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Wystarczy rozejrzeć się wokoło! 
Zachęcamy mieszkańców do typowa-
nia kandydatów do tytułu „Dopiewski 
Filar 2019”. To trzecia edycja konkursu. 
Spośród zgłoszeń kapituła wyłoni laure-
atów. Na propozycje, z uzasadnieniami, 
czekamy do końca roku. Dostarczyć je 
można do Biura Podawczego Urzędu 
Gminy Dopiewo, e-mailem lub pocztą. 
Szczegóły: dopiewo.pl, gdzie znajduje 
się formularz zgłoszeniowy do pobrania.

„Dopiewski Filar” to Nagroda Wójta 
Gminy Dopiewo. Ma charakter honoro-
wy - statuetka i dyplom. Przyznawana 
jest w 3 kategoriach: animator - za 
działalność społeczną i organizatorską, 
na rzecz integracji różnych środowisk 
w Gminie Dopiewo; ambasador  - za 
upowszechnianie i promocję dobrego 
imienia Gminy Dopiewo poza jej gra-
nicami, także poprzez własny dorobek 
i osiągnięcia; super–filar - za cało-
kształt działalności w Gminie Dopiewo 
na różnych polach aktywności i dawanie 
dobrego przykładu. 

Zgłoś kandydata! Filary są wśród nas

Krzysztof Różański, proboszcz parafii 
w Konarzewie, w kategorii „super filar” 
- Józef Brandenburg, biegacz z Dopiewa, 
dawca organu do przeszczepu rodzinne-
go (pionierska operacja w skali kraju). 

Dwa lata temu nagrodę wręczyliśmy: 
w kategorii „super-filar” Henrykowi Wa-
lenciakowi, wieloletniemu działaczowi 
ruchu rolniczego, w kategorii „animator” 
- ks. Karolowi Górawskiego, proboszczo-
wi parafii w Konarzewie, a w kategorii 
„ambasador” - Grzegorzowi Tomczako-
wi – poecie, bardowi i kabareciarzowi 
z Dopiewa.

Kto zostanie „Dopiewskim Filarem” 
w tej edycji? Zadecydują mieszkańcy.

TymCzasem  
Adam Mendrala,  

Redaktor Naczelny, Kierownik 
Referatu Promocji i Rozwoju Gminy

Wręczenie nagród odbędzie się na 
gali, podczas „Spotkania Noworocznego 
Gminy Dopiewo”.

„Dopiewskimi Filarami’ przed ro-
kiem uhonorowani zostali: w kategorii 
„ambasador” - Aldona Latosik, poetka 
z Zakrzewa, w kategorii „animator” - ks. 

Dopiewskie Filary 2018. Od lewej: Leszek Nowaczyk - Przewodniczący Rady 
Gminy Dopiewo, Józef Brandenburg z córką Martą Brandenburg, Aldona 
Latosik, ks. Krzysztof Różański, Adrian Napierała - Wójt Gminy Dopiewo.

Dopiewskie Filary 2017 w towarzystwie Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy 
Dopiewo stoją: ks. Karol Górawski, Henryk Walenciak i Grzegorz Tomczak.

Gmina Dopiewo sprzedaje 4 działki 
budowlane położone w atrakcyjnych lo-
kalizacjach - 3 w Zakrzewie (ul. Gajowa, 
Irlandzka i Hiszpańska) i 1 Konarzewie 
(Ogrodowa) o powierzchni od 804 do 
1457 m². Cena za 1 m² wynosi od 90 do 
204 zł + VAT. Zapraszamy do udziału 
w przetargach, które odbędą się 4 grudnia 
2018 r. o godz. 9.00 w sali nr 103 Urzędu 
Gminy w Dopiewie przy ul. Leśnej 1c. 
Szczegóły można znaleźć w Biuletynie 

Kup działkę i zbuduj dom
Informacji Publicznej Gminy Dopiewo 
– dopiewo.nowoczesnagmina.pl.

Wadium w wysokości 10% wartości 
należy wpłacać do 30 listopada 2018 r. na 
konto Urzędu Gminy Dopiewo: SBL w Po-
znaniu Oddział w Dopiewie 11 9043 1012 
3012 0025 9105 0102 (z zaznaczeniem 
na przekazie nr działki oraz podaniem 
imienia i nazwiska uczestnika przetargu).
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Wójt - felieton

Mamy za sobą bardzo ważne wyda-
rzenie dla naszego kraju, ale i dla lokalnej 
społeczności. Obchodziliśmy rocznicę 
100-lecia odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Z tej okazji Gmina Dopiewo 
przygotowała obchody na miarę jubi-
leuszu. Niezależnie od ich kulminacji, 
przypadającej dokładnie 11 listopada, 
przez cały rok staraliśmy się przypo-
mnieć mieszkańcom naszej Gminy o tym 
ważnym wydarzeniu. Organizowaliśmy 
eventy dla wszystkich, mające na celu 
popularyzację wiedzy na temat wydarzeń 
sprzed 100 lat. Latem wiele miejscowości 
odwiedziło „Mobilne Muzeum Powsta-
nia Wielkopolskiego”. Włączyliśmy się 
w organizację „Dni Pracy Organicznej”. 
W gminnych szkołach, zostały przepro-
wadzone, z myślą o dzieciach i młodzieży, 
konkursy - historyczne, muzyczne, pla-
styczne, a także spotkania - pogadanki, 
prelekcje, konferencje czy dyskusje na 
temat wolności i niepodległości, a także 
wycieczki do miejsc upamiętniających 
bohaterów wiekopomnych wydarzeń, 
związanych z odradzaniem się państwo-
wości polskiej po 123 latach niewoli, co 
na naszych ziemiach nierozerwalnie łączy 
się ze zwycięskim Powstaniem Wielko-
polskim, w którym mieszkańcy Gminy 
Dopiewo zapisali chlubną kartę.

W kilku miejscach naszej Gminy zo-
stali Oni upamiętnieni. Patrona w postaci 
Powstańców Wielkopolskich zyskał Ze-
spół Szkolno – Przedszkolny w Więc-
kowicach, a także rondo w Skórzewie 
na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej i ks. 

100 lat Niepodległej!
S. Kozierowskiego. Przeprowadziliśmy, 
w porozumieniu z sąsiednimi Gminami 
– Bukiem i Stęszewem, akcję znakowania 
grobów  granitowymi tabliczkami imien-
nymi, według wzoru wykorzystywanego 
wcześniej na terenie Wielkopolski. Do 
tej pory zamontowanych zostało 37 ta-
bliczek na cmentarzach - w Dopiewie 
(15), Skórzewie (12), Konarzewie (9) 
i Zakrzewie (1), akcja trwa nadal. 

Gminne jubileuszowe obchody 
„Narodowego Dnia Niepodległości” 
rozpoczęliśmy w Więckowicach, gdzie 
11 listopada, przed południem, została 
odprawiona msza św., z licznym udziałem 
mieszkańców tej miejscowości i Gmi-
ny Dopiewo, a także odsłonięty został 
pomnik ku czci powstańców wielkopol-
skich z Więckowic. Świętowanie podsu-
mowaliśmy wieczorem w hali GOSiR, 
gdzie blisko tysiąc mieszkańców wzięło 
udział w okolicznościowym „Koncercie 
Galowym” ku czci Niepodległej. Wiele 
samorządów zadbało tego dnia o sto-
sowną oprawę 100-lecia. 

Okrągłe jubileusze przypadają raz 
na wiele lat. Mając na względzie to, że 
żyjemy w wolnej Polsce, powinniśmy 
pamiętać, by co roku znajdować czas na 
oddanie hołdu tym, którzy tę wolność 
wywalczyli, a potem stawali w jej obronie, 
nierzadko składając ofiarę krwi za naszą 
Ojczyznę. 11 listopada jest symbolicznym 
dniem odzyskania niepodległości. Nam, 
Wielkopolanom przyszło na nią jeszcze 
poczekać do 1919 r. - chwycić za broń 
i ją wywalczyć. 

Żyjemy w wolnej i suwerennej Polsce 
- w kraju ze swoim terytorium, rządem 

i kontaktami międzynarodowymi. Aż 
cztery pokolenia Polaków żyło 

pod zaborami, będąc obywa-
telami Rosji, Prus i Austro 

– Węgier. Dopiero piąte 
pokolenie doczekało 

się powrotu Polski 
na mapę Europy.

Cześć i chwała Bohaterom!
Zapraszam mieszkańców Gminy 

Dopiewo 27 grudnia - w 100. rocznicę 
wybuchu Powstania Wielkopolskiego - 
do Dopiewa, by wspólnie złożyć hołd 
uczestnikom tego zrywu, który zadecy-
dował o polskości Wielkopolski. Szcze-
góły uroczystości, podamy na stronie: 
dopiewo.pl.

Adrian Napierała 
Wójt Gminy Dopiewo

Spotkania 
Wigilijne dla 
Seniorów

Wójt Gminy Dopiewo - Adrian Na-
pierała, Przewodniczący Rady Gminy 
Dopiewo - Leszek Nowaczyk, Radni 
i Sołtysi maja zaszczyt zaprosić Senio-
rów na „Spotkania Świąteczne”, które 
odbędą się między 14 a 18 grudnia 2018 r. 
Nie zabraknie na nich świątecznych po-
traw, życzeń, kolęd.

Organizatorem jest Ośrodek Pomo-
cy Społecznej, we współpracy z Radami 
Sołeckimi i Gminną Biblioteką Publiczną 
i Centrum Kultury w Dopiewie. 

Harmonogram:
14.12.2018 r.

• godz. 16:00 -  Sołectwo Trzcie-
lin, Świetlica Środowiskowa

• godz. 18:00 - Sołectwo Dąbrów-
ka, szkoła przy ul. Malinowej

15.12.2018 r.
• godz. 11:00 - Sołectwo Skórze-

wo, msza św., a po niej spotka-
nie w Domu Parafialnym

• godz. 14:00 - Sołectwo Palędzie, 
Świetlica Wiejska - sala OSP

• godz. 16:00 - Sołectwo Więc-
kowice, szkoła

• godz. 18:00 - Sołectwo Gołuski, 
świetlica wiejska

16.12.2018 r.
• godz. 11:00 - Sołectwo Dopie-

wiec, GOK
• godz. 13:00 - Sołectwo Kona-

rzewo, CRK
• godz. 15:00 - Sołectwo Dąbro-

wa, szkoła
• godz. 18:00 - Sołectwo Zakrze-

wo, sala OSP
18.12.2018 r.

• godz. 17:00 - Sołectwo Dopiewo, 
sala GBPiCK w OSP

UG
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samorząd 

Frekwencja w wyborach samorządo-
wych, które odbyły się 21 października 
2018 r. była w Gminie Dopiewo wyższa 
od frekwencji krajowej i wyniosła 63,46% 
(w Polsce: 53,98%). Polacy wybrali  na 
5-letnią kadencję Wójta i Radę Gminy 
Dopiewo, a także radnych Rady Powiatu 
Poznańskiego i radnych Sejmiku Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Wybory samorządowe 2018

Gmina: Wójt
W walce wyborczej o mandat Wój-

ta zmierzyło się w Gminie Dopiewo 3 
kandydatów: 
• dotychczasowy Wójt – Adrian 

Napierała, który utworzył własny 
komitet wyborczy, razem z radny-
mi poprzedniej kadencji, firmując 
go własnym nazwiskiem – KWW 
Adriana Naierały,

• Jacek Ostaszewski – kandydat KW 
Prawo i Sprawiedliwość, 

• Violetta Adamowicz – kandydatka 
KWW Jesteśmy na Tak.

Mieszkańcy Gminy Dopiewo od-
dali 11.814 głosów ważnych. Adrian 
Napierała uzyskał ponad 78% głosów 
(9242). Violetta Adamowicz –ok. 13% 
głosów,  a Jacek Ostaszewski ponad 8%.  
Do nowej Rady Gminy weszło 18 kan-
dydatów z KWW Adriana Napierały, 3 
z KKW Jesteśmy na tak. ale mandatu 
radnego nie otrzymała kandydatka na 
Wójta z tego komitetu, choć się o niego 
ubiegała. KWW Prawa i Sprawiedliwo-
ści nie uzyskał ani jednego mandatu. 

Adrian Napierała w tegorocznych 
wyborach na Wójta poprawił swój wynik 
sprzed 4 lat o ok. 11 punktów procento-
wych - w 2014 r. uzyskał  67,5% głosów. 

Gmina: Rada 
W wyborach do 21-osobowej Rady 

Gminy Dopiewo mieszkańcy mogli wybie-
rać spośród 61 kandydatów – 26 z KWW 
Adriana Napierały, 13 z KWW Jesteśmy 
na Tak,  22 z KW Prawo i Sprawiedliwość. 
Gmina podzielona została na 3 okręgi 
wyborcze.  Łącznie mieszkańcy Gminy 
Dopiewo oddali 11.708 ważnych głosów, 
z czego 78% na kandydatów KWW Adria-
na Napierały. Komitet ten uzyskał 9136 
głosów, które przełożyły się na 18 z 21 
mandatów w Radzie Gminy Dopiewo. 
Pozostałe 3 mandaty przypadły w udziale 
KWW Jesteśmy na Tak, który zareje-
strowało listy wyborcze w 2 okręgach, 
jeden pozostawiając bez obsady. Wynik 

tego komitetu to 1470 głosów. Na kan-
dydatów KWW Prawo i Sprawiedliwość 
głosowało 1102 mieszkańców Gminy, ale 
żaden z nich mandatu nie zdobył. 

Mandaty radnych w 21-osobowej 
Radzie Gminy Dopiewo otrzymali (w na-
wiasach – liczby głosów; „n” – oznacza 
debiut):

Okręg nr 1 (Skórzewo i Dąbro-
wa) - 8 mandatów:
• 6 obsadzonych przez KWW Adriana 

Napierały: Piotr Dziembowski (676), 
Mariola Walich (649), Walenty Mo-
skalik (475), Krzysztof Dorna (285), 
Piotr Strażyński (240), Magdalena 
Kaczmarek (222; n)

• 2 – przez KWW „Jesteśmy na Tak”: 
Przemysław Miller (285; n), Klemens 
Krzywosądzki (194; n).

Okręg nr 2 (Dąbrówka, Palędzie, 
Zakrzewo i Gołuski) - 6 mandatów:
• 5 obsadzonych przez KWW  Adria-

na Napierały: Justin Nnorom (818), 
Wojciech Dorna (476), Agnieszka 
Grześkowiak (298; n), Jan Bąk (235), 
Marta Jamont (221)

• 1 - przez KWW „Jesteśmy na Tak”: 
Krzysztof Kołodziejczyk (197; n)

Okręg nr 3 (Dopiewo, Dopie-
wiec, Konarzewo, Trzcielin i Więc-
kowice) - 7 mandatów obsadził KWW 
Adriana Napierały:  Leszek Nowaczyk 
(809), Anna Kwaśnik (527), Paweł Jazy 
(477), Jakub Kortus (443; n), Mariola 
Nowak (335), Tadeusz Bartkowiak (313), 
Ilona Łysiak (307; n)

Jedna trzecia składu Rady Gminy 
Dopiewo VIII kadencji to osoby nowe, 
w tym 4 z KWW Adriana Napierały i 3 
z KWW „Jesteśmy na tak”. 14 spośród 
wybranych radnych pełniło tę funkcję 
przez ostatnie 4 lata. 7 to debiutanci. 
Spośród radnych poprzedniej kadencji 
mandatu radnego nie otrzymali, choć się 
o niego ubiegali: Sławomir Kurpiewski, 
Henryk Kapciński, Jacek Strychalski, 
Mariusz Ostrowski. O reelekcję nie 
ubiegali się: Ryszard Pawelec, Tomasz 
Lewandowski i Przemysław Kopystecki.

Głosy oddane na kandyda-
tów na radnych poszczegól-
nych komitetów

okręg nr 1

Szanowni Państwo, 
Pełniąc funkcje liderów poszczegól-

nych list kandydatów do Rady Gminy 
Dopiewo, bardzo dziękujemy za okazane 
zaufanie i oddane głosy! Uzyskany wynik 
nie daje Nam awansu, jednak utwierdza 
w przekonaniu, że praca organiczna ma 
sens.

Czujemy się wyróżnieni i zmotywo-
wani do dalszej aktywności. 

Za liczne konstruktywne rozmowy 
oraz możliwość poznania Państwa opinii 
serdecznie dziękujemy.

Osobom wybranym gratulujemy 
i życzymy skuteczności w realizowaniu 
obietnic wyborczych.

Z poważaniem

Katarzyna Włodarczyk,  
Karol Cegłowski i Jacek Ostaszewski 

KW Prawo i Sprawiedliwość

920

3103

425

okręg nr 2

2594

550

294

okręg nr 3

3439

383

KWW Adrian Napierały
KW Prawo i Sprawiedliwość
KWW Jesteśmy na Tak

Twórz z nami  
„Czas Dopiewa”

Zapraszamy Państwa do współtwo-
rzenia czasopisma - teksty, zdjęcia, in-
formacje o wydarzeniach, tematy któ-
rymi warto się zająć można przesyłać 
pod adres: czas@dopiewo.pl

Głosy oddane na  
kandydatów na Wójta

 Adrian Napierała
Jacek Ostaszewski
Violetta Adamowicz

9242;  78%

1568;  13%

1004;  8%

Podziękowania wyborcze
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samorząd 

Powiat
Mieszkańcy Powiatu Poznańskiego 

wybierali 29-osobową Radę Powiatu spo-
śród 237 kandydatów z 42 list. Powiat 
podzielony został na 7 okręgów wybor-
czych. Łącznie oddane zostały w nich 
167.632 głosy. W Radzie Powiatu Po-
znańskiego radnych ma 5 z 6 komitetów: 
KKW Platforma .Nowoczesna Koalicja 
Obywatelska - 14 mandatów, KW Prawo 
i Sprawiedliwość – 7, KWW Bezpartyjni 
Samorządowcy -5, KWW Niezależni dla 
Powiatu – 2, KW Polskie Stronnictwo 
Ludowe – 1. Gmina Dopiewo znalazła 
się w okręgu nr 1, razem z Gminami 
Buk i Stęszew. Do obsadzenia były tutaj 
4 mandaty. O głosy rywalizowało tutaj 
32 kandydatów z 6 list. Większość, bo 

Szanowni Państwo,
21 października odbyły się wybo-

ry samorządowe, w wyniku których 
Komitet Wyborczy Wyborców Adria-
na Napierały zdobył mandat Wójta 
Gminy Dopiewo  i 18 z 21 mandatów 
Radnych Gminy Dopiewo. 

Wynik przez nas osiągnięty przyj-
mujemy z bardzo dużą satysfakcją, ale 
i z pokorą, bo to także zobowiązanie.

Bardzo dziękujemy za oddane na 
nas głosy i za okazane nam zaufanie. 

Ufamy, że 5 lat najbliższej kaden-
cji sprawi, że zrealizujemy wszystkie 
podane w naszych materiałach wy-
borczych obietnice.

Z wyrazami szacunku

KWW Adriana Napierały

Szanowni Mieszkańcy gminy Dopiewo! 
Pragniemy podziękować Państwu za wielką mobilizację i liczny udział 

w wyborach samorządowych 2018. Jako społecznicy cieszymy się z takiego 
zaangażowania obywatelskiego w sprawy naszej małej ojczyzny.

Szczególnie gorąco dziękujemy za 1568 głosów oddanych na kandydatkę na 
wójta Violettę Adamowicz oraz za 1470 głosów dla kandydatek i kandydatów 
(w dwóch spośród trzech gminnych okręgów wyborczych) ubiegających się 
o mandaty radnych z list naszego lokalnego komitetu wyborczego! Obdarzy-
liście nas Państwo dużym zaufaniem, dzięki czemu uzyskaliśmy mandaty dla 
trzech Radnych - Krzysztofa Kołodziejczyka z Dąbrówki, Przemysława Milera 
z Dąbrowy i Klemensa Krzywosądzkiego ze Skórzewa.

Czujemy się zaszczyceni, ale nade wszystko zobowiązani do dalszej sumien-
nej pracy na rzecz gminnej wspólnoty. Będziemy kontynuować, tak w Radzie 
Gminy jak i na poziomie Komitetu, działania celem realizacji naszego pro-
gramu wyborczego.

Dziękujemy pięknie osobom, które wspierały kampanię wyborczą KWW 
JesteśMY na TAK! Zarówno naszym znajomym i przyjaciołom, jak i wszyst-
kim pozostałym. Jesteśmy otwarci na współpracę. Zapraszamy wszystkich 
do wspólnego działania.

Z wyrazami szacunku
KWW JesteśMY na TAK!

(11.443). Liderem w Gminie Dopiewo 
pod względem liczby głosów był Andrzej 
Strażyński  - aż 96% głosów, jakie na 
niego oddano w okręgu, pochodzi od 
mieszkańców Gminy Dopiewo otrzy-
mał. Najwięcej głosów Tomasz Łubiński  
otrzymał od mieszkańców Gminy Buk 
49%, a w Gminie Dopiewo 40%. Paweł 
Ratajczak także największe poparcie 
odnotował w Buku, skąd pochodzi aż 
64% oddanych na niego głosów. Z kolei 
Sławomir Skrzypczak aż 84% głosów 
otrzymał od mieszkańców Gminie Do-
piewo. 

Sejmik
Wielkopolanie wybrali też 39-oso-

bowy Sejmik Województwa Wielkopol-
skiego spośród 448 kandydatów. Oddali 
1.338.105 głosów. Województwo zostało 
podzielone na 6 okręgów wyborczych. 
Mandaty radnych Sejmiku Wojewódzkie-
go uzyskało 5 komitetów: KKW Platforma 
.Nowoczesna Koalicja Obywatelska - 15 
mandatów, KW Prawo i Sprawiedliwość – 
13, KW Polskie Stronnictwo Ludowe – 7, 
KKW Lewica Razem – 3, KWW Bezpar-
tyjni Samorządowcy -1. 6 komitetów nie 
otrzymało ani jednego mandatu – były 
to: KWW Kukiz’15, KW Partii Razem, 
KW Partia Zieloni, KWW Wolność w Sa-
morządzie, KW Ruch Narodowy RP, KW 
Wolni i Solidarni.  Mieszkańcy Gminy 
Dopiewo mogli wybierać radnych do 
Sejmiku spośród 89 kandydatów star-
tujących z okręgu nr 3, obejmującego 
Powiaty: Poznański, Śremski, Średzki, 
Gnieźnieński, Wrzesiński. Do obsadzenia 
było tutaj 8 miejsc. Radnymi z naszej 
Gminy zostali: Wojciech Jankowiak (KW 
Polskie Stronnictwo Ludowe, Wicemar-
szałek Województwa Wielkopolskiego) 
i Patrycja Przybylska (KKW Platforma 
.Nowoczesna Koalicja Obywatelska).

