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W połowie sierpnia poznaliśmy datę 
tegorocznych wyborów samorządowych. 
Odbędą się one w niedzielę 21 paździer-
nika 2018 r. Zachęcamy mieszkańców 
Gminy Dopiewo do udziału w głosowaniu.

Lokale wyborcze będą czynne od 
godz. 7:00 do 21:00. Każdy głosujący 
otrzyma 4 karty do głosowania w wy-
borach Wójta, do Rady Gminy, Rady 
Powiatu i Sejmiku Wojewódzkiego. 
Na każdej z kart głosujący może od-
dać tylko1 głos, stawiając w polu przy 
nazwisku znak złożony z co najmniej 
dwóch przecinających się linii. 

Mieszkańcy Gminy Dopiewo wybiorą 
na 5-letnią kadencję  21 radnych i Wój-
ta.  Podczas tegorocznych wyborów w 
gminach liczących powyżej 20 tysięcy 
mieszkańców, czyli również w Gminie 
Dopiewo, będą obowiązywały wieloman-
datowe okręgi wyborcze (w poprzednich 
wyborach okręgi były jednomandatowe).  
Głosujemy tylko na 1 kandydata – wy-
bieramy listę i jednego z kandydatów na 
niej. Głosując na kandydata, popieramy 
listę komitetu wyborczego, na której jest 
umieszczony. Liczą się głosy „uzbierane” 
przez listę i głosy oddane na każdego z 
kandydatów. Przy ustalaniu rozdziału 
mandatów między komitety wyborcze  
w wielomandatowym okręgu znajdzie 
zastosowanie tzw. metoda D’Hondta, 
oparta na tzw. ilorazach wyborczych. 

Gmina Dopiewo została podzielona 
na 3 okręgi wyborcze, skupione wokół 
trzech największych ośrodków. Każdemu 
została przypisana odpowiednia liczba 
mandatów: 

Wybory samorządowe 2018

• Okręg 1 - obejmuje Skórzewo i Dą-
browę, liczy 8,8 tys. mieszkańców. 
Wybieranych tu będzie 8 radnych. 

• Okręg 2 - obejmuje: Dąbrówkę, Pa-
lędzie, Zakrzewo i Gołuski, liczy 7,4 
tys. mieszkańców. Wybieranych tu 
będzie 6 radnych.

• Okręg 3 - obejmuje: Dopiewo, Dopie-
wiec, Konarzewo, Trzcielin i Więc-
kowice, liczy 8,4 tys. mieszkańców. 
Wybieranych tu będzie 7 radnych. 

Zgłoszenie listy kandydatów do 
Rady Gminy przez komitet wyborczy 
dla danego okręgu powinno być poparte 
podpisami nie mniej niż 150 wyborców 
z tego okręgu. Każdy z komitetów wy-
borczych musi wystawić co najmniej 5 
kandydatów w danym okręgu, maksy-
malnie jego lista w danym okręgu może 
liczyć o 2 kandydatów więcej niż liczba 
radnych wybieranych w tym okręgu. Na 
listach komitety muszą zachować parytet 
płci, czyli procentowy udział kobiet i 
mężczyzn. Przynajmniej 35 % kandy-
datów muszą stanowić reprezentanci 
każdej płci. 

Harmonogram wyborczy 
• 14 sierpnia – dzień ogłoszenia termi-

nu wyborów samorządowych przez 
Premiera, oficjalny start kampanii 
wyborczej

• 27 sierpnia – do tego dnia komitety 
wyborcze musiały poinformować 
komisarzy wyborczych o planie 
wystawienia kandydatów na radnych

• 17 września – ostatni dzień rejestra-
cji kandydatów na radnych

• 26 września – ostatni dzień re-
jestracji kandydatów na Wójtów, 
Burmistrzów i Prezydentów

• 21 września – ostatni dzień zgłasza-
nia przez komitety wyborcze kan-
dydatów na członków Okręgowej 
Komisji Wyborczej  

• 19 października (północ) – koniec 
kampanii

• 21 października – dzień wyborów 
- od godziny 7:00 do 21:00. Pola-
cy będą głosować na kandydatów 
do Sejmików Wojewódzkich, Rad 
Powiatu, Rad Gmin / Rad Miast 
oraz na kandydatów na Wójtów, 
Burmistrzów i Prezydentów Miast. 

• 4 listopada – druga tura wyborów na 
Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów 
Miast (tam, gdzie zajdzie potrzeba 
rozstrzygnięć – gdy żaden z kan-
dydatów nie uzyska ponad połowy 
ważnie oddanych głosów).

Adam Mendrala 
Graf. Michał Juskowiak
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Wójt - felieton

2 września odbyły się w tym roku 
w Gminie Dopiewo Dożynki, które są 
swoistym Świętem Plonów, zwieńczeniem 
całorocznego trudu rolników, symbolem 
polskiej wsi. Z założenia Dożynki to czas 
radosny, jednak w tym roku nie napawa 
optymizmem i to nie tylko w Gminie  Do-
piewo czy Wielkopolsce, ale w skali całego 
kraju. Dotkliwa susza spowodowała, że 
plony średnio były niższe o 50 – 70 proc. 
Przed dopiewskimi rolnikami są jeszcze 
żniwa kukurydziane, których zbiory nie 
zapowiadają się najlepiej. Warto przypo-
mnieć, że Gmina Dopiewo jest gminą, w 

której jest wiele gospodarstw rolnych. 
Dominują gospodarstwa rodzinne, gdzie 
ziemia przekazywana jest z pokolenia 
na pokolenie.

Z okazji 100-lecia odzyskania nie-
podległości warto również podkreślić, 
że rolnicy byli grupą społeczną, która 
aktywnie brała udział w walce o niepod-
ległość. Wśród nazwisk, które widnieją 
na tablicy pamiątkowej na ścianie budyn-
ku Urzędu Gminy Dopiewo większość 
należała do rolników, którzy stawili się 
na zbiórce powstańczej ogłoszonej przez 
Andrzeja Kopę w okolicy stacji kolejowej 
i budynku starej poczty.

Rolnicy są tą grupą społeczną, która 
potrafi sobie poradzić z różnego rodzaju 

niepowodzeniami, ale potrafi też wal-
czyć o swoje.

21 października odbędą się wybo-
ry samorządowe. To święto demokracji, 
którą warto nadal celebrować poprzez 
czynne uczestnictwo. Ogłoszenie ter-
minu wyborów, wystartowało kam-
panię wyborczą. Przebiega ona u nas, 
jak dotąd, spokojnie. Ufam, że będzie 
ona oparta na argumentach. Poddam 
się podczas wyborów Państwa ocenie. 
Zachęcam Państwa do głosowania - te 
wybory decydują o sprawach wspólnocie 
samorządowej najbliższych. 

Adrian Napierała 
Wójt Gminy Dopiewo

Rolnicy potrafią 

Obecna kadencja dobiega końca, 
winni więc jesteśmy Państwu pod-
sumowanie. Gdy ją rozpoczynaliśmy 
w końcu 2014 r., dochody w budżecie 
Gminy Dopiewo kształtowały się na 
poziomie nieco powyżej 77 mln zł.  Po 
czterech latach, gdy kończymy kadencję, 
dochody gminne wynoszą ponad 133 mln 
zł. Wzrost jest istotny, bo aż o 55 mln 
zł. Świadczy on o potencjale tej Gminy 
i wykorzystywaniu szans jej rozwoju. 

W całej poprzedniej kadencji, a więc 
na przestrzeni lat 2010 – 2014 wydatki 
inwestycyjne Gminy Dopiewo wyniosły 
88 mln zł. W bieżącej kadencji 2014 – 
2018 wydatki inwestycyjne wynoszą 
już ponad 131 mln zł. Dzienne wydatki 
na inwestycje, nie licząc weekendów, 
wyniosły ponad 120 tys. zł. 

130 mln zł na inwestycje
Dzięki pozyskanym środkom, a także 

sprawnemu i efektywnemu zarzadzaniu 
finansami publicznymi, udało się wybu-
dować wiele dróg, w tym  o znaczeniu 
strategicznym: ukończoną niedawno 
drogę wzdłuż torów, a także zmoder-
nizowaną w ubiegłym roku wspólnie z 
Powiatem Poznańskim ul. Poznańską, 
na odcinku Skórzewo – Dąbrówka. Pod-
pisane są umowy na modernizacje: ul. 
Poznańskiej i ul. Wyzwolenia w Dopie-
wie oraz przebudowę skrzyżowania ul. 
Gromadzkiej z drogą wojewódzką 307 

w Więckowicach – obydwie inwestycje 
zostaną zrealizowane w tym roku. Mi-
niona kadencja to także budowa wielu 
dróg osiedlowych.

Budujemy kanalizację sanitarną, 
uzupełniając ją w niektórych miejsco-
wościach naszej Gminy, a w innych bu-
dując ją od podstaw – jak na przykład w 
Gołuskach. Wreszcie udało się ukończyć, 
żmudne i czasochłonne ze względu na 
skalę, projektowanie kanalizacji dla 
„Aglomeracji Więckowice”, obejmują-
cej oprócz Więckowic, także Zborowo i 
Drwęsę. Dla inwestycji tej uzyskaliśmy 
prawomocne pozwolenie na budowę. 

Widzimy potencjał rozwojowy Gminy 
Dopiewo, o czym świadczy 
chociażby zwiększająca się 
liczba mieszkańców Gminy 
Dopiewo. Cztery lata temu 
Gminę zamieszkiwało ok 
20 tys. osób (30.06.2014 
r.: 19.848), obecnie  liczy 
ona ponad 25 tys. mieszkań-
ców (30.06.2018 r.: 25.015). 
Dynamika  przyrostu spo-

wodowała konieczność rozbudowy sie-
ci wodociągowej.  Obecnie realizujemy 
budowę kolejnego etapu magistrali wo-
dociągowej, która zabezpieczy dostawy 
wody na odpowiednim poziomie przez 
kilka lat. Sieci po wybudowaniu nie wi-
dać, bo to infrastruktura podziemna, 
ale efekty są odczuwalne i wpływają na 
komfort życia.  Mimo rekordowej suszy 
i wyjątkowo wysokich temperatur tego 
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inwestycje

lata, już zauważalna jest istotna popra-
wa w postaci lepszego ciśnienia wody 
w gospodarstwach domowych z terenu, 
gdzie inwestycja została zakończona.

Gminne środki budżetowe inwestu-
jemy również w rozwój bazy oświatowej. 
Oprócz licznych modernizacji i remon-
tów, w minionej kadencji zrealizowane 
były inwestycje sztandarowe. Mam tu na 
myśli rozbudowę Szkoły Podstawowej 
w Dąbrówce przy ul. Malinowej, 
która zyskała cały blok złożony 
z 14 klas lekcyjnych, drugiej sali 
gimnastycznej, a także budowy 
Gimnazjum  w Dopiewie przy ul. 
Łąkowej, złożonego z 24 klas, hali 
sportowej i boisk zewnętrznych 

(dziś jednej z lokalizacji podstawówki). 
Rozpoczynają się rozbudowy Szkół Pod-
stawowych w Dąbrowie i Konarzewie, 
polegające na budowie sal gimnastycz-
nych i dodatkowych sal dydaktycznych.

Okres ten to także budowy i rozbu-
dowy oświetlenia ulicznego praktycznie 
we wszystkich miejscowościach Gminy 
Dopiewo w oparciu o technologię ener-
gooszczędną.

Ostatnie lata to także istotna poprawa 
komunikacji i transportu zbiorowego na 
terenie Gminy Dopiewo. Uruchomili-
śmy dodatkowe połaczenie autobusowe  
z Junikowem. Partycypujemy też, współ-
pracując z Samorządem Województwa 
Wielkopolskiego, w kosztach zwiększenia 
liczby par pociągów, dzięki czemu czę-
ściej w godzinach szczytów przyjeżdżają 

i odjeżdżają pociągi ze stacji Palędzie 
i Dopiewo. W okolicach obu dworców 
zbudowaliśmy parkingi typu park & ride, 
zmieniły się okolice stacji i wzrosła ich 
funkcjonalność.
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inwestycje

To, co ważne dla komfortu naszego 
życia, to wspólne z Powiatem Poznańskim 
i Komendą Główną Policji wybudowanie 
niezależnego i suwerennego Komisariatu 
Policji w Dopiewie, obsługującego tylko 
Gminę Dopiewo. Dzięki temu o bezpie-
czeństwo mieszkańców Gminy Dopiewo 
dba 24 policjantów.

Adrian Napierała 
Wójt Gminy Dopiewo 

fot. Urząd Gminy Dopiewo
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inwestycje

Marek Kuźlak  
z Konarzewa: - 
Mamy w Dopiewie 
komisariat. Z nim jest 
bezpieczniej.  Może ta 
obecność policji nie 
zawsze jest widoczna, 
ale  nie tyle chodzi  
o to, żeby policjanci 
byli widoczni, ale o to, 
by skutecznie działali. Teraz możemy 
liczyć na szybszą interwencję policji. 
Jak naszą Gminę obsługiwał komisa-
riat w Tarnowie Podgórnym, trzeba było 
czasem czekać bardzo długo. Głównie 
widuję policjantów w samochodach, ale 
codziennie. Przydałoby się więcej patroli 
pieszych. Przed otwarciem komisaria-
tu, jakiś rok temu, przyjechała do nas 
ekipa z telewizji, z Teleskopu, i też mnie 
pytali o to, co o tym myślę. Zdania nie 
zmieniłem, nadal uważam, że komisa-
riat w Dopiewie jest potrzebny. Wiem, 
co mówię -jestem bratem kurkowym, 
więc znam się jako tako na sprawach 
związanych z bezpieczeństwem.

Danuta Rojew-
ska z Dopiewca:  
- Wybrałam się 
niedawno z mężem  
w podróż pocią-
giem „pendolino”, 
tzn. elfem.  Miałam 
38-letnią przerwę  
w korzystaniu z kolei.  

I muszę przyznać, że jestem pozytyw-
nie zaskoczona. Było miło, czysto i fak-
tycznie szybko. Bilety można było kupić  
u konduktora, bez dodatkowej opłaty. 
Ich ceny co prawda mogłaby być niższe, 
ale było dużo lepiej niż kiedyś. Byliśmy 
w Poznaniu w kilkanaście minut, choć 
pociąg zatrzymywał się na każdej stacji. 
Pracuję w Dopiewie w firmie obok stacji  
i obserwuję budowę węzła przesiadko-
wego na bieżąco. Widać, że coraz więcej 
ludzi zostawia samochód i przesiada się 
do pociągu. To dało się zauważyć już jak 
Gmina wyrównała teren przy torach. Do-
brze, że powstają parkingi i okolice stacji 
stają się coraz bardziej funkcjonalne. 
Osobiście przyda mi się ścieżka rowerowa 
wzdłuż ul. Laserowej, która powstaje 
w ramach tej inwestycji, bo dojeżdżam 
do pracy rowerem z Dopiewca. Takiej 
ścieżki brakowało, będzie bezpieczniej. 
Warto przy okazji pomyśleć też o obni-
żeniu krawężników przy ścieżkach już 
istniejących, żeby przejazdy były płynne 
i nie narażały rowerzystów na kontuzje. 

Mirosław Ko-
rus z Więckowic: 
- Do tej pory najczę-
ściej wyjeżdżałem 
z Więckowic polną 
drogą, kawałek da-
lej, za skrzyżowaniem 

ulicy Bukowskiej z Gromadzką. Łatwiej 
było włączyć się do ruchu. Wyjazd ul. 
Gromadzką na ul. Bukowską stał się 
prawdziwym utrapieniem. W godzi-
nach szczytu kolejka samochodów na 
Bukowskiej potrafi ciągnąć się aż od 
Buku. Pewnie ma to związek ze zjazdem 
z autostrady. Jak przy skrzyżowaniu ul. 
Gromadzkiej i ul. Bukowskiej staną 3-4  
tiry to jest nieszczęście. Można czekać 
w nieskończoność. Według mnie ron-
do byłoby najlepszym rozwiązaniem. 
Usprawniło by ruch. Słyszałem, że ma 
być jednak sygnalizacja świetlna, zamiast 
ronda. Pewnie chodzi o pieniądze. Jeśli 
zostanie wybudowana, to będzie i tak 
dużo lepiej niż jest. Będzie przynajmniej 
można spokojnie wyjechać z Więcko-
wic. Mam nadzieję, że sygnalizacja 
nie podzieli losów ronda i w końcu po-
wstanie. Korki to taki urok tego miejsca. 
Ani rondo, ani światła tego nie zmienią, 
ale dają szansę na cywilizowany wjazd  
w Bukowską.

Paulina Kamińska z Kona-
rzewa, z córką: - Od kilku lat latem 
pojawiały się poważne problemy z ci-
śnieniem wody. O 19.00 było już ono 
bardzo słabe. Zauważyłam, że w tym 
sezonie jest lepiej, choć nie powiem, 
że idealnie. Może ma to związek z wy-
kopami, w które wkładano jakieś rury.  
W każdym razie odczuwamy poprawę. 
Normalnie człowiek nie myśli, skąd się bie-
rze woda. Denerwuje się , gdy jej brakuje.  
Mieszkamy w Konarzewie  od 6 lat. Mamy 
tu ciszę i spokój. Lubimy to miejsce, swój 
dom i ogród. Chętnie spędzamy czas na 
spacerach, festynach organizowanych 
przez sołectwo lub parafię w „Dołach 
Konarzewskich”. Dla osób z małymi 
dziećmi to idealne miejsce na spędza-
nie czasu, gdy jest ciepło. Ostatnio zy-
skało ono na znaczeniu. Znajdujący się 
w „Dołach” plac zabaw nabrał blasku, 
doposażono go. Dzięki mobilizacji na-
szych mieszkańców przy Dopiewskim 
Budżecie Obywatelskim, poprawiła się 
estetyka, jest tu porządek, mamy ławki 
i fontannę, która nam umila czas, gdy 
dzieci się bawią. 

Marta Ślusarek  
z Gołusek: - Ulica, przy 
której znajduje się nasz 
dom, zgodnie z planami 
zostanie skanalizowana. 
Kilka lat o tym się mó-
wiło, teraz widać dziury 

w ziemi, rury, robotników.  Widać, że 
coś się dzieje. Gołuski mają wiele po-
trzeb. Wierzę, że w ślad za kanalizacją, 
realizowane będą kolejne inwestycje w 
naszej miejscowości. Brakuje chodni-
ków, po których można by bezpiecznie 
się przemieszczać z wózkiem. Teraz są 
wykopy i utrudnienia, które powodują, 
że wybieram się nie na spacer, a na spa-
cer z przeszkodami, ale jest nadzieja na 
zmianę. Chodniki są dla mieszkańców 
Gołusek niezwykle ważne, bo wraz z 
powstaniem nowych osiedli, po ulicach 
jeździ coraz więcej samochodów. Jak tu 
dojść bezpiecznie do placu zabaw, do 
sklepu, kościoła, czy do znajomych. Dzieci 
z Gołusek jeżdżą ulicami do szkoły w 
Dąbrówce. Nie jest to bezpieczne, przy-
dałaby się ścieżka rowerowa, albo pieszo 
– rowerowa. Być może apetyt rośnie w 
miarę jedzenia, ale to są realne nasze 
potrzeby. Mieszkamy w Gołuskach od 
8 lat. Od 8 lat bez kanalizacji. Będzie 
ona dla nas sporym udogodnieniem. 
Teraz mamy szambo, które co miesiąc 
trzeba opróżniać. Jest to niewygodne 
i kosztowne. 

Sonda: Wokół inwestycji

Wojciech Porowski z Dąbrówki, 
z dziećmi: - Pewnie już dwudziesty raz 
objeżdżamy okolice stacji i drogę wzdłuż 
torów. Sprawdzaliśmy na bieżąco i z nie-
małym zainteresowaniem place budów. 
Rodzinnie, na rowerach. Oczywiście  
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 
Pracuję w branży budowlanej, więc 
to, co tu się działo interesowało mnie  
z perspektywy zawodowej. Przed 7 laty, 
jak zamieszkaliśmy w Dąbrówce, dużo 
mniej ludzi korzystało z kolei, obecnie 
widać, że zainteresowanie koleją jako 
środkiem transportu wzrosło. Jesteśmy 
na etapie przekonywania się do kolei, 
zdarza nam się wybrać pociągiem do 
Poznania na zakupy. Nasza niania do-
jeżdża do nas regularnie pociągiem  
z Poznania i jest zadowolona, płaci za 
bilet ulgowy chyba 2 zł, jest studentką. 
Raczej nie będziemy korzystać z parkin-
gu, bo mamy dom blisko stacji, ale część 
naszych znajomych, którzy mieszkają 
dalej, będzie zostawiała samochody 
tutaj. Kilkoro używa hulajnogi, którą 
łatwiej przewieźć w pociągu i szybciej 
się przemieszczać po Poznaniu, więc im 
parking jest niepotrzebny. Polubiliśmy 
drogę wzdłuż torów. Świetnie nadaje się 
do przejażdżek. Dzięki tej drodze mamy 
teraz świetne połączenie do Dopiewca.
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inwestycje

Łukasz i Katarzyna z Dąbrówki: 
- Ulica Poznańska jest jedną z tych dróg, 
z których często korzystamy. Obserwu-
jemy w ostatnich latach jej przemianę. 
Jest spora różnica na odcinku między 

Skórzewem a Dąbrówką. Droga jest szer-
sza i bezpieczniejsza. Mieszkamy w Dą-
brówce od 7 lat, więc byliśmy świadkami 
realizacji kolejnych etapów - budowy 
ronda na ul. Malwowej w Skórzewie, 
remontu do ul. Zakręt, z budową ronda 
przy szkole podstawowej, a w kolejnym 
etapie do stacji CEL, z budową ronda 
przy gimnazjum. Kolejne ronda roz-
ładowały korki. Minusem, jeśli chodzi  
o komunikację, jest dziś przepustowość 
głównej drogi – rano i między 15 a 17. Ma 
to z pewnością związek z liczbą nowych 
domów, których lawinowo przybywa. 

