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Dni Gminy Dopiewo

EDYTA GÓRNIAK 
z zespołem

MICHAŁ SZPAK
z zespołem

AMY WINEHOUSE



informacje gminne

Po raz trzeci Pola-
cy decydowali, kto ich 
będzie reprezentował 
w Parlamencie Euro-
pejskim przez kolejne 
5 lat. Polsce przypa-
da 51 z 751 miejsc 
(po Brexicie Wielkiej 
Brytanii jeszcze jed-
no miejsce). Mandaty 
w wyborach 26 maja 
2019 r. otrzymały 3 
ugrupowania: Prawo i 
Sprawiedliwość – 27, 
Koalicja Europejska 
-22, Wiosna – 3.

Z tej puli Wiel-
kopolanie obsadzili 
5 mandatów. Europosłami z naszego 
terenu, reprezentującymi  Polskę  w 
PE zostali: Ewa Kopacz z KE (21,01%), 
Zdzisław Krasnodębski z PiS (13,68%), 
Leszek Miller z KE (6,62%), Andżelika 
Możdżanowska z PiS (6,42%) i Sylwia 
Spurek z Wiosny (4,61%).

Frekwencja w Gminie Dopiewo 
wyniosła 58,14% i była wyższa o 12,46 
punktów procentowych od frekwencji 
ogólnopolskiej, która wyniosła 45,68%. 
Była też rekordową pośród dotychczaso-
wych frekwencji w wyborach do Parla-

Wybory do Parlamentu Europejskiego

mentu Europejskiego – dla porównania 
podczas poprzednich wyborów do PE 
frekwencja w Gminie Dopiewo wyniosła 
30,02%. Największa frekwencja wśród 13 
obwodowych komisji wyborczych dzia-
łających na terenie Gminy Dopiewo, była 
w Skórzewie nr 10 – 70,4% i Skórzewie 
nr 9 – 63,18% oraz w Dąbrówce nr 2 
– 66,72% i Dąbrówce nr 3 – 64,89%. 
Najmniejsza frekwencja była w Lisów-
kach - 29,07%, Konarzewie – Trzcielinie 
– 44,93% i Dopiewie nr 5 – 45.76% i 
Dopiewie nr 6 – 46,58%. 

Najwięcej głosów oddano w Gminie 

Dopiewo na Koalicję Europejską – 57,11% 
(w Polsce drugi wynik – 38,47%) na PiS 
– 21,83%,(w Polsce najlepszy wynik – 
45,38%),  na Wiosnę - 10,56% (w Polsce – 
6,06%). Pozostałe ugrupowania, zarówno 
w Polsce, jak i w Gminie Dopiewo nie 
przekroczyły tzw. progu wyborczego. W 
Gminie Dopiewo na Konfederację gło-
sowało 4,65%, na Kukiz’15 – 4,32% i na 
Lewicę Razem – 1,53%. 

Największe poparcie wygrywające 
w skali kraju Prawo i Sprawiedliwość 
uzyskało na terenie Gminy Dopiewo w 
dwóch obwodach: w DPS Lisówki (PiS 
- 54,16%; KE -16,67%)  i Dopiewie nr 6 
(PiS - 46,15%; KE – 33,80%). Niewielką 
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przewagę Koalicja Europejska odnoto-
wała nad Prawem i Sprawiedliwością 
w obwodzie obejmującym Konarzewo i 
Trzcielin (PiS – 38,86%; KE – 39,81%) 
i w Dopiewie nr 5 (PiS 36,18%, KE – 
40,25%). W pozostałych 9 obwodach 
przewaga procentowa KE nad PiS w 
uzyskanych głosach była znacząca. 
Największą różnicę widać w Dąbrówce – 
obwód nr 2 (PiS – 9,55%, KE – 68,09%) 
i nr 3 (PiS – 10,09%, KE – 63,61%) oraz 
Skórzewie – obwód nr 10 (PiS – 16,05%; 
KE – 65,75%) i nr 9 (PiS – 18,25%; KE 
– 63,13%). W pozostałych obwodach: 
Dąbrowa, Dopiewiec, Palędzie – Gołuski, 
Więckowice, Zakrzewo – PiS uzyskiwał 
między 18,73 a 26,56% głosów, a KE 
między 52,53 a 56,43%. Z kolei Wio-
sna największe poparcie procentowe, 
wynoszące ok. 13%, miała w Dopiewcu 
i w Dąbrówce, przy czym w tej ostat-
niej miejscowości wyrosła na drugą siłę, 
wyprzedzając PiS (Dąbrówka nr 3: PiS 
– 10,09%; W -13,60%; Dąbrówka nr 2: 
PiS -9,55%; W -12,09%).

 Ciekawie wygląda ranking popular-
ności kandydatów wśród mieszkańców 
Gminy Dopiewo. Tu najwyższe wynik 
uzyskała Ewa Kopacz - 23,67%, za którą 
uplasował się Zdzisław Krasnodębski 
– 10,93%, na kolejnych 3 znaleźli się 
kandydaci KE: Marcin Bosacki – 9,58%, 
Jakub Rutnicki – 6,71% i Leszek Miller 
– 6,51%. Kandydatka Wiosny – Sylwia 
Spurek uzbierała 6,31% głosów, za którą 
był Michał Wawrykiewicz z KE – 5,10%.  
Stawkę zamykali: Szymon vel Sęk z PiS 
– 4,02%, Piotr Marzec Liroy – 3,40% 
z Konfederacji i Joanna Lichocka z PiS 
– 2,73%.

Tymczasem Adam Mendrala, Re-
daktor Naczelny, Kierownik Refe-

ratu Promocji i Rozwoju Gminy
Współpraca: Michał Juskowiak

Grafiki: Michał Juskowiak

Obwodowa Komisja Wyborcza 2019

OKW NR 1 (DĄBROWA) 59,77%

OKW NR 2 (DĄBRÓWKA) 66,72%

OKW NR 3 (DĄBRÓWKA) 64,89%

OKW NR 4 (DOPIEWIEC) 53,57%

OKW NR 5 (DOPIEWO) 45,76%

OKW NR 6 (DOPIEWO) 46,58%

OKW NR 7 (PALĘDZIE) 57,85%

OKW NR 8 (KONARZEWO) 44,93%

OKW NR 9 (SKÓRZEWO) 63,18%

OKW NR 10 (SKÓRZEWO) 70,40%

OKW NR 11 (WIĘCKOWICE) 52,69%

OKW NR 12 (ZAKRZEWO) 57,92%

OKW NR 13 (LISÓWKI) 29,07%
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Wójt - felieton

Lato w pełni. Żar leje się z nieba, jest 
w Polsce niczym w tropiku. Dla jednych 
to doskonała pogoda, by korzystać z aury, 
bez konieczności wylotu lub wyjazdu do 
egzotycznych krajów i aktywnie, na świe-
żym powietrzu spędzić czas. Inni szukają 
cienia i ochłody, z troską spoglądając 
na rośliny w przydomowym ogrodzie 
i zwierzęta. Synoptycy prognozują, że 
będzie ciepło i do wysokich temperatur 
powinniśmy się przyzwyczaić, a do zwią-
zanych z nimi anomalii przygotować, bo 
czekają nas coraz cieplejsze lata.

Rozpoczął się czas festynów. W wie-
lu sołectwach i szkołach organizowa-
ne są pikniki i spotkania integracyjne. 
Ich organizatorzy starają się zapewnić 
atrakcje, które przyciągną mieszkańców, 
będą okazją do tego, żeby spędzić razem 
więcej czasu niż na co dzień. Przed nami 
największy z gminnych plenerów - Dni 
Gminy Dopiewo, który jak co roku zapo-
wiada się atrakcyjnie. Odbędzie się on 
w sobotę 22 czerwca 2019 r., tradycyj-
nie na placu gminnym w Dopiewie przy 
ul. Łąkowej i Wyzwolenia. Zapraszam 
Państwa - mieszkańców i gości Gminy 
Dopiewo - do bycia tego dnia razem. Na 
scenie wystąpią Gwiazdy krajowego for-
matu: Edyta Górniak (koncert o godz. 

Ciepło i aktywnie
21:30) i Michał Szpak (koncert o godz. 18), 
między którymi zaprezentuje się zespół 
„Tribute To Amy Winehouse”.  Ponad-
to wystąpią: tancerze „Activus Taniec 
i Fitness”, Chór Gminy Dopiewo „Bel 
Canto” i Orkiestra Dęta Gminy Dopiewo, 
wraz z Grupą Dopiewskich Mażoretek. 
Całość podsumujemy zabawą taneczną z 
DJ’em, któremu towarzyszyć będą tan-
cerki. Będzie naprawdę gorąco. 

Już od 13.00 rozpoczną się atrakcje 
dla dzieci: bezpłatne będą dmuchań-
ce, „Akademia Rowerowa”, warsztaty 
Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papier-
nictwa, potem warsztaty taneczne ze 
szkołą „Swing Craze”. Animacje zapewnią 
też gminne kluby i stowarzyszenia, a 
także nasze jednostki - sportowy GO-
SiR i kulturalna GBPiCK oraz partnerzy 
organizacyjni - firmy Marmite i Reka 
Rubber.  Szczegóły podajemy na stronie: 
dopiewo.pl. 

Liczny udział mieszkańców w „Biegu 
o Koronę Księżnej Dąbrówki”, który już 
po raz dziewiąty odbył się w ostatnią 
niedzielę maja, a także wysoka fre-
kwencja wyborcza w naszej Gminie w 
przypadających na ten sam dzień wy-
borach do Parlamentu Europejskiego, 
pokazują, że jesteśmy  społecznością 
coraz bardziej aktywną. 

Przypominam o tym, że do koń-
ca czerwca możecie Państwo zgłaszać 
projekty do Dopiewskiego Budżetu 
Obywatelskiego, licząc na Państwa 
niesłabnącą aktywność, w stosunku 
do ubiegłorocznej, rekordowej z trzech 
dotychczasowych edycji. Formuła DBO 
wprowadzona rok temu zwiększa szan-
se na realizację projektów, bez względu 
na to, czy zgłaszający jest mieszkańcem 
dużego, czy małego sołectwa. Liczę też 
na Państwa podpowiedzi i propozycje 
w tegorocznej edycji „Dopiewskiego 
Filara”, którą w tym roku rozpocznie-
my już latem. W kalendarzu warto też 

zapisać 8 września, kiedy zaplanowane 
są Gminne Dożynki i 26 października, 
kiedy po raz czwarty odbędzie się Cross 
Duathlon Żarnowiec.

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców 
w akcję „Bądźmy GIT z PIT!”,  możemy 
dla Państwa organizować atrakcyjne 
wydarzenia, ale i więcej inwestować w 
infrastrukturę. Rozbudowujemy szkoły w 
Dąbrowie i Konarzewie, przygotowujemy 
się do rozbudowy szkoły w Dąbrówce. 
Od kilku lat  rozbudowujemy magistralę 
wodociągową, żeby móc zaopatrzyć w 
wodę Państwa domy, których w Gmi-
nie Dopiewo z roku na rok przybywa i 
zapewnić odpowiednie ciśnienie przez 
cały rok. Przygotowujemy się także do 
rozbudowy oczyszczalni ścieków w Do-
piewie, na co niedawno pozyskaliśmy 
kilkumilionowe dofinansowanie z Unii 
Europejskiej. Sukcesywnie realizujemy 
inwestycje kanalizacyjne i drogowe, w 
tym dodatkowe środki przekazywane 
z budżetu państwa tylko dlatego, że 
wskazujecie Państwo w deklaracji PIT 
adres w Gminie Dopiewo jako miejsce 
zamieszkania. 

Adrian Napierała
Wójt Gminy Dopiewo
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Rada Gminy

Sesja odbyła się tradycyjnie 
w ostatni poniedziałek miesiąca. 
27 maja 2019 r. radni podjęli 18 
uchwał.

Plany miejscowe
Radni uchwali 4 miejscowe plany za-

gospodarowania przestrzennego (mpzp):
-  w Palędziu, w rejonie ul. Jagodo-

wej, dla działki o nr ewid. 18/47 
-  plan w większości wprowadza 
tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej o stosunkowo niskiej 
transportochłonności.  Powierzchnia 
opracowania wynosi ok. 0,14 ha.     

-  w Palędziu, w rejonie ul. Wrzosowej - 
plan w większości wprowadza tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, także o stosunkowo niskiej 
transportochłonności. Powierzchnia 
opracowania wynosi ok. 1,5 ha.     

-  w Więckowicach, w rejonie ulic 
Akacjowej, Dębowej, Cedrowej, 
Jaworowej, Orzechowej, Sosnowej, 
Bukowej i Brzozowej - plan w więk-
szości wprowadza tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. Po-
wierzchnia opracowania wynosi ok. 
37 ha.     

-  w Skórzewie, w rejonie ul. Poznań-
skiej i Szarotkowej - przedmiotem 
opracowania planu jest określenie 
nowych zasad zagospodarowania 
terenu poprzez aktualizację obowią-
zujących zapisów, które doprecyzują 
możliwości inwestycyjne na terenach 
objętych opracowaniem planu. Zgod-
nie z obowiązującym „Studium…” 
teren objęty planem przeznaczony 
jest jako tereny zabudowy mieszka-
niowej z działalnością gospodarczą, 
oznaczone symbolem M1U oraz jako 
tereny ujęć wody wraz z infrastruktu-
rą techniczną, oznaczone symbolem 
W. Powierzchnia opracowania wynosi 
ok. 5,2 ha.     

Relacja z IX sesji Rady Gminy Dopiewo

Zmiana Studium
Rada podjęła uchwałę w sprawie 

zmiany „Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Dopiewo” dla części obszaru 
gminy położonych w miejscowości Dopie-
wo, Skórzewo i Dąbrowa. Przedmiotem 
zmiany „Studium…” w obszarze sołectwa 
Dopiewo jest zmiana przeznaczenia te-
renów pierwotnie określonych jako te-
reny usług publicznych – urząd gminy, 
szkoły, przedszkola, gminne centrum 
usługowe, oznaczone symbolem UP 
na tereny zabudowy mieszkaniowo-
-usługowej (o minimalnej powierzchni 
działki 700m²), oznaczone symbolem 
M1, dla których określono szczegółowe 
kierunki i wskaźniki dotyczące zago-
spodarowania i użytkowania terenu. 
Przedmiotem zmiany „Studium…” w 
obszarze sołectwa Dąbrowa jest zmia-
na przeznaczenia terenów pierwotnie 
określonych jako tereny usług sakralnych 
– kościoły, oznaczonych symbolem UKs 
na tereny zabudowy mieszkaniowej z 
działalnością gospodarczą (o minimalnej 
powierzchni działki 700m2), oznaczone 
symbolem M1U, dla których określono 
szczegółowe kierunki i wskaźniki doty-
czące zagospodarowania i użytkowania 
terenu. Przedmiotem zmiany „Studium…” 
w obszarze sołectwa Skórzewo, w rejo-
nie ul. Ks. Kozierowskiego jest zmiana 
przeznaczenia terenów pierwotnie okre-
ślonych jako tereny rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej na tereny usług sakralnych 
– kościoły, oznaczone symbolem UKs, dla 
których określono szczegółowe kierunki 
i wskaźniki dotyczące zagospodarowa-
nia i użytkowania terenu. Przedmiotem 
zmiany „Studium…” w obszarze sołec-
twa Skórzewo, w rejonie ul. Ks. Leśnej i 
Spółdzielczej jest zmiana przeznaczenia 
terenów pierwotnie określonych jako te-
reny rolniczej przestrzeni produkcyjnej 
na tereny obiektów produkcyjnych, skła-

IX sesja - uchwały 
Na IX na sesji Rady Gminy Dopiewo, 

która odbyła się 27 maja 2019 r.,  radni 
podjęli 18 uchwał.
Uchwała Nr IX/99/19. w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu 
Opieki nad Zabytkami Gminy 
Dopiewo na lata 2019-2022. 

Uchwała Nr IX/100/19 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu w miejsco-
wości w miejscowości Zakrzewo, w 
rejonie ul. Radosnej i drogi ekspre-
sowej S11.

Uchwała Nr IX/101/19 sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu w miejscowości 
Zakrzewo i Dąbrowa, w rejonie ul. 
Przemysłowej i drogi ekspresowej 
S11, gmina Dopiewo. 

Uchwała Nr IX/102/19 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu w miejsco-
wości Palędzie, w rejonie ul. Leśnej, 
Jarzębinowej, Sumakowej i Bzowej, 
gmina Dopiewo.

Uchwała Nr IX/103/19 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu w miejscowo-
ści Dąbrówka, w rejonie ul. Widok. 

Uchwała Nr IX/104/19 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu w miejscowo-
ści Więckowice, w rejonie ul. Leśnej, 
dla działek o nr ewid. 130/10 i 130/11.

Uchwała Nr IX/105/19 w sprawie 
zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego te-
renu w miejscowości Palędzie, w 
rejonie ul. Jagodowej, dla działki o 
nr ewid. 18/47. 

Uchwała Nr IX/106/19 w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego w miejscowości 
Palędzie, w rejonie ul. Wrzosowej. 

Uchwała Nr IX/107/19 w sprawie miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu w obrębie 
geodezyjnym Więckowice, w rejonie 
ulic Akacjowej, Dębowej, Cedrowej, 
Jaworowej, Orzechowej, Sosnowej, 
Bukowej i Brzozowej, gmina Dopiewo.

Uchwała Nr IX/108/19 w sprawie 
zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Dopiewo dla 
części obszaru gminy położonych w 
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Rada Gminy

wo na lata 2019-2022”. 
Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy 

z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami Wójt Gminy jest 
zobowiązany do sporządzenia takiego 
„Programu…” na okres 4 lat. Jego celem 
jest zahamowanie degradacji substancji 
zabytkowej, zachowanie wartościowych 
zasobów dziedzictwa kulturowego i 
kształtowanie atrakcyjnego wizerunku 
Gminy Dopiewo. „Gminny Program Opie-
ki nad Zabytkami na lata 2019-2022” 
uzyskał wymaganą prawem opinię Wiel-
kopolskiego Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków. Uchwalenie „Programu…” 
wypełnia wymóg ustawowy, jednocześnie 
pozwala zebrać w jednym dokumencie 
informacje dotyczące aktualnego stanu 
ochrony zabytków, jak i zamierzeń gminy 
w tym zakresie w najbliższych latach. 

Energia odnawialna
W celu wspomagania wykorzystania 

lokalnych źródeł energii odnawialnej i 
wprowadzania bardziej przyjaznych dla 
środowiska nośników energii Rada okre-
śliła zasady udzielania dotacji celowej z 
budżetu Gminy Dopiewo na dofinanso-
wanie zakupu i montażu odnawialnych 
źródeł energii będących wsparciem dla 

miejscowości Dopiewo, Skórzewo i 
Dąbrowa. 

Uchwała Nr IX/109/19 w sprawie 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenu w 
miejscowości Skórzewo, w rejonie 
ul. Poznańskiej i Szarotkowej. 

Uchwała Nr IX/110/19 w sprawie 
nadania nazwy ulicy Ślimakowa w 
miejscowości Palędzie.

Uchwała Nr IX/111/19 w sprawie 
ustalenia sieci prowadzonych przez 
Gminę Dopiewo publicznych przed-
szkoli, oddziałów przedszkolnych w 
szkołach podstawowych.

Uchwała Nr IX/112/19  w sprawie 
zmiany Uchwały Nr III/33/18 z 17 
grudnia 2018 r. w sprawie uchwały 
budżetowej Gminy Dopiewo na 2019 r

Uchwała Nr IX/113/19 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr III/32/18 z 17 
grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Dopiewo na lata 2019-2026.

Uchwała Nr IX/114/19 w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji 
celowych z budżetu Gminy Dopiewo 
na dofinansowanie zakupu i monta-
żu odnawialnych źródeł energii na 
obszarze Gminy Dopiewo. 

Uchwała Nr IX/115/19 w sprawie 
rozpatrzenia skargi na Wójta Gmi-
ny Dopiewo.

Uchwała Nr IX/116/19 w sprawie 
rozpatrzenia skargi na Wójta Gmi-
ny Dopiewo. 

DG

dów i magazynów, oznaczone symbolem 
P, dla których określono szczegółowe 
kierunki i wskaźniki dotyczące zago-
spodarowania i użytkowania terenu. 

Opieka nad zabytkami
Radni przyjęli „Gminny Program 

Opieki nad Zabytkami Gminy Dopie-

mieszkańców podejmujących działania 
proekologiczne. W celu określenia zasad 
dotacji opracowano regulamin oraz wnio-
sek i wzór rozliczenia dotacji, stanowiące 
załączniki do niniejszej uchwały. Dotacja 
stanowić będzie mechanizm zachęca-
jący mieszkańców do inwestowania w 
ekologiczne źródła energii. Wysokość 
dotacji dla wnioskodawcy na realiza-
cję przedsięwzięcia wynosi 1.500 zł na 
każdy kolejny kW mocy zainstalowanej 
instalacji fotowoltaicznej, ale nie więcej 
niż 10.000 zł  

Inne sprawy
Ponadto Rada dokonała zmian w 

uchwale budżetowej i wieloletniej pro-
gnozie finansowej, podjęła 1 uchwałę 
związaną z nazewnictwem ulic, 5 uchwał 
związanych z przystąpieniem do sporzą-
dzenia mpzp oraz rozpatrzyła 2 skargi 
na Wójta, uznając je za bezzasadne. 

Damian Gryska, Biuro Rady Gminy 
Fot. Adam Mendrala

400 kV
Wojewoda Wielkopolski informuje 

o wszczęciu postępowania w sprawie bu-
dowy linii 400 kV Piła Krzywina - Ple-
wiska. Szczegóły: dopiewo.pl.

UG

Projektowaną organizację ruchu wy-
konano w nawiązaniu do istniejącego 
w terenie oznakowania. Na przedmio-
towym obszarze, z wyłączeniem ulicy 
Środkowej, została uszczelniona strefa 
ograniczonej prędkości do 30 km/godz. 
Na ulicy Środkowej wprowadzono strefę 
zamieszkania oraz urządzenia uspoka-
jające ruchu w postaci progów zwalnia-
jących. Zlikwidowano istniejący próg 
zwalniający na ul. Leśnej i wybudowano 
nowy próg zgodnie z wymaganiami tech-
nicznymi. Skrzyżowanie ulic Środkowych  
(ulica ta ma przebieg w kształcie litery 
„T”) zaprojektowano jako równorzędne.

Organizacja ruchu w Dopiewcu - po nowemu
Ponadto wprowadzono ruch jed-

nokierunkowy na ul. Środkowej, od 
skrzyżowania z ul. Szkolną w kierunku 
skrzyżowania z drugim odcinkiem ul. 
Środkowej.

Na ulicy Środkowej, na obydwóch jej 
odcinkach, oraz na ulicy Leśnej zlokali-
zowano progi zwalniające a przed nimi, 
w odległości 1 m zastosowano punktowe 
elementy odblaskowe.

Na skrzyżowaniu ul. Kolejowej oraz 
Środkowej, ze względu na ograniczo-
ną widoczność, zaprojektowano lustro 
drogowe,

Na skrzyżowaniu ul. Szkolnej z ul. 
Leśną zaprojektowano słupki w rozsta-
wie co 1,5m.

Adrian Dawiec
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Pantery wicemistrzynia-
mi Polski!

Z wielkimi emocjami i dumą oglą-
dałem finałowe rozgrywki Mistrzostw 
Polski Juniorek Młodszych w piłce ręcz-
nej, które odbyły się w Dopiewie. Tym 
razem wśród czterech najlepszych ekip z 
całej Polski znalazła się również lokalna 
drużyna UKS Pantery Dopiewo, której 
gorąco dopingowali licznie zgromadze-
ni widzowie. Juniorki zaprezentowały 
wysoki techniczny poziom, ale przede 
wszystkim dały popis współpracy na 
boisku i gry drużynowej. Ich wysiłki i 
treningi opłaciły się, gdyż zajęły II miejsce 
ulegając tylko szczypiornistkom z UKS 
Roxa Lublin. Poza zdobyciem wicemi-
strzostwa jako ekipa, kilka z zawodniczek 
zostało wyróżnionych za indywidualne 
osiągnięcia na boisku. 

Wszystkim zespołom serdecznie 
gratuluję i przekazuję wyrazy uznania 
za sportową pasję oraz trud włożony w 
przygotowanie się do tych rozgrywek. 
Jako były gracz i trener piłki ręcznej ze 
szczególną radością kibicuję bowiem mło-
dym adeptom tej dyscypliny. Te rozgryw-
ki miały dla mnie specjalne znaczenie, 
gdyż wśród zawodniczek są córki moich 
kolegów z drużyny, a szkoleniowcem jest 
dawny wychowanek – Paweł Wolny. Cie-
szę się, że tradycje sportowe pozostają 
żywe, a zamiłowanie do szlachetnej 
rywalizacji łączy pokolenia. 

Więcej miejsca  
dla drużyny

Innym ważnym wydarzeniem, w któ-
rym miałem przyjemność uczestniczyć 
było poświęcenie strażnicy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Palędziu. Po rozbudo-
wie remizy druhowie będą mogli ocze-
kiwać na wezwanie i regenerować się po 
akcjach w nowoczesnych i wygodnych 
wnętrzach. 

Działania ratownicze strażaków to 
bez wątpienia jedne z najtrudniejszych 
i najniebezpieczniejszych zadań, wyma-
gające godnej podziwu ofiarności, odwa-
gi oraz konsekwencji. Nie dziwi zatem 
fakt, iż pożarnicy cieszą się ogromnym 
szacunkiem i zaufaniem społecznym. 
Jestem przekonany, że zmodernizowana 
siedziba będzie dla lokalnej wspólnoty 

Porozmawiajmy o Powiecie

wizytówką profesjonalnej straży pożar-
nej, natomiast dla druhów i druhen stanie 
się wygodnym miejscem służby. 

Uroczystości w „Domu Strażaka” 
towarzyszyło również przekazanie no-
wych samochodów pożarniczych oraz 
quada ratunkowego. Sprzęt ten zapew-
ni lepszą mobilność oraz skuteczność 
podczas akcji. 

Liderzy przedsiębiorczo-
ści wśród mieszkańców 
powiatu

Po raz kolejny wraz z miastem Po-
znań przyznaliśmy statuetki Poznań-
skiego Lidera Przedsiębiorczości. Wśród 
podmiotów uhonorowanych tym tytułem 
znalazły się również firmy z powiatu po-
znańskiego. Szczególne wyrazy uznania 
należą się przedsiębiorstwu MISERWIS 
Michał Sergot ze Skórzewa, które wyróż-
niono w kategorii mikro. Do wszystkich 
nagrodzonych trafiła pula o wartości 
niemal 180 tys. zł. 