Adam Mendrala 
Współpraca: Milena Augustyniak

aż 3 miejsca obsadzone zostały przez 
kandydatów będących mieszkańcami 
naszej Gminy. Dwa przez doświadczo-
nych samorządowców z KKW Platforma 
.Nowoczesna Koalicja Obywatelska: To-
masza Łubińskiego (4752 głosy; wcze-
śniej: Wicestarosta Poznański) i Andrzeja 
Strażyńskiego (2951 głosów, wcześniej: 
radny powiatowy i wieloletni Wójt Gminy 
Dopiewo). Trzeci przez debiutanta - Sła-
womira Skrzypczaka z KWW Bezpartyjni 
Samorządowcy (1144 głosy, prezes ZUK 
Dopiewo).  Czwarty mandat przypadł 
Pawłowi Ratajczakowi (1805 głosów), 
mieszkańcowi Gminy Buk, startującemu 
w barwach KW Prawo i Sprawiedliwość. 
Głosy w okręgu 1 oddało 23.263 osoby, 
z czego niemal połowę w Gminie Dopiewo 

komitetów startujących w wyborach samorządowych 2018 w Gminie Dopiewo 

głosy
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Podczas ostatniej  XLVI sesji VII 
Kadencji Rady Gminy, która odbyła się 
15 października 2018 r. radni podjęli 
12 uchwał.

Plany miejscowe
Rada uchwaliła miejscowy plan za-

gospodarowania przestrzennego (mpzp) 
w Dopiewie, w rejonie ulicy Szkolnej 
i Poznańskiej – część B. Plan w większo-
ści wprowadza tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej o stosunkowo 
niskiej transportochłonności. Teren 
objęty opracowaniem planu przylega 
do istniejącej sieci dróg publicznych, 
zaproponowany układ komunikacyjny 
stanowi kontynuację istniejącej sieci dro-
gowej. Zgodnie z ustaleniami Studium, 
dla terenu objętego planem określono 
kierunek zagospodarowania jako tereny 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej (M1) 
oraz tereny usług sakralnych - kościoły 
(UKs).

Radni przystąpili do opracowania 
kolejnych 3 mpzp:

- w Skórzewie, w rejonie ulicy Bie-
dronki i Pasikonika. Przedmiotem 
opracowania planu jest określenie za-
sad zagospodarowania terenu, poprzez 
określenie parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy w tym również 
zasad obsługi komunikacyjnej terenów 
objętych przystąpieniem do opracowania 
planu. Zgodnie z ustaleniami Studium, 
dla terenu objętego przystąpieniem do 
opracowania planu określono kierunek 
zagospodarowania jako tereny zabudo-
wy mieszkaniowo usługowej (M1). Po-
wierzchnia opracowania – 0,1 ha.

- w Skórzewie, w rejonie ulicy Kolejo-
wej i Brzoskwiniowej. Teren wskazany do 
opracowania jest objęty obowiązującym 
mpzp, w rejonie ul. Kolejowej, Sportowej, 
Maratońskiej, Szarotkowej i Sadowej, 
zatwierdzonym uchwałą Nr XXI/296/16 
Rady Gminy Dopiewo z dnia 29.08.2016 

Relacja z XLVI sesji Rady Gminy Dopiewo

r. Przedmiotem opracowania planu jest 
określenie nowych zasad zagospodaro-
wania terenu, poprzez doprecyzowanie 
i określenie nowych parametrów i wskaź-
ników kształtowania zabudowy w tym 
również zasad obsługi komunikacyjnej 
tego terenu. Zgodnie z ustaleniami Stu-
dium, dla terenu objętego przystąpie-
niem do opracowania planu określono 
kierunek zagospodarowania jako tereny 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej (M1). 
Powierzchnia opracowania – 0,8 ha.

- w Dąbrowie, w rejonie ulicy Leśnej, 
Topolowej, Orzechowej i Agrestowej. Te-
ren wskazany do opracowania nie jest 
objęty obowiązującym miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego. 
Przedmiotem opracowania planu jest 
określenie zasad zagospodarowania te-
renu, poprzez określenie parametrów 
i wskaźników kształtowania zabudowy 
w tym również zasad obsługi komunika-
cyjnej terenów objętych przystąpieniem 
do opracowania planu. Zgodnie z usta-
leniami Studium, dla terenu objętego 
przystąpieniem do opracowania planu 
określono kierunek zagospodarowania 
jako tereny zabudowy mieszkaniowo 
usługowej (M1). Powierzchnia opraco-
wania – 2,5 ha.

Uchwały podjęte przez Radę Gminy 
Dopiewo na sesji, która odbyła się 15 
października 2018 r. 
1. Uchwała Nr XLVI/644/18 w spra-

wie uchwalenia „Gminnego Progra-
mu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Gminie 
Dopiewo na 2019 r.” 

2. Uchwała Nr XLVI/645/18 w spra-
wie przyjęcia „Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny na lata 2019-
2021 w Gminie Dopiewo”. 

3. Uchwała Nr XLVI/646/18 
w sprawie zmiany „Statutu Gmi-
ny Dopiewo”.

4. Uchwała Nr XLVI/647/18 w spra-
wie określania zasad udzielania 
dotacji celowych z budżetu Gminy 
Dopiewo na dofinansowanie kosztów 
wymiany źródeł ciepła w mieszkal-
nych budynkach   jednorodzinnych 
lub lokalach na obszarze Gminy 
Dopiewo. 

5. Uchwała Nr XLVI/648/18 w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego (mpzp) te-
renu w Skórzewie, w rejonie ulicy 
Biedronki i Pasikonika. 

6. Uchwała Nr XLVI/649/18 w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany mpzp terenu w Skórzewie, 
w rejonie ulicy Kolejowej i Brzo-
skwiniowej.

7. Uchwała Nr XLVI/650/18 w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia 
mpzp terenu w Dąbrowie, w rejonie 
ulicy Leśnej, Topolowej, Orzechowej 
i Agrestowej. 

8. Uchwała Nr XLVI/651/18 w spra-
wie mpzp terenu w Dopiewie, w re-
jonie ulicy Szkolnej i Poznańskiej 
– część B. 

9. Uchwała Nr XLVI/652/18 w spra-
wie udzielenia pomocy finansowej 
dla Gminy Stęszew.

XLVI sesja - uchwały
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Dotacje celowe
Podobnie jak w zeszłym roku, Rada 

określiła zasady udzielania dotacji ce-
lowych z budżetu Gminy Dopiewo na 
dofinansowanie kosztów wymiany źródeł 
ciepła w mieszkalnych budynkach  jed-
norodzinnych lub lokalach na obszarze 
Gminy Dopiewo. Przedstawiając projekt 
Kierownik Referatu Planowania Prze-
strzennego - R. Hemmerling poinformo-
wał, że w celu poprawy jakości środo-
wiska naturalnego, przez ograniczenie 
jego zanieczyszczenia na terenie Gminy 

10. Uchwała Nr XLVI/653/18 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXXVII/500/17 Rady Gminy Do-
piewo z dnia 18 grudnia 2017r. 
w sprawie uchwały budżetowej 
Gminy Dopiewo na 2018 rok.

11. Uchwała Nr XLVI/654/18 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXXVII/499/17 Rady Gminy Do-
piewo z dnia 18 grudnia 2017r. 
w sprawie uchwalenia Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Gminy 
Dopiewo na lata 2018-2026.

12. Uchwała Nr XLVI/655/18 w spra-
wie przyjęcia na 2019 r. „Programu 
współpracy Gminy Dopiewo z or-
ganizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie”.

DG

Dopiewo planuje się wprowadzić dota-
cję celową ze środków budżetu będącą 
wsparciem dla mieszkańców podejmu-
jących działania proekologiczne służące 
ochronie powietrza. W celu określenia 
zasad dotacji opracowano regulamin oraz 
wniosek i wzór rozliczenia dotacji, stano-
wiące załączniki do niniejszej uchwały. 
Dotacja stanowić będzie mechanizm za-
chęcający mieszkańców do inwestowa-
nia  w ekologiczne źródła ogrzewania 
i może być udzielona w wysokości  do 
70% kosztów kwalifikowanych, jednak 
nie więcej niż 5.000 zł na jeden budynek.

Programy społeczne
Radni uchwalili Gminny Program 

Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 
w Gminie Dopiewo. Przedstawiająca pro-
jekt Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Dopiewie Pani Cz. Leciejewska 
poinformowała, że Program jest zgodny 
ze „Strategią Rozwiązywania Problemów 
Społecznych w Gminie” na lata 2016 – 
2025, która zawiera kierunki polityki 
prorodzinnej państwa. Celem działal-
ności profilaktycznej jest zapobieganie 
negatywnym stanom rzeczy, zarówno 
tym, które dopiero mają zaistnieć, jak 
i tym które już istnieją. Działając w myśl 
zasady, że „lepiej jest zapobiegać aniżeli 
leczyć”, promować należy działania pro-
filaktyczne ukierunkowane na wspiera-
nie rodzin niewydolnych w opiece nad 
dziećmi. Aby jednak temu wyzwaniu 
podołać niezbędna jest ścisła współpraca 
pomiędzy instytucjami oraz wypraco-
wanie sprawnego i efektywnego syste-
mu działań wpływających na poprawę 
sytuacji dziecka i rodziny.

 Gminny program wspierania rodziny 
zakłada tworzenie optymalnych warun-
ków dla poprawy, jakości życia dzieci i ich 
rodzin. Wsparcie rodziny będzie miało 
charakter profilaktyczny, ochronny, a ro-
dzinie w pierwszej kolejności zostaną 
stworzone możliwości samodzielnego 
zmierzenia się ze swoimi problemami. 

Tylko wtedy można zwiększyć jej szanse 
na prawidłowe funkcjonowanie w śro-
dowisku oraz wykorzystanie własnej 
aktywności i wewnętrznego potencjału 
w celu zdobywania nowych umiejętności. 
Pomoc na rzecz rodzin, którą w ramach 
niniejszego programu oferuje Ośrodek 
Pomocy Społecznej będzie nakierowana 
w pierwszej kolejności na wykorzystywa-
nie zasobów własnych rodziny, a wsparcie 
instytucjonalne zapewnione zostanie 
w sytuacji, gdy rodzina będzie musiała 
zmierzyć się z problemami, których nie 
jest w stanie samodzielnie rozwiązać.

Inne sprawy
Ponadto radni dokonali zmian 

w uchwale budżetowej, wieloletniej 
prognozie finansowej, udzielili tradycyj-
nej pomocy finansowej Gminie Stęszew 
na utrzymanie terenu wokół „Źródełka 
Żarnowiec” w wysokości 11.533,00 zł, 
uchwalili: Gminny Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych w Gminie Dopiewo na 2019 r. oraz 
Program współpracy Gminy Dopiewo 
z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.

Podsumowanie
Po części roboczej Przewodniczący 

Rady Gminy Pan L. Nowaczyk wspólnie 
z Wójtem Adrianem Napierałą przedsta-
wili podsumowanie prac Rady Gminy 
Dopiewo oraz organu wykonawczego 
w Kadencji 2014-2018. Następnie wrę-
czyli okolicznościowe statuetki radnym 
Gminy Dopiewo VII Kadencji 2014-2018 
oraz złożyli wyrazy uznania za pełną 
zaangażowania pracę dla dobra spo-
łeczności lokalnej.

Damian Gryska,  
Biuro Rady Gminy Dopiewo 

Fot. Michał Juskowiak

Tradycyjnie obrady pierwszej sesji 
nowej kadencji Rady Gminy Dopiewo roz-
począł Przewodniczący Senior. Zaszczyt 
ten pełnił  Walenty Moskalik, najstar-
szy spośród radnych. VIII kadencję do-
piewskiego samorządu zainaugurowano 
w sali widowiskowej „Domu Strażaka” 
w Dopiewie w poniedziałek 19 stycznia 
2018 r. Większość porządku wypełniły 
wybory prezydium Rady Gminy i składów 
komisji stałych. 

Zanim radni i wójt złożyli ślubowa-
nie, przewodniczący Gminnej Komisji 
Wyborczej – Tomasz Kąkolewski zło-
żył sprawozdanie z przebiegu wyborów 
w Gminie Dopiewo. 

Kolejnymi punktami sesji były wybo-
ry Przewodniczącego i Wiceprzewodni-
czących Rady. Najpierw  radni powołali 

Pierwsza sesja Komisję Skrutacyjną, celem przeprowa-
dzenia wyborów. W jej skład weszli radni 
debiutujący w Radzie Gminy – Jakub 
Kortus jako Przewodniczący, Agnieszka 
Grześkowiak i Ilona Łysiak.  W skład  
Rady Gminy Dopiewo VIII kadencji 
weszło 7 debiutantów.

Jedynym kandydatem, jakiego zgło-
szono na Przewodniczącego Rady, był 
Leszek Nowaczyk, pełniący tę funkcję 
przez poprzednią kadencję. Otrzymał 
20 głosów za, sam się wstrzymał, po 
czym przejął kierowanie obradami od 
Przewodniczącego - Seniora. 

Dwoma Wiceprzewodniczącymi 
Rady zostali wybrani radni pełniący 
w porzedniej kadencji te funkcje. Radni 
zgłosili 3 kandydatów. Piotr Dziembowski 
otrzymał 19 głosów, Wojciech Dorna – 
18, a  Klemens Krzywosądzki – 3 głosy 
(przedstawiciel  klubu radnych, którzy 
weszli do Rady z listy KWW „Jesteśmy 

na Tak”). Wyłonione Prezydium jest iden-
tyczne, jak to z poprzedniej kadencji. 

Następnie radni wybrali w głosowa-
niu jawnym i imiennym przewodniczą-
cych i składy komisji stałych, których 
w nowej Radzie Gminy jest 5, czyli o 1 
więcej niż w poprzedniej. Przewodni-
czących Komisji proponował Przewod-
niczący, którzy proponowali członków 
Komisji. Każda propozycja poddawana 
była głosowaniu polegającym na wy-
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powiedzeniu przez radnych kolejno, 
w porządku alfabetycznym wybranej 
formuły „jestem za”, „jestem przeciw” lub 
„wstrzymuję się”. Pracownik Biura Rady 
wypełniał arkusze przebiegu głosowań . 
Przewodniczący Rady Gminy zapowie-
dział, że od następnej sesji głosowanie 
ma usprawnić system, który pozwoli na 
automatyzację zapisu informacji o prze-
biegu głosowań imiennych. Warto dodać, 
że już od pierwszej sesji obrady Rady 
były rejestrowane przez kamerę, zgodnie 
z nowymi wymaganiami. Zapis obrazu 
jest statyczny, z jednego miejsca. 

Przewodniczącym Komisji Budżetu, 
Finansów, Inwestycji, Porządku Publicz-
nego i Ochrony Przeciwpożarowej został 

wybrany – jak w poprzed-
niej kadencji - Jan Bąk. 
W 8-osobowym składzie 
znaleźli się ponadto: 
Krzysztof Kołodziejczyk, 
Piotr Strażyński, Wojciech 
Dorna, Piotr Dziem-
bowski, Jakub Kortus, 
Agnieszka Grześkowiak 
i Tadeusz Bartkowiak.

Przewodniczącym Ko-
misji Oświaty, Zdrowia, 
Kultury, Turystyki, Sportu 

i Promocji został wybrany Paweł Jazy, 
w poprzedniej kadencji pełniący funk-
cję Przewodniczącego Komisji Statuto-
wej. W 8-osobowym składzie znaleźli 
się ponadto: Klemens Krzywosądzki, 
Ilona Łysiak, Magdalena Kaczmarek, 
Mariola Nowak, Mariola Walich, Anna 
Kwaśnik, Justin Nnorom.

Przewodniczącą Komisji Rolnictwa, 
Ładu Przestrzennego i Ochrony Środo-
wiska została wybrana Marta Jamont, 
pełniąca tę funkcję w poprzedniej ka-
dencji. W 8-osobowym składzie znaleźli 
się ponadto: Przemysław Miler, Tadeusz 
Bartkowiak, Krzysztof Dorna, Walenty 
Moskalik, Ilona Łysiak, Jakub Kortus, 
Agnieszka Grześkowiak.

Przewodniczącym Komisji Rewi-
zyjnej został wybrany Justin Nnorom, 
Wiceprzewodniczącą – Magdalena Kacz-
marek. Ponadto w 5-osobowym składzie 
znaleźli się: Krzysztof Kołodziejczyk, 
Mariola Nowak, Piotr Strażyński.

Przewodniczącym Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji została Anna Kwa-
śnik, pełniąca w poprzedniej kadencji 
funkcję Przewodniczącej Komisji Re-
wizyjnej. Wiceprzewodniczącą została 
Mariola Walich. W 8-osobowym składzie 
znaleźli się ponadto: Przemysław Mil-
ler – przy 4 głosach „przeciw”, w tym 
Przewodniczącej (wskazany przez nie 
wyrażającego zgody na kandydowanie 
na członka tej komisji Klemensa Krzy-
wosądzkiego), Jan Bąk, Marta Jamont, 
Krzysztof Dorna, Walenty Moskalik, 
Paweł Jazy.

Wójt pogratulował radnym wyboru 
do komisji Rady Gminy i przekazał głos 
Skarbnik Gminy Dopiewo, która omówiła 
budżet. Przewodniczący Rady Gminy 
poinformował radnych o obowiązku 
złożenia przez nich oświadczeń mająt-
kowych w Biurze Rady w ciągu 30 dni. 

Druga sesja Rady Gminy Dopiewo 
VIII kadencji odbędzie się 3 grudnia 
2018 r.

Tekst i fot. Adam Mendrala

Szanowni Państwo,
Pragnę gorąco podziękować za udział 

w wyborach samorządowych i obdarzenie 
mnie dużym kredytem zaufania. Dzięki 
Państwa poparciu ponownie otrzymałem 
mandat radnego Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego. Dziękuję również za 
wszystkie wyrazy życzliwości i sympatii.

Gratuluję wszystkim radnym wy-
branym do Rady Gminy Dopiewo oraz 
Wójtowi Adrianowi Napierale. Życzę, aby 
obecna kadencja upłynęła pod znakiem 
wzajemnego szacunku, zrozumienia oraz 
pożytecznej współpracy.

Wojciech Jankowiak 
Wicemarszałek Województwa  

Wielkopolskiego

Skanuj i czytaj 
Za pomocą tego kodu można przejść 

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

AM

Podziękowanie wyborcze
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Powiat Poznański

Przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu 
otworzyliśmy właśnie Centrum Kształce-
nia Praktycznego. To najnowocześniejszy 
obiekt tego typu w kraju. Jego powstanie 
kosztowało 34 miliony złotych, z czego 
18 mln powiat otrzymał z Unii Euro-
pejskiej. Dzięki dofinansowaniu z Unii 
mamy placówkę na prawdziwie euro-
pejskim poziomie, w której młodzież 
będzie uczyć się w 30 zawodach – w 18 
specjalistycznych pracowniach i salach 
dydaktycznych. 

Od lat dążymy do tego, aby szkoły 
prowadzone przez powiat oferowały 
optymalne i komfortowe warunki do 
nauki i pracy. Nawiązujemy też współ-
pracę z lokalnymi przedsiębiorstwami, 
z którymi tworzymy klasy patronackie. 
Firmy przekazują nawet placówkom 
specjalistyczny sprzęt, na którym mogą 
ćwiczyć uczniowie. Absolwenci szkół 
branżowych wchodzą więc na rynek 
pracy z realnymi umiejętnościami i od 
razu znajdują zatrudnienie. To przekłada 
się na popularność szkolnictwa zawodo-
wego – o jedno miejsce w szkole bran-
żowej ubiega się nawet pięciu uczniów, 
a w technikum trzech.

Na otwarciu mieliśmy przyjemność 
gościć m.in. Wicemarszałek Sejmu, Mał-
gorzatę Kidawę-Błońską, która potwier-
dziła, że Centrum Kształcenia Praktycz-
nego jest doskonałym przykładem na 
współpracę pomiędzy samorządami, 
a także dużymi firmami, dzięki czemu 
możliwie jest prowadzenie klas patro-
nackich. – Pozostałe samorządy mogą 
pozazdrościć Powiatowi Poznańskiemu 
takiej placówki – dodała. 

W swarzędzkim obiekcie funkcjonuje 
18 supernowoczesnych, specjalistycznych 
pracowni do nauki zawodu oraz stacja 
obsługi diagnostycznej z garażem. Na 
parterze urządzona jest też recepcja ho-
telowa z zapleczem gastronomicznym 
i pokojami hotelowymi. Zajęcia będą 
odbywać się nawet na dachu, gdzie za-
montowano solary słoneczne i panele 
fotowoltaiczne. Budynek jest w całości 
przystosowany dla niepełnosprawnych. 
W CKP młodzież będzie się kształcić 
w zawodach: mechanik pojazdów samo-
chodowych, elektromechanik pojazdów 
samochodowych, technik mechatronik, 
monter mechatronik, mechanik automa-
tyki przemysłowej i urządzeń precyzyj-

34-milionowa inwestycja w edukację
nych, kucharz czy mechanik elektryk. 

W tym roku na edukację wydaliśmy 
z budżetu powiatu 120 mln zł. Ta kwota 
pozwala na rozbudowę i modernizację 
placówek, m.in. również szkoły w Mu-
rowanej Goślinie, na doposażanie szkół, 
na powstanie zupełnie nowych obiektów, 
takich jak swarzędzkie Centrum. Część 
pieniędzy przeznaczamy też na nagrody 
i stypendia dla najzdolniejszej młodzieży 
ze szkół Powiatu Poznańskiego.  

Dla najzdolniejszych 
Podczas minionej sesji Rady Powia-

tu w Poznaniu nagrody otrzymało 110 
uczniów. Jednocześnie stypendiami 
nagrodzono 74 młodych ludzi kształ-
cących się w powiecie. Każdy z nich 
otrzymywać będzie 250 zł miesięcznie 
przez cały rok szkolny. Warunkiem było 
uzyskanie średniej ocen na poziomie co 
najmniej 5,0.  

Wśród placówek, które wyróżniły 
się pod względem liczby stypendystów, 
znalazł się Zespół Szkół nr 1 im. Po-
wstańców Wielkopolskich w Swarzędzu. 
Jednym z nich jest Mateusz Rzyski. Ta 
nagroda pozwoli mu rozwinąć pasje, 
a także otworzy dostęp do materiałów 
niezbędnych do nauki – zakup opro-
gramowania oraz sprzętu potrzebnego 
do poszerzania wiedzy informatycznej. 

Uczniów, którzy wykazali się wy-
bitnymi osiągnięciami w trakcie na-
uki, wyróżniono nagrodami Starosty 
Poznańskiego. W tym roku aż 3000 zł 
otrzymała Wiktoria Zalesińska, repre-
zentująca Zespół Szkół im. Adama Wo-
dziczki w Mosinie. Zdobyła ona II miejsce 
w trójboju siłowym, w kategorii +84 kg 
na Mistrzostwach Europy Juniorek do lat 
18-tu w Czechach oraz I miejsce na Mi-
strzostwach Polski Juniorów w Kielcach, 
w trójboju siłowym klasycznym, w ka-
tegorii +84 kg. Wiktoria chce uzyskaną 
kwotę przeznaczyć na sprzęt niezbędny 
do trenowania dyscypliny, która jest, jak 
przyznaje, jej prawdziwą pasją. 

2000 zł przyznano Natalii Szymczak 
z Zespołu Szkół w Kórniku za zajęcie 
I miejsca na Mistrzostwach Polski elity 
w kolarstwie torowym juniorów młod-
szych. Natalia powołana została także na 
Mistrzostwa Świata w kolarstwie szoso-

wym w Insbrucku. Natomiast, za zdobycie 
I miejsca w konkurencji strzelania z kbks 
podczas 41. Ogólnopolskich Zawodów 
Sportowo – Obronnych „Sprawni jak 
Żołnierze 2018”, nagrodę w wysoko-
ści 1000 zł otrzymała Julia Nowicka 
z Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego 
Chłapowskiego w Bolechowie.

