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Zaśpiewa Andrzej Piaseczny

i „Budzikom śmierć” czy „Imię deszczu”.
W powstaniu urodzinowej płyty, wydanej
przed rokiem z okazji „pięćdziesiątki”
Andrzeja pod tytułem „50/50”, udział
wzięła plejada artystów: Kayah, Mrozu,
Adam Sztaba, Jarecki, Kuba Badach, Paulina Przybysz, Michał Fox Król, Majka
Jeżowska i Tomasz Organek.
Warto już dziś zarezerwować sobie
pierwszą lipcową sobotę w tym roku,
by razem z podpoznańskim Dopiewem
koncertowo rozpocząć wakacje.

Czas szybko mija. Ani się spostrzeżemy jak będziemy mieli „Dni Gminy
Dopiewo 2022”.
Gwiazdą imprezy będzie w tym roku
Andrzej Piaseczny, jeden z najpopularniejszych polskich wokalistów, który
wystąpi na placu w Dopiewie 2 lipca.
Dzień pełen będzie koncertów i atrakcji.
Szczegóły wydarzenia zostaną podane
przez organizatorów na stronie dopiewo.
pl już w maju.
Wokalista jest zdobywcą wielu prestiżowych nagród – m.in. „Fryderyka”,
„Bursztynowego Słowika”, „Gentelmana
Roku”, „Wiktora”, „Top Trendy”, „Superjedynki”, i „Telekamery”. Był kilkakrotnie
jurorem w muzycznych telewizyjnych

show „The Voice of Poland” i „The Voice
of Senior” - jedna z jego podopiecznych,
a zarazem zwyciężczyni drugiej edycji
show - Barbara Parzęczewska również
pojawi się tego dnia w Dopiewie na scenie
„Dni Gminy Dopiewo 2022”.
Andrzej Piaseczny nagrał kilkanaście albumów – najwięcej solowych
(10 studyjnych i jeden koncertowy), ale
także razem z Robertem Chojnackim,
Sewerynem Krajewskim, Stanisławem
Sojką i z zespołem „Mafia”, z którym debiutował w 1992 r. Wyśpiewał m.in. takie
przeboje jak: „Chodź, przytul, przebacz”,
„Śniadanie do łóżka”, „Z głębi duszy”,
„I jeszcze...”, „Rysowane tobie” i „Wszystko dobrze”, a wcześniej „Prawie do nieba”
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Konto pomocowe
Gmina Dopiewo utworzyła konto
pomocowe dla Ukraińców. Wpłacone
na nie pieniądze zostaną przeznaczone
na cele związane z uchodźcami, którzy
uciekając przed wojną znaleźli schronienie na terenie gminy Dopiewo i którzy
do niej trafią. Obecnie w naszej Gminie zamieszkało 1200 osób z Ukrainy.
Numer konta: 68 9043 1012 2104 0025
9105 0050 - dopisek „Darowizna na cele
uchodźców z Ukrainy”.

Adam Mendrala
Fot. Materiały Prasowe Artysty

Wcześniej samorząd gminy Dopiewo
utworzył bank pomocy, punkt konsultacyjny, infolinię, magazyn pomocy
humanitarnej, kursy języka polskiego i przygotował miejsca stanowiące
rezerwy noclegowe. Ponadto wspiera
organizatorów konwojów do Ukrainy.
Koordynatorem działań jest Ośrodek
Pomocy Społecznej w Dopiewie.
AM

Skład:
GWart Agencja Reklamowa
Grzegorz Wiza
os. Rzeczypospolitej 6, 63-200 Jarocin
tel. 609 807 095
biuro@gwart.pl
Druk:
Drukarnia Nowak Jarocin
63-200 Jarocin, ul. Poznańska 33
tel. 62 747 1737
biuro@dnj.pl
Nakład: 12 000 egz.
Za treść ogłoszeń nie odpowiadamy.

Prawa autorskie: Urząd Gminy Dopiewo
Wszelkie prawa zastrzeżone.
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wójt felieton

Kryzys kryzysem, a inwestować trzeba
Deficyt finansowy na poziomie państwa, wysoka inflacja, niejasne kryteria
przydzielania dotacji w ramach takich
programów jak „Polski Ład” czy RFRD,
brak dostępu Polski do Krajowego Planu
Odbudowy, co jest efektem sporu jaki
toczy polski rząd z Komisją Europejską
– te wszystkie okoliczności nie sprzyjają
planowaniu i realizowaniu inwestycji na
poziomie samorządów. My jednak konsekwentnie je realizujemy, bo taki jest
obowiązek i misja lokalnej administracji.
Co roku wpływy do budżetu, które
w ciągu roku zostaną wykorzystane do
obsługi wszelkich wydatków, w tym inwestycji, staramy się wspierać poprzez
aplikowanie o fundusze dodatkowe z różnych programów wsparcia. To między
innymi PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich), RFRD (Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg), WRPO (Wielkopolski
Regionalny Program Operacyjny) czy
WFOŚiGW (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).
Do tego dochodzi Polska Cyfrowa,
Wielkopolska Odnowa Wsi, program
„Deszczówka”, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych czy tzw. „Polski Ład”.
W sumie z tych różnych programów
udało się pozyskać (realizacja trwa lub
jest przewidziana na ten i następny rok)
ponad 13 mln zł. Kilkanaście wniosków
czeka jeszcze obecnie na rozpatrzenie.
Dysponenci funduszy centralnych nie
rozpieszczają samorządów, ale my nie

rezygnujemy z żadnej okazji, żeby o takie
środki występować.
Choć wydatki budżetowe na ten
rok, w których mieszczą się inwestycje
zostały zaplanowane na dobrym poziomie niemal 224 mln zł w 2022 roku, to
warto przypomnieć, że zdecydowana ich
część, bo prawie 40 proc. przeznaczona jest na oświatę i wychowanie. Przy
czym z roku na rok subwencja oświatowa
z kasy państwa jest coraz niższa, a więc
i obciążenia naszego budżetu w tym obszarze coraz większe. Kolejne pozycje
w wydatkach budżetowych to m.in inwestycje drogowe (przede wszystkim na
drogach gminnych oraz we współpracy
ze Starostwem Powiatowym na drogach
powiatowych) oraz inwestycje dotyczące
infrastruktury sanitarnej wsi czyli kanalizacji, wodociągów czy oczyszczalni.
Wymieniam te właśnie obszary inwestycji, bo o nich najczęściej rozmawiam
z Państwem podczas tegorocznego cyklu
spotkań wiejskich. Praktycznie nie ma
sołectwa, w którym nie rozmawialibyśmy
o potrzebie zbudowania czy naprawienia
jakiejś drogi. W wielu też padają pytania
o plany wybudowania sieci kanalizacyjnej
w jakimś konkretnym miejscu. Zdajemy
sobie sprawę, że infrastruktura w poszczególnych miejscowościach jest dla

mieszkańców najważniejsza i staramy
się w ramach – jak na te potrzeby –
skromnego budżetu planować kolejne
inwestycje. Dla przykładu warto jednak
zauważyć, że dziś wybudowanie kilometra utwardzonej drogi z chodnikiem
i odwodnieniem kosztuje ok. 4-5 mln
zł. Ta cena wzrosła w ostatnich sześciu
latach 3-4 krotnie. Wiedząc, że w naszej
gminie musielibyśmy wybudować około
150 km dróg gruntowych, to potrzeba dziś
na takie zadanie około 600-700 mln zł.
Tymczasem Gmina dysponuje nadwyżką
finansową około 20 mln zł. (nadwyżka
finansowa to kwota możliwa do wydatkowania na inwestycje bez zwiększania
deficytu budżetowego budżetu).
Mimo niekorzystnych trendów
makroekonomicznych inwestycje planujemy i planować będziemy. W tych
już zaplanowanych lub rozpoczętych są
m.in. budowy ul. Polnej w Skórzewie
i ul. Nowej w Palędziu. Kontynuujemy
rozbudowę szkoły podstawowej w Dopiewcu. W tymże Dopiewcu niebawem
ruszy też budowa kanalizacji w rejonie
ulic Olchowej i Borowikowej. Kanalizację wybudujemy też w Palędziu – rejon
ul. Malinowej. Lada dzień otwieramy
przetarg na rozbudowę oczyszczalni
ścieków w Dąbrówce, która obsługuje
ponad połowę gminy. To największa
inwestycja – jej wartość to w sumie 35
mln zł. Czekamy na rozstrzygnięcia dofinansowań w tym m. in. na budowę
ul. Leśnej w Dąbrowie na odcinku od
Wiejskiej do Rolnej.
W następnych wydaniach „Czasu
Dopiewa” będę Państwa na bieżąco
informował o kolejnych planach inwestycyjnych, ale też o kierunkach
rozwoju gminy wyłaniających się
ze Strategii Rozwoju Gminy,
nad którą prace już się rozpoczęły. W ramach tych prac
będziemy starali się dotrzeć
do Państwa, zbierając opinie
w ankietach diagnostyczno-rozwojowych. Takie konsultacje pomogą nam – mam
nadzieję – w opracowaniach
na następne lata m.in. mapy
potrzeb i wydatków na terenie naszej gminy.

dr Paweł Przepióra
Wójt Gminy Dopiewo

kwiecień 2022

3

Rada Gminy

Wywieś flagę
Zachęcamy do wywieszenia flag
biało-czerwonych na początku maja.
Kalendarz przynosi kilka okazji, w tym
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej,
przypadający 2 maja, Święto Konstytucji
3 Maja, Narodowe Święto Zwycięstwa
- 8 maja. Flagę narodową można również wywiesić 1 maja, kiedy przypada
rocznica przystąpienia Polski do Unii
Europejskiej (np. w towarzystwie flagi
Unii Europejskiej) i Międzynarodowe
Święto Solidarności Ludzi Pracy.
Pamiętajmy, że wywieszona flaga powinna być czysta, mieć „żywe” kolory

(biel i czerwień) i odpowiedni wzór (bez
godła, w górnej części biała i w dolnej
czerwona), być niepomięta, niepostrzępiona i wisieć w taki sposób, by – bez
względu na sposób ekspozycji - nie dotykała podłoża. Nie wolno wywieszać
flagi na dachu (tylko instytucje rządowe
mają taki przywilej). W przypadku wywieszania flagi na maszcie w układzie
pionowym - biel powinna znajdować się
od strony masztu. W przypadku wywieszania dwóch flag: flagę polską wywieszamy po prawej stronie, a flagę Unii
Europejskiej po stronie lewej (obydwie,
wiszące obok siebie flagi, powinny mieć
ten sam wymiar, a maszty lub trzonki
tę samą wysokość).

Czy wiesz, że …
Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. 77,45% głosujących w referendum, poprzedzającym
przystąpienie do UE, opowiedziało się
„za”. Frekwencja wyniosła 58,85% - do
urn poszło 17,59 mln Polek i Polaków.
Międzynarodowe Święto Solidarności Ludzi Pracy, choć nam kojarzy
się z PRL-em, upamiętnia wydarzenia
w USA - strajk robotniczy w Chicago
z 1886 r. Po raz pierwszy obchodzono
je w 1890 r.
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
został wprowadzony w 2004 r. Ustanowiony nie bez przyczyny w bliskim
kalendarzowym sąsiedztwie innych
świąt, skłaniających do refleksji. 2 maja
przypada także Światowy Dzień Polonii.
Święto Konstytucji 3 Maja upamiętnia uchwalenie pierwszej polskiej
konstytucji, co miało miejsce 3 maja
1791 r. To najstarsza w nowożytnej Europie konstytucja i druga pod względem terminu uchwalenia na świecie,
po amerykańskiej.
Narodowe Święto Zwycięstwa związane jest z podpisaniem aktu kapitulacji hitlerowskich Niemiec w Berlinie
8 maja 1945 r. Kiedyś świętowano w Polsce 9 maja, jak w ZSRR - według czasu
moskiewskiego była godz. 0:43, gdy
w Berlinie miała miejsce kapitulacja
(według czasu środkowo-europejskiego była 22:43).
AM fot. AM i MM

Relacja z XLII sesji Rady Gminy Dopiewo
XLII sesja Rady Gminy Dopiewo odbyła się 28 marca 2022 r. Radni podjęli
19 uchwał.

Wsparcie Seniorów
Rada przyjęła Gminny Program
Osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 r. Celem Programu jest
zapewnienie możliwości bezpiecznego
funkcjonowania osób starszych w ich
miejscu zamieszkania poprzez nawiązanie współpracy pomiędzy jednostkami
samorządu terytorialnego, organizacjami
pozarządowymi skupiającymi środowiska
młodzieżowe, a także wolontariuszami,
tworząc lokalne partnerstwa.
Program skierowany jest do seniorów
w wieku 65 lat i więcej, mających problemy
z samodzielnym funkcjonowaniem ze
względu na stan zdrowia, prowadzących
samodzielne gospodarstwa domowe lub
mieszkających z osobami bliskimi, które
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nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
W ramach Programu realizowany
będzie Moduł: poprawa bezpieczeństwa

oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania
dla osób starszych przez zwiększanie
dostępu do „opieki na odległość” poprzez
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Rada Gminy
Uchwały XLII sesja
Uchwały podjęte na XLII sesji w dniu
28 marca 2022 r.
Uchwała Nr XLII/527/22 w sprawie
zmiany uchwały nr XLI/510/22 Rady
Gminy Dopiewo z dnia 28.02.2022 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków
Ochotniczych Straży Pożarnych.
Uchwała Nr XLII/528/22 w sprawie
ustalenia diet radnych Rady Gminy
Dopiewo oraz należności z tytułu
zwrotu kosztów podróży służbowych
krajowych i zagranicznych przysługującym radnym Rady Gminy Dopiewo.
Uchwała Nr XLII/529/22 w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów”
na 2022 r. w Gminie Dopiewo.
Uchwała Nr XLII/530/22 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Dopiewo na lata 2022-2025.
Uchwała Nr XLII/531/22 w sprawie przystąpienia Gminy Dopiewo
do realizacji Programu „Asystent
osobisty osoby niepełnosprawnej”
– edycja 2022.
Uchwała Nr XLII/532/22 w sprawie
przystąpienia Gminy Dopiewo do
realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.
Uchwała Nr XLII/533/22 w sprawie
aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dopiewo”.
Uchwała Nr XLII/534/22 w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Dopiewo w 2022 r.
Uchwała Nr XLII/535/22 w sprawie nadania nazwy ulicy Calineczki
w Dopiewcu.
Uchwała Nr XLII/536/22 w sprawie
nadania nazwy ulicy Jasia i Małgosi
w Dopiewcu.
Uchwała Nr XLII/537/22 w sprawie nadania nazwy ulicy Tenisowa
w Skórzewie.
Uchwała Nr XLII/538/22 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dalej: mpzp)
terenu w Zakrzewie, w rejonie ulicy
Zachodniej, dla działek o nr ewid.
414 i 415.
Uchwała Nr XLII/539/22 w sprawie
mpzp terenu w Skórzewie, w rejonie ulicy Batorowskiej, Poznańskiej
i Księżycowej.
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zakup tzw. opasek bezpieczeństwa wraz
z systemem obsługi.

Asystent
Niepełnosprawnego
Radni podjęli uchwałę w sprawie
przystąpienia Gminy Dopiewo do realizacji Programu „Asystent osobisty
osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.
Program ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj.
wsparcia w wykonywaniu codziennych
czynności oraz funkcjonowaniu w życiu
społecznym osób niepełnosprawnych.
Program jest elementem polityki
społecznej państwa w zakresie poprawy
jakości życia osób niepełnosprawnych,
w szczególności poprzez umożliwienie
im jak najbardziej niezależnego życia;
wsparcia osób niepełnosprawnych
oraz zapewnienia pomocy adekwatnej
do potrzeb; uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub
sportowych itp.

Opieka wytchnieniowa
Rada podjęła uchwałę w sprawie
przystąpienia Gminy Dopiewo do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”
– edycja 2022. Program kierowany jest do
członków rodzin lub opiekunów, którzy
wymagają wsparcia w postaci doraźnej,
czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także
nad osobami posiadającymi orzeczenie
o znacznym stopniu niepełnosprawności
albo orzeczenie traktowane na równi
z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie
odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez
wsparcie ich w codziennych obowiązkach
lub zapewnienie czasowego zastępstwa.
Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki
dysponować będą czasem, który będą
mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie
niezbędnych spraw.
Gmina Dopiewo pomoc w postaci
usługi opieki wytchnieniowej realizować będzie w formie pobytu dziennego
w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz pobytu dziennego
w ośrodku wsparcia.

Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej
Radni zaktualizowali „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dopiewo”. Plan jest dokumentem opracowywanym w celu poprawy jakości środowiska
przyrodniczego poprzez podjęcie działań
zmierzających do budowania bardziej
konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej, która będzie korzystać z zasobów
w sposób racjonalny i oszczędny, zapewniając zrównoważony rozwój. Dokument
powinien być zgodny z założeniami dokumentów obowiązujących na szczeblu
międzynarodowym, unijnym, krajowym,
regionalnym i lokalnym. Najważniejszym
opracowaniem, w cele którego powinien
wpisywać się niniejszy dokument to ramy
polityki klimatyczno-energetycznej do
roku 2030, w których wskazano na konieczność: ograniczenia emisji gazów
cieplarnianych, zwiększenia udziału
energii ze źródeł odnawialnych oraz
zwiększenia efektywności energetycznej.
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Rada Gminy / Powiat Poznański
Opracowana aktualizacja ,,Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dopiewo” będzie niezbędnym dokumentem umożliwiającym ubieganie
się o przyznanie środków pomocowych
z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Dokument otwiera drogę do finansowania
inwestycji obejmujących między innymi termomodernizację budynków publicznych i mieszkalnych, modernizację
źródeł ciepła, instalację odnawialnych
źródeł energii, zwiększenie efektywności
energetycznej, budowę ścieżek pieszo-rowerowych.

Plany miejscowe
Rada uchwaliła mpzp w Skórzewie,
w rejonie ulicy Batorowskiej, Poznańskiej
i Księżycowej.
Plan wprowadza przede wszystkim tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, oznaczone symbolem
1MN-6MN, tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczone symbolem
1MN/U-4MN/U, tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem 1U-2U, tereny zieleni naturalnej i wód stojących,
oznaczone symbolem 1ZO/WS-4ZO/WS,
tereny infrastruktury technicznej, dróg
publicznych i wewnętrznych oraz teren
wewnętrznego ciągu pieszo-jezdnego.
Powierzchnia opracowania wynosi
około 17 ha.

Diety
Rada podjęła nową uchwałę dotyczącą ustalenia diet radnych, dostosowującą
jedynie zapisy do zmienionych przepisów prawa. Uposażenia radnych uległy
minimalnej modyfikacji, gdyż zmieniły
się podstawy ich wyliczenia.

Pomoc Ukraińcom
Radni podjęli uchwałę w sprawie
zakresu pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy. Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium
tego państwa, jednostka samorządu
terytorialnego z własnej inicjatywy
i w zakresie posiadanych środków, może
zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy,
którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami
wojennymi prowadzonymi na terytorium
tego państwa oraz obywatelom Ukrainy
posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz
z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej. Przedłożony
zakres pomocy świadczonej przez Gminę
stanowi uzupełnienie do katalogu zadań/
usług publicznych zagwarantowanych
ustawą, które są możliwe do sfinansowania w zakresie posiadanych przez Gminę
środków. Zidentyfikowane przez Gminę
zadania nakierowane są na zaspokojenie podstawowych potrzeb obywatelek
i obywateli Ukrainy przebywających na
terenie Gminy Dopiewo.

Zmiany budżetowe
Tradycyjnie radni dokonali zmian
w uchwale budżetowej i wieloletniej
prognozie finansowej, podjęli 3 uchwały związane z nazewnictwem ulic oraz
uchwalili „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Dopiewo w 2022 r.”