Zdarza się, że przejazd z Dąbrówki na 
ekspresówkę zajmuje 20 min.  Proszę 
sobie wyobrazić, że zamknięty przejazd 
w godzinach szczytu potrafi spowodować 
korek ciągnący się nawet do S11. Dla tych 
spośród naszych sąsiadów, którzy jeżdżą 
do centrum Poznania, jakimś rozwią-
zaniem jest kolej. My pracujemy poza 
centrum, więc zastąpienie samochodu 
koleją nie jest możliwe. Potrzebne są 
na pewno i inne działania rozluźniające 
tę drogę.

Rozmawiał: Adam Mendrala 
Fot. A. Mendrala

Trzy artystyczne wiaty rowerowe 
wyrosły w Dąbrówce obok Szkoły Pod-
stawowej przy ul. Malinowej. Jedna była 
nagrodą w konkursie, wygranym przez 
Gminę Dopiewo  „Przestrzenie Otwar-
te. Artystyczny Przystanek 2017″. Dwie 
pozostałe Gmina Dopiewo  zdecydowa-
ła się zamówić dodatkowo - odpłatnie, 
uwzględniając potrzeby. Projekt wiat 
został wyłoniony w konkursie dla stu-
dentów Akademii Sztuk Pięknych w 
Poznaniu. Wykonaniem zajęła się fir-
ma A2HM z Koźmina Wielkopolskiego. 
Teren pod wiatami utwardził ZUK Sp. 
z o.o. w Dopiewie.

Koszt dodatkowych dwóch wiat 
rowerowych z montażem wyniósł  24 
tys. zł. Koszt kostki brukowej - 18 tys. 
zł. Razem – 42 tys. zł.

AR, fot. Michał Juskowiak

Wiaty rowerowe w Dąbrówce

Mieszkańcy Zakrzewa i Dąbrowy 
z wymienionych ulic mogą podłączać 
się do sieci kanalizacji sanitarnej. Powia-
towy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
wydał w pierwszym tygodniu września 
pozwolenia na użytkowanie kanalizacji:

Można podłączać się do kanalizacji  
w Zakrzewie i Dąbrowie 

• w Zakrzewie - 10 przyłączy na ul. 
Dębowej,

• w Dąbrowie – 78 przyłączy:  na ul. 
Wiejskiej, Lazurowej, Krańcowej i 
Szafirowej.

Szczegóły dotyczące umowy i odbioru 
technicznego można uzyskać w Zakładzie 
Usług Komunalnych Sp. z o.o., miesz-
czącym się przy ulicy Wyzwolenia 15 
w Dopiewie.

AR

Park Linowy w Skórzewie 
Park linowy powstał w Skórzewie. W 

„Leśnym Zakątku” zamontowano: lwie 
obręcze, siatkę pionową, wielokrotne 
„U”, Belki „X” i tzw. gąsienice. To efekt 
aktywności mieszkańców, którzy wsparli 
ten projekt w głosowaniu poprzedniej edy-
cji Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego 
(przy okazji zachęcamy do udziału w edycji 
tegorocznej – do zgłaszania projektów, a 
potem zdobywania poparcia i uczestnictwa 
w głosowaniu). Wartość zainstalowanego 
sprzętu: 28,5 tys. zł. Wykonawca: HMM 
Techniki Alpinistyczne Henryk Nowacki. 
Życzymy udanej zabawy i bezpiecznego 
użytkowania.

AR, fot. Michał Juskowiak
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inwestycje

Prace związane z budową dróg na 
ul. Północnej i ul. Sokołów oraz budową 
chodnika przy ul. Bukowskiej w Dopiewie 
rozpoczęły się w sierpniu. Wykonawcą 
prac jest Zakład Usług Komunalnych 
Sp. z o.o. w Dopiewie. 

Zakres prac na  
ul. Sokołów

• jezdnia z kostki betonowej  
o dł. 400 m, 

• chodniki o pow. 317 m² ,
• zjazdy o pow. 277 m²,
• budowa kanalizacji deszczowej 

o dł. 348 m, 
Koszty wynikające z umowy 1,4 mln. 

zł. Termin realizacji do połowa grudnia 
2018 r. 

Zakres prac na  
ul. Północnej

• jezdnia z kostki betonowej  
o dł. 132 m, 

• chodniki o pow. 243 m², 
• zatoki postojowe o pow. 280 m²,
• kanalizacja deszczowa o dł. 27 m.
Koszt zadania: 461 tys. zł .Termin 

realizacji do 14.12.2018 r. 

Chodnik na  
ul. Bukowskiej 

Chodnik zostanie wybudowany z 
kostki betonowej bezfazowej. Jego dł. 
wyniesie 753 m. Zostaną wykonane zjazdy 
o pow. 86 m².  Koszt inwestycji: 415,5 
tys. zł. Termin zakończenia: 23.10.2018 r. 

Aleksandra Rutyna,  
Kierownik Referatu  

Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, 
fot. Michał Juskowiak

Dopiewo z nowymi drogami i chodnikiem

AM, fot. Archiwa Radnych Gminy Dopiewo
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Rada Gminy Dopiewo

Przypomnijmy sobie obecnych rad-
nych. Jest ich 21 i razem tworzą Radę 
Gminy – organ kolegialny i uchwało-
dawczy Gminy. Organem wykonawczym 
jest Wójt. Mieszkańcy mogą zwracać się 
do radnych ze sprawami istotnymi dla 
Gminy Dopiewo i jej Sołectw. 

Kończy się kadencja Rady Gminy 
Dopiewo. Zanim  odbędą się wybory, 
zaplanowane na 21 października, odbędą 
się jeszcze 2 sesje Rady Gminy Dopiewo. 
Zdjęcia radnych pochodzą z początku 
kadencji, jak ten czas szybko mija.

Warto z radnym porozmawiać

DĄBROWA

Krzysztof Dorna, 
Dąbrowa, 609 970 
277, krzysztof.
dorna@dopiewo.pl

Mariusz Ostrowski, 
Dąbrowa, 782 784 
225, mariusz.ostrow-
ski@dopiewo.pl 
Dyżury radnych 

z Dąbrowy: pierwsze poniedziałki 
miesiąca o godz. 18:00 w Szkole 
Podstawowej w Dąbrowie 

DĄBRÓWKA
Marta Jamont 
(Przewodnicząca 
Komisji Rolnictwa, 
Ładu Przestrzennego 
i Ochrony Środo-
wiska), Dąbrówka, 
697 851 338, marta.
jamont@dopiewo.pl

Justin Nnorom, 
Dąbrówka, 789 141 
101, justin.nno-
rom@dopiewo.pl

Tomasz Lewandow-
ski, Dąbrówka, 601 
081 646, tomasz.
lewandowski@
dopiewo.pl  

Dyżury radnych z Dąbrówki: 
pierwsze poniedziałki miesiąca 
o godz. 19.00 w Szkole Podstawo-
wej w Dąbrówce, ul. Malinowa 41

Kończy się kadencja
DOPIEWIEC

Mariola Nowak, 
Dopiewiec, 508 
399 521, mariola.
nowak@dopiewo.pl

DOPIEWO
Tadeusz Bartkowiak, 
Dopiewo, 782 722 
438, tadeusz.bartko-
wiak@dopiewo.pl

Leszek Nowaczyk 
(Przewodniczący 
Rady Gminy Do-
piewo), Dopiewo, 
607 294 910, leszek.
nowaczyk@dopiewo.
pl -  Pełni dyżury w 

każdy poniedziałek w godz. 15.00-
16.30 w Urzędzie Gminy, p. 104

Ryszard Pawelec, 
Dopiewo, 692 721 
389, ryszard.pawe-
lec@dopiewo.pl 
 

KONARZEWO / TRZCIELIN
Henryk Kapciński, 
Konarzewo, 601 
583 369, henryk.kap-
cinski@dopiewo.pl

Paweł Jazy,  Kona-
rzewo / Trzcielin, 
695 214 993, pawel.
jazy@dopiewo.pl 

 
PALĘDZIE / GOŁUSKI

Jacek Strychalski, 
Palędzie, 668 161 
861, jacek.strychal-
ski@dopiewo.pl

Jan Bąk (Przewod-
niczący Komisji 
Budżetu, Finansów, 
Inwestycji, Porząd-
ku Publicznego 
i Ochrony Przeciw-
pożarowej), Palędzie 

/ Gołuski, 605 585 975,  jan.bak@
dopiewo.pl 
 

SKÓRZEWO
Piotr Dziembowski 
(Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Dopie-
wo), Skórzewo, 609 
046 713, piotr.dziem-
bowski@dopiewo.pl

Przemysław Kopystec-
ki, Skórzewo, 798 238 
647, przemyslaw.ko-
pystecki@dopiewo.pl 

Piotr Strażyński,  Skó-
rzewo, 660 401 
702, piotr.strazyn-
ski@dopiewo.pl

Mariola Walich, 
Skórzewo, 695 998 
383, mariola.wa-
lich@dopiewo.pl

Sławomir Kurpiewski 
(Przewodniczący Ko-
misji Oświaty, Zdro-
wia, Kultury, Turysty-
ki, Sportu i Promocji 
Gminy), Skórzewo, 
502 327 700, sla-

womir.kurpiewski@dopiewo.pl

Walenty Moskalik,  
Skórzewo,  
515 319 810,  walenty.
moskalik@dopiewo.pl
Dyżury radnych ze 
Skórzewa: pierw-
sze wtorki miesiąca 

o godz. 19.00 w Domu Parafialnym 
w Skórzewie. 
 

WIĘCKOWICE
Anna Kwaśnik 
(Przewodnicząca 
Komisji Rewizyjnej), 
Więckowice, 501 758 
062,  anna.kwasnik@
dopiewo.pl 
 
ZAKRZEWO
Wojciech Dorna 
(Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Dopie-
wo), Zakrzewo, 602 
529 859,  wojciech.
dorna@dopiewo.pl

Informacje z prac Rady Gminy Dopie-
wo, terminarz obrad komisji i zapowiedzi 
kolejnych sesji, a także inne informacje 
na temat Rady podawane są także i na 
bieżąco aktualizowane na stronie pro-
wadzonej przez Urząd Gminy Dopiewo: 
dopiewo.pl .AM, fot. Archiwa Radnych Gminy Dopiewo
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finanse

Wiele rozwijających się samorządów 
w Polsce, chcąc poprawić warunki życia 
swoich mieszkańców, ich bezpieczeństwo, 
realizuje wiele przedsięwzięć inwesty-
cyjnych. Samorządy, które chcą uzyskać 
efekty inwestycyjne w szybszym tempie, 
co do zasady się zadłużają. Potrzeby in-
westycyjne  gmin rozwijających się są 
duże i dlatego zadłużanie się,  oczywi-
ście na bezpiecznym poziomie, pozwala 
szybciej zrealizować niezbędne zadania 
inwestycyjne.

Założenia co do zadłużenia Gminy 
Dopiewo przyjęte na początku 2015 r. w 
uchwale  w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej  przewidywały, że w 2018 
r. zadłużenie wyniesie 81,79 mln zł. W 
latach 2015-2018 nie zwiększano kwoty 
zadłużenia przewidzianej na początku 
2015 r. W latach 2015, 2016 i 2017 za-
dłużenie było na niższym poziomie niż 
zakładano na początku 2015 roku gdyż 
nie zachodziła konieczność ich zaciąga-
nia w zakładanej wcześniej wysokości. 
Zadłużenie Gminy Dopiewo z tytułu 
kredytów, pożyczek i wyemitowanych 
papierów wartościowych na  dzień 30 
czerwca 2018 r. wynosi 60,29 mln zł.  

Przewidywany poziom zadłużenia 
na koniec 2018 r. ma stanowić 61,31% 
dochodów  budżetu Gminy Dopiewo. 
Natomiast na kolejne lata tj. 2019-2026 w 
uchwalonej wieloletniej prognozie finan-
sowej przewidywane jest zmniejszanie 
zadłużenia przy utrzymywaniu nadwyżki 
operacyjnej na wysokim poziomie, co 
pozwoli również realizować inwestycje.

Przewidywana kwota długu na koniec 
2018 r. przy planowanym okresie spłaty 
zobowiązań na lata 2019-2026, jest na 
bezpiecznym poziomie.  Organ nadzoru 
pozytywnie zaopiniował kwotę długu 
dla Gminy Dopiewo wskazując, że spłata 

Kształtowanie się zadłużenia w kadencji 2014-2018

Nadwyżka operacyjna w latach 2014-2018 przedstawia się następująco:

Udział zadłużenia w dochodach  ogółem w latach 2014-2018 przedstawia się 
następująco:

zobowiązań będzie się kształtowała 
poniżej  indywidualnego wskaźnika 
zadłużenia.

W ocenie sytuacji finansowej 
Gminy niezwykle ważne  jest także 
kształtowanie się wyniku operacyj-
nego. Wynik operacyjny stanowi bo-
wiem różnicę pomiędzy dochodami 
bieżącymi a wydatkami bieżącymi 
Gminy. Występowanie nadwyżki 
operacyjnej oznacza możliwość za-
ciągania nowych zobowiązań, zdol-
ność do finansowania wydatków o 
charakterze inwestycyjnym. 

Nadwyżka operacyjna jest naj-
lepszym miernikiem inwestycyjnym. 
Dodatni wynik operacyjny w latach 
2015-2018 kształtuje się   na wysokim 
poziomie. Na lata 2019-2026 w Wielo-

letniej prognozie finansowej planowane 
jest utrzymywanie nadwyżki na wyższym  
poziomie tj.  ponad 20 mln zł rocznie.

 
Małgorzata Mazurek,  

Skarbnik Gminy Dopiewo

Twórz z nami  
„Czas Dopiewa”

Zapraszamy Państwa do współtwo-
rzenia czasopisma - teksty, zdjęcia, in-
formacje o wydarzeniach, tematy któ-
rymi warto się zająć można przesyłać 
pod adres: czas@dopiewo.pl
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Tegoroczna edycja jest trzecią 
w krótkiej historii Dopiewskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego (DBO). Zgodnie 
z zapowiedziami przyszedł czas na zmia-
ny. Nowe zasady wprowadzone w tej 
edycji DBO mają na celu wyrównanie 
szans na realizację projektów z sołectw 
mniejszych pod względem liczby miesz-
kańców. Oczywiście najważniejsza jest 
aktywność mieszkańców – zarówno tych, 
którzy zgłaszają projekty, bo dostrzegają 
możliwości działania w ramach DBO, 
jak i tych, którzy później biorą udział 
w głosowaniu, wskazując zwycięski 
projekt lub projekty, które zrealizuje 
Gmina Dopiewo.

100% więcej
Pula środków do wykorzystania 

w trzeciej edycji DBO uległa zwiększe-
niu o 100% - ze 150 tys. do 300 tys. zł. 

Wyrównanie szans
Nowością jest podział sołectw na 

grupy, w ramach których - drogą gło-
sowania - zostaną wyłonione projekty, 
które Gmina Dopiewo zrealizuje. Gru-
pom tym przypisane są części puli DBO. 

Dopiewski Budżet Obywatelski – po nowemu

Każdemu mieszkańcowi przysługuje je-
den głos, który może oddać na dowolny 
projekt. 

Wyrównaniu szans  w ramach grup 
służy zastosowanie współczynnika ko-
rygującego, który zwiększa wagę głosu 
oddanego na projekt dotyczący mniej-
szego sołectw pod względem liczby 
mieszkańców. Poszerzeniu uczestnictwa 
sprzyja  obniżenie wieku uprawniają-
cego do głosowania i popierania skła-
danych projektów na listach poparcia. 
Prawo składania projektów  przysługuje 
mieszkańcom pełnoletnim.

Grupy i kwoty
Podział na grupy sołectw, przypisana 

część puli DBO, minimalne i maksymalne 
koszty realizacji projektów:

I - obejmuje sołectwa: Dopiewo, 
Dąbrówka, Skórzewo (sołectwa o liczbie 
mieszkańców 3000 lub więcej) - limit 
środków 145.000 zł, koszt realizacji pro-
jektu nie może być  wyższy niż 145.000 
zł oraz niższy niż 50.000 zł,

II - obejmuje sołectwa: Dąbrowa, 
Dopiewiec, Konarzewo, Palędzie, Za-

krzewo  (sołectwa o liczbie mieszkań-
ców 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,

III - obejmuje sołectwa: Gołuski, 
Trzcielin, Więckowice (sołectwa, w któ-
rych liczba mieszkańców największej 
miejscowości sołectwa nie przekracza 
1000  lub wszystkie  miejscowości wcho-
dzące 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.

W lipcu Rada Gminy Dopiewo pod-
jęła uchwałę w tej sprawie. Już wkrótce 
startuje tegoroczna edycja DBO. Zapra-
szamy do udziału – zgłaszania projektów, 
a potem do głosowania. Zanim to nastąpi 
do rozmowy o DBO zapraszamy na plac 
gminny podczas „Gminnych Dożynek” 
- do  namiotu Urzędu Gminy Dopiewo, 
które odbędą się w niedzielę 2 września 
2018 r. 

AM, graf. M. Juskowiak

Harmonogram DBO
L.p.

Działanie
Terminy

od do

1 Kampania informacyjna od 2 września 2018 r. 

2 Zgłaszanie projektów (propozycji zadań do realizacji) 10 września 12 października

3 Publikacja złożonych projektów 10 września 19 października

4 Weryfikacja i uzupełnienie zgłoszeń 10 września 25 października

5 Publikacja wykazów zadań  
spełniających i niespełniających wymagania 25 października 

6 Wnoszenie protestów 3 dni od daty publikacji wykazu z pkt 5

7 Publikacja listy zadań  
uczestniczących w głosowaniu 29 października

8 Promowanie zadań przez autorów 12 października 16 listopada

9 Głosowanie mieszkańców 7 listopada 16 listopada

10 Weryfikacja i liczenie oddanych głosów 19 listopada 26 listopada

11 Ogłoszenie wyników głosowania 26 listopada

DBO
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Powiat Poznański

Święto plonów 
Koniec sierpnia i początek września 

to czas tradycyjnych dożynek. W tym 
roku miałem przyjemność świętować 
z mieszkańcami Powiatu w Radzewie, 
w Jeziorkach (Gmina Stęszew), a także 
w Dopiewie. 

Święto plonów to czas refleksji zwią-
zanych z życiem na wsi i terenach pod-
miejskich, wkładu wspólnot lokalnych 
w życie społeczne, kulturę i gospodarkę. 
Dopiewo także, w przeważającej części, 
jest gminą rolniczą, dlatego chciałbym 
podziękować naszym gospodarzom za 
pracę, z której efektów korzystamy wszy-
scy. Serdecznie gratuluję tegorocznych 
zbiorów i dziękuję, że dzięki wysiłkom 
dopiewskich rolników na naszych stołach 
nigdy nie brakuje chleba.

W Radzewie, w Gminie Kórnik, odby-
ły się dożynki powiatowo-gminne. Barw-
ny korowód dożynkowy, otwierany przez 
zabytkowy samochód – „żuk”, wyruszył 
spod kaplicy przy ul. św. Mikołaja. Za 
nim jechały udekorowane maszyny rolni-
cze: kombajn, siewnik, pług oraz bryczka 

Porozmawiajmy o Powiecie
zaprzężona w konie. Orszak dotarł na 
stadion OSP, gdzie mszę dziękczynną 
odprawił metropolita poznański arcy-
biskup Stanisław Gądecki. 

Święto było doskonałą okazją do 
przypomnienia obrzędów dożynkowych, 
które zaprezentowali członkowie Zespołu 
Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej „Włady-
sie”. Przyśpiewki ludowe, pięknie pleciony 
wieniec oraz bochenek chleba – to naj-
istotniejsze elementy tego rytuału. Goście 
zostali poczęstowani chlebem, mogli też 
skorzystać z rozmaitych atrakcji. 

ZST powstanie 
w Tarnowie Podgórnym 

Niedawno rozpoczął się rok szkol-
ny. Tymczasem w powiecie poznańskim 
myślimy już o kolejnym. Podpisaliśmy 
właśnie porozumienie w sprawie budowy 
Zespołu Szkół Technicznych w Tarno-
wie Podgórnym. Uczyć się tam będzie 
jednocześnie około 400 uczniów. Szkoła 
ma mieć bowiem zasięg ponadgminny.

Na początek planowana jest 3-letnia 
szkoła branżowa pierwszego stopnia i 
5-letnie technikum. Kształcić się tu 
będą przyszli magazynierzy, logistycy, 
mechatronicy. Kto zadecydował o tym, 
że właśnie takie zawody znajdą się w 
programie nauczania? Okazuje się, że 
zarówno uczniowie, jak i rodzice. Ale 
nie tylko. Gmina Tarnowo Podgórne 
przed podjęciem decyzji o utworzeniu 
takiej placówki przeprowadziła ankiety. 
O zdanie zapytała też lokalnych przed-
siębiorców. 

