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Po raz drugi Prezydentem Rzeczy-
pospolitej Polskiej został Andrzej Duda. 
Ubiegający się o reelekcję kandydat Pra-
wa i Sprawiedliwości otrzymał 51,03% 
głosów. Pretendujący do najwyższego 
urzędu Rafał Trzaskowski uzyskał po-
parcie wynoszące 48,97 %. Prezydent 
Warszawy osiągnął lepszy wynik od 
triumfatora w 10 z 16 województw, w 
tym w Województwie Wielkopolskim. 
Frekwencja w obu turach tegorocznych 
wyborów była jedną z najwyższych w 
historii Polski po 1989 r. i wyniosła: w 
I turze - 64,51%,  a w II turze– 68,18%.  
Jedynie podczas wyborów prezydenckich 
w 1995 r. Polacy wykazali się wyższą 
aktywnością. Mieliśmy więc w tym roku 
do czynienia z rekordową mobilizacją.  

W I turze Andrzej Duda uzyskał  na 
arenie krajowej 43,5% głosów, a Rafał 
Trzaskowski 30,46%. Zajmującego w 
tym starciu trzecie miejsce spośród 11 
kandydatów Szymona Hołownię w roli 
Prezydenta RP widziało 16,64% rodaków, 
choć jeszcze przed wymianą przez Koali-
cję Obywatelską kandydatki Małgorzaty 
Kidawy Błońskiej na kandydata Rafała 
Trzaskowskiego, to Hołowni wróżono 
wejście do finałowej rozgrywki z urzę-
dującym Prezydentem.

Zupełnie inaczej było w Gminie Do-
piewo. Gdyby to jej mieszkańcy mieli de-
cydować, na Prezydenta Polski wybraliby 
Rafała Trzaskowskiego, który uzyskał w 
naszej gminie dwukrotną przewagę nad 
Andrzejem Dudą - w I turze (48%:22%) 
i sięgnął po zdecydowane zwycięstwo w 
II turze (72,4%: 27,6)%. Ciekawie roz-
kłada się poparcie dla kandydatów w 
poszczególnych obwodach, których było 
w Gminie Dopiewo 14.  Niuanse widoczne 
są na wykresach, które publikujemy na 

Wybraliśmy Prezydenta 
kolejnych stronach tego numeru.

W kilku słowach:
W I turze: w 6 obwodach ponad 50% 

uzyskał Rafał Trzaskowski (wygrywa-
jąc w 12 obwodach), w 8 obwodach na 
drugim miejscu uplasował się Szymon 
Hołownia (5 razy osiągając  przewagę 
nad Andrzejem Dudą, raz nad Rafałem 
Trzaskowskim), jedynie w 2 obwodach 
najwięcej głosów zgromadził Andrzej 
Duda (ale tylko w jednym powyżej 50%), 
w 13 obwodach miejsce 4 w rankingu 
przypadło Krzysztofowi Bosakowi, moż-
na też dostrzec gorsze notowania Wła-
dysława Kosiniak Kamysza niż Roberta 
Biedronia, którzy zajmowali najczęściej 
kolejne dwa miejsca.

W  II turze: Andrzej Duda przegrał z 
Rafałem Trzaskowskim w 13 obwodach. 
Zwycięstwo odniósł na terenie Gminy 
Dopiewo jedynie w obwodzie znajdu-
jącym się w Domu Pomocy Społecznej 
w Lisówkach. Najlepsze wyniki Rafał 
Trzaskowski uzyskał w obwodach Dą-
brówki (86% i 83%), Skórzewa (83%, 
78% i 76%) i w Dąbrowie (77%). Naj-
mniejszym poparciem  , choć dającym 
przewagę nad konkurentem, obdarzyli 
go mieszkańcy Dopiewa (51%, 56%) i 
Konarzewa (56%).

Gmina Dopiewo uzyskała w tych wy-
borach rekordową frekwencję – drugą 
w Województwie Wielkopolskim i jedną 
z najwyższych w Polsce: I tura – 78, 
42%, II tura – 80,53%. Jedynie co piąty 
uprawniony do głosowania mieszkaniec 
nie skorzystał z prawa uczestniczenia w 
wyborze Prezydenta RP . Dla porównania 
frekwencja wyniosła (odpowiednio: I i II 
tura): w Poznaniu – 72, 85% i 75,43%, 
Powiecie Poznańskim – 73,34% i 76,48% 
, w Województwie Wielkopolskim – 65,49 

i 69,25%.  
Gmina Dopiewo włączyła się w 

działania pro frekwencyjne, organi-
zując konkurs dla Sołectw „Walczymy 
o frekwencję!”, polegający na podjęciu 
wyzwania, jakim były ubiegłoroczne 
wyniki frekwencyjne z wyborów par-
lamentarnych. Sołectwa walczyły  o 
nagrody w postaci środków gminnych 
do wykorzystania na cele sołeckie. Po-
równanie uzyskanych frekwencji, przeli-
czone z danych obwodowych w podziale 
na sołectwa, dostępne jest  w tabeli na 
stronie 5. Nagrody w kwocie 10 tys. zł 
wywalczyło aż 10 z  11 Sołectw (jedynie 
Trzcielin nie poprawił osiągnięcia  z je-
sieni). Dąbrówka sięgnęła po nagrodę  
dodatkową w kwocie 100 tys. zł. – za 
najlepszy wynik. Gmina Dopiewo została 
wiceliderem zmagań frekwencyjnych 23 
członków Metropolii Poznań, zarówno 
w I, jak i II turze. To budujące!

Więcej informacji na temat wybo-
rów znajdziecie Państwo na kolejnych 
stronach tego numeru.

Tym Czasem
Adam Mendrala

Redaktor Naczelny, Kierownik  
Referatu Promocji i Rozwoju Gminy 
graf. na str. 4 - 8 Michał Juskowiak

Urząd Gminy 
Dopiewo ponownie 
uzyskał certyfikat 
„Wielkopolska Ja-
kość”. Prestiżowe 
wyróżnienie odebrał 
7 lipca 2020 r. Wójt 
Gminy Dopiewo – 
Adrian Napierała. 
Przyznanie certyfi-
katu poprzedził au-
dyt przeprowadzony 
przez pracowników 
Wielkopolskiego In-
stytutu Jakości. Jego 
programy są wpisane 
w strukturę Europejskiego Systemu Wy-
różnień i Nagród Jakości zorganizowa-
nego pod egidą Europejskiej Fundacji 
Zarządzania Jakością – Euroapen Foun-

Dopiewo  
z Wielkopolską Jakością

dation for Quality Management. Pierwszą 
procedurę certyfikacji przeprowadzono 
w Urzędzie Gminy Dopiewo 4 lata temu.

AM, fot. Adam Mendrala
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Wójt

Tegoroczne wybory prezydenckie, od-
były się w dwóch turach – poszliśmy do 
urn 28 czerwca i 12 lipca. Zawsze wybory 
związane są z wysiłkiem organizacyj-
nym po stronie samorządu – gminy. Te 
ostatnie wybory były pod tym względem 
wyjątkowe ze względu na  pandemię, 
wysoką frekwencję oraz tempo w jakim 
musieliśmy je zorganizować. 

Frekwencja osiągnęła rekordowy 
poziom. W I turze głosowało aż 78,42 
% spośród uprawnionych do głosowania, 
a w II turze – 80,83% . Był to to drugi 
wynik w Województwie Wielkopolskim i 
jeden z najwyższych wyników w Polsce. 
Uczestnictwo w frekwencyjnej rywaliza-
cji przez nasze Sołectwa, a także Gminy 
Dopiewo z innymi gminami Metropolii 
Poznańskiej – dostarczyło wielu dodat-
kowych emocji. Wszystkim uczestnikom 
„Walki o frekwencję” – gratuluję wyjąt-
kowej aktywności. Uczestnictwo każdego 
z Was złożyło się na wicemistrzostwo 
wśród 23 gmin Metropolii Poznań (w 
obu turach osiągnęliśmy drugi wynik, 
po Suchym Lesie). Na naszym gminnym 
gruncie najaktywniejsza okazała się 
Dąbrówka, która nie tylko pobiła swój 
frekwencyjny wynik z ubiegłorocznych 
wyborów parlamentarnych, ale osiągnęła 
najwyższą frekwencję w Gminie Dopie-
wo tj. 85,68%. Dlatego oprócz 10 tys. zł, 
Sołectwo Dąbrówka otrzyma również 
100 tys. zł. O tym na co przeznaczone 
zostaną te środki zadecydują mieszkańcy 
zwycięskiego Sołectwa w głosowaniu. 
O szczegółach będziemy informować na 
stronie dopiewo.pl, na naszym profilu 
na fb i za pośrednictwem Powiadomień 
SMS (warto się zapisać za pośrednictwem 

Obywatelska Gmina 
naszej strony). Niewiele niższą frekwencję 
odnotowało Skórzewo – 83,74% , nato-
miast trzeci stopień podium przypadł w 
udziale – Sołectwu Gołuski, w którym 
głosowało 82,71% uprawnionych.

W sumie liczba uprawnionych do gło-
sowania w ostatnich wyborach wynosiła 
w Gminie Dopiewo: w I turze – 20.372 
(zagłosowało 15.975 osób) i  20.316 w 
II turze (zagłosowało 16.422). Na pod-
stawie zaświadczeń uprawniających 

naszych mieszkańców do głosowania 
poza terenem naszej gminy liczba wy-
borców wyniosła  w I turze – 290, w II 
turze – 565. Dodatkowo w obu turach 
zostało dopisanych do spisu wyborców 
912 osób uprawnionych do głosowania w 
lokalach wyborczych na terenie Gminy 
Dopiewo. W sumie w Gminie Dopiewo 
przygotowano – w I turze 152, a w II 
turze 194 pakiety do głosowania kore-
spondencyjnego. 

Samorządy miały krótki okres na 
przygotowanie wyborów. Termin czerw-
cowo – lipcowych wyborów, poprzedzo-
ny był próbą forsowania przez władze 
państwowe terminu majowego w okresie 
zamrożenia spowodowanego epidemią 
koronawirusa.  

Mimo zniesienia ograniczeń, dotyczą-
cych swobody poruszania się, trudniejsza 
niż w latach poprzednich była rekrutacja 
członków czternastu obwodowych komi-
sji wyborczych. Zainteresowanie pracą w 
komisjach było o ponad  35 % mniejsze 
niż zwykle. Co prawda udało nam się 
zrekrutować do komisji o połowę więcej 
osób niż podczas przygotowań do wy-
borów zaplanowanych przez rządzących 
w terminie majowym, ale i tak komisje 

nie osiągnęły pełnej maksymalnej 
liczby członków (komisje liczyły 
od 6 do 10 osób). 

Musieliśmy stawić czoła 
wyzwaniu, jakim było zmini-
malizowanie niebezpieczeństwa 
zarażenia się koronawirusem i 
zapewnienie bezpiecznych wa-
runków - zarówno dla pracu-
jących przy wyborach, jak i dla 
głosujących. Mieszkańcy Gminy 
Dopiewo głosowali w tych wybo-
rach w większej niż dotychczas 
liczbie obwodów wyborczych. W 
Skórzewie po raz pierwszy zorga-

nizowaliśmy 3 a nie 2 obwody, co umoż-
liwiało nam uniknięcie tworzenia się 
skupisk oczekujących na głosowanie. W 
miejscowościach, w których pod jednym 
adresem znajdował się więcej niż jeden 
obwód, czyli w: Skórzewie, Dąbrówce 
i Dopiewie, udostępniliśmy dodatkowe 
wejścia. Tam, gdzie było to możliwe wy-
korzystaliśmy do organizacji obwodów 
przestronne sale gimnastyczne, czego 
wcześniej w niektórych lokalizacjach nie 
robiliśmy. Dzięki tym zabiegom – nie 
tworzyły się przed wejściami do lokali 
wyborczych „korki” i blokady stanowisk 
obsługujących konkretne ulice. 

Wszystkie lokale wy-
posażyliśmy w środki de-
zynfekcyjne o działaniu 
antywirusowym. Zwra-
caliśmy uwagę na to, by 
w lokalu wyborczym 
przebywało jednocze-
śnie tylu wyborców, na 
ilu pozwalała norma, 
wyznaczająca limit: nie 
więcej niż 1 osoba na 
4m². Dbaliśmy o regu-

larne wietrzenie lokali, uzupełnianie 
płynu do dezynfekcji rąk wyłożonego 
dla wyborców przed wejściami do lokalu. 
Przeprowadzaliśmy co godzinę dezynfek-
cję wszystkich stołów na stanowiskach 
do głosowania. Zapewniliśmy dostęp do 
jednorazowych długopisów i regularną 
dezynfekcję tych, które znajdowały się 
przy stanowiskach na sali. 

Stanowiska członków komisji znaj-
dowały się w odpowiedniej odległości 
od siebie i nie były pokryte suknem, co 
podczas wcześniejszych wyborów miało 
miejsce. Członków komisji przeszkolili-
śmy przed wyborami w  3 grupach, biorąc 
pod uwagę  konieczność ograniczenia 
ryzyka ewentualnego zakażenia korona-
wirusem. Wszyscy członkowie komisji 
zostali zaopatrzeni w przyłbice, maski 
i rękawiczki ochronne. 

Gminny Zespół ds. Wyborów, znajdu-
jący się w Urzędzie Gminy Dopiewo, był w 
stałym kontakcie z poznańską Delegaturą 
Krajowego Biura Wyborczego, któremu 
przekazane zostały wyniki. We wszyst-
kich otwartych  obwodowych komisjach 
wyborczych  prace obserwowali mężowie 
zaufania, kontrolujący przebieg ustalania 
wyników głosowania. W naszej Gminie 
zdecydowanie wygrał Rafał Trzaskow-
ski - 72,4% głosów, uzyskując wysoką 
przewagę nad wybranym na Prezydenta 
RP – Andrzejem Dudą, na którego w 
Gminie Dopiewo zagłosowało 26,6 % 
mieszkańców.

Dziękuję wszystkim mieszkańcom 
za wspaniałą postawę obywatelską i tak 
liczny udział w Święcie Demokracji w 
obu turach wyborów na Prezydenta RP, 
jest to dowód, że losy Polski nie są nam 
obojętne. Brawa dla Nas! 

Adrian Napierała
Wójt Gminy Dopiewo 
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Wybory Prezydenckie w Gminie Dopiewo - wyniki
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sołectwa

W numerze majowym „Czasu Dopie-
wa” przedstawiliśmy wykaz obejmujący 
Wójtów i członków Zarządów Gminy Do-
piewo oraz składy Rady Gminy Dopiewo 
kolejnych kadencji 30-lecia Samorządu. 
W tym numerze naszego miesięcznika 
publikujemy wykaz Sołtysów, którzy na 
przestrzeni tych  trzech dekad pełnili 
tą zaszczytną funkcję w 11 Sołectwach  
Gminy Dopiewo. Zestawienie opracowa-
no w oparciu o dane Biura Rady Gminy 
oraz wspomnienia obecnych Sołtysów.

Kadencja 1991-1995
1. Urszula Namysłowska – sołectwo 

Dąbrówka
2. Edmund Frąckowiak – sołectwo 

Dąbrowa 
3. Jacek Michalak - sołectwo Dopiewiec
4. Leszek Nowaczyk - sołectwo Dopiewo
5. Zbigniew Potrawiak – sołectwo 

Gołuski
6. Tadeusz Twardowski -  sołectwo 

Konarzewo         
7. Marian Dziublewski -  sołectwo 

Palędzie   
8. Walenty Moskalik  - sołectwo Skó-

rzewo         
9. Grzegorz Nyćkowiak - sołectwo 

Trzcielin
10. Irena Kowalak – sołectwo Więc-

kowice 
11. Albin Marian  Czekalski – sołectwo 

Zakrzewo                                                                

Kadencja 1995-1999
1. Kazimierz Borkowski – sołectwo 

Dąbrówka
2. Edmund Frąckowiak – sołectwo 

Dąbrowa 
3. Jacek Michalak - sołectwo Dopiewiec
4. Michał Maćkowiak  (3 miesiące), 

Tadeusz Bartkowiak (od  drugiego 
półrocza 1995) - sołectwo Dopiewo

Sołtysi w 30-leciu 
5. Andrzej Kostrzewski – sołectwo 

Gołuski
6. Tadeusz Twardowski -  sołectwo 

Konarzewo         
7. Waleria Żychlińska -  sołectwo Pa-

lędzie   
8. Wojciech Piaskowski  - sołectwo 

Skórzewo         
9. Grzegorz Nyćkowiak - sołectwo 

Trzcielin
10. Irena Kowalak – sołectwo Więc-

kowice
11. Albin Marian  Czekalski – sołectwo 

Zakrzewo                                                                

Kadencja 1999-2003
1. Teresa Kalinowska – sołectwo Dą-

brówka
2. Edmund Frąckowiak – sołectwo 

Dąbrowa 
3. Jacek Michalak - sołectwo Dopiewiec
4. Tadeusz   Bartkowiak  - sołectwo 

Dopiewo
5. Regina Kostrzewska – sołectwo 

Gołuski
6. Paulina Trybuś – Ludwiczak -  so-

łectwo Konarzewo         
7. Andrzej Baranowski  -  sołectwo 

Palędzie   
8. Walenty Moskalik  - sołectwo Skó-

rzewo         
9. Grzegorz Nyćkowiak - w trakcie 

trwania kadencji zmiana na: Aloj-
zego Sammlera - sołectwo Trzcielin

10. Irena Kowalak – sołectwo Więc-
kowice

11. Albin Marian  Czekalski – sołectwo 
Zakrzewo                                                                

Kadencja 2003-2007
1. Teresa Kalinowska – sołectwo Dą-

brówka
2. Edmund Frąckowiak – sołectwo 

Dąbrowa 

3. Danuta Michalak - sołectwo Do-
piewiec

4. Tadeusz   Bartkowiak  - sołectwo 
Dopiewo

5. Regina Kostrzewska – sołectwo 
Gołuski 

6. Paulina Trybuś – Ludwiczak -  so-
łectwo Konarzewo         

7. Andrzej Baranowski  -  sołectwo 
Palędzie   

8. Walenty Moskalik  - Skórzewo         
9. Alojzy Sammler – sołectwo Trzcielin
10. Regina Białas – sołectwo Więckowice
11. Albin Marian  Czekalski – sołectwo 

Zakrzewo                                                                

Kadencja 2007-2011
1. Teresa Kalinowska – sołectwo Dą-

brówka
2. Edmund Frąckowiak – sołectwo 

Dąbrowa 
3. Danuta Michalak - sołectwo Do-

piewiec
4. Tadeusz   Bartkowiak  - sołectwo 

Dopiewo
5. Jerzy Kowiel – sołectwo Gołuski - w 

trakcie trwania kadencji zmiana na 
Andrzeja Potrawiaka

6. Paulina Trybuś – Ludwiczak -  so-
łectwo Konarzewo         

7. Andrzej Baranowski  -  sołectwo 
Palędzie   

8. Walenty Moskalik  - Skórzewo         
9. Alojzy Sammler – sołectwo Trzcielin
10. Maria Sałata – sołectwo Więckowice
11. Albin Marian  Czekalski – sołectwo 

Zakrzewo                                                                

Kadencja 2011-2015
1. Barbara Plewińska – sołectwo Dą-

brówka
2. Marek Winkler, w trakcie trwania 

kadencji (od 29.03.2012 r.)  zmia-
na na Krzysztofa Dornę – sołectwo 
Dąbrowa

3. Mariola Nowak - sołectwo Dopiewiec
4. Tadeusz   Bartkowiak  - sołectwo 

Dopiewo
5. Andrzej Potrawiak  -  sołectwo Go-

łuski 
6. Paulina Trybuś – Ludwiczak -  so-

łectwo Konarzewo         
7. Agnieszka Grześkowiak  -  sołectwo 

Palędzie   
8. Walenty Moskalik  - sołectwo Skó-

rzewo         
9. Alojzy Sammler – sołectwo Trzcielin
10. Anna Kwaśnik – sołectwo Więc-

kowice
11. Albin Marian  Czekalski – sołectwo 

Zakrzewo                                                                

Kadencja 2015-2019
1. Barbara Plewińska – sołectwo Dą-

brówka
2. Krzysztof Dorna – sołectwo Dąbrowa
3. Mariola Nowak - sołectwo Dopiewiec
4. Tadeusz   Bartkowiak  - sołectwo 

Dopiewo
5. Tadeusz Plenzler  -  sołectwo Gołuski 
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sołectwa / Powiat Poznański

6. Hanka Antkowiak – Janaszak -  so-
łectwo Konarzewo         

7. Agnieszka Grześkowiak  -  sołectwo 
Palędzie   

8. Walenty Moskalik  - sołectwo Skó-
rzewo         

9. Alojzy Sammler – sołectwo Trzcielin
10. Anna Kwaśnik – sołectwo Więc-

kowice
11. Albin Marian  Czekalski – sołectwo 

Zakrzewo                                                                

Kadencja 2019-2024
1. Barbara Plewińska – sołectwo Dą-

brówka

2. Krzysztof Dorna – sołectwo Dąbrowa
3. Mariola Nowak - sołectwo Dopiewiec
4. Tadeusz   Bartkowiak  - sołectwo 

Dopiewo
5. Tadeusz Plenzler  -  sołectwo Gołuski 
6. Hanka Antkowiak – Janaszak -  so-

łectwo Konarzewo         
7. Agnieszka Grześkowiak  -  sołectwo 

Palędzie   
8. Walenty Moskalik  - sołectwo Skó-

rzewo         
9. Alojzy Sammler – sołectwo Trzcielin
10. Anna Kwaśnik – sołectwo Więc-

kowice
11. Albin Marian  Czekalski – sołectwo 

Zakrzewo                                                                

*** 

 Najdłużej sprawującymi funkcję 
Sołtysa w Gminie Dopiewo są: 
1. Albin Marian Czekalski - nieprze-

rwanie 40 lat, od lutego 1980 r. 
2. Walenty Moskalik - w latach 1981 do 

1995, a później od 1999 r. do dziś.
3. Tadeusz Bartkowiak - nieprzerwanie 

od drugiego półrocza 1995 r. 