W trakcie uroczystej gali finałowej, 
inaugurującej jednocześnie Dni Przed-
siębiorczości, poznaliśmy siedemnastu 
laureatów XVI edycji. Konkurs o tytuł 
Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości 
adresowany jest do średnich, małych 
lub mikro przedsiębiorców oraz startup-
-ów działających na terenie Poznania 
lub powiatu poznańskiego, którzy notują 
sukcesy na rynku, mają ciekawą ofertę, 
wykorzystują innowacje oraz nowocze-
sne metody organizacji pracy, rzetelnie 
wywiązują się ze swoich zobowiązań, a 
prowadzona przez nich działalność jest 
przyjazna ludziom i środowisku.

Zakończył się przetarg  
na przebudowę drogi 
2403P w WIęckowicach

Czekamy na rozstrzygnięcie prze-
targu na rozbudowę drogi powiatowej 

2403P – ulicy Gromadzkiej w Więcko-
wicach. To kilometrowy odcinek od ulicy 
Klonowej do skrzyżowania z wojewódzką 
„307”. Prace obejmą szereg elementów, 
m.in. budowę kanału sanitarnego (fi-
nansowany przez gminę) czy systemu 
odprowadzania wód z pasa drogowego. 
Przebudowane będą chodniki (po jednym 
z nich będą mogli jeździć rowerzyści), 
powstaną zatoki autobusowe. Droga zy-
ska nową jezdnię, wyznaczone zostaną 
przejścia dla pieszych (przy szkole i przy 
skrzyżowaniu z Klonową – z azylami 
bezpieczeństwa).

Dzięki tej inwestycji poprawi się 
zarówno komfort, ale i bezpieczeństwo 
wszystkich użytkowników dróg.

Atrakcje turystyczne  
na start!

Zapraszamy do wzięcia udziału w 
drugiej edycji Certyfikacji Atrakcji Tu-
rystycznych Powiatu Poznańskiego. Do 
31 maja można zgłaszać najciekawsze 
obiekty turystyczne z 17 gmin wokół Po-
znania. Rekomendacja przyznawana jest 
przez Poznańską Lokalną Organizację 
Turystyczną we współpracy z powiatem 
poznańskim. Mogą ją zdobyć muzea, 
parki rozrywki, ośrodki edukacji czy 
rekreacji. Inicjatywa służy podnosze-
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niu jakości lokalnej oferty turystycznej 
oraz promocji aglomeracji poznańskiej.

W ubiegłorocznej, pilotażowej edy-
cji projektu wzięło udział 41 obiektów, 
spośród których 32 otrzymały certyfikat 
Rekomendowanej Atrakcji Turystycznej. 
Tytuł przyznany jest na rok za jakość 
oferty (np. rekreacyjnej czy edukacyjnej), 
dostępności (parking, godziny otwarcia) 
czy promocji (np. strona internetowa). 

Udział w projekcie jest nieodpłat-
ny. Zgłoszenia są przyjmowane poprzez 
elektroniczny formularz do 31 maja br., a 
ich ostatecznej oceny dokonuje kapituła 
złożona ze specjalistów z branży oraz 
samorządowców. Uroczysty finał wraz z 
wręczeniem certyfikatów i pamiątkowych 
statuetek odbędzie się 15 czerwca br. 
podczas IV Dnia Organizacji Pozarządo-
wych w Powiecie Poznańskim w Parku 
Dzieje w Murowanej Goślinie. 

Formularz zgłoszeniowy oraz więcej 
informacji na www.certyfikacja.poznan.
travel oraz www.powiat.poznan.pl

Zamień „kopciucha”  
na czyste powietrze

Od dłuższego już czasu wiele miejsc 
w Polsce zmaga się ze smogiem. Zanie-
czyszczenie powietrza wielokrotnie 
przekracza tam dopuszczalne normy. 
W powiecie poznańskim sytuacja nie 
jest aż tak dramatyczna jak w innych 
regionach kraju, co nie znaczy, że nie 
należy dostrzegać problemu. Jednym 
z pomysłów na poprawę powietrza jest 
dofinansowywanie do wymiany pieców.

Mieszkańcy regionu mogą starać się 
o ogrzewanie za pomocą nowego kotła 
zasilanego paliwem gazowym lub ole-
jem opałowym, ogrzewanie elektryczne, 
pompę ciepła, ogrzewanie za pomocą 
nowoczesnego zasilanego automatycznie 
kotła na paliwo stałe lub podłączenie do 
miejskiej sieci ciepłowniczej. 

Wnioskodawca zainteresowany uzy-
skaniem dotacji będzie składać pisemny 
wniosek w siedzibie Starostwa Powiato-

wego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 
18. Dotacja może być udzielona: osobom 
fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, 
osobom prawnym, przedsiębiorcom, 
podmiotom prowadzącym działalność 
rolniczą oraz jednostkom sektora finan-
sów publicznych będącym gminnymi 
lub powiatowymi osobami prawnymi.

Dotacja na jeden lokal przysługiwać 
będzie w wysokości do 7 tysięcy zło-
tych. Jeżeli wspólnota mieszkaniowa 
lub właściciel nieruchomości, w której 
jest kilka lokali mieszkalnych, będzie 
chciał się pozbyć starego, nieekologicz-
nego ogrzewania może otrzymać do 14 
tysięcy złotych. Dofinansowanie ze stro-
ny powiatu poznańskiego nie może być 
jednak większe niż 80 proc. tzw. kosztów 
kwalifikowanych.

Szczegółowe informacje na stronie 
powiatu poznańskiego:  

www.powiat.poznan.pl.

Wiele mówi się ostatnio na temat 
roli budżetu obywatelskiego. Nie ma 
on długiej historii. Warto zauważyć, że 
wykorzystywanie inicjatywy mieszkań-
ców, pozwalanie im na decydowanie w 
sprawie zmiany najbliższego otoczenia, 
istniało dużo wcześniej. Zajmowały się 
tym rady osiedlowe w miastach i rady 
sołeckie na wsi.

Jako były Wójt Gminy Dopiewo 
oceniam, że fundusz sołecki, bo taką 
nosił nazwę, funkcjonował bardzo do-
brze. Różne były metody jego wyliczania. 
W naszym przypadku polegało to na 
przeliczaniu kwoty bazowej na liczbę 
mieszkańców. Stosując prostą arytme-
tykę można było przekazać określoną 
kwotę pieniędzy lokalnej społeczności. 
Ona sama decydowała, za pośrednictwem 
ankiet, albo dyskusji na zebraniach, jak 
to wydać.

Nie były to sumy wielkie, przezna-
czone na znaczące inwestycje. Chodziło 
o drobne przedsięwzięcia, takie jak do-
posażenie boiska, dokupienie elementów 
siłowni, urządzenie placu zabaw, posta-

Do czego służy budżet obywatelski?
wienie kilku lamp w miejscu, gdzie ich 
brakuje, czy ustawienie ławek w parku. 
Każde sołectwo, a w Gminie Dopiewo 
było i nadal jest ich 11, miało określo-
ną pulę na swoje potrzeby. Nie rodziło 
to antagonizmów. Każdy mieszkaniec 
wiedział, że znajduje się w takiej samej 
sytuacji, jak sąsiad z innej wsi.

Od niedawna z budżetów samorządo-
wych wydzielana jest kwota na fundusz 
obywatelski. Sytuacja nie jest równie jed-
noznaczna, obowiązują zasady bardziej 
kontrowersyjne. Wszyscy mieszkańcy 
mogą wziąć udział w dyskusji, a także 
głosowaniu w sprawie wydatkowania 
pieniędzy. Na realizację może liczyć pro-
jekt, za którym się opowie większość. 
Problem w tym, że wiele osób może czuć 
się poszkodowanymi. Sołectwa są róż-
nej wielkości, w niektórych występuje 
większa aktywność mieszkańców, są 
też lepiej zorganizowani, skuteczniejsi 
w zabieganiu o swoje potrzeby. Niektó-
rym trudno się przebić ze swymi, często 
ważnymi i ciekawymi pomysłami, bo są 
w mniejszości. Właśnie dlatego budżet 
obywatelski nie jest narzędziem dosko-
nałym. Możemy mieć tu  do czynienia 
z brakiem sprawiedliwości.

Radni PiS-u zaproponowali utworze-
nie budżetu obywatelskiego na szczeblu 
Powiatu Poznańskiego. Staram się w tym 
doszukać dobrej woli, a przede wszyst-
kim sensu, ale nie znajduję. Być może 
celem jest wywołanie chaosu, niesnasek 
między Gminami. Pamiętajmy, że Powiat 
Poznański, największy w Polsce, tworzy 
pierścień Gmin położonych wokół Metro-
polii. Każda z nich ma własne potrzeby, 
tylko nieliczne zależą wzajemnie od sie-
bie. Co łączy Gminę Kleszczewo z Gminą 
Dopiewo, położoną po drugiej stronie 

Poznania? Jak pomysłodawcy wyobraża-
ją sobie zadanie, które w jednakowym, 
albo przynajmniej zbliżonym stopniu 
posłuży jednej i drugiej społeczności?

Zadań, które można dzięki budżetowi 
obywatelskiemu wykonać, może być naj-
wyżej kilka. Z góry można powiedzieć, 
że jeżeli dojdzie do głosowania, to małe 
Gminy będą bez szans. Wygrają te z naj-
większą liczbą mieszkańców. Przegrani 
będą mieli świadomość, że finansują, 
bo przecież składają się na wspólny 
budżet, przedsięwzięcia służące innym 
miejscowościom. Zawsze ktoś będzie 
niezadowolony. Spektrum oczekiwań 
w tak dużym Powiecie jest ogromne. 
Budżet obywatelski rozwiązałby tylko 
malutki wycinek problemów. Żadne za-
danie służące mieszkańcom Kostrzyna 
nie przyda się ludziom z Rokietnicy. Jeśli 
nawet coś rozwiąże, do czegoś się przy-
czyni, to skala niezadowolenia w innych 
miejscach będzie duża. I nie spowoduje 
wzrostu zaufania wobec samorządności. 
A może właśnie o to chodzi?

Nie można powiedzieć, że Powiat 
nie wydziela ze swego budżetu pie-
niędzy służących wspomaganiu lokal-
nych inicjatyw. W 2018 r. wydaliśmy 
na dofinansowanie zadań działalności 
pożytku publicznego kwotę 398 050,62 
zł. Ogółem takich dotacji udzieliliśmy 
44, w wysokości od 3000 do 44 000 
zł. Przekazaliśmy środki na działalność 
związaną z upowszechnianiem turystyki 
w wysokości 117 400 zł. Takich dotacji 
było w ubiegłym roku 24. Nikt tego nie 
kwestionuje, natomiast powołanie na 
szczeblu Powiatu budżetu obywatelskiego 
wywołałby niemałe kontrowersje. Więk-
szość radnych niechętnie spogląda na 
takie pomysły. Co sprawdza się w jednej 
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Urząd Gminy Dopiewo
61 814 83 31
61 814 80 92 (fax)

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

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

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

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

Gminny Ośrodek Sportu  
i Rekreacji w Dopiewie  
61 814 82 62

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Dopiewie 61 814 80 20

Zakład Usług Komunalnych  
w Dopiewie 61 814 82 31 

Spółka Wodna w Dopiewie
607 032 085

Pogotowie ratunkowe 999
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie gazowe 992

Telefon Antysmogowy
722 323 362

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

Ważne telefony

polemika

miejscowości, nie musi być dobre dla 
tak dużego organizmu.

Zwolennikiem budżetu obywatel-
skiego jest radny Paweł Ratajczak, który 
wszedł ze mną ostatnio w polemikę na 
łamach „Czasu Dopiewa”. Twierdzi, że 
jego partia jest przez samorządową więk-
szość lekceważona i że samorząd powi-

nien być wolny od polityki. Każdy, kto 
śledzi wydarzenia w naszym kraju musiał 
zauważyć, że rzeczywiście wszystko się 
tu zrobiło polityczne, a nawet, niestety, 
partyjne. Jak nigdy dotychczas. Jednak 
nie za sprawą opozycji, ale rządzących. 
To do nich trzeba mieć pretensje. To oni 
tak nam zmieniają Polskę. Mógłbym 

panu radnemu odpowiedzieć słowami 
jego partyjnych kolegów: w powiatowym 
samorządzie spełniamy wolę suwerena.

Andrzej  Strażyński
Radny Powiatu Poznańskiego,

Przewodniczący Komisji Komunika-
cji, Budownictwa i Infrastruktury  

Do Pana Pawła Ratajczaka Wice-
przewodniczącego Rady Powiatu Po-
znańskiego 

Szanowny Panie  
Wiceprzewodniczący, 

Z uwagą przeczytałem Pańską pole-
mikę z Panem Andrzejem Strażyńskim, 
pomieszczoną w „Czasie Dopiewa” Nr 
69, zatytułowaną: „Polityka powiatowa 
– inne spojrzenie”. Dla porządku: mam 
już „swoje lata” – jestem emerytem z 
wyższym wykształceniem ekonomicznym 
SGH. Ze zmianą władzy w Polsce wią-
załem pewne nadzieje na cywilizowane 
ukształtowanie stosunków społecznych 
w naszym kraju. Moje rozczarowanie jest 
dogłębne, całkowite, między innymi w 
związku z postawami przedstawicieli 
„władzy”, reprezentowanymi także w 
Pańskich tezach. 

Do rzeczy:
Polityka, łamanie konstytucji, psucie 

państwa
To nie są ograne hasła! To fundamen-

talne zarzuty. Konstytucja to nieustanne 
zobowiązanie państwa do bezwarunko-
wego przestrzegania przez wszystkich i 
każdego z osobna norm umowy zawartej 
przez Naród z jego przedstawicielami. 
Każde, nawet najmniejsze uchybienie 
tej regule jest sprzeniewierzeniem się 
demokratycznej woli Polaków. Prowa-
dzona polityka to sposób postępowania 
przedstawicieli społeczeństwa na każdym 
szczeblu w zgodzie z normami obowią-
zującego prawa wynikającego w całości 
z konstytucji. Zatem, polityka jest i musi 
być wszechobecna, przy kasowaniu biletu 
i stanowieniu prawa. 

Totalna opozycja 
Ryba śmierdzi od głowy. Czym jest 

Pan zaskoczony? To niestety PiS wpro-
wadziło do polskiej praktyki całkowite 
i bezwarunkowe ignorowanie, więcej - 
zwalczanie wszelkich odmiennych opinii 
niż pochodzących z Waszego środowi-
ska. Jakiej innej reakcji otoczenia się 
Pan spodziewa? Jak inaczej można się 
przebić do Waszej świadomości? 

500+ i „5” Kaczyńskiego? 
Panie Przewodniczący! Proszę ochło-

nąć. Jakiego Kaczyńskiego? To rozdaw-

nictwo naszych pieniędzy. Rozdawnictwo 
stricte polityczne pod własne wyborcze 
potrzeby PiS. Czy nie widzi Pan, nie 
rozumie, że każde rozdawanie, a nie 
umożliwianie zarobku jest niemoralne? 
Proszę dokładnie przeanalizować nowo 
wykreowane strumienie popytu z 500+. 
Pieniądze to nie woda źródlana. Trzeba 
dużego mozołu, by na nie zapracować; 
coś o tym wiem. 

Tygrys Europy? 
Proszę się nie upajać propagando-

wymi sloganami. Dynamika bieżącego 
dochodu narodowego napędzana jest 
efektem mnożnikowym dzisiejszego 
popytu wewnętrznego. Proszę bar-
dziej krytycznie spojrzeć na bieżące 
dane makroekonomiczne: coraz wyższa 
stopa inflacji, szczególnie w społecznie 
wrażliwym segmencie rynku – żywności, 
stopie inwestycji prywatnych, decydują-
cych o możliwościach rozwojowych kraju 
w kilkuletniej i dalszej perspektywie, 
wdrożeniach w segmencie nowych tech-
nologii, zapaści służby zdrowia, ogólnego 
poziomu edukacji (co maturzysta wie 
o mechanice kwantowej, strukturze 
DNA itp.).

 

Moje konkluzje 
Wszelkie działania organów przedsta-

wicielskich, będących u władzy i opozycji 
muszą służyć wyłącznie dobru wspólne-
mu w poszanowaniu prawa, a nie takiej 
lub innej koterii.

Rządzący muszą skończyć z korup-
cją polityczną, prowadzącą do demora-
lizacji społeczeństwa i gospodarczego 
nihilizmu.

Szanowane muszą być kompetencje 
samorządów, wraz z ich finansami.

Edukacja musi nadążać za osiągnię-
ciami nauki (Jan Zamoyski: „Takie będą 
Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży 
chowanie” – stale aktualne).

Niechaj nikt nie poucza drugiego, gdy 
sam jest niemoralny i/lub niedouczony.

Nie zaciągajmy zobowiązań, których 
sami spłacać nie będziemy.

Przestańmy wmawiać obywatelom, 
że państwo coś za nas załatwi. Ten etap 
mamy za sobą – nie udał się. Każdy musi 
żyć na własny rachunek. Pomoc potrzebu-
jącym winna pochodzić z transparentnej 
działalności charytatywnej i być wolna 
od podatku. 

Z poważaniem
 Marian Piotrowski,  

mieszkaniec Konarzewa

List Otwarty 
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inwestycje

Pierwsze w okolicy boisko do gry 
w frisbee powstaje w Palędziu przy ul. 
Leśnej. Koszt Inwestycji wyłonionej w 
ramach Dopiewskiego Budżetu Obywa-
telskiego wyniesie 67.700 zł. Umowę z 

Boisko do ultimate frisbee w Palędziu
wykonawcą - firmą Amarant Katarzyna 
Nitschke z Dopiewca - Gmina Dopiewo 
podpisała 29.05.2019 r. Boisko będzie 
miało wymiary 100 x 37 metrów. W celu 
prawidłowego utrzymania murawy zo-

stanie zakupiony automatyczny wózek 
nawadniający. Termin zakończenia: 
15.07.2019 r. 

Aleksander Rutyna

Z dnia na dzień zmienia się działka  
585/1  przy ul. Komornickiej w Dąbrówce. 
Koszty metamorfozy, której przeprowa-
dzenie zaplanowano do września 2019 r., 

Rekreacja przy Komornickiej w Dąbrówce

wyniosą blisko 1,2 mln zł. Za tę kwotę:
• zamontowane zostaną ławki i kosze 

na śmieci
• staną wiaty i ściany, stojaki na 

rowery, a także stacja naprawcza, 
urządzenia siłowni zewnętrznej i 
streetworkout’u, poidełka i lampy

• wykonane zostanie boisko, wraz z 
odwodnieniem

• powstaną ciągi komunikacyjne i 
place. 

• urządzone zostaną tereny zielone. 
Zadanie jest współfinansowane w 

ramach Operacji pt.: „Zagospodaro-
wanie działki przy ul. Komornickiej w 
Dąbrówce w Gminie Dopiewo - etap 1”, 
w ramach poddziałania 19.2: „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność”, objętego PROW ma lata 
2014 – 2020.

Aleksander Rutyna,
fot. MS i MJ

Rozpoczęły się prace związane  
z budową drogi na ul. Pogodnej w Skó-
rzewie. Wartość inwestycji ma wynieść 
1.143.915 zł. Zakres  obejmuje wykona-
nie nawierzchni jezdni o długości 355 
m i dwustronnych chodników z kostki 
betonowej oraz kanalizacji deszczowej. 
Ponadto wykonane zostaną zjazdy oraz 
3 progi zwalniające. Inwestycję dla Gmi-
ny Dopiewo realizuje Zakład Ogólno-
budowlany IZBRUK Maciej Rybicki z 
Ciążenia. Plac budowy został przekazany 
24.05.2019 r. Termin zakończenia mo-
dernizacji: 22.11.2019 r. 

Aleksander Rutyna,  
fot. M. Stempniak, M. Juskowiak

Pogodniej będzie na Pogodnej w Skórzewie
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Zakończyły się prace związane z bu-
dową pumptracku na boisku w Więc-
kowicach. Zadanie realizowane było w 
ramach Dopiewskiego Budżetu Obywa-
telskiego. Powstał tor o długości w rzucie 
45 mb. Obok postawiono elementy małej 
architektury: stojak na rowery, kosz na 
śmieci i regulamin. Wartość inwestycji 
59 900,00 zł . Wykonawcą jest firma BT 
Project Sp. z o.o. z Poznania.

AR, fot. UG

Pumptrack w Więckowicach

Trwają rozbudowy szkół podsta-
wowych w Dąbrowie i w Konarzewie. 
Obydwie placówki powiększą się o sale 
gimnastyczne i sale lekcyjne. O szcze-
gółach tych inwestycji informowaliśmy 
w jednym z ostatnich numerów „Czasu 
Dopiewa”.

UG

Rozbudowy szkół w Dąbrowie i Konarzewie

Rozbudowa szkoły w Dąbrowie

Rozbudowa szkoły w Konarzewie

Schronisko  
w Dopiewie

Zmienia się plac budowy schroniska 
w Dopiewie, o której pisaliśmy w po-
przednich numerach „Czasu Dopiewa”. 
Zdjęcia zostały wykonane w maju 2019 r.

UG

inwestycje
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Wmurowanie kamienia 
węgielnego Centrum Logi-
stycznego InPost odbyło się 
24 maja 2019 r. Generalnym 
wykonawcą inwestycji jest 
firma WPIP. W uroczysto-
ści, obok przedstawicieli 
firm MLP (developera po-
wierzchni magazynowych) i 
InPost (fimy zajmującej się 
dostarczaniem przesyłek i 
paczek), wzięli udział przed-
stawiciele samorządu Wójt 
Gminy Dopiewo – Adrian 
Napierała i Wicestarosta 
Poznański – Tomasz Łu-
biński.

Operator logistyczny 
InPost wynajął 8,5 tys. 
m² w parku MLP Poznań 
West. Przekazanie gotowego 
magazynu w Dąbrówce typu cross-dock, 
realizowanego w systemie built-to-suit, 
planowane jest w trzecim kwartale br. 
Funkcję Generalnego Wykonawcy pełni 
firma WPIP.

InPost jest największym, niezależ-

Centrum InPost powstaje w Dąbrówce

nym operatorem logistycznym w Polsce. 
Świadczy nowoczesne usługi dla klientów 
indywidualnych oraz instytucjonalnych, 
w tym kompleksowe usługi dedykowane 
branży e-commerce. Firma dysponuje 
własnym zapleczem technologiczno - logi-

Prawie 7 mln dotacji z WRPO 2014+ 
na rozbudowę Oczyszczalni  ścieków 
w Dopiewie

Kolejny sukces Gminy Dopiewo 
w pozyskiwaniu funduszy europejskich, 
oczyszczalnia ścieków  w Dopiewie zosta-
nie rozbudowana ze wsparciem z WRPO 

2014+ w wysokości prawie 7 mln zł.
Gmina Dopiewo otrzymała dofi-

nansowanie z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Wielkopolskiego  na lata 
2014-2020 osi priorytetowej 4 Śro-
dowisko  na realizację projektu  pn.: 
„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni 

ścieków w Dopiewie”. Całkowita wartość 
projektu wynosi 13 511 412,14 zł z czego 
6 899 466,66 zł pochodzić będzie z do-
finansowania.

Inwestycja ta stanowi kolejny etap 
porządkowania gospodarki wodno-ście-
kowej na terenie gminy. Celem realizo-

wanego projektu będzie wzrost liczby 
ludności korzystającej z ulepszonego 
systemu oczyszczania ścieków w wy-
niku rozbudowy i przebudowy oczysz-
czalni ścieków w Dopiewie w aglomeracji 
Dopiewo. Realizacja projektu przyczyni 

się do zwiększenia możliwości odbioru 
ścieków komunalnych w Gminie Dopiewo 
i ich stopnia oczyszczania. W ramach 
przedsięwzięcia zaplanowano rozbudowę 
i modernizację istniejącej oczyszczalni 
ścieków w Dopiewie. W wyniku przed-
sięwzięcia przepustowość oczyszczalni 

wzrośnie do 1400 m3/d.
W najbliższym czasie zo-

stanie podpisana Umowa o do-
finansowanie z Samorządem 
Województwa, a także ogło-
szone zostanie postępowanie 
o udzielenie zamówienia pu-
blicznego.

Warto dodać, że w zakre-
sie Gospodarki wodno-ścieko-
wej, Gmina Dopiewo posiada 
bardzo duże doświadczenie 
w realizacji tego typów pro-
jektów. Zrealizowaliśmy ich do 
tej pory kilkanaście, wszystkie 
ze wsparciem z funduszy Unii 
Europejskiej. W latach 2007 
-2008 realizowaliśmy projekt 
„Rozbudowa oczyszczalni ście-
ków w Dopiewie Etap II” w ra-
mach Zintegrowany Program 

Operacyjny Rozwoju Regionalnego tj. 
ZPORR w kwocie dotacji ponad 1,5 mln zł.

Joanna Napierała, 
 fot. ZUK Dopiewo

Miliony na rozbudowę oczyszczalni

inwestycje

stycznym, umożliwiającym prowadzenie 
działalności o ogólnopolskim zasięgu.

Centrum logistyczne MLP Poznań 
West zlokalizowane w Dąbrówce, od za-
chodniej strony miasta Poznań. Docelowo 
w parku powstaną magazyny o łącznej 
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Rozmowa z Edytą Górniak, która 
wystąpi 22 czerwca 2019 r. o godz. 21:30 
-  podczas Dni Gminy Dopiewo

Czy  rozpoznawalność bardziej 
Pani przeszkadza czy pomaga? Co 
Pani myśli o paparazzich, którzy 
za Panią podążają i robią Pani 
zdjęcia z ukrycia, czasem w pry-
watnych sytuacjach? Czy można 
się przyzwyczaić do tego, że duża 
część prywatnego życia staje się, 
bez Pani udziału, informacją dla 
mas, za sprawą prasy bulwarowej?

Ufam swojej intuicji

Edyta Górniak: - Życie w ciągłym 
centrum uwagi nie jest łatwe i wymaga 
silnej równowagi charakteru. Uczę się 
tego każdego dnia. Nigdy nie będzie to 
dla mnie naturalne, ale przyjmuję to z 
akceptacją, jako skutek uboczny mojej 
miłości do muzyki i do ludzi. Wszystko 
czego w życiu doświadczamy ma swoją 
cenę. 

Jako dziecko chciała Pani zostać 
ogrodniczką. Co  sprawiło, że wy-
brała Pani inną drogę i uwierzyła 
w talent wokalny? Rzadko który 

ogrodnik ma „na głowie” paparaz-
zi, za to większość popularnych 
piosenkarek na całym świecie 
musi pogodzić się z tym, że oni 
są gdzieś obok.

