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Samorząd gminy Dopiewo zaprasza 
mieszkańców, firmy z terenu gminy, or-
ganizacje, instytucje i grupy nieformalne 
do zgłaszania kandydatów do nagród 
„Dopiewski Filar” i „Dopiewski Talent”. 
Na dostarczenie zgłoszeń w obu przypad-
kach czeka do końca 2021 r. Dokumenty 
zgłoszeniowe dostępne są na stronie: 
dopiewo.pl . 

Wypełnione formularze należy 
dostarczyć do 31 grudnia 2022 r. do 
Urzędu Gminy Dopiewo (przynieść, 
wysłać pocztą tradycyjną lub emailem 
– decyduje data wpływu). Wręczenie 
nagród odbędzie się na uroczystej gali 
na początku 2023 r.

Dopiewski Talent
Nagroda „Dopiewski Ta-

lent” im. Adriana Napierały Wój-
ta Gminy Dopiewo w latach 
2014 - 2020 została ustanowiona w paź-

Poszukiwany Talent i trzy Filary
Statuetkę „Dopiewskiego Fila-

ra” otrzymało do tej pory 15 osób. 
Ostatnio (po roku przerwy) laure-
atami zostali – w kolejności kate-
gorii powyżej: Kinga Żelechowska 
Wiśniewska – instruktorka tańca, 
animatorka i przedsiębiorczyni, 
Przemysław Witek – pianista i wy-
kładowca akademicki oraz Teresa 
Kośmicka – zasłużona dla społecz-
ności lokalnej i ruchu spółdzielczego 
prezes SPR „Agrofirma”. Wcześniej 
nagrodę otrzymali: - w kat. „anima-
tor”: Bogdan Maćkowiak, Tomasz 
Napierała, ks. Krzysztof Różański 
i ks. Karol Górawski; - w kat. „am-
basador”: Krzysztof Kopras, Jacek 

Jaroszewski, Aldona Latosik i Grzegorz 
Tomczak; - w kat. „super-filar”:  Albin 
Marian Czekalski, Wojciech Jankowiak, 
Józef Brandenburg i Henryk Walenciak.

Adam Mendrala 
Graf. Michał Juskowiak

Wójt Gminy Dopiewo - Paweł Prze-
pióra zaprasza Seniorów 70+ na „Wi-
gilie Sołeckie”, które odbędą się w 10 
miejscach. Organizatorem spotkań jest 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie, 
przy współpracy z Gminną Biblioteką 
Publiczną i Centrum Kultury oraz Soł-
tysami i Radami Sołeckimi. 

Terminarz:
Gołuski  – 9 grudnia (piątek), godz. 

15.00 – Świetlica Wiejska
Dąbrowa – 9 grudnia (piątek) , godz. 

17.00 – Szkoła Podstawowa
Skórzewo – 10 grudnia (sobota), 

godz. 12.00 – w Domu Parafialnym 
(o godz. 11.00 w Kościele msza św.)

Wigilie dla Seniorów

dzierniku 2021 r. przez Radę Gminy 
Dopiewo. Jest wyróżnieniem dla osób 
młodych do 26 roku życia, których 
uzdolnienia, wiedza, osiągane wyniki 
są szczególne w skali regionu, kraju 
i świata. Przyznawana jest raz w roku 
– jednej osobie. Laureatem pierwszej 
edycji został Kosma Kasprzak – młody 
matematyk.

Dopiewski Filar
Nagroda Wójta Gminy Dopiewo 

„Dopiewski Filar” ma charakter hono-
rowy. Przyznawana była dotąd 5-krotnie. 
Podczas każdej edycji w 3 kategoriach: 
„animator”, „ambasador” i „super–filar”. 
Otrzymują ją osoby, które wyróżniają 
się działalnością, dorobkiem i osiągnię-
ciami, przyczyniając się do integracji 
gminnych środowisk lub propagowania 
dobrego imienia gminy, są wzorem do 
naśladowania dla innych. 

Dopiewo – 10 grudnia (sobota), godz. 
16.00 – Dom Strażaka

Dopiewiec – 11 grudnia (niedziela), 
godz. 11.00 - GOK

Konarzewo – 11 grudnia (niedziela), 
godz. 13.00 – CRK (wspólna wigilia 
dla Konarzewa i Trzcielina)

Zakrzewo – 16 grudnia (piątek), godz. 
15.00 – Dom Strażaka

Dąbrówka – 16 grudnia (piątek), godz. 
17.00 – Szkoła Podstawowa, ul Ma-
linowa

Palędzie – 17 grudnia (sobota), godz. 
13.00 – Świetlica Wiejska (OSP)

Więckowice – 18 grudnia (niedziela), 
godz. 13.00 – Szkoła Podstawowa

UG

O "Wielkim Ubieraniu Choinki" i "Koncercie Gwiazdkowym  
Gminy Dopiewo" piszemy na stronach 30-31.
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wójt - felieton

Nowy rok szkolny już się rozpędził. 
Nie będzie to łatwy rok, bo inflacja, 
trudny budżet czy kryzys energetyczny 
i w oświacie dają o sobie znać. Zakładam 
jednak, że temperatury w klasach będą 
odpowiednie i nie dojdzie do zdalnego 
nauczania. 

Prawdziwie uroczysty Dzień Eduka-
cji Narodowej świętowaliśmy w Gminie 
jeszcze trzy dni przed 14 października. 
Podczas uroczystości w CRK Konarze-
wo wręczyłem nauczycielom gminnych 
podstawówek i przedszkoli 18 nagród, 
30 awansów zawodowych – w tym 17 
tytułów nauczycieli mianowanych oraz 
13 – nauczycieli dyplomowanych. Poże-
gnaliśmy też 11 nauczycieli, którzy prze-
szli na emerytury (szersza relacja z tej 
uroczystości wewnątrz wydania). Było 
to wydarzenie, które przywołało dumę 
i radość z tego, że kolejny raz poszerza 
się grono pedagogów z coraz wyższym 
doświadczeniem i kompetencjami. Tych 
ostatnich nie brakuje dyrekcjom naszych 
oświatowych placówek, które musiały 
sobie często radzić z osłabieniami ka-
drowymi, napływem dzieci z Ukrainy, 

Ciepło o oświacie, realnie o budżecie
trudnościami lokalowymi i finansowymi. 
Będziemy na bieżąco wspierać tak szkolną 
kadrę, jak i uczniów, jeśli pojawią się 
jakiekolwiek problemy. 

Jeśli już wspomniałem o trudno-
ściach finansowych, to w Urzędzie Gminy 
przygotowujemy właśnie budżet na 2023 
rok.  Będzie to trudny budżet ze względu 
na różne wydarzenia kryzysowe, które 
nałożyły się na siebie. Chcemy dokończyć 
duże i niezbędne inwestycje, jak np. roz-
budowę oczyszczalni ścieków w Dąbrówce 
czy rozpoczęte budowy dróg. Taka sy-
tuacja powoduje, że trudno będzie nam 
uruchamiać nowe inwestycje, których 
nie ma w wieloletniej prognozie finan-
sowej. Te, w niej już zawarte opiewają 
na kwotę 70 mln zł., co stanowi 33 proc. 
budżetu. Warto przy tej okazji dodać, 
że według danych rządowych z 2020 r. 
gminy przeznaczały na cele inwestycyjne 
średnio ok. 15 proc. swoich budżetów. 
Niestety obecnie – co oczywiste - budżet 
Gminy dotykają te same problemy, które 
wpływają na kondycje każdego budże-
tu domowego. Mogę jednak obiecać, że 
w przyszłym roku nie będziemy pod-

wyższać podatków od nieruchomości.
Chciałbym też podziękować za wyro-

zumiałość i wytrwanie w trudnościach 
tym mieszkańcom Gminy, którzy odczuli 
niedogodności związane z budową ronda 
w Dąbrówce. 15 października zgodnie 
z obietnicą powrócił na odcinku do-
jazdowym do tworzonego ronda ruch 
dwukierunkowy. Niedogodna zmiana 
organizacji ruchu trwała nieco ponad 
miesiąc. Dzięki dobrym warunkom pogo-
dowym i sprawnemu prowadzeniu prac 
przez firmę COLAS udało się dotrzymać 
tego terminu. Ostateczne rondo zostanie 
oddane do użytku pod koniec listopada, 
a to znacznie usprawni ruch na wjeździe 
do Dąbrówki. Dodatkowo zapewnione 
zostanie też bezpieczne przyjście dla 
pieszych i przejazd dla rowerzystów.     

dr Paweł Przepióra 
Wójt Gminy Dopiewo
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Rada Gminy

XLVII sesja Rady Gminy Dopie-
wo odbyła się 26 września 2022 r. 
Radni podjęli 19 uchwał.

Plany miejscowe
Rada zmieniła miejscowy plan za-

gospodarowania przestrzennego (dalej: 
mpzp) w Więckowicach, w rejonie ulicy 
Jeziornej i Leśnej. Plan wprowadza te-
reny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, oznaczone na rysunku planu 
symbolami: 1MN, 2MN i 3MN; teren 
zieleni izolacyjnej i wód powierzch-
niowych, oznaczony na rysunku planu 
symbolem ZI/WS; teren zieleni otwartej, 
oznaczony na rysunku planu symbolem 
ZO; teren lasu, oznaczony symbolem ZL; 
teren drogi wewnętrznej, oznaczony na 
rysunku planu symbolem: KDW. Po-
wierzchnia opracowania wynosi około 3,8 
ha. Północna część terenu jest zalesiona, 
natomiast  południowo – wschodni frag-
ment stanowi zieleń otwarta. Zasadność 
opracowania planu wynika z potrzeby 
ustalenia jednoznacznie zdefiniowanych 
zasad zabudowy i zagospodarowania 
przedmiotowego obszaru, zgodnie 
z aktualnie obowiązującymi przepisami 
prawnymi, ustaleniami Studium oraz 
z uwzględnieniem istniejących uwarun-
kowań funkcjonalno-przestrzennych 
w obszarze planu oraz w jego okolicach. 

Radni przystąpili do sporządzenia 
mpzp w Dopiewcu, w rejonie ulicy Wi-
chrowej, Cichej, Skrytej i Osiedle. Teren 
wskazany do opracowania nie jest ob-
jęty obowiązującym miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego. 
Przedmiotem opracowania planu jest 
określenie zasad zagospodarowania te-
renu. Zgodnie z ustaleniami Studium, 
dla terenu objętego przystąpieniem do 
opracowania planu określono kierunek 
zagospodarowania jako tereny zabudowy 

Relacja z XLVII sesja Rady Gminy Dopiewo
mieszkaniowo usługowej (M1) oraz tereny 
zabudowy mieszkaniowej z działalno-
ścią gospodarczą (M1U). Powierzchnia 
opracowania wynosi ok. 13,7 ha.

Celem planu jest dopuszczenie bu-
dowy budynków garażowych w granicy 
działki lub 1,5 m od granicy oraz wpro-
wadzenie układu komunikacyjnego do 
obsługi niezabudowanych działek. Plan 
ma także umożliwić wprowadzenie za-
budowy o mniejszej intensywności.

Poszerzenie cmentarza
Rada wyraziła zgodę na nieodpłatne 

przejęcie przez Gminę Dopiewo prawa 
własności nieruchomości gruntowych 
położonych w obrębie Konarzewo, stano-
wiących działki nr 153/8 o powierzchni 
0,0063 ha oraz nr 153/9 o powierzchni 
0,0420 ha. Właścicielem w/w nierucho-
mości jest Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa. Przedmiotowe nierucho-
mości stanowią obecnie grunt rolny. 
Obszar ten oznaczony jest jako tereny 
dróg wewnętrznych (działka nr 153/8 – 
KDW) oraz tereny cmentarza (działka nr 
153/9 – ZC), zgodnie z obowiązującym 
miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. Przejęty teren planuje 
się przeznaczyć na poszerzenie cmen-
tarza znajdującego się w bezpośrednim 
sąsiedztwie nieruchomości oraz zabez-
pieczeniu do niego drogi dojazdowej.

Zezwolenia  
na sprzedaż alkoholu 

Radni podjęli uchwałę w sprawie 
ustalenia maksymalnej liczby zezwo-
leń na sprzedaż napojów alkoholowych 
na terenie Gminy Dopiewo. W uchwale 
ustalono maksymalną liczbę zezwoleń, 

XLVII sesja - uchwały

Uchwały podjęte na XLVII sesji 
w dniu 26 września 2022 r.

Uchwała Nr XLVII/615/22 w spra-
wie zmiany uchwały Nr XXI/267/20 
Rady Gminy Dopiewo z 27 lipca 2020 
r. w sprawie ustalenia regulaminu 
określającego niektóre zasady wy-
nagradzania nauczycieli zatrudnio-
nych w szkołach prowadzonych przez 
Gminę Dopiewo.

Uchwała Nr XLVII/616/22 w spra-
wie wyrażenia zgody na nieodpłatne 
przejęcie przez Gminę Dopiewo prawa 
własności nieruchomości gruntowych 
położonych w obrębie Konarzewo,  
stanowiących działki nr 153/8 o po-
wierzchni 0,0063 ha oraz nr 153/9 
o powierzchni 0,0420 ha.

Uchwała Nr XLVII/617/22 w sprawie 
wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 
XLII/530/22 Rady Gminy Dopiewo 
z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Gminy Dopiewo na 
lata 2022-2025.

Uchwała Nr XLVII/618/22 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu w Dopiewcu, 
w rejonie ulicy Wichrowej, Cichej, 
Skrytej i Osiedle.

Uchwała Nr XLVII/619/22 w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenu 
w Więckowicach, w rejonie ulicy 
jeziornej i Leśnej.

Uchwała Nr XLVII/620/22 w sprawie 
nadania nazwy ulicy Pieczarkowa 
w Dopiewcu.

Uchwała Nr XLVII/621/22 w sprawie 
nadania nazwy ulicy Borowikowa 
w Dopiewcu.

Uchwała Nr XLVII/622/22 w spra-
wie nadania nazwy ulicy Lukrecjowa 
w Skórzewie.

Uchwała Nr XLVII/623/22 w spra-
wie nadania nazwy ulicy Śliczna 
w Skórzewie.

Uchwała Nr XLVII/624/22 w spra-
wie nadania nazwy ulicy Piniowa 
w Więckowicach.

Uchwała Nr XLVII/625/22 w spra-
wie ustalenia maksymalnej liczby 
zezwoleń na sprzedaż napojów alko-
holowych na terenie Gminy Dopiewo.

Uchwała Nr XLVII/626/22 w sprawie 
przejęcia od Powiatu Poznańskiego 
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Rada Gminy

odrębnie dla każdego rodzaju napojów 
alkoholowych (łącznie 210 zezwoleń): 
• dla napojów zawierających do 4,5% 

alkoholu oraz piwa w liczbie: 70, 
w tym: 50 zezwoleń na sprzedaż 
detaliczną oraz 20 zezwoleń na 
sprzedaż gastronomiczną,

• dla napojów zawierających powyżej 
4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem 
piwa) w liczbie: 70, w tym: 50 ze-
zwoleń na sprzedaż detaliczną oraz 
20 zezwoleń na sprzedaż gastro-
nomiczną,

• dla napojów zawierających powyżej 
18% alkoholu w liczbie: 70, w tym: 
50 zezwoleń na sprzedaż detalicz-
ną oraz 20 zezwoleń na sprzedaż 
gastronomiczną.

Maksymalna liczba zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych została 

ustalona na podstawie opinii wszystkich 
jednostek pomocniczych Gminy, oraz 
na podstawie analizy wykorzystania 
poprzednio ustalonego limitu punk-
tów sprzedaży napojów alkoholowych, 
z uwzględnieniem liczby punktów pro-
wadzących sprzedaż piwa, które nie były 
do 2018r. objęte limitem. 

Uchwała zwiększa limit zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych 
zawierających do 4,5% alkoholu oraz 
piwa, powyżej 4,5% do 18% alkoholu 
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do 
sprzedaży detalicznej przy jednoczesnym 
zmniejszeniu limitu zezwoleń na sprze-
daż napojów zawierających powyżej 18% 
alkoholu przeznaczonych do sprzedaży 
detalicznej oraz gastronomicznej. Prze-
niesienie limitu zezwoleń wysokoprocen-
towych (wódki) do limitu zezwoleń na 
sprzedaż napojów zawierających niższy 
procent alkoholu (wina) umożliwi po-
wstanie odpowiedniego zaplecza han-
dlowego dla nowo powstałych obiektów 
usługowych.

Ponadto przeniesienie limitu nie 
wpłynie na ogólną  maksymalną liczbę 
wszystkich rodzajów zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych w gminie Do-
piewo, wynoszącą obecnie 210 zezwoleń,  
która pozostanie na dotychczasowym 
poziomie.

Ścieżki rowerowe
Rada podjęła 3 uchwały w sprawie 

przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadań 
zarządzania niektórymi odcinkami dróg 
powiatowych. Zadania dotyczą:

• wykonania ścieżki pieszo-rowerowej 
wzdłuż drogi powiatowej nr 2416P 
na odcinku ul. Szkolnej w Gołuskach 
do granicy miejscowości Plewiska, 
gm. Komorniki, 

• wykonania ścieżki pieszo-rowerowej 
wzdłuż drogi powiatowej nr 2403P 
w miejscowościach: Zborowo, Fiał-
kowo i Dopiewo,

• wykonania ścieżki pieszo-rowerowej 
wzdłuż drogi powiatowej nr 2412P 
- od skrzyżowania ul. Szkolnej i Ko-
ścielnej w Konarzewie do ul. Zwie-
rzynieckiej w Trzcielinie oraz od ul. 
Zwierzynieckiej do skrzyżowania 
ul. Środkowej  z ul. płk. A. Kopy 
w Trzcielinie.