Powiat Poznański prowadzi już w 
pobliżu szkołę, która kształci w kon-
kretnych zawodach. To ZS w Rokietnicy. 
Nowa placówka w Tarnowie Podgórnym 
ma uzupełniać ofertę edukacyjną, a nie 
konkurować z innymi. Rada Powiatu 
wyraziła zgodę, aby tarnowski samorząd 
zrealizował swoje ambitne plany oświa-
towe. Inwestycja powstanie w gminie 
liczącej ponad 25 tysięcy mieszkańców, 
na terenie której jest 50 tysięcy miejsc 
pracy. Jej zasięg będzie jednak większy, 
ponadgminny. Poza budynkiem dydak-
tycznym zostanie również zbudowana 
pełnowymiarowa hala sportowa z widow-
nią oraz zespołem boisk. Zaplanowano 
także około stu miejsc parkingowych. 
Wartość inwestycji to około 40 mln 
złotych.

Powiat  już dawno postawił na kształ-
cenie zawodowe. W klasach patronackich 
w naszych placówkach o jedno miejsce 
stara się często aż pięciu uczniów. Wierzę, 
że zespół szkół w Tarnowie Podgórnym 
będzie się cieszył podobnym zaintere-
sowaniem osób, które poważnie myślą 
o swojej zawodowej przyszłości, co na-
uczające na europejskim poziomie szkoły 
zarządzane przez Powiat Poznański.

Tomasz Łubiński,  
Wicestarosta Poznański, 

Fot. Archiwum Starostwa 
 Powiatowego w Poznaniu 

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

Przypominamy, że w październiku 
odbędzie się zgodnie z harmonogramem 
jesienna zbiórka odpadów wielkogabary-
towych i zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego. 

Odbierane będą odpady:
• wielkogabarytowe – tj. stoły, szafy, 

krzesła, sofy, dywany, wózki dziecię-
ce, materace, wykładziny, dywany, 
rowery, armatura sanitarna i ła-
zienkowa, opony od samochodów 
osobowych, ramy okienne bez szyb, 
drzwi itp.,

• zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny – tj. tonery i kadridże do 

drukarek, komputery, laptopy, fak-
sy, telefony komórkowe, odbiorniki 
radiowe, telewizory, kosiarki, sprzęt 
AGD, grzejniki elektryczne, wentyla-
tory, odkurzacze, żelazka, wiertarki, 
piły, itp.

Odpady muszą być wystawione do 
godziny 6:00 w wyznaczonym miejscu:
• w zabudowie jednorodzinnej przed 

posesją; 
• w zabudowie wielorodzinnej w miej-

scu gromadzenia odpadów, tj. przy 
zasiekach/altanach śmietnikowych. 

Należy zwrócić uwagę, by:
• wystawione odpady wielkogabary-

towe nie utrudniały korzystania z 
nieruchomości poprzez zastawia-
nie chodników, jezdni oraz miejsc 
parkingowych.

• możliwy był dojazd pojazdu odbie-
rającego odpady 

Uwaga: Ze zbiórki wyłączone są 
odpady szkodliwe i niebezpieczne (far-
by, lakiery, kleje, oleje, smary, środki 
ochrony roślin itp. oraz opakowania 
po tych odpadach), odpady remontowe 
(gruz budowlany, wata szklana, papa 
itp.), części samochodowe (zderzaki, 
lusterka samochodowe, kołpaki, itp.).

Małgorzata Wzgarda

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
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Rozmowa z Andrzejem Strażyńskim, 
radnym Rady Powiatu Poznańskiego, 
Przewodniczącym Komisji  Komunika-
cji, Budownictwa i Infrastruktury w tej 
Radzie, mieszkańcem Gminy Dopiewo. 

Wystarczy się rozejrzeć, by za-
uważyć, jak bardzo przeobraziły się 
polskie miejscowości. Nie byłoby 
to możliwe bez finansowej pomocy 
Unii Europejskiej.

– Trudno tego nie potwierdzić. 
Obecność w Unii przysłużyła się naszym 
mieszkańcom. Pamiętamy, jak przed-
stawiała się infrastruktura w czasach, 
gdy Polska dopiero zabiegała o akces. 
Drogi, sieci kanalizacyjne, wodociągo-
we, oczyszczalnie – to wszystko prosiło 
się o modernizację. Gdyby nie pomoc 
unijna, nie byłoby mowy o inwestycjach 
na tak wielką skalę. Najlepiej zmiany 
widać na drogach, zawierających teraz 
trasy rowerowe, chodniki, bezpieczne 
przejścia.

Samorządy dokładały się do 
tych inwestycji.

– Tak, ale zwykle w części znikomej. 
Zdarzały się zresztą zadania finansowane 
wyłącznie przez Unię. Młodzi ludzie nie 
zdają sobie sprawy, jakie udogodnienia 
mają dzięki integracji. Choćby ułatwienia 
paszportowe i wizowe. Kiedyś nie było 
tak łatwo wyjechać do innego kraju.

Inwestycje prowadzą samo-
rządy różnych szczebli – gminne, 
powiatowe, wojewódzkie. Miesz-
kańcy nie zawsze wiedzą, że nie za 
wszystko odpowiada gmina.

– Podział kompetencji to rzeczywi-
ście ważna, ale często nie rozróżniana 
sprawa. Mam w tym dobre rozeznanie, w 
samorządzie działam od 28 lat, czyli od 
początku do dziś. Pięciokrotnie wybiera-
no mnie na wójta Dopiewa. Przed 1990 
rokiem nie angażowałem się politycznie. 
Centralizm, farsa zamiast wyborów – to 
zniechęcało do jakiejkolwiek aktywno-
ści. Zaangażowałem się, i to na dobre 
dopiero po zmianach, jakie nastąpiły w 
kraju po 1989 roku.

Gmina Dopiewo zmieniała się 
nie tylko na pana oczach, ale i przy 

pańskim udziale.
– Rozwój jest kolosalny, pod każdym 

względem. Bez poważnych inwestycji 
gmina wyglądałaby tak, jak niektóre 
dzielnice miast: wielkie osiedla z zakor-
kowanymi, tymi sami od dekad ulicami. 
Wymowny jest przykład poznańskich 
Naramowic. U nas, a także w ościen-
nych gminach nastąpił duży przyrost 
mieszkańców. Trzeba próbować za nim 
nadążać, zbudować szkoły, przedszkola, 
infrastrukturę sportową, drogi, chodniki, 
kanalizację, wodociągi. Potrzeba na to 
ogromnych pieniędzy. Same wpływy z 
podatków nie wystarczą.

Można pozyskiwać fundusze 
dzięki aktywizacji gospodarczej.

– Kto decyduje się mieszkać poza 
wielkim miastem, chciałby mieć wokół 
ciszę i zieleń, a nie obiekty przemysłowe. 
Trzeba próbować godzić jedno z drugim. 
Nie jest to łatwe.

W powiatowym samorządzie 
zajmuje się pan między innymi 
inwestycjami drogowymi.

– Od 2014 roku jestem powiatowym 
radnym, przewodniczącym Komisji Ko-
munikacji Budownictwa i Infrastruktury. 
Rzeczywiście odpowiadamy za sprawy 
inwestycyjne i remontowe. Nie muszę 
przypominać, jak duże znaczenie dla 
mieszkańców mają drogi, jak często o 
nich mówią, bo przecież codziennie z 
nich korzystają. Przy tym nie zawsze 
rozróżniają zarządzające nimi podmioty. 
Mamy przecież drogi gminne, powiatowe, 
wojewódzkie, u nas także te nadzoro-
wanie przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad.

Na drogach w gminie Dopiewo 
dużo się ostatnio zmieniło.

– Bardzo dużo. Kiedy kończyłem 
pracę w gminie, wiele inwestycji było 
na etapie wstępnych realizacji. Choćby 
trasa S11. Nie wiem, czy mieszkańcy pa-
miętają, jak wiele wysiłku kosztowało 
nas wywalczenie węzła Dąbrówka.

Miało go nie być?
– Nie był przewidziany przez pro-

jektantów. Zjazd byłby możliwy dopie-
ro w Zakrzewie. Trzeba było jeździć do 
ministerstwa, przeforsować zmiany. Na 
szczęście się udało, choć dosłownie w 
ostatniej chwili. Dziś trudno sobie wy-
obrazić brak możliwości wjazdu i zjazdu 
na ekspresówkę w Dąbrówce.

Byłoby tak, jak z autostradą, 
która przebiega przez gminę bez 
możliwości wjazdu na nią wcześniej 
niż w Buku lub Komornikach.

– To rzeczywiście był wielki manka-
ment. Generalna Dyrekcja była nieugięta, 
powoływała się na dokumenty mówiące o 
zachowaniu odległości między węzłami. 
Na szczęście „jedenastka” zrekompen-
sowała tę niedogodność. Dała nawet 
więcej – możliwość szybkiego dojazdu 
do autostrady, w przyszłości także do 
trasy nr 5 w kierunku Wrocławia. Ta 
trasa spowodowała, że jesteśmy gminą 
znakomicie skomunikowaną. Warto tu 
wspomnieć o drodze serwisowej łączącą 
drogi powiatowe między Dąbrówką a 
Skórzewem oraz Gołuskami i z Plewi-
skami. Bardzo zabiegaliśmy o te inwesty-
cje, a zwłaszcza o wiadukt pozwalający 
przejeżdżać drogą serwisową na drugą 
stronę torów kolejowych.

Inna dobra wiadomość to zmo-
dernizowanie drogi wojewódzkiej 
nr 307, w kierunku Nowego To-
myśla.

– Ma dwie jezdnie, wygodne ron-
da, stanowi jeszcze jedną alternatywę 
dojazdu z gminy do Poznania. Kilka lat 
temu to była zwykła szosa o szerokości 
6 metrów. Szkoda tylko, że tak wygodna 
trasa kończy się w Zakrzewie. Przydałoby 
się przedłużenie jej do węzła w Buku. 
Inwestycja ta jest w planach.

Modernizowana jest droga z Poznania 
w kierunku Dopiewa, przez Skórzewo 
i Dąbrówkę.

– To, co teraz widzimy między ron-
dem ulicy Malwowej a węzłem w Dą-
brówce, to inny świat. Chodniki, bez-
pieczne przejścia, oświetlenie... Większy 

Samorządy zmieniają Polskę
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jest komfort dla kierowców, wzrosło 
bezpieczeństwo pieszych. Pora na ciąg 
dalszy, do przejazdu kolejowego w Pa-
lędziu. Dokumentacja już jest gotowa. A 
potem, mam nadzieję, na dalsze etapy.

Drogi mamy coraz lepsze, ale i 
tak korki są nieuniknione.

– Chętnych do korzystania z wła-
snych samochodów jest tak wielu, że 
żadne inwestycje nie zaspokoją potrzeb. 
Coraz trudniej wjechać do Poznania, 
znaleźć miejsce parkingowe, a opłaty 
za postój mają dramatycznie wzrosnąć. 
Dlatego optymalnym sposobem dojazdu 
do Poznania jest kolej metropolitalna. 

Przez naszą gminę przebiega ważna linia 
kolejowa. Połączenia podmiejskie już 
zostały uruchomione, a będzie ich wię-
cej. Powstaną nowe dworce z zapleczami 
parkingowymi, by można było bezpiecz-
nie zostawić auto i kontynuować podróż 
pociągiem. W centrum Poznania można 
się w ten sposób znaleźć w kwadrans.

Czy jest pan usatysfakcjono-
wany tym, co udało się dokonać 
w tej kadencji?

– Miałem dwa główne cele: praca na 
rozwojem sieci komunikacyjnej i szeroko 
rozumiane bezpieczeństwo. Dzięki inwe-
stycjom poprawiliśmy bezpieczeństwo 

na drogach. Dzięki wspólnemu działaniu 
samorządu gminnego i powiatowego oraz 
policji udało się zbudować komisariat 
policji w Dopiewie. Kiedyś była tu taka 
placówka, ale po reorganizacji najbliższy 
komisariat znajdował się w Tarnowie 
Podgórnym. Teraz mieszkańcy znów 
mogą czuć się bezpieczniej. Ich życze-
nie zostało spełnione.

Rozmawiał: Jan Kozłowski 
Fot. Archiwum A. Strażyńskiego 

i Katarzyna Wozińska - Gracz

Tegoroczne rozpoczęcie roku szkol-
nego odbyło się wyjątkowo 3. września, 
a nie jak zawsze 1-ego września. Od 
kilkunastu lat jest już tradycją naszej 
Gminy, że naukę rozpoczyna więcej 
uczniów niż w roku poprzedzającym. 
W ubiegłym roku szkolnym w gminnych 
szkołach naukę pobierało 2739 uczniów, 
rok szkolny 2018/2019 zainaugurowało 
niemalże 3 tys. uczniów. 

Przybyło również przedszkolaków. 
W bieżącym roku będzie uczęszczać do 
publicznych przedszkoli już ponad 1500 
naszych pociech, czyli ponad 80 więcej 
niż w zeszłym roku. 

Z istotnych faktów, należy odnotować 
jedną zmianę na stanowisku dyrektora 
szkoły. Z dniem 31 sierpnia 2018 r. swoją 
misję jako dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. F. Chopina w Skórzewie zakończył 
Tomasz Kąkolewski. Dotychczasowemu 
dyrektorowi dziękujemy za zaangażo-

Zadzwonił szkolny dzwonek
wanie i poświęcenie, z jakim pełnił „dy-
rektorską” służbę.  Podkreślić trzeba, 
że należał do najlepszych i  najbardziej 
doświadczonych pedagogów. Pracę w 
gminnej oświacie rozpoczął w 1984 r. 
jako nauczyciel w SP w Konarzewie. Miał 
okazję „dotknąć” oświaty z każdej per-
spektywy. Oprócz bycia nauczycielem 
w różnych szkołach pełnił też funkcje 
dyrektora w 4 placówkach, a przez ponad 
9 lat był kierownikiem Gminnego Zespołu 
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.  
Panie Dyrektorze, dziękujemy za te lata 
poświęcone gminnej edukacji i życzymy 
satysfakcji w kolejnych etapach życia, 
nowych wyzwań i poczucia spełniania.

Od 1 września 2018 r. nowym  dy-
rektorem skórzewskiej placówki jest Li-
dia Paech - matematyk i dotychczasowy 
wicedyrektor tej szkoły. Życzymy Pani 
Dyrektor sukcesów w pracy, zarówno w 
zakresie działań pedagogicznych, jak i 

organizatorskich.
Pisząc o zmianach w gminnej oświa-

cie, należy wspomnieć o inwestycjach 
Gminy Dopiewo w bazę oświatową. 
Zapewniają one odpowiedni komfort 
pracy uczniom i nauczycielom. Stały się 
też swego rodzaju gminną tradycją. Nie 
ma roku byśmy czegoś nie budowali, 
remontowali czy wyposażali. Obecnie, 
na pierwszy plan wysunęły się dwa za-
dania. Do 31 sierpnia 2019 r. powinny 
być już rozbudowane dwie szkoły w na-
szej Gminie: SP w Dąbrowie im. Astrid 
Lindgren i SP w Konarzewie im. Henryka 
Sienkiewicza. Obie placówki wzbogacą 
się o dodatkowe 4 sale lekcyjne i sale 
gimnastyczne o powierzchni ponad 500 
m2. Niektórych uczniów mogły zaskoczyć 
wyremontowane sale i nowe pracownie, 
jakie zastali po powrocie do szkoły.

Wszystkim uczniom, nauczycielom 
i dyrektorom szkół życzymy jak najlep-
szych osiągnięć edukacyjnych w nowym 
roku szkolnym 2018/2019. 

Paweł Przepióra,  
Zastępca Wójta Gminy Dopiewo

Przypominamy o akcji znakowania 
grobów Powstańców Wielkopolskich 
pamiątkowymi tabliczkami. Chodzi 
o Powstańców, którzy spoczywają na 
cmentarzach znajdujących się na terenie 
Gminy Dopiewo – w: Dopiewie, Konarze-
wie, Skórzewie i Zakrzewie. Wszystkich, 
którzy opiekują się takimi grobami pro-
simy o jak najszybszy kontakt z Urzędem 
Gminy Dopiewo – z Beatą Spychałą, 
tel. 502 688 282. Koszty oznakowania 
poniesie Gmina Dopiewo. Akcja trwa 
od 25 stycznia 2018 r. Rozpoczęło ją 

Zgłoś Powstańca - położymy tabliczkę! 
podpisanie porozumienia przez Gminy 
Buk, Dopiewo i Stęszew. Na jego mocy 
sąsiadujące ze sobą Gminy postanowiły 
upamiętnić Powstańców Wielkopolskich 
w „Roku Powstania Wielkopolskiego”, 
znakując tabliczkami groby takimi 
samymi tabliczkami. Wzór tabliczki 
odpowiada temu, który kilka lat temu 
wprowadziło miasto Poznań, wraz z Mu-
zeum Powstania Wielkopolskiego. które 
od kilku lat były wcześniej stosowane.

Formularz zgody dostępny jest na 
stronie dopiewo.pl. Realizację ułatwi 
dołączenie fotografii z zaznaczeniem 
miejsca, w którym miałaby zostać za-
montowana na trwałe tabliczka. Przypo-
minamy, że zgłaszający powinien mieć 
prawo do dysponowania grobem. Jeśli 
takiego prawa Państwo nie macie, prze-
każcie informację o akcji znakowania, 
którą prowadzimy, osobom, które taką 
zgodę mogą wyrazić.

Warto upamiętnić Bohaterów lat 
1918 – 1919. W tym roku mija 100 lat 

od wybuchu zwycięskiego Powstania 
Wielkopolskiego, które zadecydowało 
o polskości naszych ziem. 

AM, fot. B. Spychała

Skanuj i czytaj 
Za pomocą tego kodu można przejść 

na podstronę z bieżącym i archiwalnymi 
wydaniami „Czasu Dopiewa” w wersji 
elektronicznej. Wystarczy pobrać za 
pomocą swojego telefonu aplikację do 

skanowania 
i już można 
korzystać. 

AM
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100 lat niepodległości

Koncert Galowy z okazji 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości 
odbędzie się 11 listopada 2018 r. o godz. 
18:00 - w Hali GOSiR w Dopiewie. Wy-
stąpią: AudioFeels, 4te Quartet oraz Or-
kiestra Dęta Gminy Dopiewo i Mażoretki 
Gminy Dopiewo.

Koncertowi towarzyszyć będą i inne 
atrakcje, np. wystawa „Powstanie Wiel-
kopolskie i Gmina Dopiewo”. Organiza-
torem wydarzenia jest Gmina Dopiewo. 
Bilety nie trafią do regularnej sprzeda-
ży. Podwójne wejściówki można zdobyć  
w konkursie ogłoszonym na stronie: 
dopiewo.pl . 

Kilka słów o Artystach, którzy wy-
stąpią:

AudioFeels
To grupa męska wykonująca muzykę 

w stylu vocal play (śpiewanie polegające 
na imitacji instrumentów). Zespół stwo-
rzyli w 2007 r. wychowankowie Chóru 
Akademickiego Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu.  Uznanie szer-
szej publiczność przyniósł udział w „Mam 
talent” (3 miejsce). Zespół koncertuje 
w kraju i poza jego granicami. Talent 
zespołu i niebanalne aranżacje zostały 
docenione podczas konkursu „Harmo-
ny Sweepstakes A Cappella Festival” w 
Nowym Jorku (2012 r.) - pierwsza na-
groda i nagroda publiczności. Zdoby-
ciem dwóch głównych nagród zakończył 
się występ zespołu na „International 
A Capella Festival” w Lipsku w 2011 r. 
Pierwszy album AudioFeels -„Uncovered”  
w 2 tygodnie pokrył się złotem (2009 
r.). Dwa lata później nagrali drugą płytę 
„Unfinished”, która zebrała pochlebne 
recenzje. Grupa ma na koncie również 
album koncertowy, nagrany w 2013 r. 
w Tatrze Wielkim w Poznaniu.

4te Quartet
To żeński kwartet smyczkowy, 

składający się z 4 pełnych energii, 
pasji i wdzięku studentek i absolwen-
tek Akademii Muzycznej w Poznaniu: 
skrzypaczki - Weronika Janik, Eweli-
na Osowska, altowiolistka – Karolina 
Ratajczak oraz wiolonczelistka – Ewa 
Leszczyńska. Grają muzykę klasyczną 
i rozrywkową. Jako kwartet zadebiuto-
wały w 2015 r. u boku Michała Szpaka, 
z którym reprezentowały Polskę na Eu-
rowizji 2016 w Sztokholmie. Dwukrotnie 
wystąpiły na Festiwalu Piosenki Polskiej 
w Opolu, a ostatnio na Festiwalu „TOP 
of The TOP” w Operze Leśnej w Sopocie.  
Lista artystów, z którymi występowały 
jest długa. Edyta Górniak, Ania Dąbrow-
ska, Leszek Możdżer, Grzegorz Turnau 
czy Kuba Badach - to niektórzy z nich. 
Pierwszy krążek nagrały półtora roku 
temu, wspierając Hospicjum Palium.

Koncert Galowy  - zdobądź bilet

Orkiestra Dęta Gminy  
Dopiewo i Mażoretki 
Gminy Dopiewo

Obydwie gminne formacje obchodzić 
będą w tym wyjątkowym dniu 5-lecie 
działalności, w związku z czym przy-
gotowują na „Koncert Galowy” specjal-
ny program.

Orkiestra Dęta Gminy Dopiewo 
i Mażoretki Gminy Dopiewo uświet-
niły artystycznie mnóstwo gminnych 
wydarzeń - rozrywkowych i oficjalnych. 
Koncertują w kraju i poza jego granica-
mi. Dwukrotnie reprezentowały Gminę 
Dopiewo i Polskę na międzynarodowych 
festiwalach orkiestr dętych w Czechach, 
spotykając się z bardzo dobrym przyję-
ciem wymagającej publicznosci. Tradycją 
stały się ich wspólne występy podczas 
Dni Gminy Dopiewo. Orkiestra od lat 
oprawia muzycznie obchody gminnych 
uroczystości (np. obchody zw. z Powsta-
niem Wielkopolskim) i przemarsze (np. 
podczas Gminnych Dożynek), gra na fi-
nałach WOŚP, daje koncerty kolęd w ko-
ściołach. Mażoretki oprawiały taneczne 
wiele zawodów sportowych i turniejów 
rangi ogólnopolskiej. 