Doceniono także Piotra Polnego 
z Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców 
Wielkopolskich w Swarzędzu, Magdalenę 
Chruścińską z Zespołu Szkół im. Gen. 
Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie 
oraz Klaudię Filipiak z Zespołu Szkół 
w Bolechowie. 

Zgodnie z zasadami „Programu 
wspierania edukacji w powiecie po-
znańskim”, Nagrody Starosty Poznań-
skiego za bardzo dobre wyniki w nauce 
otrzymali także uczniowie branżowych 
szkół I stopnia oraz klas zasadniczych 
szkół zawodowych. Jednym z wyróżnio-
nych był Bartosz Goraj z ZS im. Jadwigi 
i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy. 
On wiąże swoją przyszłość z gastrono-
mią, więc tymczasem nagrodę odłoży 
na później. 

Po wyborach 
Dziękuję moim wyborcom za okazane 

zaufanie. Państwa decyzja pozwala mi 
po raz kolejny zasiąść w Radzie Powiatu 
Poznańskiego. Państwa poparcie to dla 
mnie poważne zobowiązanie. Dołożę 
wszelkich starań, aby nasz region nadal 
prężnie się rozwijał, będąc miejscem, 
w którym chce się mieszkać, pracować 
i żyć. 

Tomasz Łubiński,  
Wicestarosta Poznański 

Fot. Arch. Starostwa  
Powiatowego w Poznaniu
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Powiat Poznański

Ordynacja wyborcza nie jest dosko-
nała. Co zmienić?

Wybory zakończone, samorządy 
zaczęły pięcioletnią kadencję. Obowią-
zujące przepisy dotyczące elekcji budzą 
wątpliwości. Warto się zastanowić nad 
ich zmianą. Pracuję na rzecz samorządu 
od 28 lat, więc łatwo mi stwierdzić, co 
w procesie wyborczym nie funkcjonuje 
tak, jak powinno.

Nie we wszystkich gminach wybór 
dokonał się w pierwszym terminie. W wie-
lu na rozstrzygnięcie trzeba było czekać 
dwa tygodnie i zorganizować drugą turę. 
Przepisy głoszą, że tylko ten prezydent, 
burmistrz, czy wójt zostanie wybrany, 
który w pierwszej turze uzyskał co naj-
mniej połowę głosów. To nie jest, moim 
zdaniem, szczęśliwe i do końca uczciwe 
rozwiązanie. Ktoś, kto nie miał konku-
rencji, więc łatwo zwyciężył nie musi być 
lepszym włodarzem miasta lub gminy 
niż osoba potrafiąca zebrać ponad 30 
procent głosów, ale w mocnej konkurencji, 
pokonując wielu kandydatów.

Dlaczego jest to ważne? Nie tylko 
moim zdaniem druga tura wypacza 
uczciwość konkurowania, finansowa-
nia kampanii wyborczej. Dwa tygodnie 
przed drugą turą to okres na kulisowe 
rozgrywki, szukanie koalicji, często eg-
zotycznej i obliczonej na krótki okres, 
czasami nawet na korupcję polityczną. 
Mieszkaniec, który w dobrej wierze oddał 
głos na najlepszego jego zdaniem kandy-
data nie jest wtajemniczony w ciąg dalszy 
rozgrywek. Nie wie, do czego musi się 
posunąć potencjalny wójt, czy burmistrz, 
z jakiej części programu zrezygnować, 
by zgromadzić wystarczające poparcie. 
W wielu sytuacjach wyborca zdziwiłby się 
dowiadując się, do czego przyłożył rękę.

Inny problem to rozliczanie kampa-
nii wyborczej. Kto podchodzi do sprawy 
uczciwie, ten angażuje wszystkie pienią-
dze, jakimi dysponuje jego komitet. Nie 
odkłada niczego na drugą turę. Jeżeli 
trzeba w niej wystartować, rodzi się 
problem – jak kampanię sfinansować, 
gdy fundusze się wyczerpały. Trudno 
nie podejrzewać, że w wielu przypad-

Wyborcze reminiscencje
kach dochodzi do działań nie w pełni 
legalnych. Nie każdy wydatek zostaje 
uczciwie rozliczony, a trudno z ważnych 
przedsięwzięć zrezygnować, jeżeli chce 
się zachować szanse na zwycięstwo. Do 
tego zmuszają kandydatów obecnie 
funkcjonujące przepisy. Skarbnicy ko-
mitetów wyborczych stają na głowie, by 
wszystko rozliczyć w sposób nie budzący 
wątpliwości.

Właśnie dlatego lepiej by było, gdyby 
wybory ograniczyły się do jednej tury. 
W niej wszystko by się rozstrzygnęło, 
bez względu na to, czy liczba kandydatów 
jest duża, czy startuje ich tylko dwóch. 
Zdarza się przecież, że progu 50 procent 
nie osiąga nawet jedyny kandydat i wtedy 
też trzeba organizować drugą turę. Nie 
trzeba wspominać, jak wysokie koszty 
to generuje.

Osobny problem to tzw. cisza wybor-
cza. Została ustawowo narzucona wiele 
lat temu, gdy rzeczywistość medialna 
była inna. Jej celem było pozostawienie 
wyborcom czasu na refleksję, na spo-
kojne zastanowienie się nad najlepszym 
rozwiązaniem, oszczędzenie ludziom 
zgiełku towarzyszącego kampanii do 
ostatniej chwili, uniknięcie wpływa-
nia na decyzje poprzez publikowanie 
najnowszych sondaży. Dziś cisza wy-
borcza to czysta teoria, która powinna 
zniknąć z ordynacji wyborczej. Walka 
o głosy trwa do ostatniej chwili, nawet 
jeżeli nie przybiera otwartego charak-
teru. Nikt nie sprawdza, co w internecie 
zostało umieszczone kilka dni wcześniej, 
a „wisi” tam nieprzerwanie, bez względu 
na ogłoszenie ciszy. Jeżeli nawet ktoś 
jawnie ją naruszy, to skutki nie nastąpią 
natychmiast, lecz z opóźnieniem. W in-
nych krajach kampanię wolno prowadzić 
do ostatniej chwili. Tam się uznaje, że 
wyborca ma swój rozum i 5 minut przed 
oddaniem głosu potrafi dokonywać wy-
borów równie racjonalnych, jak dobę 
wcześniej.

Słabością polskiej samorządności jest 
niska frekwencja wyborcza. Mówi się, 
że spośród wielu reform, jakie zostały 
w Polsce przeprowadzone po 1989 roku, 
najlepiej udała się właśnie samorządowa. 
Gdyby jednak mówić o słabości nowego 
obywatelskiego systemu, to z pewnością 
jest nią mała aktywność społeczeństwa. 
Jesteśmy zachwyceni, gdy wyborcza fre-
kwencja sięga 60 procent. Zdarza się 
przecież, że ledwo przekracza 40 procent, 
a w drugich turach jeszcze mniej.

W krajach o długiej obywatelskiej tra-
dycji na wybory chodzi nawet 90 procent 
społeczeństwa. Nasza tradycja jest inna. 
W latach dwudziestych ubiegłego wieku, 
gdy Polska odzyskiwała niepodległość, 
zanotowano największą frekwencję. Au-
torom reformy samorządowej wydawało 
się, że historia się powtórzy po zmia-
nie ustroju. Niestety, nic z tego. Mniej 

Szanowni Państwo, 
Chcę serdecznie podziękować 

wszystkim głosującym w wyborach 
samorządowych.

Dziękuje bardzo tym Wyborcom, 
którzy oddali na mnie głos. Uzyskany 
wynik to prawie 3 tysiące głosów. 
Daje mi on wielką satysfakcję, ale 
także zobowiązuje do solidnej i ak-
tywnej pracy w Radzie Powiatu, 
dla dobra wszystkich mieszkańców.

Andrzej  Strażyński

więcej połowa społeczeństwa pozostaje 
w domach. Wykazuje ono minimalne, 
albo i żadne zainteresowanie tym, kto 
je reprezentuje w lokalnych władzach. 
Ja pamiętamy, frekwencja w pierwszych 
wyborach samorządowych po upadku 
komuny, w 1990 roku, wyniosła zaledwie 
42 procent. To było duże rozczarowanie 
dla osób, które nad tą reformą pracowały.

W 2002 r. nastąpiła zmiana ordy-
nacji: burmistrzów, wójtów, prezyden-
tów nie wybiera nowa rada. Głosują na 
nich bezpośrednio mieszkańcy. Część 
ekspertów była wówczas zdania, że nie 
jest to dobre rozwiązanie, lepiej wybie-
rać pośrednio, poprzez przedstawicieli 
mieszkańców w radach. Jestem zwolen-
nikiem wyborów bezpośrednich. Daje to 
wybranemu większą pewność zachowania 
stanowiska, spokojnej pracy. Nie jest 
zakładnikiem radnych, którzy mogliby 
go odwołać na kolejnej sesji (na tej sa-
mej, tuż po złożeniu wniosku, przepisy 
to wykluczają). Wystarczy zgromadzić 
większość, a zmiana wójta, czy burmi-
strza stawała się faktem.

Nowe przepisy nie powodują, że wój-
towie i burmistrzowie są poza jakąkol-
wiek kontrolą samorządu. Nie wyobra-
żam sobie, by tzw. organ wykonawczy 
nie podejmował współpracy z organem 
uchwałodawczym. Daleko by nie zaje-
chał. Współpraca jest niezbędna podczas 
uchwalania budżetu, zagospodarowania 
przestrzennego, czy choćby wynagrodze-

Podziękowanie wyborcze

Wykaz partnerów i więcej 
informacji: 

dopiewo.pl
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nia burmistrza, a o tym zawsze decydują 
radni. Mogą oni teraz wszystko, oprócz 
odwołania tych, na których głosowali 
mieszkańcy. Łatwo mi ocenić tę sytuację 
z praktycznego punktu widzenia. Przez 
pierwsze trzy kadencje na stanowisko 
wójta zawsze byłem wybierany przez 
radnych. I nigdy nie zdarzyło się, by 
ktokolwiek zaproponował odwołanie 
mnie, choć teoretycznie łatwo byłoby 
tę procedurę przeprowadzić.

Moim zdaniem trzeba iść dalej i wpro-
wadzić możliwość wyboru przez miesz-
kańców także starostów i marszałków. 
Każdy z nich, chcąc uzyskać poparcie, 
musiałby przekonać mieszkańców. Dzia-
łać na rzecz wszystkich gmin, a nie tylko 
niektórych, bo ludzie głosują wszędzie, 
trzeba więc o poparcie zabiegać. Dziś 
decyduje partia. To ona desygnuje kon-
kretną osobę na stanowisko starosty lub 
marszałka. Rodzą się dziwne koalicje 

narzucające wybranym współpracow-
ników. Gdyby starostę i marszałka wy-
brali obywatele, mógłby sobie dobierać 
takich zastępców, z którymi dobrze mu 
się pracuje.

Andrzej  Strażyński, 
Przewodniczący  

Komisji Komunikacji,  
Budownictwa i Infrastruktury 

Rady Powiatu Poznańskiego

Dąbrówka, Palędzie i Więckowice to 
sołectwa, z których pochodzą zwycięskie 
projekty III edycji Dopiewskiego Budżetu 
Obywatelskiego. O rozstrzygnięciu za-
decydowało blisko 7 tysięcy osób, które 
wzięły udział w głosowaniu między 7 
a16 listopada 2018 r.

Gmina Dopiewo zrealizuje w 2019 
r. następujące projekty w ramach DBO:

Grupa I: „Zagospodarowanie parku 
poprzez modernizację placu zabaw oraz 
wykonanie trawiastego boiska do gry 
w piłkę nożną”. Koszt 144.767 zł. Projekt 
dotyczy terenu  przy Szkole Podstawowej 
im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce. 
Wynik:1852 głosy skorygowane (punkty).

Dopiewski Budżet Obywatelski – wyniki

Grupa II: „Sport i Bezpieczeństwo”. 
Koszt: 95 000 zł. Projekt dotyczy moder-
nizacji boiska wiejskiego i wyposażenia 
w quad ratunkowy jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Palędziu. Wynik: 1164 
głosy skorygowane (punkty).

Grupa III: „Rowerowy plac zabaw 
– pumptrack”. Koszt 60.000 zł.  Pro-
jekt obejmuje zaprojektowanie toru 
przeszkód dla rowerzystów zlokalizo-
wanego w Więckowicach. Wynik: 115 
głosów skorygowanych (punktów).

Łączna liczba głosów oddanych 
w Dopiewskim Budżecie Obywatelskim 
wyniosła w tym roku 6999, w tym 6820 
głosów ważnych i 179 nieważnych (2,6%). 

Drogą elektroniczną oddano 5106 gło-
sów, w tym 5068 głosów ważnych i 38 
nieważnych. Drogą papierową oddano 
1893 głosy, w tym 1752 głosy ważne 
i 141 nieważnych. Na uwagę zasługu-
je fakt, że w tegorocznym głosowaniu 
udział wzięło więcej mieszkańców niż 
w dwóch poprzednich edycjach DBO 
razem wziętych. W 2016 r. głosowało 
3297 osób, a w 2017 r. – 2665. Po części 
zasługą wzrostu zainteresowania może 
być zniesienie ograniczeń wiekowych, po 
części -zmiany formuły. Co czwarty gło-
sujący miał mniej niż 18 lat.  Wyrównaniu 
szans sprzyjało przypisanie projektów do 
grup ze względu na liczbę mieszkańców 
sołectw, co powodowało mniejszą liczbę 
„walczących ze sobą” projektów, a także 
mnożeniu oddanych głosów przez współ-
czynniki korygujące, które różnicowały 
siłę głosów pozyskanych przez projekty 
z sołectw o różnej liczebności.

Na projekty grupy 1 oddano 63,2% 
głosów. Na projekty grupy 2 oddano 
34,7%. W grupie 3 zgłoszono tylko je-
den projekt, który uzyskał wymagane 
regulaminem poparcie, ale z pewnością 
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brak konkurencji wewnątrzgrupowej 
spowodował, że kampania i zaintere-
sowanie w postaci liczby głosujących 
dużo mniejsze.

Zwycięzca grupy 1– projekt „Zagospo-
darowanie parku poprzez modernizację 
placu zabaw oraz wykonanie trawiastego 
boiska do gry w piłkę nożną” (Dąbrówka) 
uzyskał blisko 39% głosów oddanych na 5 
projektów biorących udział w głosowaniu 
w tej grupie. Pod względem głosów sko-
rygowanych otrzymał blisko 41% . Drugi 
projekt pod względem liczby głosujących 
otrzymał  prawie 28% głosów, a po prze-
liczeniu - 33% głosów skorygowanych. 
Rywalizacja w tej grupie była silna, co 
widać patrząc na głosy „elektroniczne” 
i głosy „papierowe”. Gdyby miały decy-
dować wyłącznie głosy elektroniczne to 
kolejność byłaby odwrotna: wygrałby 
projekt „Strefa rodzinna Dopiewo”. Wi-
dać, że zwycięzcy włożyli sporo pracy 
w zbieranie głosów „papierowych” w te-
renie, bo uzbierali ich 12 razy więcej od 
projektu, który uplasował się na drugim 
miejscu w grupie. Warto podkreślić, że 
w obu poprzednich edycjach nie było 
projektów z Dopiewa. Na uwagę zasługuje 
także fakt, że był to jednocześnie drugi 
wynik w całym zestawieniu  11 projektów 
uczestniczących w głosowaniu tej edycji. 
Przewaga, uzyskana przez triumfatora 
grupy 1, dzięki głosom „papierowym”, 
uczy tego, że nie można lekceważyć żadnej 
z obu form pozyskiwania głosów. Trzecie 
miejsce w grupie 1 przypadło projek-
towi „Kolorowe boiska” ze Skórzewa, 
którego poparcie sięgnęło 18% głosów 

i 14% głosów skorygowanych. Grupa 
1 obejmowała projekty zgłoszone przez 
mieszkańców sołectw: Dąbrówka, Do-
piewo i Skórzewo.

Wygrana projektu „Sport i bezpie-
czeństwo” (Palędzie) w grupie 2, w któ-
rej pod głosowanie również poddano 
5 projektów, jest wyraźna. Zdobył on 
48% głosów oddanych na wszystkie 
projekty w grupie i blisko 50% głosów 
skorygowanych (punktów). Jedynie 
31% głosów spośród wszystkich, jakie 
uzyskał ten projekt, zostało oddanych 
„elektronicznie”; większość pochodzi 
z kart papierowych wrzuconych do urny, 
co również świadczyć może o pracy wy-
konanej w terenie. Na drugim miejscu 
w grupie 2 znalazł się projekt „Aktywne 
i estetyczne centrum Konarzewa – re-
witalizacja i zagospodarowanie” – 20% 
głosów i 19% głosów skorygowanych.  Na 
trzecim miejscu rywalizację zakończył 
w tej grupie projekt „Rodzinny Zakątek 
- plac zabaw ze strefą dla młodzieży - 
etap I”, (Dąbrowa), który otrzymał 19% 
głosów i 18% głosów skorygowanych 
w grupie. Gdyby miały decydować głosy 
elektroniczne projekt  ten by wygrał. 
Grupa 2 obejmowała projekty zgłoszone 
przez mieszkańców sołectw: Dąbrowa, 
Dopiewiec, Konarzewo, Palędzie i Za-
krzewo.

Grupa 3 dotyczyła sołectw: Gołuski, 
Trzcielin i Więckowice. Z dwóch pierw-
szych nie wpłynął żaden projekt i jedyny 
projekt, który wpłynął z Więckowic nie 
miał w tegorocznej edycji konkurencji, 
co nie znaczy, że za rok będzie równie 
łatwo.  

W III edycji zostało zgłoszonych przez 
mieszkańców 19 projektów, z których 
do głosowania zakwalifikowano 11 - 3 
spośród nich zostaną zrealizowane, co 
również jest sytuacją bez precedensu 
(w edycji pierwszej DBO wyłoniono 2 
zwycięskie projekty, a w edycji drugiej 
tylko 1).

DBO aktywizuje i integruje. W gło-
sowaniu wzięli udział mieszkańcy ze 
wszystkich 20 miejscowości Gminy 
Dopiewo. Najwięcej głosów oddali miesz-
kańcy miejscowości dużych, z których 
pochodziły projekty biorące udział w ry-
walizacji: Dąbrówki (1348), Skórzewa 
(1284), Dopiewa (1075), ale głosowali też 
mieszkańcy miejscowości, z których nie 
zgłoszono żadnego projektu, np. Zakrze-
wo (194) czy Gołuski (88). Oczywiście 
dawał o sobie znać lokalny patriotyzm 
i większość głosów, jakie zdobywały pro-
jekty, oddawali ich mieszkańcy. Jednak 
w przypadku zwycięskich projektów 
z grup 1 i 2 widać, że nie tylko. Projekt 
„Sport i bezpieczeństwo” wsparło 1140 
osób, w tym 685 mieszkańców Palędzia, 
z którego ten projekt pochodził.  Z kolei 
na obydwa projekty z Dąbrówki - „Za-
gospodarowanie parku poprzez mo-
dernizację...” i „Kulturalną Dąbrówkę” 
zagłosowało w sumie 1830 osób, przy 
czym w głosowaniu wzięło udział 1348 
mieszkańców tej miejscowości, którzy 
wspierali i  inne projekty, także spoza 
Dąbrówki - aż 10 z 11 projektów, na które 
można było oddać swój głos w tej edycji. 

Adam Mendrala

Projekt budżetu na 2019 r. został 
przedłożony Radzie Gminy Dopiewo 
przez Wójta Gminy 15 listopada 2018 
r.  Z dokumentem tym można szczegóło-
wo się zapoznać na stronie internetowej 
Gminy Dopiewo. Poniżej prezentujemy 
dane ogólne na temat budżetu na 2019 r.

Dochody
Dochody budżetu zaplanowano w wy-

sokości 141.176.144 zł, w tym:
• dochody bieżące w wysokości 

134.913.811 zł, 
• dochody majątkowe w wysokości 

6.262.333 zł. 

Projekt budżetu 2019
Najważniejsze pozycje dochodów 

bieżących to:
• udziały w podatku dochodowym 

od osób fizycznych -  57.136.772 zł,
• subwencja -  27.349.547 zł,
• dotacje i środki przeznaczone na 

cele bieżące - 24.050.772  zł, 
• podatki i opłaty –  22.756.760  zł,
• udziały w podatku dochodowym 

od osób prawnych –2.0 00.000 zł.

Wydatki
Wydatki budżetu zaplanowano w wy-

sokości 147.140.426 zł w tym: 

Struktura dochodów Gminy Dopiewo  na 2019 r. Udział procentowy  

dochody z tytułu udziału we wpływach  
z podatku dochodowego od osób fizycznych

dochody z tytułu udziału we wpływach  
z podatku dochodowego od osób prawnych

podatki i opłaty 16,12%

subwencja 19,37%

dotacje i środki przeznaczonych na cele bieżące 17,04%

sprzedaż majątku 1,42%

dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje 3,02%

pozostałe dochody 1,14%

Na 2019 r. zaplanowano dochody 
bieżące w wysokości 134.913.811 zł, wy-
datki bieżące w wysokości 110.222.069 
zł. Różnica stanowi nadwyżkę operacyjną 
i wynosi 24.691.742 zł.

Na wypłatę świadczeń 500+ Gmina 
Dopiewo  otrzyma z budżetu  państwa 
dotację w wysokości 16.803.797 zł. Na-
tomiast na realizację zadań określonych 
w programach profilaktyki i rozwiązy-
wania problemów alkoholowych oraz 
zwalczania narkomanii planuje prze-
znaczyć kwotę 480.000 zł. Powyższe 
wydatki zostaną zrealizowane w związku 
z uzyskaniem dochodów z tytułu wyda-
wania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych.

Na pomysły mieszkańców realizo-
wane w ramach budżetu obywatelskiego 

40,47%

1,42% 
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finanse / inwestycje

Skórzewo - ul. Radosna i Złota, przed remontem

15 listopada 2018 r. minął termin 
płatności IV raty podatku od nierucho-
mości, rolnego i leśnego. Tym, którzy 
zapłacili podatki terminowo – dzięku-
jemy. Tych, którzy podatku jeszcze nie 
zapłacili, prosimy o jak najszybszą wpłatę 
zaległości podatkowej. 

Należności prosimy wpłacać na 
nadane Państwu indywidualne ra-
chunki bankowe lub na rachunek Gminy 
Dopiewo o nr 22 9043 1012 3012 0025 
9105 0001 (Poznański Bank Spółdzielczy 
- Oddział w Dopiewie). Podatki można 
też wpłacać osobiście w Urzędzie Gmi-
ny za pomocą karty płatniczej, a także 
u inkasentów.

Płaćmy podatki w terminie
Jest narzędzie, które przypomni 

o terminie płatności. To „Powiadomie-
nia Podatkowe”. Wystarczy się zapisać.

Powiadomienia Podatkowe
Gmina Dopiewo wprowadziła system 

informowania podatników o terminie 
zapłaty podatku lub o powstaniu zaległo-
ści z tytułu podatków i opłat lokalnych. 
Informacje będą wysyłane bezpłatnie 
SMS-em i e-mailem.