Red.

Podziękowania 
Dziękujemy Zarządowi Gminy Do-

piewo, Radzie Gminy Dopiewo, Rad-
nym i Sołtysom Gminy Dopiewo oraz 
mieszkańcom wsi Dąbrowa za udział 
w pogrzebie, ofiarowane msze święte i 
złożone kwiaty naszej ukochanej mamie 
- śp. Janinie Dornie

 Krzysztof Dorna z rodziną.

*** 
Dziękujemy Księdzu Proboszczo-

wi Markowi Niemirowi, wikariuszowi 
Gniewomirowi Kujawie, szafarzom 
najświętszego sakramentu - za ducho-
we wsparcie dla  naszej rodziny w tych 
trudnych chwilach oraz posługę dla 
naszej śp. mamy Janiny Dornie. 

Bóg zapłać,  
córki i synowie z rodzinami.

Osoby osiedlające się w gminie, 
wcześniej mieszkające w dużym mieście, 
zastają tu warunki nie różniące się tak 
bardzo od miejskich. Ze zdziwieniem 

Najbliżej do sołtysa
dowiadują się jednak, że funkcjonuje tu 
rada sołecka, niczym na wsi. Nie wszy-
scy wiedzą, że jest ona pozamiejskim 
odpowiednikiem rady osiedlowej, czyli 
tak zwanego samorządu pomocniczego, 
pełniącego funkcję pośrednika między 
radą gminy a mieszkańcami.

Jesteśmy w roku jubileuszowym – od 
30 lat funkcjonuje odrodzony samorząd. 
Mówi się często o radnych gminnych, 
miejskich, o ich roli w przemianach i 
rozwoju kraju zapominając, że samorzą-
dowcem najbliższym mieszkańcom jest 
sołtys w gminach takich, jak Dopiewo, i 
przewodniczący rady osiedlowej w gmi-
nach miejskich. Samorząd pomocniczy, 
czyli rada sołecka, nie ma osobowości 
prawnej. Jest jednak oficjalnie, według 
przyjętych zasad, wybierany przez miesz-
kańców. Zasady jego działania wpisane 
są w ustawę o samorządzie gminnym.

Najwyższą, najważniejszą formą 
funkcjonowania takiej rady jest ze-
branie wiejskie. Zawsze organizują je 
służby wójta, jest on zwykle na nich 
obecny. Zebranie takie jest protokoło-
wane, powstają oficjalne dokumenty, 
najważniejsze decyzje podejmuje się 
w formie głosowania. Uchwały doty-
czą danej jednostki, czyli określonego 
osiedla w mieście, miejscowości na wsi. 
Mieszkańcy wybierają i sołtysa, i radę 
sołecką, ustalając najpierw jej liczebność, 
zależną od potrzeb i lokalnej specyfiki. 

Samorząd pomocniczy nie ma wy-
dzielonego budżetu. Ma jednak do dys-
pozycji pieniądze na własną działalność, 
zapisane w budżecie gminy na dany rok. 
Nie są to wysokie kwoty. Wystarczą na 
takie wydatki, jak organizacja lokalnych 
imprez, festynów, drobne inwestycje 
poprawiające wygodę codziennego ży-
cia, zapewniające dzieciom możliwość 
zabawy, ułatwiające powstanie małych 
obiektów rekreacyjnych, wyposażenie 
świetlicy wiejskiej. Wysokość kwot, jakie 
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daje sołectwom do dyspozycji samorząd 
gminny, zależy od liczebności danej miej-
scowości. Zwykle wyznacza się stawkę na 
jednego mieszkańca. W praktyce chodzi 
o kilka, czasami kilkanaście, rzadziej 
kilkadziesiąt tysięcy zł na rok.

Nie jest to do końca sprawiedliwe, bo 
miejscowość licząca kilka tysięcy miesz-
kańców ma inne potrzeby i możliwość 
niż ta, którą zamieszkuje kilkaset osób. 
Jakieś kryterium trzeba jednak przyjąć, 
nawet jeżeli ma się świadomość, że nie 
jest to, bo nie może być, w stu procentach 
sprawiedliwe.

O wydatkowaniu takich pieniędzy 
decyduje albo rada sołecka, jeżeli ma 
takie uprawnienia, albo zajmuje się 
tym zebranie wiejskie, czyli w teorii 
zgromadzenie wszystkich mieszkań-
ców miejscowości. Rzadko się niestety 
zdarza, by frekwencja była na takim 
spotkaniu wysoka. 

Budowa społeczeństwa obywatelskie-
go przebiega mozolnie. Ludzie potrafią się 
mobilizować tylko wtedy, gdy jednoczy 
ich wspólny cel, na przykład potrzeba 
zmiany prezydenta. Wtedy ludzie masowo 
odwiedzają komisje wyborcze. Niedawno 
mieliśmy tego przykład. Obywatele czuli 
się w obowiązku głosować na osobę, do 
której mają zaufanie, nawet jeżeli zdają 
sobie sprawę, że decyzję w ich imieniu 
i tak podejmą bardziej liczni rodacy z 
innych regionów, z innych środowisk.

Trzeba podkreślić, że o ile samorząd 
przed 1990 r. faktycznie nie istniał, mie-
liśmy do czynienia z jego kontrolowaną 
przez władze namiastką, to funkcja soł-
tysa nie jest czymś nowy. Osoba taka 
działała już w średniowieczu, sprawowała 
swą funkcję w imieniu pana, reprezento-
wała jego, a nie mieszkańców. Potem się 
to zmieniło. Przed wojną i przed zmia-

ną ustroju kadencja sołtysa trwała trzy 
lata. Był on przedstawicielem miejscowej 
ludności, działał w jej interesie.

Gdy odrodził się samorząd, sołtys i 
jego rada pełnią urząd w czasie odpo-
wiadającym kadencjom samorządu – do 
niedawno przez cztery lata, obecnie przez 
pięć. Zazwyczaj samorządy pomocnicze 
zaczynają i kończą działalność w tym 
samym terminie, co samorząd gminny. 
Organizacja zebrania wiejskiego i prze-
prowadzenie nowych wyborów to jedno 
z pierwszych zadań rozpoczynających 
kadencję władz gminy. 

Na ternie jednej gminy może być 
kilka sołectw. Gdy gminny samorząd 
ukonstytuuje się po wyborach, organizuje 
zebrania we wszystkich sołectwach ze 
swego terenu, powiadamia o tym miesz-
kańców.

Wcześniej rada sołecka miała możli-
wość dysponowania majątkiem sołeckim, 
czyli nieruchomościami na swoim tere-
nie. Dzierżawiła działki mieszkańcom, 
niekiedy sołtys otrzymywał grunt, któ-
rym gospodarował. Po wprowadzeniu 
nowych, regulujących funkcjonowanie 
rad sołeckich przepisów określone zostały 
ich uprawnienia, możliwości.

Sołtys bywa wyznaczany na inka-
senta lokalnych podatków (rolnych, od 
nieruchomości). Mieszkańcy, którzy mieli 
obowiązek rozliczenia się z gminą, uda-
wali się z żywą gotówką do sołtysa. Ten 
ją przyjmował, wystawiał pokwitowanie, 
zawoził do banku. Za tę usługę otrzy-
mywał niewielką prowizję. Ostatnio ją 
traci. Coraz mniejsza liczba mieszkańców 
rozlicza się w ten sposób. Wygodniej jest 
skorzystać z Internetu, dokonać prze-
lewu bez wychodzenia z domu. W ten 
sposób sołtys traci nie tylko skromny 
zarobek, ale i możliwość spotykania się 

z sąsiadami. W poprzednich latach miał 
z każdym z nich kontakt przynajmniej 
cztery razy w roku, gdy przypadał termin 
poboru podatków.

Swą funkcję sołtysi pełnią społecznie, 
więc prowizja za pobieranie podatków 
stanowi dla nich jedyne wynagrodze-
nie, a obowiązków mają co nie miara. 
Zobowiązani są pełnić rolę pośrednika 
między gminą a mieszkańcami. Przeka-
zują samorządowi informacje o nagłych 
zdarzeniach, awariach, także o bolącz-
kach, z jakimi borykają się mieszkańcy. 
Uczestniczą w sesji rady gminy, gdyż 
muszą być na bieżąco z wszystkimi pro-
blemami. O tym, co dzieje się w urzędzie, 
jakie decyzje podejmuje wójt, nad jaki-
mi uchwałami pracują radni, informują 
swych sąsiadów. Dla sołtysów organizuje 
się szkolenia na temat nowych przepisów, 
zasad ochrony środowiska. Najczęściej 
zajmuje się tym starostwo powiatowe.

Sołtysi muszą być z wszystkim, 
co ważne dla obywateli, na bieżąco. 
Uczestniczą w spotkaniach z wójtem, 
w zebraniach specjalnie dla nich organi-
zowanych. Dzięki nim dobrze w lokalnej 
problematyce zorientowany jest wójt. 
Otrzymuje informacje o sytuacji w te-
renie z pierwszej ręki. Niektórzy sołtysi 
pełnią swą funkcję nawet kilkadziesiąt 
lat. Cieszą się tak dużym zaufaniem 
sąsiadów, że nie wyobrażają oni sobie 
wyboru innej osoby. Jeżeli sołtys zaprze-
staje pełnienia swej społecznej funkcji, 
to zwykle z powodu sytuacji rodzinnej, 
czy zawodowej.

Andrzej  Strażyński
Przewodniczący Komi-

sji Komunikacji,
Budownictwa i Infrastruktury

w Radzie Powiatu Poznańskiego

Firma ze Skórzewa  
z wyróżnieniem

Już 17 raz odbył się Poznański Lider 
Przedsiębiorczości – prestiżowy konkurs 
dla mikro-, małych i średnich przedsię-
biorstw. Organizatorem obecnej edycji 

Porozmawiajmy o Powiecie
był Powiat Poznański, który nie tylko 
wziął na swoje barki całe przedsięwzięcie, 
ale także podjął decyzję o rozszerzeniu 
zasięgu na całą Metropolię Poznań.  W 
tym roku mogły więc zgłaszać się także 
podmioty ze Śremu, Szamotuł, Obor-
nik i Skoków. Każda startująca firma 
musiała poddać się wnikliwej ocenie 
merytorycznej. W kapitule oprócz sa-
morządowców zasiadają także naukowcy, 
przedsiębiorcy i bankowcy. W ocenie 
liczą się m.in. sukcesy na rynku, cieka-
wa oferta, wykorzystywane innowacje i 
nowoczesne metody organizacji pracy, 
a także czy działalność jest przyjazna 
ludziom i środowisku.

Liderami zostały podmioty z bran-
ży poligraficznej, farmaceutycznej i 
meblarskiej. Wyróżnienie w kategorii 
mikroprzedsiębiorca otrzymała m.in. 
firma Michał Sergot MISERWIS ze Skó-
rzewa, która zajmuje się kompleksową 
obsługą i funkcjonowaniem pracowni 
RTG. Serdecznie wszystkim gratuluję.

 
Absolutorium  
dla Zarządu

Radni zdecydowaną większością 
głosów udzielili absolutorium Zarzą-
dowi Powiatu w Poznaniu. Głosowanie 
poprzedziło przedstawienie „Raportu o 
stanie Powiatu” oraz pozytywnej oceny 
Regionalnej Izby Obrachunkowej. Z kolei 
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biegli rewidenci ocenili plan wydatków 
i dochodów Powiatu za 2019 rok jako 
rzetelny i przejrzysty. Ostatecznie do-
chody w roku 2019 wyniosły ponad 393 
mln zł, a wydatki ponad 395 mln zł. Do 
budżetu centralnego trafiły blisko 33 
mln złotych tzw. podatku janosikowego. 
To prawie 4 mln więcej niż za rok 2018.

Najwięcej na drogi  
i edukację

Najwięcej pieniędzy zainwestowa-
liśmy w ubiegłym roku w zarządzanie 
drogami i komunikację – 114 mln zł. 
Dzięki temu możliwy był m.in. remont 
drogi powiatowej Dopiewo – Stęszew na 
odcinku Trzcielin – Stęszew za blisko 2 
mln zł. Natomiast na rozbudowę drogi 
powiatowej Tarnowo Podgórne – Więc-
kowice na odcinku Lusówko (Rozalin) 
– Więckowice oraz Więckowice – Do-
piewo, przeznaczyliśmy prawie 5 mln  
zł. Z kolei na przebudowę i rozbudowę 
drogi powiatowej Głuchowo – Chomęcice, 
na odcinku od drogi ul. Komornickiej 
do wylotu ze skrzyżowaniem węzła S5 
Konarzewo (w budowie) wydaliśmy 9,5 
mln zł.

Oświata w ubiegłym roku pochłonęła 
aż 96 mln zł. Pieniądze te przekazaliśmy 
na remonty i modernizację placówek, 
programy edukacyjne czy stypendia dla 
najzdolniejszych uczniów. Zdecydowanie 
lepsze warunki do nauki mają ucznio-
wie ze szkoły w Murowanej Goślinie.  
Rozbudowa i wyposażenie placówki 
kosztowało 7,6 mln zł. Ponadto Powiat 
kolejny rok zainwestował w infrastruk-
turę i pomieszczenia Centrum Kształ-
cenia Zawodowego w Swarzędzu (1,7 
mln zł). Przeprowadziliśmy też  termo-
modernizację budynku Zespołu Szkół 

im. Adama Wodziczki w Mosinie (2,2 
mln zł). Natomiast na kontynuację prac 
rewaloryzacyjnych ośrodka dla dzieci 
niewidomych w Owińskach wydaliśmy 
prawie 7 mln zł.

 5,8 mln zł dla DPS  
w Lisówkach

Coraz więcej pieniędzy przeznaczamy 
na politykę społeczną i ochronę zdro-
wia. W ubiegłym roku było to ponad 
65 mln złotych. Dzięki tak dużym na-
kładom mieszkańcy skorzystali m.in. z 
bezpłatnych szczepień przeciwko HPV i 
grypie. Dofinansowano też m.in. rozbu-
dowę szpitala w Puszczykowie. Pomoc 
społeczna kosztowała 13 mln zł. Środki 
finansowe przekazaliśmy m.in. na Dom 
Pomocy Społecznej w Lisówkach (5,8 
mln zł) czy Powiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie (3,2 mln zł). Natomiast 16 
mln zł przeznaczono w zeszłym roku na 
wydatki związane ze wsparciem rodzin 
(rodziny zastępcze – 9,5 mln zł, placówki 
opiekuńczo-wychowawcze – 6,5 mln zł).

Dbamy o bezpieczeństwo 
i zabytki

W ubiegłorocznym budżecie nie 
zabrakło również pieniędzy na zabytki 
(3,5 mln zł) oraz ochronę środowiska 
(1,6 mln zł). Bezpieczeństwo, choć nie 
jest zadaniem własnym Powiatu, jest 
dotowane przez samorząd. Z budżetu 
wydano na ten cel 2,6 mln zł. Wsparcie 
trafiło do policji i straży pożarnej (PSP i 
OSP). Dofinansowaliśmy zakup sprzętu 
specjalistycznego, radiowozów czy na-
gród konkursowych. Ponadto wsparliśmy 
modernizację Jednostki Ratowniczo-Ga-
śniczej nr 6 w Krzesinach oraz rozbudowę 
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w 

Bolechowie wraz z terenem do ćwiczeń. 

Powiat wyróżnił piłkarki 
ręczne z Dopiewa

W naszym regionie trenuje wielu 
utalentowanych sportowców. Wspiera 
ich Powiat Poznański, który co roku 
przyznaje nagrody tym, którzy mogą się 
pochwalić największymi osiągnięciami. 
Rok 2019 należał pod tym względem do 
jednych z najbardziej udanych. Doce-
nionych zostało aż 120 osób. Laureaci 
I, II i III miejsc w różnych kategoriach 
otrzymali kolejno 3 tys., 2,5 tys. oraz 
1,8 tys. zł.

Wyróżnienie przyznaliśmy m.in. 
Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu 
„Pantery” z Dopiewa, który zajął II miej-
sce w piłce ręcznej juniorek młodszych. 
W składzie grają Adrianna Plackowska, 
Agata Jaśkowiak, Aleksandra Piątkow-
ska, Anna Osińska, Aurelia Kłosowicz, 
Gabriela Kowalewska, Ines Wosińska, 
Martyna Kobylarz, Natalia Gogulska, 
Olga Lisiecka, Patrycja Pawlak, Renata 
Perz, Julia Głowacka, Julia Korytow-
ska, Dominika Hoffmann, Aleksandra 
Hypka oraz Martyna Rychlik. W decy-
dującym spotkaniu turnieju finałowego 
w Dopiewie gospodynie uległy drużynie 
UKS Roxa Lublin, zdobywając tytuł wi-
cemistrzyń Polski. Gratuluję młodym 
sportsmenkom oraz ich szkoleniowcom 
– Pawłowi Wolnemu i Grzegorzowi Klim-
czakowi, którzy za swoją pracę także 
otrzymali  od Powiatu wyróżnienia.

Tomasz Łubiński
 Wicestarosta Poznański 

Fot. Archiwum T. Łubińskiego 
Zapraszamy do odwiedzania strony: 

www.powiat.poznan.pl

Braki w raporcie
Na ostatniej przed wakacjami, se-

sji rady powiatu zaprezentowany został 
Raport o Stanie Powiatu. Po raz drugi 
w historii mieszkańcy mogą w jednym 
dokumencie zapoznać się z tym, co 
się dzieje w powiecie. Przedstawiony 

Przemilczenia i przyszłość
dokument jest obszerny, wiele w nim 
powtórzeń. Warto jednak zwrócić uwa-
gę czego zabrakło w raporcie. Niewiele 
miejsca poświecono na relacje Powiat 
Poznański – Miasto Poznań. Oba te sa-
morządy, jak i wiele innych gmin leżących 
w pierwszym i drugim pierścieniu wokół 
Poznania, tworzą stowarzyszenie Me-
tropolia Poznań. Wydawać się mogło, że 
współpraca pomiędzy władzami Powiatu 
i Poznania powinna być bardzo dobra, 
co wynikać powinno z tego, że w obu 
tych samorządach rządzi Platforma Oby-
watelska. Jednak tak nie jest. Skromna 
informacja o współpracy na linii Powiat 
Poznański – Miasto Poznań wynikać 
może z wielu różnić i sprzecznych in-
teresów, więc lepiej to przemilczeć niż 
zaszkodzić politycznym kolegom z tego 
samego ugrupowania. Jako przykłady 
niech posłużą różnice w postrzeganiu 
PKS-u, rozliczaniu uczniów uczęszcza-
jących do szkół specjalnych w Poznaniu 

czy budowa tunelu w Komornikach oraz 
pomysł Prezydenta Poznania niewpusz-
czania samochodów z rejestracją „PZ” 
do stolicy Wielkopolski.

Instytucja bez budżetu
W dalszej części sesji był punkt dot. 

utworzenia instytucji kultury w pałacu 
w Skrzynkach. Pałac w Skrzynkach kilka 
lat Powiat Poznański otrzymał od Skarbu 
Państwa. Przez ostatnie lata pojawiło się 
wiele pomysłów, co ma tam być. Osta-
tecznie Zarząd Powiatu zaproponował 
powołanie instytucji kultury o pełnej 
nazwie: Instytut Skrzynki – Instytut 
Dokumentacji, Rozwoju i Promocji 
Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarne-
go Powiatu Poznańskiego. Inspiracją do 
takiego pomysłu był ponoć Powiat Ta-
trzański, który takie instytucje posiada. 
Instytut w Skrzynkach ma zajmować 
się m.in. tym, czym obecnie zajmuje 
się m.in. wydział promocji i Poznań-
ska Lokalna Organizacja Turystyczna, 
której Powiat jest członkiem, jednak bez 
ograniczenia zakresu aktywności powyż-
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szych. Najważniejsze jednak jest to, że 
nie otrzymaliśmy żadnych informacji, 
o tym, jaki ma być budżet Instytutu. 
Jeśli zakłada się firmę, stowarzyszenie 
czy cokolwiek planuje, to powinno się 
mieć plan finansowy, żeby o budżecie nie 
wspomnieć, jak to co chcemy osiągnąć, 
ma funkcjonować, z czego „ma żyć” i 
być utrzymywane – w tym przypadku 
zasada ta nie obowiązuje. Powołano cia-
ło, o którym nic nie wiemy, poza tym, 
że Powiat Poznański na nie zasługuje.

Tarcza dla samorządów
Pod koniec czerwca br. Premier 

Mateusz Morawiecki ogłosił Tarczę 
dla Samorządów – Rządowy Fundusz 
Inwestycji Lokalnych. W ramach wspar-
cia samorządy w Polsce otrzymają rzą-
dowe bezzwrotne wsparcie inwestycji, 
które w skali kraju wyniesienie 6 mld 

zł. Otrzymane od rządu środki samorzą-
dy przeznaczyć będą mogły na bliskie 
mieszkańcom inwestycje, jak remonty 
dróg, szkół i przedszkoli czy inwestycje w 
wodociągi i kanalizację. Kwoty dotacji dla 
poszczególnych samorządów wynikają 
z relacji wydatków majątkowych i ich 
zamożności. Powiat Poznański w ramach 
Funduszu otrzyma 20 000 000 zł. Warto 
przy tym podkreślić, że powyższe środki 
to jednocześnie wsparcie dla wykonaw-
ców samorządowych inwestycji, pozwa-
lające utrzymać im miejsca pracy oraz 
to, że otrzymane przez powiat i gminy 
środki nie muszą być wykorzystane do 
końca 2020 r.

Po wyborach prezydenc-
kich

Po wyjątkowo intensywnej kampanii 
i przy rekordowo wysokiej frekwencji (w 

Polsce – 68,18%, w Powiecie Poznań-
skim – 76,48%) Andrzej Duda wybrany 
został ponownie na Prezydenta Rzeczy-
pospolitej. Wysoka frekwencja to jedno-
cześnie wyraźny mandat społeczny dla 
wybranego nowego starego prezydenta 
i głoszonego przez niego programu. Po 
maratonie wyborczym, kolejne wybory – 
parlamentarne i samorządowe - dopiero 
za 3 lata. Życzę Państwu i sobie, aby te 
lata były owoce dla naszej Ojczyzny tej 
dużej, jak i tej lokalnej.

Paweł Ratajczak
Wiceprzewodniczący Rady 

Powiatu Poznańskiego

Blisko 2 mln dotacji na budowę 
magistrali wodociągowej Konarzewo-
-Dopiewiec i kanalizacji sanitarnej 
w Konarzewie pozyskał z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 - 2020 pozyskał Zakład Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Dopiewie. 
Umowę na dofinansowanie 26 czerw-
ca 2020 r. podpisali w Urzędzie Gminy 
Dopiewo: Wicemarszałek Województwa 
Wielkopolskiego - Wojciech  Jankowiak 
i Sławomir Skrzypczak - Prezes Zakładu 
Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dopie-
wie, w towarzystwie Wójta Gminy Do-
piewo - Adriana Napierały. Wartość całej 
inwestycji szacuje się na ok. 3,8 mln zł. 
Dofinansowanie stanowi 63,63% kosztów 
kwalifikowalnych inwestycji. To kolejna 
inwestycja infrastrukturalna w Gminie 
Dopiewo, realizowana dzięki pozyskaniu 
środków przez spółkę gminną. Zakoń-
czenie inwestycji zaplanowane jest na 
lipiec 2021 r.

2 mln dotacji na magistralę i kanalizację

Głównym celem zadania jest poprawa 
stanu środowiska naturalnego poprzez 
uporządkowanie gospodarki wodno-ście-
kowej w wyniku budowy nowej sieci 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Konarzewo oraz magistrali wodociągowej 
w miejscowościach Konarzewo i Dopie-
wiec.  Planowana inwestycja dotycząca 
budowy wodociągu, jak i pozostałych 
zadań w ramach operacji, przyczyni się do 
poprawy warunków życia i prowadzenia 
działalności gospodarczej, a także służyć 
będzie zapewnieniu dostępu do podsta-
wowych usług lokalnej społeczności.

Efektem realizowanego przedsię-
wzięcia ma być poprawa i zapewnienie 
dostaw wody dla mieszkańców Gminy 
Dopiewo. Budowa wodociągu umożliwi 

dostarczenie wody dla znacznej ilości 
mieszkańców i rozwój budownictwa 
w rejonie miejscowości Dopiewiec

Na realizację przedsięwzięcia do-
finansowanie zostało pozyskane przez 
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
z Unii Europejskiej w ramach operacji 
typu „Gospodarka wodno-ściekowa” 
w ramach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji związanych z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszyst-
kich rodzajów małej infrastruktury, 
w tym inwestycji w energię odnawial-
ną i w oszczędzanie energii” objętego 
PROW na lata 2014-2020.

 Maria Bąk, fot. A. Mendrala
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informacje gminne

Rozstrzygnięto X edycję konkursu 
„Pięknieje wielkopolska wieś” organi-
zowanego w ramach programu „Wielko-
polska Odnowa Wsi 2013-2020”. Gmina 
Dopiewo po raz kolejny znalazła się na 
liście rankingowej. Dwa nasze projekty 
znalazły się wśród 124 projektów wybra-
nych do dofinansowania. Łączna kwota 
dotacji, którą przyznano naszym pro-
jektom to 43,5 tys. zł.

W tym roku dofinansowanie otrzy-
mały dwa projekty złożone w ramach 
ogłoszonego konkursu:
• Sołectwo Dopiewiec „Dopiewiec na 

sportowo – jest zdrowo! – dosta-
wa i montaż piłkochwytu na boisku 
wiejskim oraz doposażenie siłowni 

Pięknieją nasze wsie
zewnętrznej” - kwota dofinansowa-
nia: 13 499 zł

• Sołectwo Więckowice „Bliżej natury 
w Więckowicach – zagospodarowa-
nie działki nr 139 w Więckowicach” - 
kwota dofinansowania: 29 995 zł

W tegorocznej edycji konkursu, 
złożono 290 projektów, które zostały 
ocenione pod względem formalnym 
i merytorycznym. Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego uchwałą z 29 czerwca 
2020 r. wyraził zgodę na udzielenie do-
tacji dla 124 projektów.

Głównym celem konkursu jest wspar-
cie inicjatyw mieszkańców sołectw, akty-
wizacja mieszkańców obszarów wiejskich 
na poziomie sołectwa, w kierunku ich 
zaangażowania na rzecz rozwoju własnej 

miejscowości oraz wsparcie niewielkich 
projektów służących zagospodarowaniu 
przestrzeni publicznej na wsi, odtwa-
rzaniu dziedzictwa kulturowego i przy-
rodniczego oraz kultywowaniu tradycji 
społeczności lokalnych. 

Szczegółowe informacje na stronie: 
https://wow.umww.pl/

Milena Wolna, Referat  
Promocji i Rozwoju Gminy

Czasy się zmieniają, praca w go-
spodarstwie rolnym jest coraz bardziej 
wspomagana przez nowoczesne maszyny 
i środki transportu. W czasie wzmożo-
nych prac rolnych trwa wyścig z pogodą, 
w którym stawką jest zebranie plonów, 
pośpiech, omijanie zabezpieczeń, nie-
przestrzeganie instrukcji, stają się ele-
mentami potęgującymi ryzyko wypadku. 

W trudnym czasie epidemii korona-
wirusa zachowanie normalnego trybu 
pracy jest szczególnie utrudnione. Szerzą-
ca się epidemia u większości z nas budzi 
uzasadniony lęk, stres a także frustrację. 
Wiąże się z tym duża dawka negatywnych 
emocji, napięcia i niepewności. Kumula-
cja narażenia na niebezpieczne czynniki 
fizyczne wynikające z pracy rolniczej 
oraz zagrożenia psychospołeczne może 
negatywnie oddziaływać na zdrowie oraz 
ujemnie wpływać na kondycję fizyczną. 
Spada wtedy koncentracja, trudniej jest 
zidentyfikować zagrożenia podczas pracy.

Pamiętajcie, że podczas żniw dzie-

Bezpieczeństwo podczas żniw
ci mają 
wakacje. 
Najmłod-
si często 
nie zda-
ją sobie 
s p r a w y 
z nie-
b e z p i e -
czeństw 
z w ią za-
nych z 
z a b a w ą 
w gospo-
darstwie. 
Z a p e w -
nijcie im 
o d p o -
wiednią 
opiekę i bezpieczne miejsce zabaw, z dala 
od pracujących maszyn rolniczych. Nie 
ryzykujcie zdrowia i życia Waszych dzieci. 
Uniknijcie nieszczęśliwych wypadków 
z ich udziałem.

Więcej na stronach: pip.gov.pl  
oraz bhpwrolnictwie.pl 

Opracowano na podstawie  
Listu Głównego Inspektora  

Pracy do rolników

Fot. Jarosław Głuchy, Beata Spychała

Tak zmieniła się Gmina
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zdrowie

Zapraszamy do udziału w programie

NIE CZEKAJ!  WCZESNA DIAGNOZA OCALI TWOJE ŻYCIE!
Na badanie nie potrzebujesz skierowania. Nie musisz być ubezpieczony w NFZ.

ZROZUMIEĆ
NOWOTWORY 

GŁOWY I SZYI

Jeżeli występuje u Ciebie jeden z poniższych objawów 
dłużej niż trzy tygodnie i znajdujesz się w grupie wiekowej 40-65 lat

TYDZIEŃ 1 TYDZIEŃ 3TYDZIEŃ 2

Pieczenie języka, niegojące się owrzodzenie 
oraz/lub czerwone albo białe naloty w jamie ustnej

Ból w trakcie połykania oraz/lub 
problemy z połykaniem

Jednostronna niedrożność
nosa oraz/lub krwawy wyciek z nosa

Guz na szyi

Ból gardła
Przewlekła

chrypka

Przyjdź na bezpłatne badania laryngologiczne w ramach
PROGRAMU PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI 

w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim

www.oppngis.pl

PALENIE ALKOHOL WIRUS HPV

Palacze narażeni są na wyższe ryzyko

zachorowania na nowotwory głowy

i szyi niż niepalący.

Mężczyźni spożywający

60 g, a kobiety 40 g wysokoprocentowego

alkoholu dziennie narażeni są na znacznie

wyższe ryzyko rozwoju raka głowy i szyi.

Zachorowalność na raka gardła 

i jamy ustnej jest większa 

u nosicieli niektórych podtypów

wirusa HPV.

Czynniki ryzyka:

Adres Rejestracja telefoniczna

61 885 07 29   pn.-pt.    9:00 - 14:00

736 087 268    pn. i cz.16:00 - 18:00

Poznań

Wielkopolskie Centrum Onkologii   
ul. Garbary 15 

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, 
ul. Juraszów 7/19

Konin Wojewódzki Szpital Zespolony 
w Koninie, ul. Szpitalna 45

63 240 43 02   pn.-pt.  11:00 - 14:00

Leszno Wojewódzki Szpital Zespolony 
w Lesznie, ul. Jana Kiepury 45

65 525 31 20   pn.-pt.    7:30 - 15:00

Gorzów Wlkp.

Fundacja "Nasze Zdrowie" 
ul. Fr. Walczaka 23E

95 782 26 73   pn.-pt.  12:00 - 14:00

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki 
w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o., ul. Dekerta 1

95 733 13 03   pn.-pt.    9:00 - 10:00

Szpital Barlinek Sp. z o. o. 
ul. Szpitalna 10

95 746 18 11   pn.-pt.    8:30 - 15:00

Kalisz

Barlinek

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu 
ul. Poznańska 79

505 525 237    pn.-pt.    9:00 - 14:00

506 019 804, 792 240 392 

Adres Rejestracja telefoniczna
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rolnictwo / pomoc społeczna

Wejdź na spisrolny.gov.pl

#liczysięrolnictwo
Powszechny Spis Rolny odbędzie się w całej 
Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Wyniki spisu rolnego pozwolą na wieloprzekrojowe 
scharakteryzowanie polskiego rolnictwa i ukazanie zmian, 
jakie w nim zaszły w ostatnim dziesięcioleciu. Pomogą 
władzom i przede wszystkim polskim rolnikom 
w podejmowaniu trafnych decyzji strategicznych, które będą 
poparte analizą wiarygodnych danych dostarczanych przez 
statystykę publiczną. Wyniki spisu będą też wykorzystane 
w negocjacjach z Komisją Europejską w sprawie programów 
wsparcia dla polskiego rolnictwa.

W spisie rolnym zapytamy m.in. o: osoby kierujące 
gospodarstwem, wkład pracy członków rodziny 
i pracowników najemnych, strukturę dochodów 
gospodarstwa domowego, działalność inną niż rolnicza 
prowadzoną w gospodarstwie rolnym, typ własności użytków 
rolnych, rodzaj użytkowanych gruntów, powierzchnię 
zasiewów, pogłowie zwierząt gospodarskich, rodzaje 
budynków gospodarskich, ciągniki i maszyny rolnicze, 
nawożenie.

Spis rolny będzie prowadzony w gospodarstwach rolnych:  
   • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych),  
   • osób prawnych,  
   • jednostek organizacyjnych niemających osobowości
     prawnej.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach 
rolnych poprzez:  
   • samospis na stronie internetowej GUS (stat.gov.pl) i spisu
     rolnego (spisrolny.gov.pl),  
   • odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym
     przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,  
   • odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim
     przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, 
     który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Spiszmy się, jak na rolników przystało!

              Więcej informacji: spisrolny.gov.pl

Dobry start „300+”, świadczenia 
rodzinne i alimentacyjne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopie-
wie przypomina że z dniem 01.07.2020 r. 
rozpoczął się okres składania wniosków 
w sprawie świadczeń rodzinnych, ali-
mentacyjnych oraz „Dobry start 300+”.

Kiedy złożyć wniosek?
Dobry start „300+”

Od 1.07 do 31.07.2020 r.– wyłącznie 
elektronicznie, poprzez:
• portal informacyjno - usługo-

wy- Emp@tia (empatia.mrpips.
gov.pl), 

• portal PUE ZUS,  
• lub bankowość elektroniczną.

Nowy okres zasiłkowy 2020/2021
Świadczenia rodzinne i ali-

mentacyjne
Od 1.07.2020 r. wnioski można rów-

nież składać drogą elektroniczną  – za 
pomocą następujących kanałów:
• platformy PUE ZUS,
• portalu informacyjno-usługowego- 

Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl),
• Elektronicznej Platformy Usług 

Administracji Publicznej- ePUAP 
(http://epuap.gov.pl/),

• bankowość elektroniczną. 
Od 1 sierpnia 2020  r.— w formie 

elektronicznej, pocztą papierową oraz 
osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Dopiewie, przy ul. Kona-
rzewskiej 12, 62-070 Dopiewo.

Z zachowaniem wszelkich środków 

ostrożności !!! Przed wejściem do bu-
dynku obowiązuje nałożenie maseczki 
ochronnej oraz bezwzględna dezynfek-
cja rąk.

Zarówno pracownik, jak i klient są 
zobowiązani użyć maseczki ochronnej 
(przyłbicy).

Formularze wniosków 
Formularze wniosków dostępne są 

na stronach internetowych: 
* https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-

-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start
* http://www.dopiewo.opsinfo.pl/druki-

,dobry_start,0,0,0,ops_dopiewo,0.
html

* http://www.dopiewo.opsinfo.pl/druki-
,swiadczenia_rodzinne,0,0,0,ops_
dopiewo,0.html
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pomoc społeczna

W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Dopiewie przy ul. Konarzewskiej 
12, 62-070 Dopiewo -  druki wniosków 
papierowych dostępne są na I piętrze 
przed wejściem do Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Dopiewie.

Czas oczekiwania  
na rozpatrzenie

Wypłata świadczeń dobry start 
„300+”
• do 30.09 - jeśli prawidłowo wypeł-

niony i kompletny wniosek złożysz 
w lipcu lub sierpniu,

• do 2 miesięcy — jeśli taki wniosek 
złożysz później.

Przyznanie i wypłata świadczenia 
nie wymaga wydania w tej sprawie de-
cyzji administracyjnej. W drodze decyzji 
administracyjnej następuje wyłącznie 
odmowa przyznania świadczenia.

Wypłata świadczeń rodzinnych 
nastąpi do:
• 30.11.2020 r.- w przypadku złożenia 

prawidłowo wypełnionego i kom-
pletnego wniosku w okresie od 1.07 
do 31.08.2020 r.

• 31.12.2020 r.- w przypadku złożenia 
prawidłowo wypełnionego i kom-
pletnego wniosku w okresie od 1.09 

do 31.10.2020 r.
• 28.02.2021 r.-  w przypadku zło-

żenia prawidłowo wypełnionego i 
kompletnego wniosku w okresie od 
1.11 do 31.12.2020 r.

Wypłata świadczeń alimenta-
cyjnych nastąpi do:
• 31.10.2020 r.- w przypadku zło-

żenia prawidłowo wypełnionego i 
kompletnego wniosku w okresie od 
1.07.2020 r. do 31.08.2020 r.

• 30.11.2020 r.- w przypadku zło-
żenia prawidłowo wypełnionego 
i kompletnego wniosku w okresie 
od 1.09.2020 r. do 30.09.2020 r.

• 31.12.2020 r.- w przypadku zło-
żenia prawidłowo wypełnionego i 
kompletnego wniosku w okresie od 
1.10.2020 r. do 31.10.2020r.

• 31.01.2021 r.- w przypadku zło-
żenia prawidłowo wypełnionego 
i kompletnego wniosku w okresie 
od 1.11.2020 r. do 30.11.2020r.

• 28.02.2021 r.- w przypadku zło-
żenia prawidłowo wypełnionego i 
kompletnego wniosku w okresie od 
1.12.2020 r. do 31.01.2021r.

Prawo do świadczeń rodzinnych i 
alimentacyjnych ustala się  począwszy 
od miesiąca, w którym wpłynął wniosek 
z prawidłowo wypełnionymi dokumen-
tami, do końca okresu zasiłkowego.

Przypominamy osobom otrzy-
mującym świadczenia o konieczności 
niezwłocznego informowania organu 
wypłacającego o wszelkich zmianach, 
które mogą wpłynąć na uprawnienie do 
otrzymania świadczeń wychowawczych 
„500+”, rodzinnych lub alimentacyjnych 
takich jak np.: zmiana składu rodziny, 
zmiana sposobu wykonywania władzy 
rodzicielskiej, ustanowienie opieki na-
przemiennej, podjęcie zatrudnienia, za-
rejestrowanie działalności gospodarczej, 
uzyskanie prawa do emerytury, renty, 
prawa do zasiłku dla bezrobotnych, 
podjęcie zatrudnienie po urlopie wy-
chowawczym, itp.

Zgłoszenie takich informacji umożli-
wi uniknięcia sytuacji, w której organ bę-
dzie zmuszony żądać zwrotu świadczeń!

Zachęcamy do elektronicznego skła-
dania wniosków, z uwagi na ograniczenia 
w obsłudze klientów.

Jednocześnie informujemy, że nie 
ma konieczności składania wniosków 
o świadczenia wychowawcze „500+”, 
które aktualnie przyznane są do dnia 
31.05.2021 r. 

Termin składania wniosków na 
okres 2021 / 2022 tj. od 01.06.2021 r. do 
31.05.2022 r. rozpocznie się 1.02.2021 r.

OPS Dopiewo

Pracownicy Urzędu Gminy Dopiewo, 
w towarzystwie gminnych maskotek - 
żurawia DOP i wilgi EWO, 30 czerwca 
2020 r. wzięli udział w akcji „Gaszyn 

Dopiewo w Gaszyn Challenge

Challenge”, podejmując wyzwanie rzu-
cone przez Urząd Miasta w Sępólnie 
Krajeńskim i Zespół Szkolno -Przed-
szkolny w Więckowicach. Uczestnicy 

wykonywali pompki 
i przysiady dla Hani 
i Maciusia. To jednak 
tylko część zadania, 
bo w ślad za ćwicze-
niami poszły prze-
lewy. Urząd Gminy 
Dopiewo podał wy-
zwanie dalej, nominu-
jąc kolejne instytucje.

Akcja pomocowa 
„Gaszyn Challenge” 
szybko ogarnęła całą 

gminę Dopiewo. Wzięli w niej udział do 
tej pory m.in. – oprócz Urzędu Gminy: 
Rada Gminy, Gminny Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w, Gminna Biblioteka Publicz-
na i Centrum Kultury, Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Zakład Usług Komunalnych, 
Chór „Bel Canto”, jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Zakrzewie, Dopiewie 
i Palędziu, Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Więckowicach, Sołectwo Dąbrówka, 
a to z pewnością nie koniec, bo warto 
pomagać. Filmy z akcji można znaleźć 
w internecie, na YouTube.

Akcja rozpoczęła się 6 czerwca w 
Gaszynie. Najpierw zbierano na Wojtusia, 
dla którego udało się zebrać 10,6 mln 
zł. Nabrała ona ogólnopolskiego roz-
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i życie, leczenie groźnych chorób, zakup 
drogich leków lub sprzętu medycznego, 
przeprowadzenie skomplikowanych ope-
racji, rehabilitację. Mimo, że pierwotny 
cel został w mig osiągnięty chętnych do 
wspierania potrzebujących w jej ramach 
nie brakuje.

Adam Mendrala
Fot. Arch. Urzędu Gminy Dopiewo

Pandemia zmniejszyła szanse na zna-
lezienie nowej pracy. Zniesienie więk-
szości obostrzeń związanych z pandemią 
koronawirusa spowodowało nieznaczny 
spadek niepewności na rynku pracy. Z 
realizowanej przez Randstad we współ-
pracy z Instytutem Badań Pollster 40. 
edycji badania „Monitor Rynku Pracy” 
wynika, że Polacy wciąż obawiają się 
utraty obecnego zatrudnienia.

W dotychczasowej historii nie było 
żadnego wydarzenia na rynku pracy, 
które można by porównać do pandemii 
COVID-19. Brakuje więc wzorców indy-
widualnego postępowania czy wiarygod-
nych scenariuszy rozwoju sytuacji. To 
wszystko powoduje wzrost niepewności 
i obaw, również tych dotyczących wła-
snej przyszłości zawodowej. Zamroże-
nie gospodarki, przymusowa izolacja, 
brak informacji o przyszłości powodują 
narastanie wątpliwości dotyczących sy-
tuacji w zakładzie pracy i w całej gospo-
darce. W moim przekonaniu, poziom 
niepewności będzie powoli spadał wraz 
ze stopniem opanowywania pandemii 
oraz przyzwyczajenia się do działania 
w warunkach zwiększonego zagrożenia 
epidemicznego. Może wzrosnąć wraz z 
nową falą zwiększonej liczby zachorowań. 

Widać, że pandemia wpłynęła jedno-
znacznie negatywnie na ocenę możliwości 
znalezienia nowej pracy – zarówno w 
I, jak i w II kwartale tego roku istot-
nie mniej osób ocenia, że jest w stanie 

Szanse na nową pracę w czasach pandemii

znaleźć jakąkolwiek pracę lub tak samo 
dobrą a nawet lepszą. To wynika z dużej 
niepewności dotyczącej dalszego przebie-
gu wydarzeń i co za tym idzie przyszłej 
sytuacji na rynku pracy, a nie z oceny 
własnych kompetencji. W sytuacji du-
żej niepewności, nawet jeden przypadek 
zwolnienia wśród znajomych rzutuje na 
ocenę własnych szans na inną pracę. 

Wszelkiego rodzaju kryzysy i wzrost 
niepewności nie służą podejmowaniu 
decyzji wiążących się z ryzykiem. W sy-
tuacji, gdy wiele firm przestało ogłaszać 
rekrutacje, a część nawet zwalnia, trud-
niej jest pracownikom podjąć ryzyko 
związane ze zmianą pracodawcy. Na 
poszukiwanie pracy będą decydować 
się albo te osoby, które mają wysokie 
i rzadkie kwalifikacje, a więc mimo 

spowolnienia łatwo będzie im znaleźć 
dobre zatrudnienie, albo tacy pracownicy, 
którzy zostali do tego niejako zmuszeni 
przez sytuację, czyli np. zostali zwolnieni, 
ich wynagrodzenie zostało obniżone do 
poziomu, który nie pozwala na pokrycie 
istotnych potrzeb, zmieniony zakres obo-
wiązków uważają za nieadekwatny itp. 

Dla wielu pracowników na znaczeniu 
zyskują, i będą zyskiwać, te elementy 
zatrudnienia, które świadczą o stabil-
ności, czyli dobra sytuacja pracodawcy, 
świadczenie pracy na podstawie umowy 
na czas nieokreślony, utrzymanie wy-
nagrodzeń na poprzednim poziomie.

Monika Fedorczuk,  
Ekspertka Konfederacji Lewiatan

Konfederacja Lewiatan
http://wzp.org.pl/

13 projektów zgłosili mieszkańcy 
Gminy Dopiewo do Dopiewskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego: 6 w grupie Sołectw 
średnich, 4 – w grupie Sołectw małych i 3 
w grupie Sołectw dużych. Projekty, które 
pomyślnie przejdą weryfikację, wezmą 
udział w głosowaniu.  Do 20 sierpnia 
ich lista zostanie podana na stronach: 
dbo.dopiewo.pl oraz dopiewo.pl. Wtedy 
autorzy pomysłów rozpoczną promocję 

Dopiewski Budżet Obywatelski
projektów. Głosowanie odbędzie się w 
dniach 22 września a 13 października. 
Projekty do DBO można było zgłaszać do 
Urzędu Gminy Dopiewo od 1 kwietnia do 
30 czerwca. Pula środków do rozdyspo-
nowania wynosi w tym roku, podobnie 
jak w roku poprzednim: 300 tys. zł. 

AM, graf. M.  Juskowiak

machu, zatacza-
jąc coraz szersze 
kręgi i przyno-
sząc niespodzie-
wane rezultaty. 
Obecnie pod jej 
etykietą zbiera-
ne są pieniądze 
na inne potrze-
bujące dzieci. 
Mobilizuje do 
walki o zdrowie 
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Powstała nowa strona interneto-
wa zawierająca ofertę m.in. unijnego 
wsparcia dla wielkopolskich przedsię-
biorców dotkniętych skutkami epidemii 
COVID-19: https://wsparcie.wielkopol-
skie.pl/. Zostały zamieszczone  na niej 
informacje o różnych formach wsparcia 
dla mikro, małych i średnich przedsię-
biorców.

Przedsiębiorco z Wielkopolski! Po-
trzebujesz pomocy, aby nadal funkcjono-
wać, zachować miejsca pracy i rozwijać 
się – nawet w obecnych warunkach? 
Stworzyliśmy dla Ciebie stronę inter-
netową wsparcie.wielkopolskie.pl.  Koro-
nawirus uderzył w każdy obszar naszego 
życia. Zamrożenie działalności na długie 
tygodnie sprawiło, że wiele firm ma dziś 
problem z utrzymaniem miejsc pracy. 
Z pomocą ruszył nie tylko rząd z tarczą 
antykryzysową, ale również Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego urucha-
miając zarządzane przez siebie środki 
m.in. z UE (w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020).  Pożyczki płynno-
ściowe, poręczenia, a już wkrótce dotacje 
na kapitał obrotowy. To oferta aktualnie 
dostępnych produktów finansowych skie-
rowanych do mikro, małych i średnich 
przedsiębiorców z Wielkopolski dotknię-
tych skutkami epidemii COVID-19.

UMWW

Strona wspierająca przedsiębiorców

W „Dzienniku Służby” dopiewskiej 
Straży Gminnej zapisano w czerw-
cu 2020 r. - 285 zdarzeń. Najwięcej 
strażnicy gminni odnotowali kontroli 
bezpieczeństwa - 89 (w tym: działania 
związane z epidemią,  kontrole obiek-
tów komunalnych i miejsc spożywania 
alkoholu). Nieco mniej było kontroli ru-
chu drogowego – 71 (w tym: kontrole 
parkowania i zajęcia pasa drogowego) 
oraz kontroli porządkowych – także 71 

Kronika Straży Gminnej 
(w tym: spalanie odpadów, dzikie wysy-
piska śmieci, kontrole odbioru odpadów 
). Najmniej było interwencji związanych 
ze zwierzętami – 54.                                                                                                           

Wybrane interwencje 
4.06.2020 - Pokrzywnica, ogródki dział-

kowe ROD II: brak rachunków na wy-
wóz nieczystości płynnych, właścicieli 
nieruchomości  ukarano mandatami.

9.06.2020 – Pokrzywnica, ul. Działkowa: 
podrzucenie odpadów na teren dzia-
łek ogrodniczych, sprawcę  ukarano 
mandatem.

16.06.2020 -  Dopiewo, ul. Konarzewska: 
spalanie odpadów budowlanych oraz 
śmieci w ognisku, sprawcę ukarano 
mandatem.

18.06.2020 – Dąbrówka, ul. Berłowa: 
nieprawidłowe parkowanie w stre-
fie zamieszkania, sprawcę ukarano 
mandatem.

Tomasz Strugacz, Strażnik Gminny

OSP Palędzie
1.06.2020 r. - Palędzie-Dopiewiec. Zwi-

sająca gałąź nad drogą.
6.06.2020 r. - Droga A2 157 km. Pożar sa-

mochodu osobowego na autostradzie.
13.06.2020 r. - Dąbrówka ul. Poznańska/

Malinowa. Kolizja dwóch samocho-
dów osobowych.

17.06.2020 r. - Trzcielin ul. Andrzeja 
Kopy. Wyciek gazu propan-butan z 
butli w budynku mieszkalnym.

21.06.2020 r. - Dąbrówka ul. Topolowa. 
Usunięcie gniazda os.

Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej
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22.06.2020 r. - Dąbrówka ul. Platano-
wa. Monitoring przeciwpożarowy w 
Centrum handlowym Aurora. Alarm 
fałszywy.

30.06.2020 r. – Dopiewo ul. Księdza 
Alfonsa Majcherka. Pożar budynku 
mieszkalnego. Jedna osoba poszko-
dowana zabrana do szpitala przez 
ZRM.

OSP Zakrzewo
2.06.2020 r. – Skórzewo, ul. Krótka. 

Pompowanie wody. Wypadek sa-
mochodu osobowego na trasie 307.

11.06.2020 r. – Skórzewo, ul. Radosna. 
Usunięcie gniazda os. 

13.06.2020 r. – Dąbrówka, ul. Malino-
wa. Wypadek dwóch samochodów 
osobowych.

29.06.2020 r. – Trasa Dąbrówka - Skó-
rzewo. Wypadek samochodu osobo-
wego – wpadł do rowu.

30.06.2020 r. – Dopiewo, ul. Majcherka. 
Pożar domu jednorodzinnego.

OPS Dopiewo
1.06.2020 r. – „Gaszyn Challenge”, poma-

gamy małemu Wojtkowi! Dziękujemy 
za nominacje OSP Kamionki. 

4.06.2020 r. – Konarzewo, ul. Kościelna, 
sklep. Usunięcie gniazda os.

6.06.2020 r. – Dopiewiec ul. Spacerowa. 
Drzewo przechylone nad budynkiem 
mieszkalnym.

6.06.2020 r. – A2 157km kierunek Świec-
ko. Pożar samochodu osobowego.

11.06.2020 r. – Żarnowiec, plac zabaw. 
Usunięcie gniazda os.

12.06.2020 r. – Dopiewo ul. Poznańska. 
Kolizja dwóch aut osobowych, jedna 
osoba poszkodowana, po przebadaniu 
przez ZRM stwierdzono brak wska-
zań do hospitalizacji.

12.06.2020 r. – Konarzewo ul. Poznań-
ska. Do pomocy policji. 

17.06.2020 r. – Trzcielin ul. Płk. Andrzeja 
Kopy. Rozszczelnienie butli gazowej 
24.06.2020 r. – Więckowice - DW 
307. Zderzenie auta osobowego z 
busem - 1 osoba poszkodowana.

25.06.2020 r. – Konarzewo ul. 25-lecia. 
Usunięcie gniazda os. 

27.06.2020 r. –Dopiewo ul. Szkolna 
/ Stawna. Zderzenie rowerzysty z 
motocyklistą.

30.06.2020 r. – Dopiewo ul. Ks. Alfonsa 
Majcherka. Pożar budynku miesz-
kalnego.

Beata Spychała,  
Fot. Arch. OSP Palędzie

Komisariat Policji w Dopiewie od-
notował w czerwcu 2020 r. następujące 
wydarzenia:

Nietrzeźwi kierujący
- 6.06.2020 – Skórzewo: 0.47 mg/l,

Kronika policyjna  
- 20.06.2020 – Skórzewo: 0.45 mg/l.

Kradzieże
- 13.06.2020 – Skórzewo: Kradzież po-

jazdu Ford Fiesta,

- 05.06.2020 – Dąbrowa: Kradzież po-
jazdu Porsche Cayenne.

st. asp. Przemysław Waliński, 
Kierownik Ogniwa Prewencji w 
Komisariacie Policji w Dopiewie

Uprzejmie informujemy, że od 27 
czerwca wprowadzony został sobotni 
rozkład jazdy na liniach ZTM i Gminy 
Dopiewo. Przywrócone zostały kursy linii 
727 zgodnie z rozkładem obowiązującym 
w dni robocze - od poniedziałku do piątku 
(częstsze kursy). Z kolei autobusem linii 
792 dojedziemy bezpośrednio na plażę 
nad jeziorem w Zborowie - z Dopiewa i 
Więckowic, w weekendy również z Ko-
narzewa i Trzcielina. 

Komunikacja ZTM Po-
znań:
Linie nr 703, 705 - zmieniona zostanie 

liczba kursów oraz nastąpi korekta 
rozkładu jazdy w dni robocze, soboty 
oraz niedziele i święta

Linia nr 716 – zmieniona zostanie liczba 
kursów w roboczym rozkładzie oraz 
nastąpi korekta rozkładu jazdy w dni 
robocze, soboty oraz niedziele i święta

Linia nr 727 - przywrócenie roboczego 
rozkładu jazdy od poniedziałku do 

Przywrócenie kursów autobusów
piątku (większa ilość kursów)

Linia nr 729 – w dni robocze nie będą 
wykonywane kursy o godzinie 6:35 i 
16:00 z pętli Dopiewo/Dworzec Ko-
lejowy oraz o godzinie 7:45, 14:50 i 
17:05 z pętli Ogrody. W soboty, nie-
dziele i święta nie będą realizowane 
kursy do przystanku Lisówki/DPS

Linia nr 804 - rozkład jazdy bez zmian
Komunikacja nocna - linie nr 250, 729 

- przywrócono od 3 lipca (piątek) 
kursowanie linii nocnych z Poznania 
do Konarzewa i Dopiewa, również 
w noce z piątków na soboty

Komunikacja Gminy Do-
piewo:
Linia nr 791:
- korekta godzin odjazdów dopasowa-

na do zmienionego rozkładu jazdy 
pociągów

- weekendowe bezpośrednie kursy do 
przystanku Zborowo/Plaża nad je-

ziorem Niepruszewskim
- zawieszenie kursów szkolnych do miej-

scowości Joanka
- przez okres wakacji letnich nadal nie 

będą wykonywane kursy do/z przy-
stanku Lisówki DPS

Linia nr 792:
- korekta godzin odjazdów dopasowa-

na do zmienionego rozkładu jazdy 
pociągów

- dodatkowe kursy do miejscowości Zbo-
rowo wraz z całotygodniowym wy-
dłużeniem do przystanku Zborowo/
Plaża nad jeziorem Niepruszewskim

- zawieszenie kursów szkolnych do 
miejscowości Drwęsa, Pokrzywni-
ca, Podłoziny, Żarnowiec

Linia nr 797:
- korekta godzin odjazdów dopasowa-

na do zmienionego rozkładu jazdy 
pociągów
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- korekta godzin odjazdów dopasowana 
do zmienionego rozkładu linii nr 177 
na przystanku Malwowa (przywró-
cenie na tej linii rozkładu roboczego 
od poniedziałku do piątku)

Linia nr 799:
- korekta godzin odjazdów dopasowa-

na do zmienionego rozkładu jazdy 
pociągów

- zawieszenie na okres wakacji letnich 
wjazdów na przystanek Dąbrówka/

Szkoła

Janusz Podolak
UG Dopiewo - Transport Publiczny

Podstawowa kwota dotacji, obliczona 
na podstawie art. 12 ustawy o finansowa-
niu zadań oświatowych, oraz statystyczna 
liczba dzieci, uczniów, wychowanków 
i uczestników zajęć rewalidacyjno-wy-
chowawczych, ustalona na podstawie art. 
11 ustawy o finansowaniu zadań oświa-
towych wynoszą w Gminie Dopiewo:

Kwoty dotacji i liczba uczniów

Typ placówki
Podstawowa 
kwota dotacji 
(miesięczna)

Staty-
styczna 
liczba 

uczniów

Oddziały przed-
szkolne w szkole 

podstawowej
864,43 19

przedszkola 992,90 639

Niepubliczne przedszkola otrzymu-
ją na każdego ucznia dotację z budżetu 
Gminy Dopiewo w wysokości 75% pod-
stawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.

Podstawowa kwota dotacji oraz staty-
styczna liczba dzieci mogą ulec zmianie 
po ich aktualizacji.

UG

Mijający rok szkolny 2019/2020 pod 
wieloma względami był inny, wyjątkowy. 
Obfitował w całkiem nowe wyzwania 
zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. 
Jedną z takich wyjątkowych i niespo-
dziewanych prób dla nas wszystkich 
było zdalne nauczanie, które zupełnie 
zmieniło szkołę. W zaledwie kilka ty-
godni uczniowie oraz nauczyciele stali 
się integralną częścią nowej odsłony 
edukacji. W szybkim tempie opanowali 
sztukę działania online, która nie była 
łatwa. Razem zmierzyli się z nieznanymi 
wymaganiami i formami pracy. Każdy 
zdał ten egzamin na medal. 

Nasz zespół nauczycieli również nie 
próżnował. Oprócz intensywnej pracy 
zdalnej z uczniami, prowadzenia zajęć, 
starali się w dalszym ciągu rozbudzać 
zainteresowania dzieci i pobudzać ich 
do kreatywnych działań.

Na początku roku szkolnego zosta-
ło zawarte porozumienie o współpracy 
pomiędzy Zespołem Szkolno – Przed-
szkolnym w Więckowicach, a Szkołą 
Podstawową im. Arkadego Fiedlera w 
Chomęcicach.  Na przekór pojawiającym 
się przeszkodom, szczególnie tym zwią-
zanym z pandemią nasza współpraca 
trwała dalej. Służyliśmy sobie wzajemnie 
dobrą radą i wsparciem. 

Razem udało nam się zorganizować 
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski 
„Lato w poezji”. Było to pierwsze takie 
wydarzenie online. Brak spotkań nie 
stanął na drodze naszym uczniom i 
nauczycielom w jego realizacji. 

Grono Pedagogiczne Szkoły Pod-
stawowej w Chomęcicach zaprosiło 
nauczycieli i uczniów ZSP Więckowice 
do udziału w realizowanym przez nich 
Ogólnopolskim Projekcie „Zaproś mnie 

Międzyszkolna współpraca mimo pandemii 

na swoją lekcję”. Jest to inicjatywa na-
uczycieli, którzy chcąc wesprzeć się 
wzajemnie podczas zdalnego nauczania 
postanowili podzielić się swoją wiedzą, 
kreatywnością, czasami też swoimi do-
świadczeniami zawodowymi z uczniami 
odległych szkół, do których są zaprasza-
ni na wirtualne lekcje. Mieliśmy oka-
zję uczestniczyć w takiej lekcji i mamy 
nadzieję na kontynuację tego projektu 
w nowym roku szkolnym. 

Nauczyciele ZSP Więckowice, którzy 
uczestniczyli w Programie Erasmus + 
podzielili się z Gronem Pedagogicznym 
SP w Chomęcicach zdobytym podczas 
zagranicznych wyjazdów doświadcze-
niem. Zaprezentowali nie tylko kulturę 
odwiedzanych krajów, ale także podzielili 
się wiedzą dotyczącą tamtejszych szkół 

i edukacji. 
Niestety nie wszystkie zaplanowane 

wspólne działania udało się zrealizować 
w tym roku szkolnym. Nie dokończono 
rozpoczętego w lutym 2020 „Międzysz-
kolnego Przeglądu Teatralnego” organi-
zowanego przez SP w Chomęcicach oraz 
„Międzyszkolnego turnieju Szachowego” 
organizowanego w ZSP Więckowicach. 
Wpływ na to miała obecna sytuacja w 
Polsce i na świecie. Jednakże nie za-
mierzamy z nich rezygnować. Kolejny 
rok szkolny będzie kontynuacją naszej 
niesamowitej współpracy. 

Tekst i fot. Adrianna Wojcie-
chowska, ZSP Więckowice
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W tym roku szkolnym po raz pierwszy 
Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Or-
deru Uśmiechu w Dąbrówce przystąpiła 
do ogólnopolskiego konkursu „Wielka 
Liga Czytelników - V edycja”. Zainte-
resowanie konkursem wśród uczniów 
było duże, zgłosiło się aż 96 uczestników. 

Konkurs rozgrywany był w dwóch ka-
tegoriach wiekowych: klasy 1-4 (zgłoszo-
nych 71 uczniów), klasy 5-8 (zgłoszonych 
25 uczniów). Jego celem było wyłonienie 
najlepszych czytelników wśród uczniów 
szkół podstawowych oraz zachęcenie 
młodego pokolenia do czytania książek, 
a także promowanie czytania jako cieka-
wej i rozwijającej formy spędzania czasu 
wolnego. Misją konkursu było również 
skupienie wokół wspólnego czytania dzie-
ci wraz z ich rodzinami. Przebiegał on 
w 3 etapach. Pierwszy to etap szkolny, 
w którym uczniowie czytali 10 wybra-
nych przez siebie książek z konkursowej 
listy lektur, a następnie rozwiązywali 
testy do każdej z przeczytanych książek. 
Do drugiego etapu w naszej szkole zakwa-
lifikowało się 35 uczniów. Ich zadaniem 
było rozwiązanie testu kwalifikacyjnego, 

Mistrzowie Wielkiej Ligii Czytelników

który dotyczył znajomości treści książki 
wskazanej przez koordynatora konkur-
su. Była to więc 11 książka przeczytana 
przez uczniów w tak krótkim czasie. 
Wszyscy uczestnicy walczyli dzielnie, 
pytania były bardzo szczegółowe i trudne, 
ale nie poddawali się. Pomimo zadań 

szkolnych, obowiązków, znajdowa-
li czas, aby spędzić chwilę z książką. 
Trzeci etap - powiatowy, do którego za-
kwalifikowało się 6 uczestników z naszej 
szkoły wyłonił zwycięzców. Serdecznie 
im gratulujemy wytrwałości i osiągnięcia 
tak wysokich wyników!

W kategorii wiekowej klas 1-4 tytuł 
II Wicemistrza Powiatu zdobyli:

- Leon Kreps z klasy 1E oraz Fran-
ciszek Stępiński z klasy 2D

W kategorii wiekowej klas 5-8:
- tytuł Mistrza Powiatu zdobył Jakub 

Gieniusz z klasy 6A,
- tytuł Wicemistrza Powiatu zdobyli: 

Emil Solarczyk z klasy 5F oraz Jakub 
Dymalski z klasy 5D.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
oraz ich rodzicom za udział w konkursie. 
Mamy nadzieję, że dobrze bawiliście się 
razem z bohaterami bajek, opowiadań, 
że razem z nimi przeżywaliście niezapo-
mniane przygody. Życzymy Wam, aby te 
wspomnienia zostały z Wami na zawsze.  

Anna Zioło, SP Dąbrówka
Fot. Archiwum SP Dąbrówka

Rok szkolny 2019/2020 dobiega 
końca. Był wyjątkowy dla wszystkich. 
Coroczne podsumowanie pracy wygląda 
inaczej. Wiele konkursów niestety się 
nie odbyło. Wiele było przesuwanych z 
tygodnia na tydzień, aż na końcu usłysze-
liśmy, że konkurs jednak się nie odbędzie. 
Wszystko zrozumiałe. Jednak osiągnię-
cia uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 
2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w 
Skórzewie, które dokonali w tym dużo 
krótszym czasie zasługują na bardzo 
duże gratulacje. Nie zawsze udawało 
się wygrać, osiągnąć wymarzony wy-
nik. Zawsze jednak były chęci i zapał, 
które mobilizowały jedynie do dalszego 
wysiłku. Nie zniechęcały. Mobilizowały. 
To ważne. 

Chciałabym przedstawić absolwentów 
rocznika 2020 „zakręconych na punkcie 
matematyki. W związku z tym, że nie 
usłyszmy już o tych uczniach w połącze-
niu z naszą szkołą podaję wszystkie ich 
osiągnięcia matematyczne jakie mieli w 
ciągu dwóch lat nauki w naszej szkole.

 
Marcin Krzewiński 
•  Finalista Olimpiady Matema-

tycznej Juniorów (jedyna olimpiada 
przedmiotowa z matematyki na pozio-
mie szkoły podstawowej wpisana na li-
stę Ministerstwa Edukacji Narodowej 
olimpiad uprawniających do przyjmo-
wania laureatów i finalistów w pierwszej 
kolejności do szkół) 

Matematycy z SP 2 w Skórzewie
•  Laureat Wojewódzkiego Konkursu 

Matematycznego  
•  Bardzo dobry wynik w Mię-

dzynarodowym Konkursie Kangur 
Matematyczny 

•  III miejsce w Horyzontach Ma-
tematyki 

•  Wyróżnienie w IV Wielkopolskiej 
Lidze Matematycznej Juniorów 

•  I miejsce w wielkim finale Me-
moriału Urszuli Marciniak 

•  Finalista wojewódzkiego konkur-
su Matematyka bez pamiętnika 

•  II miejsce w Konkursie Mate-
matycznym w ramach Seminarium Na-
ukowego Matematyczne Laboratorium 
Kultury 

•  Dyplom laureata za zajęcie XI-
-XVI miejsca w XXVII Konkursie dla 
Uczniów Szkół Podstawowych Złota 
Żaba 2019/2020 

•  Laureat II stopnia w I Międzysz-
kolnym Konkursie Matematycznym dla 
uczniów klas VIII Szkół Podstawowych 
miasta Poznania i okolic 

• Internetowa Liga Łamigłów-
kowa -udział 

• Feynmanki - udział 

Antoni Krawiecki 
•  Laureat Międzynarodowym Kon-

kursie Kangur Matematyczny 
•  II miejsce w Konkursie Mate-

matycznym w ramach Seminarium Na-
ukowego Matematyczne Laboratorium 

Kultury  
•  I miejsce w finale Internetowej 

Ligi Łamigłówkowej 
•  II miejsce w wielkim finale Me-

moriału Urszuli Marciniak 
• Wojewódzki Konkurs Matematyczny 

–  etap rejonowy 
• Matematyka bez pamiętnika- udział 

w finale 
• Złota Żaba z matematyki -udział 
• Horyzonty Matematyki – udział 
• II Międzyszkolny Konkurs Ma-

tematyczno – Przyrodniczy – udział  
 
Izabela Berger 

•  Finalista II Międzyszkolnego 
Konkursu Matematycznego dla uczniów 
Szkół Podstawowych klas VIII miasta 
Poznania i okolic 

•  II miejsce w Konkursie Mate-
matycznym w ramach Seminarium Na-
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ukowego Matematyczne Laboratorium 
Kultury 

• Wojewódzki Konkurs Matematyczny 
–  etap rejonowy 

• Udział w XVIII Mistrzostwach 
Polski w Geometrii Elementarnej 

• Międzynarodowym Konkursie 
Kangur Matematyczny – udział 

• Matematyka bez pamiętnika- udział 
• Udział w finale IV i V Memoriału 

Urszuli Marciniak 
• Złota Żaba z matematyki -udział 
• Horyzonty Matematyki – udział 
To był dla mnie ogromny zaszczyt 

móc uczyć tak wybitnych uczniów ma-
tematyki przez ostatnie dwa lata. Mam 

nadzieję, że zainteresowanie tym przed-
miotem nigdy im nie minie i będą zarażali 
nią wszystkich wkoło. A kto wie? Może 
następnym razem to ja wysłucham ich 
wykładu z matematyki. 

Agata Józefowicz,  
 nauczyciel matematyki 

Rynek nieruchomości w Gminie 
Dopiewo, podobnie jak cała światowa 
gospodarka przeżył wiosną niespodzie-
wany szok. Przez ponad półtora miesią-
ca gospodarka była prawie całkowicie 
sparaliżowana, klienci byli zamknięci 
w domach, a podmioty funkcjonujące 
na rynku (kancelarie notarialne, biura 
nieruchomości, banki) działały w spe-
cjalnych rygorach sanitarnych.

Sytuacja jest na tyle dynamiczna, że 
musimy podkreślić, że raport ten został 
opracowany w połowie czerwca. Na ten 
moment gospodarka była w pełnej fazie 
odmrażania, a Rada Polityki Pieniężnej 
właśnie obniżyła stopy procentowe do 
historycznego minimum, czyli prawie 
do zera. To wszystko okazało się mieć 
znaczący wpływ na lokalny rynek nie-
ruchomości, który jednak zareagował 
nieco inaczej niż się niektórzy analitycy 
spodziewali.

Najważniejsza konkluzja raportu jest 
następująca: każdy rodzaj opisywanych 
poniżej typów nieruchomości zareago-
wał zupełnie inaczej na COVID19 i jego 
następstwa finansowe. W przypadku 
pewnych nieruchomości mamy dalej 
boom, w przypadku innych nastąpiła 
stagnacja.

Rynek nieruchomości  
w Gminie Dopiewo w I poł. 2020 r.

Mieszkania
Wśród mieszkań nastąpiło „pande-

miczne” rozwarstwienie na mieszkania 
z ogrodami i bez. Prawie dwa miesią-
ce zamknięcia w czterech ścianach, w 
mieszkaniu bez możliwości wyjścia na 
dwór uświadomiło wielu klientom, jakie 
dobrodziejstwa wiążą się w takiej sytuacji 
z posiadaniem choćby skrawka ogródka. 
Widzimy z rozmów z klientami, że ilość 
osób zainteresowanych mieszkaniami z 
ogrodem znacząco wzrosła. Takie lokale 
również uzyskują wyższe ceny niż przed 
pandemią. Mieszkania bez ogrodów, na 
wyższych piętrach, dłużej niż zwykle 
czekają na nabywców.

Mimo pandemii budowy trwały dalej, 
umowy notarialne nie przestały się od-
bywać, a pracownicy banków - mimo że 
pracując w domu - to jednak procesowali 
wnioski kredytowe. Dzięki temu rynek się 
nie załamał. Zauważyliśmy coraz większy 
udział klientów gotówkowych, którzy 
szukają alternatywnych sposobów inwe-
stowania kapitału w czasach zerowych 
stóp procentowych. Klienci nabywający 
mieszkania na własne potrzeby zaczynają 
natomiast borykać się z wyższymi wy-
mogami dotyczącymi wkładu własnego 
przy ubieganiu się o kredyt.

Segmentem rynku mieszkań, który 
został najsilniej poszkodowany jest ry-

Nominację do Nagrody Poznań-
skiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,  
przyznawanej najlepszym książkom  
o Wielkopolsce, otrzymała w czerwcu 
tego roku monografia ”Dwa grody nad 
Wirynką. Dąbrówka, stanowisko 1 i 2, 
woj. wielkopolskie”, napisana pod red. 
Marzeny Szmyt i Pawła Pawlaka i wy-
dana przez Muzeum Archeologiczne w 
Poznaniu. Na ponad 700 stronach opo-
wiada ona historię związaną z Gminą 
Dopiewo. W kategorii literatura naukowa 
nominacje otrzymało jedynie 10 spośród 
80 zgłoszonych książek. Ostatecznie na-
grodę przyznano innej publikacji, co 
nie zmienia faktu, że znalezienie się w 
tej grupie jest dla książki i jej autorów 
prestiżowym wyróżnieniem. Nie często 
dostępują tego zaszczytu książki trak-
tujące o historii tak odległej. Autorom 
serdecznie gratulujemy!

Kolejna publikacja o grodzie w Dąbrówce
Warto przypomnieć, że Gmina Do-

piewo wydała w ubiegłym roku publika-
cję „Gród w Dąbrówce” autorstwa Ewy 
Pawlak i Pawła Pawlaka, prowadzących 
badania archeologiczne na terenie Dą-
brówki. 100-stronicowa książka była czę-
ścią projektu „Gród w Dąbrówce wart  
poznania”, którym dopiewski samorząd 
chciał upowszechnić  niezwykłą histo-
rię, jaką odkryli archeologowie pod-
czas prowadzonych w ostatnich latach 
badań. W ramach projektu powstała 
także wizualizacja grodu i podgrodzia 
w technice 3D (dostępna jest na You 
Tube), zorganizowany został również 
festyn archeologiczny,  podczas którego 
m.in. odsłonięto przy Szkole Podstawo-
wej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu 
w Dąbrówce makietę plenerową grodu. 
Gminną publikację otrzymały biblioteki 
i ośrodki naukowe w Polsce.

Tekst i fot. Adam Mendrala
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nek najmu mieszkań. Wielu najemców 
przedwcześnie musiało zakończyć swoje 
umowy, z uwagi na utratę miejsca pracy. 
Najemcy częściej niż kupujący pracują na 
umowach tymczasowych i to oni niestety 
tracili zatrudnienie w pierwszej kolejno-
ści. Ten problem narasta i pojawiają się 
również zaległości czynszowe, co przy 
utrudnionym dostępie do czynności 
komorniczych wiąże się z większym 
ryzykiem dla właścicieli mieszkań.

Domy
Domy okazały się na razie odporne 

na pandemię. Wystąpił tutaj podobny 
efekt jak w przypadku mieszkań – klienci 
zapragnęli swojego ogrodu, na który nikt 
im nie zakaże wychodzić. Sprzedają się 
głównie domy bliźniacze, gdyż są dużo 
bardziej przystępne cenowo. 

Ceny takich domów w porównaniu do 
poprzedniego badania wzrosły średnio 
o 3%. Obecnie w gminie Dopiewo nowy 
dom bliźniaczy o przeciętnej powierzchni 
120 m2 kosztuje w stanie deweloper-
skim nieco ponad 500.000 zł brutto. 
Oczywiście im dalej od Poznania tym 
taniej np. w Konarzewie, Dopiewie czy 
Gołuskach ceny takiego domu osyculją 
wokół 430.000 zł brutto.

Domy wolnostojące cieszyły się rów-
nież sporym zainteresowaniem. Widzimy 
ewidentnie, że ładne nowe domy, które 
są wykończone i mają urządzony ogród 
coraz częściej wymagają wyłożenia sied-
miocyfrowej kwoty. W gminie Dopiewo 

narodził się rynek nieruchomości, które 
można uznać za luksusowy. Powstało 
kilka enklaw, gdzie ciężko kupić lub 
wybudować dom poniżej 1.000.000 zł. 

O ile jeszcze w 2019 r. pisaliśmy 
o dużej grupie kupujących domy zza 
wschodniej granicy, w tej chwili tacy 

klienci zniknęli. Tu nastąpiła radykalna 
zmiana w stosunku do 2019 r.

Działki budowlane

Pandemia oraz obniżka stóp pro-
centowych napędziły największy boom 
na działki budowalne, jaki pamiętamy 
w naszych badaniach. Część klientów 

kupuje na cele budowlane, aby mieć 
swój kawałek ziemi, ale większość jako 
lokatę kapitału. Masowo wycofywane 
są wkłady na lokatach bankowych i 
strumień pieniędzy kierowany jest w 
działki budowalne. Polityka zerowych 
stóp procentowych może i u nas napędzić 
bańkę spekulacyjną.

Ceny działek wzrosły od ostatnie-
go badania o rekordowe 11%, osiągając 
najwyższy poziom w historii naszych 
raportów. Średnia cena działki budo-
walnej w gminie Dopiewo wyniosła w 
czerwcu 2020 roku 246 zł/m2. Najdrożej 
jest w Skórzewie, Dąbrówce i Zakrzewie. 
Najtaniej w Więckowicach, Lisówkach 
i Drwęsie.

Rynek jest ewidentnie przegrzany, 
sprzedający dyktują warunki, a kupujący 
posłusznie je spełniają, aby cokolwiek 
móc kupić. Doszło do kuriozalnych sy-
tuacji, że kupujący potrafią się licytować 
o bardziej atrakcyjne oferty. Nie jest to 
oznaka normalności i przypuszczamy, 
że stan ten nie może trwać wiecznie.  

W drugiej połowie roku, kiedy mieszkań-
cy naszego kraju dopiero zaczną odczu-
wać nadchodzący kryzys gospodarczy 
na własnej skórze, na rynek wypłynie 
więcej ofert sprzedawanych z potrze-
by zapewnienia płynności finansowej. 
Na razie jednak wszystko „pędzi”, jakby 
żadnego kryzysu miało nie być.

Nieruchomości  
komercyjne

Rynek nieruchomości komercyjnych 
został przez pandemię potraktowany 
znacznie ostrzej niż rynek mieszka-
niowy. Hasło przewodnie pandemii, 
czyli „Home Office” spowodowało, że 
część najemców zrezygnowała z najmu 
powierzchni biurowych lub znacznie je 
ograniczyła. Rynek biurowy musi poszu-
kać nowych rozwiązań. Musi zapewnić 
kameralne i bezpieczne przestrzenie do 
pracy. Naszym zdaniem bezpowrotnie 
mija czas wielkich biurowców w centrach 
dużych miast. Wielu najemców wybierze 
lokalne centra biurowe, położone blisko 
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domu. To szansa dla właścicieli takich 
obiektów w gminie Dopiewo. Mieszka 
tu już ponad 27.000 ludzi, którzy nie-
koniecznie muszą codziennie dojeżdżać 
do Poznania. Ceny biur nadal utrzymy-
wały się w przedziale od 25/m2 do 45 
zł/m2, zależnie czy były to proste biura 
przy halach, czy nowoczesne biurowce 
z usługami dodatkowymi.

Rynek hal magazynowych stracił 
nieco rozpędu, ale nie można mówić 
o regresie. Duże zapotrzebowanie na 
powierzchnie magazynowe zgłaszały 
firmy sprzedające produkty w Inter-
necie. W dobie pandemii gwałtownie 
musiały zwiększyć skalę swojego działa-

nia. Szczególnym wzięciem cieszyły się 
kompaktowe, nowoczesne magazyny o 
możliwie najmniejszej powierzchni. Ceny 
najmy hal magazynowych wyniosły od 
15 zł/m2 do 25 zł/m2.

Na rynku działek komercyjnych nie 
zanotowano tak dużego przypływu za-
interesowanych nabywców jak w przy-
padku małych działek pod budownictwo 
mieszkaniowe. Ceny dużych terenów 
utrzymywały cenę w pobliżu 200 zł/
m2, ceny mniejszych działek zawierały 
się w przedziale od 250 do 300 zł/m2.

Podsumowanie
Rok 2020 okaże się naszym zdaniem 

przełomowy dla lokalnego i krajowe-

go rynku nieruchomości. Zajdą w nim 
takie zmiany, których jeszcze nikt nie 
przewidział. Kryzys gospodarczy oraz 
pandemia zmienią zwyczaje i zachowania 
ludzi. Paradoksalnie, mała podmiejska 
gmina nie musi na tym kryzysie stra-
cić. Trend przenoszenia się poza miasto 
oraz praca zdalna spowodować mogą 
dalszy napływ mieszkańców i firm na 
teren gminy Dopiewo.

Opracował: Marcin Witkowski
www.witkowski-nieruchomosci.pl

biuro@witkowski-nieruchomosci.pl

W tym roku lato obdarza nas do-
datkową ilością deszczu, takie warunki 
sprzyjają rozwojowi roślin i kwitnięciu 
dzikich kwiatów, a wraz z nimi pojawiają 
się przeróżne organizmy.

Podczas jednej z lipcowych wypraw 
spotkałem niesamowitego, dużego grzy-
ba o kształcie czaszki. To purchawica 
olbrzymia, będąca pod ochroną gatun-
kową. Jadalne są tylko młode osobniki 
i jak się okazało z kolejnych spacerów, 
można go znaleźć w różnych miejscach 
w naszej gminie.

O porannej, wilgotnej porze spo-
tkałem również ślimaka bez skorupy, 
który przechadzał się po daszku ulowym. 
Trasę jego spaceru okraszały misterne 
szlaczki, które okazały się... śladami po 

Lipcowe osobliwości

czałem się za motylami w głąb pola. W 
pewnym momencie usłyszałem szelest 
i kiedy obróciłem się w tym kierunku 
zobaczyłem zaniepokojonego koziołka 
stojącego dziesięć metrów ode mnie. 

jego uczcie. Pierwszy 
raz w życiu widzia-
łem coś takiego! Te 
stworzenia nie mają 
zębów, a zamiast nich 
mają tak zwaną tar-
kę, albo radulę, którą 
zeskrobują delikatne 
roślinne tkanki. Tym 
razem śniadaniem 
ślimaka był nalot z 
glonów.

Pewnego razu, 
kiedy całkowicie 
skoncentrowałem się na fotografowaniu 
owadów na kwiatostanach ostów (zwróć 
uwagę jak różnorodne owady korzystają 
z tej „restauracji”) powoli przemiesz-
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Ruszał uszami, intensywnie węszył i 
próbował zlokalizować źródło obcego 
zapachu, który zakłócił mu wypoczynek. 
Po silniejszym podmuchu wiatru, do jego 
nozdrzy musiał ponownie dotrzeć mój 
zapach i wystraszony odskoczył kilka 
susów dalej. Po chwili zniknął w bez-
piecznych, wysokich chaszczach.

Lipcową osobliwością, która intry-
gowała mnie od dziecka i której wyja-
śnienia nie mogłem dociec jest coroczne 
pojawianie latem się sporych skupisk 
czerwonych owadów. Zjawiają się naj-
częściej pod lipami (ale lubią też inne 
drzewa) i wygrzewają się w plamach 
słońca. Te tajemnicze owady to kowa-
le. Są nieszkodliwe dla człowieka, nie 
gryzą i nie są szkodnikami. Żywią się 
orzeszkami lipowymi, spadzią (ska-
pującą z liści drzew na których siedzą 
mszyce) i sokami martwych owadów. 
Zagadkowe dla mnie gromadzenie się 
tych owadów w duże grupy i tworzenie 
czerwonej plamy jest ich sposobem na 
odstraszenie i zniechęcenie potencjal-
nych drapieżników.

Znacie mnie dobrze, ciągle polecam 
jako najlepszą porę do robienia zdjęć i 
obserwacji przyrodniczych niezmiennie 
poranek i wieczór. Światło jest wtedy 
miękkie, łagodne, a zwierzęta chętnie 
wychodzą ze swoich kryjówek. Pewnego 

poranka pracowaliśmy w leśnym pasie-
czysku. Za naszymi plecami słychać było 
wyraźne hałasy biegnących zwierząt, ale 
po samych dźwiękach nie mogliśmy ich 
rozpoznać i skupiliśmy się na naszych 
zajęciach. W pewnym momencie z buj-
nych pokrzyw na skraju lasu dziarsko 
wyskoczyło nieduże stworzonko o ciem-
nym futerku i pognało w podskokach 
przez łąkę w kierunku strumienia. W 
gonitwie za tym stworzonkiem wysko-
czyło jeszcze jedno identyczne stworzenie 
i również w podskokach błyskawicznie 
przemieściło się do strumienia, ginąc 

nam z oczu w nadwodnych zaroślach. 
Zapadła głucha cisza. Nieoczekiwanie 
byliśmy widzami igraszek kun leśnych, 
które prawdopodobnie ustalały reguły 
na swoim terenie.

Tekst i zdjęcia:
Teresa i Michał Bartkowiak

Michał Bartkowiak od grudnia 
2015r. publikuje zdjęcia przyrodnicze 

na Facebook’u – na profilu „Dzika 
Strona Gminy Dopiewo”. Prowadzi 

też stronę: miodybartkowiaka.pl

Latem, gdy na dworze upał, szukamy 
wytchnienia nad rzeką albo jeziorem. 
Kąpieliska przeżywają oblężenie, swoich 
amatorów mają też kajaki czy żaglówki. 
A co, jeśli marzy nam się po prostu spo-
kojna przechadzka? Wokół Poznania na 
odkrycie czeka wiele urokliwych miejsc 
w sam raz na relaks nad wodą.

Trasy w formie pętli to najlepszy 
sposób, by nie wędrować po własnych 
śladach. Taką wycieczkę można odbyć 

Cyklicznie  
z PLOT

Cyklem „Turystyczne PLOTki”,  
wspólnie z Poznańską Lokalną Orga-
nizacją Turystyczną (PLOT), przybliża-
my na łamach „Czasu Dopiewa” perełki 
turystyczne okolic Poznania, by zachęcić 
Czytelników do samodzielnego pozna-
wania mniej lub bardziej znanych miejsc 
wartych uwagi. 

Poznańska Lokalna Organizacja Tu-
rystyczna ▪ Poznań Convention Bureau

ul. Wielka 18/10, 61-775 Poznań ▪ 
telefon: 061 878 5696 ▪ e-mail: biuro@
plot.poznan.pl ▪ www.poznan.travel

Red.

Spacer nad wodę

wokół Jeziora Swarzędzkiego albo Jeziora 
Lusowskiego. Kto zaś chciałby dorzucić 
jeszcze szczyptę wiedzy przyrodniczej, 
może wybrać ścieżkę dydaktyczną Zbio-
rowiska roślinne wokół jeziora Zielonka 
albo spacer wokół stawu w sąsiadującym 
Arboretum Leśnym.

W sercu miasta
Miejska trasa spacerowa nad wodą to 

strzał w dziesiątkę. Jedną z najbardziej 

popularnych jest promenada z Kórnika 
do Bnina – z molo, platformą widokową, 
sympatycznymi kafejkami i ławeczką 
Wisławy Szymborskiej. Kto potrzebuje 
ciszy, może skorzystać z leśnej ścieżki 
zdrowia po drugiej stronie jeziora. Nad 
Kanałem Mosińskim można odpocząć 
w wielobarwnym otoczeniu kwietnej 
łąki, a spacer zakończyć zdjęciem z Ele-
gantem z Mosiny i wizytą w tamtejszej 
Galerii Sztuki. Nadrzeczną wizytówką 
Obornik są Łazienki – park nad Wełną z 
charakterystyczną drewnianą pergolą i 
nową ścieżką edukacyjną Woda i ryby. W 

Mosina Glinianki (fot. Piotr Łysakowski)
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Zbiorniki pożwirowe w Owińskach (fot. Marcin Deckert)

Łysy Młyn nad stawem młyńskim (fot. Artur Napierała)

Plaża miejska w Luboniu (fot. Archiwum PLOT) Promenada Nadwarciańska w Śremie (fot. 
Archiwum Urzędu Miejskiego w Śremie)

Na Łęgach Rogalińskich (fot. Piotr Łysakowski)
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Promenada w Mosinie (fot. Piotr Łysakowski)

Trzcielińskie Bagno (fot. Paweł Dykban)

Wyspa na Jeziorze Góreckim (fot. Archiwum PLOT) Źródełko Żarnowiec(fot. Beata Spychała)

Trzcielińskie Bagno (fot. M. Bartkowiak)

Zakole Warty w Puszczykowie (fot. Anna Polaszczyk)
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Śremie przy promenadzie nadwarciań-
skiej znajdzie się coś dla ciała (znako-
mite restauracje) i dla ducha (Muzeum 
Śremskie). Spacer uatrakcyjnia swoista 
aleja gwiazd, czyli pomniki zasłużonych 
mieszkańców. Dobrym miejscem na po-
czątek wycieczki jest też plaża miejska w 
Luboniu. W Puszczykowie, odwiedzając 
popularne Zakole albo wędrując szlakiem 
turystycznym wzdłuż rzeki, można się 
poczuć niczym letnicy sprzed stu lat. 

Dolinami rzek
Spacerowicze z zacięciem przyrod-

niczym powinni koniecznie odwiedzić 
malownicze Łęgi Rogalińskie ze słyn-
nymi sędziwymi dębami. Na końcu 
ścieżki dydaktycznej Bobrowy Szlak 
koło Czmońca czeka nagroda: panora-
ma nadwarciańskich łąk z perspektywy 
wieży widokowej. Dziką przyrodę i liczne 
starorzecza, pozostałości dawnego ko-
ryta, można podziwiać również podczas 
spacerów w rejonie Krajkowa oraz na 
Łęgach Mechlińskich blisko Śremu. Wiele 

do zaoferowania mają też doliny małych 
rzek: fantastyczne widoki na rozlewi-
ska to największy atut spaceru wzdłuż 
Cybiny powyżej Swarzędza. Bogatych 
przyrodniczych wrażeń dostarcza spacer 
z Rumianku w dolinę Samy. Na amato-
rów Nordic Walking czekają leśne trasy 
wzdłuż Wełny w rejonie Kowanówka albo 
szlaki nad Samicą Kierską w Zielątkowie.

W leśnej głuszy
Liczne możliwości spacerów w nad-

wodnej scenerii oferuje Wielkopolski 
Park Narodowy. Wybór jest spory: 
szlak brzegiem Jeziora Góreckiego z 
widokiem na Wyspę Zamkową, trasa 
od Studni Napoleona przez malownicze 
jezioro Kociołek po zarastające Jezioro 
Budzyńskie albo ornitologiczny spacer 
nad Trzcielińskie Bagno. Warto też od-
wiedzić Puszczę Notecką, wybierając 
ścieżkę wzdłuż strumienia Kończak.

Nie tylko jeziora i rzeki
Co łączy Tropicanę w Owińskach, 

Szachty na pograniczu Poznania i Lubo-
nia oraz mosińskie Glinianki? Wszystkie 
powstały jako wyrobiska żwiru lub gliny. 
Dziś są pięknie zagospodarowane, ze 
ścieżkami spacerowymi, wieżami wido-
kowymi i miejscami na piknik. Sztuczne 
pochodzenie ma też staw przy Łysym 
Młynie oraz staw z czterema wyspami 
przy Pałacu Jankowice. Dobrym miej-
scem na wspomniany wcześniej piknik 
będzie na pewno Źródełko Żarnowiec w 
dolinie Samicy. Nad wodą zlokalizowane 
są też grodziska – Ostrów Radzimski 
nad Wartą oraz pozostałości dwóch osad 
obronnych na Półwyspie Szyja w Bninie. 
Najciekawszą genezę mają zbiorniki w 
rezerwacie Meteoryt Morasko, które są 
wypełnionymi wodą pozostałościami po 
katastrofie kosmicznej.

Piotr Basiński
Poznańska Lokalna  

Organizacja Turystyczna

Do rejestru zabytków na terenie Gmi-
ny Dopiewo wpisane są trzy kościoły - 
w Konarzewie, Skórzewie i Zakrzewie. 
Co roku Gmina ma możliwość wsparcia 
prac konserwacyjnych przy obiektach 
zabytkowych wpisanych do rejestru, 
obejmujących nakłady konieczne na wy-
konanie tych prac lub robót budowlanych 
zgodnych z wykazem wymienionym w 
art. 77 ustawy o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami. 

Możliwość taką daje przyjęta w 
dniu 23 listopada 2015 r. Uchwała Nr 
XIII/180/2015 Rady Gminy Dopiewo, 
która precyzuje, że właściciel zabytku 
może ubiegać się o dotację w wysokości 
do 50% nakładów koniecznych na wy-
konanie prac konserwatorskich, restau-

Wspieramy renowację zabytkowych kościołów
ratorskich lub robót 
budowlanych przy 
zabytku. 

W ubiegłym roku 
z dotacji skorzystały: 
parafia rzymskokato-
licka pw. św. Marcina 
i św. Piotra w Oko-
wach w Konarzewie 
oraz parafia rzym-
skokatolicka pw. 
św. Marcina i św. 
Wincentego M. w 
Skórzewie. 

Kościół w Kona-
rzewie zyskał nowe 
drzwi wejściowe do 
bocznej kruchty, wraz 
z okuciami i klamką. Zmodernizowano 
także posadzki w kruchcie bocznej oraz 
głównej kościoła: zlikwidowane zostały 
metalowe wycieraczki, skuto betonowe 
stopnie, na posadzce ułożony został 
kamień naturalny. Na ten cel parafia 
otrzymała dotację w wysokości 50.000 
zł, a całość remontu wyniosła 116.727 zł. 

Przeprowadzenie prac poprawiło estetykę 
wejścia do zabytkowego kościoła, ale tak-
że ułatwiło dostępność świątyni dla osób  
w podeszłym wieku poprzez zmniejszenie 
liczby stopni w kruchcie bocznej. 

W kościele parafialnym w Skórzewie 
dokonano remontu dachów na czerech 
przybudówkach. Prace wymagały demon-
tażu starej, zniszczonej dachówki, położe-
nia łat i kontr-łat, odeskowania, położenia 
papy, dachówki karpiówki i gąsiorów, 
montażu systemu odprowadzenia wody 
opadowej, wykonania opierzenia z blachy 
oraz utylizacji materiałów z rozbiórki. 
Wcześniej dachy przeciekały, powodując 
zniszczenia tynku oraz zawilgocenia na 
zewnątrz i wewnątrz budynku. Na ten 
cel parafia otrzymała z dotacji Gminy 
także kwotę 50.000 zł. Całkowity koszt 
remontu wyniósł 161.013,15 zł. 

W 2020 r. Gmina Dopiewo podpi-

Konarzewo-nowe drzwi 
do kruchy bocznej

Konarzewo-nowe drzwi 
do kruchy bocznej

Skórzewo- wyremontowany dach 
na bocznych przybudówkach
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Krzyż choleryczny (pośrodku) w Babkowicach, pow. gostyński – źródło: Internet

z d. Majchrzak, żona Antoniego, lat 
48, zmarła: Dąbrowa 7.091852 r., 

-  Walenty Tomkowiak, lat 48, mąż 
Małgorzaty Pięta, zmarł: Palędzie 
24.09.1852 r.,

-  Katarzyna Urban, lat 3, córka Micha-
ła i Katarzyny Koniecznej, zmarła: 
Zakrzewo 9.10.1852 r.,

-  Michał Urban, lat 30, mąż Kata-
rzyny Koniecznej, zmarł: Zakrzewo 
11.10.1852 r.,

-  Stefan Urbaniak, lat 2, syn Laurentego 
i Agaty Mięczała, zmarł: Dąbrowa 
12.09.1852 r.,

-  Marceli Urbański, lat 50, mąż Ma-
rianny Szafrańskiej, zmarł: Dąbrowa 
26.08.1852 r.,

-  Filip Jakub Wlaźlak, lat 40, wdowiec, 
zmarł: Skórzewo 22.09.1852 r.,

-  Marianna Wlaźlak z domu Jezierska, 
lat 27, żona Jakuba, zmarła: Skórzewo 
15.09.1852 r.,

-  Jan Woszak, mąż Łucji Przybylskiej, 
lat 30, zmarł: Dąbrowa 12.09.1852 
r.,

-  Dorota Wyrzyngowa, wdowa, lat 37, 
zmarła: Dąbrówka 1.10.1852 r.,

-  Zofia Zgrabka z d. Paupa, lat 40, żona 
Stefana, zmarła: Ławica 21.09.1852 
r.,

-  Antoni Zwierzyński, wdowiec, lat 
50, zmarł: Skórzewo 25.09.1852 r., 

-  Katarzyna Żmudzińska, żona Józe-
fa Lora, lat 50, zmarła: w Palędziu 
24.08.1852 r.,

-  Antoni Żydkowiak, lat 20, zmarł: 
Dąbrówka 8.10.1852 r.

dr Piotr Dziembowski
fot. Archiwum P. Dziembowskiego

Krzyż choleryczny (pośrodku)  
w Babkowicach, pow.  

gostyński – źródło: Internet

Skórzewo-odnowione przypory

sała umowę z parafią w Konarzewie na 
konserwację rzeźby „Ukrzyżowany”. 
Konserwacja zakłada rekonstrukcję 
brakujących elementów Krucyfiksu, wy-
mianę zniszczonego i wtórnego krzyża 
na nowy, wykonanie złoceń w technice 
zgodnej z techniką oryginału. Przepro-
wadzenie powyższych prac zabezpieczy 
zabytkową materię około 200-letniego 
Krucyfiksu. Kwota renowacji zabytku 
wynosi 3.616,20 zł, z czego 1.771,94 zł 
pokryje Gmina. W kościele w Skórze-
wie wykonano drugi etap renowacji 
zewnętrznej bryły świątyni – remontu 
skośnych zwieńczeń przypór i ich ścian 

pionowych. Remont ten był konieczny 
ze względu na liczne uszkodzenia cegły 
klinkierowej, która wymagała oczyszcze-
nia lub uzupełnienia oraz erozję łączeń 
cegieł w częściach pionowych przypór. 
Stan ten zagrażał bezpieczeństwu wier-
nych udających się na nabożeństwa. Na 
realizację tego zadania potrzebne było 
104.230,97 zł, z czego 50.000 zł pochodzi 
z dotacji Gminy Dopiewo.

Agnieszka Marczyńska
Referat Planowania Przestrzen-

nego i Ochrony Środowiska

W bieżącym numerze „Czasu Dopie-
wa” zamieszczamy dalszą część listy osób 
zmarłych na epidemię cholery w parafii 
Skórzewo w 1852 r. Warto zaznaczyć, że 
w odszukanych zapisach brak informacji 
o miejscu dokonywania pochówków tj. 
osobnego cmentarza dla osób zmarłych 
na zarazę.  Sugerowałoby to, że osoby 
te były pochowane na zwykłym cmen-
tarzu, co najwyżej na jego specjalnie 
wydzielonej części. 

Miejsca pochówków osób zmarłych na 
zarazę (cholerę) były specjalnie oznacza-
ne przez tzw. krzyż choleryczny / krzyż 
morowy zwany karawaką. Jego nazwa 
pochodzi od miasta Caravaca w Hisz-
panii. Składa się on z pionowego pnia i 
dwóch poprzeczek. Niekiedy może być on 
mylony z krzyżem cerkiewnym (prawo-
sławnym). W XVI w. zaczęto przywozić 
do Polski relikwiarze w kształcie małych 
dwuramiennych krzyżyków. Karawaki 
były również w formie medalików do 
noszenia. Drukowano także naklejki na 
drzwi oraz zbiory specjalnych modlitw, 
które także nazywano karawakami.

Ciąg dalszy wykazu osób zmarłych 
na cholerę w parafii Skórzewo w 1852 r.:
-  Agnieszka Olejniczak, żona Bartło-

mieja Kasprzaka, lat 40, zmarła: 

Epidemia cholery w Parafii Skórzewo w 1852 r.  
- część 2

Dąbrowa 9.09.1852 r.,
-  Maciej Pajchrowski, lat 50, mąż Tekli, 

zmarł: Dąbrówka 22.09.1852 r.,
-  Jan Pięta, lat 22, syn Jana, zmarł: 

Palędzie 24.09.1852 r.,
-  Katarzyna Pięta z d. Czyżyk , lat 28, 

żona Walentego, zmarła: Palędzie 
27.09.1852 r.,

-  Katarzyna Płotkowiak, wdowa, lat 
50, zmarła: Ławica 14.09.1852 r.,

-  Michał Rybarczyk, 6 tygodni, syn 
Marcina i Marianny Filipiak, zmarł: 
Ławica 14.09.1852 r.,

-  Brygida Stabilska, wdowa, lat 52, 
zmarła: Dąbrówka 14.10.1852 roku,

-  Jan Stachowiak. Lat 10, syn Michała 
i Marianny Cerbińskiej, zmarł: Skó-
rzewo 30.09.1852 r.,

-  Michał Szary, lat 17, syn Macieja i 
Marianny Płotkowiak, zmarł: Ławica 
23.09.1852 r.,

-  Stanisław Szopa, lat 60, mąż Ju-
lianny Jaśkowiak, zmarł: Palędzie 
18.09.1852 r.,

-  Wojciech Szymczak, lat 15, zmarł 
Dąbrowa 6.09.1852 r.,

-  Rozalia Świadłowska [Światłowski] 
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Czas letni to czas upałów, nagłych 
burz i zmian temperatur. Czas kiedy 
tracimy apetyt na potrawy ciężkie, 
tłuste i gorące. Podczas upałów bar-
dzo ważne jest zachowanie równowa-
gi w odżywianiu i piciu. Nawadnianie 
organizmu jest bardzo istotne, ale nie 
zapominajmy o produktach bogatych w 
substancje odżywcze, a szczególnie w 
mikro i makroelementy. W gorące dni 
jemy dużo mniej, tym samym dostarcza-
my do organizmu zdecydowanie mniej 
substancji odżywczych. W czasie upałów 
najlepiej sięgać po wodę, która zawiera 
wysokie stężenie składników mineral-
nych, zwłaszcza takich jak magnez i wapń.  
A poza wodą? Nie zapominajmy o innych 
produktach, sięgajmy m.in. po owoce i 
warzywa,  produkty pełnoziarniste, które 
uzupełnią potas, sód, wapń, magnez, ale 
także błonnik, fosfor, mangan i żelazo. 
Substancje te wpływają na prawidłowe 
funkcjonowanie organizmu, niektóre z 
nich pomagają zapobiec odwodnieniu.

Dobrą propozycją żeby zmienić nasze 
codzienne menu jest spożywania dużej 
ilości serów. Stojąc przed ladą serów w 
sklepie dostajemy „oczopląsu serowego”! 
Biały czy żółty?

Pleśniowy czy topiony? Z każdego 
gatunku mamy do wyboru kilka rodzajów 
i bardzo często sięgamy po coś, co wcale 
nam później nie smakuje. 

Podaję dzisiaj przepisy na ser twaro-
gowy, który w wiejskiej tradycji zawsze 
był obecny w domu. Ktoś powie: owszem, 

Serki i deserki...

ale w gospodarstwie lub w sąsiedztwie 
naszych domów łatwiej było o krowy i 
kwaśne mleko itp. A teraz tych swojskich 
dobroci nie uświadczysz. Aczkolwiek na 
terenie naszej gminy są jeszcze gospoda-
rze którzy sprzedają mleko i wyrabiają 
własne sery. Mam przepisy, które sprawią, 
że sami sobie zrobicie smaczne sery z 
kupionych komponentów białkowych. 

Na upalne dni pozostają nam desery. 
Lody, oczywiście najlepsze będą sorbe-
towe i to te, które sami zrobimy na bazie 
świeżych owoców i kostek lodu. Koktajle 
z owoców, pucharki z galaretką, kisiele 
owocowe lub budyń mrożony z polewą 
czekoladową. Możemy też pokusić się o 
zrobienie szybkiego ciasta bez pieczenia, 
najlepszy sernik na zimno.

Ser Labneh 
Pochodzi z Grecji. 
Składniki:
- 800g jogurtu greckiego,
- 1 płaska łyżeczka soli,
- 5 pomidorów suszonych z oliwy, 
- 1 łyżeczka czarnuszki.

Przygotowanie:
- miseczkę, łyżkę oraz sitko sparz wrząt-

kiem, aby pozbyć się bakterii,
- jogurt przelej do miseczki i wymieszaj 

z solą i dodaj pokrojone w kosteczkę 
suszone 

  pomidory. Sitko wyłóż dwukrotnie 
złożoną gazą i przelej cały jogurt,

- końce gazy połącz ze sobą i zwiąż gumką 
recepturką tak żeby utworzyła się 
kształtna kulka 

   sera. Sitko przekładamy do miseczki i 
całość wstawiamy do lodówki,

- po 12-24 godzinach powinna odciek-
nąć przynajmniej szklanka serwatki 
i otrzymujemy kremowy ser do sma-
rowania, po 2-3 dniach miękki ser, 
który można kroić,

- po odwinięciu z gazy ser posypujemy 
czarnuszką, możemy dodać swoje 
ulubione zioła i polać oliwą ze słoika 
z suszonych pomidorów. Ser jest bar-
dzo dobry z owocami   sezonowymi: 
truskawki, borówki, maliny! To już 
kwestia smaku i naszej wyobraźni. 
  Dzieci go bardzo lubią!

Domowy twaróg 
Pochodzi z kuchni domowej.
Składniki:
- 800g jogurtu greckiego, 
- 800g kwaśnego mleka,
- 1 litr mleka 3,2%.

Przygotowanie:
- jogurty i kwaśne mleko wlewamy do 

dużego garnka i zalewamy gotującym 
mlekiem.

  Delikatnie mieszamy i pozostawiamy 
na 1 godz. aż wytrąci się serwatka.

- gdy twaróg i serwatka będą mocno 
widoczne i ostudzone to przelewamy 
na sitko lub  

  durszlak, które są wyłożone gazą lub 
lnianym ręcznikiem.

- następnie odciskamy go dłońmi z 
nadmiaru serwatki i gazę zawija-
my recepturką. Kładziemy  na tacę i 
przyciskamy deseczką. Na nią starym 
zwyczajem kładziemy kamień żeby 
obciążyć  (może być słoik z wodą) 
na minimum 6 godzin (można na 
całą noc). Po tym czasie twaróg  jest 
gotowy do spożycia. Wystarczy od-
winąć go ze ściereczki i ze smakiem 
zajadać.

Lody malinowe

Domowymi lodami o naturalnym 
smaku będą się zajadać i dzieci i doro-
śli. Jeśli chcesz, zamiast cukru, możesz 
dodać do nich miód . Aby przyspieszyć 
przygotowanie lodów, schłódź lub zmróź 
owoce, z których będą robione.

 
Składniki:

- 500g malin, 
- maślanka lub jogurt,
- cukier do smaku.

Przygotowanie:
- maliny zmiksuj i posłódź do smaku. 

Mus możesz przetrzeć przez sito, aby 
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pozbyć się pestek,
- odlej połowę, a do reszty dodaj ma-

ślankę (około 1/2 szklanki), 
- foremki do lodów napełniamy najpierw 

częścią musu, zamrażamy go i kiedy 
stwardnieje, wlewamy część z ma-
ślanką, zamrażamy, najlepiej przez 
całą noc. Możemy użyć silikonowych 
foremek do lodów lub pudełko pla-
stikowe do zamrażania z   atestem 
spożywczym.

Deser bezowo owocowy

Składniki:
- 400g słodkiej śmietany 30- 36%,
- 60-100g bez (pudełko),
- ok. 300g jeżyn (lub malin, kiwi, 

winogrona, truskawek, porzeczek, wi-
śni, borówek).

Przygotowanie:
- owoce umyć i osuszyć. Pokroić na ka-

wałki. (drobne owoce pozostawić w 
całości),

- bezy pokruszyć na grube kawałki,

- śmietanę ubić na sztywno,
- połowę owoców rozłożyć do szklanek lub 

pucharków. Na nie wyłożyć połowę 
bitej śmietany i połowę pokruszo-
nych bez. Następnie wyłożyć resz-
tę owoców, resztę bitej  śmietany i 
bezy. Podawać najlepiej od razu po 
przygotowaniu.

Życzę smacznego!

Barbara Barbalena Plewińska,
Sołtys Dąbrówki

Fot. Arch. B. Plewińskiej

W tę pachnącą noc
Noc była ciepła, lipcowa, 
księżyc biel blaskiem posrebrzył. 
Szczęśliwie sen się zbuntował, 
w poduszkę nie chciał zapędzić. 
 
Jaśmin otulił zapachem, 
kołysał wonią soczystą. 
Wietrzyk rozhulał kwiat tańcem, 
płatki bujały się z liśćmi. 
 
Objął ciut drżącym ramieniem, 
zerwał gałązkę pachnącą. 
Zostań małżonką Ty moją, 
klęcząc, nałożył obrączkę. 
 
Zaniemówiła dziewczyna, 
spełniają się jej marzenia. 
Odtąd już tylko w jaśminie 
budzić się będą wspomnienia. 

Aldona Latosik 
3 VI 2014

Jaśminowy narkotyk
Zapachu płatków 
w dłonie nie uchwycę. 
Coś wewnątrz drży, 
gdy woń 
zewsząd otula. 
 
Choć wokół ciepło 
śnieżki z krzewu lecą, 
wśród których 
kręcąc piruety, 
usypiam. 

Aldona Latosik 
15 IV 2012

Ulotność
Ten obsypany 
kwiatem krzew, 
uwił w moim sercu 
niemiłe, lecz pachnące 
jaśminem wspomnienia. 

Wersy pachnące latem
 
Ulotniłeś się jak zapach 
przekwitających kwiatów. 
 
Kiedy czas osuszy łzy, 
wzlecę jak wówczas 
na skrzydłach rozkoszy, 
niczym upojny zapach krzewu 
ubranego w białą sukienkę. 

Aldona Latosik 
21 VI 2020

W jaśminowych  
muślinach
Spragniona twojej urody, 
jak ptaszek wody, 
szłam uszczknąć 
choćby odrobinę twojego zapachu. 
 
A ty ukryty 
między sąsiadującymi krzewami, 
rozsiewałeś 
niesamowitą świeżość. 
 
Świeżość 
panny młodej, 
pławiącej się w woni 
ślubnych muślinów. 

Aldona Latosik 
23 VI 2020

Niebawem

Jeszcze chwila,
a rozpromienieją słoneczniki,
kolbom kukurydz,
grzebień wiatru 
rozczesze warkocze.