Orkiestra łączy pokolenia i integruje. 
Gra w niej kilkudziesięciu młodszych 
i starszych mieszkanców z terenu całej 
Gminy Dopiewo. Działa przy Urzędzie 
Gminy Dopiewo. Kapelmistrzem jest 
Krzysztof Zaremba. 

Mażoretki Gminy Dopiewo to ponad 
20 dziewcząt, wykonujących układy ta-
neczne, nie tylko do muzyki orkiestro-
wej. Powstały z grupy cheerleaderek 
w dopiewskim Gimnazjum. Działają 

przy Szkole Podstawowej w Dopiewie. 
Opiekunką jest Joanna Czaplicka, a cho-
reografką Gabriela Drewniak. 

Adam Mendrala, 
Fot. Archiwa Artystów 

Graf. Michał Juskowiak

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
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Na drodze

Jedna osoba została przewieziona 
do szpitala po zderzeniu busa i auta 
osobowego w Dopiewie (9.08, godz. 
8:06). Dwa samochody zderzyły się 
w Zakrzewie na ul. Zakrzewskiej - w 
kierunku Lusowa – auto skręcające do 
„Żabki” zostało uderzone przez jadący 
prosto samochód (14.08). Wymuszenie 
pierwszeństwa było przyczyną innego 
wypadku, do jakiego doszło w Dąbrowie 
w okolicy drogi wojewódzkiej 307 i ul. 
Szkolnej (26.08, godz. 17:16).  W rowie 
wylądowało auto jadące drogą wojewódz-
ką 307 w kierunku Poznania - na wyso-
kości Sierosławia. Zwłoki jenota usunęli 
strażacy z ul. Poznańskiej na odcinku z 
Dąbrówki do Skórzewa - przejechał go 
samochód.  Zawiadomili Straż Gminną, 
która wezwała firmę utylizującą padlinę 
(31.08, godz. 23:13). Przy stacji paliw 
BP w Wysogotowie na ul. Bukowskiej 

zneutralizowali plamę oleju.
Do samozapłonu mazdy doszło na 

145 km autostrady A2 - w kierunku War-
szawy, na wysokości Cieśli. Ogień do-
szczętnie strawił auto (3.08, godz.19:33). 
Inne auto zapaliło się na A2 pod koniec 
miesiąca (28.08). 

Pożary

W sierpniu miały miejsce dwa duże 
pożary domów.

12 zastępów walczyło z płomieniami, 
które zajęły piętro domu w Dąbrówce 
na ul. Słonecznej. Po ugaszeniu ognia, 
trzeba było częściowo rozebrać budynek 
i dogasić pogorzelisko. Strażacy zabez-
pieczali wodą, przed ekspansją pożaru, 
budynki znajdujące się w sąsiedztwie. 
Poszkodowana została jedna osoba, 
którą przewieziono do szpitala (4.08, 
o godz. 14:30).

Z kolei 8 zastępów gasiło pożar pusto-
stanu w Więckowicach przy ul. Jeziornej. 
Spłonęło poddasze niezamieszkałego bu-
dynku (23.08). Niewyczyszczony komin 
po poprzednim sezonie był przyczyną 
pożaru sadzy domu w Sierosławiu. Po-
zostawiona sadza staje się tłusta i łatwo-
palna, dlatego warto wiosną pamiętać 
o wezwaniu kominiarza lub, jeśli tego 
nie zrobiliśmy, wyczyścić komin teraz, 
żeby uniknąć niebezpiecznych niespo-
dzianek, jak sezon grzewczy rozkręci 
się na dobre.

Pożar trawy na nasypie kolejowym 
w Dopiewcu na ul. Kolejowej był przy-
czyną interwencji strażaków. Za pomocą 
tłumic opanowali płomienie, a następ-
nie przelali pogorzelisko wodą (1.08, o 
godz.14:51). Płonąca trawa była powodem 
przyjazdu ogniowych do Konarzewa na 
ul. Szkolną (23.08)  i Skórzewa, gdzie 
palił się śmietnik na cmentarzu (20.08) 
i ściółka (26.08).

Balkon, rower, drzewa
Niezwykle medialny okazał się 

upadek dwojga nastolatków z balkonu 
domu w Konarzewie na ul. Bukowskiej. 
Dziewczyna zesłabła, a chłopak chciał jej 

pomóc – obydwoje stracili równowagę, a 
ponieważ balkon nie posiadał balustra-
dy zabezpieczającej. Do szpitala zabrał 
ich śmigłowiec Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego - strażacy zabezpiecza-
li jego lądowanie i start  (19.08, godz. 
10:55). również strażacy wezwani do 
Wysogotowa na ul. Wierzbową zajęli 
się zabezpieczeniem LPR, które zabrało 
chorego do szpitala.

Strażacy udzielili ponadto pomocy 
osobom, które straciły sterowność nad 
rowerem wodnym na jeziorze Niepru-
szewskim w Zborowie (5.08, o godz. 
17:03). Usunęli  też drzewo  powalone 
na budynek mieszkalny w Dopiewie na 
ul. Więckowskiej (7.08) i gałęzie drzewa 
zwisające nad jedną z posesji i liniami 
energetycznymi w Palędziu (30.08, godz. 
19:13). Ponadto zabezpieczali zabawę w 
Dopiewie (15.08) i festyn w Zakrzewie 
(26.08).

Owady
Znów padł rekord „owadzich” inter-

wencji. Aż 32x strażacy likwidowali ko-
kony os i szerszeni, w tym w: Palędziu (1, 
25, 30.08), Dopiewcu (3, 6 x2, 8, 13, 27 
x2.08), Dopiewie (4, 8 x2, 11, 27.08), Skó-
rzewie (4,14, 20, 21, 27.08), Drwęsie (4, 
5.08), Więckowicach (5, 7.08),Dąbrowie 
(6.08), Lisówkach (7, 27.08), Gołuskach 
(10 i 11.08), Konarzewie (8, 10, 13, 20, 
27 x4, 30 i 31.08), Trzcielinie (13.08), 
Dąbrówce (20, 24.08).

AM, współpraca: TŁ, WD, KP

Fot. Arch. OSP  
Palędzie i OSP Dopiewo

Kronika Ochotniczej Straży pożarnej
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Letni wypoczynek dobiega powoli 
końca. Dzieci po tym okresie często 
zapominają o podstawowych zasadach 
bezpieczeństwa i o zagrożeniach, które 
mogą napotkać każdego dnia. Szczególnie 
niebezpieczne sytuacje zdarzają się przy 
przekraczaniu jezdni, poruszaniu się po 
jezdni w przypadku braku chodnika lub 
pobocza i oczekiwania w wyznaczonych 
miejscach na przyjazd autobusów. 

Aby zapobiec nieszczęśliwym wy-
padkom w drodze do szkoły i ze szkoły, 

Bezpiecznie po wakacjach
apelujemy do rodziców i opiekunów o 
przypominaniu swoim dzieciom pod-
stawych zasad, których powinny zawsze 
przestrzegać, pozostając bez opieki do-
rosłych. 
Najważniejsze z nich to: 

- nie zbaczaj z wyznaczonej drogi 
do szkoły. 
- jeśli nie ma chodnika, idź pobo-
czem z lewej strony jezdni. 
- używaj elementów odblasko-
wych (bądź widoczny na drodze 
dla kierowców) 

- przez ulicę przechodź w miej-
scach wyznaczonych, zawsze na 
zielonym świetle. 
- jeśli jesteś zaczepiany przez 
nieznajomego, powiadom o tym 
niezwłocznie rodziców lub opie-
kunów. 
- nie przyjmuj od nieznajo-
mych żadnych prezentów w 
postaci słodyczy, zabawek, 
pieniędzy i nie wsiadaj do 
samochodów obcych ludzi.

Jacek Olejniczak,  
Komendant Straży Gminnej 

 

Statystyki  -sierpień
255 interwencje odnotowała Straż 

Gminna w ostatnim miesiącu wakacji. 
Najwięcej kontroli dotyczyło bezpie-
czeństwa przy placówkach oświatowych 
i obiektach komunalnych – 92 i porządku 
- 73 (w tym spalanie odpadów, nume-
ry porządkowe, kanalizacja). Za nimi, 
pod względem liczebnym, znalazły się w 
statystykach sierpniowych interwencje 
związane ze zwierzętami – 48 i kontrole 
ruchu drogowego –  42 (w tym dotyczące 
parkowania i zajęcia pasa drogowego).

Kronika Straży Gminnej                                               
Wybrane interwencje 
• 6.08.2018: Dąbrówka, ul. Mali-

nowa - dwa owczarki niemieckie 
biegające bez uwięzi. Psy wyłapa-
no, ustalono i ukarano mandatem 
właściciela psów.

• 11.08.2018: Skórzewo, ul. Szkolna 
– mężczyzna spożywający alkohol 
na placu zabaw, sprawcę ukarano 
mandatem.

• 22.08.2018: Dąbrowa, ul. Brzozowa 
– nieporządek na posesji, właściciela 
ukarano mandatem.

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 Pozna-
niu 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

• 23.08.2018: Dąbrówka, ul. Polna 
– spalanie materiałów zabronio-
nych w ognisku, sprawcę ukarano 
mandatem.

Tomasz Strugacz, Strażnik Gminny

Przed Szkołą Podstawową im. Jana 
Brzechwy w Dopiewie, 4 września br. 
nastąpiło oficjalne otwarcie przejścia 
dla pieszych „Zebra Zbyszek”. Innego 
od zwykłej zebry, czyli standardowych 
pasów.  Pojawiła się postać zebry, której 
obecność ma zwiększyć bezpieczeństwo 
dzieci idących do szkoły. Nie może być 
inaczej, skoro Zbyszek jest pozytywnym 
bohaterem, który dodatkowo uczy, docie-
ra do świadomości dzieci, ich rodziców 
i kierowców

W otwarciu uczestniczyli uczniowie 
z najmłodszych klas, nauczyciele, 
dyrekcja szkoły, przedstawiciele 
samorządu powiatowego i przedstawiciele 
Autostrady Wielkopolskiej. 

Wybraliśmy 4 szkoły wiejskie z terenu 
Powiatu Poznańskiego 2 w Gminie Buk 
i 2 w Gminie Dopiewo – w Dopiewie i 
Dąbrowie, przy których realizujemy bez-
pieczne przejścia dla uczniów - mówi To-
masz Łubiński Wicestarosta Poznański. 

- Zebra Zbyszek zwraca uwagę dzie-
ci na 2 podstawowe zachowania przed 
wejściem na jezdnię. Muszą się zatrzy-
mać i rozejrzeć na boki, sprawdzając 
czy kierowca widząc dzieci stojące przed 
pasami zatrzyma się - opowiada mama 
10 letniej Zuzanny.

- Rodzice dostrzegają zagrożenie na 
drodze, którą dziecko pokonuje z domu 
do szkoły. –  Chcemy, by dzieci czuły 

Zebra Zbyszek się bezpieczne na drodze z i do szkoły, 
a rodzice nie martwili się o  pociechy – 
mówi Zofia Kwiatkowska z Autostrady 
Wielkopolskiej.

Zebra Zbyszek jest przewodnikiem. 
Dzieci dowiadują się od niej o podsta-
wowych zasadach bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym.  Zebra  odkrywa 
przed nimi, jak bezpiecznie poruszać 
się wzdłuż jezdni, jak korzystać z pa-
sów na jezdni, jak ważne jest noszenie 
elementów odblaskowych po zmroku, 
dlaczego foteliki są ważne i nie można 
zastępować ich podkładkami. 

Jak podaje Komisja Europejska, 
w krajach UE rocznie ginie średnio 600 
dzieci w wieku do 14 lat, co stanowi 2,4% 
wszystkich ofiar śmiertelnych wypad-
ków drogowych. Jednym z elementów, 
który może poprawić te statystyki jest 
edukacja dzieci.

Tekst i fot. Beata Spychała

bezpieczeństwo
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Maja Włoszczowska i Bartosz Hu-
zarski są ambasadorami ogólnopolskiej 
kampanii „150 centymetrów”. Ci uty-
tułowani kolarze wspierają kampanię 
społeczną, będącą częścią projektu 
„Teraz rower”. Celem jej jest poprawa 
bezpieczeństwa dla rowerzystów na pol-
skich drogach, a także relacji między 
kierowcami i rowerzystami.  Aż 62% 
rowerzystów nie czuje się bezpiecznie na 
ulicy. 89% obawia się niebezpiecznych 
zachowań ze strony kierowców samo-
chodów. 87% rowerzystów odczuwa 
strach lub niepokój, gdy samochód nie-
dotrzymuje odpowiedniej odległości. To 
więcej niż nadmierna prędkość (59,6%)  
i zajeżdżanie drogi (56,4%). 

O ile kierowcę „chroni” na drodze 
maska samochodu, o tyle rowerzysta 
pozostaje bez jakiejkolwiek „warstwy 
ochronnej”. W wypadkach drogowych 
ginie lub zostaje okaleczonych każde-

150 centymetrów !
go roku mnóstwo rowerzystów, a prze-
cież, zgodnie z prawem, są oni tak samo 
pełnoprawnymi użytkownikami ruchu 
drogowego, jak kierowcy samochodów. 

Akcja promuje też wzajemne zro-
zumienie i szacunek obu grup. Kultu-
ra korzystania z drogi i przepisy ruchu 
drogowego obowiązują obydwie strony.  

O tym powinniśmy pamiętać zawsze, bez 
względu na to, czy siedzimy wygodnie  
w fotelu auta, czy na siodełku rowero-
wym.

Do zapamiętania: Kierowca, mi-
jając rowerzystę, powinien zacho-
wać bezpieczny odstęp, wynoszący 
nie mniej niż 1,5 metra.

AM

Graf. Kampania 150 centymetrów

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 wspólnie 
wykonaliśmy rekord jednorazowo prze-
kazując potrzebującym ponad 21 litrów 
krwi. Serdecznie dziękuję i gratuluję 
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 jed-
norazowe oddanie 450 ml krwi. Na mo-
bilne akcje na terenie całej Wielkopolski 
wyjeżdżają 4 autokarowe ambulanse. W 
autobusie można oddać krew, jak również 
zapisać się do Banku Dawców 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
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organizowana jest donacja, a sym-
patyczny personel medyczny za pomo-
cą 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 

Fundacja Wspierania Rozwoju Małe-
go Dziecka „Cali Mali” zaprasza na DAR-
MOWĄ TERAPIĘ dzieci z orzeczeniem 

Darmowa terapia dla dzieci
o niepełnosprawności, w szczególności 
do 3 roku życia - także z terenu Gminy 
Dopiewo. Terapia odbywać się będzie  w 
ramach projektu „Terapia indywidualna 
i grupowa dla dzieci z niepełnospraw-
nością z województwa wielkopolskiego”. 
Zapytania prosimy kierować e-mailem: 
biuro@calimali.pl . 

Projekt jest współfinansowany ze 
środków Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
będących w dyspozycji Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego w 2018 r. 

Maria Szyfter,  
Członek Zarządu  

Fundacji „Cali Mali”, logopeda,  
pedagog specjalny i kognitywista

Świadomie ćwiczę, zdrowo jem, 
wiem że żyję! 

Fundacja Body Architect stworzył 
projekt z myślą o mamach z Gminy Do-
piewo, które ze względu na obowiązek 
opieki i wychowania dzieci, nie mogą 
podjąć aktywności ruchowej.  

Udział jest bezpłatny. Warunkiem 
uczestnictwa jest urodzenie dziecka w 
ostatnich 3 latach. Istotna jest też go-
towość na systematyczny trening pod 
okiem profesjonalnego trenera. Dzieci 
mają w tym czasie zapewnioną opiekę. 
Odzyskanie kondycji, sprawności oraz 
poprawa dobrostanu psychicznego i 
powrót do aktywnego życia - to cele 
nadrzędne.

Zostały jeszcze wolne miejsca. Za-
pisy: kontakt@bodyarchitect.pl  / tel. 
506 092 676. Fundacja Body Architect 
czeka na zgłoszenia do 21.09.2018 r. Start: 
1.10.2018 r. Miejsce zajęć: Szkoła pod-
stawowa nr 2 w Skórzewie.

Jak odzyskać dawną sylwetkę, 
być zdrową i jednocześnie zajmo-
wać się dzieckiem?

W wywiadzie przeprowadzonym z 
mamami, położną i pielęgniarką środo-
wiskową jednoznacznie wynika, że naj-
większą trudnością w dojściu do dawnej 
kondycji fizycznej u młodych mam jest 
brak czasu. Wynika on z konieczności 

Projekt FIT MAMA
opieki nad dzieckiem, prowadzeniem 
domu i braku motywacji. Wiele kobiet 
chce sprawdzić się jak na lepiej w roli 
matki, a do tego czuć się atrakcyjnie. 
Deficyt czasu dla siebie powoduje u nich: 
• wzrost frustracji, 
• obniżenie nastroju, 
• spadek samooceny i pewności sie-

bie, a także
• spadek zadowolenia z rodzicielstwa. 

Kilogramów, które przybyły w trakcie 
ciąży, jest niewspółmiernie dużo w sto-
sunku do rzeczywistej wagi płodu, wraz 
z łożyskiem i płynami owodniowymi. 
Chcemy to zmienić!

Jak?
Zostaną stworzone 3 grupy 6-osobo-

we, angażujące 18 pań do podejmowania 
aktywności fizycznej we wczesnym macie-
rzyństwie. Będą brały udział w zajęciach 
pod okiem trenera personalnego. W tym 
czasie, w sali obok, ich dziećmi będą 
opiekować się wolontariusze, by przez 50 
minut mogły skupić się na ćwiczeniach.

Podczas zajęć zostaną zmierzone: 
szybkość, siła, wytrzymałość, gibkość, 
równowaga, waga, obwód tali, bioder, 
ud, ramion. Wyniki będą monitorowane. 
Badanie ma pomóc w ustaleniu schematu 
działania - odpowiedniego dla popra-
wy wyników każdej z ćwiczących mam. 

Przygotowany zostanie plan treningowy 
pomocny do osiągnięcia zamierzonych 
rezultatów. 

Zajęcia będą prowadzone według 
schematu:

5-minutowa rozgrzewka 
To przyzwyczajenie organizmu do 

podjęcia aktywności ruchowej.
część główna 
Grupa będzie wykonywała ćwiczenia 

w określonym tempie i z przystosowanym 
indywidualnie obciążeniem w obwodach 
stacyjnych. Obwód stacyjny będzie się 
składał z 6 stacji. Na każdej stacji każ-
da z pań będzie wykonywała ćwiczenie 
przez 30 sekund. Następnie otrzyma 10 
sekund na przejście do kolejnej stacji, 
by znowu zmierzyć się z zadaniem. Po 
2-3-minutowej przerwie, obwód rozpocz-
nie się na nowo. Stacje ułożone są tak, by 
równomiernie aktywizować wszystkie 
grupy mięśni. Liczba obwodów podczas 

wrzesień 2018 19



informacje gminne

jednej sesji treningowej wyniesie od 4 
do 6. Obciążenia na stacjach zostaną tak 
ustawione, by do każdej z pań dostoso-
wać odpowiednie obciążenie. Pomiary 
będą rejestrowane, by móc wytworzyć 
tzw. progres treningowy niezbędny w 
poprawie sylwetki i wyników. 

10-minutowe rozciąganie - roz-
ciągnięcie wszystkich partii mięśniowych 
zaangażowanych w jednostkę treningo-
wą. Zwiększa swobodę i płynność ruchów 
a także zmniejsza napięcie mięśniowe.

Całość treningu 40- 50 minut. Podej-
mowanie aktywności ruchowej każdej 
z grup 2x w tygodniu. Dodatkowo raz 
w miesiącu dla każdej z grup odbędą 
się wykłady dietetyczne i zajęcia z psy-
chologiem.

Co chcemy osiągnąć?
1. Poprawę zdrowia i ogólnej spraw-

ności fizycznej.
2. Wzrost dobrostanu psychicznego 

kobiet.

3. Wzrost poczucia własnej wartości 
oraz sprawczości.

4. Naturalne grupy wsparcia młodych 
mam.

5. Zwiększenie wiedzy odnośnie ży-
wienia.

Projekt ma formę nieodpłatną dla 
beneficjentek. 

Bartosz Rzejak,  
Prezes Fundacji Body Architekt

80 członków Stowarzyszenia Na 
Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Pro-
myk”  wzięło udział w tygodniowym tur-
nusie zdrowotnym w Darłówku. Przede 
wszystkim uczestnicy WTZ „Promyk” z 
Otusza i Konarzewa, wraz z rodzicami 
i opiekunami.