Powiat Poznański, do którego wła-
ściwości należy przebudowa przedmio-
towych dróg, ze względu na ograniczony 
budżet nie wykona ich w najbliższych 
latach, natomiast zaistniała możliwość 
pozyskania przez Gminę środków ze-
wnętrznych na budowę ścieżek pieszo-
-rowerowych, dlatego Gmina Dopiewo 
planuje wykonanie dokumentacji tech-
nicznej dla tych zadań. 

Inne sprawy
Tradycyjnie radni dokonali zmian 

w uchwale budżetowej i wieloletniej 
prognozie finansowej, oraz podjęli 5 
uchwał związanych z nazewnictwem ulic. 

Damian Gryska,  
Biuro Rady Gminy Dopiewo 

Fot. Beata Spychała

zadań zarządzania niektórymi od-
cinkami dróg powiatowych.

Uchwała Nr XLVII/627/22 w sprawie 
przejęcia od Powiatu Poznańskiego 
zadań zarządzania niektórymi od-
cinkami dróg powiatowych.

Uchwała Nr XLVII/628/22 w sprawie 
przejęcia od Powiatu Poznańskiego 
zadań zarządzania niektórymi od-
cinkami dróg powiatowych.

Uchwała Nr XLVII/629/22 w sprawie 
zmiany Uchwały XIX/232/20 z 8 
kwietnia 2020 r. w sprawie przeję-
cia od Powiatu Poznańskiego zadań 
zarządzania niektórymi odcinkami 
dróg powiatowych. 

Uchwała Nr XLVII/630/22 w spra-
wie  zmiany uchwały Nr XXII/299/20 
Rady Gminy Dopiewo z 28 września 
2020 r. w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej  Województwu Wielko-
polskiemu.

Uchwała Nr XLVII/631/22 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XXXIX/493/21 
Rady Gminy Dopiewo z 20 grudnia 
2021 r. w sprawie uchwały budże-
towej Gminy Dopiewo na 2022 rok. 

Uchwała Nr XLVII/632/22 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XXXIX/492/21 
Rady Gminy Dopiewo z 20 grudnia 
2021 r. w sprawie uchwalenia Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy 
Dopiewo na lata 2022-2030. 

Uchwała Nr XLVII/633/22 w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXXIV/436/21 
Rady Gminy Dopiewo z 27 września 
2021 r. w sprawie udzielenia pomo-
cy finansowej dla Powiatu Poznań-
skiego.

DG

listopad 2022 5



współpraca międzynarodowa

75-lecie Klubu Sportowego SV Dal-
lgow 47 e.V. było okazją do pierwszego 
spotkania Wójta Gminy Dopiewo – Pawła 
Przepióry z Burmistrzem Dallgow-Döbe-

Pierwsze spotkanie 
ritz - Svenem Richterem, który funkcję 
tę pełni od 2 lat. Partnerstwo z leżącą 
pod Berlinem gminą zostało zawarte 
w 1996 r. W zeszłym roku przypadało 
więc jego ćwierćwiecze. Koronawirus 
i kilkukrotnie przekładane przedtermi-
nowe wybory w Gminie Dopiewo, nie 
sprzyjały wcześniejszemu spotkaniu 
„na szczycie”. 

Wójt Gminy Dopiewo pogratulował 
„diamentowego jubileuszu” samorządow-

com z naszej partnerskiej 
gminy oraz organizatorom 
sportu, trenerom i zawod-
nikom Klubu Sportowego 
SV Dallgow 47 e.V. Warto 
wspomnieć, że wśród jego 
trzech założycieli wymie-
nia się działaczy o polsko 
brzmiących nazwiskach: 
Umanski, Blasiewski 
(obok Bothego), związa-

nych z piłką nożną (klub 

umożliwia uprawianie kilku dyscyplin 
sportowych). 

Wizyta była dla samorządowców 
okazją do rozmów i wymiany dobrych 
praktyk. Włodarze obu gmin zapewniły 
o dołożeniu starań, by współpraca do-
brze się rozwijała, zwłaszcza na niwie 
szkolnej, sportowej i samorządowej. 
Wyrazili przekonanie, że wrześniowe 
spotkanie otwiera nowy rozdział w kon-
taktach między obu gminami.

AM, fot. Marcin Napierała

Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Dopiewo – Piotr Dziembowski, na za-
proszenie samorządu naszej partnerskiej 
gminy z Francji – Maen Roch,  wziął 
udział we wrześniu w obchodach 50-lecia 
jej partnerstwa z niemieckim Karlstadt. 
Punktem kulminacyjnym jubileuszu, któ-
ry o 2 lata przesunęła w czasie pandemia, 
było odnowienie aktu partnerstwa przez 
Mera Maen Roch - Thomasa Janviera 
i Burmistrza Karlstadt - Michaela Hom-
bacha. 

Wydarzenie to poprzedziło nadanie 
nazwy miejscu służącemu rekreacji 
mieszkańców „Przestrzeń Partner-
stwa”. Odsłonięta uroczyście tablica 
wskazuje Karlstadt i Dopiewo jako 
partnerów Gminy Maen Roch. W wy-

Francusko – niemiecki jubileusz z polskim akcentem

darzeniu uczestniczyli politycy szczebla 
regionalnego i krajowego oraz eurode-

putowany. Obecny był również konsul 
RP. Wcześniej, na skwerze „Karlstadt” 

Przedstawiciel SV Dalgow 47 e.V.  
 z proporczykiem wręczonym przez 

Wójta Pawła Przepiórę i Marcina 
Napierałę - dyr. GOSiR Dopiewo

Na klubowym boisku

Dla Svena Richtera i Pawła Przepióry jubileusz był 
okazją do rozmów o samorządowej współpracy

Pamiątkowe zdjęcie przy wejściu do ratusza

Odnowienie partnerstwa Maen Roch - Karlstadt
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w miejscowości Saint Brice en Cogles, 
zostały posadzone w szpalerze krzewy 
winorośli przywiezione do Bretanii przez 
Bawarczyków. Oprócz obecnych i byłych 
włodarzy samorządów, współpracujących 

ze sobą od ponad półwiecza, w sadze-
niu pnączy uczestniczył reprezentant 
Dopiewa. 

Kontakty partnerskie Maen Roch 
z Karlstadt  mają długą, bo sięgającą 

1970 r. historię. Z Dopiewem bretońska 
gmina nawiązała kontakty w 2002 r., 
a partnerstwo podpisała 5 lat później.

Tekst i fot. A. Mendrala

Ruszyła budowa tunelu w Kobylnicy
Dla wielu z Państwa mam dosko-

nałą informację, choć nie dotyczy ona 
bezpośrednio naszej gminy.  Jesteśmy 
jednak mobilni, a pozytywne zmiany 
w najbardziej newralgicznych punktach 
powiatu mają wpływ na cały region. 
Dlatego bardzo się cieszę, że starosta 
poznański podpisał zezwolenie na re-
alizację inwestycji drogowej, dzięki 
czemu Zarząd Dróg Powiatowych prze-
kazał wykonawcy plac budowy tunelu 
w Kobylnicy. Inwestycja szacowana 
jest na blisko 50 mln złotych. Reali-
zacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj” 
poprawi bezpieczeństwo użytkowników 
skrzyżowania drogi powiatowej z trasą 
kolejową. Czas przejazdu w kierunku 
Poznania, Swarzędza oraz Pobiedzisk 
ma być krótszy mimo dużego natężenia 
ruchu, bo nie trzeba będzie już czekać 
przed zamkniętymi szlabanami.

Cieszę się także ze współpracy między 
samorządami i PKP, dzielącymi koszty 

Porozmawiajmy o Powiecie
powstania tunelu. Z budżetu kolei po-
chodzić będzie prawie 25 mln, a ponad 
drugie tyle ze środków powiatu poznań-
skiego oraz gminy Swarzędz. Tunel pod 
torami ma mieć około 70-metrów. 500 
metrów wyniesie długość dróg dojaz-
dowych. Powstanie także 7-metrowa 
jezdnia, szerokie chodniki i ścieżka ro-
werowa. Dodatkowo, w ramach innego 
projektu, skrzyżowanie ulic Swarzędz-
kiej z Poznańską zamieni się w rondo. 
Zbuduje je Wielkopolski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich. Informację na temat 
objazdów można znaleźć na www.zdp.
poznan.pl

Ukraińcy mogą uczyć się 
języka polskiego

Zorganizowaliśmy drugą edycję kur-
sów języka polskiego dla ukraińskich 
uchodźców. Zapisać się mógł każdy, bez 
względu na poziom znajomości języka 
polskiego. Chętni mogli wybrać, czy 
uczyć się od podstaw, czy pogłębiać 
wcześniejsze umiejętności. Za doskonały 
pomysł uważam rozszerzenie projektu 
o zajęcia z aktywizacji zawodowej. To 
duże wsparcie dla osób poszukujących 
pracy, lub chcących znaleźć inne zajęcie.

W pierwszej edycji do nauki naszego 
języka chętnych było aż 600 osób. Zor-
ganizowano 34 kursy, które sfinansował 
powiat poznański. Tym razem także za 
lekcje zapłaci samorząd, a ich organizacją 
ponownie zajęła się Fundacja Centrum 
Badań Migracyjnych (Migrant Info Po-
int). 

Wygraj czujkę tlenku 
węgla

Zapraszam mieszkańców 17. podpo-
znańskich gmin do udziału w kolejnej 
edycji konkursu na temat bezpieczeństwa 
pożarowego. Trzeba tylko prawidłowo 
wypełnić ankietę, dołączyć do niej hasło 
promujące nasz powiat i przesłać na adres 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. 
Jackowskiego 18, 60-509 Poznań z do-
piskiem „Czujka czadu”. Można to zrobić 
także osobiście lub elektronicznie – za 
pośrednictwem formularza zamieszczo-
nego na stronie www.powiat.poznan.pl 
czy www.kmpsp.poznan.pl

Co dwa tygodnie komisja konkursowa 
na podstawie prawidłowych odpowiedzi 
i najciekawszych sloganów przyzna 10 
czujników czadu. Konkurs będzie trwać 
do 31 marca 2023 roku. Szczegóły i re-
gulamin dostępne są na stronie powiatu 
poznańskiego i Komendy Miejskiej PSP 
w Poznaniu. Zachęcam serdecznie do 
uczestnictwa!

 

Po posadzeniu pnącza podlane zostały tegorocznym winem Inauguracja "Przestrzeni Partnerstwa" w Gminie Maen Roch 
- obok Karlstadt, na tablicy wymienione jest  Dopiewo
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Dwieście lat, dwieście lat!
Tekla Głowacka, podopieczna Domu 

Pomocy Społecznej w Lisówkach, w tym 
miesiącu obchodziła setne urodziny. To 
wielkie święto dla całej społeczności, 
a dla nas, samorządowców ogromna ra-
dość, że jubilatka jest mieszkanką nasze-
go regionu. Jej doświadczenie i życiowa 
mądrość to dla pokoleń młodszych wielka 
wartość. Choć przedstawiciele powia-
tu poznańskiego oraz pozostali goście 
przekazali Pani Tekli życzenia osobiście, 
jeszcze raz serdecznie gratuluję.

Stulecie działalności obchodził także 
Miejski Klub Sportowy Patria w Buku. 
Jubileusz ten bardzo mnie ucieszył, 
a jednocześnie wzruszył. Byłem bowiem 
niegdyś zawodnikiem, potem trenerem 
oraz prezesem Patrii. Z klubem był też 
związany mój ojciec oraz bracia. Zawsze 
gorąco kibicuję drużynom, ciesząc się 
z ich sukcesów. Myślę, że wiele osób czuje 
podobnie – w końcu w tym klubie od lat 
grają same lub wspierają swoich bliskich. 
Mam nadzieję, że Klub będzie aktywnie 
działał przynajmniej jeszcze drugie sto 

lat! Gorąco gratuluję i życzę wszystkim 
samych zwycięstw.

Jubileuszowa edycja  
międzypowiatowego 
konkursu

Partnerskie kontakty z innymi 
samorządami układają się cały czas 
pomyślnie, co jest dla mnie źródłem 
sporego zadowolenia. Przykładem jest 
organizowany przez powiat poznański 
oraz tatrzański konkurs „Podhalańskie, 
spiskie i orawskie drogi do niepodległo-
ści”. Do udziału zapraszamy uczniów 
z powiatów: poznańskiego, kartuskiego, 
łowickiego, tatrzańskiego, świdnickiego, 
nowotarskiego, hrubieszowskiego, ra-
wickiego, wadowickiego, międzychodz-
kiego, a także z Sopotu. Właśnie odbyła 
się XV, jubileuszowa, edycja zmagań. 
Nasz region reprezentowała młodzież 
z Zespołu Szkół w Kórniku, Zespołu 
Szkół w Bolechowie, Zespołu Szkół nr 
2 w Swarzędzu oraz dwie z Zespołu 

Szkół w Mosinie i trzy z Zespołu Szkół 
nr 1 w Swarzędzu. Eliminacje wygrali 
uczniowie z Mosiny: Wiktoria Wechta, 
Katarzyna Nowicka oraz Oliwia Goź-
dziak, pod opieką Martyny Brembor oraz 
Grzegorza Żurka, nauczycieli historii. Ta 
właśnie drużyna pojedzie w listopadzie 
do Kościeliska. Zwycięzcom serdecznie 
gratuluję i życzę powodzenia w finale!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
wszystkim, którzy potrafią zarażać spo-
łeczność szkolną swoją pasją, czyniąc 
naukę i wychowanie fascynującą podró-
żą, składam najserdeczniejsze życzenia. 
Niech świat wiedzy oraz wyobraźni staje 
przed Państwa wychowankami otwo-
rem, przynosząc gronu pedagogicznemu, 
jak również pozostałym pracownikom 
powiatowych szkół, radość, satysfakcję 
oraz kolejne nieszablonowe pomysły.

Tomasz Łubiński,  
Wicestarosta Poznański  

Fot. Arch. T. Łubińskiego  
Zapraszamy do odwiedzania 

strony: powiat.poznan.pl

Podczas ostatniej sesji Rady Powia-
tu uchwalone zostały zasady udzielania 
mieszkańcom dotacji na likwidację źródeł 
tzw. niskiej emisji, zastąpienie ich innymi 
urządzeniami, nowoczesnymi, sprzyja-
jącymi ochronie środowiska. Uchwała 
w tej sprawie wchodzi w życie w styczniu, 
wnioski będzie można składać przez cały 
przyszły rok poczynając od lutego.

Uchwała nie odnosi się do nowych 
inwestycji, więc z dotacji nie będzie 
mógł skorzystać ktoś, kto właśnie bu-
duje dom i zastanawia się nad sposobem 
jego ogrzewania. Celem jest tu wymiana 
już działających, emitujących szkodliwe 
substancje pieców na nowoczesne, nie 
zanieczyszczające atmosfery. Kto pali 
w swej domowej lub firmowej kotłow-
ni węglem, może otrzymać pieniądze 
na podłączenie budynku do sieci cie-

Powiat Poznański zachęca do ochrony atmosfery
płowniczej, zainstalowanie ogrzewania 
elektrycznego z fotowoltaiką, zamonto-
wanie kotła na biomasę, wprowadzenie 
ogrzewania gazowego, olejowego, pom-
py ciepła, instalację pompy ciepła wraz  
z instalacją fotowoltaiczną.

Zasady udzielania takiej pomocy 
zostały ujęte w uchwale podjętej przez 
powiatowych radnych 21 września ( 
Uchwała Nr XLIII/572/VI/2022 z dnia 
21.09.2022). Jest to więc całkiem nowa 
sprawa, nie wszyscy mieszkańcy wie-
dzą o tej możliwości. Dokument zawiera 
wszystkie szczegółowe wymagania, ja-
kie trzeba spełnić ubiegając się o dofi-
nansowanie. Wymieniony jest katalog 
podmiotów, które mogą być wniosko-
dawcami, czyli nie tylko mieszkańców 
indywidualnych, ale wspólnot miesz-
kaniowych, firm. Do rozdysponowania 
jest całkiem spora kwota pieniędzy. Na 
przykład przyłączenie do „cieplika” to 
dotacja w wysokości 10 tysięcy zł, na 
montaż ogrzewania elektrycznego z fo-
towoltaiką można otrzymać nawet 20 
tysięcy zł. Na tyle samo możemy liczyć 
chcąc zamontować pompę cieplną.

Skorzystać z takiej możliwości mogą 
wszyscy, którzy ujęci są w uchwale i złożą 
stosowny wniosek. Kryteria, jakie trzeba 
spełnić, to przede wszystkim korzystanie 
aktualnie z tzw. nieekologicznego źródła 
ciepła, co trzeba udokumentować zdjęcio-
wo. Wnioski sporządza się na specjalnym 

druku, który należy pobrać w starostwie 
powiatowym lub znaleźć w Internecie. 
Zanim decyzja o dotacji zostanie podjęta, 
nie wolno zacząć prowadzić żadnych prac 
na własną rękę i za własne pieniądze. 
Inny warunek, to definitywne pozbycie 
się dotychczasowego źródła ogrzewa-
nia. Nie wchodzi w rachubę, by ktoś 
odłączył je na czas przyznawania do-
tacji, a potem je przywrócił, trzymał 
w rezerwie, albo korzystał z niego od 
czasu do czasu. Przez pięć lat instytucja 
udzielająca pomocy, czyli starostwo, ma 
prawo przeprowadzenia kontroli, czyli 
sprawdzenia, czy nie zostały naruszone 
zapisy w umowie. Beneficjenci muszą ją 
podpisać, zobowiązać się do przestrze-
gania ściśle określonych reguł.