Osoba znajdująca się w bazie podat-
kowej, która zarejestruje swój numer 
telefonu i adres e-mail w systemie powia-
domień podatkowych SMS na stronie tax.
dopiewo.pl będzie otrzymywać krótkie 
wiadomości tekstowe SMS oraz e-ma-
il przypominające o terminie płatności 
(nie wcześniej niż 7 dni przed upływem 
terminu) lub w przypadku niezapłacenia 
w terminie podatku o występowaniu za-
ległości (nie później niż 21 dni po upływie 
terminu płatności). Jeżeli zobowiązany 
uiści zaległości w terminie 7 dni od daty 

otrzymania wiadomości tekstowej oraz 
e-mail, to uniknie dodatkowych kosztów 
tj. kosztów upomnienia – kwota 11,60 zł.

Nie przegap terminu
Po rejestracji będziemy wysyłać krót-

kie wiadomości tekstowe SMS oraz e-mail 
przypominające o terminie płatności lub 
w przypadku nie zapłacenia w terminie 
podatku - o występowaniu zaległości.

Usługa bezpłatna
Zarówno rejestracja numeru, jak 

późniejsze otrzymywanie gminnych 
wiadomości nie wiąże się z opłatami. 
Usługa jest całkowicie bezpłatna dla 
zarejestrowanych.

Niezbędne dane
W procesie rejestracji pytamy Pań-

stwa o te dane, które są niezbędne do 
realizacji usługi. Z systemu powiado-
mień można zrezygnować w dowolnym 
momencie.

Małgorzata Mazurek,  
Skarbnik Gminy Dopiewo

Blisko 1,4 mln zł  kosztowała budo-
wa dróg na ulicach Radosnej i Złotej 
w Skórzewie. Wykonano jezdnię z kostki 
brukowej o szerokości 5 m na długości 
461 m, w tym 373 m na ul. Radosnej 
i 88 m na ul.  Złotej 88. Jednostronnie 
powstał 2-metrowy chodnik. Ponadto 
wykonano kanalizację deszczową o dłu-
gości 395m. Prace trwały od 22.08.2018 r. 
do 5.11.2018 r. Wartość prac: 1 398 583zł

Aleksandra Rutyna,  
Kierownik Referatu Inwestycji  

i Gospodarki Komunalnej,  
fot. Michał Juskowiak

Złota i Radosna w Skórzewie

zaplanowano 300.000 zł, natomiast na 
mniejsze inicjatywy lokalne  przewidzia-
no 30.000 zł. 

W 2019 r. Gmina, zgodnie z harmo-
nogramem zaciągniętych zobowiązań,  
musi wykupić obligacje wyemitowane 

w latach poprzednich i spłacić zacią-
gnięte kredyty i pożyczki  w wysokości  
8.035.718 zł. 

Ponadto planuje się emisję obligacji 
na kwotę 14.000.000 zł. Kwota długu 
założona w poprzedniej kadencji nie ulega 

zwiększeniu, natomiast przesunięto ww. 
kwotę emisji obligacji, zmniejszając tym 
samym zadłużenie 2018 r.

Małgorzata Mazurek,  
Skarbnik Gminy Dopiewo

po remoncie
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informacje gminne

Przed planowanym terminem, bo do 
17 listopada 2018 r., zostały ukończone 
prace budowlane na odcinku ul. Leśnej 
w Dąbrowie. Wykonano nawierzchnię 
jezdni, chodnik i zjazdy, oznakowanie 
i kanalizację. Koszt realizacji robót wy-
niósł 2,49 mln zł. Efektem jest równa 
droga o nawierzchni z mieszanki mi-
neralno-asfaltowej, z ciągiem komuni-
kacyjnym w postaci chodnika i dwoma 
przejściami dla pieszych. Zmianie uległa 
organizacja ruchu -  wprowadzono strefę 
obszar zabudowany na odcinku od wia-
duktu nad obwodnicą S11. Oznacza to, że 
dopuszczalna prędkość na długości prze-
budowanego odcinka wynosi 50 km /h, 
a między 23.00 a 5.00  rano – 60 km /h. 
Prosimy  kierowców o zdjęcie nogi z gazu.

Aleksandra Rutyna,  
Kierownik Referatu Inwestycji  

i Gospodarki Komunalnej, 
 fot. Michał Juskowiak

Leśna w Dąbrowie

Dąbrowa - ul. Leśna, przed remontem

Dobiega końca budowa zintegrowa-
nego węzła przesiadkowego w Dopiewie,  
wcześniej taki węzeł powstał w okolicy 
dworca kolejowego w Palędziu. Wartość 
obydwu inwestycji wynosi  blisko 11,87 
mln zł. Warto zaznaczyć, że Gmina Do-
piewo pozyskała na nie dofinansowanie 
wartości aż 7,67 mln zł. Dzięki temu 
otoczenie obu stacji, znajdujących się 
na terenie Gminy Dopiewo zyskało na 
funkcjonalności i estetyce. 

Węzeł przesiadkowy w Dopiewie na finiszu
To kolejny krok w stronę nowoczesno-

ści. Przypomnijmy, że Gmina Dopiewo 
przystąpiła również do Poznańskiej Ko-
lei Metropolitalnej. Projekt ten zakłada 
popularyzację kolei jako nowoczesne-
go, szybkiego i przyjaznego środowisku 
środka transportu. Korzystanie przez 
mieszkańców z transportu zbiorowego, 
zwłaszcza szynowego, może przyczynić 
się do zmniejszenia emisji dwutlenku wę-
gla do atmosfery, a równolegle stanowić 

antidotum na  korki uliczne. Wcześniej, 
dzięki współpracy z mieszkańcami, Gmi-
na Dopiewo dostosowała komunikację 
gminną do rozkładów kolejowych. 

Inwestycje w otoczenie stacji kole-
jowych w Palędziu i Dopiewie polegały 
m.in. na stworzeniu parkingów, wiat 
rowerowych, info-kiosków, systemu 
monitoringu, tablic informacyjnych, 
ławek, udogodnień dla niepełnospraw-
nych i mieszkańców, postawieniu lamp, 

po remoncie
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inwestycje / 100 lat niepodległości

przebudowy fragmentów dróg, czy bu-
dowy ścieżek pieszo – rowerowych. 
W Dopiewie powstała w ramach tej in-
westycji ścieżka wzdłuż ul. Laserowej 
w kierunku Dopiewca.

Projekt „Budowa systemu zintegro-
wanych węzłów przesiadkowych w Gmi-
nie Dopiewo – stacja Paledzie i stacja 
Dopiewo” jest współfinansowany przez 
Unię Europejską z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego 2014 – 2020. 

AM, Fot. Michał Juskowiak

W 100-lecie odzyskania przez Pol-
skę niepodległości odbył się w Gminie 
Dopiewo „Koncert Galowy”, z udziałem 
Orkiestry Dętej i Mażoretek Gminy Do-
piewo, zespołów 4te Quartet i AudioFeels. 
Kilkuset mieszkańców gminy i jej gości 
w ten sposób wspólnie uczciło wyjątko-
wy jubileusz.

Przy stawie i z patronem
Uroczystości gminne rozpoczęły się 

w południe przy stawie w Więckowicach, 
gdzie otwarto kompleks rekreacyjno – 
historyczny. Obok miejsc odpoczynku 
i zabawy, znajduje się tu ścieżka eduka-
cyjna, przybliżająca wielkopolską drogę 
do niepodległości i pomnik poświęcony 
powstańcom wielkopolskim.  

Najpierw jednak odprawiona została 
w tym miejscu uroczysta msza polowa, 
koncelebrowana przez proboszczów para-
fii w Niepruszewie (do której przynależą 
Więckowice)  - ks. Romana Janeckie-
go i parafii w Dopiewie - ks. Marka Kinę. 
Po obu stronach pomnika, stanęły szpa-
lery pocztów sztandarowych - sołtysów 
gminy Dopiewo, jednostek strażackich 
OSP z Dopiewa, Palędzia i Zakrzewa, 
wędkarzy, szczepu ZHP w Dopiewie 
i szkół gminnych z Dopiewa, Dopiewca, 
Konarzewa, Dąbrowy, Skórzewa. Obecni 
byli przedstawiciele samorządu gminne-
go - Wójt Adrian Napierała, przewodni-
czący Rady Gminy - Leszek Nowaczyk, 
radni i sołtysi. Wydarzenie obecnością 

Dopiewskie 100 lat
zaszczycił m.in. Wicemarszałek Woje-
wództwa Wielkopolskiego - Wojciech 
Jankowiak. Na uroczystość licznie przy-
byli  mieszkańcy Więckowic i całej gminy 
Dopiewo oraz goście spoza gminy. O opra-
wę muzyczną zadbał Chór Gminy Dopie-
wo „Bel Canto”, który zaśpiewał także 
kilka pieśni, w tym „Pierwszą Brygadę” 
i „Marsyliankę Wielkopolską” - pieśń 
Powstańców Wielkopolskich, a o iście 
powstańczy nastrój uzbrojeni w czer-
wone flagi z białym orłem uczniowie 
z Więckowic i Dopiewa. 

Pomnik, którego inicjatorami byli 
mieszkańcy Więckowic, uroczyście 
odsłonięto i poświęcono. Sołtys i rad-
na gminy Dopiewo Anna Kwaśnik nie 

kryła wzruszenia, dziękując tym którzy 
wsparli oddolną  inicjatywę rady sołeckiej 
Więckowic. Widniejąca na głazie tablica 
przypomina nazwiska 20 powstańców 
z Więckowic. Wśród nich są właściciele 
pobliskiego majątku - Brezowie, którzy 
już 12 listopada 1918 r., po otrzymaniu 
informacji od Andrzeja Kopy, wystawili 
posterunek na trakcie bukowskim, któ-
rego zadaniem było rozbrajanie żołnieży 
niemieckich, z myślą o pozyskaniu broni.  
W przecięciu wstęgi wzięła udział Danu-
ta Maćkowiak – Skubel - córka innego 
z więckowickich powstańców  upamięt-
nionego na tablicy – Józefa Konewki. 
Jeszcze kilka lat temu okolice stawu nie 
zachęcały do przebywania, dziś są tu 
alejki, ławki, plac zabaw, a odpoczynek 
można połączyć z terenową lekcją historii.
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100 lat niepodległości

Organizator "Koncertu Galowego": Gmina Dopiewo. 
Partnerzy organizacyjni: CEL Stacja Paliw, ELMA, GOSiR Dopiewo, GBPiCK Dopiewo, ITA, 

MARMITE, MONDI, MULTISTAL LOHMANN, PASO, Piekarnia Cukiernia NOWACZYK, PLASTI-
QUE, PRESTON Packaging, REKA RUBBER, RSP Dąbrówka, RUREX, SPR Agrofirma Skórzewo, ZSP 
Dopiewo, SP 1 Skórzewo, SP 2 Skórzewo, TESGAS, Urząd Gminy Dopiewo, ZUK Dopiewo Sp. z o.o. 

Patroni medialni: Czas Dopiewa, Puls Gminy, Nasz Głos Poznański, dopiewo.pl.
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100 lat niepodległości

Do wydarzeń sprzed wieku, w Polsce 
i Wielkopolsce, nawiązywały również 
występy artystyczne uczniów więckowic-
kiej szkoły, gdzie zorganizowano „Dzień 
Patrona” - rok temu placówce nadano 
imię Powstańców Wielkopolskich. Ob-
chody połączono z pasowaniem pierw-
szoklasistów. „Jestem małym Polakiem. 
Kocham moją ojczyznę”- tak brzmiały 
pierwsze słowa aktu ślubowania. Obcho-
dy rozpoczęło odśpiewanie „Marsylianki 
Wielkopolskiej”. Uczniowie w strojach 
partyzantów i żołnierzy oraz w harcer-
skich mundurkach wspominali  doniosłe 
chwile z 1918 r. Refleksjom towarzyszyły 
pieśni: „Hej nasza Kompania” , „Zako-
chałam się w Powstańcu” oraz „Naprzód 
Poznański Pułku Pierwszy”. Uroczyście  
odśpiewana  „Rota” wprowadziła zgro-
madzonych w sali gości w patriotyczny 
nastrój Święta Niepodległości. Uczniowie 
przypomnieli czasy, gdy Polska nie ist-
niała na mapie, ale Polacy pielęgnowali 
swoją ojczyznę w sercach i umysłach. 
Dzięki tej pamięci, kraj mógł się odro-
dzić i po 123 latach niewoli. Występy 
dzieci uatrakcyjniło   podsumowanie 
konkursu literacko- plastycznego  pod 
hasłem „Bohaterowie Powstania Wiel-
kopolskiego”.

Koncertowo
„Koncert Galowy z okazji odzyskania 

przez Polskę niepodległości” rozpoczął 
występ kwartetu smyczkowego. Panie 
z 4te Quartet zagrały melodie osadzone 
w polskiej kulturze. Publiczność mogła 
usłyszeć utwory Ogińskiego, Paderew-
skiego i Chopina, a także wiązankę zna-
nych pieśni – wśród nich nie zabrakło 
„O mój rozmarynie”, „Piękna nasza 
Polska” czy „Hej, hej ułani”.

Pierwszym utworem, jaki zagrała tego 
wieczoru Orkiestra Dęta Gminy Dopiewo 
był Mazurek Dąbrowskiego. Publiczność, 
z kotylionami w piersi i chorągiewkami 
powstańczymi w dłoni, które otrzymy-
wała wchodząc na salę, odśpiewała hymn 
Polski. Nie mogło być inaczej w takie 

święto. Moment ten poprzedziło wystą-
pienie wójta gminy Dopiewo – Adriana 
Napierały, który podkreślił, znaczenie 
wolności, niepodległości i możliwości 
korzystania z pełni praw obywatelskich 
także w wymiarze lokalnym, realizując 
potrzeby wspólnoty i pracując dla dobra 
wspólnego. Przypomniał o udziale miesz-
kańców gminy Dopiewo w powstaniu 
sprzed 100 lat i o działaniach w gminie 
w ciągu całego „Roku Powstania Wiel-
kopolskiego”.

Dla dopiewskiej Orkiestry i towa-
rzyszących jej Mażoretek dodatkowym 
powodem do świętowania było 5-lecie 
działalności. Obydwie gminne formacje d 
dawna przygotowywały na specjalny pro-
gram, łączący rodzimą tradycję z zabawą, 
bo między patriotycznie może oznaczać 
radośnie nie tylko za oceanem. Ich kon-
cert rozpoczęły polskie pieśni, potem 
publiczność wzięła udział w muzycznej 
podróży. Było marszowo, przebojowo, 
filmowo, a nawet teatralnie. Mażoretki 
prezentowały układy z buławami, flagami, 
pomponami i parasolkami. Muzycy uroz-
maicali grę, prezentując partie solowe 
i grupowe, wcielali się w różne role. I tak 
młody orkiestrant jeździł miedzy publi-
ką na rowerze, z gwizdkiem w ustach, 
ilustrując żandarma z Saint Tropes, 
a najbardziej doświadczony perkusista 
podczas „Polki z kowadłem” Straussa, 
odgrywał rolę kowala. Publiczność 

wielokrotnie dawała wyraz emocjom. 
Na koniec tej części koncertu przedsta-
wiciele samorządu wręczyli jubilatom 
pamiątkowe statuetki i kwiaty.

Temperatury nie obniżyła druga część 
występu 4te Quartet. Tym razem Panie 
zagrały melodie filmowe, zabierając słu-
chaczy na plan „Trędowatej, „Nocy i dni”, 
„Stawki większej niż życie”, „Vabank” 
i „Janosika”.  Znalazło się miejsce dla 
nieśmiertelnych przebojów Niemena 
i Petersburskiego.

 „Dzień Niepodległości” w Dopiewie 
przypieczętował koncert AudioFeels – 
gwiazdy nurtu vocal play, laureatów 
prestiżowych festiwali a capella – 
m.in. w Nowym Jorku i Lipsku. Pano-
wie śpiewają i naśladują ustami różne 
instrumenty. Przedstawili kilkanaście 
utworów, w tym przeboje gwiazd mu-
zyki światowej i polskiej oraz własne 
kompozycje.  Publiczność żywo reago-
wała rozpoznając utwory w nowych, 
czasem zaskakujących aranżacjach. 
Było „Wind of change” Scorpionsów, 
„Hymn of the weekend” Coldplay, czy 
„Happy” Pharrell’a Williams’a, ale i „Ma-
mona” Republiki i „Byłaś serca biciem” 
z repertuaru Andrzeja Zauchy.  Godne 
podziwu solowe popisy każdego z 8 wo-
kalistów występujących na scenie robiły 
niemałe wrażenie. Wiele pań dało się 
nawet w ten sposób porwać do tańca. 
AudioFeels bisowali przebojem” The 
Queen „We will rock you”.

Na zakończenie „Koncertu Galowe-
go” publiczność została obsypana biało 
– czerwonym konfetti, wystrzelonym 
przez muzyków Orkiestry Dętej i przez 
Mażoretki rozstawione przed sceną, na 
trybunie i na płycie sali. Opuszczając halę 
każdy uczestnik „Koncertu Galowego” 
otrzymywał świętomarcińskiego rogala. 
Podczas wydarzenia można było zoba-
czyć wystawę „Powstanie Wielkopolskie 
i Gmina Dopiewo.

Adam Mendrala, 
współpraca  

Anna Rembacz - Dziubińska 
Fot. Adrianna Kostecka,  

Beata Spychała, Małgorzata Dura  
– GOYKA Fotografia

niebawem więcej zdjęć na naszym fb 
„Gmina Dopiewo - strona oficjalna”
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Cała społeczność Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórze-
wie pieczołowicie pracowała, aby uczcić 
100 lat niepodległości naszego kraju. 
Punktem kulminacyjnym obchodów był 
przemarsz ulicami Skórzewa w piątek 
9 listopada 2018 r. Przygotowania roz-
poczęły się jednak wcześniej. Podczas 
realizacji projektu „Niepodległa” ucznio-
wie uczestniczyli w wielu działaniach. 
Wykonywali prezentacje multimedialne, 
opowiadające o historii zrywów niepodle-
głościowych. Malowali plakaty, ukazujące 
zdobywanie wolności. Czytali książkę 
o Powstaniu Wielkopolskim „A u nas po-
wstanie!” autorstwa Magdy Podbylskiej. 
Najmłodsi wzięli udział w Konkursie 
Pieśni Patriotycznej. Wszystkie szkol-
ne sale zostały misternie udekorowane 
biało – czerwonymi ozdobami, a każdy 
uczeń otrzymał pamiątkową przypinkę 
patriotyczną.

Finałem szkolnych obchodów był 
marsz ulicami Skórzewa, zorganizowa-
ny 2 dni przed „Narodowym Świętem 
Niepodległości”. Dzieci idąc w uroczy-

Dla Niepodległej

stym biało – czerwonym pochodzie, 
wesoło śpiewały żołnierskie piosenki. 

Po powrocie do szkoły o godzinie 11:11 
wszyscy zebrani zaśpiewali hymn naro-
dowy, biorąc tym samym udział w akcji 
„Rekord dla Niepodległej” Ministerstwa 
Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci 
i Młodzieży. 

To nie koniec obchodów z uczniów 
skórzewskiej jedynki. Wagę jubileuszu 
podkreślili także pisząc opowiadania bio-
graficzne, wykonując klasowy album pt. 
„Stąd nasz ród”, biorąc udział w montażu 

słowno – muzycznym „Wolność, kocham 
i rozumiem” i uczestnicząc w niecodzien-
nej lekcji historii w Muzeum Powstania 
Wielkopolskiego w Poznaniu.

Zwieńczeniem ponad rocznej pracy 
w ramach projektu Niepodległa będzie 
Ogólnoszkolny Turniej Patriotyczny Kto 
Ty jesteś? Polak Mały! Wszystkie te dzia-
łania mają przypominać młodym ludziom 
o cennym darze wolności. 

Kamila Kubiak 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Skórzewie

Stu młodych artystów, instrumen-
talistów, wokalistów i tancerzy wzięło 
udział w festiwalu „Serce w plecaku”, 
który odbył się 9 listopada 2018 r. w Ze-
spole Szkolno - Przedszkolnym im. Jana 
Brzechwy w Dopiewie z okazji 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści. Organizatorzy zapowiadają kolejne 
jego edycje.

Uczniowie wzięli udział w warsz-
tatach muzycznych i wokalnych, które 
rozpoczęły się rano. Wieczorem zapre-

Serce w plecaku zentowali się szerszej publiczności. Po-
stawą i zaangażowaniem udowodnili, że 
pamiętają o tych, którzy wywalczyli dla 
nich wolność. Festiwalowi goście zosta-
li  zaproszeni do udziału w muzycznej, 
patriotycznej podróży. Pomysłodawcą 
i inicjatorem tego wydarzenia był Mar-
cin Mańka, a scenariusz uroczystości 
przygotowała Małgorzata Kukurenda.

Jako pierwsi na scenie zaprezento-
wali się  przedszkolacy, którzy wykonali 
piosenkę „Jesteśmy Polką i Polakiem”. 
Potem nadszedł moment na występ po-
chodzącego z Kalisza  zespołu  Agnus Dei. 
Na scenie wybrzmiały takie utwory, jak: 

„Piechota”, „Białe róże”, czy „Legiony” 
w wykonaniu uczniów szkoły gry na 
skrzypcach, podopiecznych Agniesz-
ki Jesion.

Kolejną atrakcją wieczoru był występ 
dopiewskich Mażoretek, którego opie-
kunką jest Joanna Czaplicka. Dziewczy-
ny wykonały układy taneczne w rytmie 
piosenek marszowych.

Następną muzyczną ucztę przygo-
tował zespół wokalny Happy Singers. 
Koncert pochodzących z Kalisza woka-
listów zaaranżowała Dorota Wróblew-
ska. Wykonawcy przenieśli widownię 
w świat piosenek przepełnionych no-
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stalgią, smutkiem i nadzieją. Następnie 
na scenie zaprezentował się uczniowski 
zespół taneczny prowadzony przez Małgo-
rzatę Kukurendę. Przedstawili taneczną 
interpretację rozbiorów Polski.

Ostatnim punktem programu był 
występ gospodarzy. Zespół, w skład 
którego wchodzą uczniowie klas IV-VIII 
i gimnazjaliści, przedstawił zróżnicowany 
repertuar, pokazujący nasze drogi do 
wolności. Podopieczni Marcina Mańki 

wykonali kilkanaście utworów patrio-
tycznych, w autorskich aranżacjach.

Trwający ponad dwie godziny koncert 
zakończyła dyrektor szkoły - Violetta 
Czerniak, która pogratulowała wystę-
pującym i ich opiekunom. Publiczność 
nagrodziła artystów owacjami na stojąco.

Małgorzata Kukurenda,  
Zespół Szkolno - Przedszkolny  

w Dopiewie 
Fot. Konrad Rakowski

Urząd Gminy Dopiewo
61 814 83 31
61 814 80 92 (fax)

Straż Gminna w Dopiewie 
61 894 19 86
512 457 982
512 457 977

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

Policja 997
Komisariat Policji  
w Dopiewie 519 064 612

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

Gminny Ośrodek Sportu  
i Rekreacji w Dopiewie  
61 814 82 62

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Dopiewie 61 814 80 20

Zakład Usług Komunalnych  
w Dopiewie 61 814 82 31 

Spółka Wodna  
w Dopiewie 607 032 085

Pogotowie ratunkowe 999
Pogotowie weterynaryjne 983
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie gazowe 992

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

Ważne telefony

Uroczysty koncert pt. „Dą-
brówka Niepodległej” odbył się 
12 listopada 2018 roku w Kaplicy 
Parafii pw. św. Urszuli Ledóchow-
skiej w Dąbrówce. Zorganizowany 
został przez Radę Rodziców przy 
Szkole Podstawowej im. Kazimie-
rza Nowaka w Dąbrówce. Do 
występów zostały zaproszone 
nie tylko dzieci i młodzież z tej 
placówki, ale również z Przed-
szkola Publicznego „Mali Od-
krywcy” i Szkoły Podstawowej 
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu 
w Dąbrówce. 