Uchwała Nr XLII/540/22 w sprawie niedochodzenia należności
pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny przypadających
Gminie Dopiewo lub jej jednostkom
organizacyjnym.
Uchwała Nr XLII/541/22 w sprawie
określenia szczegółowych zasad,
sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności mających charakter należności
cywilnoprawnych, przypadających
Gminie Dopiewo lub jej jednostkom
organizacyjnym oraz warunków
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga
stanowić będzie pomoc publiczną
oraz wskazania organu do tego
uprawnionego.
Uchwała Nr XLII/542/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/493/21 Rady
Gminy Dopiewo z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie uchwały budżetowej
Gminy Dopiewo na 2022 r.
Uchwała Nr XLII/543/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/492/21 Rady
Gminy Dopiewo z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dopiewo na lata 2022-2030.
Uchwała Nr XLII/544/22 w sprawie
zmiany uchwały nr XLI/512/22 Rady
Gminy Dopiewo z dnia 28.02.2022
r. w sprawie przyjęcia Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Dopiewo.
Uchwała Nr XLII/545/22 w sprawie zakresu pomocy udzielanej obywatelom
Ukrainy.
DG

Damian Gryska, Biuro Rady Gminy
Dopiewo
Fot. Adam Mendrala

Powiat Poznański w Gminie Dopiewo
Inwestycje planowane
i zakończone
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W II kwartale tego roku planowane
jest ogłoszenie przetargu na zadanie pn.
„Przebudowa / rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo – Poznań na
odcinku Palędzie (przejazd kolejowy)
– Dąbrówka (S11). Etap budowy ronda
na skrzyżowaniu dróg powiatowych
2401P i 2417P.”
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu posiada dokumentację na rozbudowę
drogi powiatowej 2401P dla odcinka od
węzła Dąbrówka na S11 do przejazdu
kolejowego w Palędziu. Dotychczasowe
wnioski o dofinansowanie całej, ale i części tej inwestycji nie zostały pozytywnie

rozpatrzone. Wobec powyższego, podjęto
decyzję o realizacji ze środków własnych
jednego z etapów tj. rozbudowy drogi na
odcinku od węzła na S11 do skrzyżowania
na Zakrzewo (na którym planowane jest
do zbudowania rondo). Rada Powiatu
w Poznaniu na sesji w dniu 30 marca
2022r. zabezpieczyła na tą inwestycję
środki w kwocie 5 mln zł, z czego Gmina
Dopiewo udzieliła dofinansowania w wysokości 2,5 mln zł. Wykonanie zadania
planowane jest w bieżącym roku.
Zakończono prace związane z budową chodnika w miejscowości Zakrzewo
w ciągu drogi powiatowej 2417P Lusowo
– Dąbrówka na odcinku od skrzyżowania
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Powiat Poznański / inwestycje
z drogą wojewódzką 307 do istniejącego chodnika na terenie Gminy Tarnowo
Podgórne. W ramach zadania wykonano
chodnik o długości ok. 800m z betonowej kostki brukowej, rozbudowano
oświetlenie drogowe, zabezpieczono
sieci elektroenergetyczne, wykonano
kanał technologiczny oraz wprowadzono stałą organizację ruchu. Zadanie
współfinansowane zostało ze środków
Powiatu Poznańskiego, Gminy Dopiewo
oraz Gminy Tarnowo Podgórne.

Porządki na drogach powiatowych
Kwiecień to miesiąc, w którym rozpoczynają się prace związane ze sprzątaniem z zanieczyszczeń jezdni oraz wybranych elementów pasa dróg powiatowych
administrowanych przez Zarząd Dróg
Powiatowych w Poznaniu. Sprzątanie
dotyczy usunięcia zbędnych materiałów
pozostałych po zimowym utrzymaniu
dróg oraz innych zalegających odpadów.
Pracę będą polegały na oczyszczeniu
jezdni przy krawężniku, ścieków przy
krawędzi jezdni, jezdni wokół wysepek,
nawierzchni zatok autobusowych, miejsc
postojowych, powierzchni jezdni wyłączonych z ruchu, wysp przejezdnych
oraz jezdni wokół wyspy środkowej na
skrzyżowaniach itp. Usługi oczyszczania
jezdni będą realizowane dwukrotnie.
Wykonawca wybrany w postępowaniu
przetargowym ma obowiązek rozpocząć
sprzątanie w ciągu trzech dni roboczych
i wykonać nie później niż w ciągu 25 dni
(lub w czasie określonym w ofercie), licząc

Chodnik Zakrzewo - Lusowo

od dnia zgłoszenia przez ZDP w Poznaniu. Bardzo ważne jest, aby uczestnicy
ruchu drogowego zachowali ostrożność,
w czasie gdy będą wykonywane w/w prace, a także nie powodowali utrudnień
w ruchu pojazdom sprzątającym.
W ramach utrzymania porządku,
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ogłosił postępowanie przetargowe
na koszenie traw i chwastów w pasach
dróg powiatowych.
Zakres prac będzie obejmował:
- 2-krotne szerokie koszenie (z zebraniem i wywozem śmieci z pasów
dróg, usunięciem traw i chwastów
wrośniętych w chodniki, krawężniki,
ścieki oraz z usunięciem skoszonej
trawy na terenach zabudowanych,
usunięciem odrostów roślin zielonych/krzewów/drzew o średnicy do 2
cm przy powierzchni ziemi) - na całej

Budowa Polnej w Skórzewie
Ulica Polna w Skórzewie została
zamknięta 12.04.2022 r. Przez kilka
miesięcy prowadzona będzie na niej
budowa. Przewidywany termin zakończenia prac i przywrócenia ruchu na ul.
Polnej – listopad 2022 r. Proponowany
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jest objazd ul. Batorowską i Poznańską.
Przepraszamy za okresowe utrudnienia
i dyskomfort. Dzięki inwestycji poprawi
się bezpieczeństwo mieszkańców i komfort przejazdu w tym rejonie.
Zakres robót obejmuje: budowę jezd-

szerokości pasa dróg powiatowych.
- 1-krotne wąskie koszenie (z usunięciem
skoszonej trawy na terenach zabudowanych) – mechaniczne koszenie
traw i chwastów na poboczach dróg
powiatowych i ręczne koszenie na
pasach rozdziału, wyspach między
barierami, słupkami, trójkątach
widoczności na włączeniach dróg
bocznych, w innych miejscach niedostępnych oraz innych wskazanych
przez zamawiającego miejscach w pasie drogowym.

Sławomir Skrzypczak,
Radny Powiatu Poznańskiego
Fot. Arch. S. Skrzypczaka

ni na całej długości - od ul. Ogrodowej
do Poznańskiej (ok. 400 m), chodnika,
kanalizacji deszczowej, usunięcie kolizji
energetycznych i telekomunikacyjnych,
przebudowę istniejącego oświetlenia
ulicznego. Wartość inwestycji ok. 1,5
mln zł.
MS, AM
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Dopiewo dla klimatu
Gmina Dopiewo została zakwalifikowana do III edycji programu „LeadAir
– miasta neutralne dla klimatu”. Znalazła
się w doborowym gronie 18 gmin z całego kraju. Jesteśmy jedną z dwóch gmin
wiejskich obok miast, wśród których
są m.in. Warszawa, Rzeszów, Kraków,

Łódź czy Poznań. O wyborze decydowała
motywacja do podnoszenia kwalifikacji
i dokonywania zmian oraz wizja działań
po zakończeniu programu. Rekrutacja
miała charakter dwuetapowy. Obejmowała bezpośrednie rozmowy z przedstawicielami aplikujących samorządów.

„LeadAir” to program edukacyjno-doradczy dla samorządów, które poszukują wiedzy, inspiracji i wsparcia w podejmowaniu działań na rzecz czystego
powietrza i neutralności klimatycznej.
Uczestnicy, wspólnie z ekspertami z wielu dziedzin (energia, finanse, technologie, efektywność energetyczna, prawo,
transport i zdrowie) będą pracować nad
rozwiązaniami przybliżającymi miasta
do osiągnięcia neutralności klimatycznej,
dopasowane do specyfiki oraz indywidualnych potrzeb danego samorządu.
Proces doradczy, czyli indywidualna
współpraca samorządowców z ekspertami, rozpoczyna się w końcu kwietnia
i będzie miała charakter długofalowy.
Wynikiem tej współpracy będzie opracowanie kierunków zmian i strategii
neutralności klimatycznej w polskich
miastach.
Piotr Pałczyński, Kierownik
Referatu Mienia Komunalnego
i Ochrony Środowiska

Wiosenne porządki

Jak co roku do posprzątania miejsc
publicznych i okolic swoich domów zachęca mieszkańców samorząd gminy
Dopiewo. Okazją był niedawno przypadający 22 kwietna „Międzynarodowy
Dzień Ziemi”. Dzień później, w minioną
sobotę, można było wybrać się na spacer
w gumowych rękawicach i z workiem
na śmieci. Zebrane odpady można było
zostawić w 34 wyznaczonych punktach,
z których odebrały je służby Zakładu
Usług Komunalnych. Akcja „Wiosenne
porządki” organizowana jest w gminie
Dopiewo od kilku lat. Łączy przyjemne z pożytecznym. Rodzinny spacer nie
tylko poprawia estetykę tzw. wspólnej
przestrzeni i uczy ekologii, ale i nastrój,
zwłaszcza gdy słoneczna pogoda sprzyja
spędzaniu czasu na świeżym powietrzu,
podnosząc zasobność organizmów w witaminę D.
AM, Graf. Michał Juskowiak

Staw cięższy o 115 kg

Staw w Dopiewie wzbogacił się
o nowych mieszkańców. Łącznie został zarybiony 115 kilogramami ryb. Do
stawu wpuszczono: karpie - 23 kg, liny
- 25 kg, amury - 14 kg, karasie - 50 kg,
jesiotry - 4,1 kg. Wędkować tu można
wyłącznie za zgodą Koła Wędkarskiego
nr 6 w Dopiewie i z ważną legitymacją
wędkarską. Każda wyłowiona ryba musi
wrócić do stawu.
Tekst i fot. Joanna Müller
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Przeniosą dziki rój nie zabijając pszczół
Mieszkasz w Gminie Dopiewo i w Twoim
otoczeniu pojawiła się
rójka (czyli dość gęsta
grupa pszczół) i oblepiła gałąź, konar, płot
albo wisi na drzewie
i wzbudza dużo emocji?
Skontaktuj się z naszymi
pszczelarzami. Możliwe,
że będą mogli Ci pomóc
i zabiorą w nieszkodliwy
sposób pszczoły.

Ryszard: tel. 603 762 036
Tomek: tel. 513 722 010
Piotr: tel. 505 753 506
Mariusz: tel. 725 999 528
Pszczoły są pożyteczne, są zapylaczami. Zapylają 80% roślin. Pełnią
więc w przyrodzie ważną funkcję
- ważną również dla nas, bo bez zapylenia kwiatów nie byłoby warzyw
i owoców, które powinny stanowić
ważną część naszego pożywienia.
Nie truj pszczół, pozwól im żyć.
Teresa Porankiewicz - Bartkowiak
fot. pixabay.com

Ogród zmysłów w Więckowicach

Zespół Szkolno - Przedszkolny im.
Powstańców Wielkopolskich w Więckowicach wzbogacił się o ogród zmysłów.
Powstawał on przez kilka tygodni. Ścieżka
sensoryczna już cieszy oko, jednak dopiero późną wiosną i latem rozkwitnie w pełni i pokaże się z najpiękniejszej strony.
Podczas prac nie było łatwo, bo pogoda jest dość kapryśna. Jednak zapału,

ani sił nikomu nie zabrakło, aby ukończyć projekt „Ogród zmysłów” - terapeutyczna i edukacyjna moc przyrody.
Szkoła otrzymała wsparcie finansowe
od Polskich Sieci Elektroenergetycznych
w ramach III edycji programu grantowego
„WzMOCnij swoje otoczenie” na zakup
materiałów, elementów małej architektury do wykonania ścieżki sensorycznej
i zakup roślinności.

Głównym celem przedsięwzięcia
jest edukacja ekologiczna, przyrodnicza
dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez
umożliwienie odczuwania radości z kontaktu ze środowiskiem naturalnym oraz
wspomaganie rozwoju i integracji sensorycznej. Ogród zmysłów jest wspólnym
miejscem do budowania u dzieci poczucia
bezpieczeństwa, a co za tym idzie wzajemnego zaufania i komunikacji poprzez
dostarczanie im określonej ilości i jakości
bodźców sensorycznych pobudzających
zmysły. Stymulacja polisensoryczna jest
znaczną częścią tego projektu.
Stworzyliśmy przestrzeń przyrodniczą służącą dzieciom, młodzieży i ich
rodzicom jako element relaksacyjny, ale
również terapeutyczno – edukacyjny.
Uroczyste otwarcie ogrodu zmysłów zostało dokonane przez naszych uczniów
– mówi Adrianna Wojciechowska dyrektor ZSP w Więckowicach.
oprac. MJ
Fot. Arch ZSP Więckowice
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Złota Żaba
Warto było łamać głowę
Wśród laureatów i wyróżnionych tegorocznej edycji Konkursu „Złota Żaba”
znaleźli się uczniowie szkół z Gminy Dopiewo: Dawid Markuszewski ze Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana
Paderewskiego w Skórzewie, który został laureatem w dziedzinie matematyki
oraz Hanna Gładyś ze Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Dąbrówce, która zdobyła wyróżnienie
z języka polskiego i literatury.
„Złota Żaba” przeznaczona jest dla
uczniów klas 7-8. szkół podstawowych
w województwie wielkopolskim i lubuskim. Konkurs, przeprowadzany w dziedzinie języka polskiego i literatury oraz
w dziedzinie matematyki, cieszy się dużą
popularnością (w tej edycji - ponad 5
tysięcy uczestników). 20. uczniów, którzy w dwóch etapach konkursu uzyskali
największą sumę punktów w danej dziedzinie, otrzymało tytuł laureata 29. edycji
Konkursu. Kolejnych 20. uczestników
otrzymało wyróżnienie.
Wyniki tegorocznej edycji konkursu
zostały ogłoszone w sobotę 2 kwietnia
w budynku swarzędzkich szkół Fundacji
EKOS, podczas uroczystości z udziałem
zaproszonych uczestników, dyrektorów
szkół i nauczycieli oraz przedstawicieli
instytucji wspierających swarzędzkie
konkursy.
Sukcesów laureatom i wyróżnionym
pogratulowali i nagrody wręczyli członkowie Komisji Konkursowej oraz przedstawiciele instytucji wspierających „Złotą
Żabę”: profesor Beata Gromadzka (Instytut Filologii Polskiej UAM), profesor
Krzysztof Malaga (Instytut Gospodarki
Elektronicznej i Ekonomii Ilościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu),
wicestarosta poznański Tomasz Łubiński, wiceburmistrz Swarzędza Tomasz

Zwoliński i Ewa Puk, przedstawicielka
sponsora (Biofarm Polska).
Wyniki konkursu dostępne są na
stronie zlotazaba.pl. Tam też dostęp-

Działamy w Klubie Senior+
Za nami pierwsze miesiące działalności Klubu
Senior + w Konarzewie,
który z takim entuzjazmem
otwieraliśmy 21 stycznia.
Obecnie nasza społeczność
to 20 uczestników, którzy
każdego dnia mają okazję do
wspólnego spędzania wolnego czasu i rozwijania zainteresowań. Nasi Seniorzy
to niezwykle utalentowane
osoby, które z ogromnym
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ne są zadania z kilku ostatnich edycji
„Złotej Żaby”.
Tradycją „Złotej Żaby” jest, że rozdaniu nagród towarzyszy mini-koncert
muzyczny. Tym razem zagrało poznańskie
trio wokalno-instrumentalne Marcina
Piekuta, wykonując znane standardy
jazzowe.
„Złotą Żabę” organizuje swarzędzka
Fundacja Edukacji Społecznej EKOS,
a współfinansują: samorząd Województwa Wielkopolskiego, powiaty:
poznański, kościański, miasta i gminy:
Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn, Luboń i
Września.
Fundacja Edukacji Społecznej EKOS

zaangażowaniem dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi, uczą
się wzajemnie nowych rzeczy i tworzą
niezwykłą atmosferę tego miejsca.
W naszym gronie nie brakuje Pań,
które rozwijają pasję szydełkowania.
Dzięki ich pracy nasz klub zdobią przepiękne dekoracje.
Ponadto nasi uczestnicy szczególnie
upodobali sobie decoupage, czyli technikę
zdobniczą polegającą na przyklejaniu na
odpowiednio spreparowaną powierzchnię wzoru wyciętego z papieru lub serwetki papierowej. To właśnie tą metodą
wykonane zostały m.in. dekoracje świąteczne, które zostały wręczone gościom
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OPS / bezpieczeństwo

zaproszonym na śniadanie Wielkanocne w dniu 12.04.2022 r. W spotkaniu
uczestniczyli Z-ca Wójta Gminy Dopiewo
Paweł Jazy, Dyrekcja Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dopiewie, Sołtys Konarzewa – Hanka Antkowiak-Janaszak oraz
Proboszcz Adam Sczaniecki.
Klub Senior + chętnie współpracuje
z mieszkańcami i organizacjami działającymi na rzecz społeczności lokalnej.
W ostatnich tygodniach wraz z Kołem
Gospodyń Wiejskich „Kobiety Sukcesu”
z Konarzewa tworzyliśmy przepiękne
stroiki na wielkanocny stół oraz braliśmy
udział w warsztatach cukierniczych. Dzięki wspólnie podejmowanym inicjatywom

mieliśmy okazję do bliższego poznania
oraz planowania dalszych działań.
Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w naszym klubie mieszkańców

Kronika Straży Gminnej
302 zdarzenia odnotowali w marcu
w „Dzienniku służby” strażnicy gminni
z Dopiewa.
Najwięcej było kontroli ruchu drogowego – 118 (prawidłowości parkowania,
legalności zajęcia pasa drogowego, ruchu pojazdów ciężarowych). Na drugiej
pozycji pod względem statystycznym
uplasowały się kontrole porządkowe - 84
(spalania odpadów, nielegalnych wysypisk śmieci, okolic budów i utrzymania
czystości dróg).

Trzecie miejsce zajęły interwencje
związane ze zwierzętami – 59. Za nimi
znalazły się kontrole bezpieczeństwa
- 41 (obiektów komunalnych, miejsc
spożywania alkoholu, skutków silnych
wiatrów i spowodowanego zagrożenia
bezpieczeństwa w postaci uszkodzenia
infrastruktury, obiektów, drzewostanu
itp. na terenie gminy).
Pouczono 40 osób, wylegitymowano
9 osób, a mandatem karnym ukarano
3 osoby.

Kronika Policyjna
Komisariat Policji w Dopiewie odnotował w lutym 2022 r. 35 zdarzeń
drogowych – kolizji i wypadków.
Nietrzeźwi kierujący
- Skórzewo – 06.03.2022 – 0,28 mg/l
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Kradzieże i włamania
- 3.03.2022 - Dopiewo - kradzież pojazdu
Fiat Doblo,
- 5/6.03.2022 - Dopiewiec -włamanie
do mieszkania,
- 6/10.03.2022 - Więckowice - włamanie
do domu,

Gminy Dopiewo, którzy ukończyli 60 lat
i nie są aktywni zawodowo serdecznie
zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Dopiewie ul. Konarzewska 12 lub bezpośrednio z Klubem
Senior + w Konarzewie ul. Kościelna 1
osobiście lub telefonicznie (61) 814-80-20
kom 785 333 725. Ponadto zapraszamy
i zachęcamy do kontaktu wszystkie osoby, które chcą podzielić się swoją pasją,
wiedzą czy umiejętnościami z Naszymi
Uczestnikami.
Daria Henicz-Poprawa
Starszy specjalista pracy socjalnej
- organizator społeczności lokalnej

Wybrane interwencje
17.03.2022r. - Konarzewo – pozostawienie przedmiotów w pasie drogi.
Sprawcę ukarano mandatem.
21.03. 2022r. - Gołuski – niszczenie
roślinności na terenach publicznych.
Sprawcę ukarano mandatem.
23.03.2022r. - Konarzewo – niezachowanie ostrożności przy trzymaniu
psa. Sprawcę ukarano mandatem.
Adam Półtoraczyk, Komendant
Straży Gminnej w Dopiewie

- 9/10.03.2022 - Dąbrówka -włamanie
do domu,
- 30.03.2022 - Więckowice - kradzież
załomu.

sierż. szt. Daniel Rychlewicz
Komisariat Policji w Dopiewie
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Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej
OSP Dopiewo

1.03.2022 – Pokrzywnica, ul. Leśna pożar sadzy w kominie.
7.03.2022 – Wysogotowo, ul. Szparagowa
- pożar dachu i poddasza w budynku
warsztatowo - biurowym.
9.03.2022 - Dopiewiec, ul. Jesionowa zwisająca gałąź nad drogą.
10.03.2022 - Zjazd S11/S5 na A2, kierunek
Warszawa - kolizja samochodu osobowego z samochodem ciężarowym.
17.03.2022 – Dopiewo, ul. Wiosenna pożar mebli ogrodowych oraz elewacji
budynku mieszkalnego.
21.03.2022 - Węzeł Poznań-zachód, zjazd
z A2 na S5 - kolizja samochodu osobowego, brak osób poszkodowanych.
21.03.2022 - Trasa S5, w kierunku Wrocławia - zderzenie samochodu osobowego z samochodem dostawczym,
1 osoba poszkodowana.
22.03.2022 – Dopiewiec, ul. Wodna pomoc ZRM.
26.03.2022 – Skórzewo, ul. Poznańska
- pożar garażu i budynku mieszkalnego.
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Spaleniu uległ cały budynek gospodarczy. Budynek mieszkalny udało
się uratować.