Jak się zatem okazuje, samorząd 
znajduje pieniądze, i to całkiem spore, 
na ratowanie powietrza, którym oddy-
chają mieszkańcy. Warto przypomnieć, że 
przed wybuchem epidemii temat ochrony 
atmosfery w polskich mediach pojawiał 
się dużo częściej niż dziś. Regularnie 
podawano stężenie rozmaitych pyłów 
i innych groźnych dla zdrowia substancji 
znajdujących się w powietrzu. Podawane 
informacje były niepokojące, bo więk-
szość polskich miast przekraczała normy, 
niekiedy znacznie. Potem problem ten 
musiał ustąpić miejsca innym wyda-
rzeniom, były większe troski. O wiele 
groźniejszy dla zdrowia był Covid-19, 
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zbierał śmiertelne żniwo. Jakość powie-
trza i wynikające z tego zagrożenia zostały 
zepchnięte na dalszy plan. Od 24 lutego 
Polacy żyją wojną toczącą się w sąsiednim 
kraju, ratowaniem uchodźców.

O czystości powietrza nie wolno prze-
stać rozmawiać, bo to sprawa wielkiej 
wagi. Według publikowanych danych 
rocznie ok. 45 tysięcy ludzi traci życie 
ze względu na choroby wywoływane 
truciznami, które wdychamy. Zagro-
żenie jest więc poważne, nie należy go 
lekceważyć, nawet gdy nie wydaje się to 
bezpośrednio groźne. W naszym kraju 
4,3 miliona gospodarstw domowych ko-
rzysta z ogrzewania węglowego, a więc 
niekorzystnego dla zdrowia. Węgiel, który 
jest dziś towarem tak bardzo poszuki-
wanym, zasługuje na miano skrytobójcy. 
Trudno sobie wyobrazić większy para-
doks. Wiemy, że się przy pomocy węgla 
trujemy, ale w sytuacji, gdy nie możemy 
korzystać z innych paliw, jest on nam 
bardzo potrzebny.

Rząd wspomaga osoby korzystające 
z kotłów węglowych. I tu mamy jeszcze 
jeden paradoks. Można otrzymać 3 ty-
siące zł na zakup węgla, którego kupić 
się nie uda. Takie dofinansowanie nie 
rozwiązuje problemu. Jeżeli nawet uda się 

paliwo zdobyć, to i tak przyznana kwota 
pomoże rodzinom w niewielkim stop-
niu. Nastąpił bowiem radykalny wzrost 
cen, za deficytowy węgiel trzeba płacić 
coraz więcej.

Nasze państwo, co  jest zjawiskiem 
fatalnym, nie prowadzi skoordynowa-
nych działań mających na celu ochronę 
powietrza. Różne województwa realizują 
programy mające prowadzić do eliminacji 
zanieczyszczeń atmosfery. Samorządy po-
dejmowały uchwały wyznaczające termi-
ny likwidacji „kopciuchów”. Panuje duża 
swoboda, każdy może działać według 
własnych zasad. Niektóre województwa 
podejmują działania rygorystyczne, ale 
są i takie, które uchwał nie podjęły wcale. 
Te, które z wyprzedzeniem zaczęły rato-
wać sytuację, powoli się z tego wycofują 
w związku z kryzysem energetycznym 
w państwie.

Nie trzeba przypominać, że za sy-
tuację tę odpowiada rząd, który nie 
prowadzi polityki proekologicznej. 
Zwalcza fotowoltaikę, zniechęca ludzi 
do jej instalowania, przeszkadzają mu 
farmy wiatrowe. Gdyby było ich dziś 
dużo więcej, deficyt węgla byłby mniejszy. 
Poprzednie rządy też mają niejedno na 
sumieniu. Choćby to, że do dziś nie działa 

u nas żadna elektrownia jądrowa. Jej 
brak to duży mankament. Jeśli próbuje 
się zastępować rozmaite źródła ciepła 
energią elektryczną, to trzeba pamiętać, 
ze w naszym kraju wytwarzana jest ona 
z węgla. Aż się prosi, by wszelkie działania 
w zakresie stosowania surowców energe-
tycznych uregulować na poziomie kraju. 
Nie można ochronić powietrza działając 
w jednym województwie, a drugim tym 
się nie zajmując.

W całym kraju aż roi się od absur-
dów. Powszechnie wiadomo, że tzw. 
ekogroszek nie ma niczego wspólnego 
z ekologią. Po jego spalaniu z komina 
snuje się gęsty, alarmujący sąsiadów 
dym. Jednak niejedna osoba dała się 
nabrać. Dochodzi do tego, że niektórzy 
ludzie, z braku ekogroszku, nabywają 
zwykły węgiel kamienny, rozdrabniają 
go w specjalnie kupionych urządzeniach, 
by nim palić w piecu przystosowanym 
do spalania ekogroszku.

Andrzej  Strażyński 
Przewodniczący  

Komisji Komunikacji, 
Budownictwa i Infrastruktury,   

Rady Powiatu 
Fot. Arch. A. Strażyńskiego

Wychodząc naprzeciw potrzebom 
i oczekiwaniom klientów, w ramach 
działań zmierzających do ułatwienia 
i usprawnienia kontaktów z Zakładem 
Usług Komunalnych w Dopiewie, zo-
stało uruchomione Elektroniczne Biuro 
Obsługi Klienta ZUK Dopiewo. 

e-BOK jest platformą internetową, 
która pozwala w prosty i wygodny spo-
sób na kontrolę rachunków i płatności. 
W codziennym użytkowaniu oznacza to 
pełną elastyczność – użytkownik nie musi 
kontaktować się z biurem w określonych 
godzinach. Logowanie może nastąpić 
o dowolnej porze, dzięki czemu odbior-
ca usług może podać stan wodomierza 
w dogodnym dla siebie czasie. Platforma 
umożliwia również analizę zużycia wody, 
co w dzisiejszych czasach jest bardzo 

e-BOK ZUK Dopiewo

istotne. Dzięki założeniu konta Odbior-
ca Usług ma ciągły dostęp do historii 
odczytów oraz faktur. 

Wprowadzenie e-BOK pozwala nam 
również ograniczyć wysyłanie faktur 
w wersji papierowej, a tym samym 
przyczynimy się do większej dbałości 
o środowisko naturalne. 

W celu utworzenia konta użytkow-
nika na portalu e-BOK, należy wejść na 

stronę www.zukdopiewo.
pl/e-bok, zarejestrować 
się za pomocą formularza 
oraz potwierdzić założe-
nie konta za pośrednic-
twem poczty e-mail. Po 
zalogowaniu się użytkow-
nik otrzymuje dostęp do 
danych udostępnionych 
przez dostawcę. Rejestra-
cja i logowanie na portalu 
jest w pełni bezpieczne. 

Zachęcamy do korzy-
stania z Elektronicznego 
Biura Obsługi Klienta 
ZUK Dopiewo. 

Sławomir Skrzypczak,  
Prezes Zakładu  

Usług Komunalnych 
Sp. z o.o.  

w Dopiewie 
Fot. Arch.  

S. Skrzypczaka
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Narodowe Święto Niepodległości

Wraca w tym roku Koncert Pieśni 
o Polsce „Serce w plecaku”. To trzecia 
edycja wydarzenia, którego motywem 
przewodnim jest muzykowanie na pa-
triotyczną nutę. Jego organizatorem jest 
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana 
Brzechwy w Dopiewie. Wstęp wolny – 
zapraszamy: 10 listopada 2022 r., godz. 
17.00.

Koncert jest podsumowaniem pro-
jektu edukacyjnego „Drogi do Niepodle-
głości Polski”, zrealizowanego w szkole 
przez nauczycieli i uczniów. Za stronę 
historyczną odpowiada Małgorzata Ro-
gal - Dropińska, za stronę muzyczną - 
Marcin Mańka.

W programie przewidziane są wy-
stępy grup przedszkolnych, dziecięcych 
i młodzieżowych. Obok uczniów wystą-
pią również absolwenci szkoły. Przegląd 
zakończy występ zawodowych muzyków 
z formacji Q-artist z solistką Marysią 
Kiersnowską - Sekulak, występującą pod 
pseudonimem „Mary Kier”; ponadto na 
scenie - Artur Kowalski, Lechosław No-
wak, Tomasz Ratajczak i Marcin Mańka.

Więcej o artystach na stronie:  
dopiewo.pl  

 
MJ, graf. ZSP Dopiewo

Serce w plecaku

Narodowe Święto Niepod-
ległości – to nasze wspólne 
Święto, także Twoje. Samo-
rząd Gminy Dopiewo zaprasza 
Cię na obchody.

11 listopada 2022  
- program:

9.30 – Uroczystości przed bu-
dynkiem Urzędu Gminy 
Dopiewo (recytacje, prze-
mówienie Wójta, złożenie 
wiązanek i zniczy), oprawę 
muzyczną zapewni Orkiestra Dęta 
Gminy Dopiewo.

10.15 – Złożenie wiązanek i zniczy 
w innych miejscach pamięci - ko-
lejno: Trzcielin – pomnik, Gołuski 
– pomnik, Więckowice – pomnik

12.00 – Msza Św. za Ojczyznę przy „Kwa-
terze Siedmiu Grodów” w Lasach 
Zakrzewsko – Palędzkich. 
Zapal znicz w tym symbolicznym 

miejscu, uświęconym kilkunastoma 
tysiącami ofiar z czasów II wojny świa-

Gminne uroczystości 11 listopada

towej – wszystkim tym, którzy przelali 
krew za Twoją – Naszą wolność i nie-
podległość naszej Ojczyzny w różnych 
okresach jej historii. Mszę św. polową 
za Ojczyznę odprawi Proboszcz Parafii 
w NMP Królowej Korony Polskiej w Za-
krzewie – ks. Dariusz Piasecki. Oprawę 
muzyczną mszy zapewni Chór Gminy 
Dopiewo Bel Canto.

Udział w obchodach wezmą przed-
stawiciele samorządu, którzy złożą kwia-
ty i znicze. 

Zachęcamy mieszkańców, do 
uczestnictwa w uroczystościach, 
do zapalenia zniczy, złożenia 
kwiatów w miejscach pamięci 
oraz wywieszenia tego dnia biało 
- czerwonej flagi. 

Każdy uczestnik otrzyma 
pamiątkowy biało - czerwo-
ny kotylion.

UG

Przyjdź po biało - czerwoną
treść: Wywieś flagę narodową 11 li-

stopada. Zapraszamy zainteresowanych 
jej otrzymaniem do Urzędu Gminy Do-
piewo przed Narodowym Świętem Nie-
podległości. Warunkiem otrzymania flagi 
jest jedynie szczery uśmiech do naszego 
obiektywu z "biało - czerwoną" i zgoda 
na publikację zdjęcia. Flagi rozdajemy 
do wyczerpania zapasu.

UG
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inwestycje

Gmina Dopiewo buduje nową Szkołę 
Podstawową w Dopiewcu za ponad 10 
mln. zł. To obecnie jedna z największych 
gminnych inwestycji. 

Na powierzchni prawie 1300 m² 
znajdzie się 10 sal lekcyjnych (po 5 na 
każdej z dwóch kondygnacji), w których 
uczyć się będzie ok. 250 dzieci. Budynek 

Nowa szkoła w Dopiewcu

ma ciekawą archi-
tekturę, wewnątrz 
jest przestronny 
i dobrze doświe-
tlony. Parter i pię-
tro skomunikowano 
poprzez dwie klatki 
schodowe i windę. 

Szkoła będzie w pełni dostępna dla osób 
niepełnosprawnych. W wiacie przed bu-
dynkiem uczniowie będą mogli zostawiać 
swoje rowery. Przed szkołą powstają 
również miejsca parkingowe oraz tzw. 
strefa kiss & ride. Zakończenie budowy 
przewidziano w lutym przyszłego roku.
Wykonawcą jest firma INWEST LIM 
sp. z o.o. z Wysogotowa.

ZM 
Fot. A. Meller,  

J. Bartkowiak,  Z. Mamys 

 „Doły Konarzewskie” zostały zago-
spodarowane na nowo, dzięki wygranej 
w ubiegłorocznej edycji Dopiewskiego 
Budżetu Obywatelskiego. Niedawno 
zakończyły się prace związane z mo-
dernizacją tego terenu rekreacyjnego, 

Funkcjonalnie i rekreacyjnie  
w centrum Konarzewa

znajdującego się w centrum miejscowości.  
Wykonana została drewniana wiata 
z oświetleniem i stołami biesiadnymi. 
Wyznaczono na nowo chodniki. Przenie-
siony został krąg ogniskowy i zamontowa-
no przy nim ławki. Lokalizację zmieniły 

urządzenia siłowni zewnętrznej i stoły 
do tenisa stołowego, które teraz są za-
montowane na powierzchni utwardzonej.

Wkrótce kolejne zmiany -  obok wiaty 
zostanie zamontowana stacja naprawy 
rowerów, stworzony zostanie parking 
rowerowy, a także staną mapy m.in. ze 
szlakami rowerowymi i neon.

Wykonawcą prac jest Zakład Usług 
Komunalnych w Dopiewie. Koszt inwe-
stycji to prawie 160 tys. zł, z czego 95 tys. 
zł. stanowi wygrana sołectwa w DBO, 
a 50 tys. zł dotacja uzyskana w  kon-
kursie „Pięknieje wielkopolska wieś”, 
organizowanym w ramach programu 
„Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, 
którego celem  jest wspieranie inicjatyw 

Wójt z wizytą na budowie w Dopiewcu
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inwestycje

mieszkańców wsi i małych miast, uczest-
niczących w samorządowym programie 
„Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” na 
rzecz rozwoju własnej miejscowości (re-
alizacja konkursu służy podniesieniu 
jakości życia na terenach wiejskich, 
aktywizacji i integracji lokalnych spo-
łeczności, poprzez ich bezpośrednie 
zaangażowanie w realizację projektów, 
a także promocji idei odnowy wsi).

„Doły Konarzewskie” zmieniają swoje 
oblicze od kilku lat. Wcześniej został 

doposażony plac zabaw i uporządkowana strefa wypo-
czynkowa przy stawie, na którym zamontowano pod-
świetlaną fontannę - dzięki wygranej w Dopiewskim 
Budżecie Obywatelskim w 2016 r. Wyprofilowano też 
górkę, niezastąpioną podczas zimowych zabaw dzieci. 

Tekst i fot. M. Juskowiak

Gmina Dopiewo realizuje przedsię-
wzięcie pn. „Wykonanie ścieżki eduka-
cyjnej „Gmina Dopiewo – natura splecio-
na z tradycją i historią” dofinansowane 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu. 

Tworzona ścieżka edukacyjna po-
ruszać będzie tematykę przyrodniczą, 
ekologiczną i historyczną. Usytuowa-
na zostanie w głównej mierze wzdłuż 
czerwonego szlaku rowerowego dooko-
ła Gminy Dopiewo. Na jej trasie prze-
widziano 19 przystanków z tablicami 
informacyjnymi nawiązującymi do 
walorów przyrodniczo-historycznych 
terenu, a także aspektów ekologicznych. 

Skwerki, które uczą
Zakończone zostały prace montażowe 

w 3 lokalizacjach (Skórzewie, Trzcielinie 
i Dopiewie), które przewidziane zostały 
jako miejsce wypoczynku. Wyposażono 
je w gry edukacyjne o tematyce przyrod-
niczej, a także elementy małej architek-
tury w postaci drewnianych ławo-stołów, 
koszy na śmieci i stojaków na rowery. 

Przy oczyszczalni ścieków i Punkcie 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych w Dopiewie poznamy aspekty 
związane z zanieczyszczeniem wód, 
a dzieci będą mogły skorzystać z gier 
edukacyjnych poruszających tematykę 
segregacji śmieci i recyklingu. W parku 
w Skórzewie znajduje się tablica eduka-
cyjna o odnawialnych źródłach energii 
i gra o zwierzętach parkowych. Z  kolei 

w Trzcielinie tablica porusza tematykę 
form ochrony przyrody, a gra dotyczy 
fauny i flory obszaru ochrony ścisłej 
„Trzcielińskie Bagno”.

Celem realizowanej ścieżki eduka-
cyjnej jest ukazanie i upowszechnienie 
wśród mieszkańców Gminy oraz tury-
stów, którzy ją odwiedzają, ciekawostek 
przyrodniczych i historycznych z terenu 
Gminy Dopiewo.

Przedsięwzięcie dofinansowano 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu.

Tekst i fot. Milena Wolna
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inwestycje

W tym roku plac zabaw przy ul. Baj-
kowej w Dopiewcu zostanie rozbudowany. 

W ramach prowadzonej inwestycji 
powierzchnia placu zabaw zostanie po-
dwojona. Na terenie zostaną umiesz-

Więcej miejsca do zabawy

czone nowe urządzenia, ogrodzenie, 
bezpieczna nawierzchnia i przejścia. 
Już został zamontowany sprzęt akro-
batyczno - sprawnościowe, a do końca 
listopada zamontowany zostanie zjazd 

linowy tzw. tyrolka.
Całkowity koszt inwestycji wyniesie 

prawie 125 tys. zł.

MJ fot. MJ

Od 15 października bez problemu 
można wyjechać z podpoznańskiej Dą-
brówki (Gmina Dopiewo) w kierunku 
Skórzewa nowo wybudowanym rondem. 
Ulica Poznańska znów jest w pełni droż-
na. Przebudowa skrzyżowania na tym 
odcinku powodowała wyłączenie jednej 
nitki na kilka tygodni. Mieszkańcy mu-
sieli korzystać z objazdów, które wydłu-
żały drogę i czas podróży. Większość 
ze zrozumieniem znosiła niewygodę, 
mając niedługą perspektywę oczekiwa-
nia na modernizację, która powoduje, 
że przejazd będzie przebiegał bezpieczniej 
i sprawniej. W połowie października na 
swoje stałe trasy wróciły także autobu-
sy komunikacji publicznej. Pasażerowie 
mogą korzystać z nowo wybudowanych 
przystanków i zatok autobusowych zlo-
kalizowanych przy ulicy Długiej. W ra-

Rondo w Dąbrówce znów przejezdne
mach przebudowy 
położono nową 
n aw i e r z c h n i ę , 
wykonano kana-
lizację deszczową 
i odwodnienie 
drogi. Zbudowa-
ne zostały również 
chodniki i ścieżki 
rowerowe. Po-
stawione zostaną 
niebawem lampy. 