Podróż do nadmorskiego Ośrodka Re-
habilitacyjnego „Piramida I” przebiegała 
bardzo sprawnie. Spod konarzewskiego 
„Promyka”  wyjechaliśmy wczesnym ran-
kiem, w piątek 27 lipca 2018 r. Oprócz 
przystanków na rozprostowanie kości, 
nie było żadnych nieprzewidzianych 
postojów. Po kilkugodzinnej podróży 
szczęśliwi dotarliśmy na miejsce. Tego 
samego dnia, po rozpakowaniu bagaży, 
wyruszyliśmy na spacer, by rozejrzeć się 

Promyk w Piramidzie
po okolicy i przywitać z morzem. Przy 
recepcji wszyscy dostaliśmy kartę uczest-
nictwa, z którą w niedzielę musieliśmy 
się wybrać do lekarza na wyznaczoną na 
niej godzinę. Każdy uczestnik 7-dniowe-
go turnusu miał jeden zabieg dziennie. 
Wśród zabiegów były między innymi: 
masaże na fotelu masującym i na macie, 
solux i gimnastyka na przyrządach. W 
sobotę 28 lipca mieliśmy powitalnego 
grilla. Od poniedziałku do czwartku, 
oprócz spacerów w małych grupkach, 
mieliśmy okazję uczestniczyć w różnych 
zajęciach i zabiegach organizowanych 

Metoda palenia od góry
Palę w piecu tą metodą 8 lat. Dzięki 

temu nie kopcę, dopalając spaliny. Dym 
to kaloryczna część paliwa. Palenie od 
góry popiera Krajowa Izba Kominiarzy. 

Ministerstwo Środowiska po raz pierwszy 
zaleciło ją w poradniku “Czyste ciepło 
w moim domu ze spalania paliw stałych” 
(2017 r.).

Na czym to polega?
Węglowy wsad rozpala się drew-

nianymi szczapami i kulkami papieru 
„od góry”. Zostawiamy dolne drzwiczki 
lekko otwarte, wywołując ciąg powietrza. 
Powietrze przedostaje się spod rusztu 
ku górze. Żar schodzi ku dołowi - z rów-

ną łatwością, jak w paleniu „od 
dołu” i wędruje ku górze. Dym, 
wydostający się z warstwy zim-
nego jeszcze opału, przechodzi 
przez żar i ulega całkowitemu 
spaleniu. Do komina lecą niemal 
przezroczyste spaliny.  

Gdy węgiel rozżarzy się 
na górze, przymyka się dolne 
drzwiczki, zostawiając ich szcze-
liny wentylacyjne otwarte. Jeśli 
piec nie ma szczelin w drzwicz-
kach, należy zmniejszyć dopływ 
powietrza od dołu. Drzwiczki po-
winny być uchylone na 1–2mm 
i zabezpieczone przed zatrzaśnię-
ciem. Potem zamykamy dopływ 
powietrza przez górne drzwiczki.

Mariola Marecka Chudak

przez ośrodek. Ponadto zorganizowano 
dla nas 2 imprezy: 31 lipca mieliśmy 
biesiadę, a 1 sierpnia dyskotekę.

Wspomnienia z pobytu w Piramidzie 
nad Bałtykiem na długi czas pozostaną 
w naszej pamięci.

Aleksandra Tonder,  
Uczestniczka WTZ „Promyk” 

fot. Archiwum Stowa-
rzyszenie „Promyk”
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Poniżej kontynuacja spisu mieszkań-
ców Naszej Gminy poległych na frontach 
I wojny światowej.

- Wincent Gucia, ur. w Bukowcu k. 
Nowego Tomyśla 27 października 1897 
r., syn Stanisława i Julianny Klorek. 
Zamieszkiwał w Konarzewie. Zginął 
pod Pochapell (Flandria) 26 lipca 1917 
r. Służył w 11. Kompanii 455. Regimentu 
Piechoty.

- Jan Książkowski (Księszkow-
ski), ur. Bonikowo k. Kościana 27 sierp-
nia 1896 r., syn Franciszka (ur. 1866 r.)  
i Jadwigi Malinowskiej (ur. 1868 r.). Wnuk 
Konstantego Księszkowskiego i Barbary 
Kabulak oraz Jerzego Malinowskiego  
i Marianny Szablewskiej. Zamieszki-
wał w Dopiewcu. Zginął pod Meteren 
k. Bailleul (Francja) 19 czerwca 1918 r. 
Służył w 10. Kompanii 269 Regimentu 
Piechoty. 

- Wawrzyniec Ratajczak, ur.  
w Otuszu 15 lipca 1896 r., syn Marcina. 
Zamieszkiwał w Podłozinach. Zmarł w 
Lazarecie nr 20 w Mennvret 4 paździer-
nika 1918 r.. Służył w 130. Kompanii 
135. Regimentu Piechoty.

- Antoni Kaluschke, ur. w Ko-
ścianie 14 grudnia 1897 r., syn kance-
larzysty Franciszka i Marii Miśkiewicz. 
Zamieszkiwał w Konarzewie. Zginął pod 
Saultain k. Kleminner 31 października 
1918 r. Służył w 2. Baterii Artylerii Po-
lowej 1004. Regimentu.

- Andrzej Lemański, ur. w Do-
piewie 27 listopada 1880 r., syn Karola 
(ur. 1851 r.) i Łucji Styperek (ur. 1858 r.). 
Wnuk Augusta Lemańskiego i Apoloni 
Hausler oraz Jakuba Styperek i Cecy-
lii Czekalskiej. Z zawodu murarz. Mąż 
Marii Szwedek, urodzonej w Ceradzu 
Kościelnym 27 listopada 1877 roku, córki 
Wawrzyńca i Jadwigi Kośmider – ślub  
w Konarzewie 7 października 1905 roku. 
Zamieszkiwali w Dopiewie. Posiadali 
dzieci: Pelagię (ur. 1906 r.) i Jana (ur. 
1908 r.). Zmarł w niewoli rosyjskiej  
w obozie jenieckim w Saratowie w lip-
cu 1918 r. (na tyfus i biegunkę). Służył  

w 10 Kompanii 381. Pułku Piechoty, po-
przednio w 2. Kompanii 4. Batalionu 
Zapasowego, 19. Pułku Piechoty.

- Stanisław Wzientkowiak 
(Wziętkowiak), ur. w Maksymilia-
nowie 30 kwietnia 1885 r., syn Jana 
(ur. 1849 r.) i Ewy Derda (ur. 1855 r.). 
Wnuk Urbana Wziętkowskiego i Kata-
rzyny oraz Marcina Derdy i Marianny 
Konieczka. Mąż Marcjanny Trenner, 
zamieszkiwali w Dopiewie.  Zmarł 31 
października 1918 r. w Lazarecie polo-
wym nr 383 pod Baveginn. Służył w 20 
Regimencie Piechoty.

- Walenty Palacz, urodzony   
w Konarzewie 12 lutego 1883 r., syn 
Józefa (ur. 1830 r.) i Jadwigi Białas 
(ur. 1856 r.). Wnuk Andrzeja Palacz  
i Jadwigi Antkowiak oraz Mikołaja Białas 
i Marianny Kaczmarek. Mąż Marianny 
Trawińskiej, urodzonej w Dopiewie 14 
lipca 1881 r., córką Jana i Józefy Łuka-
sik – ślub w Konarzewie 25 maja 1907 
r. Zamieszkiwali w Dopiewie. Zmarł w 
I Lazarecie w Marburgu 12 listopada 
1918 r. (na grypę). Służył w 2. Kompanii 
173. Pułku Piechoty.   

- Władysław Tomkowiak, ur.  
w Fabianowie 26 marca 1894 r., syn Lu-
dwika (ur. 1869 r.), piekarza i Tekli Rejek 
(ur. 1868 r.). Wnuk Piotra Tomkowiaka 
i Marianny Glazer oraz Kaspra Rejek  
i Agnieszki Klecz. Piekarz, zamieszkały 
w Dopiewie. Zmarł w szpitalu w Mont-
ferrand (Francja) 27 września 1918 r. 
Służył w 6. Kompanii 37. Pułku Piechoty.

- Franciszek Minta, ur. w Boża-
ninie (powiat krotoszyński) 28 grudnia 
1887 r., syn Stanisława (ur. ok. 1830 r.)  
i Ireny Pietrzyńskiej (I v. Adamskiej, 
ur. ok. 1843 r.). Wnuk Marcina Minty 
i Marianny Nowak oraz Michała Pie-
trzyńskiego i Aleksandry Ogrodowskiej. 
Zamieszkały w Dopiewie, mąż Marianny 
Perek (ślub w 1902 r.), z zawodu krawiec. 
Zmarł w lazarecie we Francji 18 września 
1918 r., w skutek ciężkiego zranienia. 
Służył w 10. Kompanii, 47. Pułku Piechoty 

- Franciszek Kaczmarek, ur.  
w Wielkiej Wsi (powiat grodziski) 7 paź-
dziernika 1893 r. Mieszkał w Konarzewie. 
Zmarł, na wskutek zranienia granatem 9 
maja 1918 r. Służył w 11. Kompanii 253. 
Rezerwowego Pułku Piechoty.

- Antoni Napierała, ur. w Więcko-
wicach 6 stycznia 1891 r., syn Mikołaja 
(ur. 1857 r.) i Anny Klary (ur. 1859 r.). 
Wnuk Józefa Napierały i Katarzyny Ma-
tuszak oraz Łukasza Klary i Małgorzaty 
Nastarańskiej (Mikołajczak). Zamiesz-
kiwał w Dopiewie. Zmarł w Lazarecie nr 
570 pod Mont Notre Dame 13 czerwca 
1918 r. Służył w 8. Kompanii 40 Regi-
mentu Strzelców.

- Ignacy Maschak (Maszak), ur. 
Allenhof 16 lipca 1894 r., syn Jana i Ka-
tarzyny Klementowskiej. Zamieszkiwał 
w Głuchowie. Zginął pod Lille (Francja) 
26 maja 1918 r. Służył w 4. Kompanii 8. 
Regimentu Piechoty.

- Przybecki Kazimierz, ur.  
w Konarzewie 21 lutego 1898 r, syn Jó-
zefa (ur. 1849) i Małgorzaty Gawronek 
(ur. 1852). Wnuk Michała Przybeckiego 
i Józefy Żarczyk oraz Jakuba Gawronek 
i Marcjanny Szajkowskiej. Zamieszki-
wał w Konarzewie. Zginął pod Itanco-
urt (Francja) 16 kwietnia 1917 r. Służył  
w 1. Kompanii 454. Regimentu Piechoty.

- Stanisław Targoszyński, ur. 
Tomaszewo 20 listopada 1892 r., syn 
Jana (ur. 1854 r.) i Józefy Fajkowskiej 
(ur. 1857 r.). Wnuk Antoniego Targoszyń-
skiego i Magdaleny Hom oraz Konstan-
tego Fajkowskiego i Marianny Szcześko. 
Zamieszkiwał w Chomęcicach. Zginął 
pod Maashohen (Francja) 27 czerwca 
1916 r. Służył w 12. Kompanii 154 Re-
gimentu Piechoty.

- Wawrzyniec Matuszak, ur.  
w Swadzimiu 27 lipca 1886 r., syn Pio-
tra (ur. 1863 r.) i Zofii Gorzejewskiej 
(ur. 1862 r.). Wnuk Jakuba Matuszak i 
Magdaleny Żytkowiak oraz Stanisława 
Gorzejewskiego i Anny Schreibvogel. Mąż 
Marianny Jaszkiewicz, zamieszkiwali  
w Dopiewcu. Zginął pod Verdun 21 maja 
1916 r. Służył w 6. Kompanii 206. Regi-
mentu Piechoty.

- Władysław Rzeszczak, ur.  
w Otuszu 27 maja 1895 r., syn Fran-
ciszka (ur. 1867 r.) i Stanisławy Kozber 
(ur. 1874 r.). Wnuk Wojciecha Rzeszczak 
i Karoliny Baugarth oraz Jana Kozber 
i Józefiny Adamczak. Zamieszkiwał  
w Trzcielinie. Zginął pod Katharinenhof 
(koło Rygi) 17 lipca 1916 r. Służył w 3. 
Regimencie.

- Ignacy Sołtysiak, ur. w Głuchowie 
19 stycznia 1892 r., syn Ignacego (ur. 1847 
r.) i Józefy Anioła (ur. 1864 r.). Wnuk 
Walentego Sołtysiak i Marianny Świątec-
kiej oraz Wojciecha Anioła i Katarzyny 
Bartkowiak. Zamieszkiwał w Głuchowie. 
Zginął pod Verdun 23 czerwca 1916 r. 
Służył w 71. Regimencie Piechoty.

- Wojciech Golak, ur. w Gołuskach 
2 kwietnia 1887 r., syn Józefa (ur. 1856 r.)  
i Agnieszki Czarneckiej (ur. 1863 r.). 
Wnuk Kazimierza Golak i Marian-
ny Grabiak oraz Józefa Czarneckiego  
i Marianny Dobieżyńskiej. Zamieszkiwał  
w Gołuskach. Zginął pod Schtshara Ser-
wetsch (rzeki na Białorusi) 3 sierpnia 
1916 r. Służył w 2. Kompanii 6. Regi-
mentu Piechoty.

- Stanisław Skrzypczak, ur.  
w Trzcielinie 17 sierpnia 1892 r., syn 
Antoniego (ur. 1867 r.) i Petroneli Maik 

Mieszkańcy Gminy Dopiewo 
polegli na frontach I wojny światowej (część 4.)

historia
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Wykaz partnerów i więcej 
informacji: 

dopiewo.pl

(ur. 1868 r.). Wnuk Marcina Skrzypczak 
i Barbary Sierokiej oraz Andrzeja Maik 
i Jadwigi Pośpiesznej. Zamieszkiwał w 
Mirosławkach. Zginął pod Louvemont 
(Francja) 2 sierpnia 1816 r. Służył w 53. 
Regimencie Piechoty. 

- Stanisław Maj, ur. w Konarzewie 6 
kwietnia 1894 r., syn Wojciecha (ur. 1845 
r.) i Michaliny Cerba (ur. 1870 r.). Wnuk 
Wojciecha Maja i Otylii Szoberczonki 
oraz Jana Cerba i Marianny Ławniczak. 
Zamieszkiwał w Konarzewie. Zmarł  
w Lazarecie polowym nr 7, dnia 24 sierp-
nia 1916 r. na wskutek ran odniesionych 
w bitwie pod Niewieryszkami (Litwa). 
Służył w 2. Kompanii 375 Regimentu 
Piechoty. 

- Andrzej Dziwak, ur. w Zamy-
słowie 10 listopada 1896 r., syn Piotra 
(ur. 1873 r.) i Marianny Kurowskiej (ur. 
1864 r. I v. Michalskiej). Wnuk Piotra 
Dziwaka i Agnieszki Brzezińskiej oraz 
Jana Kurowskiego i Barbary Jankowskiej. 
Zamieszkiwał w Chomęcicach. Zginął 
pod Starą Olszyną ( w Karpatach) 17 
sierpnia 1916 r. Służył w 4. Kompanii 
1. Regimentu Grenadierów.

- Józef Rybarczyk, ur. w Krąplewie 
17 marca 1894 r., syn Antoniego (ur. 1849 
r.) i Marcjanny Frankowskiej (ur. 1850 
r.). Wnuk Marcina Rybarczyka i Heleny 
Kleszczka oraz Kazimierza Frankowskie-
go i Wiktorii Oczkowskiej. Zamieszkiwał 
w Dopiewie. Zginął pod Sevre (Franja) 
24 października 1816 r. Służył w 1. Kom-
panii 117. Regimentu Piechoty.

- Bronisław Nowakowski, ur.  
w Krzyżownikach 19 października 1893 
r., syn Stefana (ur. 1859 r.) i Antoniny 
Ostrowskiej (ur. 1861 r.). Wnuk Wojciecha 
Nowakowskiego i Marianny Nowotnej 
oraz Rocha Ostrowskiego i Katarzyny 
Nowaczyk. Zamieszkiwał w Głuchowie. 
Zginął pod Kukul (Karpaty) 13 sierpnia 
1918 r. Służył w 9. Kompanii 157. Regi-
mentu Piechoty. 

- Franciszek Lechmann (Leh-
mann), ur. w Ceradzu Kościelnym 3 
października 1895 r., syn Walentego (ur. 
1872 r.) i Agnieszki Bąkowskiej (ur. 1870 
r.). Wnuk Józefa Lehmann i Marianny 
Piszczyńskiej oraz Michała Bąkowskie-
go i Katarzyny Kośmider. Zamieszkiwał  
w Więckowicach. Zginął pod Vinny (Fran-
cja) 8 października 1915 r.. Służył w 5. 
Kompanii 2. Regimentu Grenadierów. 

- Kazimierz Budzisz, ur. w Do-
piewie 9 lutego 1876 r., syn Andrzeja 
(ur. 1837 r.) i Agnieszki Kubackiej (ur. 
1838 r.). Był dwukrotnie żonaty, po raz 
pierwszy z Katarzyna Skorlińską, ur.  
w Więckowicach 3 marca1874 r., cór-
ką Michała i Antoniny Napierała – ślub  
w Konarzewie 4 lutego 1899 r.. Katarzyna 
zmarła w Dopiewie 27 kwietnia 1907 
r.. Posiadali dzieci: Adama Francisz-
ka (1899-1899),  Adama (1900-1900), 
Piotra (ur. 1902 r.), Mariannę (ur. 1903 
r.), Stanisława (1906-1906). Drugi ślub 
13 lipca 1907 r. w Konarzewie z  Zofia 

Wiśniewską, urodzoną w Dopiewcu 11 
maja 1870 r., córką Stanisława i Jadwigi 
Tomelka. Posiadali syna Michała (ur. 
1908 r.), zamieszkiwali w Dopiewie, 
później w Pokrzywnicy. Zginął pod 
Suchodołami 20  lipca 1915 r.. Służył 
w 7. Kompanii 46 Regimentu Piechoty.

- Andrzej Łukaszyk, ur. w Otuszu 
w 1887 r., syn Michała i Rozalii Kośmi-
der. Mąż Weroniki Lechniak, ur. w Do-
piewcu 29 grudnia 1885 r., córki Józefa 
i Józefy Garczyńskiej. Zamieszkiwali w 
Więckowicach. Zginął pod Kamion 20 
grudnia 1915 r. Służył w 2.  Kompanii 
226. Regimentu Piechoty.

- Andrzej Paul, ur. w Więcko-
wicach w 1897 r., syn Józefa (ur. 1875 
r.) i Magdaleny Bąkowskiej (ur. 1873 
r.). Wnuk Marcina Paula i Marianny 
Michalskiej oraz Pawła Bąkowskiego  
i Katarzyny Malickiej. Zamieszkiwał  
w Więckowicach. Zmarł w Lazarecie Po-
lowym nr 2 w Kupiczewie (Ukraina) 25 
października 1916 r. Służył w 7. Kompanii 
7. Regimentu Piechoty.

- Jakub Woźny, ur. w Ceradzu Dol-
nym 16 lipca 1882 r., syn Wawrzyńca  
i Józefy Nowak. Mąż Wiktorii Buszczak, 
ur. w Ceradzu Kościelnym 16 kwietnia 
1885 r., córki Wojciecha i Katarzyny No-
wickiej – ślub w USC Sierosław 3 lipca 
1908 r. Posiadali dzieci: Franciszka 
(ur. 1909 r.), Władysława (ur. 1910 r.)  
i Stanisława (ur. 1912 r.). Zamieszkiwali  
w Drwęsie. Zginął pod Irkuckiem 3 
marca 1915 r. Służył w 11. Kompanii 
37. Regimentu Piechoty.

- Kazimierz Gryska, ur. w Ko-
narzewie w 1882 r., syn Walentego (ur. 
1823 r.) i Marianny Wachowiak I v. No-
wak (ur. 1842 r.). Wnuk Macieja Gryska  
i Franciszki Szczepaniak oraz Anto-
niego Wachowiaka i Marianny Anioła. 
Mąż Jadwigi Czyż (I v. Bazarnik), córką 
Franciszka i Magdaleny Wachowiak, ur.  
w Chomęcicach 16 października 1880 r. – 
ślub w Więckowicach 22 sierpnia 1910 r. 
Posiadali dzieci: Władysławę (ur. 1911 r.) 
i Franciszka (ur. 1912 r.). Zamieszkiwali 
w Więckowicach. Zginął pod Sękowem 
2 maja 1915 r. Służył w 2. Kompanii 46. 
Regimentu Piechoty.   

- Stanisław Słabolepszy, ur.  
w Żegowie (k. Grodziska Wlkp.) 1898 
r., syn Antoniego i Marianny Schober. 
Zamieszkiwał w Więckowicach. Zginął 
pod Itancourt (Francja) 5 kwietnia 1917 
r. Służył w 454. Regimencie Piechoty.

- Józef Wieczorek, ur. w Więc-
kowicach 11 stycznia 1896 r., syn  Ka-
tarzyny Wieczorek. Zamieszkiwał  
w Więckowicach. Zmarł w Lazarecie nr 
12 w Poznaniu 9 kwietnia 1917 r. Służył 
w  7. Regimencie Piechoty.

- Antoni Rochowiak, ur. w Więc-
kowicach 6 stycznia 1898 r., syn Stefana 
(ur. 1864) i Marianny Tunder (ur. 1873 
r.). Zmarł w Lazarecie Polowym nr 383 
w Thouron (Francja)  1 września 1917 
r. Służył w 2. Kompanii 46 Regimentu 
Piechoty.

- Walenty Lechmann (Leh-
mann), ur. w Ceradzu Kościelnym 
23 stycznia 1893 r., syn Walentego 
(ur. 1872 r.) i Agnieszki Bąkowskiej 
(ur. 1870 r.). Wnuk Józefa Lehmann i 
Marianny Piszczyńskiej oraz Michała 
Bąkowskiego i Katarzyny Kośmider. Za-
mieszkiwał w Więckowicach. Zginął pod 
Flabas (Francja) 6 grudnia 1917 r. Służył   
w 92. Batalionie.