27.03.2022 – Skórzewo, ul. Poznańska
- zabezpieczenie dachu budynku po
pożarze.
28.03.2022 – Zakrzewo, ul. Przemysłowa - pożar ściółki leśnej.
29.03.2022 – Dopiewiec, ul. Osiedle Pożar budynku gospodarczego.

OSP Palędzie
5.03.2022 – Dąbrówka, ul. Poznańska
- kolizja dwóch samochodów osobowych. Brak osób poszkodowanych.
5.03.2022 – Dąbrówka, ul. Różany Zakątek - pożar budynku gospodarczego.
9.03.2022 – Dopiewiec, ul. Jesionowa zwisający konar drzewa nad drogą.
12.03.2022 – Zakrzewo, ul. Przemysłowa - monitoring przeciwpożarowy.
Alarm fałszywy. Brak zagrożenia.
19.03.2022 – Skórzewo, ul. Malwowa
- pożar transformatora na terenie
firmy produkcyjnej.
21.03 2022 – Dopiewiec, ul. Jesionowa
- pożar ładowarki teleskopowej na
terenie budowy.
22.03.2022 – Dopiewiec, ul. Wodna
- próba samobójcza. Jedna osoba
poszkodowana zabrana do szpitala.
25.03.2022 – Dąbrówka, ul. Herbowa
- zabezpieczenie lądowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pomoc
w transporcie pacjentki.
26.03.2022 – Skórzewo, ul. Poznańska
- pożar budynku gospodarczego oraz
domu mieszkalnego. Spaleniu uległ
cały budynek gospodarczy oraz część
domu.
28.03.2022 – Zakrzewo, ul. Przemysłowa
- pożar lasu. Spaleniu uległo około
10m2 poszycia leśnego.
29.03.2022 – Dopiewiec, ul. Osiedle
- pożar budynku gospodarczego.

W marcu druhny oraz druhowie
Ochotniczej Straży Pożarnej w Palędziu uczestniczyli w koordynacji działań
związanych z przekazywaniem pomocy
humanitarnej dla Ukrainy na terenie
miasta Poznania oraz Gminy Dopiewo.
Nasi strażacy organizowali również
zbiórki w remizie, a pozyskaną pomoc
przekazywali na halę MTP, do poznańskiej Areny oraz na Dworzec Główny
w Poznaniu. Pomagali w transporcie
Ukraińców do punktów recepcyjnych
na terenie miasta Poznania oraz segregacji darów w gminnych magazynach
pomocny humanitarnej.
W uroczystościach pogrzebowych
Druha Ochotniczej Straży Pożarnej
w Zakrzewie Śp. Michała Walicha
uczestniczyła delegacja jednostki OSP
z Palędzia oraz Poczet sztandarowy.
Cześć Jego pamięci.

OSP Zakrzewo
2.03.2022 – Zakrzewo, ul. Olszynowa
- uwięziony ptak w kominie.
5.03.2022 – Dąbrówka, ul. Leśny Zakątek - pożar budynki gospodarczego.
5.03.2022 – Dąbrówka, ul. Poznańska
- kolizja dwóch samochodów osobowych. Brak osób poszkodowanych.
7.03.2022 – Wysogotowo, ul. Szparagowa - pożar dachu w budynku
warsztatowym.
9.03.2022 – Skórzewo, ul. Wrzosowa
- pożar traw i krzewów.
11.03.2022 – Wysogotowo, ul. Batorowska - monitoring przeciwpożarowy.
12.03.2022 – Zakrzewo, ul. Przemysłowa - monitoring przeciwpożarowy.
15.03.2022 – Sierosław, trasa 307- kolizja dwóch samochodów osobowych.
Brak osób poszkodowanych
17.03.2022 - Zakrzewo, ul. Rzeczna ulatniający się gaz- brak zagrożenia
17.03.2022 - Zakrzewo, ul. Zielona - pożar
budynku gospodarczego
21.03.2022 – Trasa, S5 - samochód osobowy uderzył w barierki. Brak osób
poszkodowanych
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25.03.2022 - Dąbrówka, ul. Herbowa
- zabezpieczenie lądowania LPR.
Pomoc w transporcie pacjentki
25.03.2022 – Skórzewo, ul. Cisowa pożar śmieci
26/27.03.2022 – Skórzewo, ul. Poznańska - pożar budynki gospodarczego
oraz domu jednorodzinnego. Spaleniu uległ cały budynek gospodarczy
i część domu.

28.03.2022 – Zakrzewo, ul. Przemysłowa - pożar lasu
W marcu podczas „Dnia Kobiet”
odbyło się walne zebranie, które było
podsumowaniem roku ale również okazją
do wręczenia naszym Paniom kwiatka
z okazji ich święta.
Na zebraniu zostały wręczone odznaczenia i medale za wysługę lat. Brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa”
otrzymał: Krystian Tomczak. Odznakę „
Strażak Wzorowy „ otrzymali: Agnieszka
Dyzmańska, Maja Kachlicka i Mateusz
Suchodolski. Odznakę za wysługę lat
otrzymali: Wojciech Dorna (50 lat),
Adam Nowak (25 lat), Angelika Dorna
(10 lat), Maja Kachlicka (10 lat ), Antoni
Kachlicki ( 5 lat ) i Mateusz Beling (5 lat).
W marcu jednostka OSP Zakrzewo
udzielała się w pomocy humanitarnej
dla Ukrainy zbierając i szykując paczki.

Pomagamy wspólnie
Od pierwszych dni wybuchu konfliktu
w Ukrainie, Gmina Dopiewo przystąpiła do organizacji pomocy dla Ukrainy i
uchodźców przebywających na naszym
terenie, powołując zespół zarządzania
kryzysowego. Przez 2 miesiące wykonano
szereg działań pomocowych, a na terenie gminy znajduje się ok. 1200 osób, z
czego 110 uczniów i 56 przedszkolaków
uczęszczających do gminnych placówek.

musi posiadać opiekuna ustanowionego
przez sąd. Na terenie Gminy mamy kilku takich opiekunów - otrzymują oni
wsparcie merytoryczne z OPS. Kolejnym działaniem informacyjnym było
uruchomienie adresu e-mail: ukraina@
dopiewo.pl, na podstawie którego prowadzony jest „Bank Pomocy Ukrainie”,

Poczet Sztandarowy oraz delegacja
OSP Zakrzewo uczestniczli w ostatnim
pożegnaniu naszego Druha Śp. Michała
Walich. Cześć jego pamięci.

Opracowała:
Beata Spychała, fot. Arch OSP

jest zespól Ośrodka Pomocy Społecznej.
Ze względu na ilość zadań, pracował on
w pierwszym miesiącu w wydłużonym
wymiarze.

Magazyn Pomocy Humanitarnej
W Konarzewie, na początku w Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalnym,

Punkt Konsultacyjny
W ramach punktu funkcjonuje infolinia pomocowa - pod numerem tel. 61
8148 020. To jedno z pierwszych działań
samorządu. Z jej pomocy korzystają m.in.
mieszkańcy przyjmujący osoby z Ukrainy,
uzyskując najpotrzebniejsze informacje.
Za jej pośrednictwem można umówić
się na wizytę z psychologiem, otrzymać
opiekuna rodziny spośród pracowników
Ośrodka Pomocy Społecznej, który podejmuje również działania w zakresie
zapewnienia opieki tymczasowej nad
osobami nieletnimi, które przyjechały do
naszej Gminy bez rodziców. Każda osoba
niepełnoletnia, przybyła na teren Polski,

gdzie osoby z Ukrainy
znajdą najpotrzebniejsze informacje (dopiewo.
pl) takie jak oferty pracy,
czy niezbędne kontakty.
Przez cały czas trwania
konfliktu, największym
wsparciem – zarówno
dla osób z Ukrainy i dla
mieszkańców Gminy,
którzy je przyjmują,

kwiecień 2022

zorganizowano zbiórkę darów na rzecz
potrzebujących. Dzięki współpracy z
dwiema organizacjami pozarządowymi
z Londynu: White Eagle Club Balham i
Polish Family Association w Londynie
do Konarzewa dotarło 6 tirów z najpotrzebniejszymi przedmiotami. Następnie przy ul. Stęszewskiej 5 uruchomiony
został Gminny Magazyn Pomocy Humanitarnej, gdzie codziennie wolontariusze, ochotnicy ze Straży Pożarnych
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pomoc Ukrainie
segregują i przygotowują paczki
m.in. dla potrzebujących na terenie
gminy Dopiewo, na froncie, czy w
szpitalu Ginekologiczno – Położniczego w Poznaniu ( w ramach akcji
„Wyprawka dla matki i dziecka”).
Z materiałów zgromadzonych w
Magazynie mogą korzystać osoby
posiadające potwierdzenie przybycia na teren Polski po 24.02.2022 r.
oraz zamieszujące na terenie Gminy
Dopiewo. W chwili obecnej Sławek
Szymański, koordynator pomocy z
Wielkiej Brytanii, zapewnił gminę,
że kolejne tiry z pomocą są gotowe
do wyjazdu do Dopiewa.

PESEL i świadczenia
Numer PESEL jest kluczowym elementem systemu wsparcia dla uchodźców
z objętej wojną Ukrainy. Szereg uprawnień dla obywateli Ukrainy jest uzależnionych od posiadania tego numeru. Numery nadaje się m.in. Referacie Spraw
Obywatelskich Urzędu Gminy Dopiewo.
Do 20 kwietnia zostało nadanych ponad
600 numerów PESEL.
Obywatel Ukrainy, posiadający już
numer, uprawniony jest do otrzymania
świadczeń tj:
- jednorazowego świadczenia pieniężnego
w wysokości 300 zł na osobę, których do 20 kwietnia Ośrodek Pomocy
Społecznej wypłacił 770 osobom,
- świadczenia rodzinnego 500+, w tym
celu w Ośrodku Pomocy Społecznej
odbyły się spotkania z przedstawicielami Zakładu Usług Społecznych,
którzy pomagali w zakładaniu indywidualnych kont i złożeniu odpowiednich wniosków oraz pracowników
Santander Banku, którzy wspierali
naszych sąsiadów w założeniu konta
bankowego.
Innym świadczeniem, którego obsługą w ostatnich dniach zajmuje się Gmina
Dopiewo to świadczenie dla osób pomagających w zakresie ich zakwaterowania
i wyżywienia, przez okres do 60 dni.
Stawka wynosi 40 zł za dzień. Zarówno stawka dzienna, jak i okres 60 dni
mogą być zwiększone. Do 20 kwietnia

złożonych zostało ponad 100 wniosków,
wypłacono ponad 360 tys. złotych.

Miejsca noclegowe
W Dopiewie, Konarzewie i Trzcielinie zostały przygotowane bazy noclegowe, które będą gotowe przyjąć 32
osoby uciekające z Ukrainy przed wojną
i zostaną skierowane w te lokalizacje
przez Wojewodę Wielkopolskiego. W
tym celu z Agencji Mienia Wojskowego, otrzymaliśmy łóżka z podstawowym
wyposażeniem. Gmina Dopiewo zadbała
o dostosowanie pomieszczeń do podstawowych potrzeb zamieszkujących
tam osób.

Gminne Konto
Pomocowe
Gmina Dopiewo uruchomiała specjalne pomocowe, na które każdy może
wpłacić darowiznę. Zgromadzone środki
zostaną przeznaczone na rzecz uchodźców z Ukrainy zamieszkujących miejscowości Gminy Dopiewo. Do 20 kwietnia
na konto wpłaconych zostało prawie 50
tys. zł. Otrzymujemy również wpłaty
międzynarodowe m.in. z Bretanii we
Francji - od zarządu gazety Quest-France
i jej czytelników – darczyńców.

Nauka Języka Polskiego
Prowadzona jest w kilku miejscach
na terenie gminy. W Gminnej Bibliotece
Publicznej i Centrum Kultury w Dopie-

Na pomocowym froncie
Gminne działania dopełnia tytaniczna praca mieszkańców, przejawiająca się
organizacją zbiórek, przewozów, pracy
wolontariackiej, szukania noclegów itp.
Przykładem jest Bartek z Dopiewca i
Marta ze Skórzewa.

14

Bartek ze znajomymi: Adamem
i Olegiem, zainicjowali transporty
darów z Gminy Dopiewo na granicę,
gdzie są przeładowywane i zawożone
do Ukrainy. Od wybuchu wojny udało

wie, funkcjonuje 5 grup, w których po 15
osób bezpłatnie uczy się języka polskiego.
Uczestnicy otrzymali bezpłatnie podręczniki i ćwiczenia. Zajęcia prowadzone
są przez wolontariuszy w Dopiewie, Dopiewcu, Skórzewie oraz w Konarzewie.
Zainteresowani mogą dzwonić pod nr
tel. 61 814 82 23.
Powiat Poznański prowadzi kurs języka polskiego w Szkole Podstawowej
w Dopiewie, trwający 2,5 miesiąca, a
uczestnicy kończą kurs z certyfikatem
na poziomie A1. Kurs jest bezpłatny,
zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza dostępnego na stronie
dopiewo.pl

Inne działania
W wielu placówkach oświatowych
były prowadzone zbiórki pomocowe, w
Gminnej Bibliotece, we współpracy z
ZHP Dopiewo im. Powstańców Wielkopolskich, prowadzony jest kiermasz
książek, z którego już udało się zebrać
ponad 5 tys. zł. Pieniądze te trafią do
Związku Harcerstwa Polskiego, który
przeznaczy je na cele związane z pomocą
uchodźcom. W bibliotece znajdują się
książki w języku ukraińskim. Ponadto
samorząd umożliwił uchodźcom bezpłatną wewnątrz gminną komunikację
publiczną.
Michał Juskowiak
Fot. Archiwum

mu się zrealizować 7 takich konwojów,
w których pojechało 11 busów. Wyjazdy
kierowane były do Korczowej, Przemyśla, Hrubieszowa, Garbatki, Lublina. W
tym ostatnim mieście trafiają do Rusłana Dyedova, który przewozi towar
do miasta Kropyvnytsky na Ukrainie.
Wracające busy przywożą uchodźców.
Łącznie z granicy przywiozły one 41 osób
i 3 koty. Dotychczas pokonały 8,5 tys.
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km. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie
ogromne wsparcie ludzi, pomagających
organizować busy i pieniądze na paliwo.
Jeśli chcesz pomóc na stronie dopiewo.
pl uruchomiona została zbiórka dedykowana wyłącznie zebraniu środków na
paliwo, aby wolontariusze mogli dalej
przewozić rzeczy m.in. z Gminnego Magazynu Pomocy Humanitarnej.
Panowie pozyskali także wózki z
Niemiec dla osób niepełnosprawnych,
przewieźli je i przekazali potrzebującym
w Ukrainie. Dostarczyli środki higieniczne pod Gniezno do miejscowości o
znajomo brzmiącej nazwie Zakrzewo dla 100 kobiet z dziećmi. Tam również
skręcali łóżka dla potrzebujących.
Spis z zapotrzebowaniem na leki
otrzymali bezpośrednio ze szpitala
z Ukrainy, gdzie przeprowadzane są
operacje poszkodowanych żołnierzy i
cywilów.

Dziękujemy …
Firmom: Pol-Car z Poznania, Andrzej Różewski transport lotniskowy z
Dopiewa, Fotis Sound z Dąbrowy, Plener-

bud z Dąbrowki, BHP PPOŻ Consulting z
Dopiewca, Helpdesk ze Skorzewa, Paper
Team z Niepruszewa, Poz bruk z Soboty,
Polmedical z Dopiewa
Kierowcom: Bartoszowi Szymankowi, Olegowi Tysovskyy’emu, Adamowi
Nowaczykowi, Szymonowi Janickiemu,
Szymonowi Bereżeckiemu, Jakubowi
Nowaczykowi.
Osobom: Elżbiecie Nowickiej, Magdalenie Popłońskiej – Kowalskiej, Małgorzacie Wzgardzie, Marcinowi Napierale,
Michałowi Juskowiakowi, Marcinowi
Mańce, Joannie Dutkiewicz, Szymo-
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nowi Rutkowskiemu,
Olenie Novgorodtseva,
personelowi Instytutu
Genetyki Roślin PAN
w Poznaniu, Bartoszowi Boni, Krzysztofowi
Piaseckiemu, Marcie
Szymańskiej, Izabeli
Kaźmierczak, Małgorzacie Jędryczce, Wojciechowi Święcickiemu,
Romanowi Kazeckiemu,
Marioli i Wojciechowi
Gajewskim, Szymonowi
Rutkowskiemu, Aleksandrze Kuchcie, Maciejowi
Łabędzie, Szymonowi
Wiertelakowi, Lucynie
Niewiadzie,
Monice
Szymanek, Małgorzacie
Strecker, pracownikom
firmy Papstar w Niepruszewie i Jarosławowi
Ładziakowi.
Bartosz Szymanek, organizator zbiórki dziękuje za współpracę i pomoc przy
organizacji wyjazdów w kierunku granicy z Ukrainą wszystkim
zaangażowanym osobom
i firmom wymienionym
wyżej.
Przewożony towar
pochodził z: Gminnego
Magazynu Pomocy Humanitarnej w Konarzewie, Szkoły Podstawowej nr 85 w Poznaniu,
Przedszkola nr 110, nr
13, nr 28 w Poznaniu,
Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu.
Środki medyczne oprócz
mieszkańców dostarczyli lekarze: Edyta i Jacek
Swat, lekarz Paweł Bączyk
i ratowniczka medyczna
Teresa Tomiak.
Marta Kurasz – wolontariuszka ze Skórzewa,
która w kilkanaście godzin po wybuchu
wojny w Ukrainie, spontanicznie rozpoczęła zbiórkę darów dla osób potrzebujących. Jej działalność w Skórzewie przy
ul. Zakręt rozwinęła się z niewyobrażalną
na początku akcję. Pomogła niezliczonej
liczbie osób.
Szuka noclegu na terenie gminy
Dopiewo, m.in. w Zakrzewie, przy
współpracy z p. Iriną. Dostała do dyspozycji dom od ludzi wielkich serc, by
mogła pomóc większej ilości osób. W
tym momencie mieszka tam 18 osób.
Pomaga także w Krakowie, organizuje
z Oksaną Piotrowską transport darów

do Ukrainy i przewóz osób w bezpieczne
miejsce na terenie Polski. Współpracując z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w
Dopiewie dostarcza dary dla potrzebujących z terenu Gminy Dopiewo, którymi
się opiekuje. W domu parafialnym w
Skórzewie, zorganizowała punkt odbioru darów dla osób potrzebujących
z Ukrainy (każdego dnia odwiedza ten
punkt około 100 osób).
Po zakwaterowaniu uchodźców
w Polsce i za granicą – bo jej działalność przekracza granice gminy i kraju
- zorganizowała bezpłatny transport
dla Ukraińców, którzy dach nad głową
znaleźli w: Danii, Belgii, Austrii, Holandii
i Portugalii. Nie zostawia potrzebujących
bez pomocy - m.in. szuka pracy, pomaga
w załatwianiu formalności, lekarzy oraz
zakwaterowań długoterminowych. Jedną
z inicjatyw jest punkt masażu w Skórzewie stworzony dla Oleny, która uciekła
z bombardowanego Mariupola. Zorganizowała również piknik w Żarnowcu
pod wiatą dla Ukraińców mieszkających
na terenie Gminy Dopiewo.
Olena Novgorodtseva, nauczycielka w Szkole Podstawowej w Dopiewie i
wieloletnia mieszkanka Gminy Dopiewo,
pochodząca ze środkowej Ukrainy. Od
samego początku wspiera samorząd w
niesieniu pomocy Ukraińcom. Tłumaczy
urzędowe dokumenty, wspiera w organizacji transportów zaopatrzeniowych,
jadących na Ukrainę, a także przy rozlokowaniu uchodźców w bezpiecznych
miejscach. Zorganizowała wiele zbiórek
na rzecz Ukraińców.
Michał Juskowiak
Fot. Archiwum
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Nie pamiętamy, wypieramy, wolimy
wygodę i rozrywkę od historii, wojny,
martyrologii, destrukcji i okrucieństwa.
Gdybyśmy pamiętali, kwiecień nie musiałby dźwigać etykiety, z której wynika,
że jest „Miesiącem Pamięci Narodowej”.
Nazwanie go w ten sposób ma nam przypominać o tym z czym mierzył się naród,
nasz naród, na przestrzeni wieków, by
przetrwać. W tym roku może pamiętamy

Dowiadując się z doniesień medialnych o tym co „rosjanie” zrobili i nadal
robią bratniemu narodowi, łatwiej jest
sobie wyobrazić ogrom tragedii, której
tajemnicę skrywa Las Palędzko - Zakrzewski. Spoczywa tu do kilkunastu
tysięcy polskich ofiar hitlerowskich
Niemiec, w większości przywożonych
tu na egzekucję ciężarówkami z Fortu
VII. Zabijanych strzałem w tył głowy

inaczej, bo wojna jest obok i widzimy,
ile kosztuje Ukraińców walka o państwo
i naród.

nad dołami śmierci. Dużo podobieństw.
Wtedy hitlerowcy, dziś raszyści.
14 czerwca przypada Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich
Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. W tym roku
tego dnia po raz pierwszy odbędzie się
w miejscu pamięci, zwanym Kwaterą
Siedmiu Grobów, uroczystość z udzia-

łem przedstawicieli Wojska Polskiego
(warta, salwa, orkiestra), szkół, Instytutu Pamięci Narodowej i samorządu.
Zachęcamy do uczestnictwa.
Miejsca pamięci związane z II
wojną światową: cztery na „Szlaku
Pamięci” w Lasach Palędzko – Zakrzewskich: oprócz Kwatery Siedmiu
Grobów, jest to Pomnik Studentów,
Grób Duchowieństwa i Miejsce Zapomniane. W Gołuskach z kolei znajduje
się pomnik, upamiętniający więźniów
i jeńców obozu pracy.

Miejsca pamięci związane
z Powstaniem Wielkopolskim:
pomnik ppłk. A. Kopy w Trzcielinie,
pomnik Powstańców Wielkopolskich
w Więckowicach i tablica pamiątkowa
w Dopiewie na ścianie budynku Urzędu.

AM, fot. Arch UG
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KGW Palędzie na Forum
Koło Gospodyń Wiejskich w Palędziu wzięło udział w Forum Ekonomii
Społecznej, które odbyło się w Lesznie
8 kwietnia. Zaproszenie wyszło od jednego z organizatorów - Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich
„PISOP” Leszno. Tematem spotkania,
które odbyło w Muzeum Okręgowym
w Lesznie, w odnowionym budynku

metod działań społecznych w różnych
obszarach:
•
Migranci na wsi. Działanie na rzecz
uchodźców – prowadzone przez
Monikę Pawlak i Ewelinę Lasotę
z Fundacji Cooperacja
•
Koła Gospodyń Wiejskich. Współczesne oblicza - prowadzone przez
Annę Porembę i Agnieszkę Grześ-

dawnej Synagogi, była działalność
wiejskich organizacji społecznych.
Przedstawicielki zarządu palędzkiego
Koła Agnieszka Grześkowiak i Anna Poręba - podzieliły się doświadczeniem,
dotyczącym wykorzystania otrzymanych
dotacji i organizacji działań na terenie
Gminy Dopiewo.
Po przemówieniach samorządowców odbyły się panele dyskusyjne,
m.in. „Wieś XXI wieku. Kim jest lider
i jaka jest jego rola?” prowadzony przez
Ewę Gałkę. Kolejnym był temat: „Program Wielkopolska Odnowa Wsi wraz
z możliwościami wsparcia organizacji
działających na wsi”, prowadzony przez
Dominika Bekasiaka, kierownika Oddziału Odnowy Wsi w Departamencie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW.
Po dyskusji miały miejsce warsztaty
przy stolikach. Dotyczyły one skutecznych

kowiak z Koła Gospodyń Wiejskich
w Palędziu
•
Młodzież w akcji. Przyszłość Ochotniczych Straży Pożarnych – prowadzone przez Martina Halasza
z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kwilczu
•
Lokalne tradycje. O kultywowaniu
współczesnymi narzędziami – prowadzone przez Agnieszkę Wujek
z Fundacji Miejsce Moje.
Stoliki były zapełnione. Zmiany
odbywały się co 25 minut, pozwalając
na zaspokojenie ciekawości, choć pytań
było wiele.
Reprezentantki KGW Palędzie chętnie podejmowały trudne tematy. Uczestniczące w rozmowach przedstawicielki
nowo założonych, często nieformalnych
grup, były zaskoczone możliwościami
pozyskiwania dotacji. Często, poszukując

źródeł finansowania dla wymyślonych
przez siebie projektów, podpierały się do
tej pory jedynie wsparciem gminnym.
Robiły notatki o przygotowaniu się do
rejestracji Koła i możliwościach konkursowych. Na koniec rozmów zawsze
odbywała się wymiana wizytówek, by
kontynuować dyskusje.
Po warsztatach uczestnicy zostali
poinformowani o konkursie mikrodotacji „Wielkopolska Wiara 2022” i innych
źródłach finansowania działań społecznych na obszarach wiejskich.
Frekwencja dopisała, więc organizatorzy obiecali ponowne tego typu
spotkanie dla liderów i osób zainteresowanych działaniem na terenie wsi.
Agnieszka Grześkowiak,
Przewodnicząca KGW Palędzie
Fot. Arch. KGW Palędzie

Badania populacji żurawia
w Wielkopolskim Parku Narodowym
Żuraw (grus grus) jest jednym z największych ptaków zamieszkujących nasz
kraj. Dorosłe osobniki osiągają wysokość
130 cm, rozpiętość skrzydeł do 240 cm
i masę ciała do 6 kg. Cechują się stonowanym, szaro-popielatym ubarwieniem
ciała, szyja i głowa są czarne z białym
pionowym pasem wzdłuż szyi, kontra-
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stową maską i czerwoną „czapeczką” (tak
naprawdę jest to naga skóra w kolorze
czerwonym, która w razie zdenerwowania bądź podniecenia ptaka nabiega
krwią i zwiększa swoje rozmiary). Żywi
się pokarmem mieszanym z przewagą
roślin (głównie nasiona), uzupełnianym
bezkręgowcami, mięczakami i drobnymi

kręgowcami.
Żuraw zamieszkuje całą północną
część Eurazji, od Półwyspu Skandynawskiego w Europie po Morze Ochockie
w Azji. Tradycyjne zimowiska populacji
europejskiej znajdują się w basenie Morza
Śródziemnego, głównie na Półwyspie
Iberyjskim. W wyniku coraz cieplejszych
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zim obserwuje się stopniowe skracanie
dystansu migracji, i coraz powszechniejsze zimowania nawet w Europie
Środkowej. Jest to gatunek związany
z terenami podmokłymi (bagienne lasy,
torfowiska, zakrzewione brzegi jezior
i cieków wodnych). Jako miejsca gniazdowania wybiera siedliska z wodą stojącą
o głębokości do 1 m, gdzie z roślinności
buduje gniazdo w postaci kopca wyniesionego ponad powierzchnię wody. Składa
1-2 jaja, z których po około 32 dniach
wykluwają się młode żurawie, będące
zagniazdownikami. Przez pierwszy tydzień pozostają w gnieździe i jego bliskim
sąsiedztwie, po czym wraz z rodzicami
zaczynają żerować w coraz dalszej odległości od gniazda. Lotność uzyskują
dopiero po około 80 dniach, a pod opieką
dorosłych pozostają aż do przedwiośnia
kolejnego roku.
W ostatnich latach obserwuje się zajmowanie przez ten gatunek coraz chętniej
nawet niewielkich siedlisk podmokłych
w krajobrazie rolniczym. Populacja lęgowa żurawia w Polsce w ostatnich 40
latach wykazywała silny trend wzrostowy,
obecnie liczebność na obszarze Polski jest
oceniana na około 30 000 par, co stanowi około 20% populacji europejskiej.
Obecnie żurawie możemy spotkać nawet
w takich siedliskach jak niewielkie oczka
wodne czy rowy melioracyjne, pośród
rozległych pól uprawnych, szczególnie
w zachodniej części Polski.

Żurawie w WPN
Na terenie Wielkopolskiego Parku
Narodowego i jego otuliny, występuje
obecnie ok. 20 par lęgowych żurawi.
Ptaki te gniazdują głównie w spokojnych miejscach w okolicy jezior, bagien
i cieków wodnych, w których sąsiedztwie znajdują się świeże i wilgotne łąki.
Rodziny z młodymi pozostają w rewirze
lęgowym przez kilka miesięcy, następnie
wspólnie poznają lokalne żerowiska, noclegowiska, a także trasę migracji i obszary
zimowisk. W okresie lęgowym są bardzo
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skryte i ostrożne –
w momencie zauważenia potencjalnego
niebezpieczeństwa,
kryją się wśród roślinności. Podobnie
zachowują się dorosłe osobniki w trakcie pierzenia, czyli
wymiany piór lotnych. Taka sytuacja
ma miejsce co 3-4
lata, i ptaki wtedy
pozostają nielotne
aż do czasu całkowitego wyrośnięcia
nowych piór, co
trwa nawet 4-6 tygodni. Schemat pierzenia u żurawi jest synchroniczny, co
oznacza, że jednocześnie (czasem nawet
w ciągu zaledwie kilku godzin!) pozbywają się one wszystkich swoich lotek.
W momencie pierzenia żurawie kryją
się w zupełnie niedostępnych miejscach
(jak np. rozległe bagna, zalane doliny
rzeczne czy duże kompleksy stawów
rybnych). Na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego
również funkcjonuje
takie pierzowisko, zlokalizowane w obszarze
ochrony ścisłej „Trzcielińskie Bagno”.

lega biometrii, podczas której w sposób
ustandaryzowany pobierane są pomiary,
takie jak np. długość skrzydła, długość
dzioba, długość kości skokowej czy masa
ciała. Wyniki tych pomiarów służą do
dalszych analiz, pomagając określić np.
kondycję, wiek, a także płeć ptaków.
Użycie indywidualnego znakowania żurawi pozwala na uzyskiwanie
cennych danych o konkretnych osobnikach, a także o rodzinach żurawi
poza okresem lęgowym (tak długo, jak
młode pozostają pod opieką dorosłych).
Zdecydowana większość oznakowanych
ptaków to pisklęta przed uzyskaniem
lotności. Systematyczne obserwacje dają
nam zatem obraz przywiązania rodzin
z młodymi do rewirów lęgowych, tradycyjnych żerowisk i noclegowisk oraz
obszarów istotnych w czasie migracji
i zimowania, oraz przeżywalności ptaków.
Dla 16 młodych żurawi, oznakowanych
na obszarze WPN-u w 2021 roku, do
31.01.2022 roku uzyskano ponad 80
wiadomości powrotnych, dotyczących
12 osobników (co daje wynik przeżywalności młodych na poziomie 75%!).

Monitoring
W trakcie badań nad
populacją żurawi na obszarze WPN-u, dokonujemy całościowego i całorocznego monitoringu
tego gatunku. Działa są
realizowane przez członków nieformalnej grupy
Polish Crane Research
Group, zajmującej się
tym gatunkiem na terenie Wielkopolski już od ponad 10
lat. Działania terenowe polegają na
wyszukiwaniu rewirów i par lęgowych,
określaniu sukcesu lęgowego, chwytaniu
i obrączkowaniu piskląt, monitoringu
liczebności populacji nielęgowej, określaniu obszarów istotnych dla ptaków
jako żerowiska, zbiorowe noclegowisko,
określanie zmian liczebności w okresach migracji i zimowania. W ramach
działań z użyciem indywidualnego znakowania ptaków, stosowane są obrączki
ornitologiczne: standardowe metalowe
i kolorowe plastikowe obrączki, tzw. odczytowe. Kod na obrączce plastikowej
składa się z litery i 2 cyfr, i przy użyciu
specjalistycznego sprzętu optycznego
jest czytelny z odległości do 400 m.
Podczas obrączkowania każdy ptak pod-

Informacje te pochodziły z okolic miejsc
wyklucia (do 30 km), a także z zimowisk w Niemczech, Francji i Hiszpanii,
a maksymalny dystans stwierdzenia
powrotnego wynosił ponad 2000 km
(laguna El Oso w południowej Hiszpanii). Niestety, tradycyjne obrączkowanie
z użyciem wspomnianych obrączek, ma
jedną wadę. Informacje o oznakowanym
osobniku można uzyskać tylko odczytując numer obrączki i zgłaszając taki
odczyt do Centrali Obrączkowania Ptaków w Gdańsku.
Istnieje metoda precyzyjnego monitorowania ptaków. To telemetria satelitarna. Oprócz kompletu obrączek,
ptak zostaje wyposażony w nadajnik
satelitarny. Nawet co kilka minut mogą
być przekazywane takie dane jak: data
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Rozmieszczenie wiadomości powrotnych uzyskanych z żurawi
obrączkowanych w centralnej Wielkopolsce w latach 2019-2021.

i godzina, współrzędne geograficzne, wysokość, prędkość, temperatura. Zebrane w ten sposób informacje zwiększają
wiedzę na temat gatunków, pozwalając
ustalić nieznane nauce fakty z ich życia poprawić ich ochronę. Minusem tej
metody są koszty - cena pojedynczego
urządzenia przekracza możliwości finansowe badaczy z Polish Crane Research
Group. Najpopularniejszy obecnie logger
(nadajnik satelitarny), wykorzystywany
w badaniu żurawi (Lego-Leg-Compact
- produkowany przez polską firmę Interrex-Rings) kosztuje 5266 zł netto /
6477,18 zł brutto. W skład tej kwoty
wchodzi koszt urządzenia (3999 zł netto
/ 4918,77 zł brutto), roczny abonament
obsługi (468 zł / 575,64 zł) a roczna gwarancja urządzenia – ewentualne zepsucie,
zniszczenie, śmierć zwierzęcia (799 zł
/ 982,77 zł).

Zostań fundatorem
loggera
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Zwracamy się o pomoc w zakupie
nadajników satelitarnych. W zamian za
pomoc w sfinansowaniu zakupu urządzeń, oferujemy umowę współpracy na
zasadach obopólnej korzyści. Warto pochwalić się zaangażowaniem w projekt
ekologiczny i wkładem w ochronę środowiska naturalnego. Decydując się na
uczestnictwo, można podawać na swojej stronie internetowej (stronie firmy)
otrzymywane na bieżąco informacje
o miejscu przebywania żurawia, monitorowanego przez zasponsorowane urządzenie. Bez
znaczenia, czy będzie on
się znajdował w okolicy
miejsca oznakowania,
czy na odległym o tysiące kilometrów zimowisku.
Możliwość śledzenia losów podopiecznego firmy
może spowodować wzrost
liczby osób odwiedzających jej stronę internetową (Potwierdzają to udane
projekty monitoringu bociana czarnego, wykonane
przez Lasy Państwowe).
Można będzie ogłosić
konkurs na imię dla
żurawia zaopatrzonego

w nadajnik i włączyć się w edukację
ekologiczną. Ponadto nazwa fundatora (firmy) zostanie podana przez Polish
Crane Research Group.
Zakupione urządzenie zostanie zainstalowane na młodym żurawiu w dobrej kondycji z terenu Wielkopolskiego
Parku Narodowego, na kilka dni przed
uzyskaniem lotności (aby zminimalizować możliwość przedwczesnej śmierci
w okresie pisklęcym), lub jeśli się uda,
na dorosłym, pierzącym się osobniku.
Kontakt z ptakami podczas instalacji
loggerów mają wyłącznie wykwalifikowani obrączkarze, posiadający wieloletnie
doświadczenie i zezwolenie Kierownika
Krajowej Centrali Obrączkowania Ptaków
w Gdańsku, wydawanego przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
Działania są prowadzone po zezwoleniu
Dyrektora Wielkopolskiego Parku

Narodowego na prowadzenie badań
naukowych i w pełnym porozumieniu
z WPN. W czasie obrączkowania i montażu urządzenia sporządzana jest dokumentacja fotograficzna i wideo, która
będzie mógł również wykorzystać fundator w celach proekologicznych. Po wypuszczeniu oznakowanego ptaka, będzie
on monitorowany przez 14 dni, celem
określenia jego stanu zdrowia i kondycji,
a także prawidłowości działania nadajnika. Później ptak będzie monitorowany
zdalnie 2 razy w tygodniu. Fundator uzyska dostęp do informacji uzyskiwanych
za pośrednictwem urządzenia z życia
ptaka: lokalizacja, przebyty dystans,
trasy migracji i miejsca zimowania,
ulubione żerowiska, noclegowiska, informacje z sezonu lęgowego.
Jesteśmy otwarci na propozycje.
Z chęcią spotkamy się z Państwem
w celu przedstawienia dodatkowych
informacji i szczegółów. Odpowiemy
na pytania i wątpliwości.
Błażej Nowak
Polish Crane Research Group
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przyroda

Leżąc w błotku
W piątek kolega Jacek odwiedził nową
ciekawą miejscówkę. Była to duża, podmokła łąka, na środku której utworzyło
się rozlewisko. Spacerując po tym terenie
napotkał kilka gatunków ptaków: czajki, gęgawy, bataliony, (nawet) dudka(!),
żurawie i patrolujące teren nad trzcinowiskami błotniaki.
Liczność tamtejszej fauny wyzwoliła
w nas jęki zachwytu (późniejsze zawianie
krzyża również wyzwalało jęki, ale nie
wpłynęło na pozytywną ocenę wyprawy). Stwierdziliśmy, że trzeba się tam
koniecznie wybrać na zdjęcia. Rozpoczęliśmy przygotowania. Nie wiem jak
przebiegły u kolegi, ale trochę czasu mi
zajęło odnalezienie w ciemnych kątach
garażu siatki maskującej, karimaty, śpiwora i stelażu do powieszenia siatki nie
używanych już dłuższy czas. By sfotografować ptaki w takim środowisku,
trzeba zamaskować się w taki sposób,
żeby wyglądać jak sterta skoszonej trawy.
Wiąże się to z koniecznością leżenia na
karimacie. Chcąc ukryć ruch i kształt
ludzkiego ciała dobrze jest przykryć się
siatką maskującą rozwieszoną na stelażu.
Na miejscu trzeba być o brzasku. Ranki
są o tej porze zimne, stąd niezbędnym
ekwipunkiem jest ciepły śpiwór, który
umożliwia utrzymanie ciepła przez kilka godzin. Gdy już to wszystko miałem
spakowane i gotowe nastawiłem budzik
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na 3:15 i poszedłem spać. Plan był taki, że
podjadę do kolegi i razem pojedziemy dalej. Rano budzi mnie telefon. Spoglądam
na wyświetlacz. Dzwoni kolega Jacek.
Jeszcze jestem nieprzytomny. Budzik nie
dzwonił i zastanawiam się co się stało,
desperacko próbując dowiedzieć się która
jest godzina. Była 4:30 i najwidoczniej
ustawiony alarm nie zadziałał. Kolega
z zaciekawieniem pyta się gdzie jestem,
bo chce już wyruszać. Ehhh… Obwieściłem mu swoje horyzontalne położenie
i poradziłem, by pojechał sam. Chwilę
jeszcze leżałem w łóżku rozmyślając co
zrobić. Tyle przygotowań nie może pójść
na marne. Z drugiej strony ciepłe łóżko
kusiło do pozostania w nim do bardziej
przyzwoitej pory. Ostatecznie podjąłem
męską decyzję i zmotywowałem siebie
do przybrania pozycji pionowej i wyruszenia w teren własnym samochodem.
[wersja żony: „ W środku nocy obudził
nas dźwięk telefonu i zaskoczony Jacek,
który dopytywał gdzie jest Michał. Michał
stwierdził krótko: „Jedź sam, ja nie jadę”,
rozmowa się skończyła, po czym nastała
długa chwila ciszy. Nastawiony budzik
nie zadzwonił. „No co Ty! Jedź!”. Wyskoczyłam jak petarda z łóżka. W kuchni
okazało się, że pomimo przygotowanej
patelni, czekającej na potencjalną jajecznicę, nie ma żadnych jajek. Trzeba
było je zorganizować od teściów i szybko

je przyniosłam. Dzielny fotograf w tym
czasie podjął wyzwania życiowe i cucił się
w łazience…Jajek nie zjadł. Wolał to, co
sam sobie przygotował. Ponieważ często
przy emocjach związanych z wyprawą
na foty, termos z kawą zostaje na stole
w domu, włożyłam go do plecaka.”]
Zjadłem szybkie śniadanie z grzanych
parówek i za chwilę byłem już w drodze.
Na miejsce dojechałem jeszcze przed
wschodem słońca. Z trudem zlokalizowałem położenie „sterty trawy”, zamieszkałej przez kolegę. Nie chcąc robić
zamieszania w jej pobliżu, udałem się
kawałek dalej. Rozłożyłem sprzęt i maskowanie. Wślizgnąłem się do miękkiego
śpiwora i czekałem na to co przyniesie
ranek. Wraz ze wschodem słońca zaczęły
zlatywać się gatunki ptaków, wymienione
przez kolegę Jacka. Najpierw pojawiły
się pojedyncze gęgawy, które pływały
po głębszych partiach rozlewiska. Przy
brzegu zaś chodziły czajki, co chwilę
podrywając się w powietrze i wypełniając okolicę swoimi wiosennymi trelami.
Zdziwiła mnie duża ilość błotniaków
łąkowych. Choć trzymały się na dystans
i latały nad dalej położonymi trzcinami to musiało ich tam być kilkanaście.
Przyleciało też na chwilę stado batalionów. Samce tych ptaków oszałamiająco
wyglądają w okresie godowym. Stroszą
wtedy swoje pióra i staczają gromadne
walki między sobą. Nie był to jednak
jeszcze ten czas i samce nie miały szaty
godowej. Wraz z nastaniem wschodu
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przyroda / turystyka
uratowały żurawie, który postanowiły że
przespacerują się przez środek łąki. Żurawie są na tyle duże, że nie musiały być
bardzo blisko, by można im było zrobić
fajne zdjęcia. Chwilę pobrodziły w wodzie
i schowały się w trzcinowisku. Nam zaś
zaczęły marznąć stopy i stwierdziliśmy,
że na dzisiaj koniec. Zwinęliśmy nasze
czatownie i umówiliśmy się na ponowną
zasiadkę za tydzień. Może tym razem
zwierzęta chętniej będą nam pozowały…(za to na pewno nastawię budzik).
Niemniej kilka ładnych kadrów udało
mi się tam wykonać. Zapraszam do ich
obejrzenia.

Tekst i zdjęcia: Teresa
i Michał Bartkowiak
słońca z trzcin zaczęły wychodzić gęgawy wyprowadzając swoje potomstwo
na żer. Za nimi hasały zające i sarny.
Gdyby nie wiatr i chłód krajobraz byłby
naprawdę sielankowy. Z każdą godziną
jednak, mimo grubego ubioru, ciepłego
śpiwora i kawy z termosu, chłód coraz
bardziej dawał nam się we znaki. Oboje

czuliśmy pewien niedosyt z uwagi na to,
że choć ptaków nie brakowało, to jednak
odległość w jakiej się pojawiały uniemożliwiała często zrobienie zdjęć. Stwierdziliśmy, że poleżymy jeszcze godzinkę
i zobaczymy, czy cierpliwość się opłaci.
Wytężaliśmy wzrok i czekaliśmy, aż coś
podpłynie bliżej… i nic. Sytuacje trochę

O drzewach
Buk, Dopiewo, Komorniki, Puszczykowo, Rokietnica i Suchy Las. Aż
sześć gmin powiatu poznańskiego ma
na swoich herbach wizerunek drzew lub
liści. Nic w tym dziwnego, skoro wiekowe drzewa to ważny element krajobrazu
regionu – zarówno dawniej, jak i dziś.

Owiane legendą
Nazwa miasta Buku wywodzi się
od okazałego drzewa, pod którym po
udanym polowaniu zasnął snem wiecznym książę Mieszko I. Z innym władcą
kojarzy się dąb Bartek w Owińskach,
zasadzony przez rycerza o tym imieniu
na rozkaz Władysława Jagiełły. Ponoć

drzewo podziwiał później sam Napoleon,
któremu zawdzięcza swe imię lipa niedaleko Osowej Góry. Ze sławną postacią
związana jest też martwa sosna przy
Alei Filozofów. Niegdyś siadywał pod
nią sam Zygmunt Krasiński, czytając
tam listy od ukochanej. Z Wierzenicy
blisko na ścieżkę Kraina Modrej Przygody, do osady Odrzykożuch. Ciekawe,
komu uda się odnaleźć łupy zbójców
zakopane tam pod okazałym dębem?
Wśród dendrologicznych ciekawostek
wyróżnia się rezerwat Klasztorne Modrzewie koło Dąbrówki Kościelnej. Tamtejsze 200-letnie modrzewie wyrosły
ponoć z nasion przywiezionych przez

Dęby Rogalińskie (fot. Piotr Łysakowski)
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Michał Bartkowiak od grudnia
2015 r. publikuje zdjęcia przyrodnicze na Facebooku – na profilu „Dzika
Strona Gminy Dopiewo”. Prowadzi
też stronę: miodybartkowiaka.pl

cystersów z Wągrowca z klasztoru na
Świętym Krzyżu. Niezwykłym miejscem
jest też Polana Zabytkowego Dębu niedaleko Kobylnicy. Tam, gdzie dziś stoi
pamiątkowy kamień, ćwiczyli niegdyś
skauci, a wcześniej wisiał cudowny obraz
Matki Boskiej.

Rogalińska dąbrowa
Najsłynniejsze drzewa regionu to
oczywiście sędziwe dęby Lech, Czech
i Rus. Ten ostatni, 800-letni najstarszy okaz w Polsce został sklonowany
i w efekcie w Rogalinie zasadzono jego
młodszego „brata”. Na terenie całego
Rogalińskiego Parku Krajobrazowego
doliczono się ponad 1400 pomnikowych
dębów. Malownicze drzewa znalazły się
na płótnach Michała Wywiórskiego w Ga-

Martwa sosna w Alei Filozofów w Wierzenicy (fot. Piotr Basiński)
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Dąb Bartek w Owińskach (fot. www.wielkopolskaciekawie.pl)

Las żywotników w Puszczy Zielonce (fot. Michał Tobis)

Łęgi Rogalińskie (fot. Artur Golis)

lerii Obrazów w Rogalinie. Przyciągają też
fotografów, którzy szczególnie upodobali
sobie dąb zwany Orłem, ale fotografują
też kapliczkę wewnątrz wielkiego, pustego
pnia koło Rogalina. Sędziwe olbrzymy
można oglądać na trasach nowych szlaków pielgrzymkowych – Rogalińskich
Dróg Ducha Świętego – oraz w ramach
gry TRInO Szlakiem majestatycznych
dębów.

Rekordziści
Założone przez Tytusa Działyńskiego
Arboretum Kórnickie to najstarsza i największa tego typu placówka w Polsce.
Obiekt można zwiedzać, korzystając
z aplikacji, gier turystycznych (quest,
TRInO, Odkrywca Zdobywca) albo
ścieżki Drzewa świata. W arboretum
rośnie najokazalszy w Polsce cypryśnik
błotny oraz najgrubsze buk i wiąz w powiecie poznańskim. Do tej listy można
dopisać rekordowe okazy kasztanowca,
tulipanowca i platana w parku przy Pałacu Jankowice, od niedawna opisane
na dendrologicznych tablicach. Listę
rekordzistów uzupełnia cis o pięciu
pniach w Murowanej Goślinie oraz
okazały modrzew na terenie Muzeum
Przyrodniczo-Łowieckiego w Uzarzewie. Tamtejsze drzewa można poznać
na trasie questu-gry terenowej.
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Zabytkowe
aleje
Efektowną aleję w Obornikach
tworzą
piękne
okazy igliczni trójcierniowej. Ozdobą
Parku Orientacji
Przestrzennej
w Owińskach jest
pomnikowa aleja
grabowa. Po druSosny nad Wartą w Puszczykowie (fot. Anna Polaszczyk)
giej stronie Warty
ścieżka biegowa Łysy Młyn przebiega skie – żywe skamieniałości. Na terenie
obok grupy wiekowych Dębów Maria- gminy Śrem drzewa pomnikowe noszą
nowskich. Inna ścieżka, przez Dolinę własne imiona, jak Kartograf, Łężek czy
Kończaka pozwala dotrzeć do Stobnickich Synergia. Olsze i jesiony przy promenaBabek, czyli… okazałych sosen. Wśród dzie nadwarciańskiej w Śremie nazwano
sosen wyróżniają się okazy o efektownie od najpopularniejszych imion w gmipowyginanych korzeniach, rosnące nad nie. Najgrubszym z drzew w okolicy jest
Wartą w Puszczykowie i nad Jeziorem rosnący na Łęgach Mechlińskich Dąb
Miejskim w Puszczy Zielonce. Na terenie Śremiak.
tego kompleksu ciekawych drzew nie brakuje. Rowerzyści na trakcie bednarskim Drzewa w roli głównej
mijają aleję dorodnych kasztanowców,
Typy lasów, tworzące je drzewa
a w rejonie Tuczna rośnie las żywotni- i owady żyjące w drewnie można poznać
ków – efekt eksperymentu niemieckich w Muzeum Przyrodniczym Wielkopolleśników. Drzewa Arboretum Leśnego skiego Parku Narodowego. Na wystawie
w Zielonce najlepiej poznawać na trasie w Jeziorach uwagę zwraca pień olbrzynowego questu W sercu Puszczy. Szcze- miego dębu. Spojrzenie na żywe drzewa,
gólnie wyróżniają się metasekwoje chiń- ale z nieco innej perspektywy zapewnia
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kuchnia
Podniebna Eko-Wioska w DELI Parku
na obrzeżach parku. Tematem wiodącym
ekspozycji Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Łysy Młyn jest z kolei martwe
drewno i zasiedlające je organizmy –
od najrozmaitszych owadów po grzyby.

Drzewa w roli głównej występują też
w Lesie Nowożeńców i Drzew Okolicznościowych, gdzie można posadzić dąb,
by uczcić szczególną okazję w zupełnie
nietuzinkowy sposób.

Majówki i grillowanie
Niemal każdy z nas z niecierpliwością czekał aż nadejdzie wiosna,
a chwilę później wymarzone majówki . Jest to czas odpoczynku,
imprez, wycieczek.
Od lat, wiele osób spotykało się
zawsze popołudniami majowymi przy
domach z sąsiadami, by przy smakołykach kulinarnych i dobrym napitku,
zapomnieć o codziennym dniu pracy.
Często śpiewano na tych spotkaniach
pieśni patriotyczne i biesiadne. Na takowych majówkach, urządzano sobie
także zawody sportowe, grając w piłkę
lub jeżdżąc na rowerze. Z pewnością maj,
miesiąc rozkwitającej bujnie przyrody,
budził i budzi specyficzną wrażliwość
i zachęca do korzystania z uroków natury.
Kulminacją majowych zabaw wiejskich
były Zielone świątki. Tego dnia, na centralnym placu wsi stawiano ukwiecony,
zielony słup. Słupy te ozdabiano girlandami, kwiatami, wstążkami i uczestniczyli w tym wszyscy mieszkańcy wsi.
Nazywano je majami lub wiuchami.
Na wioskach urządzano zabawy na
głównych placach (w Dąbrówce taki plac
był przy topolkach, a potem miedzy sklepem a stawkiem – starsi ludzie jeszcze
to pamiętają…Przyjeżdżali wszyscy
z okolicznych wiosek, orkiestra stała na
przyczepie i grali do białego rana. Słup
najczęściej prosty, wysoki, a co najważniejsze jak najdokładniej odarty z kory
pal sosnowy. Na jego czubku umieszczano
fant: butelkę wódki, buty, pas, czy pęto
kiełbasy ufundowane przez sołtysa lub
bogatego gospodarza. O fant zabiegali
kawalerowie - ten, który wspiął się na
słup najszybciej zabierał nagrodę. Nagradzany był także gromkimi brawami obserwatorów i prawem do pierwszeństwa
w tańcach z wybranymi dziewczętami.
Nic dziwnego, że tak atrakcyjna nagroda
nęciła, doprowadzając czasem do nieuczciwego eliminowania konkurencji
- słup smarowano oliwą lub mydłem,
aby kolejnemu zawodnikowi utrudnić
wspinaczkę.
Istotą majówek była atrakcyjna lokalizacja w plenerze, a przede wszystkim
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rozpalone ognisko, a wokoło niego tańce i warzona strawa, pieczona kiełbasa,
ogórki kiszone lub wielki kocioł zupy
i drożdżowe placki.
Obecnie maj to przede wszystkim
miesiąc poświęcony na działkowe grillowanie. Posiadanie własnego ogrodu
nobilituje właściciela, a przeniesienie
spotkania z domu na działkę pozwala
na zwiększenie liczby gości.
Grillowanie spopularyzowały morskie wyprawy z czasów wielkich odkryć
geograficznych – na statku grill był
jedynym sposobem przyrządzania gorących potraw. Podobno sam Kolumb
zasmakował w grillowanych rybach i indykach, które podano mu po przybyciu
do Nowego Świata.
Korzenie grillowania w Polsce. Trudno powiedzieć kto przywiózł pierwszego
grilla do naszego kraju, ale badacze tego
zjawiska zgodnie przyznają, że największy rozkwit grillowania przypadł na lata
80. Lekka poprawa sytuacji ekonomicznej
i coraz większy napływ nowinek ze świata
zachodniego spowodowały, że kuliste,
prymitywne grille zaczęły wyrastać na
ogródkach działkowych jak grzyby po
deszczu. Szybko zastąpiły popularne
dotychczas ogniska, stając się głównym
sposobem spędzania wolnego czasu dla
większości polskich rodzin. W grillowym
menu królowały wtedy tradycyjne kiełbaski, karkówka i legendarna kaszanka. Wszystko w towarzystwie napojów
w kolorze złocistego słońca!
Grillowanie jest tak popularne, że to
zjawisko nazywa się sportem narodowym
Polaków. Największym atutem takiego
sposobu spędzania wolnego czasu jest
możliwość bycia razem z rodziną, sąsiadami, przyjaciółmi…Ważny dla nas
jest również aspekt przebywania na
świeżym powietrzu. I kulinarne popisy
gospodarzy spotkania.
Najpopularniejszym dniem na urządzanie grilla jest sobota, a daniem, które
uwielbiamy najbardziej jest klasyczna
kiełbaska. Mimo to, nasze grillowe menu
wciąż się powiększa. Lubimy jadać marynowane mięsa i steki, sałatki ze świeżych

Piotr Basiński
Poznańska Lokalna
Organizacja Turystyczna

warzyw, a coraz częściej również ryby, czy
nawet owoce morza! Jedną z głównych
zalet grillowania potraw jest to, że nie
wymaga ono dodatku tłuszczu – dzięki
temu przygotowane w sposób mięsa są
zdecydowanie mniej kaloryczne niż mięsa smażone i panierowane. Za sprawą
tłuszczu naturalnie zawartego w mięsie
potrawy grillowane będą także bardziej
soczyste i smaczniejsze. Natomiast nie
dopuszczamy do zwęglania grilowanych
produktów, bo są szkodliwe i niesmaczne. Dodatkiem wskazanym są świeże
warzywa, zasobne w witaminy, np. w postaci sałatek z dodatkiem oliwy z oliwek.
Warzywa również można grillować, cukinie, szparagi zielone, paprykę, młode
marchewki, itp. Pamiętamy o różnych
sosach podanych na zimno, które urozmaicą smak przygotowywanych potraw
np. sos czosnkowy, sos tzatzikii, sosy
serowe lub owocowe salsy.

Weekendowe szaszłyki
Składniki
4 pojedyncze piersi z kurczaka,
sól morska drobnoziarnista,
8 plasterków szynki parmeńskiej,
pęczek bazylii,
1 mały słoiczek tapenady pomidorowej (pesto z suszonych pomidorów)
lub 4 kawałki suszonych pomidorów
zmiksowane z częścią zalewy olejowej
ze słoiczka - powinniśmy otrzymać
około 3 łyżki gęstego smarowidła,
6 łyżek oliwy extra vergine.
Przygotowanie
Piersi kurczaka umyć, osuszyć i oczyścić z włókien i oprószyć solą morską.
Następnie rozłożyć ją na desce i przykryć
przeźroczystą folią. Roztłuc na cieńsze
filety, mniej więcej tej samej grubości.
Zdjąć folię i posmarować mięso tapenadą (smarowidłem z suszonych pomidorów), po czym położyć plasterki szynki
parmeńskiej (po dwa na jednej piersi),
ułożyć listki bazylii. Filety zwinąć w roladki, przyciąć i odłożyć nierówne końce,
resztę pokroić w poprzek na około 2 cm
kawałki. Nakłuć je szpikulce i ułożyć
na tackach grillowych do pieczenia. Za
pomocą pędzelka posmarować szaszły-

23

kuchnia
ki oliwą. Włożyć na ruszt grilla i piec
przez ok. 15 minut  obracając szaszłyki
Można posypać świeżym tymiankiem.
Jako dodatek ugotować ryż lub kaszę
i przystawkę - salsę owocową.

Kupujemy plastrowany wędzony
boczek i układamy po kilka plastrów
boczku na ruszcie grillowym dokładnie je
rozkładając. Gdy się skurczą i zrumienią
z jednej strony, przekładam je na drugi. Wykładamy na blaszkę wyściełaną
ręcznikami kuchennymi i pozwalam
im wystygnąć. Będą mega chrupkie.
Podajemy je z różnymi sosami lub do
zup, np. chłodników.

Polędwica grillowana
Składniki
1 duża polędwiczka wieprzowa (500 g),
sól morska,
świeżo zmielony czarny pieprz,
2 łyżki oliwy.
Przygotowanie:
Polędwiczkę doprawić solą i pieprzem, wysmarować oliwą, odłożyć do
zamarynowania na ok. godzinę lub na
całą noc w lodówce. Można też od razu
grillować. Ale marynowane są lepsze.
Polędwiczkę ułożyć na rozgrzanym grillu
lub patelni grillowej i grillować / obsmażać z każdej strony przez około 2 minuty
(w sumie około 10 minut). Następnie
zawinąć polędwiczkę w folię aluminiową
i położyć na grillu na kolejne 10 minut
obracając dwukrotnie. Dokładny czas
grillowania zależy od wielkości polędwicy i mocy grilla (gazowy, elektryczny
czy naturalny).Otworzyć polędwiczkę
i odłożyć na 4 - 5 minut aby odpoczęła.
Zlać sok z folii i wykorzystać go do sosu.
Polędwiczkę pokroić i podawać z sosem
oraz innymi dodatkami. Jeżeli jest to
danie główne to podać z ziemniakami
pieczonymi w folii, wówczas pół godziny
prędzej wkładamy je na grilla, mogą być
też bataty, są przepyszne posypane krystaliczną sola z ziołami. Można zamienić
sos na sos czosnkowy. Pychotka!

Karkówka po cygańsku
Składniki
600 g karkówki,
1 ząbek czosnku,
4 łyżki oliwy,
2 łyżki przyprawy do karkówki,
szczypta chili,
2 cebule,
2 łyżki keczupu.
Przygotowanie:
Opłucz mięso, osusz i pokrój w 1 cm
grubości plastry i lekko przez folię rozbij na desce. Obierz czosnek, przeciśnij
przez praskę. Wymieszaj plastry mięsa
z czosnkiem, oliwą, keczupem, przyprawą do karkówki i chili .Włóż do miski
i odstaw na 2-3 godziny (ja odstawiam
na noc). Grilluj na tackach, obkładając
po wierzchu cebulą. Smażymy na silnym
ogniu często obracając aby się nie spaliła.
Podawać z sałatką z młodych nowalijek.
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Sos
musztardowo-miodowy
Składniki
3 łyżki musztardy,
2 łyżki miodu płynnego,
0,5 szklanki przegotowanej wody,
1 łyżka oliwy z oliwek
Przygotowanie:
składniki wymieszać w shakerze
lub w słoiku - tak, aby oliwa nie rozwarstwiała się od reszty. Jeżeli zajdzie
taka potrzeba dodać szczyptę soli.
Ten sos najlepiej pasuje do: kurczaka,
polędwicy i „boczkowych chipsów”.

Chipsy z wędzonego
boczku

Grillowanie banany
z czekoladą
Składniki
świeże banany,
tabliczka czekolady mlecznej.
Przygotowanie:
Świeże banany umyć gorącą wodą
i osuszyć. Nacinamy wzdłuż skórę
i miąższ banana na głębokości ok. 0,5
cm, tak aby cięcie nie przepołowiło
owoców. Stworzone w ten sposób kieszonki napełniamy kostkami mlecznej
czekolady, jedna obok drugiej. Nadziane czekoladą banany umieszczamy na
rozgrzanym ruszcie, tak oby rozcięcie
było do góry, przykryć srebrną folią,
zakładając ok. 20-minutowy czas pieczenia. Banany powinny być w środku
miękkie a czekolada płynna. Można
podać z gałką lodową.

Smacznego!
Barbara „Barbalena” Plewińska
Fot. Arch. B. Plewińskiej
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poezja

Między wierszami
Tęczowy budzik

Mater Dolorosa

gdzie bezkarnie
panoszy się chrzęst
rozgniatanych puszek.

Cierpiałaś pod krzyżem,
krwawiło serce matczyne.
Dusza okryła się
szatą nadzianą na cierń.

W zbliżające się święta,
śniegowy zająć u drzwi,
gości powita
bukietem żonkili.

A ja Cię proszę,
obejmij nas wszystkich.
Pozwól jeszcze urastać
i trwać przy Tobie.
Anielskie skrzydła,
jeszcze nie dojrzały do lotu.

8 IV 2022

Pod niebem czystym
od bomb

Matkom z rynienek oczu
niech łzy szczęściem spływają,
a dzieci pełne Zdrowasiek
niech nadal kochają
bez granic.
Matko!!!
5 III 2021

Wiosenka
Przyszła przed czasem,
rozochociła
i jakby na złość,
krok zawróciła.
Śnieży i wieje,
gwiżdże i dmucha,
pada i pada,
znikła więc susza.
Kwiecień mi grabie
wytrącił z ręki
i szuflę wcisnął,
co by odśnieżyć.
Wąż ogrodowy
napęczniał lodem,
nie zdołał wić się,
niczym zaskrońce.
Kwiecień niecnota
aurę pomylił,
z chmur sypnął stadem
białych motyli.
Udało mu się
wszystkich zmylić.
Zrobił nam kawał
w prima aprilis.

Podlewane
z labiryntu
strumyków istnienia,
wzniosą gałęzie ku nadziei.

Po Błogosławieństwie,
bez względu na aurę,
jak to zwykle bywa,
„jedna baba, drugiej babie”.

Pod czystym od bomb niebem,
wolni od strachu i agresora,
Ukraińcom
wybarwią się pąsy zwycięstwa.

Dbają o to,
żeby kolejnego tygodnia,
paść na kolana i przez kratki,
wyszeptać
wciąż tę samą formułkę.

Wtedy na ziemi
skąpanej krwią
ziszczą się słowa ludowej pieśni,

Więcej grzechów nie pamiętam.

„Червона калина”
(Czerwona kalina)

Senny zwiastun

Wiosenne powroty

Kiedy wieczór wymości ciemność,
cienie spadają na dno nocy.

5 IV 2022

Wyrwana
z ramion Morfeusza,
zlana zimnym potem,
uchyliła okno.
Siny szmer poranka
nie wróżył nic dobrego.

Dla skrzydlatych gości,
błękitny ocean nieba
otwarł autostrady korytarzy.

Coraz później
milknie dzień.

kwiecień 2022

Senne, przykościelne dzwony,
nie zdążyły jeszcze rozbudzić serc
wzywających na poranną mszę
i spotkanie się
pleciug z pierwszych ławek.

8 IV 2022

Kwiecień plecień

Obiecała sobie,
że w niedzielę
nadrobi nieprzespane noce,
a tu pobudka,
jakby autobus miał odjechać.

Na gruzowiskach,
pod ciężarem zniszczeń
i istnień straconych,
pochyliły się krzewy ku ziemi.

Chwała Bohaterom,
Chwała Ukrainie.

1 IV 2022

Bez względu na aurę
zmartwychwstają
zaułki i parki,

Zaledwie co spłowiała
atramentowa czerń nocy,
a on napuszył
tęczową paletę barw na ogonie
I drze się, że dudni w uszach.

Szeleszczą pióra
nastawionych lotek.
Klucząc, krzyczą
z uciechy powrotu.
Wiatr
omiata upudrowane
przydrożnym kurzem gałęzie,
o spalinach nawet nie wspomnę.

Oby sen,
który całą noc nią tarmosił,
nie ziścił się na jawie.
Tylko nie to, - pomyślała.
Zapatrzoną
w aromatyczny obłok kawy,
przestraszył
ostry dzwonek do drzwi.
Nie otworzyła.

3 IV 2022

Rozplata witki wierzb,
żeby mogły popłakiwać
w kolejce po zielone.

Jelenie
7 IV 2022

Wydawało mi się,
jakbym była w bezruchu,
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poezja

tylko drzewa jedno za drugim
mknęły jak zwariowane.
Nie wiem, ile było na liczniku,
bałam się spojrzeć.
Z pewnością dużo ponad,
gdyż z gruntu olewa przepisy.
Nagle szarpnięcie
i buki
dębem stanęły.

Dzięki przychylności
uchylonych drzwi balkonowych,
śpiew opierzonych latawców
wpada do kuchni.
Zupy z tego nie nagotuje,
ale posłuchać lubię.
Lubi aż do zachwytu,
aż do szybszego bicia serca.
Kolejne nie tak,
chowa do szkatuły zmartwień,
która z dnia na dzień pęcznieje.

Dzięki Bogu
zdążył.
Trzeba przyznać,
refleks to on ma.

Kiedy kolejne dni
zatrzaskują za sobą wrota,
rozpoczynają się nocne koncerty.

Już nie jeden raz
udało mu się
wybrnąć z sytuacji
podbramkowej.
Na odcinku
przy rozdartym borze nie było zebry,
a one jakby nigdy nic,
w podskokach na drugą stronę.
Doliczyłam do czternastu,
potem straciłam rachubę.
Pięćdziesiąt, może siedemdziesiąt
metrów od drogi stanęły,
odwróciły głowy,
żeby powdzięczyć się
przepięknym porożem
i zobaczyć jelenia,
który dał im pierwszeństwo.
Przez nieprzewidziany postój
dogoniło nas stado chmur.
Na widok dorodnych rogaczy
popękało z zazdrości.
W blasku słońca
zalśniły dziką wolnością.
29 III 2022

Kolejne nie tak
Czupryny drzew
wdziewają na siebie kolor nadziei,
patrząc na świat
ciekawskimi oczami
rozśpiewanego ptactwa.
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Stara i młoda bieda

Arie kotów
napęczniałych chucią,
skutecznie przeganiają Morfeusza,
który próbuje
zafastrygować jej powieki.
Spacer w sukni
z księżycowego blasku,
nie zatuszuje tego,
o czym chciałaby zapomnieć.
22 III 2022

Po męczącej podróży
W posiwiałe brzozy
wstąpiło nowe życie.
Drzewa stroją się,
fastrygując frędzle do koron.
Nad kapturami drzew
furkoczą klucze
jeden, drugi
I jeszcze więcej.

Pośrodku parku,
wokół stawu,
gdzie łabędzie uwiły gniazdo,
z bliźniaczym wózkiem
spaceruje stara bieda,
klepiąc entą z kolei zdrowaśkę.
Z zadartą głową
i ręką wzniesioną ku górze,
pokazuje wnuczętom
piękno fruwającej fauny.
Maluchy jeszcze nie rozumieją,
ale robią kosi, kosi.
Młodej biedzie nie matkowanie,
a coś innego świta.
8 IV 2022

Prima aprilis
Wierszyk dla dzieci
Pierwszy dzień kwietnia to taka data,
w mówieniu prawdy można folgować.
Byle ze smakiem, bo tak się składa,
że te kłamstewka trzeba sprostować.
Żarty dla hecy, słowne psikusy,
a to, że plama, portki dziurawe,
że pies zamiauczał, kot skulił uszy,
gdy ktoś uwierzy, mamy zabawę.
Jeden dzień w roku, właśnie od tego,
zwie on się prosto – PRIMA APRILIS.
Wtedy żartuje jeden z drugiego,
bądź więc uważny, bo się pomylisz.
30 III 2016
Autorka wierszy: Aldona Latosik
Kontakt z autorką:
aldona51@poczta.fm

Rysując grafiki
na kartkach obłoków,
szukają pomyślnego wiatru.
Lecąc, przeglądają się
w lustrach oceanu,
jezior i kałuż.
Nareszcie w domu.
9 IV 2022
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Alle Palma!
W okresie przedświątecznym dzieci z naszej gminy miały okazję wzięcia
udziału w konkursie wielkanocnym „Alle
Palma” zorganizowanym przez GBPiCK
w Dopiewie. Zadaniem uczestników
konkursu było wykonanie najciekawszej, oryginalnej palmy wielkanocnej.
Popularyzowanie oraz kultywowanie
tradycji i zwyczajów wielkanocnych
związanych z Niedzielą Palmową oraz
Wielkanocą a także pogłębienie wiedzy
na temat symboliki i znaczenia palmy
w obrzędowości ludowej to główny cel
tego konkursu. Niewątpliwie taka forma
konkursu była także okazją do zaprezentowania przez mieszkańców Gminy
Dopiewo własnych pomysłów i technik
wykonania palm wielkanocnych oraz
form jej zdobienia. Otrzymano w sumie
13 prac konkursowych.
I miejsce w kat. 5-8 lat zajęła Julia
Jóźwiak. Wyróżnienie otrzymali Filip
Jagodziński i Felicjan Nawrot. I miejsce
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w kat. 9-11 lat zajął Krzysztof Bartkowski. I miejsce w kat. Grupy Przedszkolne
otrzymała Grupa Misie z przedszkola
Mądra Sowa w Konarzewie. Nie było
zgłoszeń w kat. 12-15 lat.
Wszystkim serdecznie gratulujemy.
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Ten misjonarz nadal inspiruje
Skromna uroczystość, związana
z osobą i działalnością o. M. Żelazka
- znanego misjonarza i opiekuna trędowatych w Indiach odbyła się w ostatnią niedzielę kwietnia (24.04.2022 r.).
W programie spotkania była msza św.
w kaplicy w Dąbrówce - z prośbą o łaskę
beatyfikacji o. Żelazka i dr Błeńskiej.
Następnie, pod obeliskiem w Palędziu,
odbyła się modlitwa Koronka do Miłosierdzia Bożego, miało miejsce złożenie
kwiatów, a na zakończenie uczestnicy
zaśpiewali kilka pieśni wielkanocnych.
To spotkanie przy głazie w Palędziu odbywało się z okazji 16 rocznicy śmierci o.
Mariana (30 kwietnia 2006 r.), oraz 77
rocznicy wyzwolenia z obozu w Dachau
(29 kwietnia 1945 r.), gdzie był więziony
przez 5 lat okupacji.
Rozpoczynając naszą uroczystość
nawiązałam do Niedzieli Miłosierdzia,
która przypadała w tym dniu i odniosłam
się do posługi o. Żelazka w Indiach jako
wzorca miłosierdzia chrześcijańskiego.
O tym kapłanie można dużo mówić
i pisać, ale nigdy nie można pominąć
Jego pokory, łagodności, skromności
i wielkiej dobroci, którą promieniował,

którą wnosił swoją osobą gdziekolwiek
był i cokolwiek robił. To misjonarz miłosierdzia w czystej i ewangelicznej postaci!
Jego osobowość nadal nas gromadzi,
nadal inspiruje i wskazuje nam drogę
do właściwego pojmowania miłości Boga
i drugiego człowieka.

Serdecznie pozdrawiamy wszystkich
sympatyków i czytelników.
W imieniu Towarzystwa Przyjaciół
o. M. Żelazka w Palędziu
Aldona Muszak

Siwki
Obrzędy ludowe na wsiach Powiatu
Poznańskiego nie zanikają. W Wielkanoc
w Więckowicach chodzą Siwki. Młodzi
mieszkańcy przebrani za konie, kominiarzy, dziada, babę, poganiacza i słomianego.
*Siwki (siwek) – tradycyjny pochód
przebierańców, który odbywa się w okolicach Świąt Wielkanocnych, najczęściej w Niedzielę Wielkanocną, ale też
w Poniedziałek Wielkanocny.
MJ, fot A.Kwasinik

Siwki Więckowice
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„Zającowa” wizyta na króliczej fermie

Dzień spędzony w króliczym gospodarstwie dostarcza niezapomnianych
przeżyć. Zwłaszcza, gdy się jest przedszkolakiem. Można zobaczyć na żywo
króliki w ilości trudnej do zliczenia,
bo Pan Rafał ma ich 120. Można je pogłaskać, powąchać, a nawet przytulić.
Lekcja ze zwierzęciem dostarcza dzieciom niezapomnianych wrażeń i jest
pouczająca. Ma działanie terapeutyczne. Trudno ją zastąpić czymś, co byłoby
równie atrakcyjne.
- Przyjmuję dużo wycieczek. Kontakt ze zwierzętami sprawia dzieciom
frajdę. Ja mam czas, dlatego chętnie
przyjmuję wycieczki ze szkół i przedszkoli. Najlepiej, gdy grupa liczy 15-20
osób - mów Pan Rafał.

Gospodarstwo znajduje się w Dopiewcu przy ul. Jesionowej. Ma 40-letnią
tradycję. Królik żyje 5 lat, więc zwierzęta
te obecne są w tym miejscu od przynajmniej 8 pokoleń. Niektórzy mieszkańcy
gospodarstwa przyjechali tu z Austrii
czy Słowacji.
Dojrzały królik rasy dużej waży
do 8 kilogramów. Okaz olbrzyma belgijskiego może osiągnąć nawet 10 kg
i mieć 25-centymetrowe uszy. Osobniki
ras średnich ważą zwykle od 3,5 do 5,5
kg. Króliki dożywają z reguły do 5 lat
i w ciągu swojego życia mnożą się jak…
króliki. Samce najbardziej żywotne są
w wieku 3,5-4 lat, ale dojrzałość płciową
osiągają w wieku 4-8 miesięcy. Podczas
jednego miotu na świat przychodzi ok.
6-8 młodych, ale rekordzistki mają ich
aż 12. Młode króliki piją mleko matki
i przebywają z nią w klatce do 4 miesiąca
życia. Dorosłe króliki należy karmić dwa
razy dziennie, rano i wieczorem. Jedzą
siano, trawę, marchew i paszę. Praca przy
zwierzętach to miłe ale czasochłonne
zajęcie. Króliki wymagają cotygodniowego sprzątania w klatkach.
BS, AM, fot. Beata Spychała
i Michał Juskowiak

Mazurki jak jaja
Uczestnicy Akademii Młodego Kucharza upiekli przed świętami pyszne
mazurki w kształcie wielkanocnych jaj.
Znalazły one zasłużone miejsce w koszykach ze święconką i na świątecznych
stołach.
Fot. GBPiCK

kwiecień 2022
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Promyk Świąt
Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej
Stowarzyszenia na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych „Promyk” spotkali
się w środę 13 kwietnia
w gronie przyjaciół na
tradycyjnym Śniadaniu
Wielkanocnym. Centrum
Rehabilitacyjno – Kulturalne w Konarzewie
wypełnili podopieczni,
opiekunowie, terapeuci,
samorządowcy i przedstawiciele różnych instytucji współpracujących.
Wszyscy oni zasiedli
do pięknie udekorowanych stołów, porozstawianych na parkiecie
sali koncertowej. Zapachów wielkanocnych
potraw, które unosiły się
nad stołami, nie sposób
było zlekceważyć. Zanim rozpoczęły się rozmowy przy jajku, białej

kiełbasie, sałatce warzywnej i serniku,
życzenia biesiadnikom złożył Bogdan
Maćkowiak, prezes Stowarzyszenia
„Promyk” oraz – w imieniu samorządowców - Tomasz Łubiński, Wicestarosta
Poznański. Oprócz Pawła Przepióry –
Wójta Dopiewa i Leszka Nowaczyka Przewodniczącego Rady Gminy Dopiewo,
śniadaniem wielkanocnym, przygotowanym przez społeczność Stowarzyszenia
„Promyk”, raczyli się m.in. Jan Broda
– Wójt Komornik, Paweł Adam – Burmistrz Buku i Włodzimierz Pinczak –
Burmistrz Stęszewa. Potrawy poświęcił
proboszcz parafii w Konarzewie – ks.
Adam Sczaniecki, który również złożył
życzenia zebranym, w imieniu własnym
i ks. kan. Romana Janeckiego.
Jak co roku ze sceny popłynęło wiele „promyków”. Podopieczni WTZ-ów
Stowarzyszenia „Promyk” w Konarzewie
i Otuszu zaprezentowali refleksyjny program artystyczny, na który złożyły się
przedstawienie i piosenki. Widowisko
odwoływało się do religii, ale i wartości
uniwersalnych. W jego finale uczestnicy
zamanifestowali, unosząc niebiesko –
żółte serca w górę, solidarność z Ukrainą rujnowaną przez Rosjan. Czym jest
człowieczeństwo? Dlaczego ludzkie ręce
raz niosą pomoc i ciepło, a innym razem
krzywdę, cierpienie i śmierć? Wszyscy
życzyli sobie nawzajem zdrowych świąt
i pokoju na świecie.
Tekst i fot. A. Mendrala
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biblioteka

Atrakcyjny „Tydzień Bibliotek”
9-13 maja

Kontakt z Biblioteką
Biblioteka w Dopiewie:
ul. Konarzewska 12,
62-070 Dopiewo
tel. 61 8148 223 w. 14
mail: biuro@bibldop.pl
Godziny otwarcia:
Poniedziałek 10:00-18:00
Wtorek 10:00-18:00
Środa 8:00-15:00
Czwartek 10:00-18:00
Piątek 8:00-15:00

Filia w Dąbrówce:
Zapraszamy do świętowania razem
z Gminną Biblioteką Publiczną i Centrum Kultury w Ogólnopolskim Tygodniu
Bibliotek: 9-13 maja. Hasło tegorocznej
edycji: „Biblioteka – świat w jednym
miejscu”.
Przez tydzień, w bibliotekach w całej
Polsce będą odbywać się różnego rodzaju
tematyczne akcje związane z czytelnictwem, ale i nie tylko. Odwiedzając nasze
biblioteki (główną siedzibę w Dopiewie
i filie terenowe - w Dąbrówce, Konarzewie, Skórzewie) dowiecie się czegoś
ciekawego o Azji, Europie, obu Amerykach, Australii, a nawet Antarktydzie. Nie
zabraknie wystaw, zabaw z nagrodami
czy warsztatów.

Koncert
Podsumowaniem obchodów będzie
koncert zespołu „LOS BOMBEROS” grającego muzykę flamenco i latino.
Zabawa towarzysząca z upominkami
dla każdego czytelnika
Zachęcamy do mini-rajdu po bibliotekach (Dopiewo, Dąbrówka, Konarzewo,
Skórzewo). Zabawa polega na wykonaniu
prostego zadania i otrzymania pieczątki na specjalnej mapce potwierdzającej
Waszą obecność. Komplet pieczątek skutkuje zdobyciem zestawu upominkowego
i odebrania go w dowolnej bibliotece.

Cały plan obchodów
tygodnia bibliotek
Biblioteka w Dopiewie (ul. Konarzewska 12)
9-13 maja – wystawa książek poświęcona
Europie i Antaktydzie
9-13 maja – „Balonowy świat w bibliotece” – niespodzianka dla młodych
czytelników
9-13 maja – Poczuj się jak Eskimos.
Igloo pośród książek i karmienie
pingwinów
Filia w Skórzewie (ul. ks. Kozierowskiego 1)
9-13 maja- wystawa książek poświęcona
Ameryce Północnej i Południowej
9-13 maja Wystawa obrazów uczest-
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ników zajęć Rysunku i Malarstwa
nt. „Biblioteka – świat w jednym
miejscu”
9 maja o godz. 18.00 podczas spotkania
Dyskusyjnego Klubu Książki odbędzie
się debata nt.” Biblioteka w literaturze. Literatura o bibliotece.” w oparciu
o traktat Umberto Eco „O bibliotece.”

Wstęp dla wszystkich
Filia w Dąbrówce (ul. Malinowa 41)
9-27 maja: „Diamentowy świat ”9-27 maja „Diamentowy świat ”- wystawa obrazów wykonanych haftem diamentowym (mozaiką diamentową). To
nowy wciągający kierunek w rękodziele
artystycznym. Pierwsze mozaiki zostały wykonane w starożytnym Babilonie.
Układano je z kamieni. Innym rodzajem
mozaiki mogą być witraże. Do tworzenia
współczesnych dzieł stosuje się technikę
polegającą na tworzeniu trójwymiarowych obrazów za pomocą kryształków,
układanych według określonego schematu. Nauka tej techniki jest dość prosta. Wynik końcowy – gwarantowany.
Wymaga tylko dużej wytrwałości.
9- 13 maja: „Świat – Azja i Afryka” – wystawa książek i rekwizytów.
Dzięki niej każdy będzie mógł na chwilę
przenieść się na te czasami zadziwiające
nas kontynenty: od najwyższego szczytu,
przez lasy i pustynie po najniżej położony
punkt, zapoznać się ze zwierzętami czy
roślinami, obejrzeć dzieła architektury,
czy wkroczyć w kulturę wybranych krajów. Zapraszamy do wspólnej wycieczki.
13 maja, godz. 16.30: „Pewne miejsce”
– warsztaty dla dzieci wieku 8-10 lat
na warsztaty rękodzieła, które odbędą
się o godzinie 16:30. Uczestnicy wraz
z prowadzącym wykonają samodzielnie
zakładki do książek, tak potrzebne by
zaznaczyć przerwaną historię w książce.
Tematem przewodnim jest świat i to co
możemy w nim znaleźć, od najróżniejszych miejsc, zwierząt, roślin czy budynków. Zapisy w bibliotece w Dąbrówce
- liczba miejsc ograniczona.

ul. Malinowa 41,
62-070 Dąbrówka
(budynek Szkoły Podstawowej)
tel. 503 481 757
mail: dabrowka@bibldop.pl
Godziny otwarcia:
Poniedziałek 10:00 – 18:00
Wtorek 10:00 – 18:00
Środa 9:00 – 16:00
Czwartek 10:00 – 18:00
Piątek 9:00 – 16:00

Filia w Konarzewie:

ul. Poznańska 19
62-070 Konarzewo
(budynek CRK)
tel. 694 904 690
mail: konarzewo@bibldop.pl
Godziny otwarcia:
Poniedziałek 10:00-19:00
Wtorek 12:00-16:00
Środa 10:00-15:00
Czwartek 11:00-18:00
Piątek – 08:00-15.00

Filia w Skórzewie

ul. Kozierowskiego 1,
60-185 Skórzewo
(budynek Szkoły Podstawowej nr 2–
Klub Rondo )
tel. 884 206 308
mail: skorzewo@bibldop.pl
Godziny otwarcia:
Poniedziałek 10:00 – 19:00
Wtorek 10:00 – 19:00
Środa 9:00 – 15:00
Czwartek 10:00 – 19:00
Piątek 9:00 – 15:00
Filia w Konarzewie (ul. Poznańska 19)
9-13 maja – konkurs plastyczny dla
dzieci na lapbooka pt. „Biblioteka - mój
świat”. Regulamin konkursu dostępny
jest na stronie: www.bibldop.pl .
9-13 maja – wystawa książek i rekwizytów dotyczących Australii
9-13 maja – zabawy w bibliotece
„Kaligrafia-świat pięknych literek”.