EG: (śmiech..) – Nie, nie, to moja 
mama chciała, żebym poszła do szko-
ły ogrodniczo-pszczelarskiej. Ja zawsze 
chciałam być blisko muzyki. Ostatecznie 
na praktykach też nuciłam sekretnie, tyle 
że dla kwiatów. Chyba to lubiły (śmiech..).

Często stawia się Panią w jed-
nym rzędzie, biorąc pod uwagę 
wyjątkowe możliwości głosowe i 
talent, z Withney Houston, Celine 
Dion, czy Mariah Carey. Lubi Pani 
te wokalistki. Czego Pani słucha? 
Jakie są Pani muzyczne inspiracje, 
autorytety, idole?

EG: - Przyrównanie mnie do tych 
genialnych wokalistek jest dla mnie wiel-
kim komplementem, bardzo dziękuję. 
Podziwiam je wszystkie, ale najbliż-
sza mojemu sercu pozostaje Whitney. 
Umiejętności wokalne jednak, którymi 
dysponuję, wypracowałam tylko może 
w 35 procentach. Całą resztę dostałam 
z zaufaniem od Boga.

Dlaczego opuściła Pani telewi-
zyjnego „Agenta”? Czym program 
Panią rozczarował? Czy Pani odej-
ście było spontaniczne, czy zostało 
zaplanowane w scenariuszu? Wi-
dzowie spodziewali się dłuższej 
Pani obecności, niektórzy nawet 
myśleli, że tytułowym agentem 
może być Pani. 

powierzchni 83 tys. m². Planowane obiek-
ty będą bardzo dobrze skomunikowane 
z Poznaniem i całym krajem. W pobli-
żu znajduje się droga ekspresowa S11 
(węzeł Dąbrówka), a do autostrady A2 
jest tylko 3,5 km. W pobliżu znajduje 
się również otwarta we wrześniu 2017 

r. trasa S5 łącząca Poznań 
z Wrocławiem. MLP Po-
znań West znajduje się 
w bardzo bliskiej odle-
głości od podpoznańskiego 
lotniska Ławica

Tekst i fot.  
Michał Juskowiak

inwestycje / wywiad

fot. Iza Grzybowska
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EG: - Ufam swojej intuicji. 
Zdobyła Pani mnóstwo nagród 

– m.in. „Fryderyki”, „Złotą Karo-
linkę”, „Bursztynowego Słowika”, 
„Krzyż Zasłużony Kulturze - Gloria 
Artis”, „Platynową Telekamerę”, 
„Wiktora”, …  Można by wymieniać 
dłużej. Które spośród nagród są dla 
Pani najważniejsze?

EG: - To rzeczywiście 
abstrakcyjne i absolut-
nie niezwykłe, że na 
przestrzeni mojej pracy 
artystycznej zabrałam 
ponad 70 nagród. Cieszy 
mnie naturalnie każda z 
nagród, ale myślę, że naj-
cenniejsze są dla mnie są 
głównie trzy: przyznany 
przez Prezydenta miasta 
Sopot -„Bursztynowy Sło-
wik”, przyznana przez 
Hiszpanię statuetka - 
„Najlepszy głos Europy” i 
„Gloria Artis”, czyli order  
przyznawany przez Mi-
nistra  Kultury.

Czym różni się 
plenerowe wciele-
nie Edyty Górniak 
od tego, które znamy 
z sal koncertowych i 
gali? Co usłyszy pu-
bliczność koncertu 
w Dopiewie pod Po-
znaniem 22 czerw-
ca? Czymś nas Pani 
zaskoczy? 

EG: - Opracowań 
koncertowych produkcyj-
nie mamy kilka różnych i 
wybieram je w zależności 
od okoliczności wydarze-
nia, na które dostajemy 
zaproszenie. W Dopiewie 

na pewno nie zabraknie „Kasztanów”, 
„Nie proszę o więcej” czy „Your High”, ale 
podczas dużych plenerowych koncertów 
gramy także ciut rocka.

Woli Pani miasto czy wieś?
EG:  - Lubię bardzo energię dużych 

miast, ale po ogromnej ilości stresu i 
adrenaliny, które generuje praca arty-

styczna, mój umysł regeneruje się wy-
łącznie wśród ptaków i drzew. 

Ma Pani jakiś sposób na odzy-
skiwanie równowagi, dobre samo-
poczucie, regenerację?

EG: - Paradoksalnie naprzeciw 
potężnej machiny, która 
towarzyszy mi niemal każ-
dego dnia, regenerują mnie 
proste czynności. Spacer, 
dobra kawa, śmiech. Cie-
kawa rozmowa. Sen.

Czy lubi Pani prze-
prowadzki? Mieszka-
ła Pani w Ziębicach, 
Opolu, Pruszkowie, 
Warszawie, Łodzi, Lon-
dynie, Los Angeles. Czy 
przywiązuje się Pani do 
miejsc i ludzi?

EG: - Bardzo przy-
wiązuję się do ludzi. Nie 
przywiązuję się  nato-
miast w ogóle do rzeczy 
materialnych. Nie ma dla 
mnie znaczenia miejsce, w 
którym mieszkam, dopó-
ki jestem tam szczęśliwa. 
Wiem, że trudno to zrozu-
mieć komuś, kto szczęście 
odnajduje w tym, że bierze 
kredyt na 30 lat, żeby mieć 
jeden, własny dom na całe 
życie. Dopóki nie jestem z 
nikim związana, wykorzy-
stuję tę przestrzeń i staram 
się przebywać tam, gdzie 
odnajduję szczęście. Jeśli 
kiedykolwiek się zatrzy-
mam zrobię to tylko dla 
bezwarunkowej miłości. 

Rozmawiał:  
Adam Mendrala

wywiad

fot. Jacek Grabczewski 

 fot. Iza Grzybowska
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Rozmowa z Rafałem Jędruchem, sak-
sofonistą tenorowym i współzałożycielem 
zespołu „Tribute to Amy Winehouse”, 
który wystąpi w Dopiewie 22 czerwca 
2019 r. o godz. 19:30.

 Jak narodził się ten projekt? 
Dlaczego gracie utwory Amy Wi-
nehouse? 

Rafał Jędruch: - Projekt powstał w 
2013 r. w Zielonej Górze. Założyłem go z 
Agatą Gołemberską, pierwszą wokalistką 
projektu. Szukałem pomysłu na połącze-
nie jazzowej sekcji dętej, na podwalinach 
dobrego groove’u, ale nie interesował 
mnie projekt stricte jazzowy. Szukałem 
czegoś, co odda moje fascynacje jazzo-
we, a  jednocześnie będzie ukłonem w 
kierunku soulu i bluesa. Muzyka Amy 
Winehouse była właśnie tą fuzją sty-
lów. Im bardziej interesowałem się Jej 
muzyką, tym bardziej zgłębiałem wie-
dzę o Jej życiu i tak zrodziła się pełna, 
artystyczna „miłość”, a w konsekwencji 
projekt „Tribute to Amy Winehouse”.  

Za co ludzie kochają Amy Wi-
nehouse?

RJ: - Nie chciałbym wchodzić w skórę 
innych ludzi, mogę natomiast odpowie-
dzieć za co my szanujemy Amy Wineho-
use. Była artystką bezkompromisową, 
szczerą i na wskroś nieznoszącą chodze-
nia na skróty. Muzyka, którą tworzyła 
nie była skrojona na gust masowego od-
biorcy, a mimo to przeniknęła do serc 
wielu milionów ludzi. Jej osobowość i 
muzyka trafiała do środowiska rhythm 
bluesowego, do wyznawców rocka, jaz-
zu i innych pokrewnych gatunków, a 
to nieczęsto udaje się artystom main-
streamowym.  Amy Winehouse nigdy 
nie zatraciła swojej tożsamości, nie dała 
ulepić się na plastikową wydmuszkę do 
zarabiania pieniędzy. Pod tym względem 
to niewątpliwie wzór do naśladowania. 
Była świetną kompozytorką i autorką 
tekstów. Uwielbiamy ją za prawdę, którą 
niosła w życiu i muzyce, choć w tym 
pierwszym nie zawsze wiodło jej się 
najlepiej. 

Czy chodzi Wam o to, by wiernie 
zagrać przeboje Amy, czy też nada-
jecie jej utworom inne brzmienie, 
nowy wymiar?

RJ:- Wykonujemy oryginalne aran-
żacje, ale nigdy te same dźwięki grane 

Połączyła nas Amy!
przez różnych ludzi, nie będą brzmiały 
tak samo. Jest wiele projektów z cyklu 
„Tribute to…”, które wchodzą w skórę 
oryginalnego wykonawcy. Nie interesuje 
nas ten rodzaj odtwórstwa. Gramy mu-
zykę Amy Winehouse, ale robimy to w 
sposób tożsamy z własną wizją interpre-
tacji. Interpretujemy, nie kopiujemy. To 
dla nas bardzo ważne, żeby nie udawać 
kogoś innego. Mamy do opowiedzenia 
swoje historie - i choć robimy to grając 
muzykę Amy - ludzie słyszą w tym naszą 
opowieść. 

Czy  Wasze wokalistki głosowo 
brzmią podobnie do Amy?

RJ:- Nie i gdyby brzmiały, to nie zna-
lazłyby miejsca w tym zespole (śmiech).

Dlaczego jest Was aż jedena-
ścioro? Czy Wasza guru grała z tak 
liczną muzyczną obstawą?

RJ:- Oryginalny skład Amy Wine-
house liczył 11 osób. Sekcja dęta, sekcja 
rytmiczna z dwiema gitarami i niesamo-
wici chórzyści. W tym miejscu dodam, 
że to projekt, który w dobie elektroniki 
i dwuosobowych zespołów kompletnie 
wymyka się wizjom świetlanej kariery 
kasowej, a mimo wszystko trwamy w tym 
od 2013 r. To chyba potwierdza nasze 
szczere fascynacje wyłącznie osobowością 
i muzyką Amy Winehouse. 

Kto rozdaje karty w Waszym 
zespole?

RJ:- Karty rozdała kiedyś Amy Wi-
nehouse i ta partia trwa do dziś. Nie 
mamy szefów, kierowników i prezesów. 
Muzyka nie lubi tych funkcji. Jesteśmy 
przyjaciółmi, kolegami, dojrzałymi 
ludźmi.  Wiemy z jakiego powodu się 
spotkaliśmy i dlaczego to robimy.

Gdzie prezentowaliście dotych-
czas ten program?

RJ:- Od czasu powstania projektu 
zagraliśmy kilkadziesiąt koncertów. Mie-
liśmy kilka tras koncertowych obejmu-
jących zarówno duże, festiwalowe sceny, 
koncerty na deskach teatrów, koncerty 
plenerowe, ale i występy w małych, jaz-
zowych klubach jak np. klub Blue Note 
w Poznaniu. Odwiedziliśmy większość 
dużych, polskich miast. Trzykrotnie 
graliśmy w klubie Stary Klasztor we 
Wrocławiu - wrocławska publiczność za 
każdym razem wypełniła klub niemal do 
ostatniego miejsca, a koncertów w sumie 

wysłuchało po-
nad 1300 osób. 
Ws p om n i a ny 
klub Blue Note 
podczas nasze-
go koncertu, od-
notował jedną z 
najw ięk sz ych 
frekwencji w 
swojej historii. 
Nasze koncerty 
cieszą się dużym 
zainteresowa-

niem za co jesteśmy bardzo wdzięczni.
Kim są członkowie zespołu? 

Jakie są Wasze doświadczenia, 
gusty muzyczne, sukcesy? Czym 
oprócz wspólnego grania piosenek 
Amy się zajmujecie? Jakie gatunki 
i zespoły są Wam bliskie?

RJ:- W przeważającej części jeste-
śmy absolwentami uczelni muzycznych 
w Zielonej Górze, Poznaniu, Gdańsku, 
Katowicach, ale są wśród nas i ludzie 

zajmujący się zupełnie innymi profesjami. 
Mieliśmy w składzie weterynarza, górni-
ka, ratownika medycznego, inżynierów i 
lekarza. Podczas ewolucji terytorialnej, 
obsada projektu ulegała zmianie. Pewne 
decyzje o zmianie „miasta matki” na-
szego projektu nie pozwoliły niektórym 
przedstawicielom ww. profesji na dalszą 
samorealizację w zespole. Dzisiaj nasz 
skład to głównie wykształceni muzycy, 
ale nie ma to większego znaczenia. Naj-
ważniejsze jest to, że wszyscy kochamy 
muzykę i chcemy przekazywać tę nowinę 
światu. 

Jakie utwory usłyszy publicz-
ność w Dopiewie?

RJ:- W warstwie repertuarowej do-
piewska publiczność usłyszy wszystkie 
sztandarowe hity Amy Winehouse z całej 
twórczości Artystki - takie przeboje, jak: 
Rehab, Back to Black, Valerie, Stronger 
Than Me i wiele innych. 

Dokąd zmierza Wasz projekt? 
Czy planujecie jakieś nowe jego 
odsłony? A może nowe przedsię-
wzięcie z cyklu „Tribute to…”

RJ:- Przez cały czas trwania pro-
jektu, tworzymy również inne składy, 
często oddajemy się tworzeniu własne-
go, autorskiego materiału. Uważam, że 
formuła „tribute to” to bardzo ważna 
lekcja w naszym życiu, ale rozwijamy 
się i stajemy się artystami, którzy pra-
gną wypowiadać się za pośrednictwem 
swojego języka. Projekt bardzo wiele nas 
nauczył. Bez wątpienia dla wielu z nas był 
testem przyspieszonej lekcji dojrzałości 
artystycznej. Z niewielkich klubowych 
koncertów, weszliśmy na naprawdę duże 

wywiad
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sceny, a naszych koncertów słuchały setki 
ludzi, często odbiorców  świadomych 
i bezkompromisowych, którzy na na-
sze szczęście przychylnie recenzowali 

nasze występy. Wychodząc w 2014 r. 
poza bezpieczną, zielonogórską przy-
stań, musieliśmy pokazać publiczności, 
że mamy coś do powiedzenia. Było to 

o tyle trudne, że mieliśmy przed sobą 
zagorzałych fanów Amy, którzy nigdy nie 
wybaczyliby nam jakichś przerysowanych 
zabiegów, niedociągnięć muzycznych i 
innych dróg na skróty (gdybyśmy się 
takimi pragnęli poruszać). Tak długo, 
jak ludzie będą chcieli przychodzić na 
nasze koncerty, by z naszą pomocą móc 
powspominać nieodżałowaną Amy Wi-
nehouse, tak długo będziemy interpreto-
wać Jej muzykę.  Nie planujemy innych 
projektów z cyklu „tribute to”.

Rozmawiał: Adam Mendrala
Fot. Archiwum Projektu  

„Tribute to Amy Winehouse”

Wystartowała czwarta edycja Do-
piewskiego Budżetu Obywatelskiego. Od 
10 maja do 30 czerwca 2019 r. mieszkańcy 
gminy Dopiewo mogą zgłaszać pomysły. 
Pula wynosi 300 tys. zł i jest podzielona 
między 3 grupy sołectw. Podział na grupy 
daje szansę realizacji co najmniej trzem 
projektom, a współczynnik korygujący, 
wyrównuje  siłę głosów oddanych na 
projekty z sołectw o mniejszej liczbie 
mieszkańców. 

Pomysły mogą zgłaszać pełnoletni 
mieszkańcy gminy. Głosować na nie 
będą mogli między 30 września a 13 
października wszyscy mieszkańcy gminy 
Dopiewo, bez ograniczeń wiekowych. 
Każdemu mieszkańcowi przysługiwać 
będzie jeden głos, który będzie mógł 
oddać przez Internet lub wrzucając for-
mularz do urny. Wyniki DBO zostaną 
ogłoszone 21 października 2019 r. Gmi-
na zrealizuje wyłonione w ten sposób 
projekty w 2020 r.

Podział sołectw na grupy:
• Grupa I – sołectwa: Dopiewo, 

Dąbrówka, Skórzewo (sołectwa 
o liczbie mieszkańców 3000 lub 
więcej) - wartość projektu od 50 
tys. do 145 tys. zł.

• Grupa II – sołectwa: Dąbrowa, 
Dopiewiec, Konarzewo, Palędzie, 
Zakrzewo (sołectwa o liczbie miesz-
kańców mniejszej niż 3000 i więk-
szej niż 1250)  - wartość projektu 
od 25 tys. zł do 95 tys. zł.

• Grupa III – sołectwa: Gołuski, 
Trzcielin, Więckowice (sołectwa, 
w których liczba mieszkańców 
największej miejscowości sołectwa 
nie przekracza 1000 lub wszystkie 
miejscowości wchodzące w skład 
sołectwa mają mniej niż 1250 miesz-
kańców); wartość projektu od 15 
tys. zł do  60 tys. zł. 

 
Więcej na stronie: dopiewo.pl

AM, graf. M. Juskowiak

Budżet Obywatelski w Dopiewie

Harmonogram DBO

etap od do

1 Kampania informacyjna  1 maja

2 Zgłaszanie projektów (propozycji zadań do realizacji) 10 maja 30 czerwca

3 Publikacja złożonych projektów 10 maja 10 lipca

4 Weryfikacja i uzupełnienie zgłoszeń 10 maja 30 sierpnia

5 Publikacja wykazów zadań spełniają-
cych i niespełniających wymagania 23 sierpnia

6 Wnoszenie protestów 3 dni od daty 
publikacji wykazów

7 Publikacja listy zadań uczestniczących w głosowaniu 28 sierpnia

8 Promowanie zadań przez autorów 28 sierpnia 28 września

Spółka Wodna do Eksploatacji Wo-
dociągu w Dopiewie prosi swoich odbior-
ców o maksymalne ograniczenie poboru 
wody do podlewania ogródków w okresie 

Oszczędzajmy wodę
wysokich temperatur powietrza, tj. od 
czerwca do sierpnia 2019 r.

Zarząd Spółki

wywiad / DBO
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Gmina Dopiewo uczciła przypadającą 
na ten rok okrągłą rocznicę częściowo 
wolnych wyborów parlamentarnych z 4 
czerwca 1989 r.  Dokładnie 30 lat później 
w sali koncertowej Centrum Rehabili-
tacyjno – Kulturalnego w Konarzewie 
odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy 
Dopiewo, podczas której dopiewscy radni 
przyjęli stanowisko o historycznym zna-
czeniu tego wydarzenia dla późniejszych 
przemian w Polsce. Głosowanie w tej 
sprawie było imienne. Rada zasiadła 
przy stole w kształcie podkowy, znajdu-
jącym się na scenie. Wszyscy (obecnych 
było 18 z 21 radnych) opowiedzieli się 

za przyjęciem stanowiska. Następnie 
opuścili scenę i zajęli miejsca wśród 
publiczności. W programie obchodów 
były przemówienia okolicznościowe i wy-
stępy artystyczne, związane tematycznie 
z rocznicą. Z zaproszenia władz samo-
rządowych skorzystali samorządowcy 
wcześniejszych kadencji i mieszkańcy, 
którzy postanowili razem z samorządem 
upamiętnić jedno z ważniejszych wy-
darzeń we współczesnej historii Polski. 

Pierwszym przemawiającym był 
Wójt Gminy Dopiewo – Adrian Napie-
rała, który wystąpił w roli gospodarza.  
Podkreślił wagę wydarzenia, jednocze-
śnie zwracając uwagę, że wybory 1989 
r., ostatnie lata PRL i początek trans-
formacji ustrojowej obserwował oczami 
dziecka (obszerne fragmenty przemówień 
podajemy w dalszej części tego numeru 
„Czasu Dopiewa”). 

Następnie wykład wygłosił prof. dr 
hab. Andrzej Stelmach, dziekan Wydziału 
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uni-
wersytetu im. A. Mickiewicza w Pozna-
niu, który to wydział objął nasze gminne 
wydarzenie patronatem. Tematem pół-
godzinnego wywodu brzmiał: „Wybory 
1989 r. i ich konsekwencje”. Profesor 
przeprowadził analizę politologiczną. 
Przybliżył temat w sposób przystępny, 
wyjaśniając szczegóły, o których po 30 
latach nie wszyscy wiedzieli, zwłaszcza 
młodsi uczestnicy spotkania. 

30 lat minęło 
Po wykładzie 

miała miejsce pierw-
sza artystyczna 
odsłona. Wystąpił 
duet: Aga Czyż i Jan 
Sawiński, prezen-
tując w autorskich 
aranżacjach utwory, 
będące muzycznymi 
ikonami tamtych 
czasów: „Arahię” 
Kultu, „Nie pytaj o 
Polskę” Grzegorza 
Ciechowskiego i 
„Kocham wolność” 

z repertuaru Chłopców z Placu Broni.
W dalszej części wspomnieniami 

dzielili się samorządowcy. W bloku „1989 
rok z mojej perspektywy” można było 
usłyszeć samorządowców aktywnych pu-

blicznie przez większość lat dzielących 
nas od roku przełomu, jak również w 
czasie późniejszych przemian: Leszka 
Nowaczyka – Przewodniczącego Rady 
Gminy Dopiewo, Andrzeja Strażyńskiego, 
wieloletniego Wójta Gminy Dopiewo , a 
obecnie radnego powiatowego i Tomasza 
Łubińskiego, Wicestarostę Poznańskiego. 
Ich przemówienia odwoływały się do 
doświadczeń. Warto pamiętać, że rok po 
1989 r. odradzał się samorząd gminny, 
a w 1999 r. reforma przyniosła powiaty. 

Bez pomostu w postaci częściowo wol-
nych wyborów 1989 r., które bezkrwawo 
przeniosły nas w nową rzeczywistość 
ustrojową i gospodarczą, trudno sobie 
wyobrazić przystąpienie Polski do NATO 
w 1999 r. i do Unii Europejskiej 5 lat 
później.

Optymistycznym śpiewem tę część 
spotkania podsumował Chór Gminy 
Dopiewo „Bel Canto”, który wykonał 4 
utwory: „O polski kraju święty” Feliksa 
Nowowiejskiego, „W moim ogródeczku” 
Tadeusza Szeligowskiego, „Kumi kuma” 
Stanisława Moniuszki i kanon „Gaude-
amus Hodie”, zachęcając uczestników 
do radowania się, bo jubileusz 30-le-
cia wyborów parlamentarnych 1989 
r. powinien być powodem do dumy i 
zadowolenia.

Na koniec na scenie znów pojawiła 
się Rada Gminy Dopiewo. Jej Przewod-
niczący zamknął obrady, po czym na salę 
wniesiono tort z napisem 1989 -2019. 

Wstęp na uroczystą sesję, podobnie 

jak to ma miejsce w przypadku sesji co-
miesięcznych, był wolny dla każdego, kto 
chciał z zaproszenia skorzystać.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa 
fotografii i grafiki z 1989 r. pozyskanych 
przez Urząd Gminy Dopiewo z Europej-
skiego Centrum Solidarności  w Gdańsku 
i z Polskiej Agencji Prasowej. 

Adam Mendrala,  
fot. Michał Juskowiak,  

Izabela Kostyk i Beata Spychała

jubileusz / Rada Gminy
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Zdjęcia, które publikujemy w „Czasie 
Dopiewa” przypominają 1989 r. Gmina 
Dopiewo pozyskała je z Europejskie-

1989 to był rok
go Centrum Solidarności w Gdańsku   
i Polskiej Agencji Prasowej. 

UG

Plakat wyborczy Gary Cooper'em, 
arch. Polskiej Agencji Prasowej.

Kampania wyborcza do parlamentu - punkt zbierania 
podpisów, Gdańsk - maj 1989 r., fot Leonard Szmaglik 

/ zbiory Europejskiego Centrum Solidarności

Obrady Okrągłego Stołu, Archiwum Polskiej Agencji Prasowej

Zaprzysiężenie rządu Tadeusza Mazowieckiego, 
Archiwum Polskiej Agencji Prasowej

Wiec wyborczy kandydatów Solidarności na placu 
Grunwaldzkim w Gdyni 1 maja 1989 r., fot. Leonard 

Szmaglik / zbiory Europejskiego Centrum Solidarności

Plakaty wyborcze wywieszone w witrynie piekarni 
Gdańsk 4 czerwca 1989 r., fot. Leonard Szmaglik / 

zbiory Europejskiego Centrum Solidarności

jubileusz / Rada Gminy
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Przemówienie z 4 czerw-
ca 2019 r., wygłoszone podczas  
X sesji Rady Gminy Dopiewo.

Wszyscy zaproszeni samorządowcy, 
mieszkańcy, uczniowie, 

Witam was bardzo serdecznie na 
uroczystej sesji poświęconej 30-leciu 
wyborów z 4 czerwca 1989 r. To data 
przełomowa w historii współczesnej 
Polski. Od tego wydarzenia zaczęły się 
przemiany polityczne i gospodarcze. Nie 
chciałbym dzisiaj wchodzić w politykę, 
bo w 1989 r. miałem zaledwie 11 lat. Z 
perspektywy nastolatka okres PRL-u 

Wolność jest dobrem
nie rysował się różowo. Pamiętam jak 
wiele towarów reglamentowano – takich, 
które dzisiaj są powszechnie dostępne i 
niezbyt cenione. Takimi towarami były 
np. cytrusy i cukierki. O wszystkim, co 
dzisiaj jest dostępne, wtedy mogliśmy 
tylko pomarzyć, oglądając przemycone 
gdzieś zza zachodniej granicy prospekty, 
z których przebijał zachodni dobrobyt. 
W latach 90. oknem na świat było dla 
nas wideo, oglądaliśmy filmy zachodniej 
produkcji.

4 czerwca 1989 r. miały miejsce 
pierwsze, nie do końca wolne wybory, 
które zapoczątkowały szereg przemian. 
One się nie zakończyły, trwają nadal. 
Jesteśmy młodą demokracją, która cały 
czas się rozwija. Myślę, że jesteśmy zgodni 
co do tego, że chcemy, żeby rozwijała 
się dalej. 

Przemiany zapoczątkował pierwszy 
pakiet 10 ustaw przyjmowany przez 
ówczesny parlament. To początek go-
spodarki wolnorynkowej, smakowania 
wolności obywatelskich. Chodzi o wol-
ność gospodarczą i wolność obywatelską, 
usankcjonowanych w wielu dokumentach 
- w Konstytucji III RP, w przystąpieniu 
Polski do Paktu Północnoatlantyckiego, 
czy Unii Europejskiej. 

 Te 3 wydarzenia zmieniły naszą rze-

czywistość, podniosło standard naszego 
życia. Część spośród nas pamięta okres 
prac nad ustawą o samorządzie gmin-
nym. Po jej przyjęciu przez Sejm w 1990 
r., zaczął  kształtować się samorządowy 
byt w naszej małej ojczyźnie. Wiemy jak 
bardzo przez te 30 lat zmieniło się nasze 
życie. Szare i ponure chodniki zmieniły 
się w pięknie ułożoną kostkę brukową. 
Wiele dróg zyskało nową nawierzchnię. 
Szare huśtawki zastąpiły piękne place 
zabaw i siłownie zewnętrzne. 