- Antoni Stójczyk, ur. w Sierosła-
wiu 9 czerwca 1897 r., syn Stanisława 
(ur. 1874 r.) i Antoniny Kwiatkowskiej 
(ur. 1873 r.). Wnuk Ludwika Stójczyk 
i Marianny Pawłowskiej oraz Marcina 
Kwiatkowskiego i Karoliny Sobała. Za-
mieszkiwał w Pokrzywnicy. Zginął pod 
Vrigny (Francja) 23 grudnia 1917 r. Służył 
w 11. Kompanii 465 Regimentu Piechoty.

- Stanisław Frankowski, ur.  
w Więckowicach 17 kwietnia 1896 r., 
syn Stefana (ur. 1841 r.) i Józefy Jago-
dzińskiej (ur. 1864 r.). Wnuk Michała 
Frankowskiego i Franciszki Puk oraz 
Stanisława Jagodzińskiego i Antoniny 
Ostrowskiej. Zamieszkiwał w Więcko-
wicach. Zginął pod Boursies (Francja) 
21 marca 1918 r. służył w 2. Kompanii 
58 Regimentu Piechoty.

- Walenty Jaśkowiak, ur. w Więc-
kowicach 3 lutego 1886 r., syn Józefa 
(ur. 1848 r.) i Elżbiety Bazarnik (ur. 
1855 r.). Wnuk Andrzeja Jaśkowiaka  
i Salomei Nowak oraz Szymona Bazar-
nik i Anastazji Nowak. Zamieszkiwał 
w Więckowicach. Zginął pod Münster  
(Niemcy) 14 marca 1915 r. Służył w 75. 
Regimencie Piechoty.

- Franciszek Ciszewski, ur. w Ru-
mianku 24 sierpnia 1898 r., syn Andrzeja 
(ur. 1857 r.) i Marianny Stachowiak (ur. 
1858 r.). Wnuk Walentego Ciszewskie-
go i Marianny Czeszak oraz Marcina 
Stachowiaka i Franciszki Małeckiej. 
Zamieszkiwał w Więckowicach. Zginął 
pod Bouzateux k. Merville (Francja) 27 
kwietnia 1918 r. Służył w 7. Kompanii 
454 Regimentu Piechoty. 

Cześć ich pamięci

dr Piotr Dziembowski 
fot. Arch. P. Dziembowskiego
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Łanie przyglądają się potyczce byków

Wrzesień najczęściej kojarzy nam się 
z końcem wakacji i powrotem do szkoły. 
Jest chłodniej. Poranki często witają nas 
zroszoną trawą i gęstą mgłą. Dni robią 
się coraz krótsze a noce… noce pełne 
są dźwięków, od których włos jeży się 
na głowie. Od zapadnięcia zmroku aż 
po wschód słońca las należy do jeleni. 
We wrześniu bowiem jelenie odbywają 
swe gody. 

Rozpoczyna się rykowisko. Samce, 
zwane bykami, toczą zacięte boje, mierzą 
się między sobą i ustalają hierarchię w 
stadzie. Zwycięzca jest tylko jeden i to 
on będzie romansował z łaniami. Im 
większe ma byk poroże, tym więcej ma 
wiosen za sobą. Wraz z wiekiem nabiera 
też doświadczenia, siły i łatwiej mu o 
wygraną. Niektóre walki trwają po kilka-
naście minut, w czasie których z całych 
sił oba byki sczepione porożem próbują 
z całych sił przepchnąć jeden drugiego. 
Czasem, nie mogąc się odczepić, giną 
oba z wyczerpania. Najczęściej jednak 
wygrany obwieszcza rywalom donośnym 
rykiem swoją wygraną i szuka kolejnego 
śmiałka. Przegrany bywa, że słania się 
na nogach ze zmęczenia i musi minąć 
dobra chwila, nim odpocznie i będzie 
mógł skryć się w gęstwinie.

Gorąco zachęcam wszystkich mi-
łośników przyrody do wieczornych, a 
jeszcze lepiej porannych wizyt w lesie w 

Bykowisko

tym magicznym czasie. Pierwotne, groź-
ne i donośne dźwięki ryczących byków 
naprawdę robią niesamowite wrażenie 
i na długo zostają w pamięci. Poranek 
spędzony w takim otoczeniu sprawia, 
że nabieramy respektu, szacunku i po-
dziwu do piękna naszej przyrody. Jeżeli 

Walka byków. Niespełna 50 metrów dzieliło mnie od tych dwóch walczących samców. 
Nie byłem pewien, czy robić zdjęcia, czy brać nogi za pas. Wygrała ciekawość i pasja

Jedno z bliższych spotkań 
„oko w oko” z jeleniem.

Życzę wszystkim odważnym czytel-
nikom wrześniowych poranków pełnych 
wrażeń.

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

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

stronę: miodybartkowiaka.pl

Młode byki ze skromnym porożem, tzw. szpicaki.

będziecie mieli szczęście i uda się wam 
zobaczyć na żywo walkę dwóch jeleni, 
posłuchać trzasków wydawanych przez 
zderzenia poroży z pewnością będziecie 
opowiadać tą historie swoim dzieciom, 
wnukom, a może i prawnukom…
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Chmara jeleni w porannej mgle.

Rrrrrryyyyykkkkoooowiiiissssskkkoooo!!!!

Pejzaż z jeleniami.

Łania i ryczący byk.

Gęsta wrześniowa mgła dodawała niesamowitości porankom.

Parafrazując popularne powiedzenie, 
możemy odpowiedzieć, że piszczą pisko-
rze. Mówi się, że ryby głosu nie mają, 
ale niektóre potrafią wydawać dźwięki. 
Przykładem jest właśnie nasz piskorz. Ta 
niewielka, bo dorastająca zaledwie do ok. 
20 cm ryba zasługuje na uwagę ze wzglę-
du na oryginalny wygląd i interesującą 
biologię. Zdolność wydawania dźwięków 
związana jest ze specyficzną zdolnością 
piskorzy do oddychania powietrzem at-
mosferycznym. Ryba ta ma normalne 
skrzela, które służą jej do oddychania 
tlenem rozpuszczonym w wodzie, jednak 
proces ten wspomaga poprzez połyka-

Co piszczy w wodach WPN?
nie powietrza znad powierzchni wody 
i przepuszczanie go przez układ pokar-
mowy. Dzięki dobrze unaczynionemu  
jelitu tlen z tak połkniętego powietrza 
przenika do krwi. Może się zdarzyć, że 
po wyjęciu z wody, powietrze uchodzące 
z „drugiej strony” piskorza wydaje cichy 
pisk i stąd jego nazwa. 

 Obecność różnego rodzaju przy-
stosowań pozwalających oddychać po-
wietrzem atmosferycznym, w świecie ryb 
nie jest wcale zjawiskiem tak rzadkim. 
Stwierdzono kilkaset gatunków, które 
mają takie zdolności. Oprócz ukrwio-
nego jelita, jak w przypadku piskorza, 
ryby wykorzystują inne organy, jak m.in. 
silnie unaczyniona jama gębowa (np. 
niektóre strętwy), żołądek (dobrze zna-
ny z akwariów glonojad – Hypostomus 
plecostomus), labirynt (jeszcze lepiej 
znany gurami i bojownik syjamski), 
pęcherz oddechowy (nie mylić z pław-
nym – amazońska arapaima, jedna z 
największych ryb słodkowodnych świata). 
Ważną rolę wspomagającą oddychanie 
u ryb pełni również skóra. W rodzimej 

ichtiofaunie zdolność tę wykorzystują, 
głównie gatunki pozbawione łusek lub 
o niewielkiej ich liczbie, jak: węgorz, 
sum, czy popularny karp. Jednak nie 
mają one szans w porównaniu np. z po-
skoczkiem mułowym, który większość 
życia spędza poza wodą, co umożliwia 
mu właśnie doskonale przystosowana 
skóra. 

 Dzięki swojej zdolności, piskorz 
jest wyjątkowo odporny na deficyty tlenu 
i może tolerować warunki, w których 
większość innych ryb nie może przeżyć. 
Dlatego występuje w starorzeczach, nie-
wielkich ciekach i rowach melioracyjnych, 
często silnie zamulonych i wysychających. 
W Wielkopolskim Parku Narodowym 
spotykany jest najczęściej w Trzebawce i 
Samicy Stęszewskiej oraz połączonych z 
nimi rowach i jeziorach. Jako ciekawostkę 
można wspomnieć, że na początku XX 
w., na terenach obecnego Parku (pomię-
dzy Trzebawiem a Krosinkiem) istniał 
majątek Piskorzewo, którego nazwa wy-
wodziła się prawdopodobnie właśnie od 
piskorzy, które licznie występowały w 
rowach odwadniających tamtejsze łąki. 
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 Piskorze posiadają jednak 
jeszcze jedną interesująca cechę – po-
trafią przewidywać pogodę. Zauwa-
żono, że przed jej zmianą, spokojne i 
skryte zazwyczaj ryby stają się bardzo 
aktywne i zaniepokojone. Wynika to 
prawdopodobnie z ich wrażliwości na 
zmiany ciśnienia atmosferycznego. Sta-
nowią zatem swoiste żywe barometry. 
Podobne zdolności są również przypi-
sywane innemu krajowemu gatunkowi 
z tej samej rodziny (piskorzowate, ko-
zowate – Cobitidae) – kozie. Rybka ta 
często występuje wspólnie z piskorzem, 
ale tylko w miejscach, o wystarczającej 
zasobności w tlen i piaszczysto-żwiro-
wym dnie.   

 Skoro piskorze piszczą, to 
można by pomyśleć, że kozy … beczą. 
Jednak nie, w przypadku kozy jej nazwa 
nie pochodzi od wydawanych dźwięków, 
jak w przypadku piskorza, ale rogów, 
a właściwie niewielkich kolców, które 
posiada u nasady oczu.  Są one ruchome 
i rybka wystawia je w sytuacjach za-
grożenia. Służą jej one prawdopodobnie 
do obrony (ale raczenie przed dużymi 
drapieżnikami) oraz zagrzebywania się 
w twardym dnie. W Polsce zasadniczo 
występują 3 gatunki kóz: koza pospolita, 
dunajska i złotawa. Jednak ryby te mają 

tendencje do tworzenia mieszańców, co 
sprawia duży problem systematykom. 
Oprócz tego, te niewielkie rybki posia-
dają jeszcze inną cechę, która czyni je 
szczególnie interesującymi. Stwierdzono, 
że występują wśród nich formy, które 
mają różne sposoby rozmnażania. Oprócz 
„normalnego” – płciowego, odnotowano 
u nich zjawisko gynogenezy. Ten sposób 
rozrodu polega na tym, że w czasie tarła 
plemniki nie łączą się z komórką jajową, 
ale jedynie pobudzają ją do podziału. 
W ten sposób rozwija się rybka, która 
stanowi klon rodzica - samicy. Spośród 
występujących w Polsce ryb, ten sposób 
rozmnażania jest charakterystyczny dla 
karasia srebrzystego. W WPN notowana 
jest koza pospolita. Występuje głównie 
w Samicy Stęszewskiej i związanych z 
nią jeziorach, Wirynce oraz Jeziorze 
Góreckim. 

 Trzeci gatunek ryby, o którym 
chciałbym wspomnieć - śliz, swojej nazwy 
nie zawdzięcza ani wydawanym odgło-
som, ani jakimś specyficznym organom, 
jest po prostu bardzo śliski (choć nie 
wiadomo czy bardziej niż wcześniej 
omówione ryby). Śliz jest gatunkiem 
blisko spokrewnionym z piskorzem i 

kozą. Kiedyś zaliczany był do tej samej 
rodziny, ale systematycy „przenieśli” go 
do innej rodziny – przylgowatych (Bali-
toridae). Dzięki podłużnemu, walcowate-
mu ciału, grubej warstwie śluzu, a także 
zdolności do, właśnie – przylegania, za 
pomocą płetw i brzucha do podłoża, śliz 
potrafi przebywać w miejscach o bardzo 
silnym nurcie, gdzie z reguły ukrywa 
się pod kamieniami. Takie warunki w 
WPN śliz znajduje jedynie w Wirynce 
i jest to dotychczas jedyne miejsce jego 
stwierdzenia  na terenie Parku.

 Przedstawione gatunki są przy-
kładem ryb o dużej specjalizacji i specy-
ficznym przystosowaniu do warunków. 
Często zamieszkują niewielkie strumyki 
lub nawet rowy melioracyjne.  Nie są one 
przedmiotem połowów i większość nie ma 
pojęcia, że w ogóle istnieją. Tymczasem 
są one bardzo interesujące, zarówno z 
uwagi na nietypową morfologię (budo-
wę, wygląd), jak i niezwykłą biologię, 
czym wyróżniają w krajowej ichtiofaunie. 
Między innymi właśnie z tego powodu 
ryby te zostały objęte ochroną.  

dr inż Maciej Czarnecki 
Wielkopolski Park Narodowy

Stało się - dni są coraz krótsze, tem-
peratury coraz niższe, lato powoli się 
kończy… Nadchodzi jesień. Ale zanim na 
dobre rozgości się ona w naszym kraju, 
swoimi urokami obdarzy nas wrzesień.

Wrzesień to najciekawszy okres w 
plonach ogrodowych i sadowych. Obok 
mamy wykaz wrześniowych urodzajów, 
co dla gotujących jest rajem kulinar-

Wrzesień miesiącem obfitości
nym. Można ” ze wszystkiego - zrobić 
wszystko”. Fantazja i inspiracje smakowe 
tego co gotuje, nawet jeżeli nie potra-
fi i tylko wrzuca do garnka, zadowolą 
każdego. Ten piękny miesiąc, niesie ze 
sobą ogromny kosz obfitości w posta-
ci różnorakich warzyw i owoców, to 
prawdziwa kopalnia witamin, składników 
mineralnych. Dlatego korzystajmy z tego 
i raczmy swoje podniebienia.

Jabłka w pierzynce

Składniki
• 5 jajek
• 1/2 szklanki cukru
• 2 łyżki cukru pudru
• 80 g mąki
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia
• 5 jabłek (większych) 
• cynamon 
• kilka kropli olejku waniliowego

Sposób przygotowania
Do miski wbijam 5 jajek - tak, ca-

łych jajek. Nie ma co rozdzielać – uda 
się pyszny biszkopt. Dodaję do tego 
cukier, zwykły i puder. Miksuję jaja 
z cukrem, aż masa będzie kremowa. 
Mój mikser daje sobie z tym radę w 15 
minut. Masa musi być puszysta i jasno 
kremowa. Wtedy dodaję mąkę, proszek 
i mieszam. (Mąki naprawdę wystarczy 
tak mało, jak podałam, czyli 80 gram). 
Jabłka obieram i dzielę na ósemki, a 
następnie na mniejsze plasterki i obsy-
puje cynamonem i skrapiam olejkiem 
waniliowym, delikatnie je mieszając w 
oddzielnej misce. Tortownicę wykładam 
papierem do pieczenia. Układam na 
niej jabłka. Całość przykrywam masą 
biszkoptową i wstawiam do piekarnika 
nagrzanego do 180°C - na 40 minut .

Uwaga: można piec na blaszce, 
wtedy biorę półtorej porcji produktów 
.Upiec można godzinę przed gośćmi, 
wspaniałe ciasto podane na gorąco z 
jogurtem , bitą śmietaną albo z lodami.
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Sos do  potraw  
(ryby smażonej,  makaronu, mięsa, 
naleśników słonych, pizzy)

Składniki:
• marchew 2kg (utarta na wiórki)
• cukinia 4 małe lub 1 duża (bez pe-

stek –starta)
• pietruszka (korzeń - 4 szt. lub pę-

czek zielony)
• cebula 5 szt. (talarki)
• pomidory lima 3kg (sparzone, ob-

rane i pokrojone w kostkę)
• 4duże jabłka (starte na wiórki)
• duży seler (starty na wiórki)
• cukier do smaku
• sól do smaku 

• słoik przecieru i keczupu łagodnego 
• olej (1 szklanka)

Warzywa zetrzeć na tarce o grubych 
oczkach. W garnku podgrzać olej i ze-
szklić na nim cebulę. Dodać marchew, 
pietruszkę, seler, cukinię, jabłka i pod-
smażyć chwilę mieszając. Zalać 1litrem 
gorącej wody osolić, ocukrzyć. Dusić 30 
minut - aż warzywa staną się miękkie . 
Dodać pokrojone pomidory, koncentrat, 
keczup i dusić jeszcze 40 minut, miesza-
jąc. Doprawić do smaku. Rozłożyć do 
słoików i pasteryzować w piekarniku na 
130 stopni  przez 1 godzinę. Pozostawić 
do ostygnięcia.

Życzę smacznego

Barbalena 
Fot. Archiwum Barbary Plewińskiej

Kruszynka

Pierwszego września
miała zaledwie pół roku.

Dorastała
pośród świstu kul
i grzmotu armat.

Nie rozumiała krzyku
achtung i raus.

Strach w oczach mamy,
udzielił się małej dziewczynce.

Oderwaną od matczynej spódnicy,
wciśnięto do wagonu bydlęcego.

Na stacji 
Ostatnia droga,
wykopano 
Kruszynkę na peron.

Aldona Latosik 
18 VIII 2018

Feralną nocą

Noc zawyła na Alarm, 
jak grzyby rosły barykady.
 
Świst napawał 
nieludzkim strachem.

Miliony kropel życia, 
ziemia chłonęła.

Wrześniem Ostatnim tchnieniem, 
oddali Honor Ojczyźnie.

Aldona Latosik 
2013

Czas wracać w szkolne 
pielesze

Wierszyk dla dzieci

Z pierwszym września, dzwonek 
pierwszy, 
w progi szkoły dzieci prosi. 
Apel z galą, hymn i wiersze, 
godnie trzeba rok rozpocząć. 
 
W klasach błyszczy, pachnie świe-
żość, 
wokół lśni, porządek wszędzie. 
Dzieci w ławki się przymierzą, 
w nich na lekcjach siedzieć będą. 
 
Witaj szkoło, napis głosi, 
wypisany na tablicy. 
Pod nią kreda, aż się prosi, 
by ją uczeń zechciał chwycić. 
 
Zanim roczek znów przeminie 
i rozpoczną się wakacje. 
Z główką pełną nowej wiedzy, 
przeskoczycie w wyższą klasę.

Aldona Latosik  
1 IX 2014

Przedjesiennie
Już przygaszają, 
światła słoneczników. 
Złocistej kuli 
schładzają się szpile. 
 
Wieczór 
rozciąga się 
niczym guma, 
świty wdziewają 
mgielne muśliny. 
 

Źdźbła traw 
korale zaczną nawlekać, 
czerwień jarzębin 
gałęzie zdobić. 
 
Stalowe chmury 
powłóczą po niebie. 
Coś więcej trzeba 
na siebie włożyć. 
 
Za astrów mocą 
rozbłysną ogrody, 
barwy palety 
przysiądą na klombach. 
 
W cykady świerszczy, 
z radością się wsłuchać, 
patrzeć na bluszcze, 
po ścianach się pnące. 
 
Wrzosowe 
ścielić się zaczną kobierce, 
pośród pajęczyn 
skrzętnie dzierganych. 
 
Srebrzyste nitki 
zatańczą na wietrze, 
babiego lata 
ostatni taniec.

Aldona Latosik 
9 VIII 2016

Jedna z wielu  
wakacyjnych przygód

Spojrzał 
i ona spojrzała. 
Każdy ruszył 
w inną stronę. 
 
Zalana łzami 
odwróciła głowę, 
jemu również 
zaszkliły się oczy. 
 
Ostatni dźwięk, 
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słyszany wspólnie, 
to gwizd 
odjeżdżającego pociągu. 
 
Kiedy spoglądała 
w ekran szyby, 
on ciągle 
patrzył przed siebie. 
 
Ot takie 
rozstanie 
bez hepi endu.

Aldona Latosik 
31 VII 2015

 
Wrześniowe rymowanki 

Już się  bociany zebrały do lotu, 
nadszedł  już wrzesień, a przed nimi 
droga. 
Powrócą do nas, jak każdego roku, 
gdy tylko wiosna uchyli swe wrota.

***
Wrzesień się już zadomowił,
dzieciom bramy szkół otworzył.

***
Kiedy ci nie biorą ryby,
zabierz koszyk, idź na grzyby.

Aldona Latosik 
20 VIII 2014

Mrzonki marzeń
Tekst piosenki

Wiele swych marzeń 
w puccle układam, 
lecz układanka, 
wciąż się rozpada. 
 
Ref. 
Wali się wszystko 
na łeb na szyję. 
Wątpię, cóż warte 
są marzeń tych chwile. 

Pnę się na górę, 
jednak z niej spadam. 
Pomóżcie, proszę, 
gdyż jestem bezradna! 
 
Po cóż te mrzonki 
myślę czasami, 
gdy nikt nie wesprze 
swoimi plecami. 
 
Chyba że wiatr 
by żagle nadymał, 
na fale poniósł, 
i dałby popływać. 
 
Ref. 
Lecz, gdy się wali 
na łeb na szyję. 
Wątpię, cóż warte 
są marzeń tych chwile. 
 
Pnę się na górę, 
jednak z niej spadam. 
Pomóżcie, proszę, 
gdyż jestem bezradna!

Aldona Latosik 
18 VIII 2018

Gminne Dożynki w Dopiewie rozpo-
częła msza św. dziękczynna w  kościele 
parafialnym, koncelebrowana przez księ-
ży parafii, funkcjonujących na terenie 
Gminy Dopiewo. Wartę podczas mszy 
pełniły poczty sztandarowe trzech Kółek 
Rolniczych, Sołtysów Gminy Dopiewo, 
Rodzinnych Ogródków Działkowych, 
trzech Ochotniczych Straży Pożarnych, 
Związku Harcerstwa Polskiego i Koła 
Polskiego Związku Wędkarskiego. O 
oprawę muzyczną zadbały gminne 
formacje: Chór Gminy Dopiewo „Bel 
Canto” i Orkiestra Dęta Gminy Dopie-
wo. Podczas mszy zostały  przekazane 
dary, a także poświęcone chleby i kosze 
z płodami rolnymi. Już przed kościołem 
gospodynie KGW Trzcielin powpinały 
gościom dożynkowe przypinki, które 
własnoręcznie wykonały wcześniej. 
Wieńce, chleby i przypinki uwalniały 
wewnątrz świątyni niepowtarzalny za-
pach świeżego chleba i słomy. 