Były to: Ida Fijas i Kasia 
Ratajczak oraz dzieci z grupy 
„Kangurków” z Przedszkola 
Publicznego „Mali Odkrywcy” - 
Stanisław Stankiewicz, Martyna 
Wiśniewska i Tomasz Poprawski 
ze Szkoły im. Kawalerów Orderu 
Uśmiechu, a także Jan Kortus, 
Regina Sobaniec, Dominika Tar-
nionek, Kornelia Dobrzyńska 
i uczniowie klasy V i VI Szkoly 
Podstawowej im. Kazimierza 
Nowaka w Dąbrówce.

Na zakończenie wystąpił pia-
nista, mieszkaniec naszej Gminy, 
Przemysław Witek, który wyko-
nał recital utworów Fryderyka 
Chopina, Karola Szymanowskiego 
i Ignacego Jana Paderewskiego.

Podczas koncertu panowała niezwy-
kle uroczysta, ale i rodzinna atmosfera. 
Publiczność włączyła się w śpiew pieśni 
patriotycznych razem z dziećmi. Występy 

„Dąbrówka Niepodległej”

wszystkich uczestników koncertu były 
nagradzane gromkimi brawami.

100. rocznica odzyskania niepod-
ległości przez Polskę została uczczona 
w Dąbrówce inicjatywą w pewnym sensie 
historyczną, która postawiła sobie za-

danie zjednoczenia łącząca środowisko 
edukacyjne Dąbrówki. Mamy nadzieję, 
że w kolejnych latach będzie ona rozwi-
jana dla dobra wszystkich mieszkańców.

Małgorzata Dura 
Fot. GOYKA Fotografia
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Na zaproszenie Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej - Andrzeja Dudy, 
grupa uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego 
w Skórzewie uczestniczyła w Uroczy-
stym Koncercie z okazji Setnej Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Koncert z udziałem Pary 
Prezydenckiej odbył się 30 października 
2018  r. w Teatrze Wielkim – Operze 
Narodowej w Warszawie. Wysłuchali-
śmy dwóch utworów: Fantazja polska 
gis-moll op. 19 na fortepian i orkiestrę 
Ignacego Jana Paderewskiego oraz Te 
Deum Polonia na bas, chór i orkiestrę 
Pawła Łukaszewskiego. Ten ostatni zo-
stał napisany na zamówienie Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej z okazji Setnej 
Rocznicy Odzyskania Niepodległości 

Rocznicowo w Warszawie

Zachęcamy na wirtualny spacer po wystawie „Ignacy Jan Paderewski – anatomia geniuszu” (link do strony: 
https://teatrwielki.pl/dzialalnosc/galeria-opera/wystawy-201819/ignacy-jan-paderewski-anatomia-geniuszu/) 

przez Polskę. W gmachu Opery Naro-
dowej obejrzeliśmy wystawę „Ignacy 
Jan Paderewski – anatomia geniuszu” 
poświęconą bogatej działalności Patrona 
naszej szkoły.

Kancelaria Prezydenta RP przygoto-
wała dla nas następnego dnia dodatkowe 
atrakcje, w tym zwiedzanie Belwederu 
i Pałacu Prezydenckiego. W Belwederze 
obejrzeliśmy pamiątki po Józefie Piłsud-
skim, Naczelniku Państwa i Pierwszym 
Marszałku Polski. Doświadczyliśmy tutaj 
historii Polski, tej zniewolonej i odradza-
jącej się. Staliśmy w gabinecie Naczelnika, 
miejscu gdzie pracował i podejmował 
decyzje wagi państwowej. 

W Pałacu Prezydenckim, mieszczą-
cym się przy ul. Krakowskie Przedmie-
ście, spotkaliśmy Prezydenta Andrzeja 

Dudę, z którym wymieniliśmy pozdro-
wienie. Zobaczyliśmy tutaj sale, w których 
podejmowani są goście, odbywają się 
ważne wydarzenia i spotkania. Trzeba 
podkreślić, że uroku pałacowym po-
mieszczeniom dodają okazałe rzeźby 
i obrazy oraz piękne kompozycje z ży-
wych kwiatów.

Naszemu wyjazdowi towarzyszyła 
piękna, słoneczna pogoda, która sprzy-
jała długiemu spacerowi po Parku Ujaz-
dowskim i Królewskich Łazienkach. 
Odwiedziliśmy pomniki Ignacego Jana 
Paderewskiego oraz Fryderyka Chopina. 

Pozostajemy pełni wrażeń, wdzięczni 
za zaproszenie i udział w przedsięwzięciu. 

Katarzyna Krüger-Szczot,  
Dyrektor Szkoły  

Podstawowej nr 2 w Skórzewie

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Dopiewie oraz  Zespół Szkolno-Przed-
szkolny z Dopiewa  wspólnie zorgani-
zowali wydarzenie sportowe upamięt-
niające 100 rocznicę odzyskania przez 
Polskę  niepodległości. 

Przez 100 minut uczniowie z nauczy-
cielami ćwiczyli, aby w ten sposób - na 
sportowo - upamiętnić 100. rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości 
w hali sportowej GOSiR w Dopiewie. 

Wydarzenie rozpoczęło wystąpienie 

100 minut sportu na 100-lecie
wicedyrektor ZSP w Dopiewie - Mał-
gorzaty Rogal-Dropińskiej. Był odczyt 
historyczny na temat niepodległości, 
odśpiewano hymn państwowy i uru-
chomiono zegar do odliczenia 100 minut. 

W tym czasie nauczyciel wf - Tomasz 
Koczajewski 100 razy wycisnął stukilo-
gramową sztangę. Innemu nauczycielowi 
wf – Michałowi Bremborowi 100 celnych 
rzutów osobistych do kosza zajęło niecałe 
10 minut i wtedy zaczęło się wyzwanie, 

aby trafić celnie aż 1000 razy w 100 mi-
nut. To też się udało! 

Ale chyba największymi mistrzami 
zostali uczniowie. Dziewczęta z klasy 
sportowej przez 100 minut zrobiły ponad 
5 tysięcy brzuszków a chłopcy ponad 
4 tysiące pompek. Chętni uczniowie 
z klas 4-8 podobnie. Dzieci z klas 1-3 
z wychowawczyniami wykonały około 
6 tysięcy razy pajacyka. 

Dziewczęta z grupy tanecznej dwu-
krotnie zatańczyły taniec „Tsunami”, 
a mażoretki wystąpiły w układach 
z laskami i pomponami. 
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Kibice w narodowych barwach 
głośno dopingowali w rytm muzyki 
puszczanej przez nauczyciela muzyki 
- Marcina Mańkę. Całą imprezę popro-
wadził dyrektor Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Dopiewie - Marcin 
Napierała. 

Finał ze wspólnym zdjęciem i „desz-
czem” biało-czerwonych balonów za-
kończył 100 minut sportu w 100-lecie 
odzyskania przez Polskę niepodległości. 

GOSiR w Dopiewie 

Katarzyna Andrzejczak z Lisówek 
posadziła 11 listopada  2018 r., wraz 
z mężem, dąb w Trzcielinie, by w ten 
sposób uczcić w 100-lecie odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Z takim za-
miarem zgłosiła się wcześniej do Urzędu 
Gminy Dopiewo, na co uzyskała zgodę. 
Dąb został posadzony przy terenie rekre-
acyjnym w rodzinnej miejscowości ppłk. 
Andrzeja Kopy. Państwo Andrzejczako-
wie nie poprzestali na drzewku - ude-
korowali Lisówki, w których mieszkają, 
22 biało – czerwonymi flagami. 

AM

Dąb i 22 flagi 

313 razy interweniowała Straż Gmin-
na w Dopiewie w październiku 2018 
r. Najwięcej wśród tych zdarzeń było 
kontroli porządkowych - 150 (w tym: 
spalanie odpadów, brak oznaczenia 
posesji numerem porządkowym, brak 
podłączeń do kanalizacji). Drugie pod 
względem liczebności miejsce zajmują 
w statystyce kontrole bezpieczeństwa 
przy placówkach oświatowych i obiektach 
komunalnych – 94. Ponad o połowę mniej 
odnotowano kontroli ruchu drogowego 

Kronika Straży Gminnej 
–  41 (w tym: wadliwego zaparkowania 
i bezprawnego zajęcia pasa drogowe-
go). Jedynie co jedenasta interwencja 
strażników dotyczyła zwierząt – 28 
przypadków.                                                                                                           

Wybrane interwencje 
• 8.10.2018 r.: Konarzewo, ul. Stę-

szewska – wyrzucenie dużej ilości 
śmieci na pobocze drogi gruntowej, 
sprawcę ustalono i ukarano man-
datem, uprzątnął teren.

• 13.10.2018 r.: Skórzewo, ul. Szkolna 
– spożywanie alkoholu w miejscu 
publicznym (plac zabaw) sprawcę 
ukarano mandatem.

• 17.10.2018 r.: Palędzie, ul. Nowa – 
spalanie śmieci w ognisku, spraw-
cę ukarano mandatem, nakazano 
ugaszenie ogniska.

• 19.10.2018 r.: Skórzewo, ul. Skó-
rzewska – szambo wylewające się 
na ulicę, właściciela posesji uka-
rano mandatem, wezwano wóz 
asenizacyjny.

Tomasz Strugacz, Strażnik Gminny

Jesienna aura nie sprzyja kierowcom 
i pieszym. Dni są coraz krótsze, słońca 
jest mało, często występują mgły i opa-
dy. W takich warunkach widoczność na 
drodze drastycznie spada. Na terenie 
Gminy Dopiewo znajduje się wiele dróg, 
przy których nie ma chodników. W tej 
sytuacji osoby poruszające się wzdłuż 
nich pieszo powinny szczególnie zadbać 
o swoje bezpieczeństwo. 

Najważniejsza zasada to „być wi-
docznym na drodze”. Jak możemy to 
zrobić? Odpowiedź jest prosta - należy 
nosić kamizelkę odblaskową. Odblaski 
zdecydowanie poprawiają widoczność 
pieszego. Dzięki temu kierowca zyskuje 
więcej czasu na bezpieczne ominięcie 
ludzi poruszających się drogą. 

Warto również zapoznać się z kilkoma 
zasadami zawartymi w „Prawie o ruchu 
drogowym”, dotyczących obowiązków 

Bądź widoczny na drodze
pieszego. W art. 11. rozdziału 2 : „Ruch 
pieszych” czytamy:
1. Pieszy jest obowiązany korzystać 

z chodnika lub drogi dla pieszych, 
a w razie ich braku - z pobocza. Jeżeli 
nie ma pobocza lub czasowo nie moż-
na z niego korzystać, pieszy może 
korzystać z jezdni, pod warunkiem 
zajmowania miejsca jak najbliżej 
jej krawędzi i ustępowania miejsca 
nadjeżdżającemu pojazdowi.

2. Pieszy idący po poboczu lub jezd-
ni jest obowiązany iść lewą stroną 
drogi.

3. Piesi idący jezdnią są obowiązani 
iść jeden za drugim. Na drodze 
o małym ruchu, w warunkach do-
brej widoczności, dwóch pieszych 
może iść obok siebie.

4. Korzystanie przez pieszego z drogi 
dla rowerów jest dozwolone tylko 

w razie braku chodnika lub pobo-
cza albo niemożności korzystania 
z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby 
niepełnosprawnej, korzystając z tej 
drogi, jest obowiązany ustąpić miej-
sca rowerowi.

5. Pieszy poruszający się po drodze 
po zmierzchu poza obszarem zabu-
dowanym jest obowiązany używać 
elementów odblaskowych w sposób 
widoczny dla innych uczestników 
ruchu, chyba że porusza się po 
drodze przeznaczonej wyłącznie 
dla pieszych lub po chodniku.

6. Przepisów ust. 1-4a nie stosuje się 
w strefie zamieszkania. W strefie tej 
pieszy korzysta z całej szerokości 
drogi i ma pierwszeństwo przed 
pojazdem.

Życie mamy tylko jedno więc dbaj-
my o nie.

Jacek Olejniczak,  
Komendant Straży  

Gminnej w Dopiewie

listopad 2018 21



bezpieczeństwo / ekologia

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

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

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

Na czym to polega?
Węglowy wsad rozpala się drew-

nianymi szczapami i kulkami papieru 
„od góry”. Zostawiamy dolne drzwiczki 
lekko otwarte, wywołując ciąg powietrza. 
Powietrze przedostaje się spod rusztu 
ku górze. Żar schodzi ku dołowi - z rów-
ną łatwością, jak w paleniu „od dołu” 
i wędruje ku górze. Dym, wydostający 
się z warstwy zimnego jeszcze opału, 
przechodzi przez żar i ulega całkowi-
temu spaleniu. Do komina lecą niemal 
przezroczyste spaliny.  

Gdy węgiel rozżarzy się na górze, 
przymyka się dolne drzwiczki, zostawia-
jąc ich szczeliny wentylacyjne otwarte. 
Jeśli piec nie ma szczelin w drzwiczkach, 
należy zmniejszyć dopływ powietrza od 
dołu. Drzwiczki powinny być uchylone 
na 1–2mm i zabezpieczone przed za-
trzaśnięciem. Potem zamykamy dopływ 
powietrza przez górne drzwiczki.

Mariola Marecka Chudak

Policjanci z Komisariatu w Dopiewie 
- sierżant sztabowy Marta Juś i sierżant 
sztabowy Daniel Rychlewicz, wraz z ma-
skotką poznańskiej policji - sierżantem 
Pyrkiem, odwiedzili 17 października 2018 

Pyrkowa lekcja bezpieczeństwa
r. pierwszoklasistów Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie.

Na początku spotkania wicedyrektor 
szkoły - Małgorzata Wyremblewska, przy-
pomniała dzieciom zasady bezpieczeń-

stwa w ruchu drogowym. Później wiedzę 
dzieci były oceniane przez policjantów 
i… sierżanta Pyrka. Wszyscy uczniowie 
otrzymali dyplomy i upominki, ponieważ 
wykazali się dużą znajomością przepi-
sów związanych z bezpieczeństwem na 
drodze. 

Ubrani w odblaskowe kamizelki, 
mieli okazję zastosować zdobytą wiedzę 
w praktyce. Wspólnie z Pyrkiem i poli-
cjantami ćwiczyli prawidłowe przecho-
dzenie przez jezdnię. Nauce sprzyjała 
atmosfera radości i zabawy. 

Mamy nadzieję, że wizyta przesym-
patycznego sierżanta Pyrka wpłynie na 
bezpieczne zachowanie uczniów na dro-
dze, a pamiątkowe zdjęcia  będą czymś 
więcej niż wspomnieniem tej wizyty.  

Tekst i fot. Kamila Kubiak

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Konarzewie biorą udział w II edycji 
projektu „EduEko - lekcje o tematyce 
ekologicznej”, którego organizatorem 
jest Związek Międzygminny Centrum 
Zagospodarowania Odpadów „Selekt”. 
Celem projektu  jest zachęcenie społecz-
ności lokalnej do prawidłowej segregacji 
odpadów.

Tematem szkoleń dla koordynatorów 
szkolnych  były zagadnienia związane 
z działalnością Związku,  gospodarką 
odpadami komunalnymi i prawidło-
wą ich segregacją.  Podczas lekcji „Czy 
warto segregować odpady?” uczniowie 
zainteresowali się darmową aplikacją na 
telefon Eco Harmonogram, która przy-
pomina o terminie odbioru odpadów 
i jest dostępna na stronie internetowej  
http://selekt.czempin.pl . Z kolei w kon-
kursie „Ziemię szanuję, więc odpady se-
greguję” mieli za zadanie zaprojektować 
nadruk na torbę ekologiczną.

Joanna Liszkowska, SP Konarzewo

Ekologiczne lekcje
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jubileusze

Związek Międzygminny Centrum 
Zagospodarowania Odpadów „SELEKT” 
informuje, że w Punkcie Selektywnej 
Zbiórki Odpadów, w godzinach jego 
otwarcia, prowadzona jest zbiórka ma-

Zbiórka makulatury
kulatury. Każdy mieszkaniec za oddanie 
10 kg makulatury, otrzyma torbę wie-
lokrotnego użytku. 

Zachęcamy do udziału w zbiórce. 
Czynne od poniedziałku do piątku 

Trzy pary ze Skórzewa: które w tym 
roku obchodziły jubileusz 50-lecia związ-
ku małżeńskiego skorzystały z zapro-
szenia i odwiedziły 11 października 
2018 r. Urząd Gminy Dopiewo. Jubi-
laci: Maria i Ryszard Jakubek, Maria 
i Józef Siwczak, Eleonora i Jerzy Woź-
ni - otrzymali odznaczenia państwowe 
i dyplomy za długoletnie pożycie, a od 
Gminy Dopiewo z rąk Wójta – Adriana 
Napierały i kierownika USC – Grażyny 
Grześkowiak-  bukiety róż i kosze ob-
fitości. Doroczna uroczystość gminna 
„Złote Gody”, w której wzięło udział 
kilkanaście par z miejscowości Gminy 
Dopiewo, odbyła się we wrześniu tego 
roku. Pary, które zostały uhonorowa-
ne odznaczeniami w październiku, nie 
mogły wziąć w niej udziału.

AM, fot. Michał Juskowiak

Złote Gody po raz drugi

Urząd Stanu Cywilnego w Dopiewie, 
uprzejmie prosi pary małżeńskie obcho-
dzące w 2019 r.  jubileusz 50-lecia poży-
cia małżeńskiego o zgłoszenie tego faktu 
osobiście przez małżonków w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Dopiewie w terminie 
do 31 stycznia 2019 r.

Zgłoszenie to będzie podstawą do 
sporządzenia wniosku o nadanie od-
znaczeń i zorganizowania uroczystości 
ich wręczenia. 

JUBILACI obchodzący 
50–lecie małżeństwa w 2019 r.

W związku z dniem wejściem w ży-
cie ustawy, dotyczącej przetwarzania 
danych osobowych, z 25 maja 2018 
r., Urząd Stanu Cywilnego informuje, 
że nie ma uprawnień, by skierować do 
Państwa pisemne zapytanie, dotyczą-
ce wyrażenia przez Państwa zgody na 
wystąpienie z wnioskiem do Prezydenta 
RP o nadanie medali „Za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie”.

Jubilaci, którzy nie zgłoszą się oso-
biście do USC, nie zostaną ujęci w zbio-
rowym  wniosku przekazywanym za po-
średnictwem Wojewody Wielkopolskiego 
do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Siedziba Urzędu Stanu Cywilnego 
w Dopiewie znajduje się przy ul. Wyzwo-
lenia 24 -  budynek B, pokój 2,  tel. (61) 
89 06 429 lub 89 06 428. Urząd Stanu 
Cywilnego w Dopiewie obsługuje klien-
tów w poniedziałki w godz. 9:00-17:00, 
od wtorku do piątku w godz. 7:30-15:30.

Grażyna Grześkowiak,  
Kierownik USC Dopiewo

Teresa i  Bogdan Maik z Dopiewa 
świętowali niedawno 60-lecie pożycia 
małżeńskiego. Z tej okazji 8 listopada 
2018 r. odwiedzili ich przedstawicie-
le samorządu. Wójt Gminy Dopiewo 
Adrian Napierała, wręczył list gratu-
lacyjny, kwiaty i kosz upominkowy.  
Państwo Maik poznali się na poczcie, 
gdzie spędzili całe zawodowe życie. On 
43 lata, Ona - 35 lat. On był naczelnikiem 
urzędu pocztowego, Ona – telegrafistką. 
Związek małżeński zawarli 8.11.1958 r. 
przed Radą Gromadzką w Dopiewie. Mają 
dwie córki, doczekali się trójki wnuków 
dwóch prawnuków. Gratulujemy Jubila-
tom „Diamentowych Godów”, życzymy 
kolejnych wspólnych rocznic w zdrowiu 
i pomyślności.

BS, 
 fot.  Beata Spychała

Diamentowe gołąbki pocztowe

w godz. 15.00 - 19.00, w soboty w godz. 
11.00 - 15.00. 

ZMCZO "SELEKT"
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informacje gminne

Dyrektor Dwujęzycznego Prywat-
nego Przedszkola Akademia, wraz 
z pracownikami, serdecznie zaprasza 
mieszkańców Gminy Dopiewo do udziału 
w akcji charytatywnej, której celem jest 
zbiórka funduszy na kosztowną operację 
3-miesięcznej Marianny Andrzejczak, 
która urodziła się z poważną wadą serca 
(HLHS-czyli brak lewej komory serca). 
Termin akcji: poniedziałek 17 grudnia 

Mania – skarb godny uratowania!
2018 r. od godz. 17.00, miejsce: Przed-
szkole przy ul. Słonecznej 44 w Skórzewie. 

Całkowity dochód zostanie przeka-
zany na leczenie dziewczynki. Mania we 
wrześniu przeszła pierwszą skompliko-
waną operację serca. Pilnie potrzebne 
są jeszcze co najmniej dwie kosztowne 
operacje, dlatego zapraszamy do udziału 
i wsparcia w gromadzeniu funduszy.

Organizatorzy Akcji

Palędzie odwiedził 21 września 2018 
r. ks. abp John Barwa SVD, który jest 
ordynariuszem archidiecezji Cuttack-
-Bhubaneswar w indyjskim stanie Orisa. 
Przypomnijmy, że tam pracował o. Ma-
rian Żelazek. Wizyta arcybiskupa odbyła 
się w związku z rozpoczętym procesem 
beatyfikacyjnym misjonarza. Pobyt w Pa-
lędziu był kolejnym etapem podróży do 
miejsc związanych z osobą o. Żelazka. 
Ksiądz arcybiskup chciał zobaczyć ro-
dzinną miejscowość, lokalizację domu 
państwa Żelazków, był także zaintere-
sowany w jaki sposób czcimy pamięć 
o misjonarzu, gdzie i kiedy się modlimy 
w intencji wielkiego rodaka. Naszą prze-
wodniczką po miejscach pamięci była 
Maria Popowska, która w swoim domu 
przyjęła gości z Indii. Abp J. Barwa wpi-
sał się do księgi pamiątkowej a następ-
nie obejrzał tablicę i głaz poświęcony o. 
Żelazkowi. W towarzystwie kilku osób 
z Palędzia odbyła się krótka modlitwa 
pod kamiennym obeliskiem i wspólne 
pamiątkowe zdjęcie. Arcybiskup Barwa 

Goście z Indii w Palędziu
wyraził ogromną radość z działalności 
Towarzystwa Przyjaciół o. M. Żelazka 
w Palędziu, dziękował za kultywowanie 
pamięci, za modlitwę i promowanie po-
staci "ojca trędowatych" mając nadzie-
ję na szybki proces beatyfikacyjny. Po 
serdecznej wymianie zdań i błogosła-
wieństwie delegacja z Indii pojechała 
w dalszą podróż.

Wcześniej, bo od 14 do 24 września 
2018 r. w kaplicy w Dąbrówce zorganizo-
wana została wystawa fotograficzna po-
święcona działalności i osobie o. Mariana 
Żelazka. Duże formaty plansz, ciekawa 
kompozycja zdjęć i kolorystyka tła spra-
wiały wrażenie przestrzeni i zachęcały 
do obejrzenia. Zdjęcia z komentarzem 
w bardzo profesjonalnym stylu opracowa-
li ojcowie werbiści z Pieniężna. Wystawa 
pokazała nam sylwetkę o. Żelazka jako 

misjonarza, kapłana, lekarza i nauczycie-
la, a także organizatora wioski dla trędo-
watych w Indiach. Zgromadzone zdjęcia 
to historia życia o. Mariana, począwszy 
od lat dziecięcych w rodzinnym Palę-
dziu, przez poznańskie Gimnazjum im. 
Marii Magdaleny, pobyt w seminarium 
w Chludowie, studia w Rzymie i święce-
nia kapłańskie, aż po działalność wśród 
chorych na trąd w Indiach. Z bogatych 
opisów i komentarzy dowiadujemy się 
o bogatym życiu duchowym, wrażliwości 
i poetyckiej duszy tego wybitnego misjo-
narza. Jego dokonania i posługa zostały 
zauważone i docenione na całym świecie 
czego wyrazem były liczne wyróżnienia, 
nagrody i nominacje. Wystawa cieszyła 
się dużym zainteresowaniem.

Aldona Muszak, 
fot. Jarosław Popowski / 

 Archiwum Towarzystwa Przyjaciół 
Ojca Mariana Żelazka z Palędzia
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historia

Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy w Dopiewie otrzymał po-
twierdzenie rejestracji pod numerem 
5210. Przypominamy, że od lat tworzą 
go u nas Szczep ZHP Dopiewo i GBPiCK 

Sztab WOŚP w Dopiewie 
Dopiewo. Rozpoczęła się rejestracja wo-
lontariuszy i osób chętnych do pomocy 
w organizacji pracy sztabu. Pytania oraz 
zgłoszenia można przesyłać na adres e-
-mail: szczepdopiewo@gmail.com, za 

pośrednictwem  fanpage’agów jednostek 
tworzących sztab i pod nr. tel.: 663-203-
155. Liczba miejsc dla wolontariuszy jest 
ograniczona, warto się pośpieszyć. Każda 
pomoc jest mile widziana niezależnie od 
tego kto ile ma lat i co potrafi. - Gramy 
od serca i dobrze się przy tym bawimy! 
– zachęcają sztabowcy.

Red.

Poniżej ostatnia część spisu miesz-
kańców naszej Gminy poległych na fron-
tach I wojny światowej. Ogółem opisano 
ponad 170 osób. Zapewne nie jest to liczba 
ostateczna, gdyż wiele zgonów mogło 
nie być zgłoszonych do właściwych wg 
miejsca zamieszkania urzędów stanu 
cywilnego. Statystycznie rzecz biorąc 
zginęło ponad 10% mężczyzn z roczników 
poborowych z terenu Gminy Dopiewo.

Ignacy Matuszak, ur. k. Grodziska 
Wlkp. 14 stycznia 1892 r., syn Michała 
Matuszaka (ur. 1866 r.) i Michaliny Dera 
(ur. 1868 r.). Wnuk Kazimierza Matuszaka 
i Marianny Kulawiak oraz Józefa Dera 
i Urszuli Jankowskiej. Zamieszkiwał 
w Dopiewie. Zginał 7 września 1914 r. 
we Francji. Służył w 145. Regimencie 
Piechoty. 

Sylwester Stöbner, ur. w Anna-
hof  (Annowo k. Owińska) 27 paździer-
nika 1892 r., syn Karola (ur. 1863 r.) 
i Anastazji Schulz (ur. 1879 r.). Wnuk 
Marcina Stöbner i Doroty Schnabel 
oraz Krzysztofa Schulz’a i Marii Kegel. 
Zamieszkiwał w Dopiewcu. Zginął pod 
Mercatel 3 października 1914 r. Służył 
w 3. Kompanii 66. Regimentu Piechoty.

Laurenty Styperek, ur. w Kona-
rzewie 3 sierpnia 1882 r., syn Marcina 
(ur. ok. 1840 r.) i Józefy Siwczak (ur. ok. 
1848 r.). Zamieszkiwał w Konarzewie. 
Zmarł 23 grudnia 1914 r. w Lazarecie 
pod Arnsdorf. Służył w 12. Kompanii 
37. Regimentu Piechoty.

Józef Nowak, ur. w Trzcielinie 4 mar-
ca 1891 r., syn Franciszka (ur. ok. 1846 r.) 

Mieszkańcy Gminy Dopiewo polegli  
na frontach I wojny światowej (część 6.)

i Nepomuceny Pawlak (ur. ok. 1850 r.). 
Zamieszkiwał w Trzcielinie. Zginął 12 
grudnia 1914 r. pod Melz. Służył w  2. 
Kompanii 6. Regimentu Grenadierów.

Walenty Pytlak, ur. w Zamysłowie 
15 stycznia 1887 r., syn Stefana (ur. 1857 r.) 
i Agnieszki Rynkowskiej (ur. 1862 r.). 
Wnuk Łukasza Pytlak i Apolonii Urbaniak 
oraz Józefa Rynkowskiego i Magdaleny 
Kluczyńskiej. Mąż Józefy Książkowskiej, 
zamieszkiwali w Dopiewcu. Zginął 14 
grudnia 1914 r. pod Saargemund. Służył 
w 46. Regimencie Piechoty.

Stanisław Mikołajczak, ur. w Ko-
narzewie 8 maja 1876 r., syn Ignacego (ur. 
ok. 1846 r.) i Marianny Derpińskiej (ur. ok. 
1853 r.). Mąż Agnieszki Gielewskiej (ślub 
1 stycznia 1902 r.), zamieszkiwali w Ko-
narzewie. Zginął 4 października 1914 r. 
pod Karwowem k/ Opatowa. Służył w 8. 
Kompanii 37. Regimentu Piechoty. 

Józef Białas, ur. w Dopiewie 13 
marca 1877 r., syn Walentego (ur. ok. 1838 
r.) i Elżbiety Pachura (ur. ok. 1847 r.). 
Zamieszkiwał w Palędziu. Zginął 10 
października pod Nową Aleksandrią. 
Służył w 37. Regimencie Piechoty.

Antoni Białas, ur. w Konarzewie 11 
stycznia 1893 r., syn Walentego (ur. 1861 r.) 
i Józefy Dolaczak (ur. 1866 r.). Wnuk 
Mateusza Białas i Anastazji Golak oraz 
Walentego Dolanczak i Antoniny Tloma-
czewskiej. Zamieszkiwał w Konarzewie. 
Zginął pod Festubert 14 stycznia 1915 r. 
Służył w  9. Kompanii 8. Regimentu 
Piechoty.

Karol Reimers, ur. Frauenstein 
ok. 1872 r., syn Karola i Joanny Pauliny 
Antoniny Sorge. Mąż Gertrudy Weiden-
kaff, zamieszkiwali w Dopiewie. Zginął 
12 lutego 1915 r. pod Baitkowen. Służył 
w 264. Regimencie Piechoty.

Antoni Ratajczak, ur. Dobieszyn 6 
stycznia 1893 r., syn Jana (ur. ok. 1836 r.) 
i Wiktorii Mierzyńskiej (ur. ok. 1853 r.). 
Zamieszkiwał w Dopiewie. Zginął 31 
marca 1915 r. pod Wolą Szydłowiecką. 
Służył w  9. Kompanii 225. Regimentu 
Piechoty. 

Jan Lechna, ur. w Dopiewie 24 
grudnia 1884 r., syn Wojciecha (ur. 1856 r.) 
i Wiktorii Kluczyńskiej (ur. 1857 r.). Wnuk 
Jana Lechna i Magdaleny Szajkowskiej 
oraz Franiszka Kluzyńskiego i Antoni-
ny Stempa. Zamieszkiwał w Dopiewie. 

Zmarł 11 kwietnia 1915 r.w Lazarecie 
polowym Nr 4 pod Vieville. Służył w 6. 
Regimencie Grenadierów.

Antoni Walkowiak, ur. we Wro-
niawach 21 maja 1881 r., syn Karola (ur. 
ok. 1848 r.) i Marianny Antkowiak (ur. 
ok. 1851 r.). Zamieszkiwał w Trzcielinie. 
Zmarł 26 lutego 1915 r. w Lazarecie pod 
Rethel. Służył w 6. Kompanii 51. Regi-
mentu Piechoty.

Stanisław Gryska, ur. w Trzcielinie 
29 października 1890 r., syn Wojcie-
cha (ur. 1839 r.) i Marianny Kowalak 
(ur. ok. 1854 r.). Wnuk Jakuba Gryski 
i Agnieszki Szajkowskiej oraz Michała Ko-
walak i Anny Koraleskiej. Zamieszkiwał 
w Trzcielinie. Zginął 6 kwietnia 1915 r. 
pod Combres. Służył w 2. Kompanii 50. 
Regimentu Piechoty.

Stefan Lulka, ur. w Konarzewie 14 
grudnia 1892 r., syn Michała (ur. 1852 r.) 
i Antoniny Andrzejczak (ur. 1857 r.). 
Wnuk Wincentego Lulka i Joanny 
Skrzypczak oraz Wawrzyńca Andrzej-
czaka i Reginy Szalczyk. Zamieszkiwał 
w Konarzewie. Zginął 9 maja 1915 r. pod 
Bielitz. Służył w 5. Regimencie  artylerii.

Ignacy Gryska, ur. Trzcielinie 1 
czerwca 1889 r., syn Wojciecha (ur. 1839 r.) 
 i Marianny Kowalak (ur. 1854 r.). Wnuk 
Jakuba Gryski i Agnieszki Szajkowskiej 
oraz Michała Kowalak i Anny Koraleskiej. 
Zamieszkiwał w Trzcielinie. Zginął 26 
czerwca 1915 r. pod Les Esparges (Fran-
cja). Służył w 2. Kompanii 6. Regimentu 
Grenadierów. 

Walenty Urbaniak, ur. Skrzynki 12 
lutego 1892 r., syn Marcina (ur. 1869 r.) 
i Franciszki Trenner (ur.1872 r.). Wnuk 
Antoniego Urbaniaka i Elżbiety Samuel 
oraz Adama Trenner i Marianny Jaś-
kowiak. Zamieszkiwał w Podłozinach. 
Zginął 6 czerwca 1915 r. pod Cotes Lorra-
ines. Służył w 9. Kompanii 7. Regimentu 
Grenadierów.

Jan Grabia, ur. w Poznaniu 15 grud-
nia 1891 r., syn Andrzeja (ur. 1857 r.) 
 i Marianny Piotrowskiej (ur. 1860 r.). 
Wnuk Wojciecha Grabia i Katarzyny 
Samuel oraz Wojciecha Piotrowskiego 
i Marianny Napierała. Zamieszkiwał 
w Trzcielinie. Zginął 24 lipca 1915 r. 
pod Mozelą. Służył w 330. Regimen-
cie Piechoty.
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Stanisław Pawlak, ur. w Lusso-
wie 26 kwietnia 1872 r., syn Franciszka 
(ur. ok. 1835 r.) i Marianny Cieślak (ur. 
ok. 1838 r.). Mąż Marianny Dozińskiej 
(ślub w 1893 r.), córki Kaspra i Marianny 
Kaszuba, ur. w 1870 r. Zamieszkiwali 
w Głuchowie. Zginął 17 maja 1915 r. pod 
Tychowem. Służył w 20. Regimencie Ar-
tylerii Polowej.     

Stanisław Buksa, ur. w Dopiewie 16 
listopada 1873 r., syn Wojciecha (ur. ok. 
1845 r.) i Anny Lemańskiej (ur. ok. 1851 r.). 
Zamieszkiwał w Dopiewie. Zginął 15 
sierpnia 1915 r. pod Rus Nową. Służył 
9. Kompanii 329. Regimentu Piechoty.

Józef Osowski, ur. w Trzcielinie 5 
marca 1890 r., syn Antoniego (ur. 1858 r.) 
i Zofii Mądrej (ur. 1863 r.). Wnuk Mikołaja 
Osowskiego i Marianny Kwaśnej oraz 
Stanisława Mądrego i Barbary Balcerek. 
Zamieszkiwał w Trzcielinie. Zginął 31 
lipca 1915 r. pod Wolą Golkowską. Służył 
w 6. Kompanii 226. Regimentu Piechoty.

Jan Skrzypek, ur. w Kozłowie 15 
grudnia 1881 r., syn Michała (ur. ok. 1840 r.) 
i Wiktorii Mnich (ur. ok. 1847 r.). Mąż Ma-
rianny Schwarz (ślub 1 sierpnia 1908 r.), 
zamieszkiwali w Dopiewie. Zginął 26 
sierpnia 1915 r. pod Radomiem. Służył 
w 10. Kompanii 37. Regimentu Piechoty.

Stanisław Kalemba, ur. w Kona-
rzewie 27 kwietnia 1893 r., syn Antoniego 
(ur. 1868 r.) i Agnieszki Kurasz (ur. 1871 r.). 
Wnuk Pawła Kalemba i Agnieszki Waw-
rzyniak oraz Piotra Kurasz i Julianny 
Śmigielskiej. Zamieszkiwał w Konarze-
wie. Zginął 9 czerwca 1915 r. pod Stryjem. 

Służył w 9. Kompanii, 41. Regimentu 
Piechoty.

Michał Kopaszewski, ur. w Do-
piewcu 14 sierpnia 1888 r., syn Michała (ur. 
1867 r.) i Franciszki Gryska (ur. 1867 r.). 
Wnuk Stefana Kopaszewskiego i Kata-
rzyny Golak oraz Bartolomeusza Gryska 
i Konstancji Gostyńskiej. Mąż Jadwigi 
Frąckowiak, zamieszkiwali w Dopiewie. 
Zmarł 24 września 1915 r. w Lazareie 
Polowym Nr 3. Służył w 9. Kompanii 
173. Regimentu Piechoty.

Friedrich Hënschke, ur. w Sielin-
ku (k. Grodziska Wlkp.) 5 maja 1891 r., 
syn Jana Karola Jerzego (ur. 1857 r.) 
i Augusty Otylii Tepper (ur. 1865 r.). 
Wnuk Karola Hënschke i Elżbiety Hauf 
oraz Gottlieba Tepper i Anny Pauliny 
Triebwasser. Zamieszkiwał w Trzcieli-
nie. Zginął 27 sierpnia 1914 r. pod Gross 
Tauersee. Służył w 4. Regimencie Gre-
nadierów.

Jakub Piotrowski, ur. w Kona-
rzewie 17 lipca 1877 r., syn Wojciecha 
(ur. ok. 1835 r.) i Marianny Napierała 
I v. Kaźmierczak (ur. ok. 1837 r.). Mąż 
Magdaleny Kaźmierczak (ur. 1878 r.), 
córki Bartolomeusza i Antoniny Pa-
welczak – ślub w Konarzewie w 1899 r. 
Zamieszkiwali w Trzcielinie. Zginął 22 
sierpnia 1915 r. pod Wólką koło Cere-
nicka.

Franciszek Budzisz, ur. w Trzcie-
linie 23 sierpnia 1880 r., syn Wincen-
tego (ur. 1839 r.) i Michaliny Kujawa 
(ur. ok. 1844 r.). Wnuk Wawrzyńca 

Budzisz i Marianny Buksiewicz. Mąż 
Jadwigi Kaźmierczak, zamieszkiwali 
w Trzcielinie. Zginął 19 stycznia 1915 r. 
pod Mieczinem. Służył w 7. Kompanii 
6, Regimentu Piechoty.

Stanisław Czyż, ur. w Palędziu 28 
maja 1894 r., syn Walentego (ur. ok. 1861 r.) 
 i Agnieszki Jurga (ur. ok. 1867 r.). Wnuk 
Macieja Czyża i Katarzyny Urban oraz 
Jana Jurgi i Ludwiki Lewandowskiej. 
Zamieszkiwał w Palędziu. Zmarł 14 lipca 
1915 r. w Lazarecie koło Kielc (Pruza-
na). Służył w 4. Kompanii 19. Regimentu 
Piechoty.

Jan Idźkowiak, ur. w Palędziu 22 
grudnia 1895 r., syn Józefa (ur. 1861 r.) 
i Franciszki Walenczewskiej (ur. 1863 r.). 
Wnuk Ignacego Idźkowiaka i Marianny 
Przybylskiej oraz Józefa Walenczewskie-
go i Katarzyny Zapłata. Zamieszkiwał 
w Palędziu. Zginął 27 września 1915 r. 
pod Cernay. Służył w 3. Kompanii 35. 
Regimentu Fizylierów.

Lorenz (Wawrzyniec) Kluczyń-
ski, ur. w Dopiewcu 31 lipca 1895 r., syn 
Jakuba (ur. 1855 r.) i Katarzyny Remlein 
(ur. 1865 r.). Wnuk Franciszka Kluczyń-
skiego i Antoniny Stępa oraz Wojciecha 
Remlein i Barbary Jerka. Zamieszkiwał 
w Dopiewcu. Zginął 27 września 1915 r. 
pod Cernay. Służył w 3. Kompanii 35. 
Regimentu Fizylierów.  

Cześć ich pamięci

dr Piotr Dziembowski 
fot. Arch. P. Dziembowskiego

Pamięci mojego dziadka, Andrzeja

Żołnierska sylwetka. Prostota, po-
wściągliwość i kult wolności. Pod podusz-
ką „Trylogia” Sienkiewicza.  Urodzony 
pod wojenną gwiazdą. Mój dziadek 
- Andrzej Adamczak (1890- 1974). Ja-
kim był żołnierzem, dowiedziałem się 
dopiero z Internetu, sam będąc już na 
emeryturze. Po dziadku nie zachowały 
się żadne dokumenty. Jedynie kilka ob-
razów z dzieciństwa i przekazów ojca. 
Oto one.        

Września, lata 60. 
Wakacje. Jadę z dziadkiem rowerem 

na ogród. Siedzę na rurze i obserwuję 
jak spod opony pryska piasek.  Od tego 
czasu, uwielbiam jazdę rowerem po ubi-
tych, szemrających piachem ścieżkach.

Dziadek rwie agrest do skupu. Uzbro-
jony w łuk, z piórem we włosach, tropię 
blade twarze w wielkim ogrodzie. Za-
kradam się od tyłu, celuję i trafiam go 
strzałą w plecy.  Dziadek zrywa się z ta-
boretu, ze złością wyrywa mi łuk i łamie 
na pół. Becząc, uciekam w najdalszy kąt 
ogrodu. Po pół godzinie, znajduje mnie 
i pociesza: - No, nie płacz już. W ręku 

Tańczący z wojnami
trzyma nowy, klonowy łuk, i napinając 
cięciwę pyta: - Dobry będzie?

Po środku ogrodu stoi stara szopa. 
W szczelinach słońca tnących jej wnętrze, 
tańczy kurz.  Dziadek drzemie w fotelu 
z przechyloną głową na oparciu. Poprzez 
otwarte na oścież drzwi, widać zagon 
truskawek i cztery czereśnie pod pło-
tem. Mruczą owady, brzęczą pszczoły. 
W niespokojnym śnie otwiera oczy i wy-
krztusza niezrozumiałe słowa, żylastymi 
dłońmi szarpiąc poręcze fotela, po czym 
znów je rozluźnia, bierze głębszy oddech 
i ponownie zasypia....

Siedzę przed szopą na zydlu. Na-
przeciwko dziadek w fotelu ćmi „sporta” 
przez szklaną lufkę. Pytam, ilu Niemców 
zabił na wojnie. Nigdy nie otrzymuję 
odpowiedzi. Ani słowa o wojnach. Kie-
dyś powiedział mi tylko: - Zapamiętaj, 
Niemcy zawsze byli wrogami Polaków, 
ale nie ukrywali się z tym i przynaj-
mniej, stawali do walki twarzą w twarz.  
Natomiast Rosjanie, mówili, że są przy-
jaciółmi, a wbili nam nóż w plecy.  Nie 
wiedziałem, o co chodzi z tymi Rosjana-
mi, braćmi i wyzwolicielami. Niemców 
się bałem. Wyobrażałem sobie ich, jako 
ludzi bez twarzy, jak ich przedstawiano 
na pomnikach.

Idziemy z dziadkiem wystrugać 
strzały do łuku. W pewnym momencie, 
dziadek chwyta nos w dwa palce i od-
chylając głowę do tyłu, wydmuchuje jego 
zawartość w pobliskie krzaki. Następnie 
wyjmuje chusteczkę i wyciera nos. Pró-
buję wysmarkać się "po wojskowemu”. 
Nie wychodzi. Pobrudziłem koszulkę.

Mieszkanie rodzinne
Września, ul. Lenina. Przy stole w 

kuchni siedzą ojciec z dziadkiem. Na stole 
ćwiartka wódki z czerwoną etykietką. Za-

Dziadek Andrzej z moim 
starszym bratem,1956
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parzają herbatę i dolewają do niej wódki.  
- Druga strona* gadała - zaczyna dziadek. 
- Eee, Facik**, przesta byś 
już - przerywa mu ojciec. 
- A głupi jesteś - mówi dziadek.

Wtedy nie rozumiałem, o co chodzi. 
Dziś wiem, że ojciec starał się chronić 
nas od prawdy o tamtej rzeczywistości 

** Druga strona - Radio Wolna Europa,  
* Facik- z niemieckiego "Vater"- ojciec. 

Prusy Zachodnie, koszary 
wojskowe

Przekaz ojca: Dziadek Andrzej 
wcielony do armii niemieckiej jest na 
ćwiczeniach w koszarach. W kantynie 
jakiś niemiecki żołnierz, wyzywa go 
od polskiej świni. Dziadek bez chwili 
namysłu wymierza mu cios w głowę 
kuflem od piwa. Następnego dnia stoją 
przed pruskim dowódcą "na dywaniku-
"(pokrzywdzony żołnierz z bandażem 
na głowie). Dowódca po wysłuchaniu 
obydwu, zwalnia dziadka, a Niemca 
skazuje na kilka dni aresztu ścisłego.

Verdun, I Wojna Światowa 
Przekaz ojca: Dziadek bije się pod 

Verdun w armii niemieckiej. Pewnego 
dnia, na zwiadzie, oddala się od swego 
oddziału, z zamiarem przejścia na stronę 
francuską. Kiedy dostrzega francuskie 
okopy, zaczyna krzyczeć: - Pologne! 
Pologne!  Ale na pierwszej linii siedzą 
czarnoskórzy Senegalczycy i walą do 
niego z szańca, aż się kurzy, więc musi 
się wycofać do "swoich".

Bar „U Wuja” 
Września, ul. Lenina. Ten bar to wła-

sność mojego drugiego dziadka Nikode-
ma, ze strony matki. Moi dwaj dziadkowie 
siedzą przy stoliku służbowym i kłócą się 
o medale. Dziadek Andrzej twierdzi, że 
Nikodem kupił sobie wszystkie medale, 
bo nigdy nie był na wojnie. Tamten wy-
słuchuje go cierpliwie i mówi: - I co ci 
po tych medalach kombatancie z Bożej 
łaski? Andrzej nie wie. No, bo nic. Żyje 
w ubóstwie. Do medali nie przywiązywał 
wagi. Dał je mnie i bratu do zabawy. 
Szybko gdzieś poginęły.