Zmienił się krajobraz. Możemy sobie 
zadać pytanie: Czy tak powinno być? 
Oczywiście, że tak. Powinniśmy pamiętać 
o historii - o naszych wolnościach oby-
watelskich, które otrzymaliśmy dzięki 4 
czerwca 1989 r., o wydarzeniach, które 
je poprzedzały. 

Zadałbym i drugie pytanie: Czy dzi-
siaj wolność obywatelska jest dobrym 
ekskluzywnym – dla wybranych, czy 
dobrem inkluzywnym – dla wszystkich? 
W rozumieniu ogólnym to dobro inklu-
zywne, ale należy uważać, żeby nie stało 
się dobrem ekskluzywnym? To właśnie 
my, mieszkańcy takich Gmin, jak  Do-
piewo powinniśmy każdego dnia dbać 
o to, by ta wolność trwała i się rozwijała 
-  tak jak demokracja od 4 czerwca 1989 
r. Dziękuję bardzo za uwagę.

Adrian Napierała,  
Wójt Gminy Dopiewo

Wykład wygłoszony 4 czerwca 
2019 r. podczas X sesji Rady Gminy 
Dopiewo.

Szanowni Państwo, 
To dla mnie ogromne wyróżnienie, 

że mogę przemawiać na uroczystej se-
sji Rady Gminy Dopiewo. Reprezen-
tuję tutaj Wydział Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. 
Obchodzimy jedno z najważniejszych 
wydarzeń współczesnej Polski – 30-lecie 
wyborów parlamentarnych 1989 r. Ten 
moment wiąże się dla mnie pośrednio 
z uroczystościami, które nie tak daw-
no - na początku maja - obchodził mój 
uniwersytet: 100-lecie istnienia. Jak na 
100-latka trzyma się nieźle. Jak na 30-lat-
ków kolejnego wydarzenia też trzymamy 
się świetnie. Rocznica ta wpisuje się w 
tradycję polskiej historii. To co odległe 

Wybory 1989 r. i ich konsekwencje
potrafimy docenić z dużej perspektywy, 
przeanalizować, wyrobić sobie stano-
wisko. Nie ma specjalnych dyskusji na 
temat znaczenia dla Polski bitwy pod 
Grunwaldem w 1410 r., ale gdy zaczy-
namy się zbliżać do wydarzeń współcze-
snych, pojawiają się pewne wątpliwości. 
Wydarzenia 1989 r. bez wątpienia były 
jednym z najważniejszych wydarzeń o 
charakterze politycznym, w którym 
miałem możliwość uczestniczenia. 

Obchodzimy konkretną rocznicę. 
Dokładnie dzisiaj mija 30 lat od wy-
borów czerwcowych. Chciałbym zwrócić 
uwagę na kilka ważnych elementów. Po 
pierwsze, skąd się wzięły wybory czerw-
cowe? Powinniśmy zacząć od powstania 
Solidarności w 1980 r., Komitetu Obrony 
Robotników w 1976 r., pamiętać o po-
wstaniu nielegalnych partii politycznych 
pod koniec 1979 r. Jeżeli złożymy pewne 
procesy i wydarzenia w całość, to nie 
będzie nas specjalnie dziwił efekt koń-
cowy starań o nową Polskę, który był 
następstwem obrad Okrągłego Stołu. 
Przeszliśmy przez „Festiwal Solidarno-
ści” - euforię prawie 11 milionów ludzi, 
którzy zaangażowali się w powstanie i 
działalność tego związku. 

Trauma z przełomu 1980/81, kolejne 
wydarzenia w Polsce wygaszały nadzieje. 
Nagle, niespodziewanie, mieliśmy ob-

rady Okrągłego Stołu. Jedni wierzyli, 
inni nie wierzyli. Jedni byli „za”, inni 
się wstrzymywali z udziałem w tym 
przedsięwzięciu. To, co ustalono przy 
okrągłym stole, wyjątkowo szybko, jak na 
nasze warunki, a szczególnie na system, 
który wówczas funkcjonował, zostało 
poddane realizacji. Obrady okrągłego 
stołu zakończyły się z końcem marca, 
a już 7 kwietnia 1989 r. miała miejsce 
poważna nowelizacja naszej konstytucji 
– naszej, ale tej z 1952 r. Odtworzenie 
dwóch naczelnych organów państwowych 
- urzędu Prezydenta i Senatu. 

Zmiany, które towarzyszyły zmianie 
konstytucji to nowa ordynacja wyborcza 
do Senatu, nowelizacja ordynacji wybor-
czej do Sejmu. Dzisiaj różnie oceniamy 
przebieg obrad Okrągłego Stołu, jego 
wyniki. Na pewno można powiedzieć, 
że ustalono to, o czym my powinniśmy 
zdecydować. Nie Wójt Gminy Dopiewo, bo 
wtedy zajmował się czymś innym - pusz-
czaniem latawców, bo był 11-latkiem, ale 
ja już byłem osobą dorosłą - głosowałem 
w 1989 r. Powinniśmy zdecydować w 
systemie demokratycznym, jaką władzę 
wybieramy, wskazać kandydatów. Takiej 
możliwości nie było. Mówiąc o wyborach z 
1989 r. podkreśla się przymiotnik „prawie 
wolne”, „częściowo wolne”. Ja powiem: 
w 35 procentach wolne, ponieważ 35% 
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mandatów do Sejmu było obsadzane w 
drodze rzeczywiście wolnych, demokra-
tycznych wyborów. Pozostałe mandaty 
były osadzone według klucza partyjnego. 
Przy okrągłym stole ówczesna władza, 
myślę tutaj o partii komunistycznej, po-
pełniła fatalny dla niej błąd.  Od 1952 r. 
PZPR zawsze miała zapewnione ponad 
50% mandatów w Sejmie. Te wybory nie 
były demokratyczne i nie były wolne. 
Z góry ustalono politycznie personal-
ny wynik tych wyborów. My obywatele 
mieliśmy to jedynie legitymizować. Tak 
naprawdę poprzez frekwencję wyborczą 
- udział w głosowaniu. 

W 1989 r. ówczesny układ koalicyjny 
- władza - zapewniła sobie bezwzględną 
większość. Koalicja  rozpadła się krótko 
po wyborach. W pierwszej turze wyborów 
wszystkie mandaty w ramach puli 35%, 
o których my decydowaliśmy naprawdę, 
z wyjątkiem jakiegoś wypadku przy pra-
cy, zostały obsadzone przez kandydatów 
zgłoszonych przez Komitet Obywatelski.  

Niektórzy deklarują: „Jestem za de-
mokracją, ale pod warunkiem, że mnie 
wybiorą. Jeżeli nie wiadomo, czy z tej 
demokracji skorzystam – czy wyjdę zwy-
cięsko, to się zaczynam zastanawiać, czy 
lud wie, na kogo głosować? Może trochę 
jednak trzeba go nakierować.”  To na-
kierowanie miało miejsce w  wyborach 
do Sejmu. 

Ci z Państwa, którzy w PRL-u byli 
starsi od naszego Wójta pamiętają, że 
mieliśmy wtedy podczas wyborów listę 
kandydatów i jeżeli nam się któryś kandy-
dat nie podobał, to trzeba było go z listy 
wykreślić. Była taka zasada: głosujemy 
przez skreślenie. Patriotyczna postawa 
polega na tym, że po pierwsze idzie się 
głosować. Po drugie, nie korzysta się z 
długopisu.

W wyborach 1989 r. wprowadzono 
zupełnie nową formułę - trzeba było 
skreślać.  Wyborca mógł się pomylić 
i skreślać nie tych, których powinien. 
Wprowadzono więc listę krajową na któ-
rej było 35 kandydatów, czyli dokładnie 
tyle, ile miejsc. 

Czy jeżeli ktoś zwrócił kartę według 
starej zasady i  nic na niej nie zaznaczył, 
nic nie skreślił, głos był ważny? Żeby 
ktoś z tej listy nie wszedł do Sejmu, to 
musiała go w Polsce skreślić ponad po-
łowa głosujących. Jaka była szansa na 
to? To było prawie niemożliwe. 

Władza była pewna swego. Uważa-
ła, że w Senacie znajdzie się znakomita 
większość senatorów z układu politycz-
nego, z ówczesnej władzy. Nawet się nie 
troszczyli o to, że do Senatu wejdą po-
jedynczy senatorowie z Solidarności, 
żeby nie było podejrzeń o sfałszowanie 
wyborów. Takie obawy wynikają z doku-
mentów. Przywódcy tak byli pewni swego, 
że w ordynacji wyborczej z 1989 r. nie 
przewidzieli takiej sytuacji, jaka miała 
miejsce. Nie rozważali: Co będzie jeżeli 
jakiś mandat z listy krajowej nie zostanie 

obsadzony? Można było domniemywać: 
że jak 1 mandat nie będzie obsadzony, 
to zamiast 460 posłów będzie 459 i nic 
się nie stanie. W momencie, kiedy oka-
zało się jaki jest wynik wyborów, że w 
pierwszej turze 99 mandaty w Senacie 
to mandaty jednej opcji politycznej - nie 
różne, tylko jednego Komitetu Obywa-
telskiego. Zadbano o to, aby Senat nie 
miał wysokiej pozycji. Senat to taka izba 
refleksji. Śmiano się wtedy że także po-
dróży i piosenki. Coś jest na rzeczy, bo 
Senat nie jest izbą silnie wpływową w 
naszym systemie politycznym. Do dzisiaj 
jego pozycja się nie umocniła. 

Natomiast w  Sejmie żartów nie było. 
Była druga tura wyborów. Wiadomo było, 
że władza wszystkie mandaty obsadzi 
swoimi ludźmi. Tak był skonstruowany 
system wyborczy, że traciła na dzień do-
bry 33 mandaty. Wskazywano na feler 
w ordynacji wyborczej. Mówiono, że 
chyba trzeba  unieważnić wybory.  Jak 
takie dictum się pojawiło, to zaczęto 
poważnie negocjować i obydwie strony 
tego konfliktu politycznego się domó-
wiły, że zmieniona zostanie ordynacja 
wyborcza pomiędzy pierwszą a drugą 
turą wyborów. Sejm już nie działał, bo 
zakończył swoją kadencję jeszcze przed 
wyborami. Funkcjonowała Rada Pań-
stwa. Zmieniono ordynację w ten spo-
sób, że te brakujące 33 mandaty rozdano 
do okręgów wyborczych. W ten sposób 
władza uzupełniła w drugiej turze gło-
sowania swoją reprezentacje w Sejmie.

To było mniej więcej tak, jakby po 
pierwszej turze wyborów na Wójta w 
naszej Gminie okazało się, że do drugiej 
tury wchodzi Pan Wójt i ja, więc przed 
drugą turą stwierdza się, że trzeba tro-
chę zmienić regulamin, udoskonalić go, 
przyjąć, że jednak Wójt musi wyglądać 
jak człowiek i musi mieć przynajmniej  
1,75 m wzrostu. Drobna zmiana, tylko że 
jeden kandydat z tego układu zupełnie 
wypada z gry. 

Takie rozwiązania są wbrew jakim-
kolwiek regułom prawnym. Nie robi się 
takich rzeczy. Są one niedopuszczalne. W 
żadnym demokratycznym chociaż trochę 
państwie to jest niedopuszczalne. W tym 
przypadku był układ polityczny, który 
to zaakceptował. Dalsze skutki państwo 
znacie: wybór Prezydenta przez Zgro-
madzenie Narodowe, przez połączone 
izby Sejmu i Senatu. Złośliwi mówią, 
że Wojciech Jaruzelski został wybrany 
prawie w czwartej turze głosowania, bo 
rzeczywiście głosowano 4 razy, ale za to 
„jednogłośnie” to znaczy 1 głos zdecydo-
wał że został wybrany. Podobnie było z 
rządem Czesława Kiszczaka. Niezupełnie 
Prezydent desygnował na Premiera Cze-
sława Kiszczaka. Wyglądało to tak, jakby 
specjalnie na to nie było wpływu. 2/3 w 
Sejmie to była dawna koalicja rządząca, 
Solidarność miała 1/3. 

Lech Wałęsa doprowadził do zmiany 
układu politycznego. Powstała koalicja 
OKP czyli Obywatelski Klub Parlamen-
tarny. To posłowie z Solidarności, Zjed-
noczone Stronnictwo Ludowe i Stronnic-
two Demokratyczne. PZPR nie miała w 
Sejmie bezwzględnej większości. Powstał 
wtedy rząd Tadeusza Mazowieckiego. 
To był pierwszy niekomunistyczny rząd 
w Europie środkowo-wschodniej po II 
wojnie światowej, ale jednak z udziałem 
czterech komunistów.

Dużo się mówi o tym że trzeba było 
przy Okrągłym Stole pójść dalej. Ina-
czej decyzje podejmujemy dzisiaj, w 
tej chwili, z taką wiedzą, jaką mamy. 
Jesteśmy mądrzy po fakcie.  Trzeba 
bardzo docenić tych ludzi, którzy przy 
Okrągłym Stole w czerwcu 1989 r. i w 
następnych miesiącach mieli i wizję, i 
odwagę. Nie było żadnej pewności, że 
system będzie budowany po nowemu, 
demokratycznie i spokojnie.

Tym, co się zaczęło w 1989 r. ob-
radami Okrągłego Stołu,  co dokonało 
przełomu w systemie politycznym są 
wybory czerwcowe. Tym, co z punktu 
widzenia prawnego, ale podkreślę - wy-
łącznie prawnego - zakończyło ten proces 
była nowela grudniowa z 1989 r. - 29 
grudnia Sejm po raz drugi w 1989 r. zno-
welizował konstytucję. Zmieniono nazwę 
państwa z powrotem na Rzeczpospolita 
Polska, a godło uzyskało wcześniejsze 
walory - orzeł odzyskał koronę. To są 
symbole – ważne, ale tylko symbole 
zmiany ustroju politycznego Polski, 
zasady ustroju politycznego.  Kiedy py-
tam moich studentów: Od kiedy jesteśmy 
demokratycznym państwem prawnym? 
Od kiedy mamy pluralizm polityczny? 
Od kiedy mamy w konstytucji zapis o 
gospodarce rynkowej i prywatnej wła-
sności? Uzyskuję różne odpowiedzi. Z 
datą jest kłopot: wymieniają: 1990, 1997, 
inne daty … 

Grudzień 1989 r. przyniósł zasady 
ustroju politycznego, wpisane do konsty-
tucji. To był cykl przełomu ustrojowego. 
Jakbyście Państwo zapytali prawnika, to 
powie, że tym momentem, jest nowela 
grudniowa. Ja jestem jednak politolo-
giem, nie prawnikiem, dlatego powiem, 
że nie wiem, kiedy ten proces się nie 
skończył. Zaczął się on z pewnością w 
1989 r. i najważniejszym, przełomowym 
wydarzeniem były wybory w 1989 r., 
których 30. rocznicę obchodzimy w 
tym roku.

 Bardzo Państwu dziękuję za uwagę 
i wytrwałość.

Prof. dr hab. Andrzej Stelmach, 
Dziekan Wydziału Nauk Politycz-

nych i Dziennikarstwa UAM, mieszka-
niec Skórzewa

Pozostałe wystąpienia wygłoszone 
na uroczystej sesji opublikujemy w na-
stępnym numerze „Czasu Dopiewa”.
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nieruchomości

Sytuacja na rynku nieruchomości w 
Gminie Dopiewo w pierwszej połowie 
2019 r. jest coraz ciekawsza. Do sprze-
daży trafiają ciągle nowe inwestycje, a 
kupujących nie brakuje. Nieustannie 
drożeją materiały budowalne, narasta 
deficyt fachowców chętnych do pracy. 
Kupujący dostają kredyty bez większych 
problemów, ale banki coraz ostrożniej 
podchodzą do wartości i cen kupowanych 
nieruchomości. Możliwości finansowe 
i zdolność kredytowa kupujących nie 
rosną tak szybko jak ceny nieruchomo-
ści i coraz bardziej odbiegają od oczeki-
wań sprzedających. To wszystko razem 
sprawia, że 2019 r. może być pierwszym 
rokiem, w którym ilość transakcji się 
nie zwiększy. Po prostu dla wielu osób 
będzie za drogo…

Domy

Aby kupić nowy dom w stanie de-
weloperskim w gminie Dopiewo należy 
wydać co najmniej 300.000 zł. W za-
sadzie nie ma już na rynku tańszych 
ofert. Wzrost kosztów wykonawstwa 
spowodował, że dla wielu osób marzenie 
o własnym domu mocno się oddaliło. 
Niestety wzrost średniej płacy, a co za 
tym idzie także zdolności kredytowej 
kupujących, nie nadąża za wzrostami cen. 
Z uwagi na bliskość Poznania, najdroższe 
domy powstają w Skórzewie. Średnią 

Rynek nieruchomości w Gminie Dopiewo
w I połowie 2019 r.

cenę zawyżają także inwestycje dużych 
deweloperów w Dąbrówce i Dopiewcu. 
W lokalizacjach gdzie budują osoby pry-
watne lub mali deweloperzy jest nieco 
taniej.  Także w miarę oddalania się od 
granic miasta ceny domów spadają. Ma 
to związek ze znacznie niższymi kosztami 
pozyskania działek.

W I połowie 2019 r. przeciętna po-
wierzchnia nowego domu wynosiła w 
gminie Dopiewo 122,4 m² i wartość ta od 
prawie 3 lat nie ulega dużym zmianom. 
W 80% przypadków domy posiadały od 
4 do 5 pokoi. Z uwagi na fakt, że coraz 
więcej osób pracuje w domu, szczególną 
popularnością cieszą się ostatnio pro-
jekty z gabinetem zlokalizowanym na 
parterze domu. W domach budowanych 
przez inwestorów indywidualnych stan-
dardem jest jedno lub dwustanowiskowy 
garaż. Natomiast wśród deweloperów 
garaż jest wyjątkiem. W przeszło 3/4 
domów budowanych na sprzedaż ofe-
rowane są tylko wybrukowane miejsca 
na postawienie wiaty garażowej.

Na rynek wprowadza się obecnie 
najwięcej domów bliźniaczych i dwu-
lokalowych. Natomiast kupujący coraz 
częściej pytają o małe domy wolnosto-
jące. Wydaje się, że powstała kolejna 
dysproporcja pomiędzy oczekiwaniami 
kupujących, a możliwościami rynku. 

Niestety, przy obecnych cenach dzia-
łek i kosztach budowy, deweloperzy nie 
są w stanie zaoferować wolnostojącego 
domu w takiej cenie, aby znalazł się na 
niego realny popyt. Nie mniej jest to 
ten segment rynku, który ewidentnie 
nie jest wykorzystany.

Najbardziej pożądaną grupą nie-
ruchomości, które bardzo szybko się 
sprzedają, są kilkuletnie lub prawie nowe 
domy, ale już całkowicie wykończone i 
nowocześnie urządzone. Na rynku ro-
śnie grupa kupujących, którzy pracują 
tak dużo, że nie mają czasu zająć się 
nawet pracami wykończeniowymi i wolą 
kupić coś gotowego. Domy pochodzące 
z lat 90-tych i starsze cieszą się umiar-
kowanym zainteresowaniem, gdyż ich 
ceny nie są niskie, a i tak wymagają od 
kupujących przeprowadzenia odświe-
żenia i modernizacji. 

Mieszkania

Klienci szukający mieszkania pod 
miastem nadal chętnie wybierali Gminę 
Dopiewo. Liczba mieszkańców szybko 
rosła, szczególnie tam gdzie masowo bu-
dują deweloperzy, a więc w Skórzewie, 
Dąbrówce, Dopiewcu i ostatnio coraz 
częściej w Konarzewie oraz Dąbrowie.

W porównaniu do poprzedniego ba-
dania z II połowy 2018 r., zanotowali-
śmy istotne zmiany w cenach nowych 
mieszkań. Wynikały one głównie ze 
wzrostu kosztów budowy. Nowe etapy 
wprowadzanych inwestycji były zwykle o 
co najmniej 5% droższe niż poprzednie.

Średnia wielkość mieszkania budo-
wanego w Gminie Dopiewo wyniosła 
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nieruchomości

w 2019 r. 63,8 m². Średnie ceny no-
wych lokali w stanie deweloperskim 
przekroczyły w tym roku 4500 zł/m², 
a kilkuletnie mieszkania, wykończone 
pod klucz kosztowały lekko ponad 5500 
zł/m². To oznacza, że na mieszkanie o 
przeciętnym metrażu od dewelopera 
należało przeznaczyć średnio 287.000 
zł brutto, a za lokal już wykończony z 
rynku wtórnego trzeba było zapłacić 
średnio 351.000 zł. Do najdroższych 
lokalizacji nadal należała Dąbrówka 
oraz Skórzewo.

Działki budowlane

Gmina Dopiewo, cieszy się nie-
ustającym powodzeniem wśród osób 
chcących wybudować swój wymarzo-
ny dom. Napływ nowych mieszkańców 
zaczyna jednak napotykać na przeszkodę 
w postaci deficytu przystępnych ceno-
wo i uzbrojonych działek. Z uwagi na 
skokowy wzrost kosztów budowy domu, 
budżet na zakup działki skurczył się i 
ciężko kupującym znaleźć coś na miarę 
ich zdolności kredytowej. Nadal najwięk-
szym zainteresowaniem cieszą się małe 
działki do 150.000 zł. Kupujący pytają 
coraz częściej o naprawdę kompaktowe 
metraże rzędu 600-700 m². Wolą bo-
wiem wybudować mniejszy dom z małym 
ogrodem, niż nie wybudować go wcale.

Jako ciekawostkę podać można poja-
wienie się zupełnie przeciwnej kategorii 
kupujących, czyli osób planujących bu-
dowę rezydencji. Szukają oni działek o 
powierzchni między 1800 a 3000 m², 
pod lasem z pełnym uzbrojeniem, dobrą 
ekspozycją wobec stron świata i koniecz-
nie pozbrukowym dojazdem. Takich 
ofert nie ma w gminie wiele, ale gdy 
się już trafią to działki takie kosztować 
mogą nawet ponad 500.000 zł. Zakupy 

te finansowane są zwykle ze środków 
własnych, a nie z kredytu.

Za coraz większą ilość transakcji 
zakupu działek w Gminie Dopiewo 
odpowiadają deweloperzy planujący 
budowę domów bliźniaczych. Szukają 
oni niedrogich działek, z infrastrukturą, 
objętych aktualnym planem lub z decyzją 

o warunkach zabudowy i zagospoda-
rowania terenu. Ważny jest też kształt 
działki, a przede wszystkim jej front o 
szerokości co najmniej 22-24 m.

Jeżeli chodzi o zmiany ceny 1 m² w 
różnych zakątkach gminy, to właściwe 
wszędzie nastąpił wzrost, z tym że jego 
tempo wyraźnie przyhamowało. Działki 
w Skórzewie dobiły do symbolicznych 
400 zł/m², działki w peryferyjnych loka-
lizacjach osiągnęły 100 zł/m², a średnia 
dla całej gminy pierwszy raz w naszych 
badaniach osiągnęła 200 zł/m². Jedyną 
miejscowością, w której panuje stagnacja 
cenowa to Dąbrowa – ceny od ponad 
roku utrzymują się na stałym poziomie 
190 zł/m², czyli już mniej niż wynosi  
gminna średnia.

Nieruchomości  
komercyjne

Ostatnie miesiące na rynku komer-
cyjnym przyniosły lekkie wzrosty stawek 
ofertowych najmu. Wynikało to z aktu-
alizacji przez inwestorów biznesplanów, 
na co wpłynęły wyższe od zakładanych 

koszty budowy nowych obiektów.
Koszty wynajmu biur wahały się od 

około 20-28 zł/m² za biura położone 
przy halach do 35-45 zł/m2 za biura w 
nowoczesnych biurowcach.

Koszty wynajmu hal magazynowych 
wynosiły od 11 zł/m² za stare hale o ni-
skim standardzie, przez 15 zł/m² za  nowe 
hale o bardzo dużym metrażu, do 25 zł/
m² za nowoczesne hale o umiarkowanym 
metrażu do 1000 m².

Ceny terenów pod aktywizację go-
spodarczą charakteryzowały się bardzo 
dużym zróżnicowaniem. Od 100 zł/m² 
za grunty położone daleko od węzłów 
komunikacyjnych i z niekompletnym 
uzbrojeniem do 300 zł/m² za małe dział-
ki położone w najbardziej atrakcyjnych 
punktach gminy. Inwestorzy szczegól-
nie poszukiwali działek uzbrojonych, z 
aktualnymi planami oraz dobrze sko-
munikowanych. Niestety takich ofert w 
gminie coraz bardziej brakuje.

Podsumowanie
Rok 2019 przyniósł w Gminie Do-

piewo skokowy wzrost cen mieszkań, 
domów i nieruchomości komercyjnych. 
Wzrosły również ceny nieruchomości 
gruntowych. Perspektywy na drugą po-
łowę 2019 r. zapowiadają się korzystnie 
dla sprzedających i wynajmujących oraz 
niekorzystnie dla kupujących i najem-
ców. Rynek nieruchomości znajduje się 
obecnie w nierównowadze, gdzie zdecy-
dowanie silniejszą pozycję negocjacyjną 
posiadają właściciele nieruchomości. Naj-
bliższe kwartały pokażą, dokąd obecna 
sytuacja nas doprowadzi… 

  
Opracował: Marcin Witkowski 

www.witkowski-nieruchomosci.pl
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bezpieczeństwo

Dziki były tu przed nami

dwóch światów dochodzi do konfliktu. 
 W Gminie Dopiewo najczęściej mo-

żemy spotkać na swojej drodze dziki. 
Żeby ograniczyć wizyty dzikich zwierząt 
na terenach zurbanizowanych, należy 
bezwzględnie utrzymywać czystość i 
porządek swojej nieruchomości. Nie-
skoszone grunty, w tym nieużytki i łąki, 
stanowią schronienie dla zwierzyny dziko 
żyjącej, która może stwarzać zagroże-
nie i wyrządzać szkody materialne. W 
żadnym wypadku nie należy wyrzucać 
odpadów żywnościowych w miejscach 
do tego nieprzeznaczonych,  gdyż mogą 

one przyciągać dziko żyjącą zwierzynę, 
poszukującą łatwej zdobyczy. Śmietni-
ki przy posesjach należy zamykać, nie 
należy zostawiać worków ze śmieciami 
obok pojemników na śmieci.

Jak postępować podczas spotkania 
z dzikiem?

- W wypadku zauważenia dzika, 
który jeszcze nas nie zauważył, należy 
spokojnie oddalić się z tego miejsca. 