Po mszy przed kościołem uformo-
wany został korowód. Na jego czele szła 
Orkiestra Dęta, za nią „Chludowianie”, 
dalej poczty, przedstawiciele sołectw z 
wieńcem, chlebami  i płodami rolnymi. 
Potem oficjele, goście, mieszkańcy.

Po dotarciu na plac gminny i zajęciu 
miejsc, tradycyjnie pod wiatą rozpoczął  
się obrządek. Obrządek i pokaz tańców 
ludowych zaprezentowane zostały przez 
Zespół Pieśni i Tańca „Chludowianie” , 
który przywiózł do Dopiewa kilku grup 
tanecznych. Wystawił w Dopiewie ob-
rządek „Dożynki na Biskupiźnie” (po-
chodzący z okolic Cynii). Swoje role do 
odegrania mieli tu: Starostowie Dożyn-
kowi - Arleta i Jacek Guderscy, rolnicy 
z Dopiewa oraz Wójt Gminy Dopiewo 
- Adrian Napierała i Przewodniczący 
Rady Gminy - Leszek Nowaczyk, jako 
gospodarze. Obrządek składał się z kilku 
pieśni, poprzeplatanych tańcami i sce-
nek rodzajowych. Gospodarze obiecali 
dzielić chleb przekazany przez Starostów 
Dożynkowych. Później „Chludowianie” 
pokazali się w odsłonie koncertowej. 
Publiczność mogła podziwiać tańce z 
różnych regionów Polski. 

Między obrządkiem a pokazem 
tańców gospodarze i goście wygłaszali 
przemówienia -. Kilka słów o znaczeniu 
rolników w Gminie Dopiewo, nie tylko 
w produkcji rolnej, ale i historii - w tym 
o wkładzie w odzyskanie niepodległo-
ści w 1918 r., powiedział Wójt. Po nim 
przemawiali Senator RP - Piotr Florek, 
Wicemarszałek Województwa Wielko-
polskiego - Wojciech Jankowiak i Wice-
starosta Poznański - Tomasz Łubiński. 
Gratulacje Starostom Dożynkowym i 
rolnikom Gminy Dopiewo złożyli Ryszard 
Napierała - Prezes Zarządu Wojewódz-
kiego Kółek i Organizacji Rolniczych i 
jego gminny odpowiednik - Henryk 
Walenciak. 

Po tańcach ludowych program był 
realizowany na „dużej scenie”, która od-
żyła. Wystąpiły kapele i zespoły disco 
polo. Festyn na placu trwał w najlepsze. 
Zagrały „Kramska Kapela Podwórkowa” 
i Kapela „Junki z Buku”. Prowadzącymi 
w dalszym ciągu był duet -Magdalena 
Rataj i Michał Grudziński. Wypełniali 
przerwy humorem i konkursami, a na-
wet krótkimi formami kabaretowymi. 
Uczestnicy dożynek chętnie korzystali 
z atrakcji - bezpłatnych dmuchańców, 
trampolin, eko-rowerów produkujacych 
sok ze świeżych pomarańczy i reflekso-
mierza, z porad polowego centrum me-
dycznego. Podziwiali militaria Kompanii 
Pasjonatów z Zakrzewa, którzy rozbili 
obozowisko na środku placu, a także 
karateków z EMPI klubu Karate z Do-
piewa. Bawili się w wesołym miasteczku. 
Chętnie korzystali z oferty kulinarnej - 
obok poczęstunku dożynkowego chlebem 
i kiełbaską, mogli posilić się grochówką 
z wkładką, której tysiąc porcji zapewnił 
organizator. Szeroki asortyment potraw 
serwowała też gastronomia. Gdy już ka-
pele, prowadzący i atrakcje wprowadzili 
wszystkich w dobry nastrój , przyszedł 
czas na disco polo. Swoje największe 
przeboje zagrały i zaśpiewały zespoły 
Classic i Power Play. Dobór gwiazd oka-
zał się trafny, bo nie tylko wypełniła 
publiczność plac, ale także śpiewała i 
tańczyła z wykonawcami. Gminne Do-
żynki zakończyła po północy zabawa pod 
gwiazdami z zespołem „Septyma Band”. 

Adam Mendrala,  
fot. Beata Spychała  

i Adam Mendrala

Dożynkowe klimaty
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Zespół Pieśni i Tańca 
„Chludowianie”

18 lat historii „Chludowian” to wię-
cej niż połowa życia wielu jego tance-
rzy! Spędzili ten czas na ćwiczeniach, 
wspólnych wyjazdach szkoleniowych, 
koncertach. To także grupy dziecięce 
i młodzieżowe. Tańczą na dużych, jak 
i kameralnych scenach. Chętnie biorą 
udział w imprezach charytatywnych. Do 
Dopiewa przyjechali w 80-osobowym 
składzie, zabierając oprócz tancerzy także 
kapelę. „Chludowianie” podróżowali po 
Polsce, poznając regiony i ich tradycje, 
stąd dobrze znają polski folklor. Repre-
zentowali  z sukcesami Wielkopolskę, 
na festiwalach i przeglądach, często 

sięgając po laury. Propagowali polską 
tradycję i kulturę w Niemczech, Fran-
cji, Hiszpanii, Turcji, Włoszech, Rosji, 
Austrii, na Węgrzech, Litwie, Malcie, 
Ukrainie i Białorusi. 

W ich repertuarze znajdują się tańce 
narodowe: polonez, oberek, kujawiak, 
mazur i krakowiak, tańce i przyśpiew-
ki regionalne: wielkopolskie, lubelskie, 
rzeszowskie, śląskie, beskidzkie, kaszub-
skie, a także liczne obrzędy i związane 
z nimi scenki rodzajowe z życia dawnej 
polskiej wsi.

Instruktorami Zespołu są: Tomasz 
Szarek i Renata Banaszewska. 

AM

Classic
Występują od ponad 25 lat. Powstali 

w 1992 roku w Iłowie. Trzonem zespołu 
są Robert Klatt i  Mariusz Winnicki. Mają 
za sobą mnóstwo przebojów. Największe 
z nich to  „Jolka, Jolka” , Miłość gorąca 
jak ogień   „Piękną miałaś twarz”, „Ja 
dla Ciebie, Ty dla mnie”. „Jesteś wielkim 
spełnieniem moich marzeń”,  „Tak blisko” 
„Jeszcze dzień…”, „Nie chcę więcej”, „To 
dla Was”, „Masz w sobie coś” i „Obejmij 
mnie”. „To nie przyjaźń tylko miłość” .

Robert mówi: Życie jest rajem, do 
którego klucze są w naszych rękach. Ma-
riuszowi nie spieszy się do raju – choć 
twierdzi, że „Trzeba umrzeć młodo”, od 
razu dodaje „możliwie jak najpóźniej”.

Występowali na największych festi-
walach disco polo w Polsce. Koncertowali 
z sukcesami m.in. w USA, Kanadzie, 
Irlandii, Szwecji i Grecji. Wielokrotnie 
podbijali serca publiczności Ogólnopol-
skiego Festiwalu Muzyki Tanecznej w 
Ostródzie, Mrągowskiego Festiwalu 
Weselnych Przebojów,  „Biesiad Kasz-
telańskich”.

AM
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Kapela „Junki z Buku”
To kapela zza miedzy. Działa przy 

Ośrodku Kultury w Buku. Powstała w 
1989 r. 

Uczestniczyła w licznych przeglądach 
i festiwalach. Wielokrotnie oprawiała 
muzycznie Dożynki, Dni Gmin i Miast, 
Finały WOŚP, Jarmarki Świętojańskie, 
festyny i inne wydarzenia kulturalne. 
Ich największym sukcesem jest zdo-
bycie III nagrody na V Ogólnopolskim 
Przeglądzie Kapel Podwórkowych w 
Grajewie na Mazurach. Występowali 
poza granicami kraju: w Holandii, w 
Niemczech i Czechach. Byli nagradza-
ni za popularyzację gwary poznańskiej. 
Junek to chłopak. Chłopaki z Buku grają 
dla przyjemności własnej i publiczności 
już od 28 lat. 

Skład kapeli: Stanisław Króliczak 
(akordeon, wokal  i kierownictwo), Ol-
gierd Albiński (gitara, mandolina, wokal), 
Roman Jabłoński (akordeon), Michał 
Wieczorek (banjo, wokal), Grzegorz 
Duda  (bęben, wokal, humor), Zenon 
Strzałkowski (bass).

AM

Kramska Kapela  
Podwórkowa

To zespół wokalno – instrumental-
ny, działający przy Ośrodku Kultury w 
Kramsku. Propaguje muzykę „podwór-
kową” o zabarwieniu jazzowym. Posiada 
pokaźny dorobek artystyczny.  Odnosi 
sukcesy na przeglądach w całej Polsce. 
Wielokrotnie wyśpiewali i wygrali sobie 
podium. Zajęli m.in. I i II miejsce na Fe-
stiwalu Folkloru Miejskiego w Piotrkowie 
Trybunalskim (2016, 2014), II miejsce na 
Ogólnopolskim Festiwalu Kapel Folkloru 
Miejskiego w Przemyślu (2016).  

Podbijają również świat  i Europę. 
Wiosną tego roku występowali w Bruk-
seli - razem z Urzędem Marszałkowskim 
reprezentowali Polskę i Wielkopolskę w 
Parlamencie Europejskim podczas „Dni 
Lokalnych Grup Działania”. 

Kapelę tworzą: Robert Żurański (wo-
kal, opiekun muzyczny), Paweł Ciesielski 
(puzon i wokal), Józef Dzwoniarkiewicz 
(akordeon), Stanisław Kwiatkowski (ban-
jo), Paweł Andrzejewski (perkusja), Paweł 
Jankowski (gitara basowa) i Przemysław 
Domagalski (klarnet, wokal, założyciel 
kapeli).

AM
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Power Play
To jedna z gwiazd disco polo. Zespół 

tworzą Sylwek, Marcin „Ketchup” i Karol 
„Czaruś”. Czarują publiczność od 16 lat.  
Znani są z ognistego temperamentu i 
przebojowości. Gdy pojawiają się na sce-
nie, nogi same rwą się do tańca. Mówią 
o sobie: „Cieszymy się, że muzyka którą 
tworzymy potrafi bawić sprawiając, że na 
twarzy wielu osób pojawia się uśmiech”.  
Żywe instrumenty, towarzyszące im pod-
czas koncertów sprawiają, że muzyka w 
ich wykonaniu to niepowtarzalny styl, 
doskonałość dźwięku i nowoczesnych 
brzmień.

Każda impreza z udziałem „Power 
Play”  jest dla fanów disco polo niesa-
mowitym przeżyciem i gwarancją do-

Starostowie Dożynek
Funkcję Starostów Dożynek pełnili w 

tym roku Arleta i Jacek Guderscy, którzy  
są rolnikami z Dopiewa.  Gospodarują 
na 96 hektarach (z czego 55 ha znajduje 
się na terenie Gminy Dopiewo, 31 ha 
na terenie Gminy Rokietnica, 10 ha na 
terenie Gminy Granowo). Uprawiają 
kukurydzę, buraki, pszenicę. Kiedyś 
hodowali też trzodę, z czego zrezygnowali 
10 lat temu. Za to e rozwinęli hodowlę 
gołębi rasowych, które są dla nich 
odskocznią od pracy na roli. 

Państwo Guderscy są gospodarzami 
od 4 pokoleń. Pan Jacek zna Panią Arletę 
od dziecka. Daleko żony nie szukał – 
mieszkali na tej samej ulicy, kilka domów 
od siebie. Mają troje dorosłych dzieci: 
dwie córki i syna oraz wnuka, który 
wykazuje zainteresowanie rolnictwem. 

Uwielbiają dożynki. Funkcja Staro-
stów jest dla nich zaszczytem i napawa ich 
dumą, dlatego z zadowoleniem przyjęli 
propozycję, z którą odwiedził ich sołtys 
Dopiewa Tadeusz Bartkowiak.

AM

brej zabawy, która na długo pozostaje 
w pamięci. To twórcy takich hitów jak 
„Zawsze coś, oj tam oj tam”, „Co ma 
być to będzie” czy „Lubisz to Lubisz”. 
„Power Play” to bez wątpienia jedna z 
najbardziej rozpoznawalnych gwiazd 
polskiej sceny muzyczno-rozrywkowej, 
zdobywcy wielu nagród na ogólnopol-
skich festiwalach muzyki disco polo & 
dance. Zespół koncertuje dla polonii  na 
całym świecie, miedzy innymi w USA 
i wielu krajach Europy. Dwa lata temu 
zdobył poczwórną platynę za singiel „Co 
Ma Być To Będzie”. Rok temu „diamen-
tową płytę” dzięki singlowi „Lubisz To 
Lubisz”.

AM
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Słoma jest bardziej plastycznym 
tworzywem, niż byśmy przypuszczali. 
Słomiane baloty są jak klocki, z któ-
rych, przy odpowiednim dodatku kre-
atywności, możemy stworzyć niemal 
wszystko. Dowodem na to mogą być 
poniższe zdjęcia, przedstawiające sło-
miane zaproszenia na tegoroczne Gminne 
Dożynki w Dopiewie. Zmieniły one jej 
przeddożynkowy krajobraz. Wyrastając 
tu i ówdzie, rzeźby ze słomy stanowiły 
barwną, osadzoną w tradycji atrakcję. 
Można je było zobaczyć w: Dopiewie, 
Więckowicach, Trzcielinie, Konarzewie, 
Dopiewcu i Skórzewie. Kto wie, może 
za rok wyrosną w każdym z 11 sołectw 
naszej Gminy? Co będą przedstawiały? 
Warto o tym pomyśleć, zaprojektować i 
zrealizować, szukając inspiracji podziwia-
jąc dzieła tegoroczne – postacie, traktor, 
gospodarstwo, świnki, drób?

AM, fot. Archiwum UG, GBPiCK.

Słomiane  
zaproszenia 
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Ogólnopolska akcja Narodowego Czy-
tania „Przedwiośnia” Stefana Żeromskie-
go miała 8 września swój gminny wymiar. 
Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum 
Kultury w Dopiewie zorganizowała przed 
budynkiem przy ul. Konarzewskiej w 
Dopiewie stoisko, przy którym można 
było posłuchać fragmentów powieści i 
samemu ją poczytać. U nas „Narodo-
we Czytanie” połączone zostało z akcją 
BookCrossingu. Można było przynieś 
ze sobą przeczytane książki, wymienić 
się z innymi lub zostawić je w bibliote-
ce, by dać im drugie życie! Każdy kto 
przeczytał fragment powieści otrzymał 
maskotkę - Koszałka Czytałka. 

Narodowe Czytanie w Dopiewie
„Narodowe Czytanie” organizowane 

jest od 2012 r. pod patronatem Prezy-
denta RP. Zostało zainicjowane lekturą 
„Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. 
W 2013 r. w całej Polsce czytano dzieła 
Aleksandra Fredry. Podczas następnych 
edycji Polacy czytali na głos - kolejno: 
„Trylogię” Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” 
Bolesława Prusa i „Quo vadis” Henryka 
Sienkiewicza. W 2017 r. lekturą Naro-
dowego Czytania było „Wesele” Stani-
sława Wyspiańskiego - w całej Polsce i 
za granicą dramat ten przeczytano w 
ponad 2000 miejsc. 

„Przedwiośnie” to ostatnia powieść 
Stefana Żeromskiego. Została opubli-
kowana w 1924 r. Pisarz dokonał w niej 
bilansu pierwszych lat niepodległości 
Polski, zwracając uwagę na entuzjazm, 
chęć odbudowy państwa, ale także na 
błędy i zaniechania. Książka stanowiła 
zachętę do wspólnej debaty nad kształtem 
II Rzeczypospolitej. Do tej pory ukazało 
się ok. 120 polskich i ponad 10 zagranicz-
nych wydań „Przedwiośnia”. Doczeka-
ło się ono też dwóch ekranizacji (1928, 
2001). W tym roku akcja spotkała się 
ze sporym zainteresowaniem. 

Tekst: GBPiCK w Dopiewie 

Fot. Jan Sawiński 

Stajnia „Cwał” zaprasza 22.09.2018 
o godz. 10:00na  „Zawody Konne w Sko-
kach Przez Przeszkody o Puchar Wójta 
i o Puchar Sołtysa” - ul. Strumykowa 3 
w Zakrzewie.

W programie konkursy: 
• mini LL  - 60 cm
• LL - 75 cm
• L - 90 cm (o Puchar Sołtysa)

Zawody konne w Zakrzewie • L - 90 cm dwufazowy (o Puchar 
Wójta)

Dla najmłodszych liczne atrakcje 
m.in. przejażdżki na kucykach

Zgłoszenia: esterhajdi@interia.pl 
Stajnia “Cwał” zaprasza dzieci, 

młodzież i dorosłych. Oferujemy opro-
wadzanie na kucyku lub dużym koniu, 
jazdę na lonży, jazdę na ujeżdżalni, jazdę 
w terenie, treningi skokowe i ujeżdże-
niowe. Kontakt: tel. 605 631 043  lub  
609 774 898.

Stajnia “Cwał”
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Warsztaty muppetowe, balo-
nowe, recyklingowe i taneczne. 
Spotkania z wężami i z teatrem.  
Z takich atrakcji mogli skorzystać 
w minione wakacje mieszkańcy 
Gminy Dopiewo dzięki Gminnej 
Bibliotece Publicznej i Centrum 
Kultury.

Pierwszy tydzień sierpnia upłynął 
w naszym Centrum Kultury aktywnie. 
Wakacyjna oferta była różnorodna. Każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie. Nie zabra-
kło propozycji dla dorosłych. Wakacyj-
ne atrakcje rozpoczęły się warsztatami 
muppetowymi z Konradem Czarkow-
skim - półfinalistą brytyjskiej edycji 
programu „Mam Talent”. Uczestnicy 
pod okiem prowadzącego tworzyli lalki, 
przypominające do złudzenia bohaterów 
popularnych programów telewizyjnych 
Jima Hensona: „Muppet Show” i „Ulica 
Sezamkowa”, a następnie ożywiali je na 
scenie. 

Bardzo ciekawą i oryginalną pro-
pozycją okazał się pokaz zaklinacza 
węży. Chętnych do spotkania w cztery 
oczy  z gadami było więcej niż miejsc. 
Możliwe, że za sprawą sensacyjnych 
telewizyjnych doniesień o pytonie ty-
grysim przebywającym na wolności w 
okolicach miejscowości Gassy, którego 
wylinkę znaleziono w wakacje niedaleko 
brzegu Wisły. Interaktywne pokazy dla 

Wakacje z GBPiCK
dzieci i dorosłych, połączone z prelekcją 
o wężach, odbyły się w Dopiewie i w 
Konarzewie. 

Kolejną ciekawą atrakcją 
dla najmłodszych było spotka-
nie z Patrycją Lipińską, która  
z balonów potrafi wyczarować wszyst-
ko. Znana projektantka najpiękniej-
szych imprez urodzinowych dla dzieci 
przeprowadziła warsztaty balonowe w 
Dopiewie. 

Równie atrakcyjną propozycją okaza-
ły się warsztaty recyklingowo-modelar-
skie, podczas których z niepotrzebnych 
rzeczy, opakowań uczestnicy wykonywali 
makiety do wybranej sceny z baśni oraz 
warsztaty animacyjno-taneczne w Skó-
rzewie z dużą dawką zabaw tanecznych 
i animacji. 

Podsumowaniem wakacyjnych atrak-
cji był spektakl teatralny w Dąbrówce 
pt. „Jacek i Placek” w wykonaniu Teatru 
MER.  Przygody bliźniaków, znanych 
z tego, że ukradli księżyc, pozbawione 
były podtekstów politycznych.

Tekst i fot. Łukasz Mań-
czak, GBPiCK w Dopiewie
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Trasa i idea rajdu nawiązywała do 
100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego 
i Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, 
prężnie działającego na terenach naszej 
Gminy. 50 cyklistów wyruszyło w drogę 
w niedzielne przedpołudnie 26.08.2018 
r., spod Gminnego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Dopiewie. 

Przejechali w 3 zwartych  grupach, 
prowadzonych przez pracowników GO-
SiR, przez okoliczne miejscowości, gdzie 
usytuowane były 2 punkty postojowe.  
Pierwszym z punktów był Trzcielin, gdzie 
znajduje sięi pomnik poświęcony ppłk. 
Andrzejowi Kopie.  W tym miejscu zo-
stały złożone znicze oraz a nauczycielka 
historii  i wicedyrektor SP w Dopiewie 

Rowerami po śladach historii
- Małgorzata Rogal - Dropińska opo-
wiedziała o roli jaką odegrały „Sokoły”. 
Dalej kolumny rowerzystów udały się 
do Konarzewa, gdzie czekała na nich 
grupa rekonstrukcyjna. Ubrana w stro-
je powstańcze młodzież poprowadziła 
konkurs strzelecki. Uczestnicy spraw-
dzali swoją celność i mogli podziwiać 
zabytkowe rowery.