 Ustka,  lata 60.
Dom wczasowy FWP Jestem na 

wczasach z zaprzyjaźnioną rodziną 
F. z Bydgoszczy. Wyżywienie w FWP 
mizerne. Jesteśmy wiecznie głodni. 
W środku wakacji przychodzi paczka 
od mojego dziadka: 15kg papierówek 
z naszego ogrodu!

Leżymy z bratem i kuzynami na kocu 
i jemy jabłka, aż pęcznieją nam brzuchy. 
Wieczorem w pokoju odbywa się mecz 
na bąki - ja z bratem, kontra nasi starsi 
kuzyni z Bydgoszczy - Adam i Michał 
(późniejszy znany działacz Solidarno-
ści Bydgoskiej). Przegrywamy 24 do 13. 
Z wakacji przywożę dziadkowi prezent 
- bursztynową lufkę do papierosów.

Dom rodzinny, lata 70. 
Września,  ul. Słowian. Siedzimy 

całą rodziną w pokoju gościnnym przy 
niedzielnym placku i śmiejemy się z ko-
micznych min, jakie robi dziadek Andrzej, 
po wyjęciu z ust sztucznej szczęki.  Po 
jego wyjściu ojciec opowiada: - Dziadek 
stracił większość zębów w niemieckim 
więzieniu podczas okupacji. Wypuści-
li go ledwo żywego. Szedł, czepiając 
się płotów i co rusz przewracając. Na 
szczęście zauważył go ogrodnik O. z ulicy 
Słowian. Wciągnął do siebie, i nakarmił 
talerzem zupy.

Mieszkanie dziadka An-
drzeja, 1974 r. 

Września, ul. Witkowska. Ojciec po-
wiedział, że dziadek chce nas zobaczyć.  
Idziemy z bratem do jego jednoizbowego 
mieszkanka (kuchnia odgrodzona za-
słonką). Dziadek Andrzej leży w łóżku. 
Jest ciężko chory od dłuższego czasu. 
Uśmiecha się do nas. Całujemy go i wy-
chodzimy czym prędzej. Na drugi dzień 
umiera.

Morze Karaibskie, lata 90. 
Statek „Kent Atlantic” 
(Deja-Vu)

Płynę szwedzkim statkiem na Kara-
iby, jako oficer pokładowy. Reszta ofi-
cerów i kapitan to Szwedzi. Piją dzień 

w dzień, jak przystało żeglarzom z krwi 
i kości. W czasie przelotu przez Antyle, 
na mostek przychodzi pijany chief ma-
szynowy i w sposób wulgarny określa 
moją narodowość. Chwytam go za kla-
py  i rzucam mocno o szot. Potem kop 
w tyłek na schodach, po których turla 
się w dół. Następnego dnia wzywa mnie 
szwedzki kapitan i mówi: - Jak bijesz 
skur…, to porządnie, a nie tak, żeby zaraz 
przychodził na skargę. Możesz odejść.

Dąbrówka, 2017 r. Moje 
nowe mieszkanie przy ul. 
Daglezjowej

Jestem na emeryturze. W Internecie 
znajduję uchwałę Rady Państwa z 1958 
r. Czytam w niej: „Adamczak Andrzej, 
syn Michała i Marianny (...). Należał 
do współorganizatorów oddziału po-
wstańczego ppor. Kopy w Dopiewie 
(mojej obecnej gminie) koło Poznania. 
Brał udział z bronią w ręku (jako do-
wódca plutonu) w działaniach bojowych 
o Wolsztyn, pod Zbąszyniem, Łomnicą, 
„rzeźni” pod  Kcynią  i Rynarzewem. 
Po zakończeniu Powstania w pułku 
strz. wlkp. wziął udział w stopniu st. 
sierżanta w wojnie polsko-niemieckiej. 
(....) Jednostka o dużej wartości bojo-
wej - wyróżnia się we wszystkich dzia-
łaniach bojowych odwagą i wzorowym 
spełnianiem zadań.". 

Komuniści nie wspomnieli, że po 
Powstaniu Wielkopolskim, 68 Pułku 
Piechoty, wziął udział w wojnie z bolsze-
wikami - Bitwie Warszawskiej, w ciężkich 
walkach, zdobywając Nasielsk.

 Harmonogram wojenny dziadka 
Andrzeja: I Wojna Światowa, Powstanie 
Wielkopolskie (wraz z bratem Józefem), 
Wojna Bolszewicka, Kampania Wrze-
śniowa, więzienie niemieckie w czasie 
okupacji.

Na stronie internetowej „Poznań 
Projekt " znajduję kolejnych przodków. 
Ojciec powstańca Andrzeja miał na imię 
Michał, Michała - Józef, a Józefa - Urba-
nus, urodzony gdzieś pod koniec 1700 
r. Wszyscy pochodzili ze wsi Jeziorki 
(słynnej z ich właściciela Tielemana, 
współzałożyciela antypolskiej Hakaty), 
odległej zaledwie 13 km od Dąbrówki, 
w której mieszkam! Nieświadomie za-
toczyłem krąg, by na stare lata, osiedlić 
się blisko moich Przodków, w kręgu ich 
siły, niezłomności i gotowości stawania 
w obronie zagrożonej wolności. Jestem 
u siebie. Odnalazłem swój matrix.

Jeziorki, 1920 r. Dom ro-
dzinny dziadka 

Przekaz ojca - ze wspomnień brata 
Andrzeja - Józefa Adamczaka: - Kiedy 
Andrzej wrócił z wojny polsko -bolsze-
wickiej, wszedł do domu i zaczął tańczyć.

Stanisław Adamczak 
fot. Archiwum S. Adamczaka

Tablica nagrobkowa, Września -Cmentarz Komunalny
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Stowarzyszenie „Metropolia Po-
znań”, do którego należy Gmina Do-
piewo, wprowadziła  program pilota-
żowy „Weź nie truj!” - chodzi o czyste 
powietrze. Zapraszamy mieszkańców  
4.12.2018 r. na warsztaty, które o będą 
się w sali konferencyjnej GOSiR o godz. 
18.00. Liczba miejsc ograniczona, obo-
wiązuje kolejność zgłoszeń. 

Więcej informacji można znaleźć 
na stronie: dopiewo.pl .

Rejestracja pod nr tel. 61 890 63 62.

EH

Weź nie truj!

Po raz trzeci Chór Gminy Dopiewo 
„Bel Canto” zorganizował  „Koncert 
Przyjaźni” 

Na scenie Centrum Rehabilitacyj-
no – Kulturalnego zaprezentowali się 
młodzi artyści z  Zespołu Pieśni i Tańca 
„Łaniki”, działającego przy Uniwersytecie 
Przyrodniczym w Poznaniu, którym kie-
ruje Jagoda Bonicka,. „Kilka scen z życia 
kobiet” przedstawiła Grupa Teatralna 
„Baj” z Dopiewa. Humorystyczne przed-
stawienie wyreżyserował Piotr Witoń.

„Koncert Przyjaźni” poprowadził 
Waldemar Hermann, który dał się 
podczas niego również poznać jako 
dyrygent 12-osobowego Chóru Kame-

Koncert Przyjaźni ralnego „Fermata”. Śpiewacy z Kaźmierza 
Wielkopolskiego  zaprezentowali utwory 
rozrywkowe. 

Na zakończenie wiązankę swoich 
sztandarowych utworów zaśpiewali 
gospodarze. 28 chórzystami „Bel Canto” 
dyryguje Elżbieta Węgielewska.  Warto 
wspomnieć, że w 2019 r. chór będzie 
obchodzić  jubileusz 15 - lecia. 

Wśród mieszkańców Gminy Dopiewo 
na widowni byli radni i Zastępca Wójta 
Gminy Dopiewo - Paweł Przepióra.

Koncert Przyjaźni był współfinan-
sowany ze środków publicznych Gmi-
ny Dopiewo.

Beata Spychała 
fot. Beata Spychała
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Wiersze jesienne
Im bliżej, tym smutniej

Z końcem października
słońce pławiło się
w koronach
oblepionych złotem.

Bezwietrznie,
ciut szumnie,
jednym słowem,
Polska złota jesień.

Mimo swojego uroku,
serca 
Napełnia smutkiem.

Aldona Latosik 
17 X 2018

Wiersz listopadowy
W szumie
listopadowej nostalgii,
zbieram myśli, 
jak grzyby
do koszyka wspomnień
Łzami podlewam aleje,
chociaż niedawno
krople deszczu
ślizgały się
po zachlapanych
ugrem blaszkach

Jak zwykle w tym dniu,
krukipławią skrzydła w łunie 
niosącej modlitwy.

Aldona Latosik 
15 X 2018

Jesienni
Jesienni ludzie,
w jesiennych paltach,
łapią jesienne promienie.
Czas wplótł we włosy nici srebrzyste,
za ciepłe wczoraj w podzięce.

Drzewa rzucają
u stóp dywany,
w pielesze wrócą szelestem.

Zapłoną świece
przy lampkach wina,
iskry zatańczą w balecie.
Wiatr zdmuchnie liście,
gdy się rozhula,
wtulą się w siebie do świtu.

Jeśli ktoś wątpi, wielka to bzdura.
Miłość skrzy do końca życia.

Wiele jesienimają za sobą,
tych co przed nimi nie liczą.
Wsparciem, jak z laską 
przez życie idą, moc stuły 
po grobową deskę.

Aldona Latosik 
23 X 2013

Z końcem października
tunele pęcznieją 
listopadowym kwiatem.
zdobiącpłyty skropione łzami,
przywodzą wspomnienia
zadumę i żal ściskający serca

Aldona Latosik 
25 X 2014

Nadzieja
Pośród cmentarnych alejek,
korony spadają łzami.
W tujach smuklejszych od cieni,
melodie treli ustały.

Łuna ku niebu się wspina,
nad głową ciężką od wspomnień.
Chylimy się nad izdebką,
z której już nikt nie wyglądnie.

Nuty, jak mgły Ciszą płyną,
w zadumę można się wsłuchać.
Nadzieja spotkań w wieczności,
żal w sercach nieco wygłusza.

Aldona Latosik 
25 X 2014

Jesienne wariacje
Znowu ją widać
z głową pławiącą się
w muślinach mgieł.

W takt wariacji
na strunach nerwów
wlecze za sobą trenczarnej, 
jak s   dza aury.

Odreagowuje, rozkopując kopczyki,
listopadowej nostalgii.

Aldona Latosik 
25 X 2017

Wolność
Czerwieniły się rany, jak maki,
ostatnie tchnienie życie gasiło.
Wojować za kraj, nie mieli strachu,
wolnej Ojczyzny trzeba nam było.

Wiatr gwizdał pieśni na polu walki,
gdzie słowo Polska miało piedestał.
Trel nadwiślański nuciły ptaki,walcz!
Polska musi być Niepodległa.

Tak na wojnie już bywa,
ginie wielu współbraci.
Pierwszych krew się przelewa,
dla zwycięstwa ostatnich.

Wreszcie dzwony zabiły,
skrzydła w górę wzniósł Orzeł.
Wolność flagi wieściły,
nasze Biało-czerwone.

O kraj walczyć to honor,
w nas mentalność ojcowska.
Nam pisana jest wolność,
NIEPODLEGŁY kraj POLSKA.

Aldona Latosik 
12 X 2016

 Kasztany
(Bajka)

- Popatrz dziadku, kasztan spadł, 
zniszczył przy tym swój kubraczek.
Czy już dojrzał, czy już czas,
żeby dzieciom zrobić frajdę?-

-Tak Juleczko, to już jesień,
kasztan zrzuca swą kolczatkę.
Dosyć gruba jest niestety,
więc wyskoczyć z niej niełatwo.-

- Przeszukajmy tę alejkę,
choć nie wzięliśmy koszyka.
Tu z pewnością jest ich więcej,
porobimy z nich ludziki.

Z nami będą przez rok cały,
zdobiąc półki i zachwycać.
To jest tak kochany dziadku,
jakby dać im drugie życie.-

Aldona Latosik 
24 X 2018

W związku z obchodami 100- lecia 
Niepodległości, analizujemy fakty hi-
storyczne, obyczajowe i naszą tradycję 
rodzinną. Nikt nie dopytuje się co 100 lat 
temu jadano! Albo co jadano przez 100 lat ? 
Warto poznać korzenie polskiej kuchni, 
jej cechy i charakterystyczne potrawy. 
Jesteśmy zasypywani różnorodnością 

Kulinarne wspominki na 100-lecie… 
dań i produktów z całego świata. Da-
leko odbiegliśmy od naszej tradycyjnej 
kuchni. Ktoś, kto ma w rodzinie starsze 
osoby, na pewno słyszy nie raz, że teraz 
jadacie jak na królewskim dworze, a za 
naszych czasów to jadało się polewkę, 
nawarkę ,owsiankę, kiszkę ziemniacza-
ną, żur, pierogi, śledzie, kaszę, groch, 

fasolę i jaja (jak akurat  kury dobrze się 
niosły). Podstawą obiadów była kapusta, 
ta świeża, z której był rumpuć i ta kiszo-
na, z beczek drewnianych. I oczywiście 
wszyscy chodzili do lasu na grzyby. To 
dopiero były obiady !

Pyry duszone i sos z grzybami. Tyl-
ko na niedzielę mięso i to u bogatych 
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gospodarzy. Ludowe powiedzenie gło-
siło: „chłop je mięso, kiedy kura chora 
albo on chory”. Powszechne też były 
podpłomyki, czyli placki z chlebowego 
ciasta, które robiło się na płycie pieca. 
Choć kuchnia ludowa była monotonna, 
to nie znaczy, że nie przykładano wagi do 
walorów smakowych potraw. Zbierano 
w tym celu wiele dzikich ziół. Lubiany-
mi przyprawami były np. dzika mięta, 
kminek, czosnek, czarnuszka, lubczyk, 
pietruszka, majeranek. Z lipowych liści, 
dziurawca, mięty, czy poziomek przyrzą-
dzano herbatki. Dopiero w XIX w. kobiety 
stały się autorkami książek kucharskich 
i poradników, których wcześniej były 
jedynie odbiorczyniami. Przemycały 
w nich swoje poglądy, czasem konser-
watywne, a czasem emancypacyjne. 
W mojej domowej, wielopokoleniowej 
bibliotece, jest wiele ciekawych bestsel-
lerów sztuki kulinarnej. Dzisiaj przepis 
z wysokiej półki, nie z biedy.

Karkówka w czerwonej 
cebuli z żurawiną

Składniki
• 1-1,5 kg karkówki w plastrach,
• 6 czerwonych  cebul,
• torebka suszonych żurawin, 
• 0,5 szklanki oleju, 
• sól, 
• pieprz świeżo zmielony, 
• 4 ząbki czosnku,
• kilka gałązek świeżego tymianku 

(można zastąpić łyżeczką suszo-
nego). 

Przygotowanie
Piekarnik rozgrzewamy do 230 st. C. 

Obraną cebulę kroimy na plastry 
o grubości około 1/2 cm. Karkówkę 
kroimy na plastry o grubości 2 cm. 
Lekko solimy i posypujemy pieprzem. 
Mięso wkładamy na blachę wysmarowaną 
tłuszczem  lub do naczynia żaroodpornego. 
Wstawiamy do piekarnika 
i pieczemy przez 10 min. Wyjmuje-
my i przewracamy mięso na drugą 
stronę. Pieczemy następne 10 minut. 

W tym czasie, kiedy mięso się piecze, 
na patelni silnie rozgrzewamy olej, do-
dajemy cebulę, lekko ją soląc. Smażymy 
ciągle, mieszając przez 4-5 min, aż zacznie 
się szklić. Wlewamy szklankę wody, do-
dajemy żurawinę, mieszamy i dusimy. 
Uduszoną cebulę z żurawiną dodajemy 
do mięsa, upychając ją pomiędzy ka-
wałki. Rozkładamy gałązki tymianku 
(lub posypujemy suszonym tymian-
kiem) i dodajemy zmiażdżony czosnek. 
Przykrywamy folią aluminiową (tak, 
by para mogła wydobywać się szpara-
mi po bokach) i wstawiamy ponownie 
do piekarnika nagrzanego tym razem 
do 140 stopni. Pieczemy 2 godziny. 
Danie podajemy najlepiej z ziemniaka-
mi, pyzami, kaszą lub z pszenną chał-
ką (upieczoną oczywiście w domu). 
Listopad zaraz się kończy, a tu już trzeba 
myśleć o świętach, a tak naprawdę o pier-
nikach, które  im  dłużej po upieczeniu  
leżą, tym są smaczniejsze. Podaję przepis, 
który jest od dawien, dawna w naszym 
domu. Jest czasochłonny, bo ciasto musi 
leżeć 4 tygodnie.  To leżakowanie daje 
jednak gwarancję na super smak.     
                                                                                              

Piernik  
czterotygodniowy

Topimy na jednolitą  masę: 0,5 kg 
miodu, 20 dkg masła, 25 dkg cukru. 
Przelewamy do miski i po ostygnięciu 
dodajemy do tej masy: 1kg mąki, 2 jajka, 
łyżeczkę cynamonu, goździków mielo-
nych, skórkę pomarańczową i cytry-
nowa, a także 4 dkg sody oczyszczonej 
rozpuszczonej w 0,5 szklanki zimnego 
surowego mleka i 0,5 szklanki gęstej 
śmietany. 

Po dodaniu tych składników, wy-
rabiamy ciasto. Gdy jest już gotowe, 
owijamy je w pergamin i ściereczkę. 
Wkładamy do lodówki na dolną półkę 
(kiedyś były ostre zimy, więc ciasto leżało 
za oknem w kartonie).

Po upływie 4 tyg. ciasto rozwijamy 
i wyrabiamy (potrzeba trochę siły, żeby 
ciasto stało się elastyczne). Dzielimy cia-
sto na trzy równe części. Rozwałkowuje-
my każdą część osobno na cienkie placki 
i piec około 15 min. (przed upieczeniem 
podziurkować ciasto widelcem).

Po upieczeniu każdy placek nasącza-
my naparem z kawy naturalnej. Przekła-
damy kremem białym i kremem ciem-
nym. Lekko uciskamy od góry wszystkie 
złożone placki, odstawiając do zimne-
go. Po dwóch godz. oblewamy polewą 
czekoladową lub lukrem zrobionym na 
soku z pomarańczy, bądź białym lukrem. 
Posypujemy orzechami lub migdałami. 
Kroimy cienkie chude plasterki. Przepis 
jest bardzo stary i wpisuje się w100-lecie 
naszych tradycji kulinarnych.

Krem biały:  4 całe jajka, 1 szklanka 
cukru ubić na parze i odstawić do ostu-
dzenia. 1 kostkę masła, 1 kostkę marga-
ryny utrzeć i połączyć z ostudzoną masą 
jajeczną. Dodać sok z cytryny.

Krem ciemny: 15 dkg czekolady 
zalać 4 łyżeczkami mleka i 15 dkg cu-
kru. Podgrzać na masę. 1 kostkę masła, 
1 kostkę margaryny, 4 żółtka - utrzeć 
i połączyć z przestudzoną  masą cze-
koladową.

Pamiętajmy, że do kremu używamy 
jajek gospodarczych i uprzednio spa-
rzonych.

Smacznego życzy  
Barbara Plewińska, czyli  

Sołtys Barbalena

Fot. Arch. Barbary Plewińskiej
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Razem z kolegą Jackiem wybraliśmy 
się w teren, żeby zrobić zdjęcia małym 
ptakom brodzącym. Od dawna mieli-
śmy na oku nieużytkowany staw rybny, 
z którego w niektóre lata spuszczana jest 
woda. Na jego środku zostaje sporych 
rozmiarów kałuża. Miejsce to jest sie-
dliskiem licznych ptaków wodno - błot-
nych. Szczególnie dużo jest ich tu w czasie 
jesiennych przelotów, gdy odpoczywają 
w tym miejscu przez kilka dni, zanim 
udadzą się w dalszą wędrówkę.

Na terenie naszej gminy nie znalazłem 
do tej pory, niestety, rozlewiska czy jezio-
ra, przy którym mógłbym fotografować 
bekasy, siewki czy brodźce. Stąd powstała 
potrzeba, by rozszerzyć terytorium po-
szukiwań o sąsiednią Gminę Mosina.

Leżąc w błotku

Pobudka o 4 rano. Szybkie śniadanie. 
Obowiązkowy termos z ciepłą herbatą 
z miodem, karimata i siatka maskująca. 
Oczywiście nie zapomniałem o najważ-
niejszym - aparacie z pustą kartą pamię-
ci i naładowanym akumulatorem. Na 
miejscu byliśmy sporo przed świtem. 
Obeszliśmy część stawu, by dotrzeć do 

wcześniej upatrzonego miejsca. Teren 
był dość podmokły, stąd konieczność 
izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej 
w postaci karimaty była konieczna. 

Rozłożyliśmy sprzęt i przykryliśmy 
się siatkami maskującymi. Czekając spo-
kojnie na świt, próbowaliśmy wyłowić 
z majaczących w ciemności przed nami 
rozmaitych kształtów sylwetki znanych 
nam ptaków. Po dobrej godzinie oczeki-
wania, nagle, usłyszeliśmy głośny szum 
i trzepot skrzydeł. Setki gęsi, czapli, 
kaczek i żurawi zerwały się do startu. 
Nie wiedzieliśmy o co chodzi. Czyżby 
nas zauważyły? Przez siatkę maskującą 
dostrzegłem przyczynę. Na tle jaśniejsze-
go nieba pojawiła się potężna sylwetka 
nadlatującego skrzydlatego drapieżcy. 

-Patrz, leci bielik -poinformowałem 
kompana

 - Gdzie?”  spytał kumpel. 
- Nad nami! - odpowiedziałem za-

skoczony.
Bielik przeleciał nad siatką masku-

jącą i skrył się w ciemności. Przed jego 
zniknięciem widziałem, że przymierza 
się do lądowania. Było tak ciemno, że na 
początku nie zauważyłem gdzie usiadł. 
Dopiero po kilkunastu minutach byłem 
w stanie go dostrzec. Siedział spokoj-
nie na korzeniu i obserwował okolicę. 
Aparat był w stanie go wyostrzyć i mo-
głem zrobić mu zdjęcie. W życiu bym nie 
pomyślał, że uda mi się sfotografować 
tak czujnego i ostrożnego ptaka, będąc 
jedynie przykrytym siatką maskującą.

W miarę, jak robiło się coraz jaśniej, 
dostrzegaliśmy coraz to nowe obiekty do 
fotografowania. Spójrzcie, co udało się 
uwiecznić, leżąc w  błotku. Zapraszam 
do obejrzenia moich zdjęć.

Tekst i fot. Michał Bartkowiak 

Autor od grudnia 2015 r.  
publikuje zdjęcia przyrodnicze na 

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

 Prowadzi też stronę:  
miodybartkowiaka.pl

Bekas krzyk.

Czajki trenują loty przed swoją jesienną podróżą w cieplejsze strony świata.

Czaple białe.
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Czaple białe.

Młody bielik na korzeniu.

Żurawie szykujące się do odlotów.

Odlot łabędzi krzykliwych.