Wokół ronda nadal trwają pra-
ce. Kierowcy przemieszczający się 
przez rondo w obu kierunkach po-
winni zwrócić uwagę na bieżące 
oznakowanie i zachować szcze-
gólną ostrożność. Planowany termin 
zakończenia prac to grudzień 2022 r.

Inwestycję realizuje Zarząd Dróg 

Powiatowych w Poznaniu w ramach 
zadania „Przebudowa / rozbudowa 
drogi powiatowej nr 2401p Dopiewo – 
Poznań na odcinku Palędzie (przejazd 
kolejowy) – Dąbrówka (S11)”. 

MJ, AM 
fot. Adam Meller

Obejmuje on wymianę dachu, insta-
lacji odgromowej i izolację fundamentów. 
Renowacja pochłonie  ponad 710 tys. zł, 
z czego  ponad 600 tys. pochodzi z bu-
dżetu Gminy Dopiewo, a 110 tys. zł  to 
dotacja z Powiatu Poznańskiego. Prace 
mają być ukończone w drugiej połowie 
listopada.

Zabytkowy pałac w Dąbrówce po-
chodzi z drugiej połowy XIX w. Został 
zbudowany przez zasłużoną dla lokalnej 
społeczności rodzinę von Tempelhof-
fów. Znajduje się on w parku krajobra-
zowym z XVIII w. Zarówno pałac, jak 
i park wpisane są do rejestru zabytków. 
Po II wojnie światowej obiekt przejęło 
państwo i od tego czasu pełni funkcje 
oświatowe. Mieściła się w nim publiczna 

Trwa remont XIX-wiecznego pałacu w Dąbrówce

szkoła podstawowa, a od 2003 r. szkoła 
społeczna, prowadzona przez stowarzy-
szenie. Właścicielem parku jest obecnie 
RSP Dąbrówka. Gmina Dopiewo od kilku 
lat pozyskuje również dotacje z różnych 
źródeł na pielęgnację znajdujących się 
tu drzew pomnikowych. Dzięki współ-
pracy samorządu z właścicielem, park 

jest dostępny dla mieszkańców. Służy 
rekreacji, podobnie jak tworzone przez 
Gminę Dopiewo w jego sąsiedztwie obiek-
ty (plac zabaw, mini boisko i pumptruck). 

MJ 
fot. Adam Meller
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inwestycje

7 listopada br. to początek prac bu-
dowlanych na ul. Leśnej w Dąbrowie, na 
odcinku od ul. Dojazd (Gmina Dopie-
wo) do ul. Batorowskiej (Wysogotowo, 
Gmina Tarnowo Podgórne). W pierwszej 
kolejności zostanie wykonana kanali-
zacja deszczowa. Następnie zostaną 
usunięte miejsca kolizji wodociągo-
wych, gazociągowych, energetycznych 
i telekomunikacyjnych. Przebudowany 
zostanie przepust drogowy, staną lampy 
uliczne. Planowany termin zakończenia 
robót: maj 2023 r.

Remont ul. Leśnej w Dąbrowie
W przypadku wy-

stąpienia utrudnień 
drogowych, będziemy 
informowali Państwa 
na bieżąco. Pierwszy 
etap (trwający ok. mie-
siąca) nie przewiduje 
zwężenia drogi, czyli nie 
powinno być przeszkód 
w ruchu drogowym.

BS, fot. Michał 
Juskowiak

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Zakrzewie jest w trakcie rozbudowy. 
Powiększy się w ramach inwestycji o war-
tości blisko 1,2 mln. zł.

Powstanie  jednokondygnacyjny 
budynek sanitariatów o powierzchni 
użytkowej 62,00 m² wraz z instalacjami 

Rozbudowa Domu Strażaka
i przyłączami oraz łącznik do istnieją-
cego budynku.

Zagospodarowany zostanie teren przy 
realizowanej inwestycji poprzez utwar-
dzenie i budowę miejsc postojowych, 
wymianę fragmentu ogrodzenia, prze-
niesienie urządzeń siłowni zewnętrznej 
oraz posianie trawy.

W istniejącym budynku wykonane 
zostanie wyjścia na tył budynku tzw. 
ogród. Sale będą połączone, zyskają 
równą nawierzchnię z płytek. Wyre-
montowana sala zostanie wyposażona 
w klimatyzację. Cały obiekt będzie za-
bezpieczony przed wilgocią.

MJ 
fot. JB, MJ

Gmina Dopiewo wybudowała 19 lamp 
za kwotę 165 tys. zł.

Rolą oświetlenia drogowego jest za-
pewnienie bezpieczeństwa i komfortu 
mieszkańców. Zarówno piesi, jak i kie-
rowcy, muszą mieć zapewnioną odpo-
wiednią widoczność, by bezproblemowo 

Jaśniej i bezpieczniej

poruszać się i w odpowiednim momencie 
zauważyć zbliżające się niebezpieczeń-
stwo. Dbając o bezpieczeństwo publicz-
ne Gmina Dopiewo wybudowała nowe 
oświetlenie w trzech miejscowościach:
• w Dąbrowie przy ul. Dębowej (6 

słupów i opraw ) za kwotę 47 tys. zł,

• w Dopiewcu przy ul. Rydzowa  
(9 słupów i opraw) za kwotę  
89 tys. zł,

• w Trzcielinie przy ul. Parkowa  
(4 słupów i opraw) za kwotę 29 tys. zł

Wykonawca: Usługi Elektroinstala-
cyjne „ELKO” Marcin Hasała ul. Kórnicka 
29, 62-060 Stęszew

MJ, fot. O. Janiszewska
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zdrowie / ekologia

Bezpłatny Program Szczepień 
przeciw grypie i Covid-19. Każdy 
czwartek, w godz. 14.00 do17.00, 
w CRK Konarzewo.

Sprawdź czy kwalifikujesz się do 
Programu szczepień przeciw grypie. 

Konieczne jest spełnienie 3 warun-
ków:
1.  Mieszkasz lub pracujesz na 

terenie Metropolii Poznań.
 Program skierowany jest do osób 

zamieszkujących lub pracujących na 
terenie Miejskiego Obszaru Funk-
cjonalnego Poznania (Metropolii 
Poznań), czyli na terenie Miasta 
Poznania lub następujących gmin 
z terenu aglomeracji poznańskiej: 
Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszcze-
wo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, 
Luboń. Mosina, Murowana Goślina, 
Oborniki, Pobiedziska, Puszczykowo, 
Rokietnica, Skoki, Stęszew, Suchy 
Las, Swarzędz, Szamotuły, Śrem, 
Tarnowo Podgórne.

2.  Jesteś osobą aktywną zawodo-
wo.

 Program skierowany jest do osób 
pracujących. Dlaczego ten warunek? 
Długofalowym efektem Programu 
ma być wspieranie aktywności za-
wodowej osób z grupy docelowej 
i zmniejszenie liczby absencji w pracy, 
dzięki wynikającemu ze szczepień 
zmniejszeniu ryzyka zachorowania na 

Bezpłatny Program Szczepień

grypę lub wystąpienia powikłań po-
grypowych.

3.  Masz 50-64 lat lub 25-49 lat, 
ale należysz do grup ryzyka 
zachorowań na grypę.

 Masz 50-64 lat lub 25-49 lat, ale na-
leżysz do grup ryzyka zachorowań na 
grypę wskazanych przez Światową 
Organizację Zdrowia (WHO) oraz 
NIZP-PZH tj. osoby kontaktujące 
się w pracy z dużą liczbą ludzi.
Do grup ryzyka zachorowań na grypę 

zaliczyć można:
• pracowników ochrony zdrowia;
• urzędników (urzędów miast i gmin, 

urzędów skarbowych, celnych, ZUS 
i in.);

• pracowników handlu;
• pracowników transportu (m.in. 

pracowników kolei czy firm ko-
munikacji publicznej);

• pracowników oświaty i uczelni wyż-
szych.

Jeśli spełniasz warunki uczestnic-
twa w programie, zgłoś się do jednego 
z Punktów Szczepień. Zarejestruj się na 
szczepienie przeciw grypie za pomocą 
prostego formularza on-line, dostępnego 
na stronie:  https://szczepieniepoznan.pl/

Rejestracja ogólna: 
e-mail: rejestracja@szcze-
pieniepoznan.pl
tel. 61 66 88 444

Dane Punktu Szczepień  
w Gminie Dopiewo: 
Centrum Rehabilitacyjno  
– Kulturalne, 
 ul. Poznańska 19a,  
62-070 Konarzewo, 
czwartek 14.00-17.00

BS, graf. Metropolia Poznań 

Ciemny, gęsty, śmierdzący dym, 
wydobywający się z kominów polskich 
domostw, to codzienność. Tak nie musi 
być – wystarczy zmienić metodę rozpa-
lania w piecu na bardziej ekologiczną 
i ekonomiczną.

Gdyby zapytać znajomych, w jaki 
sposób rozpalają w swoich piecach, 
u większości z nich scenariusz zapewne 
wygląda podobnie: rozpałka, drewno 
i węgiel na wierzch. Faktycznie, to naj-
bardziej tradycyjna, najpowszechniejsza 
metoda, lecz wiąże się z dużą utratą ciepła 
i jeszcze większym zanieczyszczeniem 
powietrza. Obecnie, niezależnie od 
jakości paliwa i typu pieca, zaleca się 
rozpalanie od góry. Dlaczego i na czym 
to właściwie polega?

Technika  
rozpalania od dołu

Palenie od góry  
- przyjaźnie dla środowiska i portfela

Na początek wyjaśnijmy sobie, dla-
czego tradycyjna, najprostsza metoda na-
gle przestaje być taka dobra. Ano dlatego, 
że opał, który leży na wierzchu, jeszcze 
zanim zacznie się palić, pod wpływem 
ciepła osusza się, wydzielając parę wodną 
i gazy. To z kolei powoduje duże obniżenie 
kaloryczności węgla. W efekcie razem 
z dymem, czyli spalinami zanieczysz-
czonymi pyłem, do atmosfery ulatnia 
się do 30% opału! Jedna trzecia ciepła 
przeznaczonego do ogrzania domu ucieka 
w przestrzeń, a razem z nim pieniądze 
wydane na opał.

Dodatkowo często zdarza się, że po 
kilku godzinach trzeba dołożyć paliwa, by 
utrzymać właściwą temperaturę. Nowa 
porcja węgla dosypana na wierzch pale-
niska znów ogranicza przepływ ciepłego 
powietrza w piecu i kolejna część opału 
zamieniana jest w dym, zamiast two-

rzyć ciepło. Przy każdym takim doło-
żeniu węgla czy drewna powstaje nowa 
ogromna partia gęstego dymu i sadzy, 
które nie dość, że mocno zanieczyszczają 
powietrze, to na dodatek osadzają się 
we wnętrzu kotła i komina, zakłócając 
ich prawidłowe funkcjonowanie. Podsu-
mowując: dużo strat, żadnych korzyści.

Oszczędniej i efektywniej  
– technika rozpalania 
od góry

Prawidłowe palenie w piecu polega 
na tym, by do atmosfery przenikały jak 
najmniejsze ilości dymu – gdy proces 
przebiega właściwie, spaliny są czyste, 
ponieważ zawierają jedynie parę wod-
ną i bezbarwne gazy. I właśnie dlatego 
metoda rozpalania od góry sprawdza 
się tak dobrze.
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Najogólniej rzecz ujmując, polega ona 
na przeniesieniu warstwy żaru z dołu na 
górę paleniska. Standardowy schemat 
rozpałka – drewno – węgiel zamienia się 
więc na węgiel – rozpałka – drewno. Co 
to daje? W ten sposób dym wydobywający 
się z warstwy nienagrzanego opału musi 
jeszcze przedostać się przez żar, gdzie 
ulega całkowitemu spaleniu. To oznacza 
mniej spalin wydobywających się komi-
nem, a także większą ilość ciepła, które 
powstaje zamiast dymu. Wyniki badań 
wskazują, że tym banalnym sposobem 
ogranicza się emisję rakotwórczych sub-
stancji (w tym benzo-a-pirenu) o ok. 70%!

Zalety i (niewielkie) wady 
palenia od góry

Zatem podsumujmy: rozpalanie 
w piecu techniką od góry przyczynia się 
do poprawy jakości powietrza, pozwala 
zaoszczędzić wydatki na ogrzewanie do 
30% i utrzymać kocioł oraz komin w lep-
szym stanie z powodu niedużej ilości 
sadzy. Za tą metodą przemawia również 
fakt, że nadaje się do zastosowania we 
wszystkich rodzajach pieców: od kuchen-
nych, kaflowych, przez kominki, aż po 
powszechnie używane kotły zasypowe. 

Przy tym jest całkowicie bezpieczna.
Jednak, jak wszystko na świecie, i ta 

technika ma swoje wady. Po pierwsze, 
kocioł potrzebuje więcej czasu, żeby się 
nagrzać – zajmuje to nawet do ok. 60 
minut. Drugi minus: po rozpaleniu nie 
ma możliwości dołożenia kolejnej porcji 
węgla. Trzeba zaczekać do całkowitego 
wypalenia opału, a następnie wszyst-
kie czynności związane z rozpaleniem 
w piecu wykonać na nowo. Ponadto ta 

metoda nie należy do najłatwiejszych 
– aby się jej nauczyć, potrzeba trochę 
czasu i wprawy choćby w zasypaniu 
odpowiedniej ilości węgla.

Mimo wszystko powyższe nie zmienia 
faktu, że technika rozpalania od góry 
zdecydowanie jest najefektywniejsza. 
Na wady można przymknąć oko – i śro-
dowisko, i portfel będą za to wdzięczne.

Materiał kampanii edukacyjnej pt. 
„Czysty komin – czysta gmina”.

 
OSP Dopiewo

5.09.2022 - Dopiewo, Podłoziny - 
pomoc policji w poszukiwaniach osoby 
zaginionej - osoba odnaleziona.

5.09.2022 - Dopiewiec, ul. Kwiatowa 
- usunięcie gniazda owadów.

7.09.2022 - Dopiewiec, ul. Spacero-
wa - drzewo pochylone nad budynkiem 
mieszkalnym 

10.09.2022 - Dopiewiec, ul. Słonecz-
nikowa - usunięcie gniazda owadów.

16.09.2022 - Dopiewo, ul. Bukow-
ska - rozpoznanie zagrożenia - usunięcie 
gniazda owadów w ZSP Dopiewo.

12.09.2022 - Dopiewo, ul. Szkolna 
- inspekcja gotowości bojowej.

Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej

16.09.2022 - Dopiewo, ul. Polna 
- rozpoznanie zagrożenia - usunięcie 
gniazda owadów.

16.09.2022 - Więckowice, ul. Jeziorna 
- pożar trawy o powierzchni ok. 150 m².

19.09.2022 - Dopiewo, ul. Wodna 
- rozpoznanie zagrożenia - usunięcie 
gniazda owadów.

20.09.2022 - Autostrada A2, 151 
km. kierunek Warszawa - zderzenie 2 
samochodów osobowych - 1 osoba po-
szkodowana.

We wrześniu delegacja jednostki 
OSP Dopiewo brała udział w festynie 
„Bezpieczni w Powiecie Poznańskim”, 
który odbywał się na terenie JRG 8 
w Bolechowie. Podczas niego zostały 

wręczone plecaki PSP 
R1 BLUE MED. Sprzęt 
pomoże im jeszcze lepiej 
służyć mieszkańcom.

OSP Palędzie
12.09.2022 - Gołu-

ski, ul. Polna - nadłama-
ne konary drzew zwisa-
jące nad budynkiem.

13.09.2022 - Skó-
rzewo, ul. Rumianko-
wa - zabezpieczenie 

lądowania śmigłowca LPR.
16.09.2022 - Dopiewiec, ul. Skryta 

- usunięcie gniazda owadów błonko-
skrzydłych.

16.09.2022 - Droga serwisowa, 
Dąbrówka - Gołuski - kolizja ciągnika 
rolniczego z samochodem dostawczym.

20.09.2022 – Autostrada A2, 151 km 
Gołuski - wypadek dwóch samochodów 
osobowych. Jedna osoba poszkodowana 
zabrana do szpitala.

27.09.2022 – Droga ekspresowa 
S11, 21 km Gołuski - kolizja samochodu 
osobowego z lawetą. Brak osób poszko-
dowanych.

28.09.2022 – Dąbrówka, ul. Parkowa 
- pomoc w oświetleniu terenu.

29.09.2022 – Dopiewiec, ul. Ruczaj 
- usunięcie gniazda owadów.
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30.09.2022 – Dąbrówka, ul. Poznań-
ska - kolizja samochodu dostawczego 
z osobowym.

Strażacy OSP w Palędziu zabez-
pieczali gminne „Pożegnanie Wakacji” 
w Skórzewie. Wszyscy uczestnicy mie-
li możliwość zapoznać się ze specyfiką 
pracy strażaków ochotników i zobaczyć 
sprzęt, jakim dysponują.

18.09.2022 w remizie odbyły się 
„drzwi otwarte”. Strażacy przygotowa-
li atrakcje dla dzieci - quizy i zabawy 
tematyczne z nagrodami. Nie zabrakło 
domowych wypieków, które przygotowały 
druhny. Zwieńczeniem wydarzenia był 
pokaz ratownictwa technicznego. Uczest-
nicy wydarzenia mieli okazję zwiedzić 
remizę, zobaczyć z czym wiąże się dzia-
łalność strażaka ochotnika, nauczyć się 
udzielania pierwszej pomocy, zobaczyć, 
jak w praktyce wygląda wybuch tłuszczu 
i aerozolu. 

We wrześniu poczet sztandarowy 
jednostki wziął udział w Gminnych 
Dożynkach w Dopiewie i uroczysto-
ściach poświęconych Ojcu Marianowi 
Żelazkowi w Palędziu.

OSP Zakrzewo
1.09.2022 - Skórzewo, ul. Świerszcza 

- usunięcie gniazda owadów.
2.09.2022 - Wysogotowo, ul. Bato-

rowska - monitoring przeciwpożarowy. 
13.09.2022 - Skórzewo, ul. Rumian-

kowa - zabezpieczenie lądowania śmi-
głowca LPR

16.09.2022 - Droga serwisowa, Dą-
brówka – Gołuski - zderzenie ciągnika 
rolniczego z samochodem dostawczym. 
Jedna osoba poszkodowana. 

20.09.2022 - Wysogotowo, ul. Bato-
rowska -monitoring przeciwpożarowy. 

21.09.2022 - Zakrzewo, droga wo-
jewódzka 307 - plama oleju. 

22.09.2022 - Skórzewo, ul. Kolejowa 
- pożar budynku mieszkalnego – fał-
szywy alarm. 

22.09.2022 – Droga ekspresowa S-11 
- wypadek z udziałem 3 samochodów 
osobowych. Brak osób poszkodowanych. 

25.09.2022 - Dąbrowa, ul. Śliwko-
wa - załączenie się czujki gazu. Brak 
zagrożenia. 

27.09.2022 - Zakrzewo, ul. Poznań-
ska - plama oleju. 

30.09.2022 - Dąbrówka, ul. Kaszta-
nowa/ Poznańska - zderzenie samochodu 
osobowego z dostawczym. 

30.09.2022 - Droga ekspresowa S-11 
- pożar samochodu osobowego. 

We wrześniu druhowie OSP zabezpie-
czali „Pożegnanie Wakacji 2022” w Skó-
rzewie. Poczet sztandarowy jednostki 
uczestniczył w Gminnych Dożynkach. 
Reprezentacja OSP uczestniczyła w festy-
nie „Bezpieczni w Powiecie Poznańskim”, 
odbywającym się na terenie JRG 8 w 
Poznaniu, podczas którego otrzymała 
plecak PSP R1 BLUE MED. 22.09.2022. 
Ponadto, na zaproszenie Przedszkola 
„Harmonijka” w Skórzewie, uczestniczyli 
w inauguracji roku szkolnego i pasowaniu 
przedszkolaków. Wzięli też udział w ćwi-
czeniach pierwszego i drugiego plutonu 
gaśniczego na poligonie w Biedrusku. 

Opracowała: Beata Spychała  
Fot. Arch. OSP Dopiewo,  

OSP Palędzie i OSP Zakrzewo

239 zdarzeń odnotowali we wrześniu 
2022 w „Dzienniku Służby” strażnicy 
gminni z Dopiewa. Najwięcej było kon-
troli ruchu drogowego – 105 (prawidło-
wości parkowania, legalności zajęcia pasa 
drogowego, ruchu pojazdów ciężarowych, 
natężenia i prędkości pojazdów, prze-
strzegania przepisów w rejonie zmie-
nionej organizacji ruchu ). Drugie pod 
względem statystycznym były kontrole 
bezpieczeństwa - 64 (obiektów komu-
nalnych, miejsc spożywania alkoholu, 
miejsc publicznych pod kątem aktów 
wandalizmu,  miejsc zamieszkania pod 
kątem zabezpieczenia mienia prywat-
nego nieruchomego i ruchomego przed 
kradzieżą). Kolejne miejsce zajęły in-
terwencje związane ze zwierzętami – 

Kronika Straży Gminnej 
41, w tym m.in. odłowy bezpańskich 
psów, kontrole obowiązku nadzoru nad 
zwierzętami, zgłoszenia dot. wypadków 
z udziałem zwierząt i padłych zwierząt.  
Stawkę zamykają kontrole porządkowe 
- 29 (porządku wokół terenów budowla-
nych, miejsc handlowych i nieruchomości 
prywatnych, miejsc o małym natężeniu 
ruchu pod kątem nielegalnego składo-
wania i podrzucania śmieci, czystości 
dróg w okolicach inwestycji budowlanych, 
obowiązku przyłączenia instalacji z po-
sesji do kanalizacji i złożenia deklaracji 
„śmieciowych”). Pouczono – 41 osób, 
wylegitymowano  - 9, ukarano man-
datem – 8.

Wybrane interwencje: 
• 1.09.2022 r.- Skórzewo. Uszkodzenie 

drogi publicznej. Sprawca wykro-
czenia ukarany mandatem.  

• 12.09.2022 r.- Dąbrówka - wyciek 
nieczystości z pojazdu asenizacyj-
nego. Sprawcę ukarano mandatem 

• 12.09.2022 r.- Dopiewiec - niedo-
pełnienie obowiązku w zakresie 
dokumentowania opłat za wywóz 
nieczystości.  Sprawcę ukarano 
mandatem.

• 19.09.2022 r. - Konarzewo - niedo-
pełnienie obowiązku nadzoru nad 
psem. Sprawcę ukarano mandatem. 

 Adam Półtoraczyk,  
Komendant Straży Gminnej
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Dzięki wsparciu dwóch firm z Dopie-
wa: Mondi Poznań i Reka Rubber Polska, 
jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Dopiewie, pozyskała niedawno nowy 
sprzęt, który ułatwi działania ratownicze 
podczas prowadzonych przez nią akcji 
i poprawi bezpieczeństwo mieszkańców 
Gminy Dopiewo. 

Firma Mondi Poznań przekazała 
dotację w finale akcji sportowo-chary-
tatywnej Activy – „Palimy się do spor-

OSP Dopiewo dziękuje Mondi Poznań  
i Reka Rubber Polska

tu”, polegającej na aktywności fizycznej. 
 - Wszystkim, którzy brali udział w kręce-
niu kilometrów na złotówki 10 września 
bardzo dziękujemy! Dziękujemy preze-
sowi Mondi Poznań - Panu Michałowi 
Cieślińskiemu i koordynatorkom akcji 
- Paniom Justynie Adamczak i Małgo-
rzacie Wrzosek, za wybranie naszej 
jednostki. – mówią strażacy.

Kilka dni później, bo w środę 
14.09.2022 r., miało miejsce prze-

kazanie sprzętu zakupionego dzię-
ki dofinansowaniu otrzymanemu 
z firmy Reka Rubber Polska Sp. z o.o. 
– Dziękujemy Panu dyrektorowi Konra-
dowi Licheniakowi za przekazane środ-
ki. Kupione zestawy na pewno dobrze 
wykorzystamy, służąc naszej lokalnej 
społeczności – zapewniają druhowie.

OSP, fot. OSP Dopiewo

Komisariat Policji w Dopiewie od-
notował we wrześniu 2022 r. 11 zdarzeń 
drogowych – kolizji i wypadków. 

Kierujący pod wpływem środ-
ków odurzających:
- 12.09.2022 -  Gołuski - kierowanie 

pod wpływem środków odurzających

Kronika Policyjna
Kradzieże i uszkodzenia

–  8.09.2022 - Skórzewo - kradzież 
pojazdu, 

–  8.09.2022 - Skórzewo - kradzież 
pieniędzy z pojazdu, 

–  10 / 11.09.2022 - Skórzewo - kradzież 
rowerów, 

–  12.09.2022 - Skórzewo - uszkodzenie 
mienia, 

–  12.09.2022 - Skórzewo – kradzież, 

–  16.09.2022  – Skórzewo - kradzież 
roweru, 

–  6 / 17.09.2022– Zakrzewo - kradzież 
kół,

-  20.09.2022r - Dopiewo - kradzież 
roweru,

-  21.09.2022r – Palędzie - kradzież 
roweru,

-  27/28.09.2022r - Skórzewo - kradzież 
z włamaniem.

sierż. szt. Daniel Rychlewicz  
Komisariat Policji w Dopiewie

18 października 2022 r., w wieku 
97 lat, zmarł Leon Guderski - rolnik 
z Dopiewa, który jako pierwszy zało-

Wspomnienie Leona Guderskiego
żył w Gminie Dopiewo hodowlę owiec i 
rozpoczął prowadzenie specjalistycznych 
upraw, które były wykorzystywane jako 
materiał siewny przez Centralę Nasienną. 
W 2018 r. podczas Gminnych Dożynek 
w Dopiewie został wyróżniony Odznaką 
Honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”. 

W latach 1990 - 1994 sprawował on 
mandat radnego Gminy Dopiewo.

Leon Guderski był też honorowym 
druhem Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Dopiewie oraz honorowym prezesem 
Poznańskiego Związku Hodowców Gołębi 
Rasowych i Drobiu Ozdobnego.

W ostatnich latach aktywnie działał 
jako świadek historii Dopiewa, dzieląc 

się wiedzą, wspomnieniami i pamiątka-
mi dotyczącymi XX-lecia międzywojen-
nego w Dopiewie oraz okresu II wojny 
światowej. Uczestniczył w spotkaniach 
z młodzieżą szkolną przybliżając m. 
in. historię działalności dopiewskiego 
gniazda Towarzystwa Gimnastycznego 
Sokół i wznowienia dopiewskiej parafii 
w 1938 r.

Leon Guderski pochowany został 
22 października 2022 r. na cmentarzu 
parafialnym w Dopiewie.

Jakub Kortus,  
Radny Gminy Dopiewo 

Fot. Archiwum
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Dzień Edukacji

W tym roku święto obchodzone jest 
w Polsce po raz 50. W przeddzień „Dnia 
Edukacji Narodowej”  w Centrum Reha-
bilitacyjno -  Kulturalnym w Konarzewie 
odbyło się spotkanie, podczas którego 
Wójt Gminy Dopiewo Paweł Przepióra 
ze swoim Zastępcą – Pawłem Jazy wrę-
czyli nauczycielom dyplomy, nagrody i 
podziękowania. 

W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy 
placówek oświatowych Gminy Dopiewo 
i nauczyciele, którzy otrzymali Nagrodę 
Wójta (18) lub uzyskali stopnie zawo-
dowe nauczyciela mianowanego (17) 
albo dyplomowanego (13). Wójt podzię-
kował również 11 pracownikom szkół i 
przedszkoli, którzy niedawno przeszli 
na emeryturę. 

Uroczystość uświetnił występ arty-
stów - zaśpiewała  Daria Udovichenko, a 
na saksofonie i flecie zagrał Filip Szulc.

AM, fot. Michał Juskowiak,  
Beata Spychała

Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Dopiewo

„Tajemnice”, związany z tragiczną 
historią z czasów II wojny światowej 
i Lasami Zakrzewsko – Palędzkimi, 
trwał i nadal się rozwijał. Zależy mi 
również na stworzeniu w Gminie ścieżki 
edukacyjnej, która przybliży mieszkań-
com jej historię.

Alicja Studzińska, dyrektor Przed-
szkola Publicznego „Iskierki” w Skórze-
wie, otrzymała w tym roku Nagrodę 
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty:

- To docenienie po wielu latach pracy.  
Dostawałam wcześniej Nagrody Wójta 
Gminy Dopiewo i Nagrody Prezydenta 
Miasta Poznania. Pracując w przedszko-
lu trudniej jest dostać Nagrodę Kurato-
ra. Naszą pracę trudniej jest ocenić niż 
w szkole. Przedszkolem „Iskierki” kieruję 
od 2011 r., kiedy powstało. Wcześniej, 
przez 9 lat, byłam dyrektorem Przed-
szkola „Mali Przyjaciele” w Poznaniu. 
Jestem nauczycielem od 1996 r. Z czego 
jestem dumna? Najbardziej z tego, że 
„Iskierki” były pierwszym w Gminie 
Dopiewo przedszkolem pracującym 
metodą projektu - metodą M. Montessori 
połączoną z metodą F. Frobela, zgodnie 
z którą dziecko rozwija się poprzez wła-
sne doświadczenia i stawianie pytań. 
Od 7 lat propaguję tę metodę. Prowadzi-
łam szkolenia u nas i w innych gminach 
w rejonie, przygotowałam poradniki 
frobelowskie, miałam wystąpienia 
na UAM. Najważniejsze jest dziecko, 
które powinno być szczęśliwe, wszech-
stronnie rozwinięte. Wprowadziliśmy 
nowatorskie metody pracy w „kącikach 
zadaniowo – zabawowych”: poranne 
koło, zajęcia rozwoju zintegrowanego, 
master szef, arteterapia, taniec, ruch 
rozwijający W. Sherborne. Obecnie 
przygotowuję się do wyposażenia 
przedszkola  do zajęć z robotyki. In-
nego rodzaju satysfakcję daje mi to, 
że aż 5 nauczycieli z przedszkoli, które 
prowadziłam, też zostało dyrektorami.  

Rozmawiał: Adam Mendrala 
Fot. Archiwum

Nagrody Ministra  
i Kuratora

W tym roku aż 3 nauczycieli z pla-
cówek oświatowych Gminy Dopiewo 
otrzymało prestiżowe nagrody.

Violetta Czerniak, dyrektor Ze-
społu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana 
Brzechwy w Dopiewie, odznaczona w tym 
roku Nagrodą Ministra Edukacji Naro-
dowej „za wybitne osiągnięcia w pracy 
dydaktycznej i wychowawczej”.

- Jestem związana zawodowo z ZSP 
w Dopiewie całe życie. Zaczynałam pra-
cę w Dopiewie po studiach 1 września 
1983 r. Dyrektorem zostałam 20 lat póź-
niej. Nie pracuję dla nagród. Jak za coś 
się biorę, to staram się robić to dobrze. 
Zachęcam nauczycieli do realizacji pro-
jektów i przedsięwzięć pozalekcyjnych. 
Szczególnie dumna jestem z działań 
ekologicznych. W latach 2008 i 2009 
zajęliśmy drugie miejsca w kraju wśród 
szkół podstawowych w konkursach „I ty 
posadź swoje drzewko” i „Przyjaźni śro-
dowisku”. Dzięki kadrze szkoła realizuje 
ciekawe projekty historyczne (Małgo-
rzata Rogal – Dropińska), plastyczne 
(Linda Michalak) i muzyczne (Marcin 
Mańka). To światowy poziom. Staram 
się nie wypadać z obiegu i odpowiadać 
na wszystkie nowinki. Byliśmy pierwszą 
szkołą w Gminie wyposażoną w salę 
multimedialną do nauki języków ob-
cych. Teraz wszystkie szkoły w Gminie 
są bardzo dobrze wyposażone na tle 
innych szkół, także poznańskich. Wiem 
to z rozmów z nauczycielami. Działamy 

charytatywnie, organizujemy festyny 
i zabawy. Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny w Dopiewie ma 536 uczniów i 250 
przedszkolaków. Jesteśmy nie tylko 
dużą szkołą, ale i największym gmin-
nym przedszkolem. Nagroda MEN jest 
najwyższą, jaką otrzymałam, w 2008 r. 
wyróżniono mnie Medalem Edukacji 
Narodowej, często dostawałam Na-
grody Wójta.

Małgorzata Rogal – Dropińska, 
wicedyrektor i nauczyciel historii w Ze-
spole Szkolno – Przedszkolnym w Do-
piewie, otrzymała w tym roku Nagro-
dę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, 
w Czerwcu tego roku - Nagrodę Insty-
tutu Pamięci Narodowej im. Grażyny 
Langowskiej - w kategorii „nauczyciel, 
wychowawca, instruktor, opiekun - za 
krzewienie postawy patriotycznej w mło-
dym pokoleniu”.

- Nagrody cieszą, choć nie pracu-
je się dla nagród. Satysfakcję daje mi 
praca z dziećmi, obserwowanie tego, 
jak się rozwijają, gdy są zadowolone. 
Czasem spotykam dawnych uczniów, 
rozmawiam z nimi. Większość z nich 
wspomina moje lekcje jako jedne z naj-
przyjemniejszych. Miło jest mi to sły-
szeć. W naszej pracy nie chodzi tylko 
o nauczanie i przekazywanie wiedzy, 
ale również o kontakt, relację z uczniem. 
Staram się spowodować, by uczeń uwie-
rzył w siebie, w swoje możliwości. Po-
nadto, by nauczył się pracy zespołowej. 
Pracuję w szkolnictwie od 1998 r., gdy 
jeszcze byłam studentką. Pełnoprawnym 
nauczycielem zostałam 2 lata później. 
Zanim trafiłam do szkoły w Dopiewie, 
uczyłam w Poznaniu – historii i edukacji 
dla bezpieczeństwa. Ten rok jest pełen 
zaskoczeń. Najpierw dowiedziałam się 
publicznie - podczas wydarzenia ple-
nerowego - o przyznaniu mi Nagrody 
IPN, którą wręczono mi w Warszawie. 
Teraz otrzymałam Nagrodę Kuratora. 
Wcześniej, w 2016 r. zostałam Wielko-
polskim Nauczycielem Roku. Jakie mam 
marzenia? Chciałabym, żeby projekt 
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DBO / oświata

„Skórzewo Skatepark - przez 
zabawę na Olimpiadę”, „Park wiej-
ski w Gołuskach” i „Bezpieczny 
strażak - bezpieczna gmina” - to 
zwycięskie projekty tegorocznej 
edycji Dopiewskiego Budżetu Oby-
watelskiego. 

Zostaną one realizowane przez gminę 
Dopiewo w 2023 r., dzięki wskazaniu 
przez głosujących (gmina została po-
dzielona na 3 grupy sołectw -  w ramach 
każdej z grup mieszkańcy wyłaniali 
zwycięzcę).  Łącznie oddano blisko 6,2 
tys. głosów.

Po raz pierwszy głosowanie odbyło 
się wyłącznie drogą elektroniczną. Odda-
ne głosy weryfikowaliśmy na podstawie 
danych teleadresowych, poprzez kod 
przesyłany smsem na wskazany numer 
telefonu. Głosujący nie podawali numeru 
PESEL. W wyniku głosowania wybrano 
trzy projekty, które zostaną zrealizo-
wane w 2023 r., po jednym z każdej, 

Zwycięskie projekty DBO

z trzech grup.

WYNIKI:
GRUPA I - Dopiewo, Dąbrówka, Skó-

rzewo (rywalizowały ze sobą 2 projekty, 
zgłoszone przez mieszkańców).
• Skórzewo Skatepark - przez zabawę 

na Olimpiadę - 1.161 głosów = 958,75 
głosy skorygowane * 

• Psia zagroda – wybieg dla psów 
w Skórzewie - 815 głosów = 673,03 
głosy skorygowane

Grupa II - Gołuski, Trzcielin, Więc-
kowice (został zgłoszony tylko jeden pro-
jekt i osiągnął poparcie głosujących dużo 
wyższe od wymaganego regulaminem).
• Park Wiejski w Gołuskach - wyposa-

żenie placu zabaw i uporządkowanie 
leśnej części parku - 174 głosy = 
190,30 głosy skorygowane

Grupa III - Dąbrowa, Dopiewiec, 
Konarzewo, Palędzie, Zakrzewo (rywali-
zowały ze sobą 3 projekty, bo tyle zgłosili 
mieszkańcy z tych sołectw).
• Bezpieczny strażak - bezpieczna 

gmina - 2.188 głosów = 2.270,49 
głosy skorygowane

• Pumptrack! - rowerowy plac za-
baw w Konarzewie - 1.607 głosów 
= 1.600,25 głosów skorygowanych

• Skatepark – Minirampa - 237 głosów 
= 245,93 głosy skorygowane

W tegorocznej edycji zagłosowały 
6182 osoby i tyleż głosów było ważnych. 
Większość, bo 54% głosujących to kobiety 
(2863), mężczyzn głosowało 2424, czyli 
46%. Ze względu na wiek 42% stano-
wiły osoby w przedziale wiekowym od 

30 do 45 lat, 36% głosujących to 
osoby poniżej 30 roku życia. 13% 
to ci mieszkańcy, którzy mają od 
46 do 60 lat. Najmniej było osób 
w wieku powyżej 60 roku życia  
(9 %). 

* - głosy skorygowane – prze-
licznik wyrównujący szanse miedzy 
miejscowościami w danej grupie 
sołectw. 

Tekst i graf. Michał Juskowiak

Była pierwszą szkołą w Polsce, która 
wybrała sobie jako patronkę – Astrid 
Lindgren. W pierwszy dzień jesieni Szko-

20 lat z Astrid Lindgren
ła Podstawowa w Dąbrowie  świętowa-
ła 20-lecie nadania imienia szwedzkiej 
pisarki, autorki takich bestselerów dla 

Astrid Lindgren urodziła się 14 li-
stopada 1907 r. w Vimmerby, zmarła 28 
stycznia 2002 r. w Sztokholmie – szwedz-
ka pisarka, autorka popularnych powie-
ści dla dzieci i młodzieży, m.in. Fizia 
Pończoszanka (1945), Dzieci z Buller-
byn (1947), Mio, mój Mio (1954), Karls-
son z Dachu (1955), Emil ze Smalan-
dii (1963), Bracia Lwie Serce (1973), 
laureatka Nagrody im. Hansa Christia-
na Andersena (1958) i Right Liveliho-
od Award (1994), odznaczona Orderem 
Uśmiechu (1978); od 2003 przyznawana 
jest międzynarodowa Nagroda Literacka 
im. Astrid Lindgren (2002) za wybitną 
twórczość dla dzieci i młodzieży.
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oświata / jubileusze

dzieci, jak „Fizia Pończoszanka” czy 
„Dzieci z Bulerbyn”.

Kulminacyjnym momentem jubi-
leuszu było uroczyste uruchomienie 
nowego sprzętu rekreacyjnego na bo-
isku szkolnym m.in. tzw. tyrolki, która 
powstała dzięki aktywności Rady Ro-

dziców. Symbolicznego przekazania do 
użytku dokonali: Paweł Jazy – zastępca 
Wójta Gminy Dopiewo, Elżbieta Zapła-
ta-Szwedziak - Dyrektor szkoły, Anna 
Skwara - obecna i Katarzyna Wojcieszyk 
ustępująca Przewodnicząca Rady Rodzi-
ców, Jakub Machlik - absolwent szkoły 

podstawowej oraz jeden z uczniów z klasy 
3c. Podczas festynu nie zabrakło m.in. 
występów artystycznych, konkursów, 
dmuchańców i smakołyków.

MJ fot. MJ

Trzy pary z Gminy Dopiewo obcho-
dziły niedawno diamentowy Jubileusz. 
To Państwo Bogumiła i Jerzy Przyby-
łowie z Dopiewca, Państwo Bogumiła 
i Stanisław Szymczak z Dąbrówki oraz 
Państwo Leonarda i Janusz Wiciakowie.

Minęło 60 lat odkąd są małżeństwem. 
Z tej okazji Jubilatów odwiedzili  przed-
stawiciele władz samorządowych - Wójt 
Gminy Dopiewo - Paweł Przepióra lub 

Diamentowe Pary

Państwo Przybyłowie  
z Wójtem - Pawłem Przepiórą

Państwo Szymczakowie  
z Wójtem - Pawłem Przepiórą

Państwo Wiciakowie z Zastępcą 
Wójta - Pawłem Jazy

Zastępca Wójta – Paweł Jazy, którzy 
w imieniu wspólnoty samorządowej 
złożyli im życzenia, wręczyli kwiaty 
i kosze obfitości.

Państwo Przybyłowie z Dopiewca 
pobrali się  29 sierpnia 1962 r., mają 2 
dzieci, 2 wnuków i 2 prawnuków. Pań-
stwo Szymczakowie przypieczętowali 
związek małżeństwem 9 października 
1962 r., mają 2 dorosłych dzieci i 3 wnu-

cząt, do Gminy Dopiewo przeprowadzili 
się z Poznania 9 lat temu. Państwo Wi-
ciakowie zawarli związek małżeński 16 
października 1962 r., wspólnie wychowali 
3 dzieci, doczekali się 5 wnuków.

Diamentowym Parom życzymy dużo 
zdrowia, szczęścia, pomyślności i pogody 
ducha na kolejne wspólnie przeżyte lata.

Tekst i fot. Beata Spychała

Panie z Klubu Senior+ w Konarzewie 
28 września wzięły udział w V Spotkaniu 
Seniorów, które Ministerstwo Rodziny 
i Polityki Społecznej zorganizowało w tym 
roku na  Stadionie Narodowym. Okazją 
był przypadający 1 października Mię-
dzynarodowy Dzień Osób Starszych.

Daria Henicz-Poprawa,  
OPS Dopiewo 

Fot. Arch. Uczestniczek

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych
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nagroda / ekologia

Jeden z sześciu „Wawrzynów Pracy 
Organicznej”, przyznanych w tym roku 
przez Unię Wielkopolan, otrzymała Ma-
ria Popowska, mieszkanka Palędzia 
w gminie Dopiewo, wieloletnia prezes 
Towarzystwa Przyjaciół Ojca Mariana 
Żelazka. 

Maria Popowska z Wawrzynem
Dekoracja odbyła się 19 października 

w poznańskim Hotelu Bazar, podczas 
gali XI Dni Pracy Organicznej. Statuetki 
wręczyli laureatom prezydent Unii Wiel-
kopolan - Paweł Leszek Klepka i prze-
wodnicząca kapituły - prof. Agnieszka 
Ziomek. Osobiście pogratulował miesz-
kance Palędzia sukcesu obecny na uro-
czystości wójt gminy Dopiewo – Paweł 
Przepióra. Otrzymała ona nagrodę 
w kategorii „praca na rzecz wspólnot 
lokalnych” - za działalność społeczną, 
upowszechnianie wiedzy o życiu i dzia-
łalności misjonarza oraz za krzewienie 
patriotyzmu na poziomie lokalnym i pro-
mowanie idei pracy organicznej. Oprócz 
Marii Popowskiej uhonorowano w tym 
roku: Andrzeja Wieczorka (Wawrzyn - 
edukacja), Tomasza Szpondra (Wawrzyn 
- kultura),  Alter S.A. (Wawrzyn - part-

nerska formuła budowania gospodarki), 
Beata Stepanow (Wawrzyn im. Emilii 
Sczanieckiej), prof. Andrzej B. Legocki 
(Wawrzyn honorowy pracy organicznej). 
Ponadto odznaki honorowe „Za Zasłu-
gi dla Województwa Wielkopolskiego” 
otrzymali Henryk Szymczak i Roman 
Schrődter.

Muzycznie galę oprawili Natalia Ka-
raśkiewicz-Wasilewska (śpiew), Michał 
Zator (harfa) i Ewa Żołnierczyk (skrzyp-
ce). Wydarzeniu towarzyszyła wystawa 
„Wolna – Organiczna - Wielka”. Przed 
galą – jak co roku - współcześni orga-
nicznicy, samorządowcy i uczniowie 
złożyli kwiaty pod pomnikiem Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu. 

AM, BS 
fot. BS. Unia Wielkopolan

 

Gmina Dopiewo pozyskała kolejną 
dotację z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu na pomoce do na-
uki ekologii w szkołach podstawowych. 
W tym roku zakupionych zostało 8 ze-
stawów doświadczalnych „Biopaliwa” 

Ekologia w walizkach
i 8 zestawów „Energia wiatru”. Zestawy 
umożliwią przeprowadzanie na lekcjach 
doświadczeń pozwalających na poznanie 
podstawowych praw fizyki, które wiążą 
się z wytwarzaniem energii odnawialnej 
z turbin wiatrowych oraz zasad fermenta-
cji alkoholowej substancji biologicznych 

i procesu wytwarzania bio-
paliw.

Celem projektu jest 
kształtowanie świadomości 
przyrodniczo-ekologicznej 
wśród uczniów. Poprzez 
realizację zadania wzbo-
gacona została baza edu-
kacyjna szkół, pozwalając 
na prowadzenie zajęć z wy-
korzystaniem nowoczesnych 
narzędzi. Poszerzona baza 
dydaktyczna pozwoli na-

uczycielom przyrody uatrakcyjnić zajęcia 
lekcyjne, a dla dzieci i młodzieży będzie 
wsparciem w przyswajaniu wiedzy.

Całkowity koszt realizacji zadnia 
wyniósł ponad 82 tys. zł, z czego pra-
wie 53 tys. zł stanowi dofinansowanie 
ze środków WFOŚiGW.

Przedsięwzięcie pn. „Wspomaganie 
edukacji ekologicznej w Szkołach Pod-
stawowych w Gminie Dopiewo poprzez 
zakup pomocy dydaktycznych” dofinan-
sowano ze środków Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu.

Milena Wolna
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ekologia / historia

48 szt. drzew miododajnych zostało 
posadzonych w Lisówkach i w Więcko-
wicach.

Na terenie boiska sportowego w Li-
sówkach, obok placu zabaw, zostało po-
sadzonych 9 robinii akacjowych białych 
„Frisia”. Z kolei w Więckowicach, wzdłuż 
ulicy Jeziornej, zasadzono 39 lip drob-
nolistnych, w tym 25 „Greenspire”.

Całkowity koszt zadania to ponad 
54 tys. zł, z czego ponad 33 tys. zł to 

Miododajne nasadzenia

koszt roślin, na które Gmina otrzymała 
dotację w wysokości 20 tys. zł  z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wiel-
kopolskiego. Nasadzenia roślin miodo-
dajnych zostały wykonane po raz piąty 
z dofinansowaniem z UMWW. W ramach 
zadania, sfinansowano - sadzenie, pa-
likowanie i pielęgnację.

Nasadzenia wykonał Zakład Usług 
Komunalnych w Dopiewie Sp. z o.o. 

Drzewa i krzewy uznawane za rośli-
ny miododajne są nie tylko pożytkiem 
pszczelim, ale mają wiele innych zalet. 
Mają kwiaty, ciekawe liście, pięknie 
pachną i wyróżniają się jesienną bar-
wą liści. Wiele z nich wytwarza jadalne 
wartościowe owoce.

MJ 
Fot. Ewa Hejwosz

„Forum z Energią” dla przedsiębior-
ców zainteresowanych rozwiązaniami 
w zakresie odnawialnych źródeł energii 
zorganizowała w Dopiewie firma piTERN. 
Odbyło się ono 20 października 2022 r. 
w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. 

Bodźcem do spotkania była sytuacja 
na rynku energii elektrycznej i jej wpływ 
na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 
Lawinowo rosnące ceny i niepewność 
działania we wciąż niestabilnej gospodar-
czo rzeczywistości biznesowej sprawiają, 
że przedsiębiorcy poszukują rozwiązań 
umożliwiających uzyskanie niezależności 
energetycznej. 

Energetyczne Forum dla przedsiębiorców
Podczas „Forum” 

eksperci skupili się na 
inwestycji w fotowolta-
ikę. Opowiedzieli, na co 
należy zwrócić uwagę, 
planując inwestycję, 
przybliżyli proces jej 
realizacji, formy finan-
sowania i możliwości 
uzyskania wsparcia. 
Spotkanie zakończyło się 
serią pytań i rozmowa-
mi o specyficznych uwarunkowaniach 
w przedsiębiorstwach, które reprezen-
towali uczestnicy wydarzenia. Wszyscy 
byli zgodni, że warto rozważyć inwestycję 

w fotowoltaikę, by zyskać niezależność 
energetyczną firmy, a decyzji nie należy 
odkładać na ostatnią chwilę.

KH 
www.pitern.pl

O zbrodni w Lasach Zakrzewsko - 
Palędzkich na terenie Gminy Dopiewo 
rozmawiali uczestnicy jednego z paneli, 
podczas IV Wielkopolskiego Forum Pa-
mięci Narodowej pod nazwą „Zbrodnia 
niedoskonała. Niemieckie ludobójstwo 
w okupowanej Wielkopolsce 1939 – 1945”, 
który odbył się w sobotę 24 września 
w Forcie VII w Poznaniu.

Forum rozpoczął Tomasz Cieślak 
z poznańskiego IPN, który przybliżył te-
mat tajemnic prokuratorskiego śledztwa. 
Przedstawił akta, nad którymi Instytut 

O krwawej historii Lasów  
Zakrzewsko – Palędzkich 

Pamięci Narodowej w Poznaniu prowadzi 
swoje badania. W swoim wystąpieniu 
opowiadał uczestnikom Forum o ist-
niejących mogiłach oraz poinformował, 
że brakuje jeszcze 9 mogił w okolicach 
obecnej kwatery zapomnianej.

Następnie rozpoczął się panel dysku-
syjny, moderowany przez Martę Szczesiak 
– Ślusarek z Biura Edukacji Narodowej 
IPN, w którym przybliżono działania ma-
jące na celu informowanie i edukowanie 
społeczeństwa na temat zbrodni. Paweł 
Jazy – zastępca Wójta Gminy Dopiewo, 

opowiedział o działaniach samorządu 
m.in. takich, jak ponowne wyznaczenie 
Szlaku Pamięci Narodowej, którego tra-
sa od tego roku wynosi 5 km, a także 
o rozmieszczeniu tablic informacyjnych 
oraz o organizacji gminnego wydarzenia 
14 czerwca każdego roku, w Narodo-
wym Dniu Pamięci Ofiar Niemieckich 
Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych 
i Obozów Zagłady. Podkreślił fakt, że 
jak każdy dynamicznie rozwijający się 
samorząd, Gmina Dopiewo musi dbać 
o integrowanie, informowanie i anga-
żowanie mieszkańców, którzy osiedlają 
się na tym terenie, a lasy wykorzystują 
głównie w formie rekreacyjnej. Kolej-
nym uczestnikiem dyskusji była Zofia 
Dobrowolska, organizatorka Marszów 
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Pamięci, która w swoim wystąpieniu 
m.in. zaprosiła na kolejny taki Marsz, 
który odbędzie się już 13 października 
(13.10 miały bowiem miejsce pierwsze 
transporty do lasów, z 70 siostrami za-
konnymi, które zostały zamordowane 
w dzisiejszej kwaterze duchownych).

Ostatnią uczestniczką panelu dysku-
syjnego była Małgorzata Rogal – Dro-
pińska, wicedyrektor Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego im. Jana Brzechwy 
w Dopiewie, która przybliżyła działa-
nia edukacyjne prowadzone w szkołach. 
Projekt zrealizowany pod jej kierunkiem 
Wielkopolskie Kuratorium Oświaty 
postanowiło upowszechnić na terenie 
Wielkopolski i przekazać wszystkim pla-
cówkom oświatowym. Kulminacyjnym 
momentem tego projektu były wydarzenia 
14 czerwca br., podczas których uczniowie 
– w szczególności ósmoklasiści uczestni-
czyli w uroczystościach upamiętniających 

ofiary zbrodni hitlerowskich w Lasach 
Zakrzewsko-Palędzkich. Za aktywność 
i zaangażowanie w realizację  projektu 
Małgorzata Rogal – Dropińska otrzy-
mała prestiżową Nagrodę im. Grażyny 
Langowskiej.

Uczestnicy Forum - od lewej: Marta Szczesiak -Ślusarek (IPN), prof. Lechosław B. 
Dworak, Małgorzata Rogal - Dropińska, dr hab Rafał Reczek - dyr. poznańskiego 

oddziału IPN), Robert Gaweł - Wielkopolski Kurator Oświaty, Tomasz Cieślak (IPN), 
Paweł Jazy - Zastępca Wójta Gminy Dopiewo, Zofia Dobrowolska i Tomasz Kąkolewski.

 Paweł Jazy – Zastępca Wójta 
Gminy Dopiewo, opowiedział 

o działaniach samorządu. Na zakończenie panelu o Lasach Za-
krzewsko – Palędzkich odbył się wy-
kład prof. Lechosława B. Dworaka, 
brata jednego z inicjatorów budowy 
pomnika pomordowanych studentów 
Uniwersytetu Poznańskiego w lasach, 
który stoi dziś w kwaterze studentów 
uczelni poznańskich.

Przed rozpoczęciem Forum, Paweł 
Jazy - zastępca Wójta Gminy Dopiewo 
i Tomasz Kąkolewski - kierownik Refe-
ratu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, 
złożyli znicze, oddając tym samym hołd 
wszystkim pomordowanym i zamęczo-
nym w Forcie VII w Poznaniu.

Tekst i fot. Michał Juskowiak

„Leśne Duszki” z Zakrzewa, każdego 
roku odwiedzają groby pomordowanych 
w Lasach Zakrzewsko – Palędzkich oraz 

Pamiętamy
Rondo Leona Dorny, zapalają znicze 
pamięci, dbają o porządek, kultywują 
lokalne tradycje. Na zdjęciu wymarsz 

przedszkolaków do Kwatery 7 Grobów.

SM, fot. Stanisław Mytko

Marsz  
Pamięci

 13 października 2022 r. w Lasach 
Zakrzewsko - Palędzkich miał miejsce 
IV Marsz Pamięci. Fotorelację z tego 
wydarzenia zamieścimy w następnym 
numerze "Czasu Dopiewa".

Red.
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W ostatnich czasach sporo uwagi 
poświęca się przekraczaniu torów ko-
lejowych, szczególnie przy niestrzeżonych 
przejazdach kolejowych. Z tego tytułu 
chciałbym przedstawić kilka wypadków, 
które miały miejsce w II połowie XIX.

25 czerwca 1870 r. została ofi-
cjalnie otwarta linia kolejowa Poznań 
– Berlin, przebiegająca przez teren naszej 
Gminy.  W latach 1870 - 1900 w księ-
gach metrykalnych parafii Konarzewo, 
do której wówczas należało Dopiewo, 

Wypadki kolejowe na terenie Gminy Dopiewo  
w II. połowie XIX w.

odnotowano 4 przypadki śmierci zwią-
zane z wypadkami kolejowymi. 

 13 czerwca 1873 r. zginął prze-
jechany przez pociąg Antoni Ziminak 
lat 27 z Dopiewa, syn Józefa i Honoraty 
Moskalik,

20 kwietnia 1881 r.  zginął w Pod-
łozinach, przejechany przez pociąg, Wa-
lenty Przybylski lat 2, syn Jana, strażnika 
kolejowego w Podłozinach i Marianny 
Czekalskiej, 

10 grudnia 1898 r. zginął Alojzy 
Mühlstoff, przełożony stacji kolejowej 
w Dopiewie, syn Hieronima i Joanny 
- stracił nogi podczas przetaczania 

wagonów w Dopiewie. Pozostawił żonę 
Joannę Röhlich i sześcioro dzieci: Ma-
rię, Annę, Elżbietę, Józefa, Weronikę 
i Jadwigę. Powyższy wypadek został 
opisany w „Dzienniku Poznańskim” 
z 14 grudnia 1898 r. 

24 października 1899 r. zginęła 
przejechana przez pociąg w Podłozinach 
Wiktoria Bąkowska, lat 2, córka Jakuba 
i Marianny Przybylskiej.

Życzę Państwo rozwagi i ostrożności 
podczas przekraczania torów kolejowych.

dr Piotr Dziembowski

Wiadomo nam wszystkim, że bar-
dzo ważnym aspektem gotowania jest 
sezonowość. Obecna pora roku nie jest 
wyjątkiem od reguły. Jesienne warzywa 
i owoce dostarczają nam wielu ciekawych, 
kulinarnych inspiracji. Zastanawiamy 
się, jak wykorzystać dary jesieni? Jesień 
obfituje niezmierzoną ilością warzyw, 
owoców i grzybów. Wszelkie ich połą-
czenia będą doskonałymi dodatkami do 
dań, które będziemy serwować w naszej 
kuchni, kiedy temperatura znacząco 
spadnie. Nic nie smakuje tak dobrze, 
jak pieczeń z własnoręcznie przygoto-
wanym sosem borówkowym czy zupa 
grzybowa lub dania z kolorową dynią. 
Jesienna dieta powinna się różnić od 
naszego jadłospisu, do którego jeste-
śmy przyzwyczajeni. Przede wszystkim 
powinien być on bardziej wzbogacony 
o produkty, wpływające pozytywnie na 
naszą odporność. Możemy postawić na 
jesienne potrawy w postaci dań jedno-
garnkowych. Wystarczy typowy garnek 
albo głęboka patelnia. Pamiętajmy, że 
Jesień to wykopki ziemniaków, a to na-
sza poznańska „pyra”, która gra główną 
rolę w wielu potrawach. Wszystkie suche 
fasole i grochy rozpoczynają czas dań 
rozgrzewających.

Dary Jesieni na talerzu
Pieczone jabłka

Składniki:
- 4 jabłka, 
- 2 łyżki miodu, 
- garść rodzynek,
- 100gr serka mascarpone, 
- szczypta cynamonu.

Przygotowanie:
Piekarnik nagrzać do 180°C, jabłka 

umyć i ściąć górę owocu, wydrążyć gniaz-
da nasienne i ułożyć owoce na blasze do 
pieczenia lub  naczynia żaroodpornego. 
Do środka owoców nałożyć po łyżecz-
ce serka, kilka rodzynek, łyżce miodu 
i posypać cynamonem. Przykryć wiecz-
kiem jabłkowym wierzch i wstawić do 
piekarnika. Piec 25 min. aż jabłuszka 
nie napęcznieją. W tym czasie w kuchni 
rozchodzi się cudowny zapach jabłek, 
miodu, cynamonu i wtedy czujemy, że 
jest naprawdę Jesień w naszej  kuchni.

Tarta z gruszkami

Składniki:
- 250gr mąki,
- 125gr masła,
- 1 żółtko,
- 1 łyżeczka cukru pudru,

- 50-60gr wody,
- szczypta soli,
- 2-3 gruszki.

Krem do zalania gruszek:
- 2 jajka,
- 100gr cukru pudru,
- 2 łyżki mąki,
- 180gr jogurtu naturalnego,
- łyżeczka cukru waniliowego.

Przygotowanie:
Na stolnicy łączymy ze sobą mąkę, 

cukier i masło, dodając żółtko i wodę 
- całość dokładnie zagniatamy i ciasto 
wkładamy do lodówki na godzinę. Po 
upływie czasu, wyjmujemy je na blat 
i wałkujemy na cienkie ciasto. Przeno-
simy je na okrągłą formę (27-29 cm) za 
pomocą wałka. Ciasto koniecznie nakłu-
wamy widelcem, aby podczas pieczenia 
nie wybrzuszyło się i wstawiamy do 
nagrzanego piekarnika (200°C) na 20 
min. Umyte i obrane gruszki kroimy na 
plasterki wzdłuż, które układamy na upie-
czonym spodzie. Miksujemy ze sobą jajka, 
cukier puder, jogurt naturalny i cukier 
waniliowy. Krem wylewamy na ułożone 
gruszki. Całość pieczemy jeszcze przez 
pół godziny w temperaturze 180°C. Po 
wyjęciu z pieca posypujemy brązowym 
cukrem. Podajemy ciepłe ciasto z gałką 
lodów waniliowych.
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Pieczone ziemniaki  
z boczkiem i cebulą

Składniki:
- 4 duże ziemniaki,
- 2 cebule,
- 150g boczku wędzonego 
(może być trochę więcej),
- 150g sera żółtego tartego,
- 2 łyżki masła,
- 4 łyżki śmietany 18% + 
odrobina do podania,
- odrobina tłuszczu do pod-
smażenia farszu, 
- przyprawy: świeża pietrusz-
ka, sól, pieprz, czosnek tarty.

Przygotowanie:
Rozgrzewamy piekarnik do 190°C 

z grzałkami góra i dół. Ziemniaki dokład-
nie myjemy, nie obieramy. Wysuszamy 
ręcznikiem papierowym. Każdy ziem-
niak skrapiamy oliwą, solimy i zawijamy 
szczelnie folią aluminiową. Układamy na 
blasze i wkładamy  do piekarnika, piecze-
my około godziny. Jeśli po przekrojeniu, 
ziemniak w środku będzie nadal surowy 
i twardy, pieczemy dłużej. W czasie pie-
czenia przygotowujemy farsz. Boczek 
podsmażamy wraz z cebulą pokrojoną 
w kostkę. Odstawiamy do wystygnięcia 
.Kiedy ziemniaki będą gotowe, odwi-
jamy z foli i przekrawamy na pół. Za 
pomocą łyżeczki, wydrążamy miąższ, 
zostawiając odrobinę przy samej skórce. 
Miąższ dodajemy do farszu i łączymy ze 
śmietaną i masłem. Przyprawiamy całość 
pietruszką, czosnkiem, solą i pieprzem. 
Farszem wypełniamy ziemniaki, posy-
pujemy żółtym serem i wstaw jeszcze 
do piekarnika na około 15-20 minut. 
Podajemy z kwaśną śmietaną. Pycha!

Zupa grzybowa  
ze świeżych grzybów

Składniki:
- 1 marchewka,
- 1 pietruszka,  
- 1 cebula,
- 5-6 ziarenek ziela angielskiego, 
- 2 liście laurowe, 
- sól i pieprz do smaku,
- 1 kg świeżych grzybów leśnych,
- 1 łyżka oliwy,
- śmietana kremów-
ka do zabielenia zupy,

- łyżka mąki.

Przygotowanie:
Z  marchewki, pietruszki i cebuli 

ugotować esencjonalny wywar, z do-
datkiem oliwy, soli, pieprzu i liści lau-
rowych oraz ziela angielskiego. W czasie, 
gdy wywar będzie się gotował, grzyby 
oczyścić, opłukać i pokroić w paseczki. 
Na patelni na maśle zeszklić cebulę i na-
stępnie dodać grzyby i smażyć co chwilę 
mieszając przez ok 5 minut. Przecedzić 
wywar, dodać grzyby z patelni i gotować 
ok 20min. aż zmiękną. Pokroić ugoto-
waną marchewkę, pietruszkę i dodać do 
zupy. Zaprawiamy śmietaną wymieszaną 
z łyżką mąki. Podajemy z makaronem. 
Do smaku można dodać maggi. Zapach 
lasu mamy w domu!

Gar z fasolą na 4 osoby

Składniki:
- 0,5 kg drobnej lub dużej fa-
soli (drobna gotuje się kró-
cej, duża 2x dłużej),
- 4 kiełbaski śląskie lub mię-
so od łopatki 0,5 kg,
- 1 korzeń pietruszki, marchewki,
- 2 duże pomidory lub sło-
iczek gęstego koncentratu,
- 1 ząbek czosnku,
- 3 duże ziemniaki,
- przyprawa do wieprzowiny.

Przygotowanie:
Fasolkę namoczyć na noc. Następ-

nie gotować (jeśli fasola jest drobna, to 

1,5 godziny) z pietruszką, marchewką, 
liściem laurowym, zielem angielskim 
i dużą ilością majeranku. Mięso pokroić 
w kostkę i wymieszać z przyprawą do 
wieprzowiny i solą. Dodać pokrojoną 
w kostkę cebulę i obsmażyć na oleju. 
Przełożyć do fasolki i nadal gotować. 
Jeżeli mamy kiełbaski lub wędzony 
boczek podsmażyć i dodać na końcu 
gotowania fasoli. Dodać obrane i po-
krojone ziemniaki i gotować jeszcze 
20 min. Pod koniec gotowania dodać 
pokrojone pomidory bez skórki, 2 ząb-
ki czosnku przeciskanego przez praskę. 
Po ugotowaniu dodać śmietanki 18%. 
Jedzmy fasolę bo jest wyjątkowo bo-
gatym źródłem potasu, białka, wapnia, 
żelaza i jesienią ta potrawa jest bardzo 
rozgrzewająca.

Dynia z ryżem  
i mięsem mielonym  
Porcja na 4 osoby.

Składniki:
- 0,5 kg pokrojonej w kostkę dyni 
(waga po obraniu i usunięciu pestek),
- 0,5 kg drobiowego mięsa mielonego,
- 2 cebule,
- 3 ząbki czosnku, 
- puszka  krojonych pomidorów,
- 1 łyżeczka kurkumy,
- 1 łyżeczka słodkiej i ostrej papryki,
- 1/2 łyżeczki kminu rzym-
skiego (kuminu),
- 250 g suchego ryżu.

Przygotowanie:
Dynię kroimy w dużą kostkę. Na 

głębokiej patelni lub garnku o szero-
kim dnie, rozgrzewamy 2-3 łyżki oleju 
i dodajemy pokrojoną w talarki cebulę 
. Gdy się zeszkli dodajemy przeciśnięty 
przez praskę czosnek. Następnie doda-
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jemy mięso mielone. Wszystkie przy-
prawy łączymy ze sobą i dodajemy do 
mięsa (łącznie z solą oraz pieprzem), 
mieszamy. Gdy mięso się przesmaży do-
dajemy suchy ryż. Smażymy wszystko 
przez około 2 min., po czym podlewamy 
całość bulionem warzywnym ok 1,5 li-
tra, przykrywamy pokrywką. Po 20 min. 

dodajemy też pokrojoną w kostkę dynię 
oraz pomidory z puszki. Patelnię nadal 
przykrywamy i dusimy aż do miękko-
ści (w razie potrzeby podlewamy całość 
jeszcze 1-2 szklankami wody). Danie jest 
gotowe po 35 min.

Ostatnio robiłam to danie w garnku 
żaroodpornym w piekarniku, ale wy-

smarowałam garnek masłem i włożyłam 
wszystkie składniki. Udało się… więc 
polecam jako danie jednogarnkowe 
kiedy brak czasu.

Smacznego życzy:  
Barbara „Barbalena” Plewińska  

Sołtys Dąbrówki 
Fot. Arch. B. Plewińskiej

W życiu tyle grzybów nie nazbiera-
łem, co w tym roku. Końcówka wrze-
śnia i początek października to był istny 
szał na zbieranie królów runa leśnego. 
Szczególnie, że nic nie zapowiadało tak 
udanego sezonu. Susza w lipcu i sierpniu 
była taka, że nawet kukurydza (pocho-

dząca z ciepłego klimatu) nie chciała 
na polach rosnąć. Wyrastała skarło-
waciała, rośliny czasem zasychały albo 
zawiązywały małe kolby. Wystarczyło 
jednak kilka dni z opadami na począt-
ku września, a leśna ściółka wchłonęła 
odpowiednią ilość wilgoci i grzyby się 
pojawiły. Sprzyjała także temperatura: 
nie za ciepło i nie za zimno. Zrobił się też 
w lasach spory ruch. W minionych latach 
rzadko spotykałem pojedyncze osoby 
z koszykiem. W ostatnich tygodniach 
grzybowych współzbieraczy spotykałem 
często i w dużej liczbie. Zawsze w takiej 
sytuacji mam mały dylemat. Otóż nigdy 

Grzyby i gady nie wiem, czy wypada patrzeć komuś 
do koszyka i sprawdzać ile nazbierał 
grzybów. Ciekawi mnie to chyba jak 
każdego, by zobaczyć, jak idzie zbieranie 
jesiennych darów lasu innym ludziom. 
Z drugiej strony, szczególnie jak zbiór był 
dla kogoś udany to takie miejsce staje się 
tajną miejscówką i lepiej nikomu o nim 
nie opowiadać, a tym bardziej nie po-
kazywać swojego urobku. Ostatecznie 

jednak ciekawość, a pewnie i cicha chęć 
rywalizacji biorą górę i kątem oka staram 
się porównać zbiory.

Od kilku lat wraz z małżonką w takie 
tajne miejscówki udajemy się regular-
nie. Najpierw kilka razy wstępnie, na 
rekonesans. Potem już na prawdziwe 
zbiory. Mimo prób wyjazdów w różne 
grzybowe rejony, stwierdziliśmy, że jak 
jest rok grzybowy to nigdzie daleko nie 
trzeba jechać. W Gminie Dopiewo mamy 
kilka połaci leśnych i grzybów jest wy-
starczająco.

Jako miłośnika przyrody cieszy mnie 
bardzo, że mimo dużego natężenia ruchu 

w lesie, nie zauważyłem zwiększonej ilości 
śmieci. To cieszy pewnie nie tylko mnie, 
ale przede wszystkim zwierzęta, które 
nieraz mają potem różnej maści problemy 
i trudności z takimi pozostałościami po 
ludzkiej „wizycie”. W minionych latach 
praktycznie co wyjazd, wraz z koszem 
grzybów przywoziliśmy ze sobą worek 
ze znalezionymi w lesie śmieciami.

A propos odpadów przydarzyła mi 

się taka oto przygoda. Pojechaliśmy 
na grzyby w okolice Lisówek. I jak to 
zazwyczaj bywa, choć poruszaliśmy 
się w jednym rejonie, każde z nas po-
szło tropem innej grzybni. W pewnym 
momencie błogą, poranna, leśną ciszę 
przerywa mi metaliczny dźwięk dzwonka 
w moim telefonie. Odbieram i w słuchaw-
ce słyszę: „Tu żona. Znalazłam węża pod 
drzewem.” W zeszłym roku w środku 
lasu znalazłem kosiarkę do trawy, więc 
od razu odpowiedziałem: „Tu mąż. Czy 
to wąż ogrodowy?”

Okazało się, że tym razem trafił się 
nam prawdziwy zasssskroniec. Chłod-
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ny poranek sprawił, że nie był 
specjalnie ruchliwy i dzięki temu 
udało mi się zrobić mu kilka zdjęć. 
Jak tylko pojawiło się słońce, wąż 
doznał przyspieszenia i odpełzł 
w swoim kierunku.

Zaskroniec nie jest jadowity. 
Jest zwierzęciem zmiennocieplnym, czyli 
zimą obniżają swoją temperaturę ciała 
i spowalnia procesy wewnętrzne i zapada 
w hibernację. Wiosną, wraz ze wzrostem 
temperatury otoczenia, wybudza się. Na 
lądzie jest bardzo szybki i zwinny, a w wo-
dzie świetnie pływa i nurkuje. Żywi się 
żabami, małymi rybkami, dżdżownicami, 
czy drobnymi gryzoniami. Zimuje od 
jesieni do wiosny w zagłębieniach pod 
korzeniami czy stertach liści, kompo-
stu. Co ciekawe, zagrożony zaskroniec 
ucieka i kryje się w wodzie lub w gęstych 
zaroślach. Chcąc przestraszyć przeciw-
nika głośno syczy i unosi przednią cześć 
ciała. Doprowadzony do ostateczności, 
gdy wcześniejsze zabiegi nie pomogły, 
wyrzuca cuchnącą wydzielinę albo prze-

wraca się na grzbiet 
i udaje martwego.

Całe szczęście, 
że tego dnia miałem 
ze sobą aparat. Za-
zwyczaj udając się 
na grzyby sprzęt 
fotograficzny zosta-
wiam w domu, by 
mnie nie rozpraszał 
i nie dekoncentro-
wał w zbiorach. Tym razem jednak głów-
nym tematem wyjścia było zrobienie zdjęć 
grzybom, a że pojawił się zaskroniec to 
urozmaicił moje portfolio. Nie miałem 
do tej pory okazji by zrobić zdjęcia temu 
gadowi. Zawsze, gdy tylko udało mi się 
dostrzec zaskrońca, on już dawno uciekał 
i nie było szans za zrobienie ładnego zdję-

cia. Często też spotykaliśmy 
je w postaci mało fotogeniczne-
go naleśnika, ofiary spotkania 
z kołami samochodu. Niestety, 
samochody nie są przyjazne 
zwierzętom.

Tekst i zdjęcia: Michał 

Bartkowiak  
Michał Bartkowiak od grudnia 2015 

r. publikuje zdjęcia przyrodnicze 
na Facebooku – na profilu „Dzika 

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

Odloty i przyloty

Zanim ustawiły lotki
i wzniosły skrzydła,
żeby stać się wytrychem
do podniebnych korytarzy,
odśpiewały
pożegnalne psalmy.

Odlatują i wracają
na podobieństwo
człowieka,
który
chwyta klamkę,
raz z jednej,
raz z drugiej strony.

5 X 2022

Grad orzech-obicia
Uspokoiło się.

Wiatr przysiadł
na chropowatych
ramionach drzewa
i ani mru-mru.

Między wierszami

Rozwścieczone sójki
wdały się w bój ze sroką,
drąc się w niebogłosy.

Wojenka wewnątrz 
rozłożystej korony
wywołała gradobicie.

Orzechów spadło tyle,
że nie ma gdzie
stopy postawić.

Lenia 
wysyłam na urlop.

Zakasuję rękawy
i zaczynam 
ćwiczyć skłony.

7 X 2022

Kiedy pada i wieje

Mrok
wynurza się
z każdego zakątka
cichej uliczki.

Latarnie zapłakane
łzami deszczu,
ledwie zipią
od pocałunków
nachalnych podmuchów.

Domy 
przymykają powieki,
gasząc iskierki okien.

Zmęczona 
ulica usypia.

Tylko koty
w ciemności rozpalają
latarki oczu.

30 IX 2022
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Jesienne pieśni
Niesforny wiatr 
jesienną pieśń 
zaśpiewał,
całując drzewa
w sukienkach 
z kropli deszczu.

Tu i ówdzie
słychać stukanie.

Medyk 
w barwnym kitlu
zaopiekował się
konarami.

Zagląda pod korę,
usuwając, co trzeba,
zanim mróz
pokaże swoją moc.

Sójka podrzuciła piórko
w niebiańskich barwach.

Wiem, co z nim zrobić.

30 IX 2022

Kreto-strady
Bez łopat, koparek
i maszyn wiertniczych
drążą podziemne tunele.

Trawnik zmienił się
w kolejny 
plac budowy.

Tu kopiec piasku,
tam ziemi górka,
jakby wywrotka zrzuciła.

Widok, jak gdyby trwało
wydrążanie
kolejnej nitki metra.

Tylko podjadkom
i innym
podziemnym stworkom,
nie w nos,
że za moment
staną się strawą.

1 X 2022

Ostatnie tango
Jesienna pani
z pędzlem promieni
aleją się buków przechadza.

Rzuca barwami
w prawo i lewo
nie szczędząc
purpur ni złota.

Srebrem opłata
babiego lata,
barwne cekiny przypina,
by wiatr nie poniósł,
nim się wybarwią,
znaczy, 
że zbliża się zima.

Zanim upadną 
horyzontalnie,
pospołu z wiatrem
odtańczą,
ostatnie tango.

29 IX 2022

Jesienni
Jesienni ludzie,
w jesiennych paltach,
łapią jesienne promienie.

Czas wplótł we włosy 
nitki pajęcze,
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 trwa do końca życia.

Wiele jesieni
mają za sobą,
tych co przed nimi nie liczą.

W serca
przelotnie wpada zaduma,
które z nich wcześniej odejdzie.

Czy ból ten przetrwać
w solo się uda,
czy z żalu nie pęknie serce?

23 X 2013

Paciorki jarzębin
Umęczone trawy
usypiają na boku,
tuląc pod kołdrą
grzybnię i wszystko,
co przed zimą
zaczyna ziewać.

Przydrożne kapliczki
modlą się do wiatru,

który wdmuchnął im
paciorki jarzębin.

Kiedy nawloką je
na nitki mijających dób,
modły słać będą
do słońca i do księżyca.

25 IX 2022

Szaro, buro i ponuro
Mokre popołudnie
bez nadwornego światła,
swoje gierki
wyczynia za progiem.

Mucha przemierza
rozlaną szybę
i próbuje zrozumieć,
co stało się z widokiem,
z którego 
wpadła tylko na chwilę.

29 IX 2022

Wykopki w czasach 
słusznie minionych

Obrodziły
mimo pragnienia,
jakie zafundowało lato.

Kopce rosną
niczym 
piramidy w Gizie.

Pod opadającym
trenem,
mętnej zawiesiny mgieł,
tańczące kłęby dymu
i zapach palonych łęcin,
zapowiadają pępek.

Za gospodynią
snuje się zapach
dobrotliwości
z ostatniego uboju,
kamionkowy dzban
zsiadłego mleka
i psiej sierści,
merdającej ogonem.

Pieczone w ognisku 
dary ziemi,
muzyka stukającego się szkła,
kończą czas 
prostowania 
bolących pleców
i obolałych kolan.

25 IX 2022

Autorka wierszy: Aldona Latosik 
Kontakt z autorką: 

 aldona51@poczta.fm
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Koncertami w partnerskiej francu-
skiej Gminie Maen Roch, chór Gminy 
Dopiewo Bel Canto rozwijał na przeło-
mie września i października współpracę 
i przyjacielskie kontakty z chórem Coglais 
w Bretanii.

Artyści zagrali koncerty m.in. 
w Domu Pomocy Społecznej w miej-
scowości Saint Brice en Cogles, gdzie 
byli wyczekiwani przez tamtejszych 
podopiecznych. Wystąpili też w kościele 
parafialnym St-Pierre na skalistej wyspie 

Chór Bel Canto śpiewał w Bretanii

pływowej w zatoce Mont-Saint-Michel, 
na kanale La Manche.

Kulminacyjnym punktem wizyty 
w Maen Roch była niedziela, kiedy 
podczas porannej Mszy Św.,  chór za-
pewnił oprawę muzyczną. Po południu, 
w tym samym kościele, odbył się koncert 
trzech zaprzyjaźnionych chórów: Chó-
ru Bel Canto (Dopiewo, Wielkopolska, 
Polska), Chóru Coglais (Maen Roch, Bre-
tania, Francja), Chóru Konserwatorium 
Mayenne (Kraj Loary, Francja). Kościół 

wypełnił się po brzegi melomanami 
z okolicznych miejscowości, a wspól-
ne koncertowanie trwało prawie trzy 
godziny. Każdy z chórów zaprezentował 
własny repertuar, a w podsumowaniu 
chóry zaśpiewały razem utwory, które 
ćwiczyły wcześniej podczas  czterech 
dni warsztatów - m.in.: „Les Champs-
-Elysees”, „Se Canto”, „Hej sokoły” czy 
„Szła dzieweczka do Laseczka”.

Dzięki tej współpracy, w obu gmi-
nach odbywa się aktywizacja seniorów 
(chórzystów), którzy nawiązują kontak-
ty, uczą się wspólnie języków obcych 
i pielęgnują więzi polsko-francuskie.

Chór „Bel Canto” jest stowarzysze-
niem. Powstał w 2004 r. Zrzesza 30 śpie-
waków. W ciągu 18 lat przez jego szeregi 
przewinęło się ok. 60 osób. Dopiewianie 
mają na koncie występy w kraju i za 
granicą. Uświetniają liczne wydarzenia, 
prezentując utwory rozrywkowe, ludowe, 
kościelne i patriotyczne.

Wyjazd był współfinansowany ze 
środków publicznych gminy Dopiewo.

Tekst i fot. Michał Juskowiak

Tradycyjnie na początku grudnia 
w Dopiewie odbywa się „Wielkie Ubie-
ranie Choinki”, połączone z Jarmarkiem 
Świątecznym. Tak będzie i w tym roku. 
Zimowy festyn zaplanowany jest w nie-
dzielę 4 grudnia 2022 r.  Nie zabraknie 
atrakcji dla małych i dużych.  Co roku na 
plac gminny przyjedzie Święty Mikołaj ze 
swoimi reniferami,  a na scenie występują 
artyści, a pod sztucznym stokiem roi się 
od chętnych do zjazdów na saniach, które 
nie potrzebują śniegu. Gwiazdą wieczoru 
będzie w tym roku Gospel Joy. Program 

Wielkie Ubieranie Choinki
wydarzenia zostanie wkrótce ogłoszony 
przez organizatora, którym jest Gminna 
Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury 
w Dopiewie. Obecnie prowadzi ona na-
bór wystawców, gotowych uatrakcyjnić 
wydarzenie swoim stoiskiem. Szczegóły 
pleneru zostaną podane już wkrótce na 
stronach bibldop.pl oraz dopiewo.pl.  

AM 
Graf. GBPiCK w Dopiewie
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Sławek Uniatowski  
gwiazdą Koncertu Gwiazdkowego

Wójt Gminy Dopiewo - Paweł Prze-
pióra zaprasza Mieszkańców Gminy 
Dopiewo na „Koncert Gwiazdkowy”, 
który odbędzie się 17 grudnia 2022 r. 
w ramach akcji „Bądźmy GIT z PIT !” 
Gwiazdą wydarzenia będzie Sławek 
Uniatowski z zespołem. Wcześniej scenę 
i publiczność rozgrzeje christmasowymi 
evergreenami Roxama Tutaj z zespo-
łem Good Omen. Przed nią, podczas 
zajmowania miejsc przez uczestników 
w świąteczny, bożonarodzeniowy nastrój 
wprowadzi publiczność Orkiestra Dęta 
Gminy Dopiewo. 

Wydarzenie odbędzie się w Hali 
GOSiR w Dopiewie. Podwójne zapro-
szenia można wygrać w konkursie 
- nie będą sprzedawane każdego 
dnia od 7 listopada do 15 grudnia.  

Liczba miejsc ograniczona, więc nie 
warto zwlekać z udziałem.Szczegóły 
-  dopiewo.pl 

Zadanie konkursowe dla 
mieszkańców Gminy Dopiewo:
1. Przekonaj nas, dlaczego wła-
śnie Ciebie z osobą towarzyszącą 
mielibyśmy zaprosić na „Koncert 
Gwiazdkowy Gminy Dopiewo”?
2. Którą świąteczną piosenkę 
lubisz najbardziej? 
3. Dlaczego warto być GIT z PIT ?

Kiedy i jak odpowiedzieć 
na pytania?

Codziennie o dowolnej porze 
można wysyłać e-maile pod ad-

res: konkurs@dopiewo.pl . W tema-
cie e-maila należy wpisać: KONCERT 
GWIAZDKOWY - JESTEM GIT Z PIT!   
Konkurs przewiduje również zadania, 
na które będzie można  rozwiązać te-
lefonicznie.

Odbiór zaproszeń
Informację o  wygranej i możliwo-

ści odebrania zaproszeń przekażemy 
e-mailem. Po odbiór  trzeba będzie się 
zgłosić osobiście w umówionym terminie. 
Przed odbiorem nagrody trzeba podpi-
sać oświadczenie, dotyczące przetwa-
rzania danych osobowych w związku 
z konkursem. Zasady zawarte zostały 
w „Regulaminie” udostępnionym na 
stronie dopiewo.pl.

Organizatorzy wydarzenia: Gmi-
na Dopiewo (Urząd Gminy Dopiewo, 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Dopiewie, Zakład Usług Komunal-
nych Sp. z o.o. w Dopiewie i Gminna 
Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury 
w Dopiewie).

AM,, fot. Arch. Sławka  
Uniatowskiego i Roxany Tutaj

VIII edycja „Nocy Bibliotek” pod 
hasłem „To się musi powieść” odbyła 
się 1 października w Gminnej Bibliotece 
Publicznej i Centrum Kultury w Dopie-
wie. Ogólnopolska akcja przekonująca 
do czytania poprzez promocję lokalnych 
bibliotek jako najbliższych miejsc spotkań 
z kulturą i z różnorodnymi zasobami 
spotkała się z dużym zainteresowaniem 
mieszkańców naszej gminy. Noc Bibliotek 
to wielkie święto bibliotek i czytania – 
akcja w niekonwencjonalny sposób za-

Noc Bibliotek
chęcająca do korzysta-
nia z zasobów bibliotek 
jako najbardziej otwar-
tych i dostępnych insty-
tucji kultury z ofertą dla 
osób w każdym wieku, 
miejsc wspólnych, łą-
czących ludzi, lokalnych 
centrów żywej kultury 
i edukacji.

Tekst i fot. Łukasz 
Mańczak GBPiCK

Weź udział w konkursie i wygraj podwójną wejściówkę

Sławek Uniatowski  wystąpi  
w Dopiewie 17 grudnia

Roxana Tutaj z zespołem Good Omen przedstawi  
w Dopiewie recital "Christmas Songs"
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Seniorzy z Powiatu Poznańskiego nie-
jednokrotnie udowadniali, że sportowa 
rywalizacja nie jest im obca. Nie powin-
no zatem nikogo dziwić, że w trzeciej 
edycji Olimpiady Seniorów w Luboniu 
wzięło udział blisko 200 zawodniczek 
i zawodników. Każdy z uczestników im-

III Powiatowa Olimpiada Seniorów

prezy mógł wystartować w trzech kon-
kurencjach. Zostały one przygotowane 
tak, aby każdy znalazł coś dla siebie. 
Drużyna z Klubu Seniora Promyk tak-
że aktywnie uczestniczyła w zawodach. 
Reprezentanci naszej Gminy - Bolesław 
Walczak i Józef Olejniczak zdobyli złoto, 

srebro i brąz w konkurencjach : „świ-
gnięcie w dychę” oraz „rzut do kosza”. 
Serdeczne gratulacje!

Tekst I fot. Łukasz Mańczak,  
GBPiCK
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Prawdziwej uczty intelektualnej 
doświadczyli uczestnicy spotkania 
z profesorem Michaelem Abdalla, któ-
ry kolejny raz przyjął nasze zaproszenie 
i 18 października był Gościem Biblioteki 
w Dopiewie. Spotkanie było także oka-
zją do otwarcia wystawy „Ziemia ludzi 
mówiących po aramejsku”, którą można 
zwiedzać w dopiewskiej bibliotece. 

Profesor Abdalla, z pochodzenia 
Syryjczyk, mieszkający od wielu lat 
w Polsce, w naszej gminie, wygłosił także 
niesamowicie ciekawy wykład nawiązu-
jący do tematyki prezentowanych prac. 

Udział był całkowicie bezpłatny. Za-
praszamy mieszkańców Gminy Dopiewo 
na kolejne wydarzenia z cyklu „Spotkania 
z ciekawymi ludźmi”, które cyklicznie 
odbywają się w bibliotece w Dopiewie.

Jan Sawiński 
Fot. Tomasz Kruczek

Bliżej Syrii

Koncert Stefano Terrazzino z okazji 
Międzynarodowego Dnia Osób Starszych 
odbył się w sali widowiskowej w Kona-
rzewie. Życzenia przybyłym seniorom 
złożyli: Wójt Gminy Dopiewo - Paweł 
Przepióra oraz dyrektor GBPiCK - Elż-
bieta Nowicka. Włoski tancerz, aktor 
i wokalista za sprawą największych 
włoskich przebojów, porwał publiczność 

Stefