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Mimo że mamy środek wa-
kacji, już teraz zapraszamy na 
ich muzyczne podsumowanie 
z Gminą Dopiewo. W sobotę 4 
września 2021 r. na placu gmin-
nym odbędzie się wyjątkowy 
koncert „Pożegnanie Waka-
cji”. To dobra informacja dla 
amatorów plenerów z udziałem 
gwiazd. Podczas tej muzycznej 
uczty wystąpią m.in.: Krzysz-
tof Cugowski, Kasia Popowska 
i Happy Jazz Band. Będą po-
kazy taneczne i akrobatyczne. 
Pierwszą wrześniową sobotę zakończy 
efektowny pokaz laserów.

„Pożegnanie Wakacji” odbędzie się 
oczywiście pod warunkiem, że swoją 
przedwczesną wizytą nie uprzedzi nas 
„czwarta epidemiczna fala”. Miejmy 
nadzieją, że będzie dobrze i plan uda 
się zrealizować. Taką nadzieję mają 
też gwiazdy wydarzenia.  Aby móc je 
zobaczyć i usłyszeć, zgodnie z zasada-
mi  obowiązującymi obecnie podczas 
imprez masowych w kraju, warto być 
w pełni zaszczepionym. Dokument po-
twierdzający nadal będzie trzeba mieć 
najprawdopodobniej ze sobą (z QR ko-
dem). Obecny limit odnoszący się do 
liczby uczestników niezaszczepionych 
lub odmawiających potwierdzenia faktu 
szczepienia wynosi tyko 250 osób - do 
limitu nie wlicza się jednak osób w peł-
ni zaszczepionych.

Krzysztof Cugowski to legenda 
polskiego rocka, artysta obdarzony 
niepowtarzalnym głosem i wyjątkową 
charyzmą. Ponad 50 lat spędził na sce-
nie, ma na swoim koncie mnóstwo płyt, 
przebojów i trofeów muzycznych. Był 
współzałożycielem Budki Suflera w 1969 
r. i jednym ze współautorów jej sukcesów.  

Pożegnanie	Wakacji	w	Dopiewie

W latach 2015 – 2018 występował z sy-
nami Piotrem i Wojciechem w projekcie 
„Cugowscy”. Wziął też udział w innym 
projekcie „Dwa Żywioły” ze światowej sła-
wy sopranistką Aleksandrą Kurzak. Od 
2017 r. koncertuje z Zespołem Mistrzów, 
złożonym z wybitnych instrumentalistów 
- to: Jacek Królik (gitara), Cezary Kon-
rad (perkusja), Robert Kubiszyn (gitara 
basowa), Tomasz Kałwak (instrumenty 
klawiszowe). Współpraca zaowocowała 
już ponad setką niezwykłych koncertów 
i wyjątkowym jubileuszowym albumem 
„50/70 Moje najważniejsze”, wydanym 
w 2020 r., na którym znalazły się naj-
większe hity  Krzysztofa Cugowskiego. 
Na scenie w Dopiewie będzie równie 
przebojowo. Podczas koncertów tej 
niezwykłej grupy publiczność może li-
czyć na pasjonującą podróż przez pięć 
dekad, pełną niezapomnianych piose-
nek w nowych, ciekawych aranżacjach, 
okraszonych najwyższej klasy rockowy-
mi dźwiękami.

Kasia Popowska nagrała dotychczas 3 
płyty. Ostatnia ukazała się w końcu ubie-
głego roku. Jest jedną z polskich prekur-
sorek internetowego „my singing”. Śpiewa 
przez ponad połowę swojego 30-letniego 
życia. Największą popularność przynio-
sły jej takie utwory jak: „Przyjdzie taki 
dzień”, „Nie pytaj mnie”, „Lecę tam”, 
„Graj” czy „Powiedz gdzie”. Śpiewa i gran 
na gitarze w swoim zespole, ale także 
komponuje i pisze teksty. Obdarzona jest 
ciepłym głosem. Warto z nią pożegnać 
wakacje w Dopiewie –  z pewnością bę-
dzie pogodnie i melodyjnie.

Happy Jazz Band - to big band z Po-
znania, który sięga po światowy reper-
tuar swingowy - od Armstronga i Fran-
ka Sinatry po nowoczesne kompozycje. 
Doskonale czują się także w polskich 
szlagierach lat 20-tych, 30-tych. Zespół 
złożony jest z kilkunastu zawodowych 
muzyków, pasjonatów gatunku. Grają 

Dożynki
Gminne Dożynki nie będą  miały w 

tym roku charakteru wydarzenia plenero-
wego. Wciąż jest za wcześnie, ze względu 
na zagrożenie epidemiczne, na dziele-
nie się chlebem i zabawę taneczną. Ale 
tradycyjnie poświęcone zostaną plony, 
jak na gminę o rolniczych korzeniach 
przystało. Msza św. dziękczynna odbędzie 
się w kościele parafialnym w Dopiewie w 
niedzielę 5 września 2021 r.  - o godz. 14. 
O szczegółach dotyczących tego wydarze-
nia poinformujemy za pośrednictwem 
gminnej strony internetowej dopiewo.
pl. w terminie późniejszym. 

Zapraszamy.

AM
muzyczne standardy i gwarantują wy-
soki standard. O wokalne dopełnienie 
ich koncertu w Dopiewie zadbają Jago-
da Różycka i Sebastian Stieler.

Adam Mendrala, redaktor naczelny 
Zdjęcia: Krzysztof Cugowski  

z Zespołem Mistrzów - fot. Jacek 
Poremba; Kasia Popowska -  

fot. Adam Słowikowski 

Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów

Kasia Popowska
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Wójt	

Czerwcowe przedterminowe wybory 
Wójta Gminy Dopiewo za nami. Każdy 
oddany przez Państwa głos był istotny. 
Głosując oceniliście państwo kompe-
tencje i potencjał kandydatów, a także 
kampanię wyborczą, jej przebieg i styl 
rywalizacji. Dziękuję Mieszkańcom za 
okazane mi zaufanie. Ponad 76-procent 
uzyskanych głosów to dla mnie zobowią-
zania i wyzwanie. Dziś mogę powiedzieć 
jedno – zrobię wszystko, żeby nie zawieść 
i zrealizować program wyborczy. Dzię-
kuję także mojemu kontrkandydatowi.

Dokonany przez państwa wybór spo-
wodował, że od końca czerwca pracuję w 
Urzędzie Gminy Dopiewo. Pierwsze dni w 
urzędzie, po 5-miesięcznej nieobecności, 
upłynęły mi pod znakiem spotkań. Odby-
łem wiele spotkań wewnętrznych - z pra-
cownikami urzędu, kadrą kierowniczą, 
przedstawicielami jednostek gminnych. 
W ich trakcie rozmawialiśmy o realizacji 
programu wyborczego oraz zorientowa-
niu się w zaawansowaniu najistotniej-
szych spraw. Rozmawiałem również z 
wieloma mieszkańcami - o utrzymaniu 
dróg, inwestycjach, miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego czy 
funkcjonowaniu oświaty. Uczestniczy-
łem również w spotkania dotyczących 
pozyskania środków zewnętrznych.

W moich działaniach nacisk kładę 
na realizację planów. Przypomnę, że fi-
lary mojego programu wyborczego to 
utrzymanie dobrego tempa inwestycji 
oraz przemyślane zagospodarowanie 
przestrzeni. Dbać będę o zieleń oraz 
wspierać działania proekologiczne i an-
tysmogowe. Ważna jest dla mnie dobra 

Nowy	początek
komunikacja z mieszkańcami, a także 
sprawnie funkcjonujący urząd. 

Działamy już w tych obszarach. Wdra-
żany jest kolejny etap dużego projektu na 
fotowoltaikę. Oddany został do użytku 
następny etap magistrali wodociągowej. 
Plany na budowę kolejnych odcinków 
wodociągów będą także realizowane. To 
ważne inwestycje, bowiem dzięki nim 
podniesiemy komfort mieszkańców, 

szczególnie tych w centralnej części 
gminy (np. Dąbrówka czy os. Leśna 
Polana w Dopiewcu). Zachęcam także 
do racjonalnego gospodarowania wodą 
podczas upałów i podlewania ogrodów w 
godzinach nocnych lub wczesno rannych. 
W trakcie upałów podlewanie ogródków 
w godzinach popołudniowych skutkuje 
wzrostem zużycia wody o 250-300% - w 
takich warunkach spadek ciśnienia w 
kranach jest nieunikniony.  Stawiamy 
kosze uliczne na śmieci tam, gdzie po-

jawia się taka potrzeba - nowe kosze 
staną m.in. w Skórzewie czy w Dąbrówce 
w parku. Uzyskaliśmy dofinansowanie 
w kwocie ponad  1,4 mln zł do budo-
wy ul. Letniej i Jesiennej w Skórzewie, 
przy koszcie całkowitym 2,89 mln zł 
oraz na remont drogi wokół kościoła 
w Konarzewie – dofinansowanie 400 
tys. zł, przy koszcie całkowitym 690 
tys. zł. Zgłaszamy kolejne gminne in-
westycje do dofinansowania w ramach 
środków dystrybuowanych przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego  - np.  oczysz-

czalnię ścieków w Dąbrówce, budowę 
ul. Leśnej w Dąbrowie i in. Chcąc być 
bliżej spraw Mieszkańców z początkiem 
sierpnia uruchomię na stronie dopiewo.pl 
nową zakładkę „Zadaj pytanie Wójtowi”.

Dziś nie sposób nie odnieść się do 
sytuacji epidemicznej.  Wraz z waka-
cjami pojawiła się  nadzieja na normal-
ność. Wiele w tej kwestii zależy od Nas. 
Szczepmy się. Lepszego sposobu na to, 
by uchronić się przed koronawirusem 
nie ma. Punkty szczepień, także nasz 
gminny w Konarzewie stoją otworem. 
Wystarczy je odwiedzić i zaszczepić się. 
Przy okazji, oprócz zdrowia, możemy 
powalczyć jako Gmina frekwencją szcze-
pienną o nagrody w dwóch konkursach: 
„Gmina na Medal #SzczepimySię”, w 
którym przewidziano nagrody pieniężne 
- dla pierwszych 500 gmin, które osią-
gną 67% osób zaszczepionych po 100 
tys. zł, a także „Najbardziej Odporna 
Gmina” – tu gminy z najwyższym od-
setkiem zaszczepionych mieszkańców w 
każdym z byłych 49 województw dostaną 
po 1 mln zł. 

Na pozostały czas wakacji  życzę Pań-
stwu dobrego i bezpiecznego wypoczyn-
ku! Zachęcam Państwa do korzystania 
z gminnych atrakcji i wydarzeń.

Paweł Przepióra 
Wójt Gminy Dopiewo
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Rada	Gminy

Relacja	z	sesji	Rady	Gminy

Rada Gminy Dopiewo jednogłośnie 
udzieliła Wójtowi Gminy Dopiewo wotum 
zaufania i absolutorium za wykonanie 
budżetu Gminy Dopiewo w 2020 r. Pod-
czas pierwszego głosowania na drugiej 
czerwcowej sesji, która odbyła się 28 
czerwca 2021 r., obecnych było 17, a pod-
czas drugiego 16 z 21 radnych (pierw-
sza czerwcowa sesja odbyła się tydzień 
wcześniej i miała charakter powyborczy). 
W obu głosowaniach wszyscy obecni na 
sali radni opowiedzieli się „za” ; nie było 
głosów sprzeciwu i wstrzymujących się. 
Najpierw podczas posiedzenia Skarbnik 
– Małgorzacie Mazurek przedstawiła 
sprawozdanie roczne z wykonania budże-
tu Gminy Dopiewo i opinię pozytywną 
na temat tego wykonania Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Poznaniu, wraz 
z uzasadnieniem. Wszystkie samorządy 
mają obowiązek złożenia takich spra-
wozdań za dany rok do końca marca 
następnego roku. Pozytywną opinię na 
temat wykonania budżetu gminnego 
przedstawiła także Wiceprzewodni-
cząca Komisji  Rewizyjnej - Magdalena 
Kaczmarek. W 2020 r. dochody wyniosły 
ponad 195,9 mln zł, a wydatki ponad 
188 mln zł - odnotowano nadwyżkę bu-
dżetową wynoszącą  7,86 mln zł (więcej 
informacji na temat wykonania budżetu 
podajemy niżej).

Delegacja radnych z Przewodniczą-
cym Komisji Budżetu, Finansów, Inwe-
stycji, Porządku Publicznego i Ochro-
ny Przeciwpożarowej - Janem Bakiem 
pośrodku, z bukietem róż w dłoni, oraz 
radnymi Anną Kwaśnik i Iloną Łysiak 
złożyła Skarbnik Gminy - Małgorzacie 
Mazurek gratulacje za realizację zadań 
w trudnym roku budżetowym, ze względu 
na covid, dodatkowe obciążenia samo-
rządu (m.in. w trakcie roku: podwyż-
ki uposażeń w oświacie, zwolnienie z 
płacenia PIT osób poniżej 26 roku ży-
cia, a przez to mniejsze niż planowane 
wpływy do budżetów gminnych). Radni 
uczcili minutą ciszy śp. Wójta Gminy 
Dopiewo – Adriana Napierałę, zmarłego 
przedwcześnie w końcu ubiegłego roku, 
który odpowiadał za wykonanie ubie-
głorocznych zadań budżetowych. Słowa 
uznania wyraził Przewodniczący Rady 
Gminy - Leszek Nowaczyk. Tytułem pod-
sumowania głos zabrał zaprzysiężony 
tydzień wcześniej – Wójt Gminy Dopiewo 
Paweł Przepióra, który w 2020 r. był 
Zastępcą Wójta. Wójt Paweł Przepióra 
podziękował radnym za jednomyślność 
oraz pracownikom Urzędu Gminy Do-

Jednogłośne	absolutorium	i	wotum	zaufania

piewo i gminnych jednostek za udział 
w wykonaniu budżetu w ubiegłym roku 
budżetowym. Na początku sesji Wójt 
przez ponad godzinę omawiał „Raport 
o stanie gminy za 2020 r.” Później  miała 
miejsce dyskusja nad tym dokumentem 
- oprócz Wójta na pytania radnych od-
powiadali przedstawiciele urzędu. Obo-
wiązek przedłożenia ”Raportu o stanie 
gminy” do 31 maja, za rok poprzedni, 
spoczywa na samorządach od 2018 r.  Do-
kument został w maju udostępniony 
w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.
dopiewo.pl .

Wykonanie budżetu Gminy Dopiewo 
w 2020 roku przedstawia się następu-
jąco :
• Dochody wyniosły  

195 912 490,24 zł, czyli 
101,14% planu docho-
dów ogółem, w tym:

 - dochody bieżące  181 621 329,13 
zł, czyli 93,76% planu dochodów 
ogółem, 101,29% planu,

 - dochody majątkowe 14 291 161,11 zł, 
czyli 7,38% planu dochodów ogółem, 
99,34% planu.

• Wydatki  wyniosły 
188 051 279,74 zł, czyli 
94,15% planu, w tym:

 - wydatki bieżące  151 977 790,01 zł, 

tj. 76,09 % planu wydatków ogółem, 
93,62% planu,

 - wydatki majątkowe 36 073 489,73 
zł, tj. 18,06% planu wydatków ogółem, 
96,43% planu.

• Osiągnięto nadwyżkę w wyso-
kości 7 861 210,50 zł, przy pla-
nowanym deficycie w kwocie 
6 046 691,77 zł.

• Przychody wynio-
sły 15 046 691,77 zł, w tym:

 - kredyty, emisja obligacji  i pożyczki  
-  15 000 000 zł;

 - wolne środki – 46 691,77 zł.

• Rozchody wynio-
sły 9 000 000 zł:

 - z tytułu kredytów – 1 000 000 zł;
 - z tytułu wykupu obligacji – 8 000 

000 zł.

Zadłużenie Gminy Dopiewo we-
dług stanu na 31 grudnia 2020 r. wy-
nosi 78 800 000 zł, z tego: obligacje 
komunalne –  77 900 000 zł i kredyty 
długoterminowe –  900 000 zł.

Tekst i fot. Adam Mendrala

Magdalena Kaczmarek - Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
przedstawia opinię na temat wykonania gminnego budżetu

Jan Bąk - Przewodniczący Komisji Budżetu gratuluje 
Małgorzacie Mazurek - Skarbnik Gminy Dopiewo
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informacje	gminne	/	Powiat	Poznański

Gmina Dopiewo zajęła 54 miej-
sce w najliczniejszej kategorii „gminy 
wiejskie” w Rankingu Finansowym 
Samorządu Terytorialnego w Polsce. 
Ranking został przygotowany na VI 
Europejki Kongres Samorządów przez 
ekspertów z krakowskiej Regionalnej 
Izby Obrachunkowej, Uniwersytetu Ja-
giellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Krakowie. To zestawienie, które 
obejmuje wszystkie jednostki samorządu 
terytorialnego. Jest ono kompleksowe, 
apolityczne i obiektywne - liczą się w nim 
wskaźniki ekonomiczne. Ranking obej-
muje 5 kategorii - oprócz „gmin wiej-
skich”, także „gminy miejsko-wiejskie”, 
„gminy miejskie”, „miasta na prawach 
powiatu” i „powiaty ziemskie”.

Metropolitalny	sukces	
Liderem swojej kategorii jest miasto 

Poznań, które zajęło 1 miejsce wśród 

Dopiewo	wysoko	w	rankingu	finansowym
66 „miast na prawach powiatu”. Powiat 
poznański zajął 3 miejsce w kategorii 
„powiaty”, obejmującej 314 powiatów.  
Wśród 1533 „gmin wiejskich” na 24 
miejscu znalazły się Komorniki, na 
32 – Tarnowo Podgórne, na 54 miej-
scu - Dopiewo, na 58 - Kleszczewo, na 
80 – Rokietnica i na 220 - Czerwonak. 
Wśród 642 „gmin miejsko-wiejskich”: na 
25 miejscu sklasyfikowano Swarzędz, 
na 31 - Kórnik, na 44 - Mosinę, na 74 - 
Kostrzyn,  na 80 - Stęszew, na 84 – Buk, 
na 96 - Pobiedziska, na 102 - Murowa-
ną Goślinę. Wśród 236 gmin miejskich: 
na 3 miejscu znalazło się Puszczykowo, 
a na 17 - Luboń. 

Oceniając jednostki samorządowe 
wzięto pod uwagę następujące wskaźniki 
(według danych za 2020 r.): udział do-
chodów własnych w dochodach ogółem, 
relację nadwyżki operacyjnej do docho-
dów ogółem, udział wydatków inwesty-

cyjnych w wydatkach ogółem, obciąże-
nie wydatków bieżących wydatkami na 
wynagrodzenia i pochodne od wyna-
grodzeń, udział środków europejskich 
w wydatkach ogółem - bez poręczeń, 
relację zobowiązań do dochodów ogó-
łem, udział podatku dochodowego od 
osób fizycznych w dochodach bieżących.

Michał Juskowiak

PODGIK	ma	nową	siedzibę
Wszystkich chcących załatwić sprawę 

w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej zapra-
szamy do jego nowej siedziby przy ul. 
Franowo 26 w Poznaniu. Wizytę zain-
teresowanych  usprawnią: nowoczesny 
system kolejkowy, stanowiska szybkiej 
informacji, większa liczba punktów ob-
sługi bezpośredniej oraz możliwość reali-
zacji formalności przy jednym okienku. 
Opłaty za materiały państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego można 
dokonywać przy stanowisku obsługi.

PODGiK na poznańskim Frano-
wie może się pochwalić budynkiem z 
trzema kondygnacjami naziemnymi i 
jedną podziemną, w której znajduje się 
kompletne archiwum. Do niedawna, ze 
względu na swe ogromne zasoby, archi-
wum znajdowało się w trzech różnych 
miejscach w mieście. Przeniesienie ich 

Porozmawiajmy	o	Powiecie
do jednego punktu ułatwi i przyspieszy 
przygotowywanie map czy wydawanie 
decyzji.

Podwyższymy też standard usług 
oferowanych klientom Starostwa Po-
wiatowego przy ulicy Jackowskiego w 
Poznaniu. Już wkrótce rozpocznie się 
tutaj modernizacja pomieszczeń biuro-
wych. Po remoncie i reorganizacji wnętrz 
zwiększy się komfort pracy urzędników, 
co zdecydowanie skróci czas obsługi i po-
lepszy integrację pracownika z klientem.

Poznański	Lider	Przedsię-
biorczości	osiągnął		
pełnoletniość

Dokładniejsza diagnostyka nowo-
tworu, wyrób najefektywniejszej metody 
terapeutycznej w leczeniu onkologicz-
nym – to naukowy projekt firmy MNM 
Diagnostics, która zdobyła pierwsze 
miejsce w kategorii start-up. W kate-
gorii mikroprzedsiębiorstwo statuetka 
trafiła do Medikol Healthcare – auto-
ryzowanego dystrybutora aparatury 
RTG. W kategorii mały przedsiębiorca 
– do spółki Drewno Gamrat Grzegorz 
Marek. Firma od 2004 roku zajmuje 
się sprzedażą najlepszych wyrobów z 
drewna stosowanych w budownictwie 
i branży meblowej. Z kolei w kategorii 
średni przedsiębiorca I miejsce zajął 
Polychem Systems działający w branży 
budowlanej, obuwniczej czy górniczej, 

dostawca m.in. wysokiej jakości wyro-
bów poliuretanowych. Mimo trwającej 
pandemii, 18. edycja konkursu o tytuł 
Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości 
pokazała, że wiele firm poradziło sobie 
z kryzysem.

Organizatorem aktualnej edycji bez-
płatnego konkursu jest Powiat Poznań-
ski. Zgłaszać mogły się firmy z terenu 
Metropolii Poznań (Poznania, Powia-
tu Poznańskiego, a także podmioty ze 
Śremu, Szamotuł, Obornik i Skoków). 
Każdy, kto wystartował, musiał pod-
dać się wnikliwej ocenie prowadzonej 
przez ekspertów z firmy Grant Thornton, 
partnera merytorycznego konkursu. W 
kapitule, oprócz samorządowców, zasiedli 
naukowcy, przedsiębiorcy i bankowcy. W 
ocenie liczyły się m.in. sukcesy na ryn-
ku, ciekawa oferta, innowacyjność oraz 
nowoczesne metody organizacji pracy, 
a także czy działalność jest przyjazna 
ludziom i środowisku.

W dotychczasowych osiemnastu 
edycjach konkursu udział wzięło łącznie 
blisko 900 firm z Poznania oraz Powia-
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tu Poznańskiego. Oprócz prestiżowego 
tytułu zwycięzcy otrzymują atrakcyjne 
nagrody. Są to studia podyplomowe na 
Uniwersytecie Ekonomicznym oraz staże 
na Uniwersytecie im. Adama Mickie-
wicza, studia i szkolenia na Politech-
nice Poznańskiej, obsługa rachunków 
bankowych na specjalnych warunkach 
przez PKO BP, bezpłatne stoiska na MTP, 
pakiet ogłoszeń o pracę na portalu Flexi.
pl, staż w Uczelnianym Centrum Innowa-
cji i Transferu Technologii UAM, pakiet 
profesjonalnych usług doradczo-szkole-
niowych oraz wsparcie merytoryczne i 
infrastrukturalne w Poznańskim Parku 
Naukowo-Technologicznym Fundacji 
UAM, a także warsztat kreatywny dla 
właścicieli i kadry menadżerskiej ufun-
dowany przez Grant Thornton.

Nie	było	głosów	przeciw
Ubiegły rok ze względu na pandemię 

wymusił na samorządach także nowe 
wydatki. Niemniej Powiat Poznański 
jak zwykle najwięcej zainwestował w 
edukację i drogi. Na czerwcowej sesji 
radni przyjęli sprawozdanie z realiza-
cji budżetu za 2020 rok i udzielili zde-
cydowaną większością głosów wotum 
zaufania oraz absolutorium staroście 
poznańskiemu i Zarządowi Powiatu w 
Poznaniu. 

Dochody za 2020 rok wyniosły ponad 
404 mln zł, a wydatki ok. 400 mln zł. 
Do budżetu centralnego trafiło ponad 
38 mln zł tzw. podatku janosikowego. To 
5 mln więcej niż za 2019 r. Aż 106,1 mln 
zł przeznaczyliśmy na kwestie drogowe. 
Niemal 73 mln zł pochłonęły nowe in-
westycje, prawie 24 mln zł – remonty i 
utrzymanie, ponad 5,0 mln zł – wykup 
gruntów pod przyszłe zadania. W 2020 
r. udało się m.in. przebudować drogę 
Więckowice – Lusówko (2,5 km), ulicę 
Sowiniecką w Mosinie (1,3 km), kolej-
ne odcinki Poznańskiej w Koziegłowach 
(0,9 km) i trasy Iwno – Pobiedziska (3,1 
km). Nad torami kolejowymi na ulicy 
Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie 
powstał nowy wiadukt.  W zeszłym roku 
zakończono też pierwszy etap remon-
tu mostu w Biedrusku, a także „akcję 
nakładki” na 18 km dróg powiatowych. 

Drugie miejsce pod względem wy-
datków ma edukacja. W ubiegłym roku 
Powiat wydał 85,9 mln zł, z czego 65,4 
mln zł stanowiły same wynagrodzenia, 
przy otrzymywanej subwencji oświatowej 
w wysokości 60 mln zł. Pozostałe środki 
przeznaczone zostały na remonty i za-
kup materiałów, wyposażenia, środków 
dydaktycznych, czyli bieżące funkcjo-
nowanie placówek. Dofinansowaliśmy 
też projekty edukacyjne, w tym m.in. 
„Europa nie wyklucza”, „Kreatywni 

technicy z Wodziczki w nowoczesnej 
Europie”, „CKP – kuźnia kwalifikacji 
i kompetencji”. 

Za 64,6 mln zł sfinansowano dzia-
łania Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie, wsparcie uzyskały rodziny 
zastępcze, domy dziecka, ośrodki inter-
wencji kryzysowej. Dzięki dużej popu-
larności programów profilaktycznych 
udało się przeprowadzić szczepienia 
przeciwko HPV i grypie – łącznie za-
strzyki podano prawie 4,2 tys. osób. 
Swoją drogą Powiat Poznański został 
w czerwcu uhonorowany tytułem „Zdro-
wy Samorząd” podczas Gali IV Kongre-
su Wyzwań Zdrowotnych, właśnie za 
program profilaktyki przeciwko HPV 
w latach 2017-2020.

Epidemia wymusiła zmianę struktury 
wydatków w zakresie bezpieczeństwa. 
2,3 mln zł przeznaczyliśmy na prze-
ciwdziałanie skutkom SARS-CoV-2. 
Do szkół prowadzonych przez Powiat 
trafiły środki czystości, przeciwwiruso-
we i dezynfekujące. Kupiono maseczki, 
rękawiczki, przyłbice, osłony stanowisk 
pracy, kombinezony, ochraniacze, ter-
mometry bezdotykowe, itd. Do placówek 
oświatowych trafił też sprzęt umożli-
wiający nauczanie zdalne. 

W  ramach ochrony dziedzictwa kul-
turowego Metropolii Poznań przeznaczo-
no 800 tys. zł na ratowanie barokowego 
zespołu klasztornego franciszkanów w 
Poznaniu. Ponadto 1,6 mln zł rozdyspo-
nowano na prace konserwatorskie re-
stauratorskie i roboty budowlane przy 
zabytkowych obiektach, co w sumie dało 
kwotę 2,4 mln zł. 

Nie zaniedbano też działań ekologicz-
nych – łącznie na ochronę środowiska 
przeznaczono blisko 2 mln zł. Z czego 
ponad połowę, czyli powyżej 1 mln zł, 
wydano na wymianę źródeł ciepła na 
proekologiczne. Kontynuowany był też 
program likwidacji azbestu. 

Wakacyjne	questy		
z	Powiatem	Poznańskim

Lato w pełni, zapraszam więc naj-
młodszych, rodziny, grupy przyjaciół 
oraz wszystkich, którym  niedalekie 
wycieczki po okolicy sprawiają radość, 
do wzięcia udziału w grze terenowej „Na 
tropie skarbów z TRAMPKiem i Teni-
Sówką”. Zadaniem uczestników jest 
przejście dowolnych sześciu szlaków, 
potwierdzone pieczątkami na Karcie 
Przygody. Kartę taką można wydrukować 
ze strony internetowej lub otrzymać w 
Starostwie Powiatowym w Poznaniu oraz 
w punktach informacji turystycznej: na 
Starym Rynku w Poznaniu, w Mosinie, 
Pobiedziskach lub Puszczykowie. Każdy, 
kto zbierze sześć pieczątek, będzie się 
mógł zgłosić w  tych punktach po odbiór 
upominku. Na wytrwałych detektywów 
w każdym wieku czekają ciekawe zestawy 
powiatowych gadżetów.

16 questów, opracowanych przez 
Pracownię Krajoznawczą Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji 
Kultury w Poznaniu lub poszczególne 
obiekty, skierowanych jest zarówno do 
miłośników wycieczek pieszych, jak i 
samochodowych. To gwarancja dobrej 
zabawy, niezwykłych wrażeń, a przede 
wszystkim okazja, by lepiej poznać nasz 
Powiat. W regionie jest naprawdę wiele 
pięknych miejsc, które mają ciekawą hi-
storię. Warto wybrać się także i w te mniej 
popularne – mogą  bardzo zaskoczyć. 
Zapraszam więc wszystkich do uczest-
nictwa w zabawie, a także skorzystania 
z serii „Niedzielnych przewodników”, 
które można pobrać ze strony www.
powiat.poznan.pl .

Tomasz Łubiński,  
Wicestarosta Poznański 

Fot. Arch. T. Łubińskiego  
Zapraszamy do odwiedzania 

strony: powiat.poznan.pl
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Inwestycje

W najbliższym czasie na terenie Gmi-
ny Dopiewo mają być realizowane przez 
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu 
dwa zadania inwestycyjne. Pierwszym z 
nich jest budowa chodnika w miejscowo-
ści Zakrzewo w ciągu drogi powiatowej 
na odcinku od skrzyżowania z drogą 
wojewódzką 307 do istniejącego chodnika 
na terenie Gminy Tarnowo Podgórne – w 
czerwcu wyłoniono wykonawcę. Wartość 
tej inwestycji to ponad 1 mln zł. Zada-
nie to jest współfinasowane przez trzy 
samorządy: Powiat Poznański, Gminę 
Dopiewo i Gminę Tarnowo Podgórne. 
Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia 
planowany jest w terminie pięciu mie-
sięcy od dnia zawarcia umowy. 

Drugim zadaniem inwestycyjnym 
realizowanym i w pełni finansowanym 
przez Powiat Poznański jest remont drogi 
powiatowej na odcinku Konarzewo – 
Trzcielin. Obecny stan nawierzchni tej 
drogi jest w przeważającej części bardzo 
zły i wymaga pilnej naprawy. Ponadto 

Okiem	Radnego	Powiatowego

droga ta znajduje się w bliskiej odle-
głości od węzła Konarzewo na drodze 
ekspresowej S5 przez co zwiększyło się 
natężenie ruchu na tej drodze. W czerwcu, 
w toku postępowania przetargowego, 
wyłoniono wykonawcę. Realizacja tej 
inwestycji pochłonie ponad 700 tys. zł. 
Zakończenie robót budowlanych plano-
wane jest w terminie 60 dni od dnia 
zawarcia umowy.

Program	likwidacji		
azbestu

Wraz z lipcem kończy się nabór wnio-
sków do programu  likwidacji wyrobów 
zawierających azbest. Wnioski można 
było m.in. składać w Urzędzie Gminy 
Dopiewo. Do wniosku należało obowiąz-
kowo załączyć dokument potwierdzający 
posiadanie tytułu prawnego do nierucho-
mości. Szczegółowe informacje dotyczące 
ogólnych zasad zawarte są w załączniku 

do Uchwały Zarządu Powiatu w Poznaniu 
Nr 1976/2021 z 11 lutego 2021 r. 

Powiat Poznański pokrywa 100% 
kosztów związanych z likwidacją wy-
robów azbestowych tzn. z jego demon-
tażem, odbiorem, transportem i uniesz-
kodliwieniem. 

Program usuwania azbestu oraz wy-
robów zawierających azbest na terenie 
Powiatu Poznańskiego funkcjonuje od 
2006 r. Uczestniczą w nim wszystkie 
gminy Powiatu Poznańskiego. Środki 
na finansowanie zadania pochodzą z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Poznaniu, funduszy gminnych i budżetu 
Powiatu Poznańskiego. 

Sławomir Skrzypczak,  
Radny Powiatu Poznańskiego  

i Prezes Zakładu Usług Komunalnych  
Sp. z o.o. w Dopiewie

Budowa chodnika - Zakrzewo Remont drogi Konarzewo-Trzcielin

Trwają prace budowlane w Dopiewie. 
Na ulicach: Ks. Alfonsa Majcherka, Ma-
gnackiej, Zacisze, Wiosennej i Marcowej 
wykonywana jest kanalizacja sanitarna 
(tłoczna i grawitacyjna) oraz deszczowa. 
Następnie na jezdni  ułożona zostanie na-
wierzchnia z betonu asfaltowego. W ciągu 
ul. Ks. A. Majcherka - od ul. Stawnej do 
ul. Wiosennej ułożony zostanie chod-

Modernizacja	za	4	miliony

nik z kostki betonowej, szeroki na 2 m. 
Stanie przy nim 28 lamp drogowych. 
Planowany termin zakończenia robót 
to październik 2021 r. Koszty inwesty-
cji mają wynieść 4.119. 270 zł,  z czego 
3.782.463 zł przypada na dofinansowane 
ze środków Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych.

Projekt pn. „Dopiewo - budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej w ulicach: Ks. A. 
Majcherka, Magnackiej, Zacisze, Wio-
sennej i Marcowej oraz chodnika w cią-
gu ul. Ks. A. Majcherka od ul. Stawnej 
do ul. Wiosennej wraz z oświetleniem” 
jest realizowany ze środków Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg.

Aleksandra Rutyna,  
Kierownik Referatu  

Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Fot. Michał Juskowiak
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Gmina Dopiewo pozyskała 400 tys. 
dofinansowania z „Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych dla gmin popege-
erowskich” na zagospodarowanie terenu 
wokół kościoła pw. św. Marcina i św. Pio-

Będzie	ładniej	wokół	kościoła

tra w Okowach w Konarzewie. Szacowany 
koszt inwestycji to ok. 690 tys. zł.

Zostanie wybudowana droga we-
wnętrzna o długości ok. 240 m, chod-
nik zlokalizowany po stronie zabu-

dowań mieszkalnych, parking wraz 
z odwodnieniem i oświetleniem. Pobliski 
teren zostanie obsadzony zielenią. 

Tekst i fot. Michał Juskowiak

Umowę  na budowę dróg w miejsco-
wości Skórzewo o łącznej długości 1,26 
km podpisali 13 lipca 2021 r. z Wojewodą 
Wielkopolskim Michałem Zielińskim - 
Wójt Gminy Dopiewo Paweł Przepióra 
i Skarbnik Gminy Dopiewo Małgorzata 
Mazurek. Pozyskane przez Gminę Do-
piewo dofinansowanie wyniesie blisko 
1,5 mln zł.

Wyniki naboru wniosków na dofi-
nansowanie zadań powiatowych oraz 
zadań gminnych w województwie 
wielkopolskim z Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg, przeprowadzonego 
w sierpniu 2020 r., Wielkopolski Urząd 
Wojewódzki w Poznaniu opublikował 21 
kwietnia 2021 r. Gminie Dopiewo z Pań-
stwowego Funduszu Celowego została 
przyznana dotacja na realizację zadania 
pn. „Budowa ul. Letniej, Jesiennej, Wa-
kacyjnej, Przedwiośnie oraz Wiosennej 
(na odcinku połączenia ul. Wiosennej 
do ul. Jesiennej oraz na odcinku od ul. 
Jesiennej do ul. Przedwiośnie), wraz 
z budową kanalizacji deszczowej w Skó-
rzewie w Gminie Dopiewo”. Inwestycja 

Dofinansowanie	na	drogi	w	Skórzewie
znalazła się na 17 pozycji, w gronie 101 
projektów - zadań gminnych w wojewódz-
twie wielkopolskim, które otrzymały 
rządowe dofinansowanie. 

Umowa z wyłonionym wykonawcą 
– firmą PERFEKTA Robert Gąsiorek, zo-
stała podpisana 7 maja 2021 r.  Całko-
wity koszt realizacji zadania wynosi 2 
888 321 zł, z czego 50 % tj. 1 444 160 zł 
stanowi dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg.

Zakres inwestycji:
• utwardzenie ulic o łącznej długości 

1,261 km o nawierzchni z betono-
wej kostki brukowej, ograniczonej 
obustronnymi krawężnikami,

• wykonanie kanalizacji deszczowej,
• jednostronnych chodników wzdłuż 

ulic oraz zjazdów indywidualnych 
do posesji,

• w celu uspokojenia ruchu zapro-
jektowany został liniowy próg 
zwalniający płytowy oraz wynie-
sione skrzyżowania.

Przewidywany termin zakończe-
nia: sierpień 2022r.

Głównym celem realizowanego 
zadania jest poprawa warunków bez-
pieczeństwa dla ruchu drogowego i pie-
szego. Realizacja zadania pozwoli na 
zapewnienie bezpośredniego połączenia 
z istniejącymi zorganizowanymi osie-
dlami mieszkaniowymi, które stale się 
rozrastają w miejscowości Skórzewo.

Projekt pn. „Budowa ul. Letniej, Je-
siennej, Wakacyjnej, Przedwiośnie oraz 
Wiosennej (na odcinku połączenia ul. 
Wiosennej do ul. Jesiennej oraz na odcin-
ku od ul. Jesiennej do ul. Przedwiośnie), 
wraz z budową kanalizacji deszczowej 
w Skórzewie w Gminie Dopiewo” realizo-
wany ze środków Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg.

Milena Wolna, Michał Juskowiak 

Boisko		
w	Zakrzewie

Po zakończeniu w czerwcu prac re-
montowych boisko wiejskie w Zakrzewie 
przy ul. Sportowej zostało udostępnio-
ne mieszkańcom. Modernizacja obiektu 
przeprowadzona w latach 2020/2021 

kosztowała 102 756 zł. W roku 2020 firma 
ROL-INVEST ze Skórzewa za 19 065 zł 
powiększyła murawę boiska. W roku 2021  
Zakład Usług Komunalnych z Dopiewa 
wykonał ogrodzenie i piłkochwyty za 
75 115 zł. Uzupełnieniem tych prac było 
postawienie przez firmę PESMENPOL 
z Myślenic bramek  za 8 576 zł.

AR, fot. B. Spychała Nowy piłkochwyt na boisku w Zakrzewie
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Gmina Dopiewo dba o miejsca zabaw 
i wypoczynku mieszkańców, robi prze-
glądy istniejących i tworzy nowe tam, 
gdzie pojawiają się potrzeby. 

Już niebawem niektóre z naszych 
placów zabaw i terenów rekreacyjnych 
zyskają na atrakcyjności.  W ciągu naj-
bliższych 3 miesięcy doposażymy je o 
nowe urządzenia, ławki lub kosze na 
śmieci. Akcja obejmuje:
-  teren rekreacyjny w Dąbrowie przy 

ul. Tęczowej,

Doposażamy	place	zabaw	i	tereny	rekreacyjne

-  plac zabaw w Dąbrówce przy ul. 
Bukowej,

-  pumptrack w Dąbrówce,
-  wiatę na terenie w Dąbrówce przy 

ul. Plac Szlaku Bursztynowego,
-  teren rekreacyjny w Dopiewcu przy 

ul. Kwiatowej,
-  plac zabaw w Dopiewcu przy ul. Le-

śnej,
-  plac zabaw w Dopiewie przy ul. Łą-

kowej,
-  teren rekreacyjny przy świetlicy w 

Gołuskach,

-  plac zabaw w Konarzewie,
-  plac zabaw w Lisówkach, 
-  Leśny Zakątek w Skórzewie (w ra-

mach DBO),
-  plac zabaw w Skórzewie przy ul. 

Malinowej,
-  plac zabaw w Zakrzewie przy ul. 

Długiej.

Aleksandra Rutyna, Kierownik  
Referatu Inwestycji  

i Gospodarki Komunalnej 
Fot.Beata Spychała

Spółka Wodna do Eksploatacji Wo-
dociągu w Dopiewie oddała do eksplo-
atacji 18.06.2021 r. kolejną część zmo-
dernizowanej Stacji Uzdatniania Wody 
w Dopiewie. Modernizacja polegała na 
wymianie jednego zużytego filtra na 
nowy, zamontowaniu dwóch nowych 
filtrów pospiesznych (piaskowych), 
wymianie areatora do napowietrzania 

SUW	po	modernizacji
wody. Urządzenia należało odpowiednio 
połączyć rurami ze stali nierdzewnej. 
Wykonawcą tego etapu robót była firma 
Wod-Kan-CO-Gaz Dominik Hańczewski 
z Dopiewa. 

Włączenie 18.06.2021 r. trzech no-
wych filtrów piaskowych do eksploatacji 
spowodowało okresową zmianę zabar-
wienia wody na kolor piaskowy. Co było 

naturalną konse-
kwencją „wpraco-
wania się” nowych 
złóż filtracyjnych’. 
Woda w tym kolo-
rze w żaden sposób 
nie była szkodli-
wa dla zdrowia. 
Wcześniej została 
przebadana przez 
Laboratorium Aqu-
anet .

Uruchomienie nowych filtrów zbiegło 
się w czasie z bardzo wysoką temperaturą 
powietrza i czterokrotnym zwiększonym 
poborem wody przez okres kilku dni. 
Między innymi wtedy znaczna część 
odbiorców napełniała baseny ogrodowe 
wodą oraz podlewała trawę w godzinach 
największego poboru wody (w godzinach 
wieczornych) co spowodowało okresowe 
obniżenie ciśnienia wody w sieci.

Następna i ostatnia wymiana filtrów 
nastąpi w czwartym kwartale bieżącego 
roku. W ten sposób zakończymy ten etap 
modernizacji Stacji Uzdatniania Wody 
Dopiewo.

O kolejnych pracach modernizacyj-
nych oraz inwestycyjnych, które będą 
do wykonania, zdecyduje Walne Zgro-
madzenie Spółki Wodnej w Dopiewie.

Czesław Hetmański, Przewodniczący 
Zarządu Spółki Wodnej do Eksploatacji 
Wodociągu

Czesław Hetmański,  
Przewodniczący Zarządu 

Fot. Archiwum Spółki 
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inwestycje	/	sołectwa

Zaangażowanie i aktywność sołectwa 
Dopiewiec na rzecz lokalnej społeczności 
zostało dostrzeżone w ramach IV edycji 
konkursu „Aktywna Wieś Wielkopol-
ska”. Dopiewiec znalazł się wśród 31 
sołectw, które za dotychczasowy wkład 
pracy w proces odnowy wsi otrzymały 
wyróżnienie i pamiątkowy dyplom.

Sukces Dopiewca cieszy tym bardziej, 
że aż 1863 sołectw z terenu 179 wielko-
polskich gmin bierze udział w kolejnej już 
perspektywie programu (WOW 2020+) 
w województwie.

Od 2011 r. w Wielkopolskiej Odnowie 
Wsi biorą udział 3 sołectwa z Gminy 
Dopiewo: Dopiewiec, Palędzie i Więcko-
wice. Są one aktywnymi uczestnikami 
konkursów ogłaszanych przez Urząd 
Marszałkowski - na dofinansowanie 
projektów związanych m.in. z zagospoda-
rowaniem przestrzeni publicznej sołectw 
czy zakupem elementów wyposażenia 

Dopiewiec	wyróżniony

służących lokalnym społecz-
nościom. 

Dzięki środkom zewnętrz-
nym, a także zaangażowaniu 
Sołtys Marioli Nowak i Rady 
Sołeckiej oraz mieszkańców 
Dopiewca udało się doposażyć 
sołectwo w sprzęt umożliwiają-
cy podejmowanie działań inte-
grujących lokalną społeczność 
i zrealizować przedsięwzięcia 

zwiększające atrakcyjność wspólnej 
przestrzeni. Przez 10 lat uczestnictwa 
w programie pozyskano ok. 38 tys. zł 
dofinansowania na następujące projekty:

Odnowa wsi szansa dla aktyw-
nych sołectw:

Edycja 2015 r. „ Dopiewiec – inte-
gracja mieszkańców przy kawie – za-
kup stołów i krzeseł” – dofinansowanie:  
2 977 zł, całkowity koszt inwestycji:  
6 243,40 zł.

Edycja 2017: „Siadaj w cieniu i od-
pocznij w Dopiewcu! Zakup parasoli 
i kompletów biesiadnych” – dofinan-
sowanie: 4 225 zł, koszt całkowity:  
8 450 zł.

Pięknieje Wielkopolska wieś:
Edycja 2018: „Skaczmy do góry w Do-

piewcu! Dostawa i montaż trampoliny”. 
Projekt dotyczył zakupu i montażu urzą-

dzenia zabawowego tj. trampoliny do 
wbudowania na boisku wiejskim. Dofi-
nansowanie: 10 071 zł (wartość zadania: 
18 450 zł)

Edycja 2019 - „W Dopiewcu biesiada 
trwa! – Dostawa i montaż małej architek-
tury”. Zakupiono grill betonowy i zestaw 
ławek betonowych, które umiejscowiono 
przy budynku GOK-u. Dofinansowanie: 
7 366,00 zł, koszt całkowity: 10 524 zł.

Edycja 2020: „Dopiewiec na spor-
towo – jest zdrowo! – dostawa i montaż 
piłkochwytu na boisku wiejskim oraz 
doposażenie siłowni zewnętrznej”. Siłow-
nię wzbogacono o trzy urządzenia: wy-
ciskanie siedząc oraz podciąg na pylonie 
oraz potrójny twister. Dofinansowanie: 
13 499 zł, wartość inwestycji: 20 162 zł.

Ze względu na pandemię tegoroczne 
wręczenie wyróżnień zostało przeprowa-
dzone korespondencyjnie. W konkursach 
„Wielkopolska Odnowa Wsi” z Gminy 
Dopiewo udział biorą 3 sołectwa: Do-
piewiec, Palędzie i Więckowice. Od 2011 
r. udało się zrealizować 11 projektów na 
łączną wartość ponad 276 000 zł z cze-
go wartość dofinansowania wyniosła 
174 000 zł. Po 7 projektów zrealizowały 
sołectwa Palędzie i Więckowice, z ko-
lei sołectwo Dopiewiec 5 projektów. 
W 2017 r. podobne wyróżnienia zdobyło 
Sołectwo Więckowice. 

Milena Wolna 
Michał Juskowiak 

Fot. Arch. UG

Dwie umowy na kolejne działania 
z programu „Wielkopolska Odnowa 
Wsi 2020+” podpisały 22 lipca 2021 r. 
z Wicemarszałkiem Województwa Wiel-
kopolskiego - Krzysztofem Grabowskim 
- Sekretarz Gminy Dopiewo Małgorza-
ta Wzgarda i Skarbnik Gminy Dopiewo 
Małgorzata Mazurek. Łączną wartość 
to 68 311 zł.  

Dofinansowanie otrzymały 
2 inwestycje, które zostaną zre-
alizowane w tym roku: 

Sołectwo Palędzie na projekt 

Podpisanie	umów	na	kolejne	odnowy
pn. „Palędzie ćwiczy w „koronie” – do-
stawa i montaż zestawu street workout 
oraz elementów małej architektury na bo-
isku wiejskim” - kwota dofinansowania: 
23 046 zł. W ramach realizacji zadania 
planowane jest uatrakcyjnienie miejsca 
czynnego wypoczynku w sołectwie Palę-
dzie. Na boisku wiejskim zamontowany 
zostanie zestaw street workout oraz dwie 
ławki z rowerkami. Dodatkowo zakupione 
zostaną ławki z oparciem oraz kosze na 
śmieci. Szacowany koszt projektu: ok. 
35,5 tys. zł.

Sołectwo Więckowice na 
projekt pn. „Staw w Więckowi-
cach fontanną zachwyca – dostawa 
i montaż fontanny multimedialnej” - 
kwota dofinansowania: 45 265 zł. 
Zgłoszony projekt zakłada zainstalowanie 
na stawie w Więckowicach pływającej 
fontanny multimedialnej zmieniającej 
obrazy wodne, wraz z regulacją opada-
jącego strumienia wody. Inwestycja ma 
nie tylko zwiększyć atrakcyjność terenu 
w centrum sołectwa, ale również zapew-
nić odpowiednie napowietrzenie wody 
w stawie. Całkowity szacowany koszt 
inwestycji: ok. 70 tys. zł.

Tekst i fot. Michał Juskowiak
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inwestycje	/	spisz	się

W	szkole	i	na	boisku
Gmina Dopiewo po raz kolejny 

z sukcesem aplikowała o dofinanso-
wanie budowy systemów gromadzenia 
i zagospodarowania wód opadowych. 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego opublikował wyniki 
naboru przeprowadzonego w ramach 
programu „Deszczówka”. Łączna kwo-
ta dofinansowania wyniosła 100 tys. zł. 