Łabędź niemy z glonem w dziobie. Łabędzie krzykliwe o wschodzie słońca.

Zakrzewo nie ma parku. Leży obok 
lasu, lecz to we wsi rośnie 9 okazałych 
dębów, których wymiary świadczą  
o tym, że mogą być pozostałościami po 
tzw. dąbrowach. 

Wieś Zakrzewo położona jest w gmi-
nie Dopiewo, około 5 km na zachód od 
granic miasta Poznania. W XIX w. przy-
byli do Zakrzewa osadnicy niemieccy, 
wyznania protestanckiego. Pozostał po 
nich zabytkowy, poewangelicki kościół 
w stylu neogotyckim i cmentarz. Do 
niedawna była to tzw. wieś-ulicówka, 
w której zabudowania ciągnęły się wzdłuż 
głównej drogi. Obecnie wieś rozwinęła 
się także na szerokość. W przyległym od 

Pomnikowe dęby z Zakrzewa
południa i zachodu kompleksie leśnym 
znajdują się mogiły zbiorowe, w których 
spoczywają ofiary terroru hitlerowskie-
go z lat drugiej wojny światowej. Parku 
wiejskiego w Zakrzewie nie ma. Ale we 
wsi rośnie dziewięć okazałych dębów 
szypułkowych (Quercus robur L.). 
Wymiary ich dowodzą, że są to pozo-
stałości po dawnych lasach dębowych, 
czyli dąbrowach lub lasach liściastych ze 
znacznym udziałem dębu szypułkowego. 

Pierwszy dąb rośnie przy drodze bie-
gnącej koło lasu, przed dawną gajówką 
Zakrzewo. Ma prosty pień o obwodzie 337 
cm, szeroką koronę, zbudowaną z trzech 
grubych i rozgałęzionych konarów. Pięć 

kolejnych dębów rośnie na terenie pro-
wizorycznie ogrodzonym, przynależnym 
do nieistniejącej już gajówki. Cztery wi-
doczne są na fotografii .

Cztery dęby obok byłej gajówki

 Na pierwszym planie zdjęcia wi-
doczne są dwa okazy. Dąb po lewej 
stronie ma pień nieco ukośny o obwo-
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dzie 282 cm oraz koronę przewieszoną 
na jedną stronę. Ten po prawej stronie 
ma pień także lekko ukośny o obwo-
dzie 315 cm. Na wysokości 3,5 m jest 
rozwidlony na dwa potężne konary. Na 
pniu widoczny jest wyciek ciemno za-
barwionej substancji, świadczący o jego 
próchnieniu wewnętrznym. W głębi wi-
doczny jest dąb najgrubszy o prostym 
pniu o obwodzie 478 cm, w odziomku 
nieco rozszerzony ze słabo zaznaczony-
mi nabiegami korzeniowymi. Koronę 
buduje kilkanaście konarów. Na pniu 
widnieje tabliczka „Pomnik Przyrody”. 
To najładniejszy spośród pięciu dębów 
rosnących w sąsiedztwie nieistniejącej 
już gajówki. Obok niego, lekko na pra-
wo, rośnie okaz o pniu lekko pochyłym 
i o obwodzie 347 cm. Koronę ma prawie 
jednostronną. W odziomku widoczne 
są nabiegi korzeniowe. Ładne drzewo 
ze znaczkiem „Pomnik Przyrody”. Za 
ścieżką prowadzącą do budynku dawnej 
gajówki, w kierunku zachodnim rośnie 
okazały dąb o obwodzie pnia 458 cm, 
z guzowatym zgrubieniem w odziomku. 

Do wysokości 5 m na pniu widoczna 
jest duża otwarta dziupla z próchnieją-
cym drewnem. 

o obwodzie 415 cm. Korona zbudowana 
z kilku grubych konarów. Na pniu wspina 
się winobluszcz trójlistkowy (Parthe-
nocissus tricuspidata). Dąb dziewiąty 
znajduje się w niewielkim zadrzewieniu 
przy ul. Długiej. Jego prosty pień ma 
obwód 345 cm. Od wysokości 4,5 m 
rozwinęła się bardzo szeroka korona, 
zbudowana z grubych konarów, którą 
w okresie wegetacyjnym charakteryzuje 
gęste ulistnienie. 

Wspomniane dęby z Zakrzewa za-
sługują na ochronę i pielęgnację.

Dąb o obwodzie 458 cm

Dziupla na tym samym dębie

Fragment korony dębu o obwodzie 
345 cm w pobliżu ulicy Długiej

Tekst: Mieczysław Czekalski 
Fot.: Piotr Kiciński, Uniwersytet  

Przyrodniczy w Poznaniu

Na wierzchołku korony gałęzie są 
suche. Dęby - siódmy i ósmy rosną 
na terenie przy ul. Niezłomnych 3 i 5. 
Pień siódmego ma obwód 335 cm, jest 
prosty i wysoki. Dolne gałęzie korony 
przycięte ze względu na bliskość linii 
elektrycznej. Ósmy okaz ma pień prosty 

Obchody 70-lecia działalności do-
piewskiej biblioteki odbyły się 26 paź-
dziernika w sali widowiskowej CRK 
w Konarzewie. W uroczystości udział 
wzięli zaproszeni goście, w tym samorzą-
dowcy z Powiatu Poznańskiego, Gminy 
Dopiewo, dyrektorzy bibliotek i jednostek 
oświatowych oraz czytelnicy i przyjaciele 
biblioteki. Sporą grupę stanowili senio-
rzy z Klubu Seniora „Promyk”, którzy 
obchodzą w tym roku 15-lecie istnienia. 

Dyrektor GBPiCK Elżbieta Nowicka 
oraz seniorzy przyjęli mnóstwo życzeń, 
gratulacji i kwiatów. W części artystycz-
nej wystąpili soliści Teatru Muzycznego, 
którzy wykonali najpiękniejsze światowe 
przeboje od Strauss’a do Aznavour’a. Po 
występie artystycznym odbył się bankiet 
dla wszystkich obecnych gości. Nie zabra-
kło także jubileuszowego tortu, którym 
częstowali uczestników Jubileuszu Dy-
rektor GBPiCK, wraz z Zastępcą Wójta. 
Przy wyjściu każdy otrzymał drobny 
upominek od GBPiCK i Urzędu Gminy. 

Krótka historia…
Biblioteka działa na terenie Gminy 

Dopiewo od 1948 r. Pierwsze wpisy do 
ksiąg inwentarzowych pochodzą z po-
czątku tego roku. Pierwotnie mieściła się 
w nieistniejącym już dziś budynku przy 
ul. Szkolnej w Dopiewie, gdzie znajdował 
się także „Klub Wiejski”. 

Po rozbiórce tego budynku, bibliotekę 
przeniesiono na kilka lat do prywatnego 
domu w Dopiewie. Następnie przeprowa-
dziła się ona do sąsiedniego Dopiewca, 

70 lat GBPiCK w Dopiewie
gdzie funkcjonowała 2 kolejne lata. Wró-
ciła do Dopiewa na ul. Wyzwolenia, ale 
i tu mieściła się przez kilka lat. Również 
kolejna lokalizacja - szkoła w Dopiewie 
przy ul. Bukowskiej – była miejscem 
okresowym. Historia zatoczyła koło, gdyż 
biblioteka znów znalazła się w budynku 
przy ul. Szkolnej, tym razem w „Domu 
Strażaka”. Obecną siedzibę w Dopiewie 
przy ul. Konarzewskiej 12 biblioteka zaj-
muje od marca 2010 r. W 2014 r. Gmin-
na Biblioteka Publiczna zmieniła nazwę 
i zakres działalności - stała się Gminną 
Biblioteką i Centrum Kultury w Dopiewie. 
Aktualnie GBPiCK w Dopiewie posiada 
3 nowoczesne filie biblioteczne: w Dą-
brówce, Skórzewie i Konarzewie. Jako 
instytucja kulturalna organizuje liczne 
wydarzenia, w tym koncerty najwięk-
szych gwiazd polskiej sceny muzycznej. 

Ponadto w swojej ofercie posiada ponad 
20 różnych zajęć i warsztatów edukacyj-
no-artystycznych dla dzieci, młodzieży 
i osób dorosłych. 

Klub Seniora 
Funkcjonujący przy GBPiCK Klub Se-

niora „Promyk” powstał w marcu 2003 r. 
Działa nieprzerwanie do dnia dzisiej-
szego. Skupia ok. 200 członków z całej 
Gminy Dopiewo. GBPiCK w Dopiewie 
organizuje dla Seniorów spotkania 
comiesięczne i okazjonalne, wyjazdy 
i wieczory z ciekawymi ludźmi. Seniorzy 
wspólnie świętują uroczystości- takie jak: 
Wigilię, Wielkanoc, Międzynarodowy 
Dzień Ludzi Starszych i Niepełnospraw-
nych i inne.  Wyjeżdżają na wycieczki 
integracyjne, uczestniczą w koncertach 
i licznych wydarzeniach kulturalnych. 

Tekst: GBPiCK w Dopiewie 
Fot. Michał Juskowiak 

i Łukasz Mańczak
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28 piosenek usłyszała publiczność 
XIV Powiatowego Przeglądu Piosenki 
Osób Niepełnosprawnych „Złoty Słowik”. 
Na scenie Centrum Rehabilitacyjno – Kul-
turalnego zaprezentowało się 9.11.2018 r. 
 44 wykonawców z 15 placówek działają-
cych na terenie Powiatu Poznańskiego.

Repertuar był bardzo zróżnicowa-
ny - od utworów o poważnej tematyce, 
po muzykę lekką i rozrywkową. To była 
prawdziwa uczta dla ucha. Każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie.  Publiczność do-
pisała, na widowni zasiadło 250 osób, 
żywo reagującej na każdy występ. 

kultura

Jak co roku, na terenie WTZ „Pro-
myk” w Otuszu, odbyła się 22 września 
2018 r. impreza pod nazwą „Święto Pie-
czonego Ziemniaka”. Wzięli w niej udział 
uczestnicy WTZ „Promyk” z Otusza i Ko-
narzewa, wraz z rodzicami i członkowie 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepeł-
nosprawnych „Promyk” w Komornikach. 

Na gości czekały wspaniałe atrakcje. 
Były to między innymi konkursy na naj-
dłuższą obierkę i na najładniejszą rzeźbę 
z ziemniaka, wyścigi na dmuchanych 
balach, bieg w za dużych spodniach, 
dojenie krowy i rzut ziemniakiem do 
tarczy. 

Państwo Sokołowscy zaserwowali 
nam różne potrawy z ziemniaka, takie 
jak: pyry z gzikiem, placki ziemniacza-
ne, szare kluski z kapustą oraz frytki. 
Jednym słowem było: smakowicie - jak 
to w Powiecie Poznańskim. 

Wszystkim dopisywał dobry humor. 
Prezes Stowarzyszenia - Bogdan Maćko-
wiak nagrodził wszystkich, którzy brali 
udział w konkursach. Czas umiliła nam 
muzyka puszczana przez DJ’a.  Zado-
woleni odjechaliśmy do swoich domów.

Aleksandra Tonder, uczestnicz-
ka WTZ „Promyk” w Otuszu

Święto Pieczonego Ziemniaka 2018

XIV Złoty Słowik
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Trudny orzech do zgryzienia miało 
jury w składzie: Urszula Perz – była 
dyrektor SP w Konarzewie, Adam Wa-
sielewski – prezes Stowarzyszenia Chór 
Gminy Dopiewo „Bel Canto” i Sylwia 
Słobodzińska – psycholog z WTZ „Pro-
myk”. Niełatwo było wyłonić najlepszego 
wykonawcę, dlatego zwycięzcami  zostali 
ogłoszeni wszyscy uczestnicy „Przeglądu”. 
Każdy artysta dostał pamiątkowy dyplom 
i statuetkę, a placówka, którą reprezen-
tował otrzymała radiomagnetofon. 

Na zakończenie występów na salę 
wjechał ogromny tort, a na scenie wy-
stąpił zespół „Tupot białych mew”, który 
swoją muzyką zachęcił wszystkich do 
tańca. 

Jak co roku atmosfera panująca była 
bardzo radosna i wesoła. Za rok jubi-
leuszowy „Złoty Słowik” – czekamy na 
niego z niecierpliwością.

Dorota Gogolewska,  
Terapeuta zajęciowy fot. Szymon Krzemiński

Już po raz 17. Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pro-
myk” zorganizowało w Dopiewie „Powia-
towy Turniej Bocci”. Wzięły w nim udział 
34 drużyny, złożone z podopiecznych 
stowarzyszeń, uczestników warsztatów 
terapii zajęciowej, uczniów szkół specjal-
nych, działających na terenie Poznania 
i powiatu poznańskiego. Największą 
precyzją wykazali się zawodnicy WTZ 
„Razem: z Drzązgowa, którzy w finale 
pokonali reprezentantów Stowarzyszenia 
Ognik z Poznania. Na trzecim miejscu 
sklasyfikowano drużynę Gimnazjum 
„Zawsze Razem” z Poznania.

Choć turniej odbył się w uśpioną 
przedwyborczą ciszą sobotę 20 paździer-
nika 2018 r. , emocji w hali dopiewskiego 
GOSiR-u nie brakowało.  Udzielały się 
zarówno zawodnikom, jak i publiczności. 
Mimo to wszystkie mecze rozegrano w du-
chu sportowej, olimpijskiej rywalizacji, 
zgodnie z zasadami fair play, bo bocci to 
dyscyplina paraolimpijska, wywodząca 
się z gry w bule. 

Eliminacje rozgrywano równocze-
śnie na kilku wydzielonych na parkiecie 
boiskach. Wszyscy zawodnicy starali się 
wrzucić lub wturlać skórzaną piłkę koloru 
czerwonego lub niebieskiego jak najbliżej 
piłeczki białej. Większość zawodników 
to zaprawieni w bojach gracze, więc wi-
dzowie nierzadko byli świadkami popi-
sowych wrzutek lub przesunięć białej 
piłki, odwracających koleje niejednego 
spotkania.  W sytuacjach spornych sę-
dziowie mierzyli odległości „cyrklami”, 
w ten sposób decydując o przyznanych 
punktach. Były łzy szczęścia i westchnie-
nia zawodu. 

Powiatowe Bocci w Dopiewie
- Bocci nie bez powodu stało się 

dyscypliną olimpijską osób niepełno-
sprawnych. To sport, który integruje, 
ma właściwości terapeutyczne i jest dla 
każdego. Tutaj kule są lekkie, więc grać 
może każdy. Nie ma ograniczeń – osoby 
poruszające się na wózkach, czy z pora-
żeniem też mogą brać udział w meczu 
na równych prawach – mówi Bogdan 
Maćkowiak, prezes Stowarzyszenia 
„Promyk”. - Zawodnicy, którzy do nas 
przyjeżdżają w większości dobrze się 

znają z poprzednich edycji. Lubią ten 
turniej, zabawę i emocje. Staramy się co 
roku nadać ich spotkaniu odpowiednią 
rangę. Wspiera nas w tym powiat po-
znański i gmina Dopiewo, za co dziękuję 
przedstawicielom samorządu. Tradycją 
też stały się występy Orkiestry Dętej Gmi-
ny Dopiewo podczas ceremonii otwarcia.  
Zapalany jest też znicz olimpijski. Moim 
podopiecznym z WTZ-ów w Konarzewie 
i w Otuszu, które prowadzimy, się w tym 
roku na turnieju nie powiodło, ale się 
nie poddają. Zapowiedzieli, że za rok 
zamierzają poprawić wynik. 

Tekst i fot. Adam Mendrala
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Reprezentacja Samorządowców Gmi-
ny Dopiewo 17 listopada 2018 r. zajęła 
I miejsce w II Halowym Turnieju Piłki 
Nożnej Drużyn Samorządowych o Puchar 
Wójta Gminy Komorniki.

Bezkonkurencyjni na boisku
Turniej został rozegrany systemem 

„każdy z każdym”. Po dwóch zwycię-
stwach i dwóch remisach nasi repre-
zentanci zdobyli 8 punktów, stając się 
liderem podsumowania. Najpierw sta-
nęli naprzeciw Ukraińcom z Winnicy, 
z którymi wygrali 2:0. Dwa kolejne me-
cze zakończyły się remisami. W meczu 
z gospodarzami turnieju – drużyną 
Gminy Komorniki wpadły 4 gole (2:2). 
Ani jednej bramki nie strzelono podczas 
starcia z Gminą Suchy Las (0:0). Ostat-
nie spotkanie, z Powiatem Poznańskim, 
samorządowi piłkarze z Dopiewa wygrali 
zdecydowanie (5:2). 

Klasyfikacja końcowa: 
1. Gmina Dopiewo, 
2. Gmina Komorniki, 
3. Gmina Suchy Las, 
4. Miasto Winnica, 
5. Powiat Poznański.

Skład Gminy Dopiewo:
Katarzyna Leśniczak (kapitan), Re-

migiusz Hemmerling, Zbigniew Kobiela,  
Paweł Szmania, Jakub Jezierski, Marek 
Woroch, Sebastian Suchodolski, Michał 
Olejniczak.

Katarzyna Leśniczak, 
Fot. Anna Śmierzchalska
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Cross Duathlon w Żarnowcu w Gmi-
nie Dopiewo stał się imprezą, którą za-
wodnicy z różnych stron kraju na stałe 
wpisują do swojego sportowego kalen-
darza i z niecierpliwością jej oczekują. 

Już po raz trzeci w ostatnią sobotę 
października stawili się w Żarnowcu 
śmiałkowie gotowi zmierzyć się z cros-
sowymi terenami wokół źródełka. Padł 
rekord frekwencji. W samo południe po-
jawiło się na linii startu 186 uczestników, 
z czego aż 132 osoby wystartowały indy-
widualnie, natomiast pozostali stworzyli 
dwuosobowe sztafety.  Nie można nie 
wspomnieć o najstarszym uczestniku 
zmagań – pan Józef Wrona z Wielunia 
ukończył te trudne terenowe zawody, 
mając ukończone 80 lat. Mimo dwóch 
upadków z uśmiechem dobiegł do mety 
i nie był ostatni. Podczas wręczania na-
gród, dostał gromkie brawa za waleczną 
postawę i wzór prawdziwego sportowca.  

Crossowa zabawa

Aura pozwoliła uczestnikom na 
porządne ściganie się. Już po pierw-
szym etapie (bieg na 3 km) stawka się 
rozciągnęła. Drugi etap – 12 km rowe-
rem „przetasował karty” - kolejność się 
pozmieniała. Decydującym okazał się 
etap trzeci, czyli bieg na 4,5 km. To tu 
na uczestników czekały największe nie-
spodzianki: najdłuższe podbiegi, trud-

ne zbiegi, odgłosy zwierząt i drewniane 
schody. To naprawdę spore wyzwanie 
dla każdego. Jesteśmy przekonani, że 
u większości zawodników tętno podsko-
czyło co najmniej do 170 – 180 uderzeń 
na minutę. 

Na trasie spotkać można było trium-
fatorów poprzednich edycji: Pawła 
Gramackiego z Trzcielina  i Radosława 
Ostrowskiego z Puszczykowa. Ten drugi 
stanął w tym roku na trzecim stopniu 
podium. Drugie miejsce zajął Gracjan 
Stankiewicz z Obornik, a zwyciężył Ad-
rian Drab z Kalisza z czasem 1:00:36.

Wśród kobiet najlepsza okazała się 
Patrycja Wachowska z Grójca Małego 
(1:16:21. Tuż za nią uplasowały się Agata 
Korczyńska i Zuzanna Kownacka, oby-
dwie z  Poznania. 

Rywalizację wśród sztafet w po-
szczególnych kategoriach wygrali: SZT-
2 Tomasz Ogrodnik, Krystian Zając 
(„Wściekłe Koty”), SZT-3 Artur Słomiń-
ski i Dawid Polaczyk („Team Aktywny 
Stęszew”), SZT-4 Stanisław Potrawiak 
i Adam Gryczyński („Team Aktywny 
Stęszew”). 

Wszyscy zawodnicy przybiegali na 
metę z uśmiechem na twarzy. Każdy 
otrzymał  pamiątkowy medal. Na wszyst-
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kich czekała gorąca kawa, herbata i prze-
pyszna zupa węgierska. W rozmowach 
dało się słyszeć opowieści o dzikach na 
trasie,  dobrej muzyce, dopingu i spraw-
nej organizacji. 

Najlepszych na podium dekorowali 
zastępca Wójta Gminy Dopiewo – Paweł 
Przepióra, Marcin Napierała – dyrektor 
GOSiR w Dopiewie i Paweł Owczarzak – 
sponsor, właściciel firmy „Rower Tramp” 
ze Skórzewa. 

W tym roku po raz pierwszy we 
współpracy z fundacją” Aktywny Stę-
szew” została  zorganizowana na czas 
Cross Duathlonu „Strefa Dziecka”. Gdy 
rodzice rywalizowali na trasie zawodów, 
dziećmi zajmowali się animatorzy. Fun-
dacja przeprowadziła również akcję 
charytatywną - częstując smacznymi 
wypiekami, zbierała pieniądze na wó-
zek sportowy do gry w koszykówkę dla 
Łukasza Spieczyńskiego. 

Zawody stały na dobrym poziomie 
sportowym i organizacyjnym. Dzięku-
jemy za słowa uznania od uczestników 
wyrażone w komentarzach i wysyłane 
pocztą e-mail. To zasługa pracowników 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Dopiewie, sztabu sprawdzonych do-
rosłych wolontariuszy, współorgani-
zatorów i sponsorów. Bez obecności 
druhów Ochotniczych Straży Pożar-
nych z Dopiewa, Palędzia i Zakrzewa, 
strażników Straży Gminnej, policjantów 
komisariatów w Dopiewie i Stęszewie 
nie można by  sprawnie i bezpiecznie 
przeprowadzić zawodów. Zawodów na 
które zgodził się gospodarz większości 
terenów – Lasy Państwowe - Nadleśnic-
two Konstantynowo. 

Dziękujemy stałym naszym partne-
rom Urzędowi Gminy Dopiewo, Linea 
Developer, Reka Rubber, Mornel.com, 
Sklep Rowerowy Rower Tramp ze Skórze-

wa, Decathlon Komorniki - za obecność 
i współpracę. Do tego grona w tym roku 
po raz pierwszy dołączyła firma E1 Go-
kart ze Skórzewa fundując zwycięzcom 
poszczególnych kategorii vouchery na 
jazdy gokartami na torze w Skórzewie 
i fundacja Aktywny Stęszew. Patronat 
medialny nad zawodami objął dwuty-
godnik Nasz Głos Poznański. 

Jako organizatorzy pragniemy rów-
nież podziękować za wyrozumiałość 
i zrozumienie zmian w organizacji 
ruchu w dniu zawodów mieszkańcom 
okolicznych miejscowości a w szczegól-
ności mieszkańcom Żarnowca, Podłozin, 
Lisówek, Tomic i Skrzynek. 

Podsumowując tegoroczne zmagania 
w Żarnowcu, zastanawiamy się jak będzie 
wyglądała IV edycja, którą planujemy 
w ostatnią sobotę października 2019 r. 

Marcin Napierała, 
Dyrektor GOSiR w Dopiewie  

Fot. Arch. GOSiR Dopiewo
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Urząd Gminy Dopiewo
ul. Leśna 1c

62-070 Dopiewo
www.dopiewo.pl

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

polub nas zobacz nas


