
cie wzięło udział aż 7 orkiestr dętych  
z okolicznych Gmin.

Zlot Orkiestr Dętych w Boduszewie
Festyn zaczął się rano na płycie 

głównej Rynku w Murowanej Goślinie, 
gdzie odegrany został hejnał Miasta  
i Gminy Murowana Goślina z Ratusza 
na Zielonym Wzgórzu. Następnie każ-
da z zaproszonych orkiestr odegrała po  
2 marsze. Naszym muzykom tradycyj-

nie towarzyszyły Mażoretki z Zespołu 
Szkolno–Przedszkolnego w Dopiewie. 
Dziewczęta zachwyciły widzów, prezen-
tując dynamiczny układ z pomponami.  
Spotkanie na Rynku zakończyło się 
wspólnym odegraniem przez wszystkie 
zespoły utworu „Happy Marching Band”.
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Następnie orkiestry przejechały 
na Targ Wiejski w Boduszewie, gdzie 
nastąpił krótki przemarsz, prezenta-
cja zespołów i koncert galowy. Nasza 
orkiestra, oprócz stałego repertuaru, 
zagrała nowości, takie jak „Bang, bang” 
i muzykę filmową. Mażoretki wykonały 
układy z pałeczką i pomponami. Najefek-
towniejszym występem jednak był ich 
taniec  do utworu „Most na rzece Kwai”. 
Dziewczęta wykonały go, trzymając  
w rękach flagi Gminy Dopiewo. Były 
żywą reklamą naszej Gminy. 

Oprócz dobrej muzyki i wspaniałych 
występów tanecznych na Targu Wiejskim 
odbywała się także sprzedaż wyrobów 
rękodzielniczych i produktów rolnych, 
wraz z możliwością degustacji. 

Zakończeniem udanego festynu był 
przeprowadzony przez organizatorów 
konkurs na najoryginalniejszy ekofon. 

Reprezentanci każdej z orkiestr budo-
wali instrument muzyczny z surowców 
wtórnych. Oprócz posiadania ciekawego 
wyglądu, ekoinstrument musiał brzmieć. 
Trąbka wykonana z butelki plastikowej 
i starych wężyków przez naszych mło-
dych muzyków, nie tylko wyglądem, ale 
i brzmieniem, przypominała prawdziwy 

instrument. Efektem tej twórczej pracy 
było zdobycie III miejsca w konkursie .

Udział w festynie był dla wszystkich 
uczestników dobrą zabawą i świetną oka-
zją do wymiany doświadczeń i integracji.

 Tekst i fot. Joanna Czaplicka

Jak zdobyć bilet ? Dowiesz się jeszcze w lipcu na
www.dopiewo.pl
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To był drugi wspólny, zagraniczny 
wyjazd Orkiestry Dętej Gminy Dopie-
wo i Mażoretek w 5-letniej historii obu 
formacji. Pierwszy raz  reprezentowały 
nie tylko Gminę Dopiewo i Polskę przed 
rokiem w do Czech i Niemiec. W tym 
roku nasi gminni artyści  po raz pierw-
szy wzięli udział w Międzynarodowym 
Festiwalu Orkiestr Dętych FEDO 2018 
w czeskim mieście Steti, który w tym 
roku odbył się po raz 29.  Festiwal ma 
już swoją tradycję i zgromadził licznych 
mieszkańców tej miejscowości i gości, 
w tym także zagranicznych. 

Festiwal trwał od piątku do niedzie-
li: 22-24 czerwca 2018 r. Uczestniczyło  
w nim wiele orkiestr, z różnych regionów 
Czech i z zagranicy. Wszystko zaczęło 
się piątkowym koncertem otwarcia  
w amfiteatrze. Dopiewska orkiestra za-
grała stały repertuar, w skład którego 
wchodzą utwory w rozmaitych stylach 
- od marszów, przez klasykę do muzy-
ki współczesnej. Warto podkreślić, że  
w zespole grają nie tylko profesjonalni 
muzycy, ale i amatorzy. Wszystkich, star-

szych oraz młodzież, połączyła wspólna 
pasja. I to się czuje!