Dofinansowanie otrzymały w 
tym roku projekty:

„Budowa systemu magazynowania 
i zagospodarowania wód opadowych na 
boisku w Palędziu” - kwota dofinanso-
wania 50 tys. zł. Planowane jest wyko-
nanie zbiornika o pojemności 10 m³ 
wraz z pompą zatapialną i hydrantem 
ogrodowym do czerpania zebranej wody 
– do nawadniania boiska. Szacowany 
koszt inwestycji to ok. 85 tys. zł.

„Budowa systemu magazynowania 
wody opadowej przy Szkole Podstawowej 
Nr 2 w Skórzewie” - kwota dofinansowa-
nia: 50 tys zł. Zgłoszony projekt zakłada 
wykonanie zbiornika do magazynowania 
deszczówki o pojemności do 10 m³ wraz 

Deszczówka	z	dofinansowaniem	

z pompą i systemem rur umożliwiającym 
wpięcie się do istniejącej instalacji na-
wadniającej. Szacowany koszt inwestycji 
to ok. 81 tys. zł.

W ubiegłorocznej edycji programu 
Gmina Dopiewo zrealizowała, z dofinan-
sowaniem z Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego, projekt pn. „Budowa 
systemu gromadzenia i zagospodarowa-
nia wody deszczowej przy przedszkolu 
publicznym w Konarzewie w Gminie 
Dopiewo”. Wykonano zbiornik maga-
zynujący wodę deszczową, wraz z sys-
temem rozprowadzającym deszczówkę 
przy budynku przedszkola. Całkowity 

koszt projektu wyniósł prawie 130 tys. 
zł brutto, z czego otrzymana  dotacja 
wyniosła 50 tys. zł.

Głównym celem programu „Desz-
czówka” jest promowanie działań zapo-
biegającym negatywnym skutkom suszy 
poprzez retencjonowanie i odpowiednie 
wykorzystywanie wody opadowej w celu 
nawadniania terenów zielonych oraz wy-
konywania systemów podziemnego lub 
naziemnego magazynowania wody opa-
dowej wraz z instalacja umożliwiającą 
jej zagospodarowanie.

Milena Wolna 
Fot. Michał Juskowiak

Liczymy	się	dla	Polski
50% mieszkańców zakończyło już 

spis w Narodowym Spisie Powszechnym 
Ludności i Mieszkań 2021. Jesteśmy 
wśród liderów w Powiecie Poznańskim 

Narodowy	Spis	Powszechny
z najwyższym odsetkiem wypełnionych 
formularzy. W Województwie Wielko-
polskim dotychczas zostało spisanych 
1,50 mln mieszkańców, co stanowi 45%. 
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, spisz się 

przez Internet, wchodząc na stronę in-
ternetową: www.spis.gov.pl.

Możesz spisać się w punkcie spi-
sowym w Dopiewie. Przez cały czas 
trwania spisu istnieje możliwość sko-
rzystania ze stanowiska komputerowego 
przygotowanego do samospisu w Urzę-
dzie Gminy Dopiewo przy ul. Leśnej 1c 
w Dopiewie w godzinach pracy urzędu.  
Ważne! Zanim przyjdziesz do urzędu, 
przygotuj niezbędne dane swoje oraz 
pozostałych członków rodzin/współ-
mieszkańców (np. PESEL, rodzaj wy-
kształcenia, wykonywany zawód, miejsce 
pracy, powierzchnia mieszkania).

Lista pytań, na które należy udzielić 
odpowiedzi w ramach Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 
i więcej informacji o Narodowym Spisie 
Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 
znajdziesz na stronie internetowej spis.
gov.pl oraz dzwoniąc na infolinię spi-
sową pod numer telefonu22 279 9999, 
a także w Gminnym Biurze Spisowym 
w Dopiewie – dzwoniąc pod nr tel. 61 
8906 396, 61 8906 373, 61 8906 352, lub 
wysyłając e-mail pod adres: biuro. spi-
sowe@dopiewo.pl.

Gminne Biuro Spisowe w Dopiewie
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pomoc

Gmina Dopiewo i Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Dopiewie przyłączyły się 
do kampanii „Otwórz się na pomoc” - 
interaktywnego projektu o zdrowiu psy-
chicznym i uzależnieniu od Internetu. 

Otwórz	się	na	pomoc	

To  działanie skierowane dla młodzieży 
oraz rodziców i opiekunów.

Projekt pomoże zmierzyć się ze sła-
bościami i uzależnieniem od gier kompu-
terowych. Młode osoby nie tylko w łatwy 

sposób uzależniają się od komputera, 
smartfona doświadczając bardzo często 
w świecie wirtualnym takich zjawisk jak 
hejt czy przemoc słowna. Uzależnienie od 
Internetu powoduje poważne problemy 
psychiczne i ma wpływ na życie całych 
rodzin, zwłaszcza w tak trudnym okresie, 
jak czas lockdownu.

Projekt „Otwórz się na pomoc” to 
interaktywny film poświęcony proble-
mowi uzależnienia dzieci od komputera 
i Internetu. 

Pokieruj losami 12 – letniego Domi-
nika w interaktywnym filmie, który musi 
zmierzyć się z własnymi słabościami, 
zatapiając się w świecie cyfrowego uza-
leżnienia.

To jak zakończy się jego historia 
zależy tylko od Ciebie.

OPS Dopiewo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Do-
piewie  informuje , że możliwe jest bez-
płatne korzystanie ze wsparcia terapeuty 
uzależnień  i specjalisty ds.  przeciw-
działania przemocy w rodzinie . Dyżury 
terapeuty odbywają się w każdą środę 
w godz. 11.00-15.00 w siedzibie OPS ul. 
Konarzewska 12 . W celu skorzystania 

Terapeuta	uzależnień	
ze wsparcia konieczne jest  umówienie 
wizyty pod nr tel. 61-814-80-20 lub 
osobiście w siedzibie OPS w Dopiewie. 

Magdalena Popłońska-Kowalska  
Dyrektor Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Dopiewie

Nierozpoznana i niezatrzymana 
przemoc z czasem się nasila i przyczy-
nia do powstawania coraz większych 
szkód, dlatego szczególnie ważne staje 
się wczesne zidentyfikowanie problemu 
i jak najszybsze podjęcie działań zapo-
biegawczych. Nie bez znaczenia jest też 
fakt, że nie tylko sprawcy, ale także często 
ofiary próbują ukryć występowanie prze-
mocy lub nie nazywają doświadczanych 
krzywd przemocą. 

Pamiętajmy: przemoc ze strony 
partnera lub innej bliskiej osoby 
jest przestępstwem!

Poniżej przedstawiamy informacje 
na temat funkcjonowania Zespół Inter-
dyscyplinarnego i Grup Roboczych do 
spraw Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie w Dopiewie. 

Zespół Interdyscyplinarny w 
Dopiewie

Powołany został Zarządzeniem nr 
45/11 Wójta Gminy Dopiewo – Kierow-

Przemoc	w	rodzinie	–	gdzie	szukać	pomocy?
nika Urzędu z 18 sierpnia 2011 r. Szcze-
gółowe warunki jego funkcjonowania 
zostały określone przez uchwałę Rady 
Gminy Dopiewo z 28 września 2020 r.

W skład Zespołu wchodzą przed-
stawiciele:
• jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej
• gminnej komisji rozwiązywania 

problemów alkoholowych
• policji
• oświaty
• ochrony zdrowia
• organizacji pozarządowych

W pracach Zespołu uczestniczą także 
przedstawiciele: sądu rejonowego, straży 
miejskiej, inni specjaliści.

Posiedzenia Zespołu odbywają się w 
zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej 
niż raz na trzy miesiące.

Członkowie Zespołu wykonują za-
dania w ramach swoich obowiązków 
służbowych, zawodowych lub społecznie. 

Cele Zespołu Interdyscyplinarnego:
• Budowanie lokalnego systemu po-

mocy i wsparcia dla rodziny zgodnie 
z zapisami ustawy o przeciwdzia-
łaniu przemocy w rodzinie.

• Podejmowanie działań zgodnie 
z wypracowanymi standardami 
współpracy przedstawicieli różnych 
grup zawodowych i społecznych zaj-
mujących się problemem przemocy.

• Zapobieganie występowania prze-
mocy w rodzinie poprzez podno-
szenie świadomości społecznej 
mieszkańców Gminy Dopiewo.

• Wzrost zaangażowania przedstawi-
cieli instytucji lokalnych w realizację 
zadań w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie.

Zadania Zespołu Interdyscyplinar-
nego to integrowanie i koordynowanie 
działań dotyczących przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie.
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Zespół Interdyscyplinarny realizuje 
zadania w szczególności przez:
• Diagnozowanie przemocy w rodzinie 

na terenie Gminy Dopiewo;
• Podejmowanie działań w środo-

wisku zagrożonym przemocą w 
rodzinie w celu przeciwdziałania 
temu zjawisku;

• Inicjowanie interwencji w środo-
wisku dotkniętym przemocą w 
rodzinie na terenie Gminy Dopiewo;

• Rozpowszechnianie informacji o in-
stytucjach, osobach i możliwościach 
udzielenia pomocy w środowisku 
lokalnym;

• Inicjowanie działań w stosunku do 
osób stosujących przemoc w rodzinie 
na terenie Gminy Dopiewo.

Ponadto:
• Opracowuje instrukcje, strategie i 

procedury postępowania w sytuacji 
rozpoznania przemocy w rodzinie;

• Monitoruje, ocenia pracę grup ro-
boczych według przyjętych przez 
siebie założeń i wytycznych;

• Podejmuje działania informacyjne i 
profilaktyczne przez edukację spo-
łeczności lokalnej i rodzin zagro-
żonych przemocą;

• Podejmuje działania nakierowane 
na podniesienie kwalifikacji kadry 
realizującej działania w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w ro-
dzinie;

• Wdraża działania usprawniające 
pracę grup roboczych.

Zespół Interdyscyplinarny może two-
rzyć grupy robocze w celu rozwiązywania 
problemów związanych z wystąpieniem 
przemocy w rodzinie w indywidualnych 
przypadkach. 

Grupy robocze
Grupa Robocza to zespół przedsta-

wicieli służb, instytucji i innych podmio-
tów zaangażowanych w rozwiązywanie 
indywidualnych przypadków przemocy 
w rodzinie, poprzez realizację procedury 
„Niebieskie Karty”.

Do zadań grup roboczych należy w 
szczególności: 
• opracowanie i realizacja planu 

pomocy w indywidualnych przy-
padkach wystąpienia przemocy w 
rodzinie.

• monitorowanie sytuacji rodzin, w 
których dochodzi do przemocy oraz 
rodzin zagrożonych wystąpieniem 
przemocy.

• dokumentowanie działań podejmo-
wanych wobec rodzin, w których 

dochodzi do przemocy oraz efektów 
tych działań.

• informowanie Przewodniczącego 
Zespołu Interdyscyplinarnego o 
efektach działań grup.

Członkowie Zespołu Interdyscypli-
narnego w Dopiewie i członkowie grup 
roboczych zobowiązani są do zachowania 
poufności wszelkich informacji i danych, 
które pozyskali przy realizacji działań.

Procedura „Niebieskie Karty”
To szczególny rodzaj interwencji wo-

bec rodziny doświadczającej przemocy 
i wszczęcie czynności proceduralnych.

Nie jest to postępowanie karne ani 
postępowanie cywilne, lecz jest to wspól-
na praca służb, instytucji i organizacji 
z konkretną rodziną doświadczającą 
przemocy.

Zespół Interdyscyplinarny i Grupy 
Robocze diagnozują sytuację rodziny 
na podstawie informacji uzyskanych od 
służb zaangażowanych w dany przypa-
dek, osób doświadczających przemocy, 
osób stosujących przemoc.

Po dokonaniu oceny Grupa Robocza 
sporządza indywidualny plan pomocy 
i monitoruje jego realizację.

Celem procedury jest takie oddzia-
ływanie na rodzinę, aby ustała w niej 
przemoc.

Działania specjalistów
Osoby pomagające wspierają, wzmac-

niają i zachęcają do odbudowania po-
czucia własnej mocy i sprawczości oraz 
umiejętności radzenia sobie w sytuacji 
zagrożenia. Ważnym elementem proce-
su pomagania jest też budowanie sieci 
wsparcia społecznego w najbliższym 
otoczeniu ofiar. Zastosowanie procedu-
ry „Niebieskie Karty” zachęca nie tylko 
osoby pokrzywdzone do poszukiwania 
możliwości poradzenia sobie z przemocą, 
ale także osoby pomagające do poszuki-
wania wspólnie z ofiarami najlepszego 
rozwiązania, uwzględniania wszelkich 
możliwości pomocy oraz monitorowania 
przebiegu procesu pomagania. 

Korzyści z procedury Niebie-
skie Karty dla osób stosujących 
przemoc:
• Edukacja na temat przemocy w 

rodzinie, 
• Powstrzymanie się osoby stosującej 

przemoc w rodzinie przed dalszym 
jej stosowaniem.

• Rozwijanie umiejętności w zakresie 
wychowania dzieci bez używania 
przemocy w rodzinie.

• Uznanie przez osobę stosującą 
przemoc w rodzinie swojej odpowie-
dzialności za stosowanie przemocy.

• Zdobycie i poszerzenie wiedzy na 
temat mechanizmów powstawania 
przemocy w rodzinie.

•  Zdobycie umiejętności komuni-
kowania się i rozwiązywania kon-
fliktów w rodzinie bez stosowania 
przemocy.

• Uzyskanie informacji o możliwo-
ściach podejmowania działań te-
rapeutycznych.

Dane kontaktowe
Zespół Interdyscyplinarny w Dopie-

wie - ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo,  
e- mail: zespol.interdyscyplinanry@
opsdopiewo.pl, tel. 618148-020.

Ośrodek Pomocy Społecznej - 
ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo, 
tel. 61 814 80 20.

Gminna Komisja Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych – 
czynna w godzinach pracy Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Dopiewie, ul. 
Konarzewska 12, tel. 61 814 80 20.

Komisariat Policji w Dopiewie 
- ul. Łąkowa, 1, tel. 61 841 32 30.

Ośrodek Interwencji Kryzyso-
wej w Kobylnicy - ul. Poznańska 91, 
62-006 Kobylnica tel. 61 815 18 42, fax. 
61 815 08 17, kom. 664 353 269.

Poznańskie Centrum Profi-
laktyki Społecznej ul. Głogowska 
27 (domofon 150), 60-702 Poznań, tel. 
61 221 11 12.

Ogólnopolskie Pogotowie dla 
Ofiar Przemocy w Rodzinie „Nie-
bieska Linia” al. Jerozolimskie 155, 
02-326 Warszawa, infolinia 801 120 002, 
www.niebieskalinia.pl .

Okręgowy Ośrodek Pomocy Po-
krzywdzonym Przestępstwem - ul. 
Zeylanda 9/3, 60-808 Poznań, tel. +48 
539 106 106.

Dziecięcy Telefon Zaufania 
Rzecznika Praw Dziecka - tel. 800 12 
12 12 - telefoniczna linia interwencyjna 
dla dzieci i młodzieży czynna całodobo-
wo, połączenie jest bezpłatne .

Natalia Radzik 
Przewodnicząca Zespołu  

Interdyscyplinarnego w Dopiewie
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Metropolia	Poznań	/	oświata

90 opiekunów dziennych przy-
będzie na obszarze Metropolii Po-
znań. Stowarzyszenie szuka kobiet 
chętnych do udziału w projekcie, 
który będzie realizowany przez 
najbliższe 2 lata. Do udziału w nim 
mogą się zgłosić również miesz-
kanki Gminy Dopiewo.

Projekt „Wracamy na rynek pracy 
– aktywizacja zawodowa osób powraca-
jących lub wchodzących na rynek pracy 
po powrocie związanym z opieką nad 
dzieckiem do lat 3” pozwoli zaintereso-
wanym uzyskać zawodowe kompetencje, 
a także stworzyć ponad 300 miejsc opieki 
dla dzieci do lat 3. 

Uczestniczki mają nie tylko szansę 
na zdobycie kompetencji do zawodu 
Opiekuna Dziennego, ale otrzymają też 
dofinansowanie na adaptację i wyposa-
żenie lokalu do prowadzenia usług opieki 
nad dziećmi do lat 3. Te możliwości są 
dostępne dla mieszkanek samorządów 
tworzących Metropolię Poznań, czyli Po-
znania, Powiatu Poznańskiego (w tym 
Gminy Dopiewo), jak również  spoza 
niego: Oborniki, Skoki, Szamotuły i Śrem. 

Co	uzyska	zakwalifikowa-
na	„90”?

-  sfinansowanie 160-godzinnego 
kursu „Dzienny opiekun dziecka 
do lat 3”, dającego uprawnienia do 
wykonywania zawodu wraz z refun-
dacją kosztów dojazdu (za udział w 
szkoleniu przysługuje stypendium 
szkoleniowe)

Metropolia Poznań - to stowarzy-
szenie, które tworzą Powiat Poznański 
oraz Miasta i Gminy: Buk, Czerwonak, 
Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Ko-
strzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Muro-
wana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, 
Poznań, Puszczykowo, Rokietnica, Skoki, 
Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Szamo-
tuły, Śrem, Tarnowo Podgórne.

360	nowych	miejsc	opieki	
dla	dzieci	do	lat	3

-  realizację obligatoryjnych badań 
sanitarno-epidemiologicznych 
dopuszczających do wykonywania 
zawodu,

-  sfinansowanie zakupu wyposażenia 
niezbędnego do organizacji opieki 
nad dziećmi.

Dodatkowo projekt zakłada pokrycie 
kosztów opieki nad dziećmi przez 12 mie-
sięcy. Warunkiem jest zadeklarowanie 
utrzymania punktu opieki przez 3 lata.

Projekt „Wracamy na rynek pracy…” 
obejmie więcej osób. Ważnym aspek-
tem są działania z zakresu aktywizacji 
zawodowej dla kolejnych 264 rodziców, 
którzy – z uwagi na konieczność opie-
ki na dzieckiem do lat trzech – mieli 
przerwę w pracy zawodowej i potrzebują 
wsparcia w powrocie na rynek pracy. 
Rodzice mogą skorzystać z bezpłatnej 
opieki nad dzieckiem w czasie, w którym 
będą korzystać z doradztwa zawodowego, 
szkoleń, kursów zawodowych oraz 
płatnych staży i praktyk u pracodaw-
ców. Dzięki realizacji projektu zniesiona 
zostanie bariera dotycząca braku miejsc 
opieki na dzieckiem, a osoby bezrobotne 
lub te po urlopie macierzyńskim czy ro-
dzicielskim będą mogły podnieść swoje 
kwalifikacje. Jednocześnie przy pomocy 
pośrednika pracy pozyskają satysfak-

cjonujące zatrudnienie adekwatne do 
swoich umiejętności.

Warunkiem koniecznym otrzymania 
wsparcia jest posiadanie statusu oso-
by bezrobotnej lub biernej zawodowo 
oraz (w przypadku opiekuna dziennego) 
utworzenie punktu opieki w jednej ze 
wskazanych Gmin: Buk, Czerwonak, Do-
piewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, 
Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Go-
ślina, Oborniki, Pobiedziska, Poznań, 
Puszczykowo, Rokietnica, Skoki, Stęszew, 
Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Śrem, 
Tarnowo Podgórne.

Kontakt dla zainteresowanych udzia-
łem w projekcie: telefon – 786 102 024, 
e-mail – biuro@metropoliapoznan.pl. 
„Wracamy na rynek pracy…” współfi-
nansuje Europejski Fundusz Społeczny. 
Realizatorem jest Stowarzyszenie Me-
tropolia Poznań wraz z Miastem Poznań. 
Projekt będzie realizowany do czerwca 
2023 r. 

Pierwsze osoby uczestniczą już w 
szkoleniu. Po jego zakończeniu nowe 
opiekunki dzienne zajmą się dziećmi 
w świeżo powstałych miejscach opie-
ki. Pionierskie placówki tego projektu 
zostaną uruchomione w gminie Kórnik. 

Regulamin oraz formularz zgłosze-
niowe są dostępne pod adresem: 

ht t p://met ropol iapozna n.pl/
aktualnosci,2623,360-nowych-miejsc-
opieki-dla-dzieci-do-lat-3.html

Stowarzyszenie Metropolia Poznań

Jest się czym pochwalić. Nasi ósmo-
klasiści uzyskali z egzaminu na zakoń-
czenie szkoły podstawowej lepsze wyniki 
niż ich rówieśnicy w powiecie, wojewódz-
twie i kraju. Wszystkim, których wysiłki 
złożyły się na ten sukces: uczniom, na-
uczycielom i rodzicom – gratulujemy!

Obowiązkowy egzamin ósmoklasi-
sty został przeprowadzony po raz trzeci. 
Przystąpiło do niego w tym roku 308 
uczniów z terenu Gminy Dopiewo. Więk-
szość  egzaminowano z języka polskie-
go, matematyki i języka angielskiego, 
ale znaleźli się też śmiałkowie, którzy 
zmierzyli się z językiem niemieckim.

Mamy	zdolnych	ósmoklasistów
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 

w Poznaniu opublikowała wyniki tego-
rocznych egzaminów na początku lipca. 
Średnia gminna naszych uczniów jest 
bardzo dobra - to jeden z najwyższych 
wyników w powiecie poznańskim. Pla-
sujemy się w pierwszej czwórce wśród 
17 gmin powiatu z języka polskiego, 
języka angielskiego i matematyki. Do-
brze prezentujemy się jako gmina na tle 
średniej województwa wielkopolskiego  
i całego kraju.

Możemy pochwalić się również sukce-
sami indywidualnymi naszych uczniów. 
Na 100% zostało zdanych 40 egzaminów 

przedmiotowych. 32 uczniów uzyskało 
maksymalną punktację z jednego przed-
miotu (28 z języka angielskiego i 4 z 
matematyki). Ponadto czworo uczniów 
zdało na 100% egzaminy z dwóch przed-
miotów (matematyki i j. angielskiego).

Wyniki w Gminie Dopiewo:
Egzamin z języka polskiego 62%
Egzamin z matematyki 54%
Egzamin z języka angielskiego 76%
Wyniki w Powiecie Poznańskim:
Egzamin z języka polskiego 60%
Egzamin z matematyki 50%
Egzamin z języka angielskiego 72%
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oświata	/	bezpieczeństwo

Wyniki w Województwie Wiel-
kopolskim:

Egzamin z języka polskiego 58%
Egzamin z matematyki 45%
Egzamin z języka angielskiego 63%

Wyniki krajowe:
Egzamin z języka polskiego 60%
Egzamin z matematyki 47%
Egzamin z języka angielskiego 66%

Michał Juskowiak

Wykres przedstawiający wyniki egzaminów ósmoklasistów z Gminy 
Dopiewo w porównaniu do Powiatu, Województwa i Kraju

Straż Gminna w Dopiewie odnotowa-
ła w „Dzienniku Służby” 246 zdarzenia. 
Najwięcej wśród nich było kontroli po-
rządkowych – 78 (podrzucanie odpadów, 
zanieczyszczenie drogi, sprzedaż bez ze-
zwolenia). Tyle samo było kontroli ruchu 
drogowego (parkowanie, zajęcie pasa 
drogowego) i kontroli bezpieczeństwa 
(obiekty komunalne, miejsca spożywa-
nia alkoholu, okolice szkół, podtopienia) 

Kronika	Straży	Gminnej
– po 58. Nieco mniej było interwencji 
związanych ze zwierzętami – 52.

Strażnicy gminni pouczyli  42 osoby, 
wylegitymowali – 13, nałożyli 2 man-
daty karne.

Wybrane interwencje:
Dopiewo – spalanie odpadów budowla-

nych w ognisku. Sprawcę ukarano 
mandatem.

Konarzewo – spalanie odpadów tok-
sycznych (plastik). Sprawcę ukarano 
mandatem.

Skórzewo – porzucony pojazd. Ustalono 
i pouczono właściciela, zobowiązując 
do usunięcia wraku.

Dąbrówka – nielegalne reklamy w pasie 
drogi. Sprawcę pouczono. Zostały 
usunięte.

Adam Półtoraczyk, Komendant 
Straży Gminnej w Dopiewie

Miniony rok szkolny 2020 / 2021 
upłynął nam wszystkim pod znakiem 
covid-19. Wirus zmienił nasze życie, wy-
wierając ogromny wpływ na funkcjono-
wanie placówek oświatowych - sposób 
prowadzenia lekcji, kontakty i kontrolę 
efektów. Nauczanie odbywało się sta-
cjonarnie, zdalnie lub hybrydowo – w 
zależności od aktualnych wytycznych 
Ministerstwa Edukacji Narodowej lub 
sytuacji w szkołach. Praca nauczyciela z 
uczniami i praca ucznia z materiałem do 
przyswojenia wyglądały zupełnie inaczej 
niż w czasach sprzed epidemii. 