Wyzłocone łany
znikną w paszczach 
warczących maszyn.

Nastroszone rżyska
ustąpią miejsca
kolejnej harówce.

Jak za dotknięciem
czarodziejskiej różdżki,
zmienią się widokówki
ukrytych 
pod powiekami powidoków.

Aldona Latosik
5 VII 2016

W osamotnieniu 

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

Powrót rykoszetem
nie nabija guza, 
jednak cierpkością 
ból przerzuca
z komory do komory.

Czy warto wdeptywać w ziemię?

Aldona Latosik
29 VI 2015

Artysta z górnej półki

Rudzielec zaprzyjaźniony z pędzlem
rozkochał się w promykach.

Inspirację znalazł,
pośród żółtych połaci.

Słoneczniki z podpisem
Van Gogh,
kilkoma pociągnięciami pędzla
wstawił do wazonu.

Aldona Latosik 
27 VII 2014

W żółtych szeregach
 
Wystawiają się do promieni, 
niechętnie czekając 
kontaktu z warkotem. 
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Wymięte do skrajności 
puszczają soki 
jak po przeżyciach 
ukraińskich pieszczot. 
 
Ofiary poległego piękna 
rzuca się hałdy. 
Przerobione na kiszonki,
pomagają przetrwać zimę.

 
Aldona Latosik 

15 VII 2014

Z weną tak bywa

Siedząc 
na chwiejnym siedzisku,
zaczynam bujać.

Czy z głową w chmurach?

Sprawdzę,
kiedy kosz zapełni się
gradem papierowych bohomazów.

Aldona Latosik
30 VI 2020

Przyjdźże lato w słońce 
bogate

(wiersz dla dzieci)
 
Front ciepły z zimnym, na siebie 
wpadły, 
tymże sprawiły wielkie opady. 
Zygzaki gromów, tną niebo w pół, 
turlanie beczek-to tam, to tu. 
 
Huki, jak z armat, wiatr kładzie 
drzewa, 
fruwają liście, ściany ulewy. 
Zmrożone kulki gradem się zwą, 
ścielą w ogrodzie kwiecisty klomb. 
 
Chociaż to lipiec, bielą się mieni. 
Szkliste pociski szkód robią wiele. 
Celują w kwiaty, jak bombardierzy, 
spadają płatki, łodyżki leżą. 
 
Czas na słoneczne, prawdziwe lato, 
chłodom mówimy stanowcze – veto. 
Latu potrzeba ciepłych promieni, 
żeby się ogród w tęczowy zmienił. 

Aldona Latosik 
3 VI 2013

Kontakt z autorką  
aldona51@poczta.fm

Zapraszam Was tradycyjnie na przy-
godę z książką. Przedstawiam trzy kolejne 
biblioteczne nowości.

Dla dorosłych:
Maryla z Zielonego Wzgórza, 

Sarah McCoy

Niezwykła, płynąca prosto z serca 
powieść dla miłośniczek serii Ania z 
Zielonego Wzgórza oraz mistrzow-
skiego pióra Sarah McCoy. Kreśli 
obraz codziennego życia mieszkań-
ców Wyspy Świętego Edwarda w 
okresie, zanim przybyła tam Ania. 
Każdy z nas na pewno pamięta Anię 
z Zielonego Wzgórza i jej przygody od 
momentu, kiedy w roku 1876 przybyła 
na farmę rodzeństwa Maryli i Mateusza 
Cuthbertów. Niejednemu z Was, dro-
dzy Czytelnicy, przemknęły przez myśl 
pytania, dlaczego właściwie Maryla i 
jej brat pozostali samotni do końca ży-
cia? Co zaważyło na podjęciu takiej, a 
nie innej decyzji? Czy spowodował to 
splot niesprzyjających okoliczności, 
czy ich własne wybory? Dlaczego jako 
starsi ludzie wciąż mieszkali razem i 
wspólnie prowadzili gospodarstwo? 
“Pozycja obowiązkowa dla mi-
łośniczej Ani z Zielonego Wzgó-
rza oraz powieści historycznych.” 
?POPSUGAR, Best New Books of Fall 
2018.

Dla młodzieży
Zosia z ulicy Kociej Dolce vita, 

Agnieszka Tyszka
Cześć, jak się macie? Przyznam się, 

że ja nie najlepiej. Gdzieś na horyzoncie 
majaczy koniec wakacji, ale w prakty-
ce – ta upragniona chwila oddala się z 
każdym dniem! Nie. Nie jestem chora! I 
wcale nie narzekam na wakacje. Każdy 
człowiek je lubi. Jednak najwyraźniej 

Nowości w naszej Bibliotece

zabrakło mi zapału i apetytu na przygo-
dę – dokładnie tak ujęła to mama – gdy 
zupełnie znienacka gruchnęła wiado-
mość o planowanym wyjeździe… „Zosia 
z ulicy Kociej” to przezabawna seria o 
perypetiach rezolutnej Zosi i jej zwa-
riowanej rodzinki. W dwunastej części 
między innymi: podróż z DŻIPILINĄ, 
KIAMPEROWY SIENNIK POKŁADO-
WY, KUWETA ITALIANA i przyjęcie u 
cyrkowców. Jednego możecie być pew-
ni – z mieszkańcami Kociej 5 nikt się 
nigdy nie nudzi!

Dla dzieci
Wspaniała mądrość mrówek, 

Philip Bunting

Czego możemy się nauczyć od mrówek? 
Najmniejsze stworzenia mogą nam udzie-
lić odpowiedzi na największe pytania. 
Trzeba tylko umieć je dostrzec. Przekonaj 
się, jak wielu mądrych rzeczy możemy 
nauczyć się od maleńkich mrówek. 
Philip Bunting jest autorem przezabawnej 
biografii ludzkości Jak się tu znaleźliśmy? 
Nie jest myrmekologiem ani entomolo-
giem, ale wierzy, że odpowiedzi na wiele 
pytań, które stawia przed nami życie, 
można znaleźć we własnym ogródku.

Nina Kruczek, Bibliotekarka 
Gminna Biblioteka Publiczna i 
Centrum Kultury w Dopiewie
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Rozmowa z Tadeuszem Raburskim, 
nowym Prezesem Stowarzyszenia  Chór 
Gminy Dopiewo „Bel Canto”, który za-
stąpił Jana Adama Wasielewskiego.

Jak został Pan prezesem?
- Na walnym zebraniu członków 

Stowarzyszenia, które odbyło się w 
końcu lutego wybraliśmy nowy zarząd. 
Zostałem jego prezesem.

Jakie ma Pan doświadczenie 
w zarządzaniu?

- Prowadziłem przez 5 lat, między 
2007 a 2012 rokiem, Bukowskie Sto-
warzyszenie na Rzecz Współpracy Za-

Połączeni śpiewem
granicznej. Organizowaliśmy wymiany 
w ramach współpracy samorządów: 
harcerzy, strażaków, młodzieży szkol-
nej, przedsiębiorców i rodzin, członków 
chóru „Amici Canti”.

Śpiewał Pan w tym chórze?
- Nie w tym chórze  nie śpiewałem.
W jaki sposób wstąpił Pan w 

szeregi Chóru Gminy Dopiewo 
„Bel Canto”?

- Chór „Bel Canto” miał  koncert w 
Niepruszewie, gdzie mieszkam. Uświet-
nili spotkanie noworoczne w 2015 r. Ów-
czesny prezes Jan Adam Wasielewski 
i dyrygentka – Elżbieta Węgielewska 
namawiali mnie do przystąpienia, z po-
zytywnym skutkiem, chociaż od razu 
nie powiedziałem „tak”. 

Jak długo się Pan zastanawiał?
- Niecałe 2 lata. Szeregi „Bel Canto” 

zasiliłem razem z żoną. Nagle mieliśmy 
więcej czasu, gdy córka i wnuki się od 
nas wyprowadzili. Był to 2017 rok.  
Śpiewam basem, żona śpiewa w altach.

Macie Państwo jakieś tradycje 
śpiewacze w rodzinie?

- Moja mama śpiewała do 90 roku 
życia w chórze, w Czempiniu, teraz śpie-
wa w nim moja siostra.

Czyli zaczęliście śpiewać z po-
wodu nadmiaru wolnego czasu …

- Najpierw jeździłem z żoną do Po-
znania na zajęcia z języka angielskie-
go w ramach Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku. Dojazdy były jednak uciążliwe, 
postanowiliśmy więc poszukać czegoś 
bliżej. Znaleźliśmy swoje miejsce w „Bel 
Canto”. Aktywni seniorzy są zadowoleni 
z życia, rozwijają się i sprawiają mniej 
problemów rodzinie i gminie. 

Jak zostaje się chórzystą?
- O tym, czy posiada się głos i słuch 

decydują przesłuchania i próby. Odbyły 
się one po wakacjach 2017 r. Bardzo 
szybko zostaliśmy włączeni do zespołu 
I tak to się zaczęło.

 Czy wiedział Pan wcześniej, 
przed przesłuchaniami, że śpiewa 
Pan basem?

- Dyrygentka widziała, a raczej 
słyszała mnie w tenorach, ale ja  lepiej 
czułem się w basach.

Czy zanim trafił Pan do chóru, 
lubił Pan śpiewać?

- Śpiewałem wcześniej na studiach,  
z gitarą i akordeonem. Potem śpiewałem 
w Klubie Oficerów Rezerwy w Buku. 
Współpracuję z nimi od 1984 r. Byłem 
nawet skarbnikiem. Klub głównie strze-
la na strzelnicy w Buku, ale podczas 
uroczystości wypada coś zaśpiewać.  
Śpiewanie u nich to jednak działalność 
raczej poboczna. 

Kiedy chór ma próby?
- Spotykamy się 2x w tygodniu w 

Domu Strażaka w Dopiewie, we wtorki i 
czwartki, od godz. 18.30 do godz. 20.30.

Z ilu chórzystów składa się 
„Bel Canto”?

- Jest nas obecnie 24: 17 Pań i 7 
Panów. Wśród Panów mamy 3 basy 
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i 4 tenory. Wśród Pań - 9 altów i 8 so-
pranów.

Czy jest  Was wystarczająco 
dużo? Czy jakiś głosów brakuje?

- Minimum do śpiewania to 17 osób, 
a im więcej, tym lepiej. Nieraz ktoś wy-
padnie, zachoruje. 

Czy chór jest otwarty na no-
wych członków?

- Jak najbardziej. Wszystkich zapra-
szamy. Gwarantujemy dobrą atmosferę, 
śpiew, wyjazdy na koncerty, warsztaty, 
festiwale krajowe i zagraniczne.

Ile koncertów dajecie rocznie?
- Około 50 koncertów rocznie. Przez 

16 lat chór dorobił się szerokiego reper-
tuaru. Jest co śpiewać.

Dlaczego został Pan prezesem 
Chóru „Bel Canto”?

- Dotychczasowy prezes – Jan 
Adam Wasielewski złożył rezygnację, 
czym nas zaskoczył. Stwierdził, że 
zmęczył się prowadzeniem naszego 
Stowarzyszenia i chciałby odpocząć. 
Namawiałem go, żeby prowadził  je 
dalej, ale podtrzymał swoją decyzję. 

Zarząd postanowił nadać pierwszemu 
i długoletniemu prezesowi Chóru „Bel 
Canto” godność Prezesa Honorowego. 
Dzięki temu jest m.in. uprawniony do 
udziału w posiedzeniach Zarządu. 

Czy zmiany zaszły również w 
Zarządzie?

- Skład nowego Zarząd jest szerszy. 
Rozrósł się on z 4 osób do 6. Zależało 
nam, żeby rozłożyć zadania. Ja jestem 
w składzie Zarządu od walnego zebra-
nia w 2019. Prezesem jestem od końca 
lutego tego roku.

Czy Prezes Honorowy pozostał 
w Chórze „Bel Canto” i dalej bierze 
udział w próbach?

- Jak najbardziej, regularnie. Nie 
jesteśmy skonfliktowani. 

Co przesądziło o powierzeniu 
Panu funkcji Prezesa?

- Być może inni członkowie Zarządu 
wzięli pod uwagę moje doświadczenie 
- jestem Prezesem Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Niepruszewie.

Co w chórze ma do zrobienia 
Zarząd?

- Wyznacza podstawowe kierunki 
działania, wynikające  ze statutu Sto-
warzyszenia, planu rocznego i uchwał 
Walnego Zebrania. 

Jaki jest udział chórzystów w 
finansowaniu działalności Stowa-
rzyszenia?

- Składki roczne wynoszą  120 zł na 
osobę. Poza tym członkowie wnoszą tzw. 
udział własny, który wynosi 240 zł na 
osobę. Otrzymujemy także dotację od 
Gminy Dopiewo.

Czyli śpiewanie nie jest tanie?
- Paniom szyjemy stroje, a panowie 

muszą sobie kupić garnitury.
Jakie zmiany w działalności 

Stowarzyszenia przewiduje Pan 
jako nowy Prezes?

- Rewolucje nie są dobre. Będzie-
my kontynuować wszystko, co dobre. 
Musimy prowadzić działania z insty-
tucjami gminnymi, obsługując m.in. 
uroczystości, wydarzenia. 

Jak chciałby Pan dotrzeć z 
informacją o Chórze „Bel Canto” 
do mieszkańców i zachęcić ich do 
rozpoczęcia swojej przygody ze 
śpiewem?

- Śpiew w chórze to atrakcyjny spo-
sób spędzania czasu. Siedząc w domu 
szybko się starzejemy. Tu się rozwija-
my. Śpiew jest jak eliksir młodości. Jest 
lekarstwem na stres. Ogłosimy nabór 
poprzez sołectwa- zamierzamy rozwie-
sić informacje na tablicach. Chętnych 
zachęcamy także do kontaktu podczas 
prób – terminy podałem wcześniej.

Jaki ma Pan pomysł żeby przy-
ciągnąć i utrzymać w chórze ludzi 
młodych? W podobnym chórze w 
Niemczech widziałem wielu mło-
dych.

- Z młodzieżą jest bardzo ciężko, bo 
trzeba poświęcić czas. Młodzi są zaanga-
żowani w pracę zawodową. Amatorski 
ruch oparty jest głównie na seniorach. 
Niemcy są na innym etapie. Mają więcej 
czasu, nie muszą tyle pracować i mają 
więcej czasu, no i mają tradycje. U nas 
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trochę w ostatnich latach się to zmieniło, 
ale trudno u nas o szerszą mobilizację 
„młodzieży”.

Co „Bel Canto” ma w planie w 
tym roku?

- Będziemy starali się zrealizować 
zaplanowane koncerty. Na przełomie 
listopada i grudnia chcemy wybrać się 
na Międzynarodowy Festiwal Chórów 
w Budapeszcie. Kiedyś już „Bel Can-
to” śpiewało na Węgrzech. Odbędą się 
także warsztaty chóralne z udziałem 
prowadzących z Uniwersytetu Muzycz-

nego. Przyszły rok to z kolei rewizyta 
w Bretanii – mamy stałe kontakty z 
francuskim Chórem Ziemii Cogles. W 
2019 gościliśmy 30-osobową delegację 
tej formacji. Kwaterowaliśmy z żoną 
6-osobową grupę chórzystów z Maen 
Roch, w tym prezesa chóru. Kontakty 
obu chórów trwają odkąd istniejemy. 

Co daje Panu śpiewanie?
- Przyjemność, odstresowanie, ode-

rwanie od codzienności. Przyjemność 
bycia w grupie.

Czy ma Pan ulubiony reper-
tuar?

- Lubię kolędy, pieśni tradycyjne i 
patriotyczne.

 To że śpiewa Pan w Chórze „Bel 
Canto” z żoną - to plus, czy minus?

- To duży plus. Robimy to wspólnie. 
Dzielimy zainteresowania i jesteśmy 
razem.

Rozmawiał: Adam Mendrala
Fot. AM, Archiwum Chóru Bel Canto

Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi  
Zdrowe i Aktywne Lato zainicjowane 
przez Fundację Promocji Kultury i Sztu-
ki SolArte. W ramach projektu w lipcu 
i sierpniu organizatorzy  zaplanowali 
darmowe aktywności  dla dzieci i do-
rosłych, w tym zajęcia taneczne, fitness, 
warsztaty kulinarne, zajęcia bębniarskie, 

Zdrowo i Aktywnie - przez całe lato

karate, animacje dla dzieci i wiele innych. 
Wszystkie wydarzenia odbywają się na 
powietrzu, na dziedzińcu El pueblo w 
Dąbrówce.

- Projekt cieszy się od pierwszych 
dni dużym zainteresowaniem społecz-
ności lokalnej. To oznacza, że mieszkań-
cy gminy Dopiewo  po długim okresie 
kwarantanny potrzebowali ruchu oraz 

integracji z innymi, mówi Monika Kru-
siewicz, prezes Fundacji. 

Projekt został dofinansowany ze 
środków publicznych Gminy Dopiewo.

Szczegóły: www.elpuebo.com.pl 

Fundacja SolArte  
Wojciech Kowalewski
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Twórz z nami „Czas Dopiewa”

Zapraszamy Państwa do współtworzenia czasopisma, teksty, zdjęcia, informacje o wydarzeniach, tematy 
którymi warto się zająć można przesyłać na adres: czas@dopiewo.pl

kultura / rekreacja

„Muzyczna Owocowa Plaża” to wspól-
ne przedsięwzięcie Orkiestry Dętej Gminy 
Dopiewo i Gminnego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Dopiewie, które zapraszają 
amatorów rekreacji nad wodą i muzyki 
na żywo na trzy wakacyjne koncerty na 
plaży w Zborowie nad Jeziorem Nie-
pruszewskim. 

Pierwszy towarzyszył 4 lipca in-
auguracji sezonu kąpielowego, nieco 
przesuniętej w czasie przez koronawi-
rusa. Na kolejne koncerty organizatorzy 
zapraszają w sierpniu - w  niedziele: 9 i 
16 sierpnia, w godz. 14.00 – 17.00. Obok 
takich przebojów jak:  „Copacabana”, 
„Pretty Woman”, „Sway”, „Most na rzece 
Kwai”, „Żandarm z Saint Thrope” będzie 
można usłyszeć m.in. „Bananowy Song”, 
przygotowany specjalnie na potrzeby 
tego projektu.

–  Pomysł „Muzyczna Owocowa 
Plaża” pojawił się spontanicznie. Bar-
dzo spodobało nam się muzykowanie w 
tym miejscu 1 czerwca z okazji „Dnia 
Dziecka”, w ramach akcji „Kultura OK!”, 
mającej na celu zwrócenie uwagi na 
potrzebę „koncertowego odmrożenia”. 
Postanowiliśmy, że będzie ciąg dalszy, 
bo warto wykorzystywać klimat tego 
miejsca. Naszymi koncertami chcemy 
umilić czas tym, którzy wybiorą się 
nad wodę. Pierwszy występ mamy za 
sobą, ale przed nami kolejne, na które 
serdecznie zapraszamy. W programie 
mamy popularne utwory, których dobrze 
się słucha w takich okolicznościach – 
mówi Krzysztof Zaremba, kapelmistrz 
orkiestry. 

– Owocowa Plaża w Zborowie 
od kilku lat się zmienia. To niezwy-
kłe, tętniące życiem miejsce, którego 
znakiem rozpoznawczym są wielkie 

Muzyczna Owocowa Plaża 
użytkowe rzeźby w kształcie owoców. 
Można na nich przysiąść, by odpocząć 
lub coś przekąsić. Można zrobić sobie 
przy nich selfie. Zazwyczaj staramy się 
urozmaicić plażowiczom czas wydarze-
niami sportowymi, takimi jak turnieje 
piłki plażowej czy warsztaty zumby, ale 
muzyczny repertuar orkiestry doskonale 
pasuje do  atmosfery wakacji, dlatego 
wzbogaciliśmy o nie tegoroczną ofer-
tę.  – dodaje Marcin Napierała, dyrektor 
GOSiR Dopiewo.

W tym roku na „Owocowej Plaży” 
w Zborowie przybyły lunety do obser-
wacji przyrody, dostosowane dla osób 
niepełnosprawnych oraz urządzenia 
małej architektury, na które gmina Do-
piewo pozyskała dofinansowanie. Nie 
brakuje tutaj miejsc do biesiadowania, 
uprawiania sportu, placu zabaw i ścież-
ki edukacyjnej – przybliżającej walory 

przyrody, ponieważ jezioro jest obszarem 
krajobrazu chronionego.

Adam Mendrala
Fot. Arch. Orkiestry Dę-

tej Gminy Dopiewo / GOSiR 
Dopiewo i UG Dopiewo
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Sezon na „Owocowej Plaży” w Zbo-
rowie rozpoczął się z początkiem lipca 
na dobre. Bezpieczeństwa kąpiących się 
osób pilnują codziennie w godzinach 
10:00-18:00 ratownicy Wielkopolskiego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.  

Aby spędzanie czasu na plaży było 
dla każdego przyjemniejsze, Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopie-
wie sukcesywnie inwestuje w poprawę 
komfortu gości. 

Nowością od tego sezonu są ławki i 
leżaki drewniane, lunety obserwacyjne, 
nowa forma brodziku dla dzieci, wkrót-

Sezon na Owocowej Plaży 

ce przy przystani pojawi się ławeczka 
edukacyjna i tablica multimedialna. 
Pojawiły się nowe kosze do segregacji 
śmieci. 

Część tych inwestycji współfinanso-
wana jest ze środków programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich pozyskanych przez 
Gminę Dopiewo. 

Dużym powodzeniem cieszy się pole 
biwakowe w Zborowie. Trudny czas 
epidemii covid-19 zwiększył turystykę 
regionalną w całym kraju i tym samym 
„Owocowa Plaża” w Zborowie cieszy się 
dużym powodzeniem. Pamiętać jednak 

należy, że cały czas obowiązują zasady 
przeciwdziałania rozprzestrzeniania 
się koronawirusa, również na polu bi-
wakowym i owocowej plaży. Zapra-
szamy do korzystania z dezynfekato-
rów rozstawionych na plaży, prosimy 
o zachowanie dystansu społecznego na 
plaży i podczas kąpieli. Nie zalecamy 
korzystania z placu zabaw, siłowni ze-
wnętrznej, rzeźb owocowych.  