Tekst i graf. GBPiCK w Dopiewie
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Spektakl w Konarzewie

“Zielony Kopciuszek” interaktywny
spektakl muzyczny dla dzieci w wykonaniu Teatru Kultureska z Krakowa odbył
się w sali widowiskowej w Konarzewie.
Przedstawienie oparte na znanej baśni
miało charakter i tematykę ekologiczną – przypominało najmłodszym jak
ważny jest szacunek wobec przyrody.
Spektakl podkreślał również rolę ochrony
powietrza i ukazywał negatywne skutki
palenia śmieci w domowych paleniskach.
Tekst i fot : Łukasz Mańczak,
GBPiCK w Dopiewie

Wielkanocne wianki
Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Dopiewie w ramach
przedświątecznych wydarzeń kulturalnych zorganizowała w Dopiewie warsztaty florystyczne z Dominiką Wolną.
Podczas warsztatów każdy uczestnik

wykonał własny wianek wielkanocny
ze świeżych, wiosennych materiałów
pod okiem wykwalifikowanego Mistrza
Florystyki. Olbrzymia dawka pozytywnej energii, wiedza i doświadczenie Pani
Dominiki znanej mieszkańcom naszej

Gminy z Kwiaciarni MAJKA w Dopiewie
sprawiły, że w czasie 3 godzin warsztatów uczestniczki wykonały przepiękne,
unikalne, stylizowane naturą wianki.
Z pewnością stanowiły one oryginalną
dekorację minionych Świąt Wielkanocnych.
Tekst i fot: Łukasz Mańczak
GBPiCK w Dopiewie

Pierwsze święta w Klubie Senior+ w Konarzewie
Z okazji świąt członkowie klubu
Senior+ w Konarzewie przygotowali
śniadanie wielkanocne, są to pierwsze
święta od momentu otwarcia klubu działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej
w Dopiewie.
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W śniadaniu Wielkanocnym udział
wzięli: Paweł Jazy – zastępca Wójta
Gminy Dopiewo, Małgorzata Popłońska-Kowalska – dyrektor OPS w Dopiewie,
Hanka Antkowiak – Janaszak – sołtys
Sołectwa Konarzewo, którzy złożyli świą-

teczne życzenia i proboszcz ks. Adam
Sczaniecki, który poświęcił potrawy
przygotowane przez członków klubu.
Klub Seniora+ w Konarzewie działa
od początku 2022 roku przy ul. Kościelnej 1 skupia w sobie ponad 20 uczestni-
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seniorzy
ków. Jest miejscem spotkań, w którym
seniorzy aktywnie i twórczo spędzają
wolny czas, rozwijając swoje zainteresowania i pasje, ale przede wszystkim
dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem
z innymi. Klub Senior+ czynny jest od
poniedziałku do piątku w godzinach od
8.00 do 16.00.
Wszystkich zainteresowanych, którzy chcą dołączyć do społeczności Klubu
zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Dopiewie ul. Konarzewska osobiście lub telefonicznie
61-814-80-20, a także bezpośrednio
z pracownikami Klubu Senior+.
Tekst i fot. Michał Juskowiak

Śniadanie
Wielkanocne
w Klubie Seniora
Promyk

Śniadanie Wielkanocne Klubu Seniora “Promyk”
odbyło się 11.04 w sali widowiskowej CRK w Konarzewie. Na uroczystości pojawiło się blisko 200
seniorów z terenu naszej Gminy. Spotkanie rozpoczęło
się uroczystym złożeniem życzeń przez Wójta Gminy
Dopiewo i Dyrektor GBPiCK. Po przemówieniach
rozpoczął się występ uczestników Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Konarzewie. Uczestnicy przygotowali je
specjalnie na tę okoliczność. Po wspólnym posiłku seniorzy zostali obdarowani
tradycyjnym “zajączkiem
wielkanocnym”.
Kamil Muszyński
praktykant
w GBPiCK w Dopiewie
Fot. Beata Spychała
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Kocie mistrzostwa
Znów w Dopiewie pojawiły się kocie
piękności z różnych stron Polski i Europy
(m.in. z Belgi, Niemiec, Danii, Ukrainy), by walczyć o tytuły championów.
Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych odbyła się w weekend 23-24 kwiet-

nia. Hala Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji stała się areną rywalizacji
i wybiegiem mody zarazem dla ponad
190 kotów. Zawodnicy wdzięczyli się
przed jurorami, wymieniając zalotne
mruknięcia i kąśliwe fuknięcia. Z kolei

hodowcy zaopatrywali się w produkty
branżowe i dzielili się doświadczeniami
między sobą i opowieściami o kotach
z ich miłośnikami, którzy licznie przybyli
do Dopiewa. Zwycięzcą dnia pierwszego
został kot abisyński o imieniu Berlin.
W drugim dniu triumfował Furbonacci, będący kotem rosyjskim (rasa, nie
kraj pochodzenia). Organizatorem wydarzenia był Klub Miłośników Kotów
Rasowych Felis Posnania.
AM, Fot. Michał Juskowiak

Ważne telefony
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 Gminie 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 i nocna dla
Gminy Dopiewo (18.00-6.00) Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
575 292 392
Centrum Medyczne
Dąbrówka: 535 404 099
Przychodnia Zespół Lekarzy
Rodzinnych
w Dopiewie: 61 814 83 21
Przychodnia Bonus
w Skórzewie: 61 814 36 25
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Tenisowy talent z Pokrzywnicy
Mateusz Lange z Pokrzywnicy jest
jednym z 4 stypendystów sportowych
Gminy Dopiewo (spośród 16 wyłonionych
w tym roku), którym przyznano najwyż-

szą kwotę stypendium 400 zł miesięcznie.
Jak większość najlepszych polskich
młodych tenisistów trenuje on i uczy się
w SAT - Sopockiej Akademii Tenisowej
(w II klasie tamtejszego Prywatnego
Liceum Ogólnokształcącego), a na turniejach reprezentuje barwy Organizacji Środowiskowej AZS Poznań. Jego
największy dotychczasowy sukces to
zdobycie w ubiegłym roku w wieku 15
lat Mistrzostwa Polski Kadetów w grze
podwójnej (w Szczecinie był rok młodszy
od większości rywali!). W 2021 r. zajął
też 2 lokatę w deblu w Halowych Mistrzostwach Polski Kadetów w Pszczynie
i został powołany do reprezentacji Polski
do lat 16. Wcześniej był wielokrotnym
młodzieżowym Mistrzem Wielkopolski
w grze pojedynczej i deblowej oraz zwycięzcą kilkunastu ogólnopolskich turniejów. Na Mistrzostwach Polski Młodzików
do lat 14 w Gdańsku wywalczył brązowe
medale w singlu i deblu.
Większość z 4 tysięcy złotych przyznanego stypendium M. Lange zamierza
przeznaczyć na koszty dofinansowania
wyjazdów na imprezy poza granice naszego kraju, które niestety nie są małe.
W lutym br. był już np. na turnieju Tennis
Europe U16 w Siauliai na Litwie, gdzie
zajął drugie miejsce w grze pojedynczej
i trzecie w deblu, a następnie został powołany na zgrupowanie kadry Polski
w Warszawie (dlatego nie mógł osobiście uczestniczyć podczas Gali wręczania stypendiów w hali GOSiR 24.02).
W kwietniu rywalizował najpierw na
Cyprze w turnieju rangi 2 w ramach
Tennis Europe U16, a potem w hiszpańskim VIC, gdzie dostał się do turnieju
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głównego rangi 1 (również w ramach
Tennis Europe U16). W maju w planach
ma rozpoczęcie startów w turniejach ITF
18 - na początek w Albanii i na Litwie,
czyli rywalizację ze starszymi od siebie
aż o 2 lata tenisistami…
Zapytany przez nas o swoje największe marzenie Mateusz Lange odpowiedział: „Marzenie… hm… - bycie nr
1 na świecie w tenisie chociażby jeden
tydzień… Poza tym udział w turniejach
„Wielkiego Szlema”, zwłaszcza w Australia Open i Wimbledonie, a tak bardziej
przyziemnie - udział w przyszłym roku
w juniorskim turnieju Wielkiego Szlema”. Kolejnym marzeniem 16-letniego
mieszkańca gminy Dopiewo jest usiąść
w bolidzie Formuły 1 i pokonać chociaż-

by jedno okrążenie jakiegoś toru, bo
Mateusz w wolnym czasie najbardziej
lubi oglądać dobrą koszykówkę i właśnie
wyścigi Formuły 1, które uwielbia – ma
nawet specjalną aplikację w telefonie,
umożliwiającą na bieżąco śledzenie danego wyścigu!
Trzymamy zatem kciuki za spełnienie tych ambitnych marzeń oraz dalsze
dobre wyniki sportowe naszego młodego
tenisisty, o których w miarę możliwości
postaramy się oczywiście informować.
Opracował: Mariusz Frąckowiak
(GOSiR w Dopiewie)
Fot. archiwum Mateusza Lange

Międzynarodowy sukces
tenisisty z Pokrzywnicy
Po okresie przygotowawczym Mateusz Lange w perfekcyjny sposób
otworzył sezon na kortach otwartych,
wygrywając w kwietniu w turnieju na
Cyprze - zarówno w grze pojedynczej
(w finale pokonał rewelacyjnego miejscowego zawodnika N. Sclearenko 6:2,
6:0, który w półfinale pokonał greckiego
zawodnika I.Kalanov’a (1) turniejową „jedynkę” – a Mateusz w półfinale pokonał
w swoim najtrudniejszym meczu turnie-

ju swojego partnera deblowego z Łotwy
A. Zagars’a (2 ) – „dwójkę” turniejową
3:6,6:3, 6:4. Po przerwie na odpoczynek
nastąpił finał debla, który w fantastyczny
sposób wygrała para - turniejowa - Mateusz Lange/ Arturs Zagars – 6:2, 6:2
z parą grecko/cypryjską Bampiniotis/
Megalemos, którzy w półfinale pokonali
turniejową deblową „dwójkę”.
Romuald Lange
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Wypłynęła na wielkie wody

15-letnia Zofia Pospieszna z Dąbrówki
jest jedną z 16 młodych osób z Gminy
Dopiewo, które przez 10 miesięcy 2022 r.
za swoje ubiegłoroczne sukcesy sportowe,
będą otrzymywać stypendium, w wysokości 400 zł. Stypendia wręczono 24
lutego w hali GOSiR przy ul. Polnej 1a
w Dopiewie.

Pomimo, że Zofia nie mieszka nad
wodą, od 6 roku życia uprawia żeglarstwo. Po 3 latach treningów zaczęła regularnie stawać na podiach klasyfikacji
wojewódzkiej. W 2021 r. zawodniczka
Organizacji Środowiskowej AZS Po-
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znań była najlepszą w Polsce
debiutantką klasy ILCA 4
(dawniej Laser 4,7). Zajęła
m.in. 1 miejsce w Mistrzostwach Województwa Wielkopolskiego i w Żeglarskim
Pucharze Miasta Poznania, 6
lokatę w Mistrzostwach Polski
w Sprintach Żeglarskich,
8 w Pucharze Polski (na 89
sklasyfikowanych) i 12 pozycję
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży. W pucharze klasy
ILCA 4 została sklasyfikowana na 2 miejscu w kraju w swoim roczniku. Dzięki
swojej ciężkiej pracy na treningach (5 dni
w tygodniu) i osiąganym wynikom w zawodach, uczennica Szkoły Podstawowej
w Dąbrówce została powołana do Kadry
Polski w tej klasie.

Jak nam powiedziała w rozmowie,
przyznane stypendium w większości
przeznaczone będzie na dofinansowanie kosztów startu w różnych zawodach. W przypadku regat wiąże to
się z pokryciem wpisowego, opłatą za

transport i pobyt. Część stypendium
Zosia przeznaczy na dofinansowanie
zakupu węglowego masztu. Jej pasją
poza żeglowaniem jest czytanie książek,
zwłaszcza o tematyce fantastycznej. Tak
odpoczywa po treningach i zawodach.
Gdy ma więcej czasu to także rysuje.
Sportsmenka twierdzi, że jej największym dotychczasowym sukcesem
jest powołanie do Kadry Narodowej,
a pozasportowo - utrzymywanie przez
całą naukę jednej z najwyższych średnich
ocen w klasie. Podkreślmy, że w roku
szkolnym 2017/18 za najwyższą średnią
w szkole Zosia otrzymała nagrodę Wójta Gminy Dopiewo. Łączenie nauki ze
sportem wymaga dobrego planowania
i zaangażowania w to co się robi, i na
razie jej się to udaje. Jak mówi - nie
lubi marzyć. Wyznacza sobie za to cele
i stara się do nich dążyć. W tym roku
są to dobry występ na Mistrzostwach
Europy oraz wysoki wynik na egzaminach ósmoklasisty.
Tegoroczny sezon żeglarski rozpoczął się niedawno. W pierwszy weekend
kwietnia na Zalewie Rybnickim rozegrano regaty zaliczane do Pucharu Polski w klasie ILCA 4. Zofia Pospieszna
zajęła drugie miejsce w swojej kategorii
wiekowej i trzecie w kategorii kobiet.
Zatem to bardzo udany początek sezonu. W najbliższym czasie w planie ma
intensywne treningi u siebie w klubie
na jeziorze Kierskim. W długi weekend
majowy pojedzie na regaty organizowane
na Zalewie Zegrzyńskim, które będą dla
niej jedną z eliminacji do Mistrzostw
Europy. Później przeniesie się trenować
i startować nad morze. O wynikach najlepszej żeglarki z Gminy Dopiewo będziemy informować. Już dzisiaj trzymamy
kciuki za udane starty i życzymy samych
pomyślnych wiatrów!
Mariusz Frąckowiak,
GOSiR w Dopiewie
Fot. archiwum Zofia Pospieszna

kwiecień 2022

sport

Marszem po sukcesy

Wielkimi krokami zbliża się XI
edycja Biegu o Koronę Księżnej
Dąbrówki, w której poza biegaczami startują także zawodnicy
nordic walking. Wśród nich jest
Roman Woroch z Dopiewa, który
od wielu lat staje na podium tej
imprezy. W tym roku też będzie
zaliczać się do faworytów marszu
z kijkami na 7,5 km.
Roman Woroch (rocznik 1958)
w Dopiewie mieszka od 30 lat. Całe
życie jego pasją był sport, zwłaszcza
piłka nożna. Po przeprowadzce do
Dopiewa także grał w różnych turniejach piłkarskich. Później zapałał
miłością do biegania i zaczął brać
udział w różnych imprezach. W 2014
r. np. zdobył brązową Koronę Grand
Prix Wielkopolski w Półmaratonie,
zaliczając aż 12 zawodów w ciągu
roku! Jednocześnie wywalczył także Koronę Półmaratonów Polskich,
przebiegając 5 tras w różnych częściach kraju.
Oprócz uczestnictwa w imprezach biegowych R. Woroch, zaczął
też uprawiać z sukcesami nordic
walking. W 2015 r. w Elblągu zajął
1 miejsce w klasyfikacji generalnej
European Nordic Walking Cup, czyli
Pucharze Europy na dystansie 10 km
w kategorii M-4. W 2016 r. w European
Nordic Walking Championship, tj. Mistrzostwach Europy w Legnicy wywalczył
pierwszą lokatę na 5 km w kat. Men 55-
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59. Z kolei w Nordic
Walking World Cup
(Pucharze Świata)
w Elblągu w podobnej rywalizacji zajął
2 miejsce. Bardzo
obfity w sukcesy
był też rok 2017,
w którym zajął m.in.
I miejsce na 5 km
w Mistrzostwach
Europy, Pucharze
i
Mistrzostwach
Polski oraz Pucharze Pomorza i Wielkopolski. Przyczynił
się także do zdobycia przez KS Metraco
Polkowice (który wtedy reprezentował)
I miejsca w klasyfikacji generalnej Drużynowego Pucharu Polski Nordic Walking. W 2018 r. zwyciężył w klasyfikacji
generalnej Pucharu Polski w Hajnówce
na 5 km w kat. 60-64 lata. Rok później
był pierwszy w Pucharze Europy Enwo
Cup 2019 w Legnicy w kat. M 60-69
na 10 km oraz w Mountain European
Championship Nordic Walking w Ustrzykach Dolnych w kat. M 60-64 na 5 km.
W 2020 r. w ramach Warta Challenge
kolejny raz z rzędu wygrał w Biedrusku
półmaraton Nordic Walking w kat. Open.
Natomiast w 2021 r. w marszu z kijkami
zwyciężył m.in. podczas 30 Ulicznego
Biegu o Lampkę Górniczą w Koninie.
Poza startowaniem w najważniejszych imprezach w Polsce, z których
zazwyczaj przywozi medale, Roman

Woroch od kilku lat z sukcesami bierze
też udział w marszach nordic walking
o Koronę Księżnej Dąbrówki – w ostatniej, X edycji zajął drugie miejsce. W tym

roku Pan Roman też będzie zaliczać
się do faworytów tej imprezy. Wiele lat
temu słynny lekkoatleta-multimedalista Jesse Owens powiedział: „Wszyscy
mamy marzenia. Aby marzenia stały się
rzeczywistością, potrzeba bardzo dużo
determinacji, poświęcenia, samodyscypliny i wysiłku”. I wszystko to cechuje
R. Worocha, którego na co dzień można spotkać np. w GOSiR w Dopiewie,
gdzie pracuje od 2010 roku . W czasie
wolnym widujemy go na miejscowej siłowni lub trenującego z kijkami (często
w towarzystwie małżonki Jolanty) po
okolicznych leśnych ścieżkach. Jesteśmy
przekonani, że jego ciągła aktywność
będzie owocować kolejnymi, licznymi
sukcesami zarówno podczas imprez
nordic walking, jak i biegowych, czego
w imieniu Samorządu Gminy Dopiewo
- Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Dopiewie mu życzymy!

Mariusz Frąckowiak,
GOSiR w Dopiewie
Fot. rchiwum GOSiR Dopiewo
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Wiosenna siatka
Siatkarskie środowisko Powiatu Poznańskiego znów nie zawiodło! W „Wiosennym Turnieju Piłki Siatkowej”, zorganizowanym w niedzielę 10.04.2022 r.
przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Dopiewie, wzięło udział prawie 100
zawodników i zawodniczek, wchodzących
w skład 12 drużynach.

ków ze Stęszewa i Mosiny. Do wyłonienia
zwycięzcy w „małym finale” potrzebny
był natomiast tie-break. Ostatecznie 3
lokatę zdobyła ekipa „For Fun Team”
Poznań, po wygranej z zespołem „Bez
nazwy” Luboń 2:1 (22-25, 25-12, 15-11).
Czołowe 4 drużyny otrzymały z rąk
nowego managera GOSiR Adama Koci-

Zostały one podzielone na 4 grupy,
których zwycięzcy stoczyli walkę o nagrody. System turnieju rozgrywanego
na 2 boiskach, pozwolił każdej z drużyn
rozegrać 4 mecze. Ostatecznie po ponad
6 godzinach rywalizacji i 24 spotkaniach,
puchar za zwycięstwo wywalczyła reprezentacja sędziów Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej, przygotowująca się
do XII Mistrzostw Polski Sędziów, które
odbędą się w czerwcu br. w Trzebnicy. Raz
srebrni i trzykrotnie brązowi medaliści
dotychczasowych MPS pokonali w finale
dopiewskiego turnieju 2:0 (25-14, 25-20)
zespół „Orły”, składający się z zawodni-

ka nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe
statuetki z zajętym miejscem, podobnie
zresztą jak wszystkie pozostałe zespoły, tj.
Bud-Went Wilki TW Poznań, Patchwork
Volleball Team Poznań, Znajomi Mosina, Na3Team Poznań, Zespół Szkół
Komunikacji Poznań, Friends II Dopiewo
(10 miejsce – najlepsze z miejscowych
drużyn), Brygada Rumcajsa Gumisia
z Dopiewa (startowali po raz pierwszy
w turnieju GOSiR) i Friends I Dopiewo.
Statuetkę „MVP Wiosennego Turnieju” sędziowie Marcin Kaliszan i Robert
Woźniak przyznali (całkowicie zasłużenie) koledze po fachu - występującemu

w zwycięskiej drużynie arbitrów WZPS
na pozycji rozgrywającego – Piotrowi
Pankowskiemu. Cała ta trójka na zakończenie zawodów w nagrodę za świetną
postawę w całej imprezie otrzymała prezenty także ufundowane przez GOSiR.
Duże zainteresowanie wielkopolskiego środowiska siatkarskiego i pochlebne
słowa za organizację ostatniej imprezy
(podobnie jak poprzednich) spowodowały, że jesienią bieżącego roku GOSiR

w Dopiewie zorganizuje znowu zawody
dla siatkarzy-amatorów. Wcześniej, bo
latem tego roku, na „Owocowej Plaży”
w Zborowie odbędą się turnieje siatkówki
plażowej, na które już dzisiaj zaprasza
dyrektor GOSiR - Marcin Napierała.
O ich szczegółach będziemy informować
na bieżąco, tymczasem zapraszamy do
galerii zdjęć z imprezy halowej 10.04,
dostępnej na stronie gosir.dopiewo.pl.
Mariusz Frąckowiak,
GOSiR w Dopiewie
fot. Adam Kocik, GOSiR w Dopiewie

Akademia GKS Dopiewo – szkółka z certyfikatem

Początek roku to kluczowa informacja dla Akademii GKS, która uzyska-
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ła Certyfikat Polskiego Związku Piłki
Nożnej na III Cykl Programu Certyfikacji Szkółek Piłkarskich. Kto stoi za
tym sukcesem? Z czym wiąże się taki
tytuł? Jakie najważniejsze wydarzenia
towarzyszyły nam w 2021 roku? Na te
oraz inne pytania odpowiedział nam
koordynator Akademii GKS Dopiewo
Michał Waraczyński.
„Srebrna Gwiazdka” zostaje
w Akademii GKS Dopiewo na kolejne lata. Komu należą się słowa
uznania za otrzymany tytuł?
- Tak, to prawda. Akademia GKS
Dopiewo pozostaje z srebrnym certyfikatem PZPN na kolejne dwa lata.
Program Certyfikacji to innowacyjny
projekt mający za zadanie podniesienie

jakości szkolenia w szkółkach piłkarskich
na terenie całej Polski. W jego pierwszej
edycji do Polskiego Związku Piłki Nożnej
wpłynęło 1197 formularzy zgłoszenio-
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wych. Obecnie wszystkie wymagania
formalno-prawne spełniają 261 podmioty. Po akceptacji w procesie rekrutacyjnym, przygotowaniu odpowiednich
formularzy rejestracyjnych oraz zgłoszeniowych, a także programu szkolenia i następnie uzyskaniu pozytywnych
ocen wizyt wstępnej i monitorującej,
PZPN nadał naszej szkółce certyfikat
do końca 2023 r. Za tym sukcesem stoją
przede wszystkim trenerzy zatrudnieni
w naszej Akademii. Jarosław Zawadzki, Adrian Mankiewicz i Paweł Kulesza
odpowiadają za obszar merytoryczny
szkolenia czyli za dokumentację procesu szkoleniowego, metodykę i coaching
treningów oraz organizację zajęć.
Wielkie słowa uznania za ich wysiłek
i zaangażowanie. Ja wspomagam ich
w tej pracy, a także odpowiadam za
obszar kryteriów programu. Tutaj nie
może być przypadku, wszystko musi
być precyzyjnie zaplanowane w pełnej
zgodności z programem PZPN. To nasza
codzienna praca, wspomagana organizacyjnie przez zarząd GKS Dopiewo,
przełożyła się na kolejną pozytywną
ocenę piłkarskiej centrali i przyznanie
srebrnego poziomu certyfikatu.
Za nami 2021 r., teraz rozpoczęliśmy kolejny etap. Jak moglibyśmy podsumować minione 365 dni
w Akademii GKS Dopiewo? Jakie
wyniki czy wydarzenia będziemy
wspominali, czy kluby interesują
się wychowankami Akademii GKS?
- Miniony rok to kolejny okres rozwoju akademii GKS Dopiewo. Obecnie
posiadamy drużyny w każdej kategorii wiekowej w rozgrywkach młodzieżowych. Juniorzy starsi A1 grają na
najwyższym szczeblu w województwie.
Wszystkie pozostałe drużyny młodzie-

żowe walczą o awanse w swoich ligach.
Najmłodsi grają w turniejach WZPN.
Nasza szkółka wciąż się rozwija i w tej
chwili zrzesza ok. 150 młodych adeptów
z całej gminy Dopiewo. Dobra praca
szkoleniowa została zauważona, stąd
liczne zapytania oraz zaproszenia naszych podopiecznych na testy, a także
transfery do bardziej renomowanych
klubów piłkarskich, tj. Warta Poznań,
AP Reissa, Miedź Legnica czy Lech Poznań. Należy zaznaczyć, że Martyna
Pawlicka była zawodniczka Akademii
obecnie Warta Poznań została powołana
do reprezentacji Polski do lat 15. Wyróżniający się juniorzy dostają szansę
trenowania oraz grania w pierwszym
zespole GKS, występującym aktualnie
na poziomie V ligi. Kluczem naszego
działania jest gra wychowankami na
jak najwyższym poziomie.
Teraz pomówmy o największych
problemach i trudnościach, które
nam towarzyszą. Co nas trapi i jak
temu zaradzić, co z infrastrukturą?
- Mamy nadzieję na szybką rozbudowę naszej infrastruktury sportowej.
9 drużyn młodzieżowych oraz zespół
seniorów z trudem mieści się na jednym stadionie i jednym boisku Orlik.
Pamiętajmy, że jednym z kryteriów
programu certyfikacji PZPN to odpowiednia liczba jednostek treningowych
w tygodniowym mikrocyklu. Drugie
kryterium to zapewnienie właściwej
przestrzeni czyli wymiarów boiska,
a trzecim jest brak możliwości łączenia
grup z różnych roczników. To wszystko
sprawia, że już teraz jesteśmy na granicy
wydolności w obszarze infrastruktury.
Zimą mamy problem z zapewnieniem
wszystkim grupom możliwości trenowania w halach sportowych. Godziny,

które w ubiegłym roku pozyskaliśmy
z GOSiR oraz ze szkoły przy ul. Łąkowej
w Dopiewie nie wystarczyły do zapewnienia wszystkim rocznikom treningów
pod dachem.
Jak układa się współpraca z Klubami w Gminie Dopiewo?
- Nawiązaliśmy współpracę z Koroną
Zakrzewo. Od dwóch lat ich zawodnicy,
po skończeniu gry w kategorii trampkarz C1, zasilają szeregi naszego klubu
i grając w rozgrywkach junior B1 czy
junior A1, wraz z rówieśnikami GKS, są
przygotowywani do trenowania w przyszłości w zespole seniorów Dopiewa.
Z pozostałymi klubami potykamy się
w lidze, na turniejach czy w sparingach i nasze relacje są zawsze życzliwe
i przyjacielskie.
W takim razie co dalej? Jakie są
plany i cele na przyszłość? Czy jednym z nich jest „Złota Gwiazdka”?
- Naszą nadzieją i podstawowym celem, jak już wspomniałem, jest rozbudowa infrastruktury sportowej. Jesteśmy
zainteresowani przerzuceniem części
grup na treningi na boisko w Dopiewcu.
To po pierwsze rozładowałoby aktualny
grafik, a po drugie pozwoliłoby nam
w przyszłości aplikować na najwyższy złoty poziom certyfikacji PZPN. Jestem
w stałym kontakcie z GOSiR Dopiewo,
który zarządza tym terenem i głęboko
wierzę, że już niedługo będziemy mogli
korzystać także z tego obiektu.
Dziękujemy za rozmowę i życzymy Akademii GKS „Złotej Gwiazdki”.

Tekst i fot. Arch. GKS Dopiewo

Ogólnopolski Turniej „Pantera CUP”
Zawodniczki UKS Pantery Dopiewo
zajęły VI miejsce w „Pantera Cup”, który
odbył się 18-20 marca 2022 r. Wzięło
w nim udział 12 zespołów z całej Polski. W dopiewskich halach odbyło się 46
spotkań. Rywalizowały szczypiornistki
z rocznika 2009 i młodsze.
W fazie grupowej drużyny podzielone były na dwie grupy. Rywalizowały
między sobą system „każdy z każdym”.
Następnie odbyły się ćwierćfinały, potem
półfinały i spotkania o miejsca.
W ćwierćfinale „Panterom” zabrakło
niewiele do pełni szczęścia - przegrały
w rzutach karnych. Zespół rozegrał 7
spotkań, bilans to 5 zwycięstw i 2 minimalne porażki. Na pewno rywalizacja
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16-4, Tułowicami 16-3,
Jedynką Dzierżoniów
19-19 i karne 4-5,UKS
9 Legnica 18-11, UKS
Bukowią Buk 11-14.

z innymi zespołami z Polski zaprocentuje
w rozgrywkach ligowych.
Nie zabrakło wyróżnień indywidualnych:
•
Najlepsza strzelczyni turnieju –
Hanna Lipska
•
7 turnieju – Michalina Korcz
•
Wyróżnienie w drużynie – Weronika Przybył
Wyniki UKS Pantery Dopiewo
w meczach z: Marcovią Marki 17-8,
Olimpijczykiem Budzyń 15-11, Junakiem Włocławek 14-5, UKS 9 Legnica

Klasyfikacja końcowa: 1. UKPR Agrykola Warszawa, 2. UKS
Tuzinek Gniezno, 3.
UKS Olimpijczyk Budzyń, 4. UKS Jedynka
Dzierżoniów, 5. UKS
Bukowia Buk, 6. UKS
Pantery Dopiewo, 7. UKS 9 Legnica, 8.
MKS Marcovia Marki, 9. MKS Zagłębie
Lubin,10. KS Pyrki Poznań, 11. Tułowice,
12. Junak Włocławek.
Najlepsza bramkarka
Łucja
Bień
UKPR Agrykola Warszawa.
Najlepsza strzelczyni Hania Lipska
UKS
Pantery
Dopiewo.
Najlepsza zawodniczka Dominika Gola
UKS Tuzinek Gniezno.
Najlepsza siódemka turnieju:
Gabriela i Ewa Warecka - Agrykola Warszawa Martyna Kowalska - UKS Tuzinek Gniezno Sara

Cyran - UKS Olimpijczyk Budzyń
Olga Pikus - UKS Jedynka Dzierżoniów
Nadia Matysiak - UKS Bukowia Buk
Michalina Korcz - UKS Pantery Dopiewo
Dziękujemy kibicom, którzy jak
zwykle nie zawiedli i byli ze swoimi
drużynami.
Ogromne słowa podziękowań
dla Wszystkich, którzy nas wspierają i pomagają, by takie projekty mogły się odbyć. Bez Was byłoby znacznie trudniej. Byli z nami:
Gmina Dopiewo, GOSiR Dopiewo, ZSP
Dopiewo, ZUK Dopiewo, Mondi Poznań
Sp. z o.o., Biofarm Sp z o.o., Ol-Mat
Hurtownia budowlana, Pizzeria Mona,
Makesport Oborniki, E1Gokart halowy
tor kartingowy, Brukarstwo Tom-Bud
Tomasz Andraszyk, Akord-Bud Piotr
Wiśniewski, Kwiaciarnia Majka Dopiewo, rodzice.
Działalność klubu jest dofinansowana
przez Gminę Dopiewo.
Paweł Wolny,
UKS „Pantery” Dopiewo

Treningi łucznicze czas zacząć
Sekcja łucznicza Klubu „Grot” rozpoczęła wiosenne starty w turniejach. Za
nami już Zombi Survival zorganizowany
na terenie Fortu VI w Poznaniu przez
grupy Klub Łuczniczy „Siemowit” i Jackalope Bowmen Division oraz VII Turniej
Łuczniczy o Puchar Dziekana Wydziału
Leśnego i Technologii Drewna na terenie
poznańskiego Ogrodu Dendrologicznego,
zorganizowany przez Sekcję Łuczniczą
Koła Leśników w Poznaniu. Oba turnieje
cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Pojawili się na nich uczestnicy innych
grup i stowarzyszeń łuczniczych z całej
Polski.
O ile polowanie na okrutne zombi
można potraktować jako dobrą, łucz-

40

kwiecień 2022

sport
niczą zabawę na klimatycznym terenie
fortu, to w „dendrologu” łucznicy zaczęli
rozgrzewkę przed sezonem. W sobotę, 9
kwietnia ponad setka łuczników przemierzała piękny park strzelając do napotkanych celów. W ciągu 6 godzin przeszli
kilka kilometrów napotykając 33 cele.
Pogoda dopisała, choć na większych
przestrzeniach zimny, porywisty wiatr
przypominał o zimie. Silne podmuchy
powodowały straty w sprzęcie oraz niskie
wyniki trafień. Jednak to nie popsuło

humoru uczestników. Zmęczenie dało
znać o sobie i wiele osób nie czekało
na rozdanie nagród. Czekała na nich
długa, kilkusetkilometrowa droga do
domu. Jednak turniej można zaliczyć
do udanych, organizacja była świetna,
a integracja z nowymi łucznikami wypadła świetnie.
Sekcja Łucznicza Grota wkrótce
zacznie treningi na boisku "Sportowe
Palędzie". Oczekujemy poprawy pogody
i temperatury w okolicach 15 stopni Cel-

sjusza. Spotykać się będziemy w czwartki
w godz. 16.00-18.00 oraz w co drugie
sobotnie popołudnie między godziną
13.00 a 16.00. Każdy może spróbować
tego sportu. Nie potrzeba mieć sprzętu
łuczniczego. Klub posiada łuki i osprzęt.
Zapraszamy!
Działalność klubu jest dofinansowana
przez Gminę Dopiewo.
Agnieszka Grześkowiak,
instruktor łucznictwa

400-metrowcy odwiedzili szkołę w Dąbrówce

We wtorek 12 kwietnia w Szkole
Podstawowej im. Kawalerów Orderu
Uśmiechu w Dąbrówce odbyło się wyjątkowe spotkanie. W ramach innowacji
pedagogicznej „Lekkoatletyka – królowa sportu” gościliśmy piątkę wybitnych
polskich lekkoatletów.
Olimpijczycy, mistrzowie świata, Europy, wielokrotni mistrzowie naszego
kraju w sprincie. Specjaliści w biegu na
400 m: Tomasz Czubak, Jacek Bocian,
Marcin Marciniszyn, Robert Maćkowiak
i Paweł Januszewski. Uczniowie mogli
poznać największe sukcesy polskich
400-metrowców, zobaczyć na ekranie
wspaniałe momenty polskiego sportu,
zadać mistrzom pytanie i wysłuchać
ich odpowiedzi.
Paweł Januszewski, który obecnie
prowadzi program „Atleci” na antenie
telewizji Polsat i jest pomysłodawcą,
motorem napędowym akcji „Biegam
bo lubię”. Przedstawił on kulisy biegu po złoty krążek na 400 m przez
płotki w Mistrzostwach Europy w Budapeszcie.
Tomasz Czubak, który obecnie
pracuje jako strażak, odpowiedział dlaczego dystans 400 m nazywany jest
pogromcą prawdziwych mężczyzn.
Jego rekord Polski w biegu na tym
dystansie, z czasem 44,62 s króluje
już od ponad 23 lat!

kwiecień 2022

41

sport
Jacek Bocian, który aktualnie jest
zawodowym żołnierzem, podkreślił jak
ważne jest to, by aktywnie iść przez życie, niezależnie od tego ile ma się lat.
Wyjawił jak na sportowej emeryturze
dba o swoją formę.
Marcin Marciniszyn - również
zawodowy żołnierz, przedstawił jak wyglądają przygotowania sportowców, jaki
trud i wyzwania podejmują w drodze
na szczyt. I wreszcie nauczyciel naszej
szkoły, lider grupy „lisowczyków”.
Robert Maćkowiak opowiedział
o korzyściach płynących z uprawiania
sportu, poznawaniu ciekawych miejsc na
świecie podczas sportowej kariery oraz
przedstawił kulisy występów w Igrzyskach Olimpijskich i złotego medalu polskiej sztafety 4 x 400m. z mistrzostw
świata w Sevilli. W trakcie spotkania
obejrzeliśmy bieg po złoto z Sevilli i halowych mistrzostw świata w Lizbonie.
Rekord Polski naszej sztafety 2:58:00
od 25 lat jest nie do pobicia.
Projekcja każdego materiału filmowego kończyła się olbrzymią owacją ze
strony uczniów, zwłaszcza gdy Robert
Maćkowiak na ostatnich metrach wyprzedził reprezentanta USA podczas mistrzostw w Lizbonie i wpadł na metę jako

pierwszy, zapewniając naszej sztafecie
złoty medal.
W spotkaniu, na zaproszenie dyrekcji i nauczycieli wychowania fizycznego,
udział wziął Wójt Gminy Dopiewo Paweł
Przepióra, który zwrócił uwagę uczniów
na to, że mistrzowie są ludźmi takimi
jak inni, ale dzięki systematycznej pracy
i zaangażowaniu odnoszą spektakularne

Pobiegnij o Koronę Dąbrówki
Każdego roku w ostatnią niedzielę
maja w Dąbrówce przy ul. Parkowej,
na skraju lasu palędzko-zakrzewskiego wszyscy chętni mogą stanąć na linii
startu biegu lub marszu nordic walking
„O Koronę Księżnej Dąbrówki”. Bieg
główny, na dystansie 10 km, w całości
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przebiega leśnymi duktami w otoczeniu
zieleni. Stał się tradycją dla aktywnej
części społeczności gminy Dopiewo.
Na dystansie 7,5 km startują zawodnicy i zawodniczki nordic walking. Dla
najmłodszych biegaczy organizatorzy
przygotowują trasy biegowe od 200 do

sukcesy. Wójt wyraził nadzieję, że wśród
uczniów uczestniczących w spotkaniu
jest przyszły mistrz świata lub Europy.
Ściskajmy kciuki i pamiętajmy, jak
ważny jest ruch i aktywność fizyczna,
zwłaszcza w życiu najmłodszych.
Łukasz Berczyński
Fot. Arch SP Dąbrówka

1000 metrów. Zapraszamy do aktywności fizycznej, przecież ruch to zdrowie,
a bieganie „po miękkim” w otoczeniu
zieleni to sama przyjemność!
XI edycja „Biegu o Koronę Księżnej
Dąbrówki” odbędzie się 29 maja 2022 r.
w godz. 10:00-14:00. Z każdym rokiem
przybywa chętnych, więc nie przegapcie
zapisów, które prowadzone są za pośred-
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nictwem strony www.koronadabrowki.
pl . Dla dorosłych ustalony został limit
500 biegaczy i 150 chodziarzy nordic
walking. Opłaty startowe wynoszą 70
lub 80 zł - odpowiednio dla zapisujących się w terminach do 17 maja i do
24 maja 2022 r., a dla zameldowanych
mieszkańców gminy Dopiewo wynoszą

50 lub 60 zł. Udział dzieci jest
bezpłatny i nie ma żadnych limitów ilościowych.
Mariusz Frąckowiak,
GOSiR w Dopiewie
Fot. Archiwum
GOSiR Dopiewo

Strategia Rozwoju Gminy – ankieta dla mieszkańców
Rozpoczęliśmy wstępny etap ankietyzacji w pracach nad Strategią Rozwoju
Gminy, który jest niejako uzupełnieniem
zebrań wiejskich, gdzie ankieta była
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rozdawana. Na tym etapie można się
z nią zapoznać i ewentualnie wypełnić
oraz przesłać.
Po 10 maja badanie zostanie udostępnione za pośrednictwem strony dopiewo.

pl. Ankietę będzie już można wypełnić
i wysłać online.
UG
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Gmina Dopiewo jest na portalach społecznościowych.
Nasze profile to:
Facebook: Gmina Dopiewo - strona oficjalna
You Tube: GminaDopiewo
polub nas

zobacz nas

Urząd Gminy Dopiewo
ul. Leśna 1c
62-070 Dopiewo
www.dopiewo.pl