Tego samego wieczoru, podczas 
otwarcia festiwalu, możliwość zapre-
zentowania się miały i nasze mażoret-
ki.  Pogoda nas nie rozpieszczała: wiatr, 
niska temperatura i przelotny deszcz, 
ale dziewczętom to nie przeszkadzało. 
Zatańczyły z typowym dla nich wdzię-
kiem i uśmiechem na 
ustach, prezentując 
skomplikowane układy. 
Dziewczęta zatańczyły 
nie tylko z pałeczkami, 
ale także z pomponami, 
wstążkami i flagami, co 
niezmiernie uatrakcyj-
niło ich występ. 5 lat 
temu, gdy grupa się 
zawiązywała, jedynym 
ich atrybutem był baton 
– pałeczka mażoretko-
wa. Obecnie ich umie-
jętności są większe,  
a programy bogatsze. 

Drugi dzień festiwalu był napięty. 
Orkiestra, wraz z mażoretkami, wystę-
powała aż 4 razy, prezentując umiejęt-
ności nie tylko w czeskim Steti, ale także  
w sąsiadującym mieście Ustek. Były kon-
certy i parady orkiestr ulicami miasta. 
Można było poczuć wspaniałą atmosferę 
dzięki żywej muzyce, która rozbrzmie-
wała wszem i wobec, bo przecież „jest  
w orkiestrach dętych jakaś siła”. Wie-
czorem odbyło się mażoretkowe show, 
podczas którego podziwialiśmy iście 
zawodowe umiejętności profesjonal-
nych tancerek z Czech. Uchodzą one 
za najlepsze na świecie w tej trudnej, 
ale jakże pięknej, sztuce tanecznej. 
Dopiewskie mażoretki obserwowały je, 
podziwiając synchronizację i pewność 
ruchów oraz podpatrując różne ciekawe 
figury. Z pewnością zaowocuje to u nich 
nowymi pomysłami, co przyczyni się 
z pewnością do podniesienia poziomu 
artystycznego zespołu. Po przedsta-
wieniu nasze dziewczęta deklarowały 
większą chęć do pracy, więc możliwe, 
że od września treningi będą odbywały 
się już 2 razy w tygodniu. 

Trzeciego dnia festiwalu Orkiestra 
Dęta Gminy Dopiewo, wraz z Mażoret-
kami, występowała na rynku głównym  
w Steti. Muzycy zagrali godzinny koncert, 

Czeskie koncerty
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a mażoretki, korzystając z przestronnego 
placu, pochwaliły się układami scenicz-
nymi, zbierając od publiczności gromkie 
brawa. Następnie dopiewska orkiestra 
uczestniczyła w koncercie finałowym, 
podczas którego wszystkie grupy ode-
grały wspólnie kilka utworów. Każdy 
z kapelmistrzów miał możliwość dy-
rygowania tą ogromną, spontanicznie 
utworzoną orkiestrą, co było nie lada 
wyzwaniem. Kapelmistrz naszej orkiestry 
– Krzysztof Zaremba - w mistrzowski 
sposób dyrygował wykonaniem utworu 
„Tempo Vaclava Vackara”. 

Za udział w tym wyjątkowym festiwa-
lu zostaliśmy uhonorowani pamiątkowy-
mi dyplomami i pucharami. Cieszymy się, 
że staliśmy się częścią tego kulturalnego 
wydarzenia, z długą historią. Jesteśmy 
dumni, że efekty naszej współpracy są 
doceniane - nie tylko w naszej Gminie, 
ale również w innych miejscowościach 
kraju i poza jego granicami. Daje nam 
to pozytywną energię do podejmowania 
kolejnych artystycznych wyzwań.

Tekst i fot. Joanna Czaplicka 
Opiekun Mażoretek

Finał konkursu wokalnego dla dzie-
ci „Śpiewaj razem z nami” odbył się 15 
czerwca 2018 r.  Jego organizatorem 
była Fundacja Promocji Kultury i Sztuki 
SolArte, działająca przy „El Pueblo” w 
Dąbrówce.

Konkurs skierowany był do dzieci 
z Gminy Dopiewo. Składał się z kilku 
etapów. Pierwszym były castingi, w 
których wzięły udział  32 osoby. Do 
drugiego etapu zakwalifikowało się po 
16 osób z każdej kategorii wiekowej (7-10 
lat, 11-15 lat). Dzieci mogły skorzystać 
z bezpłatnych warsztatów wokalnych z 
Roxaną Tutaj, wokalistką, trenerką wo-
kalną , półfinalistką programu „Must 
be the music”. Warsztaty zakończyły się 
kolejnym przesłuchaniem, po którym 
jury wyłoniło po 6 osób z każdej grupy. 
Następnym etapem były  indywidual-

ne sesje wokalne w studiu 
muzycznym.  

Projekt zakończył się 
koncertem finałowym na 
dziedzińcu „El Pueblo”, 
gdzie dzieci zaprezento-
wały wybrany przez siebie 
utwór. Wydarzenie uświet-
niły występy jurorów oraz 
dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej im. Kazimierza Nowa-
ka w Dąbrówce. Zwycięzcy 
otrzymali nagrody rzeczo-
we, dyplomy oraz wyjazd 
na przesłuchania do pro-
gramu TV The Voice Kids. 
Dostali też  podziękowania 

i vouchery na sesje treningowe w studiu 
muzycznym w Dąbrówce.

Projekt został dofinansowany ze 
środków publicznych Gminy Dopiewo.

Serdecznie gratulujemy wszystkim 
uczestnikom i zwycięzcom.

Kategoria 7-10 lat
• I miejsce -Małgorzata Świderska
• II miejsce- Zofia Purol
• III miejsce -Martyna Darmochwał

Kategoria 11-15 lat 
• I miejsce -Anna Lauer
• II miejsce -Wiktoria Augustyniak
• III miejsce -Maria Purol

Tekst i fot. Monika Krusiewicz

Śpiewaj razem z nami
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Trzy dni trwały zmagania młodych 
piłkarzy – uczestników pierwszej edy-
cji Międzynarodowego Turnieju Piłki 
Nożnej Community Cup 2018. Na sta-
dionie GOSiR-u rywalizowały ze sobą 
w weekend 15-17 czerwca 4 drużyny: 
3 z naszej Gminy oraz 1 z partnerskiej 
Gminy Dallgow-Döberitz, spod Berlina. 
Łącznie rozegranych zostało 8 widowi-
skowych spotkań. 

Community Cup 2018

Ostatecznie, po pierwszym dniu 
rozgrywek, w wielkim finale spotkały 
się zespoły SV Dallgow 47 oraz KS Ca-
narinhos Skórzewo. Mecz był bardzo 
wyrównany i zakończył się remisem 1:1. 
O wygranej zadecydował konkurs rzutów 
karnych, w którym to zespół z Niemiec 
miał więcej szczęścia i zwyciężył 5:4. 
O brązowy medal zagrały zespoły GKS 
Dopiewo i KS Korona Zakrzewo. Mecz 

zakończył się wynikiem 7:0 na korzyść 
drużyny z Dopiewa. 

Na zakończenie puchary, medale, dy-
plomy i nagrody dla każdego uczestnika 
wręczyli Zastępca Wójta Gminy Dopiewo 
– dr Paweł Przepióra i Dyrektor GOSiR 
Dopiewo - Marcin Napierała. Dodat-
kowo organizatorzy, wraz z trenerami, 
nagrodzili najlepszych zawodników 
poszczególnych drużyn -zostali nimi: 
z Zakrzewa - Adam Wróbel, z Dopiewa 
- Michał Bartczak, ze Skórzewa - Jan 
Adamczewski, z Dallgow - Lennart Kie-
witt. Królem strzelców turnieju został 
Nikodem Sobański ze Skórzewa, który 
zdobył 5 bramek dla swojej drużyny. 

Dziękujemy Rodzinom, które ugościły 
przyjezdnych zawodników i publiczno-
ści, która zagrzewała zawodników do 
gry dopingiem. Do zobaczenia za rok!

Klasyfikacja końcowa: 
1. SV Dallgow 47 
2. KS Canarinhos Skórzewo 
3. GKS Dopiewo 
4. KS Korona Zakrzewo

Marta Smelka, GOSiR Dopiewo 
Fot. Arch. GOSiR Dopiewo

Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Dopiewie go-
rąco zaprasza na wakacyjne 
imprezy z cyklu „Zborowo 
na Sportowo”. Pierwsza mia-
ła miejsce  8. lipca, kolejną 
zaplanowano na niedzielę 5. 
sierpnia 2018 r.. Tradycyj-
nie wystartujemy o godzinie 
11:00 na „Owocowej Plaży”  

Zborowo na sportowo i będziemy się bawić do godziny 17:00. 
W programie: Owocowy Turniej Siat-
kówki Plażowej - Owocowy Turniej 
Piłki Nożnej Plażowej, do których 
zgłoszenia przyjmowane będą w dzień 
imprezy. Ponadto przewidziane są liczne 
atrakcje dla dzieci, młodzieży i doro-
słych! Szczegóły dostępne są na stronie  
www.gosir.dopiewo.pl 

Do zobaczenia! 

Marta Smelka,  

GOSiR Dopiewo

Jak co roku w wakacje, Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji serdecznie 
zaprasza dzieci i młodzież do „Letniej 
Strefy GOSiR-u”. W tym roku zajęcia 
odbywają się co tydzień w innej lo-
kalizacji - w godzinach 10:00-12:00.  
W programie gry, zabawy, animacje oraz 
inne ciekawe formy aktywności. Udział  
w zajęciach jest bezpłatny, a ich realizacja 
możliwa po zebraniu grup minimum 
pięcioosobowych. 

W lipcu odbyły się spotkania w: Zbo-
rowie, Konarzewie i Dopiewcu. 

„Letnia Strefa GOSiR” zaprasza do 
Dopiewa 24.07 - na boisko Orlik, i Za-
krzewa  6.08. - na boisko piłkarskie. 
Zakończenie przewidziano w Skórzewie 
16.08. na Orliku. Zapraszamy!

Marta Smelka,  
GOSiR Dopiewo

Letnia Strefa GOSiR

Drużyna Brave Beavers zajęła 6 miej-
sce w Plażowych Mistrzostwach Polski, 
które odbyły się w weekend 16-17.06.2018 
r. To niespodziewany sukces zawodników 
i trenera. W turnieju wzięło udział 20 
zespołów. Był to pierwszy w historii udział 
reprezentantów Gminy Dopiewo w tej 
rangi zawodach rozgrywanych na piasku.

Debiut na plaży
Mocny start 

Sobotę Bobry rozpoczęły meczem 
z Gunslingers Rzeszów, z którymi spo-
tkała się na boisku po 4 latach przerwy. 
Od samego początku gra układała się 
spokojnie. Odzwierciedleniem różnic 
między zespołami był wynik - 12:3 dla 
Bobrów. Kolejny pojedynek stoczyli  

z dobrze sobie znaną ekipą z Warszawy – 
RJP, z którą zdarzało się im przegrywać. 
Tym razem byli dobrze przygotowani 
na tą walkę i pokonali Warszawiaków 
11:6. W kolejnym starciu dużo większe 
szanse dawano naszym przeciwnikom 
z Bielska-Białej, lecz ich pokonanie nie 
sprawiło im problemu. Ostatnią spo-
tkanie rozegrali ze zdobywcami tytułu 
Plażowego Mistrza Polski sprzed roku 
-  Bez Ciśnień Kosmodysk. Zagrali dobry 
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Po raz czwarty dopiewskie Bobry 
zagrały na VI Chełmińskim Turnieju 
„Obrona Wzgórza”. Tym razem Dopie-
wo reprezentowały 2 składy: Brave Be-
avers (1miejsce) i Young Brave Beavers 
(3miejsce). Zawody dały 4 zespołom z 
woj. wielkopolskiego i kujawsko – po-
morskiego możliwość przetestowania się 
przed kolejnymi rozgrywkami.

mecz, ustępując jednak utytułowanym 
rywalom 13:7. Po rozgrywkach grupo-
wych Brave Beavers uplasowały się na 
2 miejscu w grupie, co oznaczało walkę 
następnego dnia o miejsca 1-8!

Walka o miejsce
Dzięki pomyślnej sobocie, w niedzielę 

Bobry mogły zmierzyć się z najlepszy-
mi. Spotkanie z Grandmaster Flash  
z Warszawy, wielokrotnymi mistrzami 
licznych turniejów, było wyrównane. 
Obydwie drużyny szły „punkt za punkt”. 
Ostatecznie warszawiacy wygrali 10:9. 

Podobnie układał się mecz z 
inną drużyną ze stolicy – Za-
wieruchą, który zakończył 
się tym samym wynikiem. 
Stawką ostatniego meczu 
była walka o piąte miejsce. 
Bobry uległy jednak Frisb-
nikowi Rybnika 7-10.

Wyjazd dofinansowany ze 
środków publicznych powiatu 
Poznańskiego.

Ada Kostecka, 
Michał Juskowiak 
fot. Ada Kostecka

Obrońcy  
„Wzgórza”

Brave Beavers bez  
przegranej.

Całodniowa rywalizacja drużyn 
z regionu północnego zdecydowanie 
należała do starszego zespołu Bobrów. 
Rozegrali cztery mecze nie przegrywając 
ani jednego spotkania, co więcej dwa 
ze swoich spotkań wygrali pokonując 
przeciwników do zera. Najcięższą wal-
kę stoczyli z chełmińskimi Rycerzami, 
którzy wytrwale bronili wzgórza.  Bo-
bry zdobyły wzgórze, przypominając 
zwycięstwo w tym turnieju sprzed 2 lat.

Doświadczenia Young 
Beavers

Młodszy zespół Bobrów rozpoczął  
turniej od dwóch porażek - ze starszymi 
Bobrami i z Rycerzami z Chełmna. Do-
piero w podwójnym (meczu po meczu) 
z North Dragons Toruń pokazali, na co 
ich stać, wygrywając oba spotkania. To 
kolejny turniej, który pozwolił zdobyć 
doświadczenia młodszym Bobrom.

Wyjazd był współfinansowany ze 
środków publicznych Gminy Dopiewo.

Michał Juskowiak

Piłkarskie emocje, wyśmienita zaba-
wa i rodzinna atmosfera towarzyszyły 
charytatywnemu turniejowi piłki nożnej 
plażowej „Piłką w Raka”, który już po 
raz drugi zorganizowała Samorządowa 
Drużyna Piłki Nożnej Gminy Dopiewo 
wraz z Fundacją RAK OFF. Tak jak  
w ubiegłym roku cała akcja, oprócz wy-
śmienitej zabawy, miała cel nadrzędny, 
którym było wsparcie osób walczących 
z chorobami nowotworowymi. Mimo, że 
pogoda nas nie rozpieszczała, frekwencja 
zarówno wśród drużyn, jak i kibiców 
dopisała. Zebraliśmy kwotę 9 206,51 zł, 
która w całości trafiła na konto Fundacji. 

W rozgrywkach, które odbyły się na  
„Owocowej Plaży” w Zborowie wzięło 
udział 11 drużyn. Najlepsi na boisku 
okazali się piłkarze Los Amigos, którzy 
pokonali w finale drużynę Zakładu Usług 
Komunalnych z Dopiewa 0:2. Trzecie 
miejsce zajął zespół Mondi, a zaraz za 
podium znalazła się drużyna Powiatu 
Poznańskiego.

Ponadto w turnieju dzielnie wal-
czyły drużyny: RTY Agency, Drużyna 
Samorządowców Gminy Dopiewo, BBK, 
BUS4YOU, Rak OFF, Herbapol Poznań 
i Ol-Mat.

Każda z drużyn uczestniczących  
w turnieju wpłaciła wpisowe, które w 
całości zasiliło konto Fundacji RAK OFF. 
Akcję chętnie wspierała publiczność, 
wrzucając pieniądze do puszek, kupu-
jąc fundacyjne koszulki lub smakołyki 
ufundowane przez partnerów wyda-
rzenia. Uczestnicy mogli wziąć udział  
w przejażdżce konnej po okolicy, po-
czuć się jak kierowca rajdowy za kółkiem 
samochodu rajdowego, przenieść się w 
egzotyczne rejony z Grupą Taneczną 
„In canto”, zobaczyć akcję ratownic-
twa wodnego w wykonaniu strażaków. 
Wylicytowane zostały m.in. pamiątkowa 
piłka Lecha Poznań, koszulki klubowe 
z autografami piłkarzy GKS Dopiewo, 
Warty Poznań i Lecha Poznań. 

Wydarzenie odbyło się dzięki wspar-
ciu i pomocy ze strony przyjaciół i spon-
sorów, którym Samorządowa Drużyna 
Gminy Dopiewo, organizator akcji, z ca-
łego serca dziękuje. Efekt akcji przeszedł 

jej najśmielsze oczekiwania i utwierdził 
w przekonaniu, że warto organizować 
takie akcje. 

 
Już dziś zapowiadamy kolejną odsłonę 
turnieju za rok!

Samorządowa Drużyna  
Gminy Dopiewo 

Fot. Bartosz Jankowski

Rak trafiony futbolówką
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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