Następnie trasa  wiodła przez Do-
piewiec, Palędzie i  Dąbrówkę, dalej do 
Skórzewa, gdzie została zlokalizowana 
meta rajdu - na kompleksie boisk Orlik 
2012 w Skórzewie, do którego rowerzy-
ści docierali, mijając po drodze rondo 
Powstańców Wielkopolskich przy szkole 
podstawowej nr 2.

Na mecie rajdu na rowerzystów cze-
kały liczne atrakcje - między innymi: 
• pokaz grupy street workoutowej 

„Antygravity” z Poznania, których 
można określić mianem współcze-
snych „Sokołów”, 

• konkursy przygotowane przez 
Krzysztofa Gurgasa z grupy cross-
fitowej 

• gry i zabawy przygotowane przez 
Park Rozrywki Rodzinka i animato-
rów GOSiR. Swoich sił można było 
spróbować w jeździe na rowerze z 
mimośrodem i w dawnej zabawie  
- toczeniu koła. 

Uczestnicy bawili się wspólnie do 
godziny  14.00, po czym na rowerach 
odjechali do domów. 

Tekst i fot. Jakub Górczak,  
GOSiR Dopiewo

Zawody wędkarskie zarządu Koła 
nr 6 odbyły się nad Jeziorem Lipno 21 
lipca 2018 r.

Udział wziął cały zarząd. Wędko-
wanie  trwało 4 godziny - od 7:00 do 
11:00. Pogoda sprzyjała..

Po zważeniu ryb ustalano kolejność. 
Najlepszy okazał się Andrzej Mórawski, 
za nim uplasowali się: Romuald Szyma-
nowski  i Andrzej Mańczak. Po wręczeniu 
nagród i gratulacjach od Wójta Adriana 
Napierały, który sprawował patronat nad 

Wędkowanie z pucharami
zawodami, omówiono bieżące sprawy 
koła i zakończono zawody.

- Cały wędkarski świat myśli, jak 
przechytrzyć rybę. Nie wystarczy powie-
sić robaka i poruszać nim rybie przed 
pyskiem. Różne są sposoby nęcenia, żeby 
ryby podeszły i podawania przynęty. To 
są umiejętności, które na zawodach dają 
wysokie miejsca. Zanęty 
są tajemnicą wędkarzy. 
Ryby mają czuły węch. 
Taki rekin wyczuwa 2 
krople krwi z 2 km. W 
zbiornikach słodkowod-
nych też zdarzają się duże 
osobniki. Kiedyś polowa-
łem pod wodą z kuszą i 
strach mnie obleciał na 
widok kilku metrowca. 
Są gatunki ryb, które 
żerują wyłącznie nocą, 
co wymaga specjalnego 
podejścia. Mam obecnie 

z 50 kijów i całkiem pokaźne wyposa-
żenie, w latach 60. Wystarczały mi 2 
bambusy i chlebak z osprzętem. Branża 
się rozwinęła, mam kije na różne ryby i 
do różnych sposobów łowienia. Moja żona 
do dziś nie rozumie, co mi daje wędko-
wanie. Dlaczego przesiaduję tyle godzin 
w trzcinach, przy brzegu lub w łódce, 
gapiąc się w lustro wody i spławik. Chodzi 
o obcowanie z przyrodą, ciszę, spokój. 
To moje hobby, pasja. Ruch spławika 

mówi wszystko o życiu podwodnym, o 
jego bogactwie, o tym czego możemy się 
spodziewać oraz odpowiednio i w porę 
zareagować  -wyjaśnia Bogdan Kowalak, 
kronikarz Koła PZW nr 6 w Dopiewie.

Huzar
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Już niedługo, w ostatnią sobotę 
października 27.10.2018 odbędzie się 
III edycja imprezy Cross Duathlon 
Żarnowiec. Wydarzenie to ma na celu 
zrzeszenie pasjonatów biegania i jaz-
dy na rowerze podczas wspólnej trasy 
podzielonej na 3 odcinki: dwa krótsze 
biegowe i jeden dłuższy rowerowy po-
między nimi.  Punktualnie w południe 
wszyscy uczestnicy wyruszą na trasę, 
która prowadzi w całości po leśnych 
duktach i polnych drogach. Atrakcyj-
ność trasy zapewniają strome podbiegi, 
zakręty i piękne widoki. 

W zeszłym roku aura pogodowa 
podczas naszej imprezy z początku 
wydawała się niesprzyjająca, jednak na 
trasie okazało się, że padający wcześniej 
deszcz zafundował uczestnikom mokrą, 
błotnistą i śliską drogę, która podniosła 
trudność i atrakcyjność wyścigu, dając 
dużo większą satysfakcje z na mecie.  Jak 
będzie w tym roku? Niewątpliwie trasa 
Cross Duathlon zawsze jest dla uczest-
ników zaskoczeniem, dlatego zachęcamy 
do zapisów, których dokonywać można 
na stronie: www.duathlonzarnowiec.pl . 

Każdy z finiszerów, po przekroczeniu 
linii mety, otrzyma medal. Na zwycięzców 

Cross Duathlon Żarnowiec 2018

Spróbuj sił w Cross Duathlonie Żar-
nowiec! Sobota 27 października 2018 r. 
może okazać się dla Ciebie dniem pełnym 
przygód.  Zapraszamy!

Organizator: Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Dopiewie.

Fot. Archiwum GOSiR Dopiewo 

Nadzieja sportu:  
Dominika Hoffmann

Dyscyplina: piłka ręczna. Klub: UKS 
Pantery Dopiewo. Mieszkanka Palędzia. 
Data urodzenia: 13.03.2002 r. Uczennica 
Szkoły Podstawowej nr.2  w Skórzewie. 
Wchodzi w skład kadry Polski. Stypen-
dystka Gminy Dopiewo.

Co uważasz za swój największy 
sukces ?

- Mistrzostwo Wielkopolski, I miejsce  
na  Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzie-
ży w Karczewie i sukcesy z kadrą Polski. 

Na co przeznaczysz stypen-
dium? 

- Na sprzęt sportowy, m.in obuwie. 
Jak spędzasz czas wolny? 
- Z rodziną i przyjaciółmi. Lubię inne 

dyscypliny sportowe – jazdę na rowerze, 
rolkach i bieganie.

Stypendyści W jakich imprezach sportowych 
wzięłaś udział od momentu przy-
znania tegorocznego stypendium?

- W turniejach z klubową drużyną  
UKS Pantery Dopiewo i zgrupowaniach 
kadry narodowej. Pobiegłam też w „Biegu 
o Koronę Księżnej Dąbrówki”. 

Rozmawiał: Tomasz Knij, 
 fot. Archiwum Dominiki Hoffmann

poszczególnych kategorii czekają atrak-
cyjne nagrody. W pakiecie startowym 
uczestnicy znajdą też pamiątkową ko-
szulkę. Organizator zapewnia też ciepły 
poczęstunek, który pozwoli zregenerować 
siły. Nad bezpieczeństwem czuwać jak 
zawsze będą służby mundurowe. 

Nadzieja sportu:  
Klaudia Wojtkowiak 

Dyscyplina:  Piłka nożna. Klub: UKS 
SMS Łódź . Data urodzenia: 25.08.2004 r. 
Mieszkanka Dopiewca. Uczennica Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego im. Kazimie-
rza Górskiego w Łodzi. Stypendystka 
Gminy Dopiewo 

Co uważasz za swój największy 
sukces?

- Mistrzostwo Polski Młodziczek 
2016/17, Mistrzostwo Polski Junior 
Młodszy 2017/2018, miejsce w repre-
zentacji Polski w kat.U-15.

Na co przeznaczysz stypen-
dium? 

- Na rozwój w sporcie. 
Jak spędzasz czas  wolny? 
- Spacery, spotkania ze znajomymi, 

naukę.
W jakich imprezach sporto-

wych brałaś udział od momentu 
przyznania stypendium?

- W  finale Mistrzostw Polski jako 
zawodniczka reprezentacji województwa 
wielkopolskiego, w lidze makroregio-
nalnej, w lidze klubowej.

Rozmawiał: Tomasz Knij, fot. 
Archiwum Klaudii Wojtkowiak

Nadzieja sportu:  
Wiktoria Grabowska
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Dyscyplina: pływanie synchronicz-
ne. Klub: AWF Poznań. Data urodzenia: 
22.12.1998 r. Mieszkanka Dąbrowy. Ab-
solwentka Szkoły Policealnej Cosinus, 
a od października studentka Wyższej 
Szkoły Bankowej. Czterokrotna stypen-
dystka Gminy Dopiewo.

Co uważasz za swój największy 
sukces?

- Zdecydowanie udział w I Europej-
skich Igrzyskach Olimpijskich w Baku 
w 2015 r. Ponadto wielokrotny tytuł 
Mistrzyni Polski w pływaniu synchro-
nicznym. Ale i ten rok dostarczył mi wielu 
powodów do radości. Podczas Mistrzostw 

Young Brave Beavers po 2 latach 
ponownie triumfują na Młodzieżowych 
Mistrzostwach Polski. W finale drużyna z 
Gminy Dopiewo pokonała zeszłorocznych 
zwycięzców –  Flow Junior z Wrocławia 
(10:6).  O tytuł najlepszej młodzieżowej 
drużyny w Polsce rywalizowało 7 ze-
społów. Areną walki już po raz trzeci 
był Płock. 

Bobry na mistrzostwach reprezento-
wał młodszy skład: Young Brave Beavers. 
3 mecze fazy grupowej zespół zakończył 
zwycięstwami: z Flow Junior II Wrocław 
(13-1), z Mad Hatters Płock (10-3), z MAU 
Północ Poznań/Szczecin (11-2). Dzięki 
temu rozgrywki grupowe zakończył na 
pierwszym miejscu. Młode Bobry nie 
pozostawiły także złudzeń drużynie 
„Ohana Płock” wygrywając 9-3. W tym 
samym czasie na sąsiednim boisku w 
drugim półfinale wrocławianie „Flow 
Junior I” - obrońcy tytułu - pokonali 
Mad Hatters Płock.

Finał rozpoczęły Bobry spokojnie, 
pamiętając że mają do czynienia z silnym 
i utytułowanym przeciwnikiem, który 
będzie chciał zatrzymać mistrzostwo w 
swoich rękach na kolejny rok.  Skon-
centrowani, nie lekceważąc przeciwnika, 
wygrali po zaciętej walce. Po 2 latach 
przerwy wrócili do Dopiewa z tytułem 
Młodzieżowego Mistrza Polski. 

Na koniec Mistrzostw wyłoniono naj-
lepszych i najbardziej wartościowych za-
wodników tegorocznych Młodzieżowych 
Mistrzostw Polski. Nagrody trafiły do 

Znów jesteśmy Mistrzami Polski
naszych skromnych acz doświadczonych 
zawodników: Małgorzaty Maćkowskiej 
i Adama Łepaka. 

„Brave Beavers”, w turnieju mistrzow-
skim debiutowało w 2014 r., zajmując 
4 miejsce. W kolejnym roku zdobyli 1 
miejsce i tytuł Młodzieżowego Mistrza 
Polski. Rok 2016 podsumowali wicemi-
strzostwem, a w ubiegłym roku zajęli 3 
miejsce. Tegoroczne mistrzostwo Bobrów 
dowodzi, że odrobili straty, wciąż liczą 
się w stawce i z powodzeniem walczyć 
mogą o najważniejsze trofea. 

Końcowa klasyfikacja:
• 1 miejsce - Young Brave Beavers 

Dopiewo
• 2 miejsce – Flow Junior I Wrocław
• 3 miejsce -  Ohana Płock
• 4 miejsce – Mad Hatters Płock
• 5 miejsce -  MAU Północ Poznań/

Szczecin

• 6 miejsce – 71 Wratislavia Wrocław
• 7 miejsce – Flow Junior II Wrocław

Zawodnicy biorący udział w mistrzo-
stwach: #16 Michał Wachowiak – kapi-
tan zespołu, #48 Adam Łepak – kapitan 
ds. Spititu, #76 Kacper Lewandowski 
– kapitan ds. flipowania, #33 Fabian 
Pastewski, #35 Adrianna Kostecka, #36 
Michał Maciejewski, #37 Weronika Ma-
ciejewska, #38 Adam Maciejewski, #42 
Małgorzata Maćkowska, #47 Sławomir 
Stefański, #51 Sebastian Mańczak, #52 
Karolina Nowak, #72 Patryk Pawlicki, 
#81 Maksym Wolanczyk, #82 Katarzyna 
Przybysz, #88 Jakub Nowak, #96 Anna 
Mączkowska, #99 Maciej Przybysz, Mi-
chał Juskowiak – trener Joanna Jurga, 
Maria Wolanczyk, Mateusz Gibki – sztab 
organizacyjny.

Wyjazd był współfinansowany ze 
środków publicznych Gminy Dopiewo 
i wsparty przez firmę Reka Rubber z 
Dopiewa.

Michał Juskowiak 
fot. Adrianna Kostecka

Dąbrówkowy parkrun ma rok
Jubileuszowy parkrun w Dąbrówce 

odbył się 1 września 2018 r. 130 osób, 
które w sobotni poranek przyszły pobie-
gać po lesie lub pokibicować biegaczom, 
zaśpiewało przy akompaniamencie fle-
cistki: „Sto lat, sto lat”. Były urodzinowy 
tort i pączki.

Międzynarodowa idea bezpłatnych 
biegów na 5 km z pomiarem czasu, 
dzięki staraniom Tomasza Napierały z 
Dąbrówki rok temu zawitała do Gminy 

Dopiewo. Na trwałe wpisała się w week-
endowy terminarz wielu biegaczy, i to nie 
tylko z Dąbrówki. Wliczając spotkania 
nadzwyczajne parkrunowcy biegali po 
dąbrówkowym lesie aż 55 razy. Żaden 
inny bieg w Gminie Dopiewo nie miał 
aż tylu edycji. Liderzy mają na koncie 
udział w 37 biegach. 

Bieg rocznicowy wygrał 19-latek ze 
Skórzewa - Jan Dachtera z czasem 18:28. 

- To mój 10 parkrun w Dąbrówce, 
raz pobiegłem w Poznaniu, ale do Dą-
brówki mam bliżej. Lubię leśne dukty 
i atmosferę, jaka towarzyszy naszym 

Polski Seniorów w Pływaniu Synchro-
nicznym - Łódź, 9-10 czerwca 2018 r. 
zdobyłam: I miejsce za duet techniczny 
oraz 3 razy II miejsca – za: solo dowolne, 
solo techniczne, zespołowo. Z kolei Mię-
dzynarodowe Zawody VIII Hungarian 
Open - Budapeszt, 15-17 czerwca 2018 
r. zakończyłam z dorobkiem: II miej-
sce w kategorii solo techniczne senior, 
II miejsce w kategorii duet techniczny 
senior i  IV miejsce  w kategorii solo 
dowolne senior.

Na co przeznaczysz stypen-
dium?

- Nie jest to niestety „sport spon-
sorowany”, mimo osiągnięć trudno o 
sponsora, więc stypendia przeznaczam 
głównie na stroje do występów, sprzęt 
sportowy do ćwiczeń i obuwie sportowe. 
Ponadto na książki.

Jak spędzasz czas wolny?
- Rozwijam inne zainteresowania np. 

rysowanie. W tym roku zrobiłam też kurs 
na prawo jazdy - zdałam za pierwszym 
razem. Ponadto chętnie czytam książki 
i chodzę do kina. 

Rozmawiał: Tomasz Knij, fot. 
Archiwum Wiktorii Grabowskiej
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sport

Głośne dźwięki latynoskiej muzyki 
i radosne okrzyki można było usłyszeć 
w Dopiewie w niedzielę 26.08.2018 r., 
gdzie od godz. 9.00 spotkali się amatorzy 
„Zumby o poranku”. Postanowiłam urzą-
dzić dla wszystkich chętnych bezpłatną 
zabawę na pożegnanie wakacji, którzy 
tak jak ja, kochają taniec i aktywny tryb 
życia. Pomysł pojawił się spontanicznie. 
Początkowo miejscem imprezy miało być 
boisko „Orlik” w Konarzewie. Prognozy, 
zapowiadające pogorszenie się pogody, 
sprawiły, że ostatecznie Gmina Dopiewo 
wyciągnęła serdeczną rękę i tańczyliśmy 
na scenie pod wiatą na placu przy ul. 
Łąkowej w Dopiewie. Miejsce uratowało 
już niejedną imprezę plenerową - metraż 
pod zadaszeniem jest jego atutem.

Zumba pod wiatą Dzięki Sołtys z Konarzewa uczestnicy 
mogli po mocnym wysiłku częstować 
się rogalikami, kawą i herbatą, a GOSiR 
w Dopiewie oraz wiele życzliwych osób 
(Kasia, Magda, mój mąż) pomogli w or-
ganizacji. Oprawą muzyczno-techniczną 
zajął się Grzegorz Szymaniak, fachowiec 
w tej dziedzinie, który zgodził się pomóc 
bez wahania. 

Na poranne zumbowanie przyszło 
kilkadziesiąt osób. Podczas tańca słońce 
wyszło zza chmur:) Widząc radość i po-
dziękowania uczestników, stwierdzam: 
Było warto!

Moja przygoda z zumbą zaczęła się 
wiele lat temu, gdy chodziłam na zaję-
cia organizowane w GOSiR Dopiewo. 
Teraz sama prowadzę tam zajęcia. Od 
dziecka uwielbiałam tańczyć, ale wstyd 
nie pozwalał mi wychodzić „przed sze-
reg” - do momentu, gdy zauważyła mnie 
instruktorka zumby z Konarzewa, Agata. 
Od tego się zaczęło.

ZUMBA jest wspaniałą fuzją tańca i 
aerobiku z wykorzystaniem latynoskiej 
muzyki. W kolumbijskim slangu oznacza: 
„Baw się i ruszaj”. Jeszcze kilka lat temu 
nie była tak popularna w Polsce. Teraz 
większość ludzi kojarzy to określenie. 
To rodzaj zajęć, które pozwalają uwolnić 
negatywną energię i stres, kumulowane 

przez gonitwę codziennego dnia, a przy 
okazji kamufluje ćwiczenia całego ciała. 
Zawiera m.in. salsę, cumbię, merengue, 
reggeaton, hip-hop, soca, bollywood.  

Kursantki wychodzą z zajęć mokre, 
spocone, ale szczęśliwe. Wiele osób, które 
nie zasmakowały zumby, twierdzi, że 
układy choreograficzne są trudne, że 
nie dadzą rady. Jednak po pierwszych 
zajęciach zmieniają zdanie, widząc cu-
downą atmosferę, jaką tworzy grupa. 

Jak dla mnie ZUMBA to pełny pakiet 
witalności. 

Polecam

Karolina Kuźlak 
Fot. Archiwum K. Kuźlak

spotkaniom - powiedział zwycięzca 
jubileuszowego biegu. Za nim na me-
cie zameldował się Konrad Sioma z Ro-
kietnicy. Następni docierali w miejszych 
grupkach, które wraz z upływem czasu 
były coraz liczniejsze. Biegi parkrun są 
dla wszystkich - i tych którzy śmigają 
niczym mustangi, i tych którzy wolą mar-
szo - biegi. Odbywają się równocześnie 
w wielu miejscach świata - co sobotę, o 
godz. 9:00. Pomiar jest możliwy, jeśli 
wygenerowaliśmy sobie kod kreskowy, co 
umożliwia strona internetowa parkrun, 
i zabierzemy go ze sobą. 

– Tutaj każdy biegnie swoim tempem. 
Łączy nas idea. Cieszę się, że podczas 
każdego parkrunu frekwencja nam dopi-
suje – nie krył radości Tomasz Napierała, 
szef lokalizacji parkrun w Dąbrówce. 
- Dziś mamy ponad setkę finiszerów. 
Obok miejscowych, zawsze przyjeżdżają 
do nas biegacze spoza Gminy Dopiewo, z 
okolicznych miejscowości. W tym biegu 

wzięło udział sporo biegaczy z Tarno-
wa Podgórnego i Poznania. Mieliśmy 
w ciągu roku i obcokrajowców, w tym 
parkrunowych turystów, bo parkrun 
to coś więcej niż bieganie – tłumaczy 
koordynator parkrunu.

Wciąż powstają nowe lokalizacje 
parkrun na świecie. Coraz więcej osób 
uświadamia sobie, że warto od czasu 
do czasu pobiegać. W Polsce od debiutu 
parkrun Dąbrówka powstało 10 kolej-
nych lokalizacji. 

- Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim Wam za to, czym stał się parkrun 
Dąbrówka. Za pełne zrozumienie idei 
naszych cotygodniowych spotkań, za 
wsparcie, pomoc i wyrozumiałość. Te 
spotkania mają wprowadzić do Waszego 
życia nutkę aktywności fizycznej, przy 
okazji budując rodzinną atmosferę, która 
w Dąbrówce jest odczuwalna, jak nigdzie! 
Dziękuję, że jesteście z nami, że udało 
nam się stworzyć prawdziwy parkrun 

w naszej małej lokalizacji! I jak zawsze, 
zapraszamy co tydzień, w sobotę o 9:00! 
– podsumował Tomasz Napierała.

Start parkrunu zlokalizowany jest  
przy ul. Parkowej w Dąbrówce – w lesie, 
ok. 250 m od startu „Biegu o Koronę 
Księżnej Dąbrówki” i siłowni zewnętrz-
nej. Zapraszamy do biegania z parkrun 
Dąbrówka.

Tekst i fot. Adam Mendrala
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ul. Leśna 1c
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Gmina Dopiewo jest na portalach społecznościowych.
Nasze profile to:
Facebook: Gmina Dopiewo - strona oficjalna
You Tube: GminaDopiewo

polub nas zobacz nas