GOSiR  Dopiewo

Monitoring terenów rekreacyjno-
-sportowych w Zborowie uruchomiono 
od 9 lipca. Kamery „patrolują” przystań 
wodną, pole biwakowe, strefę rekreacyj-
ną i plażę. Obraz z jednej z kamer, po-
kazujących plażę, można obejrzeć „na 
żywo” na stronie internetowej www.
plazazborowo.pl 

Owocowa Plaża online 
Kamery zamontowano przede wszyst-

kim dla poprawy bezpieczeństwa osób 
przebywających na plaży. Dodatkowo 
można sprawdzić aktualne warunki pa-
nujące na plaży, obejrzeć zachód słońca, 
flautę lub burzę nad jeziorem. Wkrótce 
na stronie internetowej dostępnych bę-
dzie więcej informacji na temat plaży. 

GOSiR Dopiewo
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W turnieju więło udział 10 zespołów: 
1. Progres Gorzów, 2. AP M.Murawskiego 
Zielona Góra, 3. Akademia Reissa Kalisz, 
4. LKS Ślesin, 5. Akademia Reissa Konin, 
6. Orlik Poznań, 7. Pelikan Niechanowo, 
8. Orły Płock, 9. Mieszko Gniezno, 10. 
Canarinhos Skórzewo.

W fazie grupowej zawodnicy ze Skó-
rzewa rozegrali 4 spotkania. Odnotowali 
2 zwycięstwa (z: Mieszko Gniezno - 3:1 
i Pelikan Niechanowo - 4:1), 1 remis (z 
Akademia Reissa Kalisz - 0:0) i 1 po-
rażkę (Orlik Poznań - 1:2). Z dorobkiem 
7 punktów w niedzielę przystąpili do 
rywalizacji w „grupie złotej”, walcząc 
o miejsca 1-5.

Drugi dzień rywalizacji, to niezwykle 
zacięte pojedynki. W pierwszej kolejności 
młodzi piłkarze ze Skórzewa zmierzyli się 
ze zwycięzcą grupy „B” - zespołem Orły 
Płock. Po zaciętym pojedynku i bram-
ce Radosława Koski mecz zakończył się 

zwycięstwem 1:0. Po 10 minutach odpo-
czynku, Canarinhos rozegrało kolejny 
mecz, tym razem z zespołem Akademii 
Reissa Kalisz. Ponownie mecz zakończył 

Zwycięstwo Canarinhos Skórzewo w SBG 
GNIEZNO CUP 2020

się skromnym zwycięstwem graczy ze 

Skórzewa - 1:0 po bramce Oskara Za-
krzewskiego. Trzeci mecz w drugim 
dniu turnieju to pojedynek z zespołem 
Progresu Gorzów. Pomimo sytuacji 

bramkowych z obu stron, mecz zakoń-
czył się bezbramkowym remisem (0:0). 
Kolejny, ostatni mecz rozegraliśmy po 30 
minutach przerwy - wcześniej zawodni-
cy Canarinhos rozegrali trzy mecze bez 
żadnej, dłuższej przerwy pomiędzy nimi. 
Tym razem zmierzyliśmy się z dobrze 
znanym nam zespołem Orlika Poznań. 
Mecz zakończył się zwycięstwem graczy 
ze Skórzewa 3:0, po bramkach: Patryka 
Szuby, Michała Mężyśkiego oraz Szymona 
Kosińskiego.

Ostatecznie, po zdobyciu 10 punktów, 
w 4 meczach, zawodnicy trenera Macieja 
Matouszka zwyciężyli w turnieju. Drugie 
miejsce przypadło Progresowi Gorzów, 
a na najniższym stopniu podium stanęli 
zawodnicy zespołu z Płocka.

Dziękujemy zawodnikom, za grę, 
zaangażowanie oraz serce do walki o 
każdą piłkę. Warto odnotować, że każdy 
z z nich brał odpowiedzialność za grę 
zespołu, dając z siebie 120%,. Bramki 
zdobyło aż 8 zawodników, natomiast 
nasz bramkarz Bartosz Żytkowiak w 
fazie finałowej ani razu nie wyciągał 
piłki z siatki, zachowując przez 4 mecze 
czyste konto!

Najlepszym zawodnikiem turnieju 
uznany został Patryk Schulz, który w 
sezonie 2020/21 reprezentować będzie 
barwy zespołu ze Skórzewa.

Zespół Canarinhos wystąpił w skła-
dzie:

Bartosz Żytkowiak, Aleksander Mro-
czyński, Bartosz Figiel, Wiktor Wesołow-
ski, Patryk Szuba, Radosław Koska, Oskar 
Zakrzewski, Mateusz Morkis, Szymon 
Kosiński, Wiktor Krzywosądzki, Patryk 
Schulz, Borys Smukała, Tymek Czapla, 
Michał Mielżyński.

Mariusz Matouszek
Fot. Archiwum Canarinhos Skórzewo
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Wychowanek Canarinhos – Wiktor 
Derda w dniach 24-25.06 przebywał w 
Zagłębiu Lubin na dwudniowych testach. 
Trenerzy z Lubina byli zadowoleni z jego 
postawy. Otrzymał zaproszenie na mecz 
kontrolny pod koniec lipca, po którym 
zapadnie decyzja o ewentualnym trans-
ferze do drużyny z Lubina. To dowód na 
to, że szkolenie w Klubie ze Skórzewa 

Zawodnik Canarinhos  
w Zagłębiu Lubin 

prowadzone jest na wysokim poziomie.
Inny zawodnik z rocznika 2006 

– Jakub Kendzia, od roku trenuje w 
Lechu Poznań i w przyszłym sezonie 
występować będzie w barwach Lecha 
na szczeblu centralnym.

Mariusz Matouszek 
Fot. Archiwum Canarinhos Skórzewo

Znów w grze
W ciągu dwóch miesięcy od powrotu 

do gry Brave Beavers zagrali 20 me-
czy na 2 ogólnopolskich turniejach i 3 
sparingach organizowanych na boisku 
„Sportowego Palędzia”. Zespół wrócił do 
stałych treningów 25 maja. Koronawi-
rus nie zmniejszył zapału. Głód gry po 
przerwie był zdecydowanie mocniejszy. 

Mistrzostwa Warszawy
Pierwszym sprawdzianem z dyskiem 

na boisku był udział w Mistrzostwach 
Warszawy, gdzie rywalizowało 10 dru-
żyn. Wśród nich jedyną drużyną spoza 
stolicy, która otrzymała zaproszenie, 
była Brave Beavers. Długi okres „postu” 
skutkował bardzo dobrym występem ze-
społu z Dopiewa. 4 mecze w ciągu dnia 

Bobry w dobrej formie

sport
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zakończyły się dużą przewagę Bobrów, 
które awansowały do finału imprezy, w 
którym zmierzyli się z doświadczonym 
zespołem RJP Warszawa. Bardzo zacię-
te spotkanie można obejrzeć na profilu 
zespołu na facebooku (facebook.pl/bra-
vebeavers). Ostatecznie warszawiacy nie 
oddali najwyższego miejsca na podium, 
kończąc finał wynikiem X-X zajmując 
2 miejsce zostając i otrzymując tytuł 

wicemistrza Warszawy.

Letni Ależ Talerz
Kolejny ogólnopolski turniej ultima-

te frisbee odbył się w Płocku. Występ 
Brave Beavers był bardzo dobry. Bez 
większych problemów zakończyły roz-
grywki grupowe na pierwszym miejscu 
w grupie. Drugiego dnia wzięli udział w 

ćwierćfinale, półfinale i finale, kończąc 
zmagania na drugim miejscu.

Sparingi
W związku z niewidocznym przeciw-

nikiem w tym roku wiele imprez się nie 
odbyło. Dopiewo w lipcu miały miejsce 
2 dni sparingowe z poznańskimi druży-
nami – Uwaga Pies i Czarna Kompania. 
Oba dni spędzone na boisku w Palędziu 
były bardzo dobrze przepracowanym cza-
sem. Skład Brave Beavers był okrojony, 
co nie przeszkodziło wygrać 6 meczy 
sparingowych. Kolejny sparing odbył się 
pod koniec lipca ze szczecińską drużyną 
967 i zakończył się wygraną „Bobrów”.

Dołącz do nas
Nie zwalniamy tempa, jeśli chcesz 

do nas dołączyć wpadaj na trening w 
każdy wtorek i czwartek, które odbywają 
się o godz. 18.00 na boisku „Sportowe 
Palędzie” na ul. Leśnej w Palędziu.

Michał Juskowiak
Fot. Agnieszka Skorupka,

Adrianna Kostecka,
Jakub Grzybek

Na trening wysłała mnie 
wychowawczyni

Rozmowa z Olgą Lisiecką, sty-
pendystką Gminy Dopiewo.

Dyscyplina: piłka ręczna
Klub: Bukowsko – Dopiewski 

KPR 

Jak zaczęła się Twoja przygoda 
z tym sportem ? Ile lat trenujesz?

- Gdy byłam w drugiej klasie podsta-
wówki moja wychowawczyni zapytała 
mnie, czy nie chciałabym spróbować 
piłki ręcznej. Postanowiłam przyjść na 
pierwszy trening. Trenuję dziewiąty rok. 

Co uważasz za swoje najwięk-
sze osiągnięcia ?

- Zdobycie wicemistrzostwa Polski 
Juniorek Młodszych.

Nasi stypendyści sportowi - część 3
Czy swoją przyszłość wiążesz 

z karierą sportową ? 
- Nie wiąże przyszłości z profesjonal-

na piłką ręczną, ale chciałbym trenować 
w Dopiewie tak długo, jak będę mogła. 

Na co przeznaczysz pieniądze 
ze stypendium ? 

- Pieniądze ze stypendium prze-
znaczę na rozwój sportowy i  osobisty. 

Skorzystałam z zaprosze-
nia w ulotce

Rozmowa z Martyną Kobylarz, 
stypendystką Gminy Dopiewo.

Dyscyplina: piłka ręczna.
Klub: Bukowsko – Dopiewski 

KPR 
Jak zaczęła się Twoja przygoda 

z tym sportem ? Ile lat trenujesz?

- Moja przygoda z tym sportem za-
częła się 9 lat temu. Na lekcji dostaliśmy 
kartki z informacją o tym, że takie zajęcia 

się odbywają, wiec postanowiłyśmy z 
koleżankami spróbować. Przyszłyśmy 
na trening.

Co uważasz za swoje najwięk-
sze osiągnięcia ?

- Za swoje największe osiągniecie 
uważam udział w spotkaniach kadry 
wielkopolski oraz to ze wraz z drużyna 
zdobyłyśmy drugie miejsce na Mistrzo-
stwach Polski 

Czy swoją przyszłość wiążesz 
z karierą sportową ? 

- Raczej nie. Sport jest moją pasją.
Na co przeznaczysz pieniądze 

ze stypendium ? 
- Pieniądze przeznaczam na rozwój 

sportowy i osobisty.

Trener zapytał rodziców
Rozmowa z Alicją Korcz, sty-

pendystką Gminy Dopiewo.
Dyscyplina: piłka ręczna.
Klub: Bukowsko – Dopiewski 

KPR 
Jak zaczęła się Twoja przygoda 

z tym sportem ? Ile lat trenujesz? 
- Uczęszczałam do klasy z koleżanką, 

która trenowała piłkę ręczną w „Pante-

sport
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rach”. Często o tym rozmawiałyśmy. To 
mnie interesowało. W niedługim cza-
sie trener Paweł Wolny spotkał mnie i 
moich rodziców na Orliku w Dopiewie 
i zaproponował przyjście na trening. 
Było to w 3 klasie szkoły podstawo-
wej, miałam wtedy 9 lat. Trenuję już 
ponad 7 lat.

Co uważasz za swoje najwięk-
sze osiągnięcia ?

- Moim największym osiągnięciem 
jest udział w Olimpiadzie Młodzieży w 
Kielcach w 2019 r. z kadrą Wielkopol-
ski, w kategorii młodziczki. Za sukces 
uważam też mój udział w Mistrzostwach 
Polski juniorek.

Czy swoją przyszłość wiążesz 
z karierą sportową ? 

- Oczywiście. Gra w piłkę ręczną 
wiele dla mnie znaczy. Mam nadzieję, 
że zdrowie mi na to pozwoli. To bar-
dzo kontaktowy sport, przez co łatwo 
o kontuzję.

Na co przeznaczysz pieniądze 
ze stypendium ? 

- Na swój rozwój. Chcę kupić sprzęt 
sportowy.

Dopóki walczysz, jesteś 
zwycięzcą 

Rozmowa z Bartoszem Komstą, 
stypendystą Gminy Dopiewo.

Dyscyplina:  karate.
Klub: EMPI Klub Karate Gminy 

Dopiewo.

Jak zaczęła się Twoja przygoda 
z tym sportem ? Ile lat trenujesz?

- Moja przygoda ze sportem, jakim 
jest karate, zaczęła się na ognisku u 
mojego kolegi. Był tam mój obecny tre-
ner – Grzegorz Michalik. Usłyszałem od 
kolegi że trenuje karate i że jest tu także 
jego trener. Zaciekawiony zapytałem 
Go, czy jest możliwość przeprowadzenia 
teraz jakiegoś małego treningu. Trener 
bez chwili namysłu przeprowadził dość 
krótki i interesujący trening. Nie sądzi-
łem, że ten sport tak mnie zainteresuje. 
Byłem pozytywnie nastawiony, idąc na 
swój pierwszy trening. Po tym treningu 
byłem już pewien, że to właśnie ten sport 
zostanie ze mną na długo. Od tamtego 
momentu minęło już prawie 7 lat.

Co uważasz za swoje najwięk-
sze osiągnięcia ?

- Osiągnąłem dość dużo. Nie tylko 
wygrane zawody i medale, ale też we-
wnętrzną siłę, opanowanie i pewność 
siebie. Dzięki całemu wysiłkowi, jaki 
dawałem na treningach i doświadczeniu 
zdobytemu na zawodach, moim najwięk-
szym osiągnięciem jest 3-cie miejsce na 
Mistrzostwach Polski w kumite indy-
widualnym. Dzięki temu uwierzyłem w 
siebie, swoje możliwości i zrozumiałem, 
że nie należy się poddawać. Każda walka 
to nowe doświadczenie, to kształtowanie 
własnego charakteru, ponieważ dopóki 
walczysz jesteś zwycięzcą.

Czy swoją przyszłość wiążesz 
z karierą sportową ? 

- Jeśli zdrowie i czas  mi pozwoli,  to 

karate zostanie ze mną na bardzo długo. 
Jako, że moim planem na przyszłość jest 
służba wojskowa to na pewno przyda 
mi się,  to co do tej pory osiągnąłem.

Na co przeznaczysz pieniądze 
ze stypendium ? 

 - Fundusze,  które dostaje od Gminy 
Dopiewo, przeznaczam na odnowienie 
sprzętu do treningu oraz odkłam na 
opłaty, gdy powrócimy na zawody.

Ze stypendystami rozmawiała: 
Paulina Nowacka, Instruk-

torka Rekreacji Ruchowej 
w Gminnym Ośrodku Spor-

tu i Rekreacji w Dopiewie 
fot. Archiwa Stypendy-
stów / GOSiR Dopiewo

Zakończony przez Akademię Judo 
Poznań sezon dostarczył  jej członkom 
mnóstwo pozytywnych doświadczeń i 
emocji. W czerwcu zajęcia odbywały się 
na sali i na dworze, więc dzieci miały 
urozmaicone treningi -  judo i ogólno-
rozwojowy. Po wznowieniu zajęć, po 
przerwie z powodu Covid-19, duża część 
zawodników powróciła do treningów.

We wszystkich poniższych formach 
aktywnego wypoczynku Akademii Judo 
biorą udział między innymi dzieci z za-
jęć z Dąbrówki, które są prowadzone 
przez doświadczonego trenera Dariusza 
Migdałka.

Akademia Judo W wakacje organizujemy obozy, tre-
ningi dochodzeniowe i darmowe zaję-
cia judo na ul. Starołęckiej w Poznaniu. 
Obozy zorganizowane są:
• w Dźwirzynie w terminie 11-18 lipca. 

Na ten obóz sportowo-rekreacyjny 
zgłosiło się 82 zawodników (w tym 
także osoby niepełnosprawne),

• w Grabinie w terminie 15-23 sierp-
nia - obóz szkoleniowy.

Treningi dochodzeniowe na ul. Ta-
borowej 1-4  w Poznaniu zaplanowano 
w dwóch terminach 6-10 lipca i 10-14 
sierpnia. Codziennie organizowane są 
dwa treningi judo i zajęcia w formie gier 
i zabaw, spaceru do starego zoo i parku 
linowego, badmintona, treningu ogólno-
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rozwojowego lub innych atrakcji - seans 
filmowy czy język japońsk. Zapewnimy 
także obiad.

Serdecznie wszystkich zapraszamy 
na darmowe zajęcia judo dla wszystkich 
chętnych (nie tylko dla osób należących 
do klubu Akademii Judo) w Dojo Akade-
mii Judo przy ul. Starołęckiej 36, które 
ruszyły od 29 czerwca. Harmonogram: 
• grupa 1 - poniedziałek  i środa 15:45-

16:15 - dzieci 3-5 lat,
• grupa 2 - poniedziałek i środa 16:30-

17:30  - dzieci  6-9 lat,

• grupa 3 -  wtorki i czwartki 10:00-
11:00 - dzieci  6-9 lat,

• grupa 4 - wtorki 17:15-18:15 i czwart-
ki 16:00-17:00 - dzieci  9-12 lat,

• grupa 5 - wtorki 20:15-21:15 i czwart-
ki 20:15-21:15 - studenci ,

• grupa 6 - poniedziałki 17:45-
18:45 i czwartki 17:15:18:15 - stu-
denci,

• grupa 7 - niedziela 16:00-18:00 - 
studenci,

• grupa 10 - wtorki i piąt-
ki 14:45- 15:45 Osoby z niepełno-
sprawnościami,

• grupa 11 - wtorki  i piątki 16:00-
17:00  Osoby z niepełnosprawno-
ściami.

Zajęcia regularne w Centrach Aka-
demii oraz w Dojo na ul. Starołęckiej 36 
i Taborowej 1-4 startują od 1 września. 
Zapraszamy do śledzenia harmonogramu 
na stronie: akademiajudo.pl.

Adrianna Zielińska
Zespół Akademii Judo

Fot. Arch. Akademii Judo

Korona Zakrzewo zaprasza na warsz-
taty wakacyjne

Na naszych zajęciach poznajemy ży-
cie wielkich sportowców, podróżników i 
innych, przeżywamy przygody, rozwią-
zujemy zagadki, bawimy się kreatywnie, 
dużo ruszamy się przy grach i zabawach! 

Terminy i tematy warsztatów – 3 
edycje od poniedziałku do piątku

3.08.-7.08. Świat gór. Jerzy Ku-
kuczka – wielki zdobywca szczytów.

Poznamy najwyższe szczyty i pasma 
górskie na świecie. Przeżyjemy górskie 
przygody. Nie zabraknie gier integrują-
cych i dużo dobrej zabawy. 

10.08.-14.08. Walka nie tylko 
o medale. Stanisław Marusarz – 

superbohater z krwi i kości, polski 
król nart.

W środku lata przeżyjemy zabawę 
inspirowaną sportami zimowymi. Bę-
dziemy uczyć się szyfrowania, przywoła-
my wątki historyczne związane z Lasami 
Zakrzewskimi. Zorganizujemy podchody 
leśne, wiele innych gier zespołowych.

17.08.-21.08 Wszechstronny roz-
wój. Irena Szewińska – najlepsza 
sportsmenka świata.

Poznamy ideę ruchu olimpijskiego, 
zorganizujemy wyjątkowe igrzyska, w 
których weźmiemy udział. Szczególnie 
będziemy pilnować zasad fair play w 
każdej, nawet najbardziej zwariowanej 
konkurencji. Pobijemy niejeden rekord.

Mistrzowie życia MIEJSCE: ZAKRZEWO, ul. Długa 
73, Dom Strażaka. Zajęcia w Domu Stra-
żaka, na boiskach w Zakrzewie przy ul. 
Sportowej oraz w Lesie Zakrzewskim. 

KOSZT: 270zł za 5 dni warsztatowych. 
Drugie dziecko 250zł Liczebność grup: 
12-14 dzieci, wiek 7-12 lat.

ZAPISY: Andrzej Kryczka, andrzej.
kryczka@korona-zakrzewo.pl tel. 519 
528 444

Prosimy o wpłaty w ciągu 7 dni od 
zapisu dziecka na konto Stowarzyszenia 
w Banku Spółdzielczym Duszniki Od-
dział w Skórzewie: 23 9072 0002 2007 
0703 7784 0001 

z dopiskiem: imię nazwisko dziecka, 
warsztaty, termin

„Bieg o Koronę Księż-
nej Dąbrówki” został w tym 
roku odwołany. Mimo 
naszych szczerych chęci 
i nadziei, w związku z 
nieustabilizowaną sytuacją 
pandemiczną w naszym 
kraju, spowodowaną Co-
vid-19, zmuszeni jesteśmy 
definitywnie  odwołać w 
tym roku „Bieg o Koronę 
Księżnej Dąbrówki”. 

Jesteśmy przekonani, 
że X jubileuszowa edycja, 
która miała mieć miejsce 
31 maja tego roku, a na-
stępnie została przeniesio-
na na 30 sierpnia i teraz 
odwołana, odbędzie się jak 
zawsze w ostatnią niedzielę 
maja 2021. 

Marcin Napierała,  
Dyrektor GOSiR 

w Dopiewie 

Nie będzie Korony Dąbrówki

sport

lipiec 2020 43



Urząd Gminy Dopiewo
ul. Leśna 1c

62-070 Dopiewo
www.dopiewo.pl

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

polub nas zobacz nas