- W razie nieprzewidzianego kon-
taktu z dzikami w otwartym terenie, 
w żadnym wypadku nie wolno się do 
nich zbliżać! Należy zachowywać się 
na tyle głośno, aby zwierzę mogło nas 
wcześnie zauważyć (z natury dzik nie 
zaatakuje człowieka, jeżeli nie zostanie 
sprowokowany).

- W przypadku spotkania z dzikiem 
w terenie zamkniętym, nie należy zwie-
rzęcia łapać, szczuć na niego psa (psy 
wyprowadzane powinny być na smyczy), 
ani zapędzać do miejsc z których nie ma 
drogi ucieczki gdyż sprowokowany na 
pewno zaatakuje.

- Małe dzieci powinny być zawsze 
pod opieką dorosłych.

- Dzik, który sprawia wrażenie oswo-
jonego, nadal pozostaje niebezpiecznym 
zwierzęciem. Nie wolno więc do niego 
podchodzić, drażnić, głaskać, karmić.

Jacek Olejniczak,  
Komendant Straży Gminnej 

Komisariat Policji w Dopiewie odno-
tował w maju następujące wydarzenia:

Nietrzeźwi kierujący
- 12.05.2019 - Dąbrówka –  wynik  0.79 

mg/l – dotyczył obywatela Ukrainy.
- 17.05.2019 - Dopiewiec – wynik 0.63 

mg/l.
- 26.05.2019 - Gołuski – wynik  0.35 

mg/l – dotyczył obywatela Irlandii.

Kronika Policyjna

Kradzieże
- 14.05.2019 – Skórzewo - kradzież po-

jazdu – Ford Fiesta, rocznik 2015.
- 17.05.2019 - Skórzewo - kradzież bi-

żuterii, perfum, pieniędzy.
- 21.05.2019 – Skórzewo - kradzież po-

jazdu – Renault Clio, rocznik 2013.
- 24.05.2019 – Skórzewo, Lidl - kradzież 

torebki z zawartością portfela, tele-
fonu, dokumentów.

- 24.05.2019 – Palędzie - kradzież ro-
weru Btwin. 

- 24.05.2019 – Skórzewo - kradzież 
roweru Kross.

- 30.05.2019 – Dąbrówka - kradzież 
elementów od pojazdu Mini Cooper.

- 30.05.2019 - Skórzewo -kradzież z 
włamaniem do kontenera – elek-
tronarzędzia.

Uszkodzenia
- 6.05.2019 – Dąbrówka Uszkodzenie 

pojazdu – Toyota Avensis.
- 29.05.2019 – Dąbrówka Uszkodze-

nie mienia – stacja Orlen.

st. asp. Przemysław Waliński,  
Kierownik Ogniwa Prewencji  

Komisariatu Policji w Dopiewie

Dynamiczny rozwój Gminy Dopie-
wo przejawia się w przyroście liczby 
mieszkańców i powstawaniu nowych, 
rozległych osiedli mieszkaniowych. Nie 
pozostaje on bez wpływu na równowa-
gę środowiska naturalnego. 

Pojawienie się dzikiego zwierzęcia w 
pobliżu naszych posesji nie jest czymś 
wyjątkowym. Bardzo wiele zła, mimo 
licznych apeli, czynią osoby starające się 
dokarmiać dzikie zwierzęta. Zwierzęta, 
zamiast unikać człowieka, przyzwyczajają 
się do niego i w celu zdobycia pokarmu 
szukają z nim kontaktu. Na styku tych 

268  razy interweniowała w maju 
2019 r. dopiewska Straż Gminna. Naj-
więcej spośród nich, bo niemal połowa 
(123) dotyczyła kontroli bezpieczeństwa 
przy placówkach oświatowych i obiektach 
komunalnych. Zbliżona liczba dotyczyła 
kontroli porządkowych, w tym spalania 
odpadów, numerów porządkowych i ka-
nalizacji (razem 58) oraz kontroli ruchu 
drogowego, w tym kontrole parkowania 

Kronika Straży Gminnej 
oraz zajęcia pasa drogowego (razem 51). 
Strażnicy interweniowali 36 w sprawach 
związanych ze zwierzętami.                                                                                                           

Wybrane interwencje 
7-05-2019 – Skórzewo, ul. Kolejowa: 

wyprowadzanie psa bez smyczy – 
właściciela ukarano mandatem.

21-05-2019 – Zakrzewo,  ul. Wspólna: 
posesja niepodłączona do istnieją-
cej sieci kanalizacyjnej – właściciela 
nieruchomości ukarano mandatem.

24-05-2019 – Skórzewo, ul. Kozierow-
skiego: wylewanie nieczystości z 
sanitariatu do gruntu – osobę od-
powiedzialną ukarano mandatem.

24-05-2019 – Dąbrowa, ul. Pasjonatów 
– wylewanie nieczystości do gruntu 
– sprawcę ukarano mandatem.

Tomasz Strugacz, Strażnik Gminny
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prawo / oświata

Kiedy sąd nie orzeknie rozwodu 
pomiędzy małżonkami? 

W poprzednim artykule opisane zo-
stały przesłanki udzielenia rozwodu z 
jednoczesnym przybliżeniem ich znacze-
nia w praktyce. Mimo jednak zaistnienia 
trwałego i zupełnego rozkładu pożycia 
małżeńskiego, orzeczenie rozwodu jest 
niedopuszczalne przez prawo w trzech 
przypadkach. Sąd każdorazowo bada, czy 
występuje którakolwiek z negatywnych 

Rozwód (3) przesłanek orzeczenia rozwodu. 
Po pierwsze, rozwód nie jest dopusz-

czalny, jeśli przez jego orzeczenie miałoby 
ucierpieć dobro wspólnych małolet-
nich dzieci małżonków. Wskazana 
przesłanka odnosi się jedynie do mało-
letnich dzieci rozwodzących się stron. 
Rozwód jest zatem niedopuszczalny, 
jeśli prowadziłby do zaburzenia rozwoju 
dziecka, jego stabilizacji emocjonalnej 
oraz materialnej. Duża rola rozwodzą-
cych się małżonków, by przy dążeniu do 
rozwodu, uwzględniali sytuację dzieci i 
przygotowali je na rozstanie rodziców. 

Drugą z przeszkód do orzeczenia 
rozwodu, jest  sprzeczność jego żą-
dania z zasadami współżycia spo-
łecznego. Oznacza to, że sąd ocenia, 
czy orzeczenie rozwodu nie narusza 
zasad moralności. Przesłanka ta ma 
na celu ochronę małżonka niewinnego 
rozkładu pożycia, który to znajduje się 
w szczególnie trudnej sytuacji życiowej 
np. z powodu niemożności zaspokaja-
nia własnych potrzeb, zaawansowanego 
wieku, ciężkiej choroby itd. Sprzeczne z 
zasadami współżycia społecznego będzie 
również żądanie rozwodu przez małżon-
ka, który uchybił obowiązkowi wzajemnej 
pomocy czy lojalności. Innymi słowy, 
chodzi o to, aby orzeczenie o rozwodzie 

nie było usankcjonowaniem nagannego 
zachowania jednego z małżonków wobec 
drugiego. 

Ostatnia z negatywnych przesłanek 
rozwodu dotyczy wyłącznej winy 
małżonka. Otóż, rozwód nie może 
być orzeczony, jeżeli żąda go małżonek 
wyłącznie winny rozkładu pożycia, chy-
ba że drugi małżonek wyrazi zgodę na 
rozwód albo gdy jego odmowa zgody na 
rozwód jest w danych okolicznościach 
sprzeczna z zasadami współżycia społecz-
nego. Jeżeli zatem niewinny małżonek 
nie wyrazi zgody na rozwód, którego 
żąda małżonek wyłącznie winny, a jego 
odmowa nie jest sprzeczna z ww. zasa-
dami, sąd nie orzeknie rozwodu. Poprzez 
winę małżonka rozumiemy naruszenie 
obowiązków jakie wynikają z zawarcia 
małżeństwa, a więc wspólnego pożycia, 
wzajemnej pomocy, lojalności i wierności, 
współdziałania dla dobra rodziny itd. 
Motywami odmowy zgody na rozwód 
są najczęściej: względy emocjonalne, 
religijne, jak również moralne.

Marta Ast – adwokat
AST – Adwokaci.  

Kancelaria Adwokacka
www.ast-adwokaci.pl

O 7 nowych sal lekcyjnych wzbogaci 
się we wrześniu 2020 r. Szkoła Podsta-
wowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu 
w Dąbrówce.

Gmina Dopiewo ciągle rozwija się. 
Nadal należymy do miejsc, które chętnie 
wybierane są przez osoby rozważające 
osiedlenie się w okolicach Poznania. Na-
pływ nowych mieszkańców pociąga za 
sobą konieczność realizacji inwestycji 
infrastrukturalnych, w tym także w sfe-
rze edukacji. Przypomnieć można, że 
w ciągu ostatnich 3 lat oddane zostało 
do użytku nowe gimnazjum w Dopiewie 
oraz nowe skrzydło wraz z salą gim-
nastyczną w SP w Dąbrówce. Obecnie 
rozbudowywana jest SP w Dąbrowie i SP 
w Konarzewie (obie zostaną oddane do 
użytku w sierpniu 2019 roku). Na 1 wrze-
śnia 2020 r. zostanie także zakończona 
rozbudowa przedszkola w Konarzewie.

Dodatkowym czynnikiem wymu-
szającym reorganizację placówek jest 
niedawna reforma oświaty. Wszystkie 
szkoły na terenie Gminy Dopiewo stały 
się szkołami 8-klasowymi. Zmiana ta 
dotyczyła również szkoły w Dąbrówce. 
Wziąwszy dodatkowo pod uwagę dane 
demograficzne przedstawione w tabeli 1 
niezbędne jest prowadzenie działań na 
rzecz dalszej rozbudowy tej placówki. 
Warto odnotować, że obecnie dynamika 
przyrostu liczby zameldowanych dzie-
ci w obwodzie szkoły jest nieco niższa 
niż przed trzema laty (w latach: 2016 

Rozbudowa Szkoły w Dąbrówce

i 2019 wynosiła odpowiednio: 32,6% 
oraz 16,2%). [patrz tabela 1]

Zauważyć też można, że w Gminnej 
szkole w Dąbrówce liczba uczniów zawsze 
była mniejsza niż liczba zameldowanych. 
Wynika to z faktu, że uczniowie obwodo-
wi dla SP im. Kawalerów Orderu Uśmie-
chu uczęszczają do innych placówek na 
terenie naszej Gminy i miasta Poznania 
[patrz tabela 2]

Zaprezentowane fakty i dane wska-
zują na potrzebę rozbudowy szkoły 
w Dąbrówce. Dlatego też w lutym 2019 
r. Radni Gminy Dopiewo przegłosowali 
wprowadzenie do budżetu gminy zada-
nie pt. „Dąbrówka - wykonanie projektu 

rozbudowy Szkoły Podstawowej”. Obec-
nie Urząd Gminy Dopiewo projektuje 
ww. rozbudowę. Pozwolenie na budowę 
uzyskane zostanie w terminie do paź-
dziernika 2019 r. Następnie planowana 
jest realizacja zadania, tak by uczniowie 
mogli skorzystać z dodatkowych sal lek-
cyjnych już 1 września 2020 r.  Szkoła 
ma być rozbudowana o:
• 7 sali lekcyjnych o powierzchni od 

52 do 57 m2
• 3 pomieszczenia gospodarcze/za-

plecza sali
• toalety dla dziewcząt i chłopców
• powierzchnia rozbudowy to 466 m2

rzut z góry: Obszar rozbudowy szkoły zaznaczono konturem koloru czerwonego
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oświata / przyroda - fotografika

Budowa dodatkowych sal lekcyj-
nych w SP w Dąbrówce przyczyni się 

do podniesienia komfortu nauczania 
uczęszczających do niej uczniów.

 Paweł Przepióra, 
 Zastępca Wójta Gminy Dopiewo

graf. Arch. UG / fot. Paweł Dykban

Maj i czerwiec to bardzo pracowite 
dla mnie miesiące. O wyjściu w teren 
z aparatem mogę tylko pomarzyć. By 
nadążyć za błyskawicznym rozwojem 
pszczół, jaki ma miejsce w tym okresie 
zdarza mi się pracować od 5 rano do 23 w 
nocy. Z samego rana wybieram mleczko 
pszczele, przed południem podbieram 
miód, po południu wykonuję przeglądy 
rodzin, by nie dopuścić do wyrojenia się 
rodzin pszczelich.

Wieczorem mam objazd pasiek i zbiór 
pyłku pszczelego. Bardzo żałuję, że w tak

emocjonującym przyrodniczo czasie 
potrzebuję skupić moją uwagę całkowicie 
na pracy. Jednak, przyroda sama pcha 
się wręcz pod obiektyw, wystarczy ją po 
prostu zauważyć i mieć aparat pod ręką.

Całkiem niedawno, podczas prze-
prowadzania miodobrania jakiś kształt 
zamajaczył mi za oknem i szybko znik-
nął. Z początku myślałem, że to jakiś 
ptak przeleciał. Za chwilę jednak kształt 

Spotkanie z futrzakiem
pojawił się ponownie. Przed oknem 
„miodziarni” (pomieszczenie do prze-
prowadzania miodobrania) stoi paleta 
ze starymi cegłami.

Rokrocznie w pustej przestrzeni pod 
tą paletą ma schronienie jeż. Ale nie, 
nie… ów tajemniczy, nieznany kształt 
nie był jeżem. Gdy pojawił się ponownie, 
postanowił usiąść sobie wygodnie na 
wygrzanej wcześniej na słońcu cegle i 
poobserwować uważnie otoczenie. Ża-
den ruch nie umknął uwadze tego stwo-
rzenia. Zwierzątko to było niewielkich 
rozmiarów. Razem z rozprostowanym 
ogonem mierzyło pewnie około 40 cen-
tymetrów. Miało gęste brązowe futro, 
miejscami przechodzące do czarnego, 
żywe, ciekawskie i czujne oczy, dosko-
nale słyszące każdy szelest uszy i czujny 
mały nosek. Łapki z długimi pazurami. 
Zęby… no właśnie tu zauważyłem pewne 
niedociągnięcia, jak na tak potencjalnie 
zwinnego drapieżnika. Ząbki były nie-
duże i w sumie to dopiero się pojawiały. 
Na piersi charakterystyczna biała plama. 
Część z Was już pewnie się

domyśla, co zobaczyłem za oknem. 
Gdy napiszę jeszcze, że lubi czasem 
wciskać się pod maski samochodów i 
poprzegryzać kable, to już chyba przed 
nikim nie będzie tajemnicą, że widzia-
łem młodą kunę domową. Prawdopo-
dobnie penetrując okolicę postanowiła 
dzień spędzić ukrywając się pod paletą 
cegieł. Popołudniową porą musiała się 
przebudzić i ciekawość świata wygrała 
z ostrożnością.

Moja kuna siedziała sobie za oknem, 
przeciągała się i ziewała. Zupełnie nie 
zwracała uwagi na to co działo się z dru-
giej strony szyby. A działo się niemało, 
bo najpierw przywarłem do szyby i z bar-
dzo bliska obserwowałem to urocze, acz 
psotne zwierzątko, a gdy już nasyciłem 
pierwszą ciekawość szybko pobiegłem do 
domu po komórkę. Pstryknąłem kilka 
zdjęć i - jako że futrzasta modelka nie 
zamierzała przerywać swojego pokazu 
- pobiegłem zawołać żonę.

Stworzenie nie zważało na naszą 
obecność, więc ośmielony jego zacho-
waniem

postanowiłem wyjść przed budynek 
i zaryzykować zdjęcie. Udało mi się po-
dejść na odległość trzech metrów i do-
piero po przekroczeniu tej granicy kuna 
poczuła się mniej pewnie. Gdy jednak 
wycofałem się i pobiegłem do domu po 
aparat i obiektyw, by zrobić profesjonalną 
sesję, kuna najpewniej stwierdziła, że 
czas na popołudniową drzemkę, znik-
nęła i nie pojawiła się ponownie. Gdy 
bardzo późno w nocy kończyłem mio-
dobranie za oknem na parapecie znów 
przysiadła i z dużym zaciekawieniem 
obserwowała, co ci „ludzie” robią. Nie 
bała się nawet głośniejszych odgłosów 
gdy czasem puknąłem przypadkowo 
ramką o krawędź stołu. Także lekkie 
puknięcie w szybę jej nie wystraszyło. 
Po kilku minutach ziewnęła, zeskoczyła 
z parapetu i podreptała w ciemną dal.

Po konsultacjach z rodziną okazało 
się, że ojciec już przed południem za-
uważył

bawiącą się na trawniku kunę. Pewne 
znalezione przez nas znaki świadczyły 
o jej stałej obecności. Upodobała sobie 

 Liczba dzieci w wieku szkolnym zameldowanych w obwodzie  
Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiech w Dąbrówce

Wiek dzieci Stan na 
2016.01.10

Stan na 
2019.01.10

Przyrost Dynamika

[l. 
uczniów] [%]

7-15 lat
835 1153 318 38,1

(klasy 1-8)

4-12 lat
1107 1340 233 21

(4-5-6 latki oraz klasy 1-5)

Przyrost 
272 187

[l. uczniów]

Dynamika
32,6 16,2

[%]

Tabela 2. Liczba uczniów uczęszczających do Szkoły Podsta-
wowej im. Kawalerów Orderu Uśmiech w Dąbrówce

Stan na 
2016.09.30

Stan na 
2019.09.01 

(pro-
gnoza) 

klasy 1-6

Stan na 
2019.09.01 
(progno-
za) klasy 

1-8

przyrost 
(3-2)

przyrost 
(4-2)

Dynamika 
(5/2)

1 2 3 4 5 6 7

liczba 
oddziałów 27 32 40 5 13 18,50%

liczba 
uczniów 588 756 930 168 342 28,60%
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przyroda - fotografika

Jajko przy klemie akumulatora 
w jednym samochodzie

Mała szkoda w innym samochodzieZwracam uwagę, że jajko tak 
jeździło jakiś czas i się nie zbiło

nasze dwa Renault Clio i w obu autach, 
dokładnie w tym samym miejscu, przy 
klemie od akumulatora kuna chowała 
jajka kurze. Także w samochodzie kuzyna 
(Renault Kangoo), który pod maską ma 
podobnie zagospodarowaną przestrzeń, 
któregoś dnia zdziwiony kuzyn znalazł 
kurze jajko.

Oprócz jajek mogliśmy pod maską 
znaleźć również inne skarby, jak krom-

ki chleba z obkładem mięsnym, stara 
kaszanka i kiełbaska. Na szczęście nie 
odnotowaliśmy dotąd żadnych zniszczeń, 
typu pogryzione kable samochodowe.

Takie spotkanie pokazuje, jak blisko 
nas zobaczyć można dziką stronę natury, 
która sama wkracza w nasze życie. 

A Wy jakie mieliście bliskie spotkania 
trzeciego stopnia?

Tekst i fot. Michał Bartkowiak 
 

Autor od grudnia 2015 r. pu-
blikuje zdjęcia przyrodnicze na 

Facebook’u – na profilu „Dzi-
ka Strona Gminy Dopiewo”. 

Prowadzi też stronę:  
miodybartkowiaka.pl

Ciekawskie spojrzenie

Obserwacja otoczenia

Kuna wygrzewa się na nagrzanej od słońca cegle

Słodki mały futrzak
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Szkoła Podstawowa w Dopiewie świę-
towała 31 maja 25-lecie nadania imienia. 
Patrona w postaci  Jana Brzechwy ma 
od 1 czerwca 1994 r.)

10 lat po otrzymaniu patrona ów-
czesny Wójt Gminy Dopiewo - Andrzej 
Strażyński przekazał SP w Dopiewie 

sztandar, który od tego czasu towarzy-
szy szkolnej społeczności we wszystkich 
ważnych uroczystości. Minęło ćwierć-
wiecze, warto więc zastanowić się nad 
tym, jak zmieniała się w tym okresie 
dopiewska podstawówka.

25 lat temu była to 8-letnia szkoła 
podstawowa. W  wyniku reformy 1999 r., 
przekształcona została w 6-letnią szkołę 
podstawową, a w 2004 r. została Zespo-
łem Szkolno - Przedszkolnym im. Jana 
Brzechwy w Dopiewie (po połączeniu z 
Przedszkolem im.  Janka Wędrownicz-
ka). Kolejna reforma przyszła w  2017 
r. Spowodowała, że szkoła znowu stała 
się ośmioletnią szkołą podstawową - do 
czasu wygaszenia gimnazjów, posiada-
jącą oddziały gimnazjalne.

Wraz ze zmianami organizacyjnymi 
następowały zmiany bazowe. Budynek 
przy ul. Bukowskiej był siedzibą i miej-
scem, które nieustannie zmieniało się 

Brzechwa ma 25 lat 
w zależności od potrzeb edukacyjnych 
i wychowawczych. Częste zmiany 
w oświacie wymuszały dostosowanie 
warunków do aktualnych potrzeb. Wraz 
z włączeniem oddziałów gimnazjalnych 
do SP przekazano nowy budynek, który 
mieści się przy ul. Łąkowej.

W chwili obecnej Zespół Szkolno - 
Przedszkolny im. Jana Brzechwy w Do-
piewie posiada dwa dobrze wyposażone 
budynki - przy ul. Bukowskiej 13, gdzie 

swoją siedzibę ma Gminne Przedszkole 
„Janek Wędrowniczek”( 9 oddziałów) 
i klasy I - III Szkoły Podstawowej oraz 
przy ul. Łąkowej 2A, gdzie mieszczą się 
klasy IV - VIII i oddziały gimnazjalne.

W 2019 roku w Zespóle Szkolno - 
Przedszkolny im. Jana Brzechwy w Do-
piewie uczy się 813 dzieci (225 przed-
szkolaków, 140 uczniów klas 1-3, 336 
uczników klas 4-8 oraz 112 gimnazja-

listów). Stawia to ją na drugim miejscu 
pod względem liczby dzieci, zaraz po 
Szkole Podstawowej im. Kawalerów Or-
deru Uśmiechu w Dąbrówce (838 dzieci).

Tekst i fot. Michał Juskowiak

Otwarci na świat Czy można nauczyć się otwartości 
na poznawanie ludzi i miejsc, tolerancji, 
stawiania czoła wyzwaniom? Jak prze-
łamać barierę językową  i swobodnie 
rozmawiać po angielsku ze światem?  

Od 2017 r. nasza szkoła - wcześniej 
Gimnazjum, a teraz Zespół Szkolno-
-Przedszkolny w Dopiewie, uczestniczy 
projekcie szkolnym – warsztatach języka 
angielskiego, które organizuje  Fundacja 
„Euroweek”. 

Zajmuje się ona nieformalną, po-
zaszkolną edukacją, ukierunkowaną na 
rozwój kulturowy uczniów i młodzieży,  
poszerzanie ich horyzontów w zakresie 
różnych kultur oraz podnoszenia  ich 
umiejętności w międzynarodowym 
środowisku i   mówienia w języku 
angielskim. W tym celu doświadcze-
ni wolontariusze i wolontariuszki  z 
całego świata  przekazują informacje 
z zakresu historii, geografii, kultury, 

oświata
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oświata

tradycji swoich krajów - w sposób pro-
fesjonalny, nowoczesny i interaktywny.  
W celu podniesienia umiejętności spo-
łeczno-komunikacyjnych uczestników, 
program Euroweek otwiera przestrzeń 
do rozwijania poczucia pewności siebie 
poprzez zróżnicowane zadania, mające 
na celu naukę umiejętności współpracy 
i budowania zespołu, a także poprzez 
warsztaty językowe, odgrywanie ról i  
prezentacje. 

Przez 3 lata młodzież z naszej szkoły 
szkolili wolontariusze z Francji, Wiel-
kiej Brytanii, Litwy, Gruzji , Hiszpanii, 
Ukrainy, Turcji, a także bardziej odda-
lonych krajów jak Argentyna, Meksyk, 
Peru, Kolumbia, Indie, Nepal, Taiwan, 
Filipiny i z krajów Afryki.

W tym roku 28 uczniów z ósmych klas 
podstawówki i III klas gimnazjalnych 
naszej szkoły przez 5 dni (od 28 maja do 
2 czerwca) współpracowało z młodzieżą 
ze szkół z Polanowa, Gierczyc i Tarnowa 
w ośrodku szkoleniowym  Euroweek w  
Rożance  w Gminie Międzylesie. Program 
odbywał się w malowniczo położonych  
górskich miejscowościach Ziemi Kłodz-
kiej.  Większa część zajęć prowadzona w 
języku angielskim przez szkoleniowców 
i wolontariuszy z różnych krajów świa-
ta. Byli z nami wolontariusze: Markus z 
Meksyku, April z Chin, Carlos z Colum-
bii, Daniel z Peru, Justin z Argentyny 
i Rodrigo z Meksyku. Podobnie jak w 
poprzednich latach, spędziliśmy czas 
intensywnie i aktywnie. Zajęcia trwały 
5 dni, od godz. 7:00 do 22:00.

W pierwszym dniu, po kolacji, udali-
śmy się do sali głównej, gdzie czekali na 
nas wolontariusze. Po krótkiej prezenta-
cji omówiono z nami  wszystkie zasady, 
których mieliśmy przestrzegać. Zasada 
#1: Uśmiechaj się! Zasada #2: Mów tylko 
po angielsku! Musieliśmy rozmawiać po 
angielsku nie tylko z wolontariuszami, 
ale z młodzieżą z innych szkół. 

Każdy ranek rozpoczynał się roz-
grzewką w formie tańców i gier zespo-
łowych, którymi młodzież była zachwy-
cona. Wolontariusze uczyli nas swoich 
narodowych tańców: salsy  i tanga. 

Uczniowie naszej szkoły, integru-
jąc się z uczniami z innych szkół, mieli 
kontakt z językiem angielskim i mo-

gli  poszerzyć wiedzę na temat egzo-
tycznych krajów, odmienności kultur, 
zwyczajów, gustów, religii i codzien-
nego życia. Z  pomocą wolontariuszy 
uczniowie realizowali różne projekty, 
prowadzili konwersacje i przedstawiali 
prezentacje – oczywiście po angielsku. 
Najbardziej interesującym był projekt, 
w którym zespoły uczniów miały opo-
wiedzieć o legendzie wybranego kraju. 
Młodzież z naszej szkoły przygotowała 
scenkę „Latino kara”, opowiadającą o 
legendzie Peru i przygotowała kostiumy.   

Jednym z punktów programu była 
wycieczka do Kłodzka, nazywanego 
„Małą Pragą”. Wzięliśmy udział w „Grze 
o Fort” w twierdzy kłodzkiej, która była 
wspaniałą lekcją historii „na wesoło”. 
Uczniowie zostali podzieleni na 2 grupy: 
„Austria” i „Prusy”, które 3,5 godziny 
walczyły o twierdzę kłodzką. Historii 
nie dało się zmienić i wygrały „Prusy”. 
Odkrycie nowych faktów, których nie 
ma w podręcznikach, zaangażowanie 
uczniów i towarzyszące im emocje  
potwierdzają, że zabawa jest najlepszą 
formą uczenia się.

Wszyscy uczestnicy projektu otrzy-
mali certyfikaty potwierdzające ich ak-
tywność i zaangażowanie, które będą 
wpisane na świadectwa szkolne.

Pamiętam swoich uczniów z różnych 

miejscowości naszej Gminy, jak w 2016 
r. w I klasie gimnazjum, bali się mówić i 
czytać po angielsku. Wielu z nich nie lubi-
ło uczyć się języka, twierdząc, że angielski 
jest trudny, że nie potrafią wymawiać 
słów, że nie są w stanie przełamać się, 
żeby po angielsku mówić, że zrozumie-
nie tego, co słyszą, jest niemożliwe. Pa-
miętam jak musiałam „zaganiać” ich na 
różne sposoby do nauki. Motywowałam 
ich, mówiąc, że wolno popełniać błędy, 
bo one są normalnym zjawiskiem i na 
których się uczymy. Uczniowie stopniowo 
się otwierali, rosło ich zaangażowanie 
na lekcjach i czuli  satysfakcję z nauki 
języka.  Jestem z nich bardzo dumna !!! 
Dzięki Euroweek widzę jak rozwinęli 
skrzydła. Cieszę się, że potrafią mówić, 
nawiązywać kontakty i porozumiewać 
się  w języku  angielskim. Jestem dumna 
z tego, że są pewniejsi siebie i otwarci 
na świat, że   mogą  prezentować siebie i 
swój kraj - Polskę - w języku angielskim. 
Jestem również dumna z tego, że potrafią, 
współpracować nie tylko ze  sobą, ale 
także w środowisku międzynarodowym, 
że są gotowi budować mosty przyjaźni  
i tolerancji między narodami.      

Olena Novgorodtseva,  
Szkoła Podstawowa w Dopiewie

Fot. Archiwum O. Novgorodtsevej

W pierwszy czerwcowy ponie-
działek w Szkole Podstawowej nr 
2 w Skórzewie, pobrzmiewał nie 
tylko szkolny dzwonek, ale przede 
wszystkim gwar, towarzyszący 
wielkiemu corocznemu wyda-
rzeniu, które było w tym roku 
jednocześnie podsumowaniem 
całorocznych obchodów 100. 
Rocznicy Odzyskania Niepod-
ległości.

„Dzień Patrona - Ignacego Jana 
Paderewskiego” w skórzewskiej SP nr 
2 ma już swoją tradycję, ale  3 czerwca 
został wzbogacony o aspekt sportowy. 
Przecież od zawsze hasło  „w zdrowym 

Dzień Patrona  
- na sportowo i z wystawą

ciele, zdrowy duch” eksponowane jest 
w wielu działaniach Dwójki. Bliskość 
obchodów „Dnia Dziecka” dodała uro-
czystościom młodzieńczego wigoru, co 
widać było w sportowych zmaganiach 
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klas, ale również w konkursie wiedzy 
o Naszym Patronie.

„Dzień Patrona” rozpoczęło prze-
mówienie dyrektor Katarzyny Krüger 
– Szczot. Klasowe drużyny przystąpiły 
do rywalizacji w sześciu konkurencjach.  
Szczęśliwie tego dnia pogoda  sprzyjała 
zawodnikom. Wyciskali z siebie siódme 
poty skacząc na skakance, biegając, gra-
jąc w unihokeja, pokonując slalomem 
przeszkody. Z pewnością ćwiczenia fi-
zyczne pomogły w zmaganiach umysłów 
klasowych podczas konkursu wiedzy o 

I. J. Paderewskim, który jako jeden z 
Ojców naszej wolności zajmuje szczegól-
ne miejsce w historii Polski. Uczniom i 
nauczycielom towarzyszyła przepiękna 
muzyka Paderewskiego. Podczas konkur-
su podsumowano całoroczne działania 
podejmowane przez uczniów. Odwiedzali 
oni miejsca związane z Patronem, Po-
wstaniem Wielkopolskim, wykonywali 
plakaty i fotorelacje.

Hol szkoły zdobiła tego dnia wysta-
wa dotycząca 100. Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości i miejsca Ignacego Jana 

Paderewskiego w tamtych wydarzeniach, 
którą dzięki uprzejmości Fundacji Rafa-
ko, społeczność szkolna z uwagą mogła 
obejrzeć.

Ten niezwykły dzień zakończył się 
wręczeniem pucharu- Nagrody Dyrek-
tora Szkoły , który zgodnie z tradycją co 
roku trafia w ręce nowego zwycięzcy.

Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Ignacego Jana Paderewskiego  

w Skórzewie

Na przełomie maja i czerwca młod-
si uczniowie ze Szkół Podstawowych w 
Dopiewie i Dopiewcu uczestniczyli w 
nietypowym spotkaniu z Jackiem Pa-
łasiewiczem z „Ministerstwa Motyli”. 
Na co dzień prowadzi on motylarnię w 
Nowym Zoo w Poznaniu, a w te 2 dni 
odwiedził szkoły, wraz ze swoją kolekcją 
interesujących zwierząt. Opowiedział w 
zabawny sposób na temat ich budowy, 
środowiska życia i sposobu odżywiania. 

Spotkanie to było żywą lekcją przy-
rody, w trakcie której dzieci miały okazję 
zobaczyć motyle wyjątkowych rozmia-
rów. Karmiąc owady świeżymi owocami 
uczniowie mogli przyjrzeć się z bliska 
ich aparatom gębowym czyli rurkom, 
za pomocą których pobierają nektar 
kwiatowy czy sok owocowy. Każdy kto 
chciał mógł dotknąć m.in. straszyka, 
wielkiego patyczaka, potrzymać na 

Ministerstwo Motyli w Gminie Dopiewo

ręce największego ślimaka lądowego, 
czy pająka. Ci najodważniejsi pozwolili 
sobie nawet owinąć węża wokół szyi.  

Szczególne podziękowania należą 
się Radom Rodziców ZSP Dopiewo i SP 

Dopiewiec, które sfinansowały te atrak-
cyjne warsztaty. Serdecznie dziękujemy!

Tekst i fot. Joanna Czaplicka

oświata
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wakacje

Oferta zajęć wakacyjnych dla dzieci 
i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Do-
piewo, przygotowana przez jednostki 
Gminy Dopiewo -  szkoły podstawowe, 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz 
Gminną Bibliotekę Publiczną i Centrum 
Kultury w Dopiewie.

 
Szkoła Podstawowa nr 2 
im. I. J. Paderewskiego 
w Skórzewie
Półkolonie
• Termin: 24.06 - 28.06.2019 r., w 

godz. od 8.00 do 15.00
• Odpłatność: 150 zł./tydzień
• Klasy I-II 
• Ilość opiekunów 3
W programie:
• 24.06.2019 r.: Warsztaty przyrod-

niczo- plastyczne - Park rozrywki 
„Rodzinka”

• 25.06. 2019 r.: Wrotkarnia „Wy-
wrotka”

• 26.06. 2019 r.: Fabryka czekolady 
• 27.06. 2019 r.: Laboratorium Wy-

obraźni
• 28.06. 2019 r.: Multikino - Stary 

Browar

 
Szkoła Podstawowa  
im. Jana Brzechwy  
w Dopiewie
Półkolonie
• Termin: 24.06 – 12.07.2019 r., w 

godz. od 8.00 do 15.00
• Odpłatność: ok. 50 zł.
• Zajęcia przeznaczone dla uczniów 

Szkoły Podstawowej w Dopiewie
W programie:
• zajęcia rekreacyjne
• zajęcia sportowe
• zajęcia plastyczne 
• zajęcia muzyczne
• zajęcia językowe
• gry, zabawy
• 3 dni wyjazdowe

 
Szkoła Podstawowa  
im. Marii Konopnickiej 
w Dopiewcu
Półkolonie 
• Termin: 15.07 - 19.07.2019 r.
W programie:
• zajęcia sportowe
• zajęcia artystyczne, 

• wyjście do gospodarstwa
• wyjście do stajni 
• wyjazd do kina 
• wyjazd do jump areny

Szkoła Podstawowa  
im. Jana Brzechwy  
w Dopiewie
Półkolonie
• Termin: 26.06 – 14.07.2019 r., 

w godz. od 9.00 do 14.00
• Odpłatność: ok.50 zł./tydzień
• Zajęcia przeznaczone dla uczniów 

Szkoły Podstawowej w Dopiewie.
W programie:
• zajęcia rekreacyjne, sportowe
• zajęcia plastyczne, muzyczne
• wyjazd do kina

 
Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Fryderyka Chopina 
w Skórzewie
Półkolonie
• Termin: 24.06 – 28.06.2019r. w 

godzinach od 8.00 do 15.00
• Jeśli będzie taka konieczność dzieci 

będą miały zapewnioną opiekę do 
godziny 16.00.

• W wypoczynku będzie brało udział 
135 uczniów

W programie:
• wyjazd do kina 
• wyjście do „Rodzinki” - warsztaty 

chemiczne 
• wyjazd do „Akademii Pizzy”
• wyjazd do Nowego Zoo, zwiedzając 

- warsztaty: Śladami króla Juliana 
i Różnorodność świata przyrody                          

• wyjazd do „Deli Parku” - warsztaty 

Oferta wakacyjna

kulinarne
• zajęcia sportowe
• zajęcia plastyczne
• warsztaty taneczne 
• pokaz Mobilnego Laboratorium - 

warsztaty: „Da Vinci – odkrywcy”

Szkoła Podstawowa  
im. Astrid Lindgren  
w Dąbrowie
Kolonie
• Termin: 24.06 – 28.06.2019 r. – 

Jarosławiec (brak wolnych miejsc)
Półkolonie 
• Termin: 1.07.2019 - 05.07.2019 r.

Szkoła Podstawowa 
im. Kawalerów Orderu 
Uśmiechu w Dąbrówce
Półkolonie
• Odpłatność: 145 zł / tydzień. 
• Klasy: I – V. 
• Wyżywienie: obiad jednodaniowy.
W programie:
• zajęcia na terenie szkoły
• dwa wyjazdy
I turnus:
• termin: 24.06 - 28.06. 2019 r.
• liczba uczestników: 75 osób
II turnus:
• termin: 1.07 - 05.07. 2019 r.
• liczba uczestników: 45 osób
III turnus:
• termin: 8.07.19 - 12.07. 2019 r.
• liczba uczestników: 45 osób
IV turnus:
• termin: 15.07.19 - 19.07. 2019 r.
• liczba uczestników: 30 osób

czerwiec 2019 29



wakacje / fotowoltaika

 Szkoła Podstawowa  
im. H. Sienkiewicza  
w Konarzewie
Półkolonie
• Termin: 24.06.2019 - 05.07.2019 r. 
• Opiekunowie: I tydzień 24.06 do 

28.06.2019 r Wanda Wendorf-Ło-
patka i Anna Hrehorecka

• Opiekunowie : II tydzień 01.07 do 
05.07.2019 r. Wanda Wendorf-Ło-
patka i Anna Grabowska

W programie:
• 24.06. 2019 r.: Wyjazd na warsztaty 

do Szkoły Tańca w Poznaniu
• 25.06. 2019 r.: Wyjazd do Kórnika. 

Rejs statkiem
• 26.06. 2019 r.: Wyjazd do Teatru 

Animacji. Poznań – Zamek  
• 27.06. 2019 r.: Wyjazd do Tarnowa 

Podgórnego na kręgle
• 28.06. 2019 r.: Wyjazd do kina w 

Poznaniu
• 01.07. 2019 r.: Wyjazd do Deli Parku 

na warsztaty kulinarne
• 02.07. 2019 r.: Wyjazd do Kościana 

– Tawerna Piracka
• 03.07. 2019 r.: Wyjazd do Poznania 

na warsztaty garncarskie
• 04.07. 2019 r.: Wyjazd do Poznania 

do Laboratorium Wyobraźni
• 05.07. 2019 r.: Wyjazd do Poznania 

do Muzeum  czekolady

Gminny Ośrodek Sportu  
i Rekreacji w Dopiewie
• Z początkiem wakacji ruszają zajęcia 

na „Owocowej Plaży” w Zborowie –„ 
Zborowo na sportowo!”, jak również 
nowy projekt „SUPer półkolonie w 
Zborowie!”. 

SUPer półkolonie w Zborowie! 
• zajęcia ruchowe dla dzieci w wieku 

7-14 lat w godz. od 8.00 do 16.00
W terminach:
24-28.06. 2019 r.
01-05.07. 2019 r.
08-12.07. 2019 r.
15-19.07. 2019 r.
22-26.07. 2019 r.

• Dzieci spróbują 3 różnych aktywno-
ści wodnych, nauka i doskonalenie 
SUP (pływanie na desce z wiosłem) 
windsurfing (pływanie na desce z 
żaglem) oraz pływania wpław. 

• Zgłoszenia i informację pod adre-
sem e-mail: majda.małgorzata@
gmail.com 

Zborowo na sportowo!
• Dwie imprezy przygotowane przez 

pracowników GOSiR na „Owoco-
wej Plaży” w Zborowie, których 
celem jest zachęcenie plażowiczów 
do aktywnego spędzania czasu na 
świeżym powietrzu. Masa atrakcji 
zarówno dla dzieci jak i dorosłych. 
Turnieje siatkówki plażowej i piłki 
nożnej plażowej oraz wiele gier i 
zabaw dla dzieci prowadzonych 
przez animatorów, przeplatanych 
zajęciami tanecznymi z zumby.

W terminach:  
• 7.07 
• 4.08
• GOSiR Dopiewo informuje o możli-

wości korzystania z terenów rekre-
acyjno - sportowych w Zborowie:

• pole namiotowo - campingowe (z 
punktem gastronomicznym, dostę-
pem do energii elektrycznej oraz 
węzłem sanitarnym),

• plaża kąpielowa (strzeżona w okre-
sie wakacyjnym od godz. 10:00 do 
18:00),

• sport i rekreacja (boiska do siat-
kówki plażowej, kosz, plac zabaw)

• przystań wodna.
• Szczegóły na stronie www.gosir.

dopiewo.pl w zakładce Owocowa 
Plaża.

Gminna Biblioteka  
Publiczna i Centrum  
Kultury w Dopiewie
• Działania wakacyjne.
W programie:
• 15-19.07: w godz. 12.00-16.00 - Gry 

i zabawy w Klubie „Rondo” w Skó-
rzewie (wstęp wolny bez zapisów)

• 5.08: w godz. 10.30-12.30 - Bibliote-
ka w Dopiewie, warsztaty „Magnesy 
na lodówkę” dla dzieci w wieku 6+. 
Cena 20 zł/os

• 6.08: w godz. 10.30-12.30 Biblioteka 
w Dopiewie, warsztaty „Las w słoju” 
dla dzieci w wieku 7+. Cena 20 zł/os

• 7.08: o godz. 10.00 GOK Dopiewiec, 
Da Vinci Laboratorium-warsztaty 
odkrywcy dla dzieci w wieku 6+. 
Cena 15 zł/os

• 8-09.08: w godz. 10.30-12.30 GOK 
Dopiewiec, warsztaty „Bajkowe 
lampiony”  dla dzieci w wieku 8+. 
Cena 40 zł/os

• 10.08: w godz. 21.00 Kino na leża-
kach dla dorosłych, Plac Gminny w 
Dopiewie, wstęp wolny

• 19-23.08: w godz. 10.00-13.30 Filia 
biblioteczna w Dąbrówce, warsztaty 
artystyczne „W tym cała sztuka” dla 
dzieci w wieku 6+. Cena 100 zł/os

• Zapisy i informacje w GBPiCK w 
Dopiewie pod  tel. 61 8 148 223 
(wew.13).

Opracowanie Beata Spychała

Gmina Dopiewo dofinansuje zakup i 
montaż instalacji fotowoltaicznej przez 
mieszkańców. Wnioski będzie można 
składać w Urzędzie Gminy Dopiewo od 
1 do 30 lipca. Wysokość dotacji może 
wynieść do 10.000 zł.

Podczas sesji, która odbyła się 27 maja 
2019 r.,  Rada Gminy Dopiewo podjęła 

Fotowoltaika w Gminie Dopiewo – uzyskaj dotacje!
uchwałę, dotyczącą zasad udzielania 
dotacji celowych z budżetu gminnego 
na dofinansowanie zakupu i montażu 
odnawialnych źródeł energii  na obszarze 
Gminy Dopiewo. Wejdzie ona w życie po 
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego i będzie obowiązywać 

do 30 czerwca 2021 r.
- Od jesieni ubiegłego roku miesz-

kańcy naszej Gminy pytali o możliwość 
uzyskania dotacji na panele fotowolta-
iczne. Program uruchamiamy w odpo-
wiedzi na to zapotrzebowanie Patrząc 
perspektywicznie, instalacja paneli 
fotowoltaicznych pozwala na oszczęd-
ności na prądzie i ogrzewaniu, choć to 
kosztowne przedsięwzięcie – mówi Ad-
rian Napierała, Wójt Gminy Dopiewo. 
– Sami, realizując inwestycje, zwraca-
my uwagę na ich wpływ na środowisko. 
Prowadzimy nasadzenia roślinnością i 
prowadzimy edukację proekologiczną. 
Wcześniej wspieraliśmy finansowo wy-
mianę pieców przez mieszkańców.

Niezbędne informacje
Przyjmowanie wniosków na dofinan-

sowanie zakupu i montażu odnawial-
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nych źródeł energii  na obszarze Gminy 
Dopiewo rozpocznie się 1 lipca 2019 r. 
o godz. 7:30. 

Wysokość dotacji wynosi 1.500 zł 
na każdy kolejny kW mocy zainstalo-
wanej instalacji fotowoltaicznej jednak 
nie więcej niż 10.000 zł;

Dopuszcza się montaż ogniw będą-
cych przedmiotem dotacji w obrębie 
nieruchomości na której znajduje się 
budynek wnioskodawcy, jeżeli ogniwa 
fotowoltaiczne będą obsługiwać tech-
nicznie przedmiotowy budynek;

Dotacja udzielana będzie w formie 
refundacji kosztów zakupu i montażu 
ogniw fotowoltaicznych, tj. wypłata 
środków może nastąpić dopiero po za-
montowaniu instalacji fotowoltaicznej 
i prawidłowym udokumentowaniu wy-
konanych prac i poniesionych kosztów;

Uwaga! dotacja nie będzie udziela-
na na urządzenia i materiały zakupione 
przed datą zaakceptowania wniosku, tzn. 
– przed podpisaniem umowy;

Do wniosku należy dołączyć m.in.: 
dokument potwierdzający tytuł prawny 
do władania nieruchomością oraz zgodę 
pozostałych współwłaścicieli (dotyczy 
współwłasności);

Dotacja nie będzie udzielana na 
dofinansowanie inwestycji, dla której 
została już uprzednio udzielona dotacja 
z innego źródła;

Złożenie wniosku nie jest jedno-
znaczne z udzieleniem dotacji.

Składanie wniosków 
Wnioski można składać od 1.07.2019 

r. do 31.07.2019 r.  w Biurze Obsługi Klien-
ta Urzędu Gminy Dopiewo, ul. Leśna 
1c, 62-070 w godzinach pracy Urzędu. 
Datą złożenia wniosku jest dzień wpły-
wu wniosku do Biura Obsługi Klienta.

Wniosek można złożyć osobiście, 
przesłać pocztą lub za pośrednictwem 
platformy e-puap;
• przed wypełnieniem wniosku 

należy zapoznać się z uchwałą Nr 
IX/19 Rady Gminy Dopiewo z 27 
maja 2019 r. w sprawie określenia 
zasad udzielania dotacji celowych 
z budżetu Gminy Dopiewo na do-
finansowanie zakupu i montażu 
odnawialnych źródeł energii  na 
obszarze Gminy Dopiewo;

• wniosek musi być kompletny – 
zawierać wszystkie wymagane 
załączniki oraz posiadać wszystkie 
wypełnione pola. Bardzo ważne, aby 
podać nr telefonu kontaktowego;

• wniosek należy wypełnić czytelnie 
i podpisać.

Realizacja dopłaty
Po złożeniu wniosku następuje jego 

weryfikacja, w celu sprawdzenia jego pra-
widłowości i kompletnego wypełnienia;

Urząd Gminy Dopiewo nie wyklucza 
możliwości oględzin nieruchomości, na 
terenie której ma nastąpić montaż in-
stalacji fotowoltaicznej;
• po prawidłowej weryfikacji wniosku 

zostanie podpisana umowa o przy-
dzieleniu dofinansowania;

• wnioski niezakwalifikowane, zło-
żone po terminie, bądź po wyczer-
paniu środków nie przechodzą na 
rok następny.

Rozliczenie dopłaty
po zrealizowaniu inwestycji w ter-

minie określonym w Umowie, Wnio-
skodawca składa wniosek o rozliczenie 
dotacji wraz z wszystkimi załącznikami. 
Do wniosku o rozliczenie dotacji należy 
dołączyć: 
-  kserokopię faktur VAT lub rachunków 

potwierdzających poniesione koszty 
inwestycji (oryginał do wglądu);

-  certyfikaty dla zainstalowanych 
urządzeń;

-  protokół odbioru końcowego;
-  umowę z operatorem sieci energe-

tycznej.         

Kontrola powykonawcza
Po złożeniu formularza rozlicze-

nia dotacji wnioskodawca obowiązany 
jest udostępnić nieruchomość na dokona-
no montażu instalacji fotowoltaicznej w 
celu przeprowadzenia kontroli powyko-
nawczej. Termin oględzin uzgodniony 
zostanie telefonicznie.

Szczegółowych informacji w sprawie 
udziela: Ewa Hejwosz, tel. 61 8905 395, 
ewa.hejwosz@dopiewo.pl

UG

Panele słoneczne coraz bardziej 
popularne. To korzyści, oszczęd-
ność i wygoda. Moduły fotowolta-
iczne (PV) przekształcają promie-
nie słoneczne na prąd elektryczny, 
który dalej jest wykorzystywany 
na bieżąco w naszych domach. 

Nasłonecznienie w Polsce jest bardzo 
stabilne i korzystne dla tego typu sys-

Czym jest fotowoltaika?
temów. Polskie prawo już dziś pozwala 
także na przyłączanie mikroinstalacji 
fotowoltaicznych do sieci energetycznej. 
Dzięki uchwalonej ustawie nazywanej 
„Małym Trójpakiem Energetycznym” 
dostawca energii elektrycznej ma obo-
wiązek bezpłatnego przyłączenia insta-
lacji fotowoltaicznej poprzez wymianę 
licznika energii na dwukierunkowy. 
Posiadając instalację PV ogranicza-

my zużycie energii elektrycznej z sieci 
energetycznej do minimum. Tym samym 
stajemy się niezależni od wzrostu cen 
energii elektrycznej.

Coraz popularniejsze staje się za-
kładanie instalacji fotowoltaicznych. Od 
momentu uruchomienia instalacji każ-
dego następnego dnia posiadacz czerpie 
darmowy prąd ze słońca. Tym samym 
staje się prosumentem, czyli osobą, 
która zgodnie z ustawą przez najbliż-
sze 15 lat rozlicza się co 12 miesięcy z 
zakładem energetycznym na zasadzie 
bilansu energii.

Dzięki wytworzonej energii może-
my np. ogrzewać swój dom, podgrzewać 
wodę a przede wszystkim nie martwić 
się wysokimi rachunkami. Osoby, które 
zastanawiają się, czy fotowoltaika się 
opłaca, powinny wziąć pod uwagę to, 
że panele słoneczne nie generują kosz-
tów związanych z eksploatacją instala-
cji. Energia słoneczna jest całkowicie 
darmowa i po zamontowaniu instalacji 
słonecznej nie musimy się martwić o 
koszty związane z użytkowaniem prądu.

Ulgi od 2019
Z początkiem tego roku weszło w 

życie nowe rozporządzenie umożliwia-
jące osobom fizycznym odliczanie od 
podatku dochodowego wydatku za panele 
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fotowoltaiczne. Dzięki temu w kieszeni  
może zostać nawet kilka tysięcy złotych.  
Montażem zajmuje się m.in. firma pi-
TERN, która ma już na swoim koncie 
blisko 2000 instalacji  Z każdym dniem 
ich liczba wzrasta. Naprzeciw wychodzą 

banki z preferencyjnymi warunkami. 
Koszt raty jest niejednokrotnie mniej-
szy niż byłby rachunek za prąd bez fo-
towoltaiki. Jeżeli chcesz dowiedzieć się 
czegoś więcej, zapraszamy do kontaktu 
z nimi. Na preferencyjnych warunkach 

polecamy wybrane banki do skorzystania 
z jak najlepszej formy kredytowania .

Marcin Dzieciątkowski 
www.pitern.pl, info@pitern.pl

Prezes Sądu Okręgowego w Pozna-
niu zwrócił się do Rady Gminy Dopiewo 
z prośbą o przeprowadzenie wyborów 
ławników na Kadencję 2020-2023:
• do Sądu Okręgowego w Poznaniu 

wybranych ma być 5 ławników, 
w tym 0 do orzekania w sprawach 
z zakresu prawa pracy,

• do Sądu Rejonowego Poznań – 
Grunwald  i Jeżyce w Poznaniu 
wybranych ma być 5 ławników, 
w tym 3 do orzekania w sprawach 
z zakresu prawa pracy.

Nieprzekraczalny termin zgłasza-
nia kandydatów: 30 czerwca 2019 r. 
na adres: Rada Gminy,  ul. Leśna 1c, 
62 – 070 Dopiewo, Informacje można 
uzyskać w Urzędzie Gminy w Dopie-
wie - Biuro Rady Gminy, pokój nr 104, 
tel.  061 89 06 367.

Ławnikiem może być wybrany 
ten kto:
• posiada obywatelstwo polskie 

i korzysta z pełni praw cywilnych 
i obywatelskich

• jest nieskazitelnego charakteru
• ukończył 30 lat
• jest zatrudniony, prowadzi dzia-

łalność gospodarczą lub mieszka 
w miejscu kandydowania co naj-
mniej od roku

• nie przekroczył 70 lat
• jest zdolny, ze względu na stan 

zdrowia, do pełnienia obowiąz-
ków ławnika

• posiada co najmniej wykształcenie 
średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakre-
su prawa pracy ławnikiem powinna być 
wybrana osoba wykazująca szczególną 
znajomość spraw pracowniczych.

 

Wybory ławników
Ławnikami nie mogą być:
• osoby zatrudnione w sądach po-

wszechnych i innych sądach oraz 
w prokuraturze

• osoby wchodzące w skład organów, 
od których orzeczenia można żą-
dać skierowania sprawy na drogę 
postępowania sądowego

• funkcjonariusze Policji oraz inne 
osoby zajmujące stanowiska zwią-
zane ze ściganiem przestępstw 
i wykroczeń

• adwokaci i aplikanci adwokaccy
• radcy prawni i aplikanci radcowscy
• duchowni
• żołnierze w czynnej służbie woj-

skowej
• funkcjonariusze Służby Więziennej
• radni gminy, powiatu i wojewódz-

twa.
Kandydatów na ławników mogą 

zgłaszać radom gmin:
• prezesi właściwych sądów,
• stowarzyszenia, inne organizacje 

społeczne i zawodowe, zarejestrowa-
ne na podstawie przepisów prawa, 
z wyłączeniem partii politycznych,

• co najmniej pięćdziesięciu obywateli 
mających czynne prawo wyborcze, 
zamieszkujących stale na terenie 
gminy dokonującej wyboru.

Dokumenty
Do zgłoszenia kandydata na ławnika 

dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza 
się następujące dokumenty:
• informację z Krajowego Rejestru 

Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby
• oświadczenie kandydata, że nie 

jest prowadzone przeciwko nie-
mu postępowanie o przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego 
lub przestępstwo skarbowe

• oświadczenie kandydata, że nie jest 
lub nie był pozbawiony władzy ro-
dzicielskiej, a także, że władza rodzi-
cielska nie została mu ograniczona 
ani zawieszona

• zaświadczenie lekarskie o stanie 
zdrowia, wystawione przez lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej, 
w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 27 października 2017 r. o pod-
stawowej opiece zdrowotnej (Dz. 
U. z 2017 r, poz. 2217 oraz z 2018 r. 
poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak 
przeciwwskazań do wykonywania 
funkcji ławnika

• dwa zdjęcia zgodne z wymogami sto-
sowanymi przy składaniu wniosku 
o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione wyżej po-
winny być opatrzone datą nie wcześniej-
szą niż trzydzieści dni przed dniem zgło-
szenia

Do zgłoszenia kandydata na ławnika 
dokonanego na karcie zgłoszenia przez 
stowarzyszenie, inną organizację spo-
łeczną lub zawodową, zarejestrowaną 
na podstawie przepisów prawa, dołącza 
się również aktualny odpis z Krajowe-
go Rejestru Sądowego albo odpis lub 
zaświadczenie potwierdzające wpis do 
innego właściwego rejestru lub ewidencji 
dotyczące tej organizacji (dokument powi-
nien być opatrzony datą nie wcześniejszą 
niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia).

Do zgłoszenia kandydata na ławnika 
dokonanego na karcie zgłoszenia przez 
obywateli dołącza się również listę osób 
zawierającą imię (imiona), nazwisko, 
numer ewidencyjny PESEL, miejsce 
stałego zamieszkania i własnoręczny 
podpis każdej z pięćdziesięciu osób 
zgłaszających kandydata.

UG

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia 
podnoszące kompetencje cyfrowe! Od 10 
czerwca 2019 r. można zgłaszać się na bez-
płatne szkolenia realizowane przez Gminę 
Dopiewo w ramach projektu grantowego 
„Podniesienie kompetencji cyfrowych 
mieszkańców województw: wielkopol-
skiego i zachodniopomorskiego”.

W okresie od lipca 2019 r. do stycznia 
2020 r. zostaną zorganizowane bezpłatne 
szkolenia dla 240 mieszkańców Gminy 
Dopiewo oraz województwa wielkopol-

Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców 
skiego, którzy ukończyli 25 rok życia. 
Zajęcia odbywać się będą w 12-osobo-
wych grupach, prowadzonych przez 
wykwalifikowanych instruktorów. Na 
zakończenie każdy uczestnik otrzyma 
imienny certyfikat potwierdzający roz-
wój kompetencji cyfrowych z wybranego 
modułu szkoleniowego.

W projekcie zaplanowano przepro-
wadzenie szkoleń z 7 obszarów tema-
tycznych:
• Moduł 1 „Rodzic w Internecie”

informacje gminne
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• Moduł 2 „Mój biznes w sieci”
• Moduł 3 „Moje finanse i transakcje 

w sieci”
• Moduł 4 „Działam w sieciach spo-

łecznościowych”
• Moduł 5 „Tworzę własną stronę 

internetową (blog)”
• Moduł 6 „Rolnik w sieci”
• Moduł 7 „Kultura w sieci”

Liczba szkoleń z danego modułu 
będzie zależała od zadeklarowanego 
zainteresowania zgłaszających się osób. 
Każdy chętny może wziąć udział tylko 
w jednym szkoleniu.

Szkolenia zostaną przeprowadzone 
w wymiarze 16 godzin (2 dni x 8 go-
dzin), zajęcia będą odbywały się również 
w weekendy. Organizator zapewni uczest-
nikom stanowisko pracy wyposażone 

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

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

w komputer przenośny, materiały szko-
leniowe oraz obiad i przerwy kawowe.

Deklaracje udziału w szkoleniu będą 
możliwe do pobrania ze strony inter-
netowej www.dopiewo.pl lub dostępne 
w siedzibie Urzędu Gminy Dopiewo,  na-
leży wysłać pocztą lub złożyć osobiście 
w Urzędzie Gminy Dopiewo, ul. Leśna 
1c, pok. Nr 7.

Szczegółowe informacje pod nume-
rem telefonu: 61 89 06 373. Pytania moż-

na zadawać również drogą e-mailową: 
szkolenia@dopiewo.pl.

Szkolenia odbywać się będą na terenie 
Gminy Dopiewo.

Szczegółowy harmonogram szko-
leń zostanie ustalony na podstawie 
otrzymanych deklaracji przystąpienia 
do projektu.

Zapraszamy do zapisów. Decyduje 
kolejność zgłoszeń.

Izabela Kostyk

W związku ze zbliżającym się czasem 
wakacji i wyjazdów turystyczno-krajo-
znawczych, w tym zwiedzania zabyt-
ków historycznych (zamków, pałaców, 
dworków), chciałbym zwrócić Państwa 
uwagę na herby szlacheckie. 

W przypadku pięknych, ozdobnych i 
kolorowych (barwy na herbach nazywa-
ny tynkturą) – same zwracają na siebie 
uwagę. Czasami ich nie dostrzegamy, gdyż 
są czarno białe lub występują w ścianie 
budynku lub na rzeźbie. Jednakże, gdy 
im się przyjrzeć bliżej, zauważymy że 
główny element herbu tzw. tarcza herbo-
wa, jest podzielona na kilka pól. Pola te 

Kilka informacji o herbach szlacheckich
są puste, lub występują na nich kropki, 
kreski poziome i pionowe, ukośne lub 
się krzyżujące. Nie jest to przypadkowy 
układ, każdy rodzaj zastosowanego zna-
ku jest odnośnikiem do danego koloru 
– nazywa się to szrafowaniem  i tak ;
• - pole puste to kolor srebrny
• - pole z kropkami to kolor złoty
• - pole z liniami poziomymi to kolor 

niebieski
• - pole z liniami pionowymi to kolor 

czerwony
• - pole z liniami ukośnymi w prawo 

to kolor fioletowy(purpurowy)
• - pole z liniami ukośnymi w lewo 

to kolor zielony
• - pole z liniami krzyżującymi się 

to kolor czarny
Przykładem takiego herbu, oznaczo-

nego szrafowaniem, na terenie Gminy 
Dopiewo jest herb własny rodziny Bre-
zów - umieszczony na ścianie pałacu w 
Więckowicach.

Po zamianie kreskowania na kolory 
otrzymujemy kolorowy wizerunek herbu.

 Warto zwrócić jeszcze uwagę na do-
datkowe elementy połączone z tarczą 
herbową – są to:

-  labry  czyli ornament roślinny wy-
stępujący po bokach tarczy herbowej 
(w opisywanym herbie czerwony i 
niebieski),

-  hełm – na górze tarczy herbowej, z 
którego wyrastają labry,

-  korona znajdująca się między hełmem 
a klejnotem,

-  klejnot – zwieńczenie hełmu (rodzaj 
ozdoby np.: rogi, skrzydła, pióra itp. 
w opisywanym herbie nie umiesz-
czony).
Innym elementem, na który warto 

zwrócić uwagę, jest ilość promieni, czyli 
tzw. pałek wychodzących z korony. W 
przypadku 5 pałek mamy do czynie-
nia ze „zwykłą” szlachtą, 7 pałek jest 
przypisana dla baronów, a 9 pałek dla 
rodzin hrabiowskich. W przypadku ro-
dzin książęcych przysługiwała im tzw. 
mitra książęca – w uproszczeniu rodzaj 
czterodzielnej korony obszytej futrem.  

Mam nadzieję, że przedstawione 
informację będą pomocne podczas 
wakacyjnych wycieczek.

dr Piotr Dziembowski

historia
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Pożar w środowisku naturalnym, bez 
względu na to gdzie, na jakiej powierzchni 
i w jakiej porze się wydarzył, jest zawsze 
zjawiskiem gwałtownym, które niesie ze 
sobą bardzo poważne, wieloletnie kon-
sekwencje. O ile skutki ekonomiczne są 
wymierne, o tyle następstwa ekologiczne 
są bardzo złożone i trudne do wylicze-
nia. Wynika to ze złożonego charakteru 
ekosystemów i panujących w nich wza-
jemnych zależności. 

Naturalną przyczyną pożarów są 
najczęściej wyładowania atmosferycz-
ne (1% wszystkich pożarów). Dotyczy to 
przede wszystkim lasów. Jednak naj-
częstszym powodem są podpalenia, przy 
czym, o zgrozo (!) – zwykle nie jest to 
przypadkowe zaprószenie ognia ale po-
stępowanie umyślne! Stąd podejmuje się 
szereg działań, które mają zabezpieczać 
z jednej strony środowisko przyrodnicze 
a z drugiej mienie, zdrowie i życie lu-
dzi. Jest to między innymi prowadzenie 
monitoringu, tworzenie i utrzymywanie 
pasów pożarowych w lasach czy wzdłuż 
linii kolejowych (wzmożone prace w tym 
zakresie obserwujemy ostatnio na terenie 
całego kraju). 

Pożary w środowisku rozkładają 
się mniej więcej po połowie pomiędzy 
lasami a łąkami i nieużytkami rolnymi. 
Na ich częstotliwość i rozmiary mają 
wpływ oczywiście długotrwałe susze, 
które coraz częściej nas dotykają. Jedną 
z największych katastrof ekologicznych 
ostatnich czasów był pożar z 1988 r. w 
Parku Narodowym Yellowstone. Spło-
nęło wówczas 250 tysięcy hektarów 
lasów (dla porównania Wielkopolski 
Park Narodowy ma ok. 7,5 tys. hekta-
rów), co stanowiło 65% powierzchni 
leśnej Parku. Raporty Organizacji Na-
rodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia 
i Rolnictwa (FAO) donoszą, że ok. 40% 
światowych zasobów leśnych podlega 
potencjalnemu zagrożeniu pożarami, a w 
Europie liczba ta sięga 65%! Zmiany kli-
matyczne skutkujące długotrwałą suszą 
oraz gwałtownymi burzami z piorunami 
zwiększają znaczenie ryzyko pożarów. W 
związku z ociepleniem na sile przybierają 
również wiatry, które przyczyniają się 
do szybszego rozprzestrzeniania ognia 
(prędkość może przekraczać 20 km/h  
(tyle ile człowiek osiąga w szybkim bie-
gu) podsycając go jednocześnie poprzez 
zwiększony dopływ tlenu. W ten sposób 
pożar przechodzi od fazy wstępnej do 
tzw. spalania płomieniowego, które ma 
najbardziej destrukcyjny wpływ na śro-
dowisko. Dotyczy to zarówno lasów, jak 
i ekosystemów trawiastych. Natomiast 
w przypadku torfowisk mamy do czy-
nienia z tzw. stadium tlenia i żarzenia, 
które jest bardzo długotrwałe i trudne do 
ugaszenia. Głównym czynnikiem, któ-
ry odpowiada za zmiany w środowisku 
wywołane pożarem jest temperatura, 

Pali się! dodatkowo stałe i gazowe produkty spa-
lania. Efekty są widoczne we wszystkich 
warstwach biosfery1. 

Pożary lasów, łąk czy nieużytków 
powodują zwykle wzrost temperatury 
gleby do ok. 3000C, jednak przy du-
żej ilości biomasy mogą osiągać 500-
7000C, lokalnie nawet 1400-15000C. 
Ma to przede wszystkim wpływ na 
zmniejszenie poziomu materii orga-
nicznej, której zawartość spada już w 
temperaturze 1000C, wraz ze wzrostem 
temperatury proces ten ulega intensyfi-
kacji. Szacuje się, że przy temperaturze 
3000C następuje utrata 85% glebowej 
materii organicznej, w 5000C w czasie 
półgodziny może spowodować niemal 
całkowitą jej utratę. Podobnie dzieje się 
z azotem, również bardzo ważnym bio-
gennym pierwiastkiem. Straty fosforu 
są nieco mniejsze niż węgla czy azotu, 
ponieważ jego ulatnianie następuje przy 
wyższych temperaturach (ok. 7700C). 
Ludzie wypalający nieużytki często ar-
gumentują, że to stary zwyczaj, który 
ma prowadzić do użyźnienia gleby. Jak 
widać z przytoczonych faktów, to prze-
sąd, który skutkuje wyjałowieniem gleby, 
prowadząc do zaburzenia naturalnego 
cyklu obiegu materii. Trzeba też dodać, 
że popioły są szybko rozwiewane przez 
wiatr, co jeszcze silniej zubaża glebę. 
W okresie od 1 do 3 lat po pożarze lasu 
następuje znaczny rozkład substancji 
organicznej na przyswajalne składniki 
mineralne, co pozornie poprawia sy-
tuację. Jednak po tym czasie pogłębia 
się pogorszenie warunków, a całkowita 
regeneracja gleby może potrwać kilka-
dziesiąt lat! Zniszczenie mikroflory gle-
bowej prowadzi do zakłócenia procesu 
powstawania próchnicy. Na siedliskach 
ubogich i w młodszych drzewostanach 
pożary przyspieszają mineralizację i stra-
tę biogenów prowadząc do degradacji 
całego ekosystemu.

W czasie pożarów uwalnia się do 
atmosfery szereg gazów. Należą do 
nich wielopierścieniowe węglowodory 
aromatyczne (WWA), wśród których 
znajdują się związki o charakterze 
rakotwórczym, mutagennym i terato-
gennym (odpowiadają za wady w roz-
woju płodu, tzw. potworności). Wiele 
produktów gazowych przyczynia się 
do pogłębiania efektu cieplarnianego, 
prowadząc do zmian klimatycznych o 
charakterze globalnym poprzez uszko-
dzenie powłoki ozonowej. Oczywiście 
na pierwszym miejscu jest dwutlenek 
węgla, a dalej tlenek węgla, podtlenek 
azotu czy metan. Szacuje się, że podczas 
pożaru lasu, w którym spaleniu ulegnie 
tona biomasy, powstaje 1375 kg CO2, 125 
kg CO, 50 kg cząstek stałych i ciekłych, 
12,5 kg węglowodorów, 2,5 kg tlenków 
azotu. Ilość samego węgla, jaka trafia 
1 Biosfera – strefa kuli ziemskiej zamieszkana przez 
organizmy żywe, w której odbywają się procesy 
ekologiczne. Jest zewnętrzną częścią skorupy ziem-
skiej, która obejmuje również powietrze (atmosfera), 
ląd (litosfera) i wodę (hydrosfera).

rocznie podczas pożarów do atmosfery, 
oceniana jest na 1015 ton! Aby wyrównać 
emisję CO2 z 1 ha spalonego lasu trze-
ba zalesić 10-25 ha. Dym powstający w 
czasie pożaru przyczynia się do zmniej-
szenia opadów deszczu, a w dalszym 
okresie może prowadzić do gwałtow-
nych burz gradowych. Dym wznoszący 
się do warstwy chmur powiększa ich 
rozmiary, jednocześnie cząsteczki w nim 
zawarte tworzą zwykle zbyt małe krople 
deszczu by mogły spaść na ziemię (jeśli 
tak się jednak stanie zanieczyszczenia 
z pożaru skutkują wystąpieniem kwa-
śnych deszczy). W efekcie przenoszone 
są na wyższe poziomy, gdzie zamarzają 
by spaść jako grad w trakcie gwałtow-
nej burzy z silnymi wyładowaniami 
atmosferycznymi. Produkty spalania 
zawarte w dymie pogarszają warunki 
życia nie tylko w sąsiedztwie pożaru, 
ale w promieniu nawet 100-200 km. 
Dodatkowym problemem jest fakt, że 
gwałtowne schładzanie wodą podczas 
akcji, czy też środki gaśnicze w postaci 
piany czy proszku, mogą prowadzić do 
powstawania nowych związków che-
micznych o charakterze trucizn (tzw. 
ksenobiotyki) i ich szybkiego rozprze-
strzeniania się w środowisku. 

Ogień ma oczywiście bardzo poważny 
wpływ na świat organizmów żywych. 
Najłatwiej zaobserwować jego skutki 
wśród roślin. Szczególnie wrażliwe 
na ogień gatunki ulegają całkowitemu 
zniszczeniu wraz z nasionami i na trwałe 
znikają ze zbiorowisk. Prowadzi to do 
obniżenia różnorodności gatunkowej i 
dominacji roślin odporniejszych. Wiele 
zmian jest niedostrzegana bezpośrednio 
po pożarze ale dopiero w kolejnych 2-3 
latach. W lasach ogień niszczy młode 
drzewka, ale uszkadza jednocześnie 
starsze (ponad 20 letnie). W zależności 
od intensywności pożaru, czasu trwa-
nia i wysokości temperatury następują 
uszkodzenia szyi korzeniowej, kory oraz 
tkanki twórczej – kambium. Doprowa-
dzają one do obumierania drzew w ko-
lejnych latach. Osłabione osobniki są 
nierzadko atakowane przez szkodniki, 
które przyspieszają ich śmierć. 

 Wśród zwierząt najbardziej na-
rażone są te, które mają ograniczone 
możliwości ucieczki, począwszy od or-
ganizmów glebowych, przez pozostałe 
bezkręgowce (populacje stawonogów 
na obszarze gdzie pożar wystąpił raz, 
odradzają się po 6-14 latach, jeśli wystą-
pił kilkukrotnie po 17-24 latach), aż do 
płazów, gadów i drobnych ssaków. Młode 
czy też jaja giną również bądź zostają 
porzucone przez uciekających rodziców, 
co w efekcie i tak skazuje je na śmierć. 
W pożarach tracimy szereg gatunków 
pożytecznych z punktu widzenia czło-
wieka, jak mrówki, trzmiele, pszczoły 
i inne zapylacze. Część zwierząt zostaje 
zatruta dymem, poparzona i umiera po 
pewnym czasie. W panicznej ucieczce 
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bezpieczeństwo / kuchnia

część ulega też wypadkom drogowym. 
Okazuje się, że pożary mają nieko-

rzystny wpływ również na ekosystemy 
wodne, co ma szczególne znaczenie przy 
wypalaniu brzegów rzek i zbiorników 
wodnych. Powodują one zmniejszenie 
stabilności koryta rzecznego i linii brze-
gowej jezior, zmieniają wielkość prze-
pływu, powodują wzrost ilości osadów, 
niszcząc roślinność wysoką prowadzą 
do zmiany warunków świetlnych i tem-
peraturowych. Również substancje ga-
śnicze trafiające do wód powodują ich 
zatrucie. Warto też zdać sobie sprawę, 
że podczas akcji pożarowej zużywa się 
potężne ilości wody. Do gaszenia traw 
w 2015 r. w Polsce  zużyto 256.353.000 
litrów wody, co odpowiada pojemności 
68 basenów olimpijskich! 

Jeśli zauważycie Państwo pożar 
proszę przede wszystkim nie wpadać w 
panikę. Należy przede wszystkim ocenić 
zagrożenie i ostrzec osoby znajdujące 
się w niebezpieczeństwie. W pierwszej 

kolejności należy oczywiście powiadomić 
straż pożarną, tel. 998 lub 112. Podczas 
powiadamiania powinniśmy podać imię 
i nazwisko, numer telefonu z którego 
przekazywane jest zgłoszenie, dokładną 
lokalizację pożaru (jeśli istnieje możli-
wość współrzędne GPS) oraz podstawowe 
informacje – co się pali, czy zagrożeni 
są ludzie, budynki itd. Należy mieć przy 
sobie telefon, ponieważ zgłoszenie może 
zostać potwierdzane, potrzebne będą 
dodatkowe informacje np. dotyczące 
lokalizacji. Wskazane jest żeby osoba 
zgłaszająca wyszła na drogę dojazdową 
by pokierować nadjeżdżające jednostki.

Z uwagi na możliwość wystąpienia 
celowych podpaleń w naszej okolicy, 
zwracamy się do Państwa z apelem o 
czujność. Prosimy o rozmawianie na te-
mat zagrożenia pożarowego z dziećmi 
i młodzieżą, reagowanie na bezmyślne 
zachowania, jak palenie ognisk, grilli, 
wyrzucanie niedopałków. W razie za-
uważenia podejrzanie zachowujących się 

osób prosimy o powiadomienie policji. 
Jeśli niepokojąca sytuacja dotyczy tere-
nu Wielkopolskiego Parku Narodowego 
prosimy o zgłoszenie pod numer telefonu: 
618982300 w dni powszednie od 7-15; 
618982329 po godzinie 15 i w dni wolne 
od pracy. Informować można również 
Straż Parku 61898324, 509 544 750, 501 
409 587, 507 874 045. Przypominamy 
jednocześnie, że po terenie Parku poru-
szamy się tylko po drogach publicznych 
i wyznaczonych szlakach turystycznych. 
Na terenie WPN i w odległości do 100 m 
od lasu, obowiązuje całkowity zakaz po-
sługiwania się otwartym ogniem (w tym 
zakaz palenia papierosów i rozpalania 
grilla). Palenie ognisk jest możliwe tylko 
po wcześniejszym zgłoszeniu w Zespole 
ds. Udostępniania Parku, na miejscach 
do tego wyznaczonych i w czasie, kiedy 
nie ma zagrożenia pożarowego. 

Rafał Kurczewski,  
Zastępca Dyrektora  WPN

Wiesław Kosse, Adiunkt Parku

Szparagi
Ciągle błędnie myślimy, że szparag 

to warzywo wytworne, luksusowe, nie-
osiągalne w codziennym naszym menu, 
może dlatego, że zbiory krajowych szpa-
ragów, choć intensywne, trwają krót-
ko. W tradycji kulinarnej Wielkopolski 
szparag jest warzywem znanym i lubia-
nym, Szparagowy sezon rozpoczyna się 
w maju. Często na przyjęciach komu-
nijnych podaje się zupę - biały krem ze 
szparagów. Rodzime szparagi znikają z 
półek sklepowych na początku lipca, co 
jednak nie musi oznaczać rezygnacji ze 
spożywania szparagów w pozostałych 
miesiącach roku – są w słoikach, są z 
importu.

Szparag ma właściwości lecznicze. 
Pomaga w schorzeniach układu krążenia. 
Znajdująca się w jego składzie asparagi-
na obniża ciśnienie tętnicze, rozszerza 
naczynia krwionośne i usprawnia pracę 
serca. Ze względu na zawartość puryn 
spożywanie szparagów nie jest wskazane 

Szparag i truskawka
dla chorych na dnę moczanową. Znane 
miejsca uprawy szparagów w wojewódz-
twie wielkopolskim to okolice Opalenicy 
i Nowego Tomyśla. 

Pytanie: Czy lubicie szparagi? Gotując 
poniższe potrawy, polubicie je bardzo. 
Warto spróbować, póki sezon w pełni.

Zupa - krem z zielonych 
szparagów

Składniki:
2 pęczki zielonych szparagów
4 ziemniaki
1 jabłko
1 cebula
1 ząbek czosnku
gałka muszkatołowa (najlepiej świeżo 
starta), pieprz
1,5l wody i 1 łyżka masła lub oliwy, ga-
łązka świeżej magii
3 łyżki kremówki 

Sposób przygotowania:
Obieramy ziemniaki, jabłko i kroimy 

je w kostkę, dodajemy czosnek, cebu-
lę, świeżą maggi. Następnie zalewamy 
wszystko gorąca wodą  i gotujemy do 
miękkości. Po tym procesie gotowania 
dodajemy umyte szparagi, z których 
wcześniej odkrawamy drewniane koń-
cówki, gotujemy jeszcze ok. 10 minut. 
Wszystko blendujemy i doprawiamy 
przyprawami gotując jeszcze chwilkę, 
dodajemy 3 łyżki kremówki. Zasypujemy 
zielonym koperkiem. Wersja luksusowa 
to kawałki wędzonego łososia położone 
na wierzch lub kostki sera feta. Uzysku-
jemy obłędny smaczek, delikatna zupa i 
silny zapach łososia lub delikatna zupa 
i słona grecka feta polane łyżką oliwy 
z oliwek.

Szparagi zapiekane  
w szynce

Składniki:
1 pęczek  zielonych szparagów
8 cienkich plastrów wędzonego boczku 
lub wędzonej polędwicy
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1 łyżka oliwy
2 cienkie kawałki masła
1 łyżeczka soku z cytryny
gruboziarnista sól morska

Sposób przygotowania:
Piekarnik rozgrzać do 220’C. Szparagi 

umyć, osuszyć, odciąć zdrewniałe końce. 
Blachę z piekarnika wyłożyć papierem 
do pieczenia i natłuścić łyżką oliwy, po 
czym skropić sokiem z cytryny, oprószyć 
mieloną solą i pieprzem. Cienkie plasterki 
masła podzielić na mniejsze kawałki, 
rozłożyć w kilku miejscach na blaszce. 
Osuszone i oczyszczone szparagi, najle-
piej po 2 lub trzy sztuki owinąć w plastry 
boczku, ułożyć na blaszce, delikatnie 
oprószyć świeżo mielonym pieprzem. 
Szparagi włożyć do rozgrzanego piekar-
nika, zapiekać 8-10 minut. Możemy danie 
podać dwu kolorowe, kupując pęczek 
białych szparagów, obrać i ugotować w 
oddzielnym naczyniu, wykładamy na 
półmisek, przemiennie, białe, zielone. 
Zielone upieczone z boczkiem a białe 
posypane zrumienioną bułką i polane 
kawałami boczku. Wspaniałe danie, za-
dowoli liczne podniebienia domowników 
i naszych gości. 

Truskawki
Truskawkowe szaleństwo znów się 

u nas zaczęło. Polska jest wciąż potęgą 
truskawkową. Szukamy na straganach 
tych naszych polskich, pachnących owo-
ców. Jedzenie truskawek – to jedno z 

bardzo niewielu „obżarstw”, które można 
polecać wszystkim, niezależnie od wie-
ku i stanu zdrowia, chyba, że mamy do 
czynienia z osobą uczuloną na truskawki. 
Nawet cukrzycy świetnie znoszą jedzenie 
truskawek, bo cukier, który zawierają – 
to łatwo przyswajalny cukier owocowy. 
Mamy w nich prawie wszystkie makro 
i mikroelementy. Pamiętajmy, że tru-
skawki przed zjedzeniem powinny być 
umyte!

Nie wolno truskawek moczyć w wo-
dzie, bo – jak mówią Francuzi – woda „ 
kradnie im smak”, ale myć pod bieżącą 
wodą trzeba! Koniecznie!!! Mogą mieć 
jakieś resztki oprysków własnych lub 
drobnoustroje chorób „brudnych rąk”. 
Pamiętajmy też, że truskawki obiera się 
dopiero po umyciu, żeby woda nie dostała 
się do środka owocu. Dzisiaj nietypowe 
przepisy z truskawek… ale najlepsze są w 
galaretkach i z bitą śmietaną i z pokru-
szoną bezą. Wszystko przed nami, za-
chęcam do gotowania, może być inaczej!

Domowe lody truskaw-
kowe

Składniki:
- 0,300 g truskawek po obraniu 
- 3 łyżki cukru (może być brązowy)
- 1 łyżeczka soku z cytryny
- ok. 10 kostek lodu

Sposób przygotowania:
Truskawki myjemy, obieramy i mik-

sujemy z cukrem. Kostki lodu wkładamy 
do blendera i odstawiamy na 1 minutkę, 
by troszkę nam się rozpuściły. Miksujemy 
i mieszamy razem z truskawkami, doda-
jąc sok z cytryny. Możemy podać od razu 
jako wspaniały sorbet lub zamrozić w 
pojemniczkach do kostek lodu i dodawać 
do zwykłej wody z pływającą truskawką 
w upalne dni, jeżeli takie nadejdą.

Sałatka truskawkowa 

Składniki:
- 2 garście rukoli lub sałaty

- 10 truskawek
- 2 łyżki posiekanej, świeżej mięty
- 6 czarnych oliwek 
- 60 g fety pokrojonej w kostkę
- łyżka posiekanego szczypiorku

Sos:
- 2 łyżki oliwy
- łyżka miodu płynnego
- 2 łyżki soku z cytryny
- łyżka posiekanej mięty
- pieprz

Sposób przygotowania:
Rukolę lub sałatę myjemy i osuszamy, 

układając na talerzu. Oliwki kroimy w 
krążki, truskawki - w ćwiartki, fetę - w 
kostkę (obtaczając w posiekanej mięcie 
i pieprzu).

Na zieleninie układamy ww. skład-

niki. Posypujemy je szczypiorkiem i 
polewamy sosem winegret. Dobrze jest 
schłodzić przed podaniem.

Smacznego!

życzy Barbrara Plewińska,  
Sołtys Dąbrówki 

zwana Barbaleną 
fot. Archiwum B. Plewińskiej

Orkiestra zagrała dla Julki z Plewisk
Orkiestra Dęta Gminy Dopiewo 

często gra na imprezach okoliczno-
ściowych, ale największą satysfakcję 
daje nam możliwość gry podczas akcji 
charytatywnych – zarówno dla dzieci, 
jak i dla dorosłych, którzy potrzebują 
pomocy. Ostatnio mieliśmy taką okazję 
w niedzielę 26 maja, kiedy zagraliśmy na 
Festynie Rodzinnym dla Julki Bubacz 
w Plewiskach. 

Julka choruje na ostrą postać bia-
łaczki limfoblastycznej. Jest dzielna i 
zdeterminowana, ale jej życie zależy od 
pieniędzy. Leczenie wyceniono na ok. 

2 mln zł ! Już niewiele brakuje, choć 
coraz ciężej dozbierać do pełnej kwoty. 

Nasza Orkiestra otrzymała za swoją 
grę to, co najbardziej cenne - gromkie 
brawa od publiczności i od  i podzięko-
wania od organizatorów i uczestników 
akcji. 

Edyta Florkiewicz, jedna z organiza-
torek festynu, przesłała Orkiestrze na-
pisała do nas po występie: "Zagraliście 
pięknie i pięknie wyglądaliście. Wielu 
ludzi Was bardzo chwaliło. Dziadek Julki, 
który był obecny na festynie,  był zachwy-

cony. Bardzo dziękuję, że przyjechaliście 
i zagraliście dla Julki".

Kamila Appolt-Nowak napisała: „Nie 
mieliśmy okazji się poznać, ale chciałam 
bardzo podziękować za występ. Dodali-
ście nam wszystkim energii. Macie piękne 
stroje. Słyszałam same komplementy. Mój 
tata zadzwonił nawet do swojej siostry 
do Niemiec, by posłuchała „na żywo”. 
Bardzo dziękuję. Miło, że są jeszcze tacy 
ludzie jak Wy.  Dziękuję, że potrafiliście 
się zjednoczyć i przyjechaliście tak liczną 
grupą. Było po mistrzowsku”

kuchnia / kultura
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kultura / poezja

Bądź na biażąco
wejdź na:

dopiewo.pl

Wszystkim Milusińskim w dniu 
Ich święta życzę dużo uśmiechu.
 

Dzień Dziecka
 
Chwilę po Dniu Święta Matki, 
swoje święto mają dziatki. 
Rozpieszczani, uwielbiani, 
w nich dziadkowie zakochani.

Radość patrzeć, kiedy rosną, 
są mądrzejsze z każdą wiosną, 
dają nam radości tyle, 
skrzydła wznoszą, jak motylom.

To wciśniemy zaskórniaki, 
gdy w potrzebie są dzieciaki. 
Na wakacje zabieramy, 
coś uczymy, coś zwiedzamy.

Piłka, żaden trud dla dziadka, 
jakiś łakoć wsunie babcia. 
Choć czasami ciut napsocą, 
to przymrużmy na to oko.

Aldona Latosik, 29 V 2016

Dni Dopiewa

Już za progiem
Dni Dopiewa
atrakcje szykują,
od małego, po starszego
wszystkich uradują.

Nasza scena się rozświetli
znanymi Gwiazdami,
zatem wszyscy przybywajcie,
by się dobrze bawić.

Dop i Ewo skrzydła wzniosą,
szeleszcząc piórami.
Rozbawione zaćwierkają,
w dni te bądźmy razem.

Aldona Latosik, 23 V 2019

Czerwiec Do wakacji jeden krok

W młodych główkach 
pełnych wiedzy 
rodzą się marzenia, 
gdyż zbliżają się wakacje, 
których dzieciom trzeba. 
 
Jedni chcieliby pod palmy, 
w ciepłym kąpać morzu. 
Innych do jeziora ciągnie 
z plażą owocową. 
 
Działki dziećmi się zapełnią 
-najpiękniejszym kwiatem. 
Place zabaw gwarne będą 
w beztroskie wakacje. 
 
Gdy ostatni zabrzmi dzwonek, 
w dłoniach ze świadectwami, 
każdy pójdzie w swoją stronę, 
bez lekcji zadanych. 
 
Chórem wszyscy zawołają, 
żegnaj szkoło na czas jakiś, 
przyszła pora odpoczynku 
-WITAJCIE WAKACJE!!!

Aldona Latosik, 23 V 2019

DOP i EWO w Botaniku

Gdzie się dzieje coś fajnego,
spotkać można Dop i Ewo.
Byciem swym rozweselają,
gdy potrzeba – pomagają.

Odwiedziły w Botaniku,
ptaki, których tam bez liku.
Rozćwierkały, jak to ptaki,
że przybyły w celu zacnym.

Gdy rozkwitnie maj kolejny,
wśród motyli  się roztańczą.
Pomoc niosąc dla Hospicjum,
wiedzą, że pomagać warto!

Aldona Latosik, 4 V 2019

Burzowa aura

Nad domem ciemno.
Ze zwisających 
poduch chmur
nasączonych wodą
za chwilę lunie deszcz.

Niebo jak kreślarz
zygzaki kreśli,
wzmagając strach
przed widowiskiem
światło-pląsów,
które samoistnie
mrużą oczy.

W otchłaniach
dudnią 
tam tamy grzmotów.

No i stało się,
spadająca ściana cieczy
zlepia kałuże.

Niech pada,
a nawet leje,
Spragnioną ziemię
pojąc do syta.

Aldona Latosik, 21 V 2019

Kontakt z autorką:  
aldona51@poczta.fm

Barbara Mikołajczak: „Serdecznie 
dziękuję Państwu za wczorajszy występ. 
Było niesamowicie. Myślę, że tak jak 
mi, również i publiczności bardzo się 
podobało. Dziękuję !”

To miód na nasze serca!                       
Jeśli chciałbyś wesprzeć akcję za-

praszamy na stronie: www.siepomaga.
pl/pokonaj-bialaczke .

Tekst i fot. Zbigniew Zimny
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Dzień Dziecka w Dopiewie

nizowanych właśnie z myślą o najmłod-
szych. Zabawa trwała od samego rana 
do godzin wieczornych. Jak co roku w 
tym dniu nad stawem w Dopiewie odbyły 
się także zawody wędkarskie dla dzieci 
zorganizowane przez Koło wędkarskie 
nr 6. Wszystkim sponsorom oraz tym, 
którzy przyczynili się do zorganizowania 
tego cudownego, kolorowego święta dla 
dzieci serdecznie dziękujemy.

Tekst: GBPiCK w Dopiewie
Fot. Łukasz Mańczak

Najbardziej kolorowy dzień w roku 
za nami. Plac gminny w Dopiewie stał się 
2 czerwca niesamowitą krainą zabawy. 
Wodne atrakcje, dmuchańce, animacje, 
spektakle teatralne, wata cukrowa, lody, 
pokazy ratownictwa medycznego, wizy-
ta w wozach strażackich i wiele innych 
niesamowitych wydarzeń zostało zorga-

Uczestnicy warsztatów Gminnej Bi-
blioteki Publicznej i Centrum Kultury w 
Dopiewie wzięli udział 31 maja w  gali 

Gala zajęć GBPiCK

podsumowującej rok zajęć edukacyjno-
-artystycznych dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych, które były prowadzone w Do-

piewie, Dopiewcu, Skórzewie, Dąbrówce 
i Konarzewie.

Na uroczystość, zorganizowaną w sali 
widowiskowej w Konarzewie, przybyli 

kultura
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kultura

Operetka na Dzień Matki 
Przepiękne arie operetkowe, życzenia 

i pyszny tort - to wszystko czekało na 
mamy z naszej Gminy, które 20 maja 
odwiedziły salę biblioteczną w OSP 
w Dopiewie, gdzie zorganizowaliśmy 
gminny „Dzień Matki”.  Artyści Teatru 
Muzycznego w Poznaniu przygotowali 
doskonale znane wszystkim utwory w 
programie „Od Czardasza do Kankana”. 
Koncert zachwycił panie i wprowadził 
w doskonały nastrój na tydzień przed 
„Dniem Matki”.

Tekst: GBPiCK w Dopiewie 
Fot. Łukasz Mańczak

uczniowie wraz ze swoimi bliskimi, a 
także instruktorzy zajęć, którzy dumnie 
oglądali występujących artystów. W fina-
łowej części spotkania dyrektor GBPiCK 
w Dopiewie - Elżbieta Nowicka złożyła 
podziękowania wszystkim instruktorom 
i pracownikom. 

Przegląd na stałe wpisał się w kalen-
darz wydarzeń GBPiCK i cieszy się spo-
rym zainteresowaniem. Wciąż odkrywane 
są nowe talenty, a uczestnicy rozszerzają 
swoje zainteresowania i uzupełniają wie-
dzę w wielu dziedzinach życia. 

Gminna Biblioteka Publiczna po-
siada obecnie w swojej ofercie ponad 
dwadzieścia różnych zajęć, do których 

Kuba Jurzyk w Konarzewie
Na scenie sali widowiskowej w Ko-

narzewie gościliśmy 17 maja jednego z 
najbardziej rozpoznawalnych wokali-
stów Studia Accantus, Kubę Jurzyka.  
Finalista IV edycji programu „X Factor”. 
Absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej 
I st. im. Tadeusza Bairda w Grodzisku 
Mazowieckim.  Od 2013 r. współpracuje 
z Filharmonią Narodową jako wokalista 
w koncertach edukacyjnych. Na koncie 
ma występy z gwiazdami polskiej sceny 
muzycznej. Bierze także udział w projek-
tach tworzonych przez młodych artystów, 
np. Studio Accantus. Współpracuje ze 
Śródmiejskim Teatrem Muzycznym oraz 
Projektem „Proscenium”. Był m.in. od-
twórcą roli Judasza w musicalu Jesus 
Christ Superstar wystawianym na de-
skach Teatru Palladium w Warszawie. 
Podczas koncertu w Konarzewie artysta 
wraz z zespołem zaprezentował dosko-
nale znane wszystkim utwory ze Studia 
Accantus ale także autorskie numery, 
które znajdą się na najnowszej płycie. 
Po koncercie wokalista bardzo chętnie 
odpowiadał na pytania swoich fanów 
a także pozował do zdjęć i rozdawał 
autografy. 

Tekst: GBPiCK w Dopiewie
Fot. Łukasz Mańczak  

wciąż dokładane są nowe propozycje. 
Zapisy na kolejny sezon odbędą się we 
wrześniu. 

Tekst: GBPiCK w Dopiewie
Fot. Łukasz Mańczak
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XVI Ogólnopolski Tydzień Bi-
bliotek świętowano w naszej Gmi-
nie od 8 do 15 maja 2019 r. 

Ma on na celu podkreślanie roli 
czytania i bibliotek w poprawie jakości 
życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu 
zawodu bibliotekarza i zainteresowania 
książką szerokich kręgów społeczeństwa. 
Z okazji tego święta Gminna Biblioteka 
Publiczna i Centrum Kultury w Dopiewie 
przygotowała szereg atrakcji i wydarzeń. 
Z bogatej oferty kulturalnej skorzystać 
mógł każdy. Program był adresowany do 
każdej grupy wiekowej. Przedszkolaki z 
terenu naszej Gminy uczestniczyły m.in. 
w pokazie iluzji, lekcjach bibliotecznych 
w spektaklach teatralnych a także w spo-
tkaniach z bajkopisarką Panią Krystyną 
Marczak. Uczniowie klas młodszych ze 
szkoły podstawowej w Dopiewie wzięli 
udział w spotkaniu autorskim z Wojcie-
chem Widłakiem, pisarzem który zna-
ny jest przede wszystkim dzięki serii 
książek o Panu Kuleczce. Uczniowie 

Tydzień Bibliotek #BIBLIOTEKA

klas starszych z Dąbrówki spotkali się 
z tłumaczem literatury Joanną Fabio-
la-Janiszewską. Doskonałą okazją do 
nadrobienia lektur szkolnych były trzy 
spektakle Narodowego Teatru Edukacji 

z Wrocławia, które odbyły się w sali wi-
dowiskowej w Konarzewie. Pierwszym 
spektaklem w tym dniu była piękna 
czeska bajka pt. „Jak Rumcajs Cypi-
ska uratował”. Kolejny spektakl „Pan 
Tadeusz - Obrazy” zachwycił bogactwem 
kostiumów i gry aktorskiej nawet najbar-
dziej wybrednego widza. Dopełnieniem 
tego fantastycznego dnia z teatrem był 
spektakl adresowany dla każdego  pt. 
„Ania z Zielonego Wzgórza”. Wszyscy, 
którzy przybyli na ten spektakl przypo-
mnieli sobie losy rudowłosej dziewczynki. 
Ostatnią propozycją tegorocznego Ty-
godnia Bibliotek była projekcja bajki na 
dużym ekranie. Można było poczuć się 
jak w prawdziwym kinie, Nie zabrakło 
oczywiście popcornu. Organizatorzy co 
roku starają się dzięki takim spotkaniom 
z Kulturą, zbliżyć jeszcze bardziej do 
książki i zachęcić do czytania. 

Tekst: GBPiCK w Dopiewie
Fot. Łukasz Mańczak  

Chór Gminy Dopiewo Bel Canto 
spędził pracowicie majówkę.  Chórzy-
ści 3 maja 2019 r. o godz. 14:00 dali 
koncert w Letnim Pawilonie Ogrodu 
Botanicznego w Poznaniu wspierając 
Hospicjum „Palium” Szpitala Klinicznego 
Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu 
Medycznego im. K. Marcinkowskiego w 
Poznaniu w ramach cyklu „Majówka w 
Botaniku”. Wcześniej, bo o godz. 12:00 
oprawili śpiewem mszę odpustową w 
kościele pw. Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Korony Polskiej w Zakrzewie.  

Elżbieta Węgielewska,  
fot. Arch. Chóru Bel Canto

Pracowita majówka Bel Canto

kultura
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Mażoretki Gminy Dopiewo wystąpi-
ły na meczach futbolu amerykańskiego 
– ulubionej rozrywki milionów Ame-
rykanów. Dyscyplina ta jest już coraz 
bardziej popularna również w Polsce. 
Dziewczęta uświetniły dwa ostatnie 
mecze tego sezonu i kibicowały jedynej 
obecnie, poznańskiej drużynie futbolu 
amerykańskiego – Armii Poznań, po-
wstałej w listopadzie 2018 r. z połączenia 
dwóch zespołów - Kozłów i Patriotów. 

Choć jest to najmłodszy klub w na-
szym kraju, to jego zawodnicy mają już 
na swoim koncie kilka wygranych me-
czów. Tym bardziej cieszy nas fakt, że to 
właśnie dopiewskie Mażoretki zostały 
wyróżnione zaproszeniem.

Obydwa spotkania futbolistów, na 
murawie stadionu Golęcin, nasze Ma-
żoretki rozpoczęły układami z flagami 
i z pomponami. Następnie utworzyły 
szpaler, przez który zawodnicy Armii 
Poznań wbiegli na boisko. Po każdej czę-
ści meczu, fachowo nazywanej kwartą, 
dziewczęta prezentowały różne układy 

Futbol amerykański z dopiewskim dopingiem

taneczne, m.in. z pałeczką i pompona-
mi. Podczas obydwu meczów dziewczęta 
kibicowały poznańskiej drużynie i za-
grzewały zawodników do walki. Wy-
darzenia były częścią pikników, które 

przyciągnęły  na stadion całe rodziny 
z Poznania i okolicznych gmin. Wystę-
py Dopiewskich Mażoretek były dużą 
atrakcją dla uczestników i promocją 
Gminy Dopiewo.

Joanna Czaplicka,  
Opiekunka Mażoretek

Fot. Karolina Jankiewicz,  
Joanna Czaplicka

Zbiórka dla Wiktorii
75 tysięcy złotych dla 4,5-letniej Wik-

torii zebrali organizatorzy i uczestnicy 
festynu charytatywnego, który odbył się 
19 maja na boisku „Korony Zakrzewo”. 
Kwota ta została przekazana na leczenie 
dziewczynki za granicą. Przeszła ona 
m.in. 4-kończynowe mózgowe porażenie 
dziecięce, otrzymując od życia dodat-
kowy bagaż - nie pełza, nie raczkuje, 
nie chodzi, nie siedzi samodzielnie, 
nie mówi. Pieniądze są potrzebne na 
jej rehabilitację, specjalistyczny sprzęt 
i leczenie. 

Organizatorzy festynu postanowili 
Wiktorii pomóc organizując festyn, któ-
remu towarzyszyła zbiórka pieniędzy. 
Impreza przebiegła w pięknej, rodzinnej 
i słonecznej atmosferze. Ponad 200 osób 

sport
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wzięło udział w biegu i marszu nordic 
walking na 5 km. Towarzyszyły im biegi 
dla dzieci na 100 m i 400 m.  Na boisku 
„Korony” w Zakrzewie pojawili się m.in.: 
Wójtowie Gmin Dopiewo – Adrian Na-
pierała i Komorniki – Jan Broda, pio-

3 miejsce w Polsce i 29 na świecie 
w światowym biegu charytatywnym: 

Sukces Olka w Wings For Life
Radzi sobie z niepełną sprawnością, 

jak potrafi, także uprawiając sport.  Bli-
skie jest mu hasło „Pobiegnij dla tych, 
którzy nie mogą”, dlatego wspiera inicja-
tywę i jej kibicuje. Gratulujemy sukcesu! 
Wszyscy uczmy się od Olka wytrwałości 
i optymizmu.

Każdy, kto chce wziąć udział w tej 
imprezie, może zapisać się na kolejną 
edycję, która odbędzie się 3 maja. Warto, 
bo „Wings For Life” dodaje skrzydeł i 
pozwala walczyć z niepełnosprawnością.

  Martyna Leszczyńska  
i Wiktoria Wasyniak,  

koleżanki z klasy
Katarzyna  

Macudzińska  
pedagog szkolny

senkarka - Kasia Wilk, zespół muzyczny 
„Grandi Band”, kulturysta Emil Kaleński, 
grupy taneczne. 

Na uczestników czekało mnóstwo 
atrakcji: zawody karate, dmuchane 
kule, dmuchańce, pokazy strażackie, 

pokazy aut zabytkowych, sportowych, 
duży pokazowy traktor, strzelnica,  ka-
rykaturzysta, fotobudka. Różnorodną 
kusiła oferta gastronomiczna, w której 
skład wchodziły: lody naturalne, ciasta, 
kawa, wata cukrowa, popcorn, kiełbaski 
z grilla, grochówka i bigos. 

„Wings For Life” zajął  Aleksander Fok, 
uczeń klasy III oddziału gimnazjalnego 
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. 
Jana Brzechwy w Dopiewie. Startował z 
numerem 88508 w kategorii do 18 roku 
życia. Charakterystyczne  dla tego biegu 
jest to, że odbywa się on równocześnie 5 
maja 2019 r. w wielu państwach świata 
i że meta „goni” biegaczy. Celem biegu 
jest dofinansowanie badań osób z prze-
rwanym rdzeniem kręgowym. W Polsce 
bieg odbył się w Poznaniu. 

Olek pokonał dystans 25,8 km. Do 
udziału w biegu, już po raz drugi, na-
mówiła go koleżanka Zuzia, która także 
była jego uczestniczką. Aleksander już 
od 2 lat gra w koszykówkę , co przy-
nosi mu radość i wypełnia wolny czas. 
W osiągnięciu znakomitego rezultatu 
z pewnością pomogły Olkowi treningi 
w reprezentacji Polski U22.

IX Bieg o Koronę Księżnej Dąbrówki
Jak co roku w Dąbrówce, w ostatnią 

niedzielę maja, na terenie lasów palędzko 
– zakrzewskich obył się „Bieg o Koro-
nę Księżnej Dąbrówki”. Punktualnie 
w południe na linii startu zameldowało 
się  482 biegaczy (czyli ponad 70 osób 
więcej niż w poprzedniej edycji). Tuż 
za nimi ustawili się uczestnicy marszu 
nordic walking, których do rywalizacji 
przystąpiło 139 uczestników. 

Od rana na  leśnych ścieżkach ry-
walizowali najmłodsi - w 7 kategoriach 
wiekowych. Impreza biegowa rozpoczęła 
się o godz. 9.00 rejestracją dzieci. Pierwsi 
mali biegacze na starcie pojawili się o 
godz. 10.00, by przy dopingu rodziców i 
dziadków rozpocząć zabawę. Łącznie w 
biegach dziecięcych wystartowało 368 
sportowców.

Najlepszym biegaczem w biegu głów-
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Po raz kolejny w biegu wystartowała 
drużyna samorządowa w składzie: Paweł 
Przepióra – zastępca wójta Gminy Dopie-
wo, Klemens Krzywosądzki – radny Rady 
Gminy Dopiewo ze Skórzewa, Katarzyna 
Leśniczak, Adam Mendrala - pracownicy 
Urzędu Gminy, Paweł Szmania - strażnik 
Straży Gminnej i Wojciech Walich – pra-
cownik Zakładu Usług Komunalnych.

Klasycznie dla każdego uczestnika 
przygotowany był pamiątkowy medal 
oraz poczęstunek na macie. Podczas trwa-
nia zawodów czas wszystkim obecnym 
umilała firma Castorama Komorniki, 
która przygotowała warsztaty dla dzie-
ci oraz Lasy Państwowe Nadleśnictwo 

Konstantynowo, gdzie można było po-
znać wiele ciekawostek z życia lasu i 
jego mieszkańców. Podczas wręczania 
nagród obecny był Wójt Gminy Dopiewo 
Adrian Napierała oraz Radni Gminy. 
Tradycyjnie ukoronowani zwycięzcy po-

Urząd Gminy Dopiewo
ul. Leśna 1c

62-070 Dopiewo
www.dopiewo.pl

Gmina Dopiewo jest na portalach społecznościowych.
Nasze profile to:
Facebook: Gmina Dopiewo - strona oficjalna
You Tube: GminaDopiewo

polub nas zobacz nas

nym okazał się Marcin Fehlau z Plewisk 
- z czasem 35:18, na kolejnym miejscu 
dobiegł Jan Dachtera ze Skórzewa, a kla-
syfikację open zamknął Piotr Tomczyk 

z Rokietnicy, który w zeszłym roku w 
Dąbrówce triumfował.

Wśród pań najlepsza okazała się 
Małgorzata Wawrzyniak z Poznania - 
z czasem 42:21, kolejne miejsce przypa-
dło Iwonie Zydorczak z Poznania, która 
poprawiła wynik z roku ubiegłego, kie-
dy stanęła na trzecim stopniu podium, 
natomiast medalową stawkę zamknęła 
Małgorzata Brok z Plewisk.

W męskim nordic walking nie do 
pokonania od pierwszej edycji jest Ire-
neusz Lubiatowski z Gubina - z czasem 
46:46. Zaraz za z nim, ze srtratą zaledwie 
2 sekund, uplasował się Roman Woroch 
z Dopiewa, a jako trzeci przekroczył linię 
mety Maksym Sykisz z Boszkowa.

Wśród pań najlepsza była Agnieszka 
Berger z Gubina z czasem 51:09, któ-
ra poprawiła miejsce z roku ubiegłego 
gdzie była 3, kolejna Marysia Przybyłek 
ze Śmigla, natomiast miejsce 3 przypa-
dło Dominice Skowrońskiej z Lubonia.

sadzili pamiątkowe drzewka. Już teraz 
zapraszamy na X jubileuszową edycję 
„Biegu o Koronę Księżnej Dąbrówki” w 
ostatnią niedzielę maja 2020. 

Paulina Nowacka i Michał Juskowiak
Fot. Adam Ciereszko,  

Archiwum GOSiR Dopiewo

sport