Wyniki uczniów napawają optymi-
zmem. Także słowa uznania kierowa-
ne pod adresem dyrekcji i nauczycieli 
gminnych szkół świadczyć mogą o tym, 
że wyszliśmy z tej trudnej sytuacji obron-
ną ręką, że gminna oświata dobrze po-
radziła sobie z kryzysem wywołanym 
kłopotliwym wirusem i organizacyjnymi 
konsekwencjami jego ekspansji. 

Oto przykłady ilustrujące wysoką 
ocenę funkcjonowania gminnych szkół 
w roku szkolnym 2020 / 2021:

„Szanowny Panie Wójcie! Kierujemy 
na Pana ręce słowa uznania i szacunku 
dla dyrekcji i całego grona nauczyciel-
skiego Szkoły Podstawowej nr 1 im. 

Słowa	uznania	dla	gminnych	szkół
Fryderyka Chopina w Skó-
rzewie. Nauka zdalna w 
roku 2020 / 2021 została 
zorganizowana i była pro-
wadzona na najwyższym 
poziomie. Nauczyciele 
wykazali się ogromną de-
terminacją, aby opanować 
narzędzia niezbędne do jej 
prowadzenia i wdrożyć je 
w praktyce. Jesteśmy dumni i szczęśliwi, 
że nasze dzieci mogą zdobywać wiedzę 
i rozwijać swoje talenty pod okiem tak 
znakomitej i wysoko wykwalifikowa-
nej kadry, dla której dobro ucznia jest 
najwyższym priorytetem”. Wcześniej w 
treści listu Prezydium Rady Rodziców 
SP 1 w Skórzewie zauważa, że kadra 
stanęła na wysokości zadania, zadba-
ła o realizację podstawy programowej 
i godność osobistą uczniów, obejmując 
dzieci opieką psychologiczną i pedago-
giczną i prezentując życzliwą postawę 
i dbając o emocje, relacje i więzi, także 
korzystając z narzędzi zdalnych.

Pochwałę dotyczącą prowadzenia 
nauczania zdalnego otrzymał Wójt Gmi-
ny Dopiewo – Paweł Przepióra również 
od Rady Rodziców Szkoły Podstawo-
wej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu 

w Dąbrówce. Czytamy w niej: „Należą 
się zasłużone brawa i słowa uznania dla 
Dyrekcji szkoły za konsekwencję i pro-
fesjonalizm wdrażania metod nauczania 
online, a także wszystkich nauczycieli, 
którzy realizowali program online”. Z 
pisma dowiadujemy się, jakie metody i 
narzędzia w szkole z powodzeniem stoso-
wano, że kadra zadbała o bezpieczeństwo 
i kondycję psychiczną uczniów, a także 
o to, by w płynnie przechodzić z jednego 
sposobu nauczania do drugiego. 

Miejmy nadzieję, że kolejny rok szkol-
ny będzie bardziej przewidywalny i że 
w końcu – tak do szkół, jak i do naszego 
życia - wróci normalność, a obawy, do-
tyczące niepewnej przyszłości z widmem 
czwartej fali pozostaną jedynie obawami. 

AM, Fot. Arch
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bezpieczeństwo

OSP	Dopiewo

1.06.2021 – Palędzie ul. Pocztowa. Po-
żar budynku mieszkalnego jedno-
rodzinnego.

2.06.2021 – Niepruszewo ul. Modrze-
wiowa. Monitoring przeciwpożarowy 
spowodowany pracami konserwa-
cyjnymi.

2.06.2021 – Dopiewo ul. Polna. Transport 
na szczepienie przeciw COVID-19 - 
Dopiewo - Dąbrówka ul. Parkowa.

3.06.2021 – Konarzewo, Skórzewo. Za-
bezpieczeniu procesji Bożego Ciała.

6.06.2021 – Autostrada A2 156km kie-
runek Świecko. Pożar samochodu 
osobowego.

6.06.2021 – Węzeł Poznań Zachód - Wę-
zeł S11 Dąbrówka - kierunek Piła. 
Plama substancji ropopochodnej.

6.06.2021 – Dopiewo ul. Młyńska. We-
dług zgłoszenia paralotniarz zawisł 
na liniach wysokiego napięcia. Nasze 
działania polegały na zabezpieczeniu 
miejsca zdarzenia oraz udzieleniu 
kwalifikowanej pierwszej pomocy 
osobie poszkodowanej. 

11.06.2021 – Dopiewo ul. Młyńska. We-
dług zgłoszenia paralotniarz zawisł 
na liniach wysokiego napięcia. Nasze 
działania polegały na zabezpieczeniu 
miejsca zdarzenia oraz udzieleniu 
kwalifikowanej pierwszej pomocy 
osobie poszkodowanej. 

11.06.2021 – Trasa S5 kierunek Poznań. 
Zderzenie dwóch samochodów osobo-
wych, wyniku zdarzenia jedna osoba 
została poszkodowana, zabrana do 
szpitala

14.06.2021 – Skórzewo ul. Grafitowa. 
Próbna ewakuacja obiektu oraz jego 

Kronika	Ochotniczej	Straży	Pożarnej
rozpoznanie

14.06.2021 – Dąbrówka ul. Poznańska. 
Dachowanie samochodu osobowego 

31.06.2021 - Konarzewo ul. Kościelna. 
Pokazy z okazji dnia dziecka w przed-
szkolu „Mądra Sowa” w Konarzewie.

17.06.2021 – Żarnowiec - droga na Li-
sówki. Pochylone drzewo nad drogą.

18.06.2021 – Skórzewo ul. Miła. Próbna 
ewakuacja obiektu oraz jego rozpo-
znanie.

20.06.2021 – Trasa S5 - 3 km, kieru-
nek Poznań. Zderzenie samochodu 
osobowego z barierą energochłonną 
- brak osób poszkodowanych.

20.06.2021 – Dopiewiec ul. Leśna. 
Otwarcie drzwi do mieszkania. 

20.06.2021 – Trzcielin ul. Powstańców 
WLKP. Pożar trawy i pryzmy oborni-
ka (ok. 300 t). Działania polegały na 
opanowaniu ognisk pożaru, obronie 
sąsiadujących obiektów oraz doga-
szeniu pogorzeliska.

22.06.2021 usuwaniu skutków nawałnicy 
jaka przeszła przez miasto Poznań 
i okolice:

- Skórzewo ul. Złotowska - zalana ser-
werownia (pompowanie) 

- Poznań ul. Bukowska - pożar samo-
chodu osobowego (brak osób po-
szkodowanych) 

- Poznań ul. Ptasia - zalany parking 
podziemny o powierzchni ok. 500m² 
(pompowanie)

- Skórzewo ul. Kwiatowa - zalane garaże 
w budynkach mieszkalnych (6 garaży 
- pompowanie) 

- Skórzewo ul. Kwiatowa - zalana piwnica 
(pompowanie) 

- Skórzewo ul. Kwiatowa - zalana ko-
tłownia i garaż (pompowanie)

- Skórzewo ul. Kwiatowa - zalana ko-
tłownia i garaż (pompowanie)

- Poznań ul. Dąbrowskiego - zalana ko-
tłownia (pompowanie)

- Poznań ul. Szpitalna - zalana apteka 
oraz archiwum (pompowanie)

- Poznań ul. Szpitalna - zalana placówka 
pocztowa (pompowanie)

- Poznań ul. Dąbrowskiego - zalana 
piekarnia - cukiernia (pompowanie)

25.06.2021 - Dopiewo ul. Szkolna. Pożar 
sadzy w kominie.

26.06.2021 - Dopiewo ul. Słoneczna. 
Usunięcie owadów błonkoskrzydłych.

30.06.2021 - Konarzewo ul. Kościelna. 
Usunięcie owadów błonkoskrzydłych.

OSP	Palędzie
1.06.2021 - Pożar pomieszczenia go-

spodarczego. Palędzie ul. Pocztowa

5.06.2021- Uwolnienie ptaka z rynny. 
Dąbrówka ul. Jesionowa

8.06.2021 - Transport pacjentów na 
szczepienie przeciw Covid-19. Ko-
narzewo-Dąbrówka

8.06.2021 - Gniazdo pszczół na drzewie. 
Dąbrówka ul. Azaliowa

15.06.2021 - Usunięcie gniazda szerszeni. 
Dopiewiec ul. Jesionowa

17.06.2021 - Poszukiwania osoby zagi-
nionej, która weszła do wody. Alarm 
fałszywy w dobrej wierze. Owocowa 
plaża w Zborowie

17.06.2021 - Pomoc policji w otwarciu 
mieszkania. Palędzie ul. Pocztowa

20.06.2021 - Kolizja- samochód oso-
bowy uderzył w barierki. Trasa S5 
Konarzewo

21.06.2021 - Usunięcie gniazda owadów 
błonkoskrzydłych z budynku miesz-
kalnego. Palędzie ul. Lawendowa

22/23.06.2021 - Po przejściu nawałnic 
przez nasz region zostaliśmy zadys-
ponowani do pompowania wody z 
zalanych posesji, garaży, dróg, piw-
nic, biur, budynków mieszkalnych. 
W sumie interweniowaliśmy 33 razy. 
Skórzewo, Wysogotowo, Poznań

23.06.2021 - Samochód osobowy wpadł 
do rowu. Osoba poszkodowana po 
przebadaniu przez ZRM pozostała 
na miejscu zdarzenia. Palędzie ul. 
Pocztowa

23.06.2021 - Usunięcie gniazda owadów 
błonkoskrzydłych z budynku miesz-
kalnego. Palędzie ul. Lubczykowa
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bezpieczeństwo	/	wspomnienie

25.06.2021 - Pożar sadzy w kominie. 
Dopiewo ul. Szkolna

Czerwiec okazał się kolejnym bardzo 
pracowitym miesiącem dla naszych 
strażaków. Oprócz wielu interwen-
cji uczestniczyliśmy w pokazach dla 
żłobka w Dopiewcu oraz ćwiczeniach 
na terenie dwóch przedszkoli w Skó-
rzewie. Mieliśmy możliwość przepro-
wadzenia próbnej ewakuacji dzieci 
z tych obiektów oraz zapoznania się 
z rozmieszczeniem pomieszczeń w 
budynkach.

Nasi druhowie zadbali również o teren 
zielony wokół stawku w Palędziu.

OSP	Zakrzewo
1.06.2021 - Pożar pomieszczenia go-

spodarczego. Palędzie ul: Pocztowa 
4.06.2021- Monitoring przeciwpożarowy 

w galerii handlowej. Swadzim ul: Św. 
Antoniego 

4.06.2021 - Usunięcie gniazda owadów 
błonkoskrzydłych. Skórzewo ul: Ko-
leżeńska 

10.06.2021 - Niebezpieczny zapach w 
domu jednorodzinnym. Brak zagro-
żenia. Dąbrowa ul: Mango 

14.06.2021 - Zderzenie samochodu cię-
żarowego z samochodem osobowym. 
Jedna osoba poszkodowana. Prze-
źmierowo ul: Rynkowa 

4.06.2021 - Wypadek dwóch samochodów 
osobowych. Jedna osoba poszkodo-
wana zabrana do szpitala. Zakrzewo 
trasa 307

14.06.2021 - Systemy E-call - Alarm 
fałszywy. Skórzewo ul: Poznańska 

17.06.2021 - Poszukiwania osoby zagi-
nionej, która weszła do wody. Alarm 
fałszywy. Plaża Owocowa Zborowo

18.06.2021 - Pożar poddasza w domu 
jednorodzinnym. Przeźmierowo ul: 
Łanowa 

22/23.06.2021- Usuwanie skutków na-
wałnicy. Pompowanie wody z zala-
nych garaży, piwnic, posesji, dróg 
oraz szpitala .Skórzewo. Poznań 
ul. Samarzewskiego, Grochowska, 
Radosna 

23.06.2021 - Plama oleju. Dąbrówka ul: 
Kasztanowa 

27.06.2021 - Monitoring przeciwpoża-
rowy. Wysogotowo ul: Batorowska

28.06.2021 - Kolizja dwóch samochodów 
osobowych. Brak osób poszkodowa-
nych. Zakrzewo ul: Radosna 

29.06.2021 - Pożar domu jednorodzin-
nego. Wysogotowo ul: Skórzewska

30.06.2021 - Usunięcie gniazda owadów 
błonkoskrzydłych. Pokrzywnica ul: 
Pokrzywnicka

30.06.2021 - Powalone drzewo. Sierosław 
ul: Dworska 

Jak co roku nasza jednostka brała udział 
w zabezpieczeniu procesji Bożego 
Ciała w Zakrzewie 

W czerwcu braliśmy udział w pokazach w 
żłobku w Dopiewcu oraz ćwiczeniach 
na terenie dwóch przedszkoli oraz 
Szkoły Podstawowej w Skórzewie. 
W ten sposób mogliśmy zapoznać 
się z rozmieszczeniem pomieszczeń 
w budynkach oraz przeprowadzić 
próbną ewakuację.

Beata Spychała 
Fot. Archiwum OSP

W wieku 74 lat zmarła Danuta Czar-
necka (z domu Kopaszewska) - radna 
w Radzie Gminy Dopiewo III i IV kadencji 
(1998 –2006) i członek zarządu Gminy 
Dopiewo (1998 – 2002), emerytowana 
nauczycielka, społeczniczka, od urodze-
nia mieszkanka Dopiewca.

Całe swoje życie zawodowe była 
nauczycielem w Szkole Podstawowej 
w Dopiewcu. – Była bardzo dobrym 
nauczycielem, oddanym dla środowiska. 
Nasza szkoła miała charakter środowi-
skowy i Pani Danuta miała na tej niwie 
osiągnięcia – mówi Zofia Dobrowolska, 

Wspomnienie	Danuty	Czarneckiej

była dyrektor szkoły podstawowej w Do-
piewcu. – Pracę w szkole w Dopiewcu 
rozpoczęła jako młoda dziewczyna, zaraz 
po studium nauczycielskim. Pracowała 
z klasami  specjalnymi. Później skoń-
czyła studia pedagogiczne, uczyła języ-
ka polskiego. Angażowała się w sprawy 
społeczne – dodaje.

- Danka była osobą otwartą i cie-
płą. Pomagała ludziom, nie odmawiała 
rozmowy i pomocy. Zawsze mogłam na 
nią liczyć –  wspomina Barbara Liza-
kowska, przyjaciółka i sąsiadka zmarłej, 
emerytowana nauczycielka. – Lubiła się 
udzielać . W „czasach nauczycielskich” 
razem organizowałyśmy „Zielone Szko-
ły”.  Danka potrafiła znaleźć sponsorów 
takich wyjazdów, żeby odciążyć rodzi-
ców, dzięki temu było taniej. Potem 
organizowałyśmy wyjazdy wakacyjne 
dla mieszkańców, krajowe w góry lub 
nad morze, ale i zagraniczne. Było tego 
całkiem sporo. Autokary wypełnione 
mieszkańcami Dopiewca, Konarzewa 
i Dopiewa wyjeżdżały do Hiszpani, Grecji, 
Włoch, Francji, Chorwacji, Czarnogóry 
i Albanii.

- Mówiliśmy o nich „Święta Trójca”, 
o Dance Czarneckiej, Basi Lizakowskiej 
i Uli Kołodziejskiej. Panie były nie-
rozłączne. Wiadomość o śmierci Pani 
Czarneckiej mnie zaszokowała. Bardzo 

przeżywała śmierć Wójta w zeszłym 
roku. Kto by pomyślał, że tak szybko 
Bóg zawoła ją do siebie – mówi Mariola 
Nowak, sołtyska Dopiewca i radna Gminy 
Dopiewo. – Jeszcze niedawno załatwia-
łyśmy dokumenty jednemu mieszkań-
cowi naszego sołectwa … Wspominam 
ją bardzo dobrze. Często korzystałam 
z jej porad. Była bardzo blisko kościoła, 
przykładną chrześcijanką. Pisała i wy-
głaszała mowę pożegnalną w imieniu 
naszej społeczności, jak odchodził do 
Poznania proboszcz ks. Krzysztof Ró-
żański. Zawsze interesowały ją sprawy 
Gminy. Podczas spotkań sołeckich i wigi-
lii dla seniorów lubiła rozmawiać z Wój-
tem i Przewodniczącym Rady Gminy. 
Zresztą przez kilka lat działała prężnie 
w naszym samorządzie.

W imieniu Samorządu Gminy Dopie-
wo Rodzinie i bliskim składamy szczere 
wyrazy współczucia.

Msza pogrzebowa zostanie odpra-
wiona w środę 30 czerwca o godz. 12.00 
w kościele parafialnym w Konarzewie. 
Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu w Ko-
narzewie po mszy.

Adam Mendrala,  
Fot. Archiwum rodzinne
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jubileusz	/	DBO

Jubilatom – Mieczysławie i Andrze-
jowi Jazgarom z Więckowic, z okazji 
„Diamentowych Godów”, wizytę złożył 
Wójt Gminy Dopiewo – Paweł Przepióra. 
Pogratulował im, w imieniu samorządu 
i mieszkańców Gminy Dopiewo, długo-
letniego związku. Wręczył dyplom uzna-
nia, bukiet kwiatów i kosz upominkowy. 
Życzył kolejnych wspólnych lat w zdro-
wiu, spełnienia marzeń i jak najwięcej 
powodów do radości.

Państwo Jazgarowie znają się od 
dziecka. Chodzili do tego samego przed-
szkola i do tej samej podstawówki. Jest 

Diamentowi	Jubilaci	z	Więckowic

między nimi rok różnicy, ale szkoła 
w Więckowicach 70-80 lat temu była 
mała, więc nierzadko w jednej izbie uczyły 
się razem dzieci z dwóch rocznikowo klas. 
Budynek ich szkoły nadal stoi między 
obecnym  ZSP Więckowice a parkiem 
przydworskim Brezów, gdzie w majątku 
u hrabiego pracowali ich dziadkowie. 

Są stąd z Więckowic, tu się poznali 
i spędzili razem całe dotychczasowe życie. 
Tu pracowali w PGRze, on na etacie, ona 
dorywczo, bo trzeba było opiekować się 
dziećmi. Wychowali dwanaścioro dzieci 
– 9 córek i 3 synów.

Świętowali niedawno 60-lecie za-
warcia małżeństwa. Pobrali się w Do-
piewie 15 lipca  1961 r. mieli wtedy 19 
i 20 lat. Dochowali się 24 wnuków i 17 
prawnuków. Śmieją się, że gdyby zebrać 
wszystkich byłoby ciasno w ich miesz-
kaniu w bloku niedaleko drogi. 

Z okna mają dobry widok, bo miesz-
kają na górze dwupiętrowca. Mogą ob-
serwować samochody przemykające do 
Dopiewa lub skrzyżowania z drogą wo-
jewódzką 307, którą można dojechać do 
Poznania lub autostrady A2, ale i kom-
bajny zbierające z pól buraki cukrowe, 
kukurydzę, zboże.

- Gdy byliśmy młodzi, trzeba było 
do pracy w polu mnóstwa rąk. Teraz 
kombajny potrafią nocą wybrać buraki 
z całego pola - mówi Andrzej Jazgar. 

– Lubimy sobie tak patrzyć jak świe-
cą w ciemności ich lampy i nasłuchi-
wać pracy silników - dodaje jego żona 
Mieczysława. 

Z nostalgią wspominają czasy, gdy 
pole w okresie żniw tętniło życiem, 
ich życiem.

Tekst i fot. Adam Mendrala

Pozostało	9	projektów	DBO
9 spośród 13 pro-

jektów zgłoszonych 
przez mieszkańców 
Gminy Dopiewo  do 
Dopiewskiego Bu-
dżetu Obywatelskie-
go 2022  ”pozostało 
w grze”. 20.07.2021 
r. ukazało się w Biulety-
nie Informacji Publicz-
nej zarządzenie Wójta 
Gminy Dopiewo nr 
333/2021 z 19.07.2021 
r. w sprawie wykazu za-
dań zgłoszonych w ra-
mach Dopiewskiego 
Budżetu Obywatelskie-
go na 2022 r., spełniają-
cych wymogi formalne 
i niespełniających wy-
mogów formalnych, czy 
wskazujące projekty 
pozytywnie zweryfi-
kowane i odrzucone. 

Autorzy odrzuco-
nych projektów mieli 
czas do 23 lipca na 
wniesienie protestu. 

Nikt protestu nie wniósł. Oficjalna lista 
projektów, na które mieszkańcy będą 
mogli głosować, zostanie potwierdzona 
20 sierpnia.

Urząd Gminy Dopiewo czekał na 
zgłoszenia projektów przez mieszkań-
ców 3 miesiące - od 1 kwietnia do 30 
czerwca.  Wśród tych, które zostały  
zweryfikowane pozytywnie:  4 są w gru-
pie dużych sołectw, 3 w grupie sołectw 
średnich i 2 w grupie sołectw małych. 

W puli DBO znajduje się 300 tys. zł.  
Kosztorysy projektów z sołectw dużych 
ze względu na liczbę mieszkańców (Dą-
brówka, Dopiewo, Skórzewo) musiały 
mieścić się w przedziale kosztów od 50 
tys. zł do 145 tys. zł. Kosztorysy projekty 
z sołectw średnich (Dąbrowa, Dopiewiec, 
Konarzewo, Palędzie, Zakrzewo) - od 
25 tys. zł  do 95 tys. zł. Dla kosztorysów 
projektów z sołectw małych (Gołuski, 
Trzcielin), przedział ten wynosił od 15 
tys. zł do 60 tys. zł. 

Wnioskodawcy chcieliby w więk-
szości budować obiekty sportowe lub 
rekreacyjne: pumptrack, wiatę wypo-
czynkową, plac zabaw, wieżę linową, 
zorganizować miasteczko rowerowe, 
zajęcia fitness, ale także zadbać o bez-
pieczeństwo - zakupić  łódź ratunkową 
lub o przyrodę - założyć łąki kwietne 
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DBO	/	ludzie	/	certyfikat	COVID

czy powiększyć park wiejski o kolejne 
ścieżki. Zainteresowanych szczegółami 
zakwalifikowanych projektów odsyłamy 
na stronę: dbo.dopiewo.pl, gdzie można 
zapoznać się z ich opisami. 

Projekty będą ze sobą rywalizować 
w ramach grup, więc konkurencja nie 
jest duża (podobnie jak we wcześniej-
szych edycjach). Nie wszystkie sołectwa 
mają swoich reprezentantów, ale głoso-

wać można także na projekty dotyczące 
innych terenów gminy. Prawo głosu ma 
każdy mieszkaniec gminy, bez względu 
na wiek (najmłodsi za pośrednictwem 
rodzica). Głosowanie odbędzie się w for-
mie elektronicznej i tradycyjnej między 
19 września a 20 października 2021 r. 
Na stronie dbo.dopiewo.pl zostanie 
uruchomiony formularz do głosowa-
nia. Zwolennicy tradycyjnej metody, 

będą mogli oddać swój głos wrzucając 
papierowy formularz do urny w holu 
Urzędu Gminy Dopiewo. Zwycięzców 
poznamy 25 października. Projekty jako 
zadania budżetowe wejdą do budżetu 
Gminy Dopiewo na 2022 r.

Adam Mendrala 
Graf. Michał Juskowiak

Krzysztof  Hetmański był urzędo-
wym gońcem przez 16 lat. Przeszedł na 
emeryturę 26 lipca 2021 r. Przepracował 
49 lat. Zanim został gońcem, przez 10 
lat prowadził sklep spożywczy w Do-

Goniec	na	emeryturze
piewcu - miejscowości, w której mieszka 
od urodzenia, a także przez 20 lat był 
mechanikiem w PGR Konarzewo. 

Dostarczał korespondencję z Urzędu 
Gminy Dopiewo adresatom z jej terenu. 
Czasem, gdy listów było wyjątkowo dużo, 
część z nich dostarczała Poczta Polska, 
której powierzano standardowo dorę-
czenie listów, które miały dotrzeć poza 
granice Gminy. 

Część nazwisk i nazw firm na liście 
doręczeń Pana Krzysztofa Hetmańskiego 
się powtarzała – byli to radni i sołtysi 
oraz miejscowi wykonawcy inwestycji, 
ale część była zmienna. Pan Krzysztof 
dzięki swojej pracy w ciągu kilkunastu 
lat poznał wielu mieszkańców. 

- Lubiłem tę pracę, miałem wolną 
rękę. Średnio rozwoziłem dziennie 50 

– 60 listów. Zajmowało mi to około 7 
godzin. Jak zaczynałem listów było o 
połowę mniej, bo Gmina była dużo mniej-
sza. Osiągnąłem wiek emerytalny, ale 
sprawa jest otwarta. Mam się zastanowić 
do końca roku, czy chciałbym wrócić do 
pracy. Póki co muszę nadrobić zaległo-
ści domowe. Nie będę się z pewnością 
nudził, bo lista prac remontowo – po-
rządkowych, którą sobie sporządziłem, 
jest bardzo długa. We wrześniu razem z 
żoną zamierzam wybrać się na wakacje 
nad polskie morze.

Zaletą utrzymywania etatu gońca 
była szybkość świadczenia usługi – list 
docierał w ciągu jednego dnia, ale i koszty 
takiego doręczenia były niższe niż za 
pośrednictwem Poczty Polskiej.

AM, fot. B. Spychała

Od 1 czerwca 2021 r. w Polsce wyda-
wane są certyfikaty Covid, które zapew-
niają swobodę podróży w krajach UE.

Certyfikat to dowód na to, że:
• przeszedłeś Covid-19,
• posiadasz negatywny wynik testu 

PCR na Covid-19,
• zostałeś zaszczepiony przeciw Co-

vid-19.

Unijny	certyfikat	Covid
Kto może uzyskać certyfikat?
Dokument jest wystawiany dla osób 

od 12. roku życia, które przyjęły szcze-
pionkę lub przeszły chorobę albo mają 
negatywny wynik testu na Covid-19.

W przypadku zaszczepionych certy-
fikat będzie można pobrać po 14 dniach 
od daty zakończenia procesu szczepienia.

Dla ozdrowieńców certyfikat będzie 

ważny przez 180 dni od daty otrzymania 
pozytywnego testu PCR.

Osoby, które zdecydowały się na test 
i mają negatywny wynik, mogą pobrać 
certyfikat w ciągu 48 godzin od daty 
wykonania badania.

Certyfikat można pobrać w formie 
cyfrowej przez:
• Internetowe Konto Pacjenta (IKP),
• aplikację mojeIKP (po 25 czerwca),
• aplikację mObywatel (po 25 czerw-

ca).
Certyfikat można pobrać 

także w formie papierowej 
w punktach szczepień (osoby 
zaszczepione) lub u lekarza/
pielęgniarki w przychodni 
podstawowej opieki zdro-
wotnej (ozdrowieńcy i osoby 
z negatywnym wynikiem testu 
na Covid-19).

Opracowała:  
Beata Spychała
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nowy	dowód	osobisty

Punkt do samospisu uruchomiła na 
Owocowej Plaży w Zborowie Gmina Do-
piewo, we współpracy z Głównym Urzę-

Spisywali	na	plaży nia się w rekreacyjnych okolicznościach 
50 mieszkańców, ale wielu również za-
sięgało informacji, której udzielali przed-
stawiciele Gminnego Biura Spisowego 
- Urzędu Gminy Dopiewo. 

Dopiewo jest w czołówce gmin 
województwa wielkopolskiego pod 
względem frekwencji. W Narodowym 
Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 
2021 wzięło już udział 50% mieszkańców 
naszej gminy. Urząd Gminy udostępnił 
w Dopiewie stanowisko komputerowe, 
gdzie w kilka minut może spisać  się 
każdy, kto z różnych powodów nie może 
zrobić tego w domu. Pracownicy urzędu 
służą informacją i instruują tych którzy 
chcą skorzystać z urzędowego stanowi-
ska. Mieszkańcy mogą też dzwonić do 
Gminnego Biura Spisowego w Dopiewie 
w godzinach pracy urzędu - tel. 61 8906 
396, 61 8906 373, 61 8906 352, lub wy-
syłać e-mail: biuro.spisowe@dopiewo.pl.

Ogólnopolska infolinia spisowa -  tel. 
22 279 99 99. 

Więcej: www.spis.gov.pl. 

MJ, AM 
Fot. Michał Juskowiak

dem Statystycznym. W Światowy Dzień 
Ludności, przypadający na niedzielę 11 
lipca, skorzystało z tej możliwości spisa-

Kino		
na	leżakach

Dwa seanse - w Dopiewie i Skórzewie 
już za nami. Frekwencja dopisała. Na 
następną plenerową projekcję filmów 
zapraszamy do Konarzewa 13 sierpnia ul. 
Kościelna/Szkolna – Doły Konarzewskie 
godz. 21:30. Oczywiście wstęp wolny! 
Zapraszamy!

GBPiCK
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#szczepimysie

Od 1 lipca możesz przyjąć drugą 
dawkę szczepionki przeciw COVID-19 
w dowolnym punkcie szczepień. Ruszyła 
również loteria z nagrodami dla osób 
w pełni zaszczepionych. Zarejestruj się 
i wygraj nawet milion złotych. Aby zmie-
nić termin szczepienia lub zapisać swój 
udział w loterii, wystarczy zadzwonić na 
bezpłatną infolinię 989 albo zalogować 
się na swój profil na www.pacjent.gov.
pl. Cały czas trwają konkursy dla samo-
rządowców mobilizujące mieszkańców 
swoich gmin. Dodatkowo zniesiono limity 
zgłaszanych na szczepienia pracowników 
przez zakłady pracy.

Od początku lipca wszystkie osoby, 
które przyjęły pierwszą dawkę szczepie-
nia przeciw COVID-19, mogą przyjąć 
drugą dawkę w dowolnym miejscu. To 
kolejne udogodnienie w Narodowym 
Programie Szczepień, które nie ogra-
nicza w planowaniu wakacji. Również 
1 lipca rusza loteria z nagrodami dla 
wszystkich pełnoletnich osób w peł-
ni zaszczepionych.

Początkowo obowiązywała zasada, 
że druga dawka szczepienia przeciw CO-

Druga	dawka	szczepionki	w	dowolnym	punkcie

VID-19 podawana jest w tym samym 
punkcie co pierwsza. W okresie wa-
kacyjnym może to bardzo ograniczać 
planowanie wyjazdów po Polsce. Wy-
chodząc naprzeciw Narodowy Program 
Szczepień, umożliwia w prosty sposób 
zmianę miejsca przyjęcia drugiej dawki. 
Możesz to zrobić:

• za pośrednictwem bezpłatnej in-
folinii 989 – konsultant poprosi 
o Twój nr PESEL oraz miasto lub 
adres nowego punktu szczepień,

• logując się na Internetowym Koncie 
Pacjenta na stronie www.pacjent.
gov.pl – tam w zakładce szczepienia 
przeciw COVID-19 możesz kliknąć 
„Zmiana wizyty” i wybrać dowolny 
punkt szczepień.

Pamiętaj, że jeżeli chcesz przyjąć 
drugą dawkę w tym samym punkcie, 
nie musisz dokonywać żadnych zmian. 
Wystarczy, że zgłosisz się w wyznaczo-
nym terminie i przyjmiesz drugą daw-
ką. Po otrzymaniu pełnego szczepienia 
możesz zapisać się do loterii z liczny-
mi nagrodami.

Opracowała: Beata Spychała 
Fot. Adam Mendrala

Samorząd Gminy Dopiewo zapewnia 
bezpłatny transport dla osób mających 
trudności w samodzielnym dotarciu do 
punktów szczepień przeciwko COVID-19. 
Mogą z niego skorzystać mieszkańcy 
mający wyznaczony termin szczepień 
w punkcie zlokalizowanym na terenie 

Transport	na	szczepienia
Gminy Dopiewo. 

Transport ten jest dedykowany oso-
bom posiadającym aktualne orzecze-
nie o niepełnosprawności w stopniu 
znacznym o kodzie R lub N lub odpo-
wiednio I grupę, mającym trudności 
z samodzielnym dojazdem do punktu 

szczepień, np. w przypadku znacznego 
oddalenia punktu szczepienia od miej-
sca zamieszkania.

Informacje na temat możliwości sko-
rzystania z transportu można uzyskać, 
dzwoniąc na infolinię: 502 688 282 – 
od poniedziałku do piątku, w godz.7.30 
- 15.30.

Pacjent będzie poproszony o podanie:
• imienia i nazwiska,
• numeru telefonu kontaktowego,
• adresu zamieszkania - skąd jedzie 

na szczepienie,
• daty i godziny szczepienia,
• adresu punktu szczepień (w Gminie 

Dopiewo),
• informacji na temat aktualnego 

orzeczenia o niepełnosprawności.
Chęć skorzystania z darmowego 

transportu należy zgłosić przynajmniej 
na tydzień przed zaplanowaną datą szcze-
pienia. Infolinia nie służy do rejestracji 
na szczepienia.

Ważne jest, by zgłoszona osoba posia-
dała podstawowe możliwości poruszania 
się – transport nie dotyczy osób na co 
dzień nieporuszających się samodziel-
nie, które wymagają specjalistycznego 
transportu lub wizyty domowej lekarza.

Beata Spychała

Zaszczep się w Gminie Dopiewo 
Sierpniowe terminy szczepień w PSP 

Konarzewo: 5.08., 12.08, 19.08, 26.08 
–  w godz. 10.00 - 15.00.
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Od 1 lipca 2021 r. każdy Właściciel 
lub Zarządca ma obowiązek złożenia 
deklaracji do Centralnej Ewidencji Emi-
syjności Budynków (CEEB), dotyczącej 
źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Deklarację będzie można złożyć drogą 
elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.
pl lub w wersji papierowej w Urzędzie 
Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c (wniosek 
dostępny pod adresem: https://zone.
gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/).

Na wysłanie deklaracji obywatele 
będą mieli 12 miesięcy w przypadku 

Centralna	Ewidencja	Emisyjności	Budynków	
budynków już istniejących. W przy-
padku nowo powstałych - 14 dni od 
uruchomienia nowego źródła ciepła 
lub spalania paliw.

Odpowiedzialnym za to zadanie 
jest Główny Urząd Nadzoru Budownic-
twa (GUNB), na którego stronie interne-
towej można znaleźć więcej informacji 
na temat CEEB.

Ewa Hejwosz 
Graf. Michał .Juskowiak

Mylili się ci, którzy wieszczyli, że 
pandemia przyniesie załamanie gospo-
darcze, wysokie bezrobocie i kryzys na 
rynku nieruchomości. Stało się wręcz 
przeciwnie. Obniżone stopy procentowe, 
tanie kredyty, napływ wolnych środków 
z likwidowanych lokat bankowych oraz 
brak lepszych alternatyw inwestycyjnych 
spowodowały, że rynek nieruchomości 
rozgrzał się do czerwoności. Mamy do 
czynienia obecnie z niewidzianą od 2007 
r., inflacją cen nieruchomości oraz pro-
cesów budowalnych. Nie widać na razie, 
aby ten trend miał ulec zmianie.

Mieszkania
Ceny mieszkań zmieniły się w cią-

gu ostatniego półrocza w skali nieno-
towanej od ponad 13 lat, czyli od cza-
su poprzedniej hossy z lat 2007-2008. 

Rynek	nieruchomości	w	Gminie	Dopiewo	
w	I	poł.	2021	r.

Średnie ceny nowych mieszkań w stanie 
deweloperskim wzrosły o ponad 14%. 
Największy skok zaobserwowaliśmy w 
Skórzewie – o 18%. Na ten stan rzeczy 
największy wpływ miały drożejące grun-

ty oraz wzrost kosztów wykonawstwa i 
materiałów budowalnych. Deweloperzy 
sygnalizowali wręcz brak dostępności 
niektórych produktów. Jeżeli kupują-
cym zależy na niższej cenie powinni 
wybierać ostatnie mieszkania z inwe-
stycji będących na ukończeniu, nowo 
wprowadzane etapy osiedli są bowiem 
już znacznie droższe.

Dynamiczny wzrost cen powoduje, 
że dostaliśmy pierwsze sygnały o tym, 
że deweloperzy wolą czasami zwrócić 
klientom podwójny zadatek, niż zreali-
zować podpisaną umowę. Skok cen oraz 
duża ilość chętnych powoduje, że mimo 
wszystko wyjdą na takiej operacji z zy-
skiem. Oczywiście tylko finansowym, 
gdyż wizerunkowo na tym stracą. Takie 
zjawiska również przypominają szczyt 
hossy z 2007 r.

Aby dziś kupić w Gminie Dopiewo 
nowe mieszkanie o przeciętnym metra-
żu 65 m2, należy przygotować kwotę 
co najmniej 366.000 zł brutto. Do tej 
kwoty należy doliczyć oczywiście koszty 
jego wykończenia. Od czasów pandemii 
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droższe stały się również mieszkania z 
ogrodami.

Domy
Z domami sytuacja jest tożsama, jak 

z mieszkaniami. Jeszcze nigdy domy nie 
drożały w takim tempie. Średni wzrost 
ceny nowych domów przekroczył 20%. 
Największe procentowe przyrosty za-
notowano w miejscowościach, które 
do tej pory były najtańszymi w gmi-
nie: Dopiewie, Trzcielinie, Gołuskach 
i Konarzewie. Ceny najwolniej rosły w 
Dąbrówce i Skórzewie, lecz to właśnie 
w tych dwóch miejscowościach domy 
są najdroższe. W porównaniu do ubie-
głego badania zmniejszeniu uległa o 8 
m2 średnia wielkość nowo budowanego 
domu do 105,5 m2. Fakt ten tłumaczymy 
chęcią zmniejszenia całkowitego kosztu 
budowy przez inwestorów. Przy droże-
jących działkach i materiałach, jedyna 
szansa na tańszy dom to niestety nie-
co mniejszy dom. Średnia cena nowego 
domu w stanie deweloperskim w Gminie 
Dopiewo wyniosła 575.600 zł brutto.

Z nowych, wartych odnotowania 
zjawisk jest wzrost liczby klientów, 
którzy kupują i wynajmują domy po 
powrocie z emigracji. Odnotowujemy 
transakcje realizowane przez klientów, 
którzy wiele lat mieszkali zagranicą, a 
obecnie dzięki zdalnej pracy mogą łączyć 
dobre „zachodnie” zarobki z tańszym z 
życiem w ojczyźnie. Co więcej, dla osób 
przyzwyczajonych do cen nieruchomo-
ści na zachodzie Europy lub po drugiej 
stronie Oceanu, ceny nieruchomości u 
nas wydają się nadal bardzo atrakcyjne.

Działki	budowlane
Z powodu pandemii rynek został pra-

wie zupełnie ogołocony z ciekawych ofert. 
Nikt kto nie musi, w tej chwili nie chce 
się pozbywać działek. Jest to bowiem 
świetna lokata kapitału, nieporówny-
walna z innymi. Część z kupujących jest 
tak zdesperowana, że jest w stanie kupić 
działkę o nieregularnym kształcie, zróż-
nicowaną wysokościowo, w sąsiedztwie 
słupów wysokiego napięcia lub z proble-
mami wodnymi. Sprzedający widząc to, 
czasami urządzają wręcz licytacje wśród 
potencjalnych kupujących. Uważamy, 
że nie jest to sytuacja zdrowa i daleka 
od normalności, ale taki stan wywołuje 
w tej chwili prawo popytu i podaży. Po 
prostu chętnych jest wielokrotnie więcej 
niż ofert sprzedaży. Szczególnie doty-
czy to działek tańszych do 250.000 zł. 
Przy czym zaledwie 3-4 lata temu za 
działkę tańszą uznalibyśmy działkę do 
125.000 zł, a dziś ta granica przesunęła 
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się dwukrotnie.
Średnia cena działki budowlanej 

w gminie Dopiewo w ciągu ostatnich 
6 miesięcy zwiększyła się o rekordowe 
19% do poziomu 331 zł/m2. Największe 
procentowe przyrosty miały miejsce w 
miejscowościach, które do tej pory były 
rzadziej wybierane przez nabywców tj. 
w Więckowicach (39%) i Drwęsie (34%). 
Najmniejsze procentowe wzrosty zano-
towano w miejscowościach, które już 
wcześniej były bardzo modne i drogie: 
Dąbrówce (11%), Zakrzewie (13%), Skó-
rzewie (14%). Aby dziś nabyć działkę o 
średniej powierzchni 900 m2 w gmi-
nie Dopiewo należy przygotować kwotę 
298.000 zł. Najtańsze oferty startują 
od około 150.000 zł, choć ofert takich 
jest już jak na lekarstwo. Najdroższe 
transakcje za działki pod dom wolno-
stojący przekroczyły natomiast kwotę 
1.000.000 zł.

Nieruchomości	komercyjne
Rynek nieruchomości magazyno-

wych funkcjonuje bardzo dobrze, lecz 
deweloperzy odczuwają coraz większą 
presję cenową. Do tej pory byli w sta-
nie skalkulować koszt inwestycji, ustalić 
ceny i pozyskać klientów na wczesnym 

etapie budowy (lub jeszcze przed roz-
poczęciem prac budowlanych). Obecnie 
coraz częściej zwlekają z podpisaniem 
umowy z klientami docelowymi, gdyż 
nie są pewni czy inwestycja nie podro-
żeje na etapie wykonawstwa. Z powodu 
skoku cen gruntów komercyjnych oraz 
materiałów budowlanych obserwujemy 
wzrost stawek najmu hal magazynowych 
ze średniego poziomu 18 zł/m² netto do 
22 zł/m² netto.

Pandemia cały czas odciska swoje 
piętno na rynku biurowym, lecz widzi-

my pierwsze sygnały, że po wakacjach 
pracodawcy będą odwoływać pracow-
ników z pracy zdalnej i nastąpi powolny 
(początkowo częściowy) powrót do biur 
stacjonarnych. To powinno ponownie 
zwiększyć zainteresowanie wynajmem 
powierzchni biurowej.

Obserwujemy również bardzo duże 
zainteresowanie lokalami handlowymi i 
gastronomicznymi - szczególnie w Skó-
rzewie i Dąbrówce. Obecnie wolnych 
lokali brak, a chętnych jest więcej niż 
dostępnych miejsc. To powoduje, w 
dobrych punktach komunikacyjnych, 
powszechnie powstają nowe kontenery 
handlowe i food trucki.

Podsumowanie

Rok 2021 wygląda na razie pozy-
tywnie dla sprzedających, a negatywnie 
dla kupujących. Ceny rosną w tempie 
niewidzianym od dawna. Przypuszcza-
my, że tak długo jak stopy procentowe 
będą na rekordowo niskim poziomie, tak 
długo boom będzie trwał dalej. Według 
zapowiedzi ekspertów, niski koszt pie-
niądza powinien z nami pozostać jeszcze 
przynajmniej około roku. 

Opracował: Marcin Witkowski

Gmina Dopiewo to bogaty zbiór sie-
dlisk fauny i flory. Podczas spacerów na jej 
terenie można napotkać przedstawicieli 
gatunków dzikich zwierząt. W ostatnich 
latach obserwuje się oswojenie zwierząt 
z bliskością terenów zurbanizowanych. 
Zwiększa się w związku z tym prawdo-
podobieństwo spotkania dzikiego zwie-
rzęcia z człowiekiem, które nie zawsze 
przebiega w spokojnej atmosferze. Nie-
bezpiecznie może być w szczególności 
podczas rozrodu zwierząt. 

Nie	dokarmiajcie	dzikich	zwierząt
Coraz częściej na portalach informa-

cyjnych można przeczytać informacje o 
„wizytacji” dzików w miejscowościach, 
w dzielnicach i na osiedlach. W głównej 
mierze spowodowane jest to poszukiwa-
niem przez zwierzęta żywności, o któ-
rą łatwo na terenach zurbanizowanych 
(kompostowniki, śmietniki, dokarmianie 
przez ludzi). 

Apelujemy o niedokarmianie dzikich 
zwierząt. Udostępnianie im żywności 
może to przynieść więcej złego niż dobre-

go. Świadczą o tym m.in. różnego rodzaju 
akcje edukacyjne np. akcja Tatrzańskiego 
Parku Narodowego pod nazwą „Dokar-
mianie to zła karma”. Zwracamy się o 
rozwagę podczas obcowania z naturą 
- nie płoszmy zwierząt, nie dotykajmy 
młodych, nie zabierajmy ich ze sobą, 
ponieważ w  ten sposób możemy  skazać 
je na śmierć. Starajmy się żyć razem, ale 
jednak  osobno - obok siebie.  

Zbigniew Kobiela 
Referat Planowania Przestrzennego  

i Ochrony Środowiska
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Codzienne, poranne wyjazdy do 
pasieki niezmiennie dostarczają nam 
rozmaitych obserwacji. Przez cały czer-
wiec wizytując jedną z pasiek nagminnie 
mijaliśmy żurawie  nieloty. Otóż, dorosłe 
żurawie w okresie wychowu młodych 
przechodzą częściowe pierzenie. Wypa-
dają im wszystkie lotki i przez pewien 
czas, do czasu odrośnięcia nowych nie są 
zdolne do lotu. Przechadzając się po polu, 
czy uciekając przed niebezpieczeństwem 
nie mogą wzbić się w powietrze. Zamiast 
majestatycznego lotu biegną niczym małe 
strusie, a potem chowają się w leśnej gę-
stwinie. Nieopodal naszej pasieki stado 
kilkunastu takich osobników co kilka 
godzin wychodziło na żer na pobliskie 
pole. Nie byłoby w tym nic niezwykłe-
go, gdyby nie to, że pole zostało obsiane 
niebiesko- białym łubinem. Przez kilka 
dni, w okresie pełni kwitnienia ten widok 
zapierał dech w piersiach. Żurawie same 
w sobie są bardzo pięknymi ptakami, a 
spacerujące w morzu kwiecia wyglądały 
zjawiskowo. Dodatkowym smaczkiem 
była kwitnąca na ścianie lasu akacja, 
wraz z czarnym bzem.

Podczas naszego dojazdu do pasieki 
żurawie już z daleka brały nogi za pas 
i nie było możliwości uwiecznienia na 
zdjęciach tego urzekającego, łubinowo 
- żurowego widoku. Jedynym wyjściem 
była zasiadka fotograficzna. Zadanie iście 

Żurawie	i	muflony
karkołomne, gdyż wymagało pobudki o 
rześkiej godzinie 3 rano, tak by być na 
miejscu przed świtaniem, czyli w okoli-
cach godziny 4. Zwyczajowo chodzę spać 
w okolicach 23, zatem zażyłem 2 godziny 
czynnego snu. Śniadanie zdecydowałem 
się zjeść w terenie. Zaparzyłem kawę w 
termosie, zapakowałem kanapki, wzią-
łem przenośną czatownię fotograficzną, 
siatkę maskującą i aparat.

Gdy dotarłem na miejsce i zacząłem 
wypakowywać z samochodu cały ekwi-
punek, raz po raz przy uchu zabrzęczał 
mi komar. Pomyślałem – „Nic dziwnego 
– jest las to są i komary. Czas ruszyć 
w drogę” Objuczony jak szerp podczas 
wyprawy na K2 przemierzyłem kilka-
set metrów, by dotrzeć do upatrzonego 
wcześniej miejsca, tam gdzie żurawie 
wychodziły na żer. Gdy tylko wszedłem w 
pole łubinu, zostałem otoczony jednolitą 
MASĄ komarów. Było ich tyle, że nie 
sposób było się od nich oganiać, tym 
bardziej mając zajęte ręce. Na miejscu 
rozłożyłem sobie czatownię, przykryłem 
ją siatką i rozsiadłem się w niej wygodnie. 
Wyjąłem śniadanko i chciałem je spożyć 
w tych pięknych okolicznościach przyro-
dy. Mimo częściowego odizolowania się 
od komarów po kilku minutach MASA 
komarowa wpłynęła otworami do środka. 
Efekt tego był taki, że komary topiły mi 
się w ciepłej kawie i obsiadły kanapkę 

uniemożliwiając jej zjedzenie. Koniec 
końców zamiast zjeść śniadanie, to ja 
stałem się głównym daniem. Pamiętajcie 
by wybierając się rano czy wieczorem 
do lasu dobrze spryskać się repelentem!

Z plecaka wyjąłem polarowy kocyk 
i owinąłem się nim, nieco utrudniając 
dostęp komarom do moich żył i tętnic. 
Nastał brzask, świt i zza pleców zaczęło 
wyłaniać się słońce. Wraz z jego pierw-
szymi promieniami na scenę wkroczyły 
także wyczekiwane żurawie. Widać było, 
że brak możliwości lotu mocno je onie-
śmiela i bardzo uważnie spacerowały 
na polu obserwując każdy najmniejszy 
ruch. Kilka razy nawet nie zauważyłem 
co się stało, a one już biegiem pędziły do 
lasu. Po chwili wychodziły z powrotem. 
Udało mi wyczekać moment, gdy żurawie 
podeszły całkiem blisko mojego ukrycia 
i mogłem im zrobić kilka upragnionych 
zdjęć. Nieubłaganie zbliżał się jednak 
czas rozpoczęcia pracy i musiałem koń-
czyć zasiadkę. Wyczekałem moment, gdy 
żurawie schowały się w lesie. Szybko 
zwinąłem czatownię i wycofałem się z 
pola. Na koniec, już z drogi wypatrzyłem 
dwie sarny, które mimochodem pojawiły 
się na środku pola. W niebieskim oceanie 
łubinu prezentowały się równie okazale 
jak żurawie.

Wracając samochodem do Konarze-
wa, przejeżdżając nieopodal wysypiska 
śmieci, przed wiaduktem nad A2 na polu 
kukurydzy zamajaczyły mi brązowe pla-
my. Przystanąłem na poboczu, wziąłem 
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lornetkę i przyjrzałem się tym kształtom. 
MUFLONY! Super! Gdy przyjrzałem się 
bardziej rozpoznałem dwie owce z mło-
dymi „muflaczkami”. Rozejrzałem się po 

okolicy i wybra-
łem miejsce gdzie 
mogę podjechać 
do nich bliżej 
nie płosząc ich. 
Droga technicz-
na przy A2 oka-
zała się dobrym 
wyborem, a do-
datkowo była 
na wzniesieniu, 
co ułatwiało ob-
serwacje. Mu-
flony były przy-
zwyczajone do 

ruchu samochodów i nie zwracały na 
mnie uwagi. Spokojnie mogłem nawet 
wyjść z samochodu, położyć się na po-
boczu i zrobić kilka rodzinnych zdjęć.

W pracy, po 2 godzinach snu nieco 
ciężko mi było w pełni się skoncentro-
wać. Dodatkowo swędziało mnie jedno-
cześnie kilkanaście solidnych ukąszeń 
po wygłodniałych leśnych komarach. 
Myślę, że warto jednak było wysilić się 
i przypłacić kilka kropli własnej krwi w 
walce o tych kilka ujęć dzikich zwierząt.

Tekst i fot. Teresa  
i Michał Bartkowiak 

Michał Bartkowiak od grudnia 2015 
r. publikuje zdjęcia przyrodnicze 
na Facebooku – na profilu „Dzika 

Strona Gminy Dopiewo”. Prowadzi 
też stronę: miodybartkowiaka.pl

Polska Grupa Badaczy Żurawi rozpo-
częła w tym roku monitoring żurawi na 
terenie Wielkopolskiego Parku Narodo-
wego i w jego otulinie, także na terenie 
Gminy Dopiewo i w jej najbliższej okolicy. 

Najwięcej żurawi można u nas 
spotkać w okolicy Trzcielina, Lisówek 
i Tomic. Na terenie Gminy Dopiewo 
znajdują się noclegowiska, żerowiska i 
pierzowiska tych majestatycznych pta-
ków - będących pierwowzorem jednej 
z gminnych maskotek. Przebywa ich  
u nas około 120 osobników.

Ornitolodzy założyli specjalne ob-
rączki 20 żurawiom. Grupa pozyskała 
je  ze stacji ornitologicznej w Gdańsku, 
która koordynuje obrączkowanie pta-
ków różnych gatunków w całej Polsce. 
Wcześniej jej przedstawiciele zdobyli 
uprawnienia do obrączkowania, dzię-
ki którym zakup obrączek był w ogóle 
możliwy. – Odczytując obrączki możemy 
poznawać ich losy. Wymaga to jednak 
kontaktu z ptakiem. Naszym marzeniem 
jest zdobycie funduszy na nadajnik GPS, 
którego koszt wynosi ok. 3-3,5 tys. zł 
– mówi Kamil Karaśkiewicz z Polskiej 

Ornitolodzy	monitorują	żurawie

Grupy Badaczy Żurawi.
Żuraw jest krótkodystansowcem, 

odlatuje z zachodniej Polski na zachód 
Europy, np. do Hiszpani, a z Polski 
wschodniej na południe kontynentu, 
m.in. na Węgry. Coraz częściej, ze wzglę-
du na klimat, żurawie u nas zimują, ale 
nie wszystkie i nie zawsze.

Drugi z pierwowzorów gminnych 
maskotek - wilga - jest długodystan-
sowcem (w przeciwieństwie do żura-
wia), podobnie jak jaskółka i bocian. 
Odlatuje do Afryki Północnej. Wilg na 
terenie Gminy Dopiewo może być 2-3 
krotnie więcej niż żurawi, ale trudniej 
je dostrzec, mimo żółtego koloru, i po-
liczyć. Są dużo mniejsze i goszczą u nas 
krócej, zwykle około 4 miesięcy.

AM, Fot. Fb/PCRG

Polska	Grupa		
Badaczy	Żurawi	
informuje	

Wybrane z profilu „Polish Crane Re-
search Group” na Facebooku.

7 czerwca: Po uzyskaniu wszystkich 
wymaganych pozwoleń i zgód, po raz 
pierwszy w historii zaczęliśmy działa-
nia na terenie Wielkopolskiego Parku 
Narodowego. Celem naszej współpra-
cy jest próba określenia istotnych dla 
ochrony tego gatunku w WPN obszarów, 
zarówno żerowisk, jak i noclegowisk, a 
także parametrów populacyjnych (jak np. 
przeżywalność młodych z tego terenu).

W tym sezonie planujemy jeszcze 
przynajmniej jedną akcję obrączkowania 
ptaków w WPN-ie, a następnie będziemy, 
wraz z pracownikami parku, kontrolować 
okoliczne żerowiska i najbliższe noclego-
wiska. Może za kilka miesięcy dostaniemy 
o nich informacje z Niemiec, Francji lub 
Hiszpanii? Trzymajcie kciuki!

26 czerwca: Do 26.06.21 mamy 
zaobrączkowanych 134 żurawie, a za-
nosi się na to, że ta liczba się zwiększy. 
15.06 zorganizowaliśmy kolejna akcję 
obrączkowania młodych żurawi na te-
renie Wielkopolskiego Parku Narodowe-
go. Dotychczas na terenie parku zostało 
zaobrączkowanych 15 młodych żurawi 
i 1 dorosły! (…)

4 lipca 2021: Sezon obrączkowania 
trwa. Zaczynamy sezon odczytywania. 
Wbrew pozorom zadanie jest jeszcze 
trudniejsze niż obrączkowanie (…).

Źródło: Fb/PCRG
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Obecna pogoda zachęca do wycie-
czek, w tym także rowerowych. Zachęcam 
Państwa do zwiedzenia kościoła w Nie-
pruszewie, zaraz za naszą „miedzą”, po 
drugiej stronie jeziora Niepruszewskiego. 
Parafia pod wezwaniem św. Wawrzyńca 
powstała już w XV w. Pierwszy murowany 
kościół powstał ok. 1580 r. ufundowany 
przez Łukasza Górkę, wojewodę łęczyc-
kiego i dziedzica Niepruszewa. Z czasem 
kościół zaczął popadać w ruinę i w 1725 
r. został wyremontowany przez ówcze-
snego dziedzica Niepruszewa Aleksandra 
Bilińskiego, chorążego poznańskiego. 
Dodatkowy remont został przeprowa-
dzony w 1781 r. przez Józefa Krzyckiego, 
dziedzica Niepruszewa, a w 1836 r. kościół 
rozbudowano o neogotycką kaplicę św. 
Anny. Od tego czasu kościół niewiele 
się zmienił, przy kościele znajduje się 
cmentarz parafialny, wpisany na listę 
zabytków, na którym znajdują się na-
grobki z XIX w. – w tym rodziny Brezów, 
dziedziców pobliskich Więckowic oraz 
brama-dzwonnica z 1782 r.. W samym 
kościele znajdują się trzy ołtarze roko-
kowe, ambona z drugiej połowy XVIII 
w. i duży krucyfiks na bocznej ścianie 
z XVII w.

W nocy z dnia 12 na 13 stycznia 
1807 r., dokonano włamania do kościoła, 
kradnąc wiele cennych rzeczy wraz z 
relikwiami św. Antoniego. Józef Biensfeld 
- ówczesny  proboszcz Niepruszewa (+ 
16.12.1826) odnotował ten fakt w księ-
gach metrykalnych w następujący sposób: 
„Roku tysiąc osiemset siódmego, w nocy 
z dnia dwunastego na dzień trzynasty 
stycznia, złodzieje wyłamawszy mur 
przy  zamku  do  zakrystii,  wpadli  do 
kościoła i wyłupili następujące rzeczy: 
otworzywszy tabernakulum porwali 
jedna puszkę srebrną z komunikantami 
a  z  zakrystii  porwali  dwa  kielichy  z 
patenami srebrne wewnątrz i zewnątrz 
pozłacane, jeden kielich srebrny mniej-
szy i krzyż srebrny nowo przerabiany z 

Kościół w Niepruszewie – fot. Archiwum autora

Zuchwała	kradzież	w	kościele	w	Niepruszewie	w	1807	r.

relikwiami św. Antoniego z postumentem 
metalowym posrebrzanym. Wykradli 
cztery kapy piękne – kapa z materii 
bogatej biała nowo przerabiana, kapa 
w małe kwiatki jedwabna biała nowa, 
kapa czerwona gredyturowa [wykona-
na z ciężkiego jedwabiu francuskiego] z 
bogatym mucetem [pelerynka] nowa, 
kapa fioletowa jedwabna nowo prze-
rabiana. Wykradli ornatów szesnaście: 
klasy pierwszej – ornat biały złotem 
tkany, ornat biały w kwiaty z bogatą 
kolumną, ornat czerwony srebrem tka-
ny z bogata kolumną, ornat czerwony 
gredyturowy z bogatą kolumną, ornat 
manczestrowy[aksamitna tkanina ba-
wełniana] czerwony, ornat zielony bo-
gaty – wszystkie te ornaty były nowe. 
Ornaty  drugiej  klasy:  cztery  ornaty 
białe jedwabne, jeden ornat czerwony 
w paski, wszystkie nowe. Ornaty stare 

przerobione dobre: trzy ornaty czerwo-
ne, jeden biały, jeden fioletowy. Bielizna 
– ukradli alb sześć, komży osiem, obru-
sów cztery – wszystko nowe i piękne. 
Umbraculum [parasol] białe ze złotymi 
golonkami, antepedium [zdobiona za-
słona ołtarza] z materii pięknej, wele 
[zasłony], stuły i inne rzeczy”  

O powyższej kradzieży informowała 
„Gazeta Poznańska” z 17 stycznia 1807 
r., dodając na końcu informacji o skra-
dzionych rzeczach – „uprasza się więc, 
jeżeliby kto postrzegł co z tych rzeczy, 
Knesz zatrzymać raczył i tu do Poznania 
na rynek pod Nro 72. Na drugie piętro 
oznajmił, za co przyzwoitą otrzyma na-
grodę.”. Być może do dnia dzisiejszego 
nikt tej nagrody nie odebrał.

Życzę udanych wycieczek.
Dr Piotr Dziembowski

W myśl starego powiedzenia - potrze-
ba jest matką wynalazku. W zupełności 
sprawdziło się ono podczas pomysłu na 
budowę zapewne pierwszej w Polsce 
przyczepy campingowej.

Niezwykle deszczowy lipiec 1966 r.  
doświadczył dwóch inżynierów Władysła-
wa Szymkowiaka i Kazimierza Sobczaka 
przebywających z rodzinami na urlopie na 
Półwyspie Helskim. Wyjątkowo ulewne 

Palędzie	-	kolebką	polskiego	caravaningu
deszcze uprzykrzały wypoczynek pod 
namiotami , a szczególnie dokuczały naj-
młodszym. Z zazdrością spoglądano w 
kierunku pewnej szwedzkiej rodziny , 
która wypoczywała w wyprodukowanej 
seryjnie przyczepie campingowej.

Po wielokrotnych suszeniach namio-
tów wyżej wymienieni  inżynierowie 
podjęli postanowienie, że w następnym 
roku ich wypoczynek będzie niezależny 

od warunków atmosferycznych.
Aby zrealizować ten pomysł zapoznali 

się z konstrukcją szwedzkiego campingu, 
który okazał się mało skomplikowany.

W listopadzie 1966 r. inż. Włady-
sław Szymkowiak w niepełna 5 lat po 
skonstruowaniu pierwszego polskiego 
sztucznego serca MPS-1, stworzył projekt 
przyczepy campingowej.
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Urząd Gminy Dopiewo
61 814 83 31
61 814 80 92 (fax)

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

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

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

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

Gminny Ośrodek Sportu  
i Rekreacji w Dopiewie  
61 814 82 62

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Dopiewie 61 814 80 20

Zakład Usług Komunalnych  
w Dopiewie 61 814 82 31 

Spółka Wodna w Dopiewie
607 032 085

Pogotowie ratunkowe 999
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie gazowe 992

Telefon Antysmogowy
722 323 362

Pomoc doraźna 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

Ważne	telefony

Na wiosnę 1967 r. w zakładach 
,,Metalchem” przy ulicy Górczyńskiej 
w Poznaniu wykonano – przy osobistym 
udziale konstruktora- podwozia.

Jednocześnie przyczepa campingo-
wa została wykonana jako konstrukcja 
spawana –ramowa. Rama o konstrukcji 
kratowej wykonana została z ceownika 
80. Dalszą budowę przyczepy prowadzo-
no już w Palędziu – w gospodarstwie 
Krystyny i Mariana Szymkowiaków, a 
w końcowej fazie na posesji Czesławy i 
Stefana Strychalskich przy ulicy Leśnej 
(tam później byłą garażowana).

Kabina przyczepy została wykonana 
z sklejki o grubości 4 mm. We wnętrzu 
były dwie  rozkładane kanapy z dużym 
stołem. W pojemnej szafie został zamon-
towany zbiornik, który dostarczał wody 
do części kuchennej oraz umywalki. Do 
oświetlenia zastosowano akumulator 
samochodowy. Przy budowie zostało 
wykorzystanych dużo części z Syreny, 
gdyż były wówczas najbardziej dostępne 

na rynku. Z fabryki autobusów z Czech 
została sprowadzona –nowatorska  na 
ten czas – plexi, która posłużyła do zro-
bienia okien. Ciężar własny przyczepy 
wyniósł 350 kg, ładowność określono  
też na 350 kg.

Duża kubatura umożliwiała zabranie 
na wyjazd nieograniczonej ilości sprzę-
tu turystycznego , a także prowiantu. 
Do końca lat 60. na Półwyspie Helskim 
brak było jakiejkolwiek infrastruktury 
turystycznej.

26 lipca 1967 r. przyczepa ,,Biedron-
ka” przeszła pozytywne testy w Polskim 
Związku Motorowym , a 1 sierpnia wy-
ruszyła  na cały miesiąc w rejon Chałup.

Wnętrze okazało się bardzo pojemne 
–zdarzało się często przenocować odwie-
dzającą rodzinę z Palędzia. Rekordowy 
okazał się jednak pewien podwieczorek 
– w przyczepie zasiadło 15 zaprzyjaźnio-
nych studentów medycyny z Poznania.

Konstrukcja przyczepy spotykała 
się z dużym zainteresowaniem i w póź-
niejszych latach na jej bazie powstało 
przynajmniej kilka podobnych modeli w 
Polsce, ale także w krajach ościennych.

Bardzo zmyślną konstrukcję posia-
dała budowana równolegle przyczepa 
inż. K. Sobczaka. Składała się ona z 
czterech rozkładanych ścian i podno-
szonego dachu. W krótkim czasie można 
było ją rozłożyć  i złożyć .Mały gabaryt 
był zaletą do jej przechowywania, gdyż 

Razem	odkrywajmy	historię
Jeśli Wasze rodzinne archiwa skry-

wają niezwykłe historie, którymi chcie-
libyście podzielić się z nami, napiszcie 
do nas: czas@dopiewo.pl . Pokażcie in-
nym za pośrednictwem naszych łamów 
znalezione w szafach, w piwnicach lub 
na strychach zdjęcia, listy, dokumenty 
urzędowe lub pamiętniki, dotyczące Gmi-
ny Dopiewo i jej mieszkańców. Czasem 
wystarczy jedno zdjęcie, by opowiedzieć 
współczesnym mieszkańcom naszej Gmi-
ny o czasach, które minęły - być może 
nie bezpowrotnie.

AMInż. Władysław Szymkowiak – konstruktor przyczepy campingowej. 
W zestawie Syrena 101 rok prod. 1960 - PM 96 16 nr rejestracyjny z 

1960  r., liczba pojazdów w Poznaniu dochodziła do 10  tys. 

Przyczepa na półwyspie Helskim
Przyczepa składana inż. K. Sobczaka

W drodze na półwysep Helski. Syrena 
103 rok 1966 i Syrena 101 rok 1960
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wystarczało niewielkie pomieszczenie 
na działce ROD na Ławicy.

Obie te konstrukcje wyprzedziły 
produkcję seryjna z Niewiadowa, która 
ruszyła w niewielkiej ilości pod koniec lat 
60-tych w postaci modeli Tramp i Romi.

Dopiero od 1973 r. ruszyła maso-
wa produkcją modelu N126 z myślą o  
Fiacie 126p.

Przyczepa campingowa Biedronka 
z Palędzia przebyła bezawaryjnie wiele 
tysięcy kilometrów po różnych zakątkach 

Polski. Konstrukcja pomimo różnych 
warunków atmosferycznych okazała się 
niezniszczalna  przetrwała do dzisiaj.

Krzysztof Szymkowiak 
Fot. Archiwum K. Szymkowiaka

Gminna Biblioteka i Centrum Kul-
tury w Dopiewie proponuje w sierpniu:

2-6.08. - Konkursy „Zabawy z gwarą 
poznańską – wielkopolską” - Filia 
biblioteczna w Dąbrówce, ul. Ma-
linowa 44. 

3.08. - Animacje dla dzieci - gry i zabawy, 
brokatowe tatuaże, wata cukrowa 
i popcorn. Dobra zabawa!!! Plac 
Gminny w Dopiewie, ul. Łąkowa. 

04.08. - Spotkanie z podróżnikiem 
Emilem Wittem - fascynujące 
opowieści z podróży po Amazonii, 
podparte pokazem zdjęć i filmów z 
wypraw. Spotkanie adresowane jest 

Oferta	GBPiCK	na	sierpień
dla wszystkich grup wiekowych od 
8 lat! - biblioteka w Dopiewie ul. 
Konarzewska 12. 

 05.08. - Pobaw się na plaży - animacje 
i zabawy przy Letniej Bibliotece na 
plaży w Zborowie - Owocowa Plaża 
w Zborowie. 

 06.08. - Spektakl teatralny dla dzieci 
- „Cztery mile za piec” w wykonaniu 
Teatru Władca Lalek - Plac Gminny 
w Dopiewie, ul. Łąkowa. 

 13.08. - Kino na leżakach - plenerowa 
projekcja filmu - Doły Konarzewskie, 
ul. Kościelna /Szkolna. 

 16.08 - Z głową w gwiazdach  czyli  
co widać na niebie w Dopiewie? - 
wieczorne spotkanie z Karolem 
Wójcickim, popularyzatorem astro-
nomii, dziennikarzem naukowym, 
prezenterem telewizyjnym. Twórcą 
największego w Polsce astronomicz-
nego fanpage „Z głową w gwiazdach” 
na Facebooku - Plac Gminny w Do-
piewie, ul. Łąkowa. 

27.08. - Kino na leżakach - plenerowa 
projekcja filmu - Dąbrówka, Park re-
kreacyjno-sportowy, ul. Komornicka. 

Ilona Łysiak,  
GBPiCK w Dopiewie
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nie	ona
jesteś psychiczna 
usłyszała 
nie ona 
powinna prostować
skrzywienie 
podnoszące ego 
nie ona 
zagląda w okna
gdzie 
rozkacza się rozpusta

nie ona 
potrzebuje pomocy 
a może jednak ona

5 VII 2015

Rajskie	randez	wous
Czekam na ciebie tej nocy, 
gdzie gwiazdy 
deszczem spadają. 
Gdzie księżyc na niebie rośnie 
niczym jabłko 
zerwane w Raju. 
Tam nasze miejsce kochany, 
gdzie miłość 
nocą rozkwita. 

Wiersze	na	lipiec
W owocu nam zakazanym 
rumieńców 
będziemy szukać.

10 VII 2016

Oda	do	podniebnego	
artysty

Na scenie nieba 
zagrałeś 
przedwieczorny spektakl.

Nadęty dumą
spąsowiałeś,
robiąc nura
w wielką wodę,
by kolejny 
wskrzeszać świt.

8 VII 2016

miłość	inna	niż	wszystkie
poszukuje
najpiękniejszych doznań
zakochana w aurze 
ulega
pieszczotom wiatru
i rozpływającym się 

pocałunkom
spadającym kropli z nieba
napływające chmury
układają pasjansa
czas niepogody uskrzydla 
wznosi
na szczyty 

5 VII 2016

moja	poezja
strofy
składam na kredyt
dzieląc się myślami
nadzieja że ktoś 
przeczyta
zachwyci słowem
zagłębi się w myśli autora
przytuli kartki
pachnące drukiem
w ruch puściła
moje poetyckie 
perpetum mobile

3 VII 2015

Osamotniona
Jak rzucony 
w ściernisko 
kamień.
Nikt się nie pochyli,
co najwyżej 
kopnie.

30 lipiec - sierpień 2021



poezja	/	kultura

Co gorsze,
zostanie wdepnięty tam, 
gdzie każdemu to pisane.
Czy warto, aż tak?

29 VI 2015

Podwórkowa	heca
(Bajka) 
Darmo goni kogut kurkę, 
chociaż dłuższe nogi ma. 
Kura zwiała mu z podwórka, 
chciał, by zniosła mendel jaj. 
 
Podfruwając, zmyka biegiem, 
niech ci znoszą inne kury. 
Kogut grzebień w mig nastroszył, 
z nerwów aż się zrobił bury. 
 
Nie chcę znaleźć się w rosole, 
gospodynię podsłuchałam. 
Jako danie być na stole, 
kopy jej im przecież dałam. 
 

Nie uciekaj, też słyszałem, 
to miał rosół być wołowy. 
My do drobiu należymy, 
wołowina jest od krowy. 
 
Jakoś udobruchał kwoczkę, 
wyszukali w płocie dziurę. 
Nagle ziaren spadło troszkę, 
Sypnęła pani jak co dzień. 
 
Brzydkie jest podsłuchiwanie, 
gdy do innych ktoś się zwraca. 
Poprzekręcać można zdania 
i wyniknie niezła heca.

3 VII 2013

Plantatorka
(Satyrycznie)
Powiem wam coś w tajemnicy,
gdyż zbyt milczeć nie potrafię.
Nie hoduję nic w piwnicy,
na balkonie mam plantację.

Już mną kręci, już się cieszę,
patrząc na dorodność liści.
Kasy będzie pełna kieszeń,
kiedy się interes ziści.

Nie, to żaden rozweselacz,
co idiotyzm w rozum wkłada.
Ja bez tego śmiechem strzelam,
bo z humorem ze mnie baba.

W wiadrach rośnie dyni masa,
po poznańsku, to korbole.
Język już się na krem ślini,
a Marychę, wręcz pitolę.

Ziółko dobre jest dla chorych,
niech ból zwalcza, niech ich leczy.
Dla mnie lepsze są korbole,
pasibrzuchy, że o rety!

9 VII 2017

Autorka wierszy: Aldona Latosik 
Kontakt z autorką 

aldona51@poczta.fm

Wakacyjna filia biblioteczna powstała 
na Owocowej Plaży w Zborowie. Zbudo-
wali ją w tydzień pracownicy Gminnej 
Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury 
w Dopiewie. Jest samoobsługowa. Pierw-
szych czytelników przyjęła 3 lipca. 

- Mamy nadzieję, że nasza propozy-
cja przypadnie plażowiczom do gustu, 
a czytanie książek stanie się dzięki niej 
przyjemne. Prosimy  użytkowników o 
zachowanie porządku wewnątrz  Let-
niej  Biblioteki i dbanie o książki, aby 
korzystanie z niej było równie przyjemne 
przez cały czas - mówią. 

Tekst i fot. GBPiCK

Letnia	Biblioteka	
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Dla	dorosłych

„Tajemnice zamku” - Lucinda 
Riley

Odszyfrowanie tajemnic przeszłości, 
jest kluczem do teraźniejszości zapierają-
ca dech w piersiach o powieść o miłości, 
wojnie, odpowiedzialności i odkupieniu. 
Emilie zawsze odcinała się od swojego 
arystokratycznego pochodzenia i starała 
się żyć zupełnie inaczej niż jej przodko-
wie. Studiowała weterynarię i zajęła się 
opieką nad chorymi zwierzętami. Nie 
potrafiła wybaczyć matce, że przez jej 
zaniedbanie nigdy nie będzie mieć dzieci, 
dlatego po jej śmierci chce jak najszybciej 
spieniężyć spadek i wrócić do swojego 
skromnego mieszkania i pracy. Robi się 
jej jednak żal zamku z biblioteką i ko-
lekcją starych książek, w którym wraz 
z tak wcześnie utraconym, ukochanym 
ojcem spędziła najszczęśliwsze chwile 
swojego dzieciństwa. Postanawia więc 
odrestaurować popadający w ruinę za-
bytek. W starym zamku znajduje notes, 
który zmobilizuję ją do okrycia tajemnic 
z przeszłości swojej rodziny i pozwoli 
zrozumieć własne doświadczenia. [nota 
wydawcy]

„Narzeczona nazisty” - Barbara 
Wysoczańska

Czym była miłość w obliczu gigan-
tycznej nienawiści, śmierci i poniżenia? 
Czy miała prawo się z niej cieszyć, pod-
czas gdy tylu straciło życie?

Jest koniec sierpnia 1938 roku. Polka 
Hania Wolińska, na co dzień studentka 
germanistyki, jest damą do towarzystwa 
zamożnej niemieckiej hrabiny. Poznaje 
wnuka swojej pracodawczyni, hrabiego 
Johanna von Richter. W młodych rodzi 
się wzajemna fascynacja. W rodzinnej 
posiadłości von Richterów w Monachium, 
Polka naocznie styka się z hitlerowskim 
fanatyzmem, który ogarnia całe Niemcy. 

Nowości	książkowe

Na tle rosnącego w siłę nazizmu i nie-
chybnej wojny w Europie, Hania i Johann 
zakochują się w sobie. Dziewczyna wkra-
cza na niemieckie salony jako narzeczona 
hrabiego i poznaje najwyższych rangą 
przywódców III Rzeszy. Równocześnie 
zostaje zwerbowana przez polskie wła-
dze do przekazywania tajnych planów 
Hitlera dotyczących Polski i Europy… Z 
czasem oboje zostają zmuszeni stoczyć 
moralną walkę o miłość, stojąc po obu 
stronach barykady.

„Lasoterapia” - Katarzyna Si-
monienko

Co nam daje las? Spokój, wytchnie-
nie, poprawę zdrowia psychicznego – ale 
nie tylko. Wędrówki po lesie podnoszą 
naszą odporność, wspomagają leczenie 
wielu chorób, takich jak astma, alergie 
czy depresja. A poza tym są powszechnie 
dostępne i darmowe!

Lasoterapia przybliża, opierając się 
na wynikach badań naukowych, wpływ 
natury na zdrowie i dobrostan człowieka. 
Z książki dowiesz się:

Na czym polega terapia lasem? Czym 
są leśne kąpiele i jak się do nich przy-
gotować? Jak zaplanować wędrówkę 

by odnieść jak najwięcej korzyści? Jak 
korzystać z lasu, kiedy mieszkamy w 
betonowej dżungli?

Książka ta pomoże Ci w zaplanowa-
niu Twojej własnej lasoterapii w sposób 
praktyczny, z uwzględnieniem pór roku, 
pogody, wieku, stanu zdrowia. Autorką 
książki jest Katarzyna Simonienko, dok-
tor psychiatrii, certyfikowany przewod-
nik kąpieli leśnych, związana z Puszczą 
Białowieską. Swoim pacjentom przepisuje 
las na receptę.

„Blizny przeszłości” Krystyna 
Mirek

Świetny thriller psychologiczny o 
strasznych tajemnicach, które kryją 
małe miasteczka. Kto jest przyjacielem, 
a kto może okazać się potworem? Stare 
zbrodnie rzucają długie cienie… Stare 
zbrodnie rzucają długie cienie… Wiele 
lat temu w małej miejscowości Borki 
zamordowano komendanta policji, Alek-
sandra Sokołowskiego. Szybko złapano 
sprawcę, który przyznał się do winy i 
został skazany. Piętnaście lat później do 
miasteczka wraca córka komendanta, 
Maja. Gdy zginął ojciec miała siedem lat 
i jako jedyna widziała na własne oczy, co 
się wtedy stało. Tylko ona zna prawdę. 
Wiele osób w miasteczku zaczyna się 
bać i robić życiowe rozrachunki. Kto 
jest tak naprawdę odpowiedzialny za 
zbrodnię sprzed lat?

Dla	młodzieży
„Projekt Prawda” - Dante Me-

dema
Poruszająca historia o poszukiwaniu 

własnej tożsamości, ale także o przyjaźni 
i miłości – we wszystkich jej odcieniach 
– opowiedziana za pomocą mejli, ese-
mesów oraz narracji stylizowanej na 
wiersz. Historia, od której nie można 
się oderwać. Siedemnastoletnia Cordelia 
Koenig chce szybko uporać się z projek-
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tem na zakończenie szkoły. Postanawia 
skorzystać z pomysłu starszej siostry i 
zbadać swoje etniczne pochodzenie. A 
wisienką na torcie ma być praca w ze-
spole z Kodiakiem Jonesem, obiektem 
jej westchnień. Jedyne, co musi zrobić, 
to wysłać próbkę swojego DNA do la-
boratorium, napisać pracę i czekać na 
najwyższą ocenę.

„Jak się uczymy? Dlaczego mó-
zgi uczą się lepiej niż komputery...” 
-Stanislas Dehaene

Publikacja opisuje proces uczenia 
się, przybliża możliwości ludzkiego 
mózgu. Autor przedstawia cztery filary 
uczenia się: uwagę, aktywne zaangażo-
wanie, informacje zwrotne o błędach i 
konsolidację.

Dla	dzieci

„Proszę, dziękuję, przepra-
szam” - Elisenda Roca, Cristina 
Losantos

Nowa historyjka z serii Czytamy sy-
labami. Seria do nauki czytania, kształ-
tująca przy okazji pozytywne wzorce 
zachowań. Dzięki tym książkom dzieci 
łatwiej poradzą sobie z problemami, na-

uczą się pokonywać przeszkody i współ-
pracować z rówieśnikami. Dowiedzą się 
również, jak żyć z innymi w harmonii.

„Pozytywka” - Bénédicte Car-
boneill, Jérôme Gillet

Pierwsza część przygodowej opowie-
ści o dziewczynce, która zostaje wezwana 
na pomoc przez mieszkańców ukrytego 
świata... Nola obchodzi ósme urodziny, 
ale czuje przede wszystkim smutek, bo 
tęskni za niedawno zmarłą mamą. Czy 
chociaż trochę rozweseli ją prezent – 
piękna pozytywka? Dziewczynka prze-
kręca kluczyk zabawki i... tak rozpoczyna 
się wielka przygoda! Nola przedostaje 
się do krainy dziwów, gdzie spotyka nie-
zwykłe istoty i wpada w wir szalonych 
wydarzeń, a przede wszystkim poznaje 
sekrety z przeszłości swojej mamy. Czy 
jednak nawet najbardziej fascynujące 
przeżycia mogą uleczyć ból po stracie 
ukochanej osoby?

„O króliczku Wędrowniczku 
: historia prawdziwa” - Grażyna 
Bąkiewicz

Zosia z tatą w pośpiechu wysiedli na 
przystanku. Drzwi autobusu zamknęły się 
z sykiem, pojazd ruszył – i tak Króliczek 
został Króliczkiem Wędrowniczkiem. 
Wciśnięty w kąt, sam wśród obcych, aż 

ciarki przeszły po pluszowych pleckach. 
Ale wokół tylu ciekawych ludzi, szybko 
wciągnęło Króliczka to podróżowanie. 
Tymczasem Zosia rozpoczęła akcję po-
szukiwawczą. Wkrótce wiele osób zaan-
gażowało się w poszukiwania pluszaka. 
Myślicie, że takie zbiegi okoliczności, 
łańcuch dobrych ludzi, o jakich tu prze-
czytacie, to tylko w bajkach dla dzieci? 
Może i tak, ale akurat ta historia przy-
trafiła się małej Zosi naprawdę!

„Wakacje z bąblami”-  Monika 
Kamińska

Poznajcie Bąble! To czwórka rodzeń-
stwa w różnym wieku, które razem się 
bawi, uczy, a czasem też kłóci i dopro-
wadza rodziców do rozpaczy. Bąble z 
niecierpliwością wyczekują wakacyjnego 
wyjazdu. Niestety okazuje się, że w tym 
roku rodzinie nie uda się wyjechać nad 
morze. Całe szczęście, że w domu też moż-
na się świetnie bawić, wystarczy trochę 
swobody i wyobraźni! [nota wydawcy]

Ilona Łysiak,  
Bibliotekarka Gminna  
Biblioteka Publiczna 

i Centrum Kultury w Dopiewie
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Rozmowa z Kasią Popowską, 
która z zespołem wystąpi podczas 
„Pożegnania Wakacji” w Dopiewie 
– w sobotę 4 września 2021 r.

W końcu ubiegłego roku ukazał 
się Pani trzeci album „Toast”.  Za 
co chciałaby Pani wznieść toast? 

-  Za  tych,  którzy nie  poddają  się 
w szukaniu własnej drogi w relacji z 
drugą osobą i z sobą samym. 

Co chciała Pani opowiedzieć 
słuchaczom za pomocą 11 składa-
jących się na ten album piosenek? 
Dużo na płycie o relacjach dam-
sko – męskich. Jaki wpływ na jego 
zawartość miało życie?

-  Album  jest  o  relacjach  z  drugą 
osobą, ale też z sobą samym. Nie mają 

Mój	środek	lekkości
na celu przekazania jakichś wniosków. 
To po prostu pamiętnik - zapis myśli i 
emocji. Prawda jest taka, że wszyscy 
przechodzimy przez podobnego typu 
sytuacje  i doświadczamy podobnych 
emocji - być może słuchający tej muzyki 
odnajdzie siebie i da mu to siłę na prze-
trwanie lub też przetrawienie pewnych 
spraw. Taką mam nadzieję. (uśmiech)

 Wydaje Pani płyty w odstępach 
3-letnich. Pierwszy album nagra-
ła Pani w 2014, drugi w 2017 r., 
trzeci  w 2020 . Czy jako artystka 
Pani ewoluuje, czy zmierza kon-
sekwentnie obraną drogą?

-  Częstotliwość  wydawania  płyt 
w  tak  regularnych  odstępach  jak 
dotychczas  jest przypadkowa. To, co 
robię artystycznie nie jest efektem za-
planowanego wcześniej ciągu zdarzeń. 
Polegam zwyczajnie na intuicji, wenie, 
emocjach i tym, co w danym momencie 
jest dla mnie aktualne i prawdziwe do 
wyśpiewania. W przeciwnym razie nie 
sądzę,  że mój  zawód byłby dla mnie 
ekscytujący. Cenię sobie tę wolność.

Jak określiłaby Pani gatunek 
muzyczny jaki uprawia? 

- Gitarowy pop, indie. 
Ostatnia płyta ukazała się w 

okresie pandemicznym. Czy mia-
ło to wpływ na jej zawartość? Czy 
czasy lockdown-ów, ograniczeń i 
obostrzeń znalazły wyraz w Pani 
twórczości, podejściu do życia? Coś 
się w Pani zmieniło?

- Piosenki z płyty  „Toast” zostały 
napisane  i  nagrane na  kilka miesię-
cy przed lockdownem.  Pandemia nie 
miała na mnie bezpośredniego wpływu. 

Miałam jednak szansę na poświęcenie 
większej ilości czasu na czytanie książek, 
naukę nowych instrumentów - basu i 
harmonijki, a także na szeroko pojęty 
rozwój. Czas lockdownu upewnił mnie 
w przekonaniu, że należę do osób ela-
stycznych i adaptujących się do różnych 
sytuacji, ale jednocześnie upewnił mnie 
w tym, że muzyka jest mi potrzebna.

Jaki ma Pani stosunek do pio-
senek sprzed lat? Czy lubi je Pani 
śpiewać, czy raczej śpiewa, bo pu-
bliczność chce usłyszeć piosenki, 
które dobrze zna? Które z Pani 
przebojów będzie mogła usłyszeć 
publiczność podczas Pani koncertu 
w Dopiewie? Które z piosenek z 
nowej płyty Pani jej zaprezentuje? 

- Na koncercie nie zabraknie przede 
wszystkim piosenek z nowej płyty „Toast” 
- czyli tego, co jest dla mnie najbardziej 
aktualne muzycznie i emocjonalnie. Za-
gramy też jednak starsze utwory. Lubię 
do nich wracać, bo z każdą wiąże się 
jakieś wspomnienie i sympatia publicz-
ności. To zawsze jest bardzo miłe. Setlistę 
na koncert pozostawię w tajemnicy do 
końca. (uśmiech)

Uważana jest Pani za prekur-
sorkę „me singing” w Polsce. Co  
prezentowała Pani internetowej 
publiczności jako początkująca 
artystka? Czy  w pewnym sensie 
publiczne śpiewanie piosenek zna-
nych było dla Pani wyzwaniem, 
szkołą Czy pamięta Pani emocje 
jakie temu towarzyszyły?  

- To był super rozdział w moim życiu. 
Śpiewałam covery i był to dla mnie czas 
rozwoju, ale też poszukiwań muzycz-
nych. Nie chciałam jednak żeby trwało 
to zbyt długo - covery były świetnym 
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sposobem na ćwiczenie, ale prawdziwy 
rozwój artystyczny zaczyna się dopie-
ro w momencie  tworzenia własnego 
materiału. 

Czy śpiewa Pani czasem podczas 
koncertów covery? Niełatwo jest 
oryginalnie i dobrze zaśpiewać 
utwór nie-własny. Po jakie piosen-
ki innych artystów współcześnie 
najchętniej Pani sięga?

- To się zdarza bardzo rzadko. Jeśli 
jednak już się na to decyduję, to wy-
bieram  piosenki,  które  są mi  bliskie 
emocjonalnie. Nie jest dla mnie istotna 
popularność takiego utworu w danym 
czasie. 

Od dawna gra Pani na gitarze?
Gram na gitarze od 16 roku życia.
Często śpiewa Pani jednocze-

śnie grając. Niektóre wokalistki, 
podobnie jak wokaliści, wolą skupić 
się na głosie i nie grają na niczym. 
Dlaczego łączy Pani jedno i dru-
gie – śpiew z grą na instrumencie? 
Przecież mogłaby Pani powierzyć 
granie innym członkom zespołu. 

- Zaczęłam grać na gitarze w czasie 
śpiewania coverów na YouTube. Począt-
kowo wyszukiwałam podkłady audio, do 
których mogłabym zaśpiewać i nagrać 
taki film, ale wiele  razy nie mogłam 
znaleźć pewnych tytułów. Postanowiłam 
więc nauczyć się grać, by nie być od 
tego zależną i móc sobie samej akom-
paniować. Dziś mogę wyjść na scenę 
sama, zagrać i zaśpiewać zupełnie solo, 
i jednocześnie na żywo. Gram z zespo-
łem, bo to dodatkowy instrument, który 
pięknie wypełnia przestrzeń muzyczną 
w gatunku, który uprawiam.

Kim są muzycy, z którymi wy-
chodzi Pani na scenę? Dobrze się 
znacie? Rozumiecie się muzycz-
nie? Macie podobne czy raczej 
różne gusty, którym pozwalacie 
się spotkać?

- Członkowie zespołu  to moi bar-
dzo dobrzy znajomi, muzycy z moje-
go rodzinnego miasta Łodzi. Wszyscy 
są zawodowymi muzykami, a nawet 
wykładowcami na łódzkiej Akademii 
Muzycznej. Każdy odpowiada za inny 
instrument, toteż każdy miewa różne 

wzorce i inspiracje. Łączy nas jednak 
Kasia Popowska (śmiech). 

Ponoć przez kilka lat praktyko-
wała Pani taniec i zajmowała się 
teatrem. Jak wykorzystuje Pani 
te umiejętności? 

-  Taniec  trenowałam  prawie  12 
lat.  Umuzykalniło mnie  to,  nauczyło 
wyrażać emocje poprzez ruch, ale też 
jak każdy sport - nauczyło dyscypliny 
i nie poddawania się. Kółko teatralne 
było tylko epizodem, ale pozwalało na 
wyrażanie  komediowej  strony mojej 
osobowości (śmiech). 

Jakie tańce były Pani najbliższe? 
-  Trenowałam  hip  hop  i  disco  w 

jednej z łódzkich formacji. 
W jakiego rodzaju filmie czułaby 

się Pani najlepiej? (horror, kino 
akcji, musical, komedia…)

- Póki co, moje jedyne doświadczenie 
to śpiewanie piosenek jako Roszpun-
ka w animowanym filmie „Zaplątani”. 
Dubbing filmów animowanych to coś, w 
czym z pewnością, z dużą przyjemno-
ścią mogłabym się dalej odnajdywać. 
Najbliżej tego mógłby być więc musical. 

4 lata temu wzięła Pani udział 
w telewizyjnym programie roz-
rywkowym „Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo”. Wygrała Pani siódmą 
edycję tego show. Ma Pani też 
wśród dośwadczeń udział - 12 lat 
temu - w programie „Mam Talent”. 
Jak wspomina Pani udział w tych 
programach? Czy doświadczenia 
te coś Pani dały? 

- To były dwa zupełnie dwa różne 
doświadczenia i z zupełnie skrajnych 
zawodowo pozycji. Obydwie jednak dały 
jakąś dawkę pokory, której nigdy za 
wiele, i szansę na naukę nowych rze-
czy. Za każdym razem poznałam też 
wspaniałych ludzi. Wszystko wspomi-
nam z uśmiechem i wdzięcznością za 
doświadczenie. Idę dalej. 

Śpiewa Pani piosenki, pisze tek-
sty, komponuje.  Czym zajmowałaby 
się Pani zawodowo, gdyby  - z ja-
kiś względów - musiała rozstać się  
z muzyką?

- Lubię pracę solo, która wymaga 
skupienia,  a  nawet  jakiegoś  rodzaju 

mozolności. Wiem, pole do popisu jest 
tutaj duże… (śmiech).

Czym oprócz muzyki Pani się 
interesuje?

- Na ten moment najwięcej przyjem-
ności sprawiają mi nauki o zdrowiu, 
architektura wnętrz i nauka języków 
obcych. 

Finałową i zwycięską kreacją 
w „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” 
była Beyonce.  Czy to Pani klimaty? 
Jakie są Pani muzyczne preferencje 
-  ulubieni wykonawcy i gatunki?

- Cieszę się, że mogłam tu pokazać 
więcej swoich możliwości wokalnych. 
Kiedy  zaczynałam naukę  śpiewania, 
taki repertuar był celem samym w so-
bie i największą przyjemnością. Dziś 
stawiam na zupełnie inne kwestie niż 
wokal - liczą się głównie emocje, au-
tentyczność i połączenie ze słuchaczem. 
Dlatego najbardziej poruszają mnie tacy 
artyści jak Selah Sue, Shakey Graves, 
Glen Hansard, Paul Mccartney czy Tash 
Sultana i wielu, wielu innych…

Największą popularność przy-
niósł Pani - jak dotąd -  utwór 
„Przyjdzie taki dzień”. Liczba 
odsłon na YT i miejsca w muzycz-
nych zestawieniach mówią same 
za siebie. Czy czeka Pani na jakiś 
dzień? Czy jako artystka i kobieta 
czuje się Pani spełniona? Jakie są 
Pani plany i marzenia?

- Nie czekam. Porzuciłam „życze-
niowość”, która daje płonne nadzieje 
i nie pozwala się cieszyć tym, co „tu i 
teraz”. Lubię marzyć, bo z natury jestem 
marzycielką i pozytywnie patrzącą na 
świat osobą, ale gdy skupiasz się na 
„czekaniu”, życie dosłownie ucieka przez 
palce. Za słowem „spełniona” kryją się 
oczekiwania, a to też bardzo zaburza 
obraz. Cieszę się więc tym, co mam i 
co udało się do tej pory osiągnąć. Tu 
jest mój środek ciężkości.

Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiał: Adam Mendrala

Fot. Adam Słowikowski (portret)  
i Agata Serge (z gitarą)

Tegoroczne lato w Dąbrówce zapowia-
da się bardzo muzyczne, a to wszystko 
za sprawą Fundacji Promocji Kultury i 
Sztuki  SolArte.

W okresie lipiec-wrzesień odbędą 
się 4 koncertowe wydarzenia. 16 lipca 

Muzyczne	lato	w	Dąbrówce
wystąpił zespól Drum Work - grający 
energetyczne afrykańskie rytmy. 6 sierp-
nia widzowie będą mogli posłuchać mu-
zyki gitarowej. Wystąpi Maggie Dream 
oraz Robert Oleksa, grający covery oraz 
własne, autorskie utwory.

 20 sierpnia wystąpi Robert Komisa-

rek Band, który zagra poezję śpiewaną 
z nutą etnicznych brzmień. 3 września 
odbędzie się  koncert uwielbianego przez 
dzieci Wujka Ogórka.

Wszystkie koncerty odbędą się w El 
Pueblo w Dąbrówce. Wstęp darmowy.

Projekt jest dofinansowany ze środ-
ków publicznych Gminy Dopiewo.

Fundacji Promocji  
Kultury i Sztuki  SolArte
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Stowarzyszenie Miłośników Dopiew-
ca – Sami Swoi świętowało 25 czerw-
ca 2021 r. przesilenie letnie związane z 
rozpoczęciem kalendarzowego lata. Od 
wieków Słowianie  uznawali najdłuższą 
noc w roku jako tradycyjne słowiańskie 
„święto miłości”, podczas którego wszyscy 
bawili się do białego rana. Dziś może 
tradycja zanika, ale przecież warto o 
niej pamiętać i powracać do spotkań 
na świeżym powietrzu z gitarą, piosen-
ką, wspólną zabawą i biesiadowaniem.  

Ulewa  poprzedzająca nasze spotka-
nie wystraszyła większość potencjalnych 
uczestników wydarzenia. Trzeba było 
znad stawku w Dopiewcu przenieść się 
do Domu Kultury, ale niech żałuje każdy, 
kto nie dotarł na imprezę. Wyjątkowo 
dopisywały humory i gromko zainto-
nowaliśmy śpiewanie znanych pieśni 
ludowych i biesiadnych, wsparci  przed 
laty przygotowanymi śpiewnikami. To-
warzyszył nam Pan Geniu z Konarzewa 
akompaniujący na akordeonie. Nie zabra-
kło symbolicznego wianka z ogrodowych 
kwiatów, który udało się rzucić na wodę.  
Impreza została zrealizowana przy 
wsparciu Gminy Dopiewo w ramach 
projektu na 2021 r.

Zofia Dobrowolska – Prezes  
Stowarzyszenia Miłośników  

Dopiewca – Sami Swoi 
Fot. Arch. Stowarzyszenia

Powitanie	Lata	w	Dopiewcu	
„Ej,	sobótka,	sobótka,	dzień	jest	długi,	noc	krótka…”
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W ramach projektu finansowanego z 
budżetu Gminy Dopiewo, realizowanego 
przez fundację FlowArt na „Owocowej 
Plaży” w Zborowie odbywają się koncerty 
muzyczne. W każdą niedzielę o godz. 
17.00 na scenie występują muzycy, którzy 
grając bardziej i mniej znane utwory 
sprawiają, że wypoczynek jest jeszcze 
przyjemniejszy. Do tej pory wystąpili:

Dj & Sax Live Act czyli DJ Wetty 
oraz saksofonista Filip Szulc puszczając 
muzykę popową z jazzowym akompa-
niamentem saksofonu. 

Kwintet akustyczny Soundlovers 
Band. Marek Suliga – gitara, Szymon 
Szaferski – gitara, Wiesław Szczurek 

Chilloutowa	plaża	w	Zborowie	

– gitara, Rafał Drgas – gitara basowa,  
Andrzej Szczudlik – akordeon. Panowie 
zagrali  klasyczne evergreeny, melodie 
filmowe w jazzowych aranżacjach, znane 
i popularne utwory greckie, francuskie 
i włoskie. 

Rodzinna formacja muzyczna Stie-
ler Band. Panowie Wiesław i Sebastian 
Stieler to instrumentaliści oraz wokaliści 
mający w swoim dorobku współpracę z 
takimi muzykami jak Hanna Banaszak, 
Zdzisława Sośnicka czy Czesław Niemen. 
W Zborowie na „owocowej scenie” zaśpie-
wał wiele utworów m.in. przeboje Franka 
Sinatry, które wybrzmiały wyjątkowo. 

Zespół bluesowo-jazzowy R.B Radt-

kowski Band. Polsko – norweska formacja 
zagrała w Zborowie kilka klasyków jaz-
zowych oraz we własnej aranżacji utwo-
ry Anny Jantar czy zespołu Breakout. 
Wystąpili w składzie: Michał Szóstek 
– piano, Remigiusz Kosmalski – gitara 
basowa, Jarosław Radkowski, Jurek Ko-
nopa – saksofon oraz wokalistka Agata 
Niedzielska. 

Warto dodać, że „Owocowy Chillout” 
w Zborowie to także kino plenerowe. 
Pierwszy seans 3 lipca zgromadził ok 
70 widzów, a zaznaczyć trzeba, że była 
to klasyka polskiej kinematografii pt. 
„Rejs” w Reżyserii Marka Piwowskiego. 

Teraz zapraszamy na film pt. „Green 
Book”. To amerykański komediodramat 
z 2018, opowiadający opartą na faktach 
historię pianisty Dona Shirleya oraz jego 
kierowcy i ochroniarza – Tony’ego Valle-
longi. Wyróżniony Oscarami dla najlep-
szego filmu, za scenariusz oryginalny i dla 
najlepszego aktora drugoplanowego (Ma-
hershala Ali). 

Dla widzów popkorn za darmo. Bez 
limitu. 

Zapraszamy do Zborowa na owocową 
plażę. Tam naprawdę dzieje się wiele. 

Marcin Napierała,  
Dyrektor GOSiR w Dopiewie

Ach co to była za niedziela! 11 lipca  
bieżącego roku na ,,Owocowej Plaży” 
w Zborowie odbyła się pierwsza w tym 
sezonie edycja imprezy p.n ,,Zborowo na 
sportowo”, która cyklicznie odbywa się 
na naszej plaży. Z racji tego, że pogoda 
dopisała gościliśmy nie tylko zawod-
ników i zainteresowanych udziałem w 
naszych atrakcjach ale także duże grono 
plażowiczów. Setki osób zażywało kąpieli 
słonecznych i wodnych. 

Jak co roku w ramach wydarzenia 
odbył się „Owocowy Turniej Piłki Nożnej 
Plażowej”. Wzięły w nim udział 3 dru-
żyny: LKS Lubiatowo, Ander-87 oraz 

Zborowo	na	Sportowo	

FC Szczurki (juniorzy GKS Dopiewo). 
Mimo młodego wieku piłkarze z Dopie-

Druga	odsłona		
Gorąco zapraszamy na drugą w tym 

roku edycję rekreacyjno-sportowej im-
prezy pod nazwą „Zborowo na Sporto-
wo”.  Startujemy o godz. 12:00 na plaży 
w Zborowie. W programie moc atrakcji 
dla całych rodzin, miedzy innymi gry, 
zabawy, animacje dla dzieci, owocowe 
gadżety, turnieje siatkówki plażowej 
i piłki nożnej plażowej, a także Zum-
ba. Szczegóły na www.gosir.dopiewo.pl 
. Zgłaszajcie drużyny i grajcie z nami. 
Przyjedźcie na „Owocową Plażę” do Zbo-
rowa, bo wypoczywać można i warto 
aktywnie. 

Mateusz Jaworski ,  
GOSiR w Dopiewie 
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wa wygrali 2 mecze i zdobyli pierwsze 
miejsce w turnieju. W dalszej kolejności 
uplasowali się piłkarze LKS Lubiatowo a 
trzecie miejsce zajęła drużyna Ander-87.

Większym zainteresowaniem cie-
szył się „Owocowy Turniej Siatkówki 

Plażowej”. Wzięło w nim udział 10 par. 
Walka była bardzo zacięta, zwycięzców 
poznaliśmy po 5 godzinach gry. Po peł-
nym emocji finale oraz walce na prze-
wagi 20:18 (mecze rozgrywane były do 
15 pkt) zwyciężyła para Adrian Dull / 

Remigiusz Chiluta. Drugie miejsce za-
jęła para Daniel Jaworowicz / Bartosz 
Haberland, trzecie miejsce należało do 
pary Jaśmina Dymek / Mathew Horn. 

Poziom obu turniejów był wysoki, 
gratulujemy wszystkim zawodnikom. 
Nagrodami były „owocowe” ręczniki pla-
żowe, koszulki, owoce i soki owocowe. 
Zamiast pucharów ananasy. 

Oprócz rozgrywek sportowych na 
plaży obyły się także trzygodzinne anima-
cje dla dzieci. Było koło fortuny, „śnieg” 
w środku lata, przeciąganie liny, mini 
gra „Jaka to melodia”, eksperymenty, 
animacje taneczne. Było po prostu moc 
atrakcji dla milusińskich. 

W tą słoneczną – sportową niedzielę 
nie mogło zabraknąć w Zborowie ZUMBY 
z Karoliną. Gorące rytmy spowodowa-
ły, że wiele pań wstało z koca i chętnie 
potańczyło. 

Wyjątkowa atmosfera na plaży sprzy-
jała aktywnemu wypoczynkowi do cze-
go Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
zaprasza najbardziej. 

Kolejna edycja Zborowo na spor-
towo odbędzie się 8 sierpnia 2021 r. 
Zapraszamy. 

Daria Kaczmarek,  
GOSiR w Dopiewie  

Fot. Archiwum GOSiR Dopiewo

W drugi weekend lipca zawodnicy 
Brave Beavers udali się do stolicy, gdzie 
łącznie rozegrali 6 meczów. Tylko jeden 
mecz zakończył się niekorzystnym dla 
Bobrów wynikiem, co nie przeszkodziło 
wrócić do Dopiewa z tytułem Mistrza 
Warszawy.

W sobotę Bobry zmierzyły się z Dzieć-
mi Słońca (pickup team), GMF Warszawa, 

Bobry	Mistrzem	Warszawy

Mjah Warszawa i Szczupakami Olsztyn. 
Mimo jednej porażki, Brave Beavers za-
kończyli dzień na pierwszym miejscu 
w grupie. 

Niedziela rozpoczęła się od spotkania 
półfinałowego z warszawska drużyną 
GMF, które zakończyło się wynikiem 10:6 
- dla zawodników z Dopiewa. Wygrana z 
najbardziej utytułowaną drużyną w Polce 

sprawiła, że Brave Beavers zmierzyli się 
w” wielkim finale” z Mjah Warszawa. 
Mecz był na bardzo wysokim poziomie, 
walka była zacięta -  „punkt za punkt”, ale 
to zawodnicy z Gminy Dopiewo cieszyli 
się ze zwycięstwa.

Wyjazd był współfinansowany ze 
środków publicznych Gminy Dopiewo

Michał Wachowiak 
Fot. Archiwum Brave Beavers
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Sezon 2020/2021 oficjalnie przeszedł 
do historii, seniorska drużyna Bukow-
sko – Dopiewskiego Klubu Piłki Ręcznej 
ukończyła go na drugim miejscu w II 
lidze, tracąc do lidera tabeli zaledwie 1 
punkt. Sezon był bardzo trudny, z wie-
loma ograniczeniami, obostrzeniami, 
przedłużony z uwagi na pandemię CO-
VID-19, ale to nie przeszkodziło nam w 
osiągnięciu bardzo dobrych wyników. 
Mamy powody do świętowania. Zwień-
czeniem sezonu jest awans do I Ligii 
Kobiet. 

Piękna historia tworzy się na naszych 
oczach. Jej początki były 2 lata temu, 
kiedy doszło do porozumienia między 
dwoma Gminami i powstał Bukowsko-
-Dopiewski Klub Piłki Ręcznej. Jeszcze 
wtedy nikt z nas nie przypuszczał, że taki 
sukces przyjdzie tak szybko. Wierzymy, 
że występy na pierwszo-ligowych par-
kietach nas wzmocnią i małymi krokami 
będziemy stawali się coraz silniejszą i 
równorzędną drużyną, z tymi z górnej 
części tabeli. 

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy 
są zawsze obok, na których zawsze może-

Awans	BD	KPR	do	I	Ligii	Kobiet

my liczyć i bez których, ten historyczny 
sukces nie byłby możliwy, są to m.in.: 
Miasto i Gmina Buk,  Gmina Dopiewo, 
OSiR Buk, GOSiR Dopiewo, Zakład Usług 
Komunalnych Dopiewo, Biofarm Sp z 
o.o., Mondi Poznań Sp z o.o. 

Nie możemy nie wspomnieć o Was 
drodzy kibice, choć pandemia nie pozwa-

lała Wam być z nami na trybunach, to czu-
liśmy Waszą obecność na transmisjach 
online, liczne komentarze utwierdzały w 
przekonaniu, że nasz klub ma najlepsze, 
najwierniejsze szczypiorniackie zaplecze. 

Do zobaczenia w nowym sezonie 
2021/2022 !!!

Katarzyna Wechman

W niedzielę, 15 
sierpnia, o godzi-
nie 10.00 w hali 
sportowej Gminne-
go Ośrodku Sportu 
i Rekreacji w Do-
piewie odbędzie 
się turniej brydża 
sportowego będący 
czwartym turnie-
jem z cyklu Grand 
Prix PAB ŁĄCZY.

Cykl składa 
się z 6 spotkań 
organizowanych 
w Poznaniu i oko-
licznych miejsco-
wościach przez Poznańską Asocjację 
Brydżową. Turnieje odbywają się w 
każdą niedzielę począwszy od 25 lip-
ca w różnych lokalizacjach. Ideą tego 
sportowego wydarzenia jest połączenie 
licznego grona brydżowych entuzjastów 
w sportowej rywalizacji.

Liczymy, że turniej przyczyni się 
do zwiększenia zainteresowania tym 
sportem w gminie Dopiewo i przycią-

Zagraj	w	brydża	sportowego	w	Dopiewie	

gnie chętnych do planowanych na jesień 
szkoleń.

Zainteresowanych brydżem w naszej 
Gminie prosimy o kontakt z GOSiR w 
Dopiewie (tel. 61 8148 2626, e-mail: 
gosir@dopiewo.pl lub bezpośrednio z 
Poznańską Asocjacją Brydżową e-mail: 
biuro@brydz.poznan.pl  

Do turnieju organizowanego w Do-
piewie (niedziela, 15 sierpnia 2021 r.) 

może zgłosić się każdy chętny. 
Organizatorzy przewidują atrakcyjne 

nagrody finansowe w klasyfikacji open 
oraz w innych kategoriach.  Wpisowe 5 
zł. Szczegóły na www.brydz.poznan.pl. 
Dla najlepszej pary z Gminy Dopiewo 
nagroda specjalna Wójta Gminy - dr 
Pawła Przepióry.

GOSiR Dopiewo
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Dopiewscy wędkarze rozpoczęli se-
zon wędkarski 2021 z pandemicznym 
opóźnieniem - 13 czerwca, od kwalifiko-
wanych zawodów wędkarskich. Były to 
„zawody karpiowe” w Dąbrowie. Zjawiło 
się 36 kolegów „wygłodniałych moczenia 
kija”. Zarząd ufundował 20 nagród, a 
zawody poprowadził kolega Grzegorz 
Gibki, z-ca prezesa. 

Według pomiarów wagowych główne-
go sędziego - kolegi Marcina Jaśkowiaka 
kolejność była następująca: 1 miejsce 
- Przemysław Florczak - 21,960 kg, 2 

Zawody	wędkarskie sił panie i żony wędkarzy na zawody 
wędkarskie. Zarząd koła zorganizował 
je 27.06.2021na stawie w Więckowicach.

I te zawody prowadził kolega Grze-
gorz Gibki, który stworzył towarzysko-
-rodzinną atmosferę, dzięki temu naszym 
paniom łowiło się bardzo dobrze. Emocji 
było dużo, ponieważ wędkującym towa-
rzyszyły całe rodziny, które wspierały 
zawodniczki dopingiem.

Wyniki łowienia wg wagi: 1 miej-
sce - Teresa Mórkowska - 4,380 kg, 2 
miejsce - Iwona Szymanowska - 2,100 
kg, 3 miejsce - Kamila Gibka - 1,820 kg.

Ilość i waga złowionych ryb była 
duża, jak na przyduchę, która na stawie 
w Więckowicach pojawiła się na tydzień 
przed zawodami. Zebrano wtedy bardzo 
dużo śniętych ryb. Na te ryby powinni 

patrzeć mieszkańcy, którzy nie poparli 
wniosku pani  Anny Kwaśnik o zakupie 
fontanny, którzy rozpowszechniali fał-
szywe informacje o fanaberii pani sołtys 
w sprawie zakupu fontany na staw. 

Fontanna na stawie ładnie się pre-
zentuje, spełnia funkcję estetyczną, a 
przede wszystkim natlenia wodę ratując 
życie zwierzętom, w której żyją w upalne 
dni. Po rozdaniu nagród i obfitym ro-
dzinnym posiłku zawody zakończono. 

Tekst i fot. Bogdan Kowalak

miejsce - Mikołaj 
Zimowski - 2,100 
kg, 3 miejsce - Se-
bastian Kotowicz 
- 1,820 kg. Waga 
ryb była imponu-
jąca, zawody były 
udane, pogoda i 
humor dopisywały.

Żeby pokazać 
urok wędkowania, 
Prezes Koła - Bia-
łas Ryszard zapro-

40 lipiec - sierpień 2021



sport

Fundacja Pro Bike & Dance zaprasza 
rowerzystów  z terenu Gminy Dopiewo na 
rajd do Stęszewa - zwiedzanie z przewod-
nikiem Muzeum Regionalnego oraz kościoła 

p.w. św. Trójcy, a po drodze kościoła św. Barbary z XV 
w Tomicach. Odbędzie się on w niedzielę 
5 września 2021 r. Miesiąc wcześniej, bo 
1 sierpnia, zorganizowała dla amatorów 
turystyki rowerowej rajd do pałacu w 
Jankowicach, który w 2019 r. uzyskał 
Certyfikat Rekomendowanej Atrakcji 
Turystycznej Powiatu Poznańskiego. 

Obydwa rajdy zostały dofinansowane 
ze środków publicznych Gminy Dopiewo.

Iwona Cerba, Założycielka i Prezes 
Fundacji Pro Bike & Dance  
Fot. Archiwum Fundacji

Rajdy	rowerowe	z	gminną	dotacją

W sobotę 3 lipca, po ponad rocznej 
przerwie spowodowanej pandemią, przez 
naszą gminę przetoczył się VIII Pędzi-
wiatr Wiosenny. Rajd ten organizowany 
jest od lat przez Koło PTTK „Pędziwiatry” 
z Dopiewa. Wprawdzie okropny wirus 
przepędził Pędziwiatra Wiosennego aż 
do lata, ale za to pogoda dopisała a i 
zabawa urządzona na Owocowej Plaży 
w Zborowie była przednia. Uczestników 
na trasach pieszych i rowerowych poja-
wiło się mniej, aniżeli bywało wcześniej, 
jednakże ich zaangażowanie w prowa-
dzonych konkursach przerosło wszelkie 
oczekiwania. Rzut kaloszem techniką 
dowolną i przeciąganie liny w zespołach 
rodzinnych wzbudziły wielkie emocje 
wśród kibiców. Nic zatem dziwnego, że 
do rywalizacji włączały się też osoby z 
grona zwyczajnych plażowiczów, wy-
poczywających na plaży. W głównym 
konkursie rzutu kaloszem w kategorii 
powyżej 12 roku życia wygrał p. Lew, 2. 
miejsce zajął p. Marcin, a 3. -  p. Bartek. 
W konkursie na rodzinne przeciąganie 
liny wygrał zespół w składzie: Bartek, 
Łukasz i Karolina. Zwycięzcy otrzymali 
zasłużone puchary a pozostali uczestni-
cy „nagrody pocieszenia”. Dziękujemy 
uczestnikom i zapraszamy za rok! Miejmy 
przy tym nadzieję, że w przyszłym roku 
Pędziwiatr Wiosenny popędzi przez na-
szą gminę już we właściwym terminie.

Przy organizacji rajdu szczególną rolę 
organizacyjną spełniały nasze piękne, 
mądre i dzielne kobiety. Szczególne po-
dziękowania należą się Ani Pera i Lidii 
Łopatce, które włożyły wiele pracy w 
przygotowanie imprezy i prowadze-

Pędziwiatr	wiosenny	na	Owocowej	Plaży

Uczestnicy trasy rowerowej przed startem

Brawo uczestnicy trasy rodzinnej!
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nie mety rajdu. Pamiętajmy też o po-
dziękowaniach dla pań prowadzących 
poszczególne trasy piesze i rowerowe: 
Edycie Buksak i Mirelli Salamon-Tyma. 
Wyróżnijmy jeszcze Sławka Kempkę, od 
lat prawdziwego wodzireja Pędziwiatra 
Wiosennego, którego pełen humoru styl 
prowadzenia konkursów rajdowych za-
wsze wzbudza salwy śmiechu. 

Impreza została dofinansowana ze 
środków Urzędu Gminy Dopiewo i uzy-
skała pomoc naszego GOSiR. Sądząc po 
nieskrywanym zadowoleniu wszystkich 
uczestników Pędziwiatra Wiosennego 
środki te zostały spożytkowane wyjąt-
kowo efektywnie.

Ireneusz Rutkowski 
Fot. Archiwum Koła 
PTTK "Pędziwiatr"

Gdzieś w polu...

Najliczniejsi okazali się piechurzy Przeciąganie liny zawsze wzbudza wielkie emocje

W czerwcu zeszłego roku podczas pobytu w pra-
cowni technik-różnych, wybraliśmy się 4 osobową 
grupą na spacer. Pamiętam, że była wówczas piękna 
pogoda, bezchmurne niebo, piękne słońce, ciepły wiatr 
wiał mi w twarz, rozwiewając moje włosy. Zrywaliśmy 
maki, które zabraliśmy na warsztaty.

Po przyjemnym spacerze, wracając już do pracowni, 
włożyliśmy zerwane maki do wazonu. Niestety płatki 
zerwanych kwiatów szybko opadły. Było mi bardzo 
smutno z tego powodu, bo były naprawdę piękne. 
Pomyślałam, że chciałabym obserwować i cieszyć się 
tymi kwiatami i ich pięknem przez cały rok. 

W mojej głowie narodził się pomysł namalo-
wania „makowego” obrazu. Bardzo lubię malować 
krajobrazy, kwiaty, przenosić swoje przemyślenia na 
papier. Malowanie daje mi dużo radości, satysfakcji, 
wyciszenia. Kilka dni później obraz „Makowe pole” 
był już gotowy. Jestem dumna ze swojego makowego 
obrazu, który po roku nadal cieszy oczy wszystkich 
odwiedzających warsztaty. 

Joanna Sapała, Uczestniczka WTZ 
”Promyk” w Konarzewie 

Lubię	maki
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Proboszcz parafii w Dąbrówce - ks. 
Karol Górawski obchodził w „Zielone 
Świątki” 25-lecie święceń kapłańskich. 
Mszę św. oprawił muzycznie w stylu co-
untry - zgodnie z upodobaniem księdza 
- działający przy kościele zespół. Odczy-
tano list gratulacyjny Metropolity Po-
znańskiego abp. Stanisława Gądeckiego. 
Kapłan opowiedział o swoim powołaniu:

  - Dziękuję za powołanie tym wszyst-
kim osobom,  które na  swojej  drodze 
spotkałem.  Szczególnie  dziękuję  tej 
wspólnocie. Dziś  nie ma  tu nikogo  z 
mojej rodziny, ale to Wy nią jesteście 
- jesteście moją rodziną. Cały czas je-
stem zafascynowany Panem Bogiem. 
Zacząłem czytać pismo święte w wieku 
14  lat i czytam je do dziś. Później były 
grupy „Światło Życia”, „Oaza”. Tam się to 
zaczęło. Przez jakiś czas zastanawiałem 
się, czy być księdzem diecezjalnym, czy 
zakonnikiem. Wybrałem Seminarium 
Duchowne w Poznaniu.  Ojciec, który 
od 12 lat nie żyje, powtarzał mi: „ Bądź 
takim księdzem, żebym nie musiał się za 
Ciebie wstydzić. To było mocne. Jak mnie 

25-lecie	Księdza	Karola
ponosi to sobie to zdanie przypominam. 

Po nabożeństwie parafianie, przed-
stawiciele stowarzyszeń, organizacji i 
samorządu złożyli jubilatowi życzenia i 
wręczyli upominki. Na terenie przyko-
ścielnym ksiądz  podzielił jubileuszowy 
tort, który otrzymał w prezencie i  po-
częstował  nim gości. 

Aż 14 lat kapłańskiego ćwierćwiecza 
Karol Górawski spędził w parafiach w 
Gminie  Dopiewo. Najpierw przez 5 lat 
był proboszczem w Zakrzewie 
- w Parafii pw NMP Królowej 
Korony Polskiej (2007 -2012), 
potem tworzył od podstaw 
Parafię  pw. św. Urszuli Le-
dóchowskiej w Dąbrówce (od 
2012 r.), gdzie posługę pełni 
do dziś. Powierzenie mu 9 lat 
temu przez władze kościelne 
misji budowy parafii w jednej 
z najdynamiczniej rozrastają-
cych się miejscowości w Pol-
sce, było przejawem zaufania 
i docenieniem kompetencji 
organizatorskich księdza. 

Wielokrotnie dały się one 
poznać na niwie społecznej. 
Karol Górawski zapisał się w 
obu parafiach naszej Gminy 
jako dobry kapłan i gospo-
darz, duchowy przewod-
nik, życzliwy patron wielu 
religijnych i społecznych 
inicjatyw, organizator i 
menadżer, życzliwy i uśmiech-

nięty człowiek, Uznanie to znalazło wyraz 
w przyznaniu proboszczowi w 2017 r. 
Nagrody Wójta Gminy Dopiewo „Do-
piewski Filar” – za prowadzenie parafii 
otwartej, wspieranie licznych organizacji 
(m.in. KS „Korona” Zakrzewo, Rodzin-
nego Chóru Parafialnego, Parafialnego 
Zespołu „Caritas”, organizacji harcer-
skich i podejmowanie ważnych inicjatyw 
środowiskowych.

Tekst i fot. Adam Mendrala

Warsztaty	są	moim	drugim	domem

W naszym Warsztacie  Terapii Za-
jęciowej „Promyk” w Konarzewie co-
dziennie prowadzona jest rehabilitacja 
społeczna i ruchowa. Pod czujnym okiem 
Pani Joanny możemy z skorzystać z do-
brze wyposażonej sali rehabilitacyjnej.  

Codziennie biorę udział w zajęciach z 
rehabilitacji ruchowej, a także społecznej, 
realizowanej w pracowniach.

Zajęcia obejmują ćwiczenia ogólno-
usprawniające, oddechowe, z prawidłowej 
postawy, na rowerku, na bieżni. Mamy 
do dyspozycji mamy rower, ugul, bież-
nie, materac , drabinki. Raz w tygodniu 
również odbywa się rehabilitacja gru-
powa na świeżym powietrzu bądź dużej 
sali. Ćwiczymy wówczas na karimatach, 
wspólnie gramy w Boccie, ćwiczymy rzuty 
do celu, rozgrywamy mecze.  

Praca w warsztacie jest dla mnie for-
mą wsparcia, odskocznią od codzienno-
ści, tutaj mogę zdobyć doświadczenia, 
nauczyć się różnych czynności, nawiązać 
relacje, porozmawiać z psychologiem, 
pokazać siebie w pracach. Codzienne 
przyjazdy do warsztatu, dają mi poczu-
cie bezpieczeństwa. Nie czuję się tutaj 

sama, mogę przebywać z ludźmi takimi 
jak ja - zmagającymi się z problemami 
zdrowotnymi, borykającymi się na co 
dzień z takimi trudnościami jak ja - to 
dodaje mi sił, niezbędnych do tego, aby 
każdego dnia rano wstać z łóżka. Zajęcia 
w pracowni, rozmowy z Panią psycho-
log i z terapeutkami dają mi poczucie 
bezpieczeństwa. Bardzo lubię zajęcia 
w pracowni ceramicznej, wykonujemy 
tutaj przedmioty codziennego użytku, 
misy, kubki, talerze. Utworzone formy 
wypalane są w piecu, następnie szkli-
wione i zdobione. Bardzo lubię tworzyć 
zwierzęta z gliny, ozdobne talerze, misy. 
W swoich pracach pokazuję siebie, swoje 
pasje i miłość do zwierząt.

Mariola Kubiak, Uczestniczka 
WTZ ”Promyk” w Konarzewie 
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Urząd Gminy Dopiewo
ul. Leśna 1c

62-070 Dopiewo
www.dopiewo.pl

Gmina Dopiewo jest na portalach społecznościowych.
Nasze profile to:
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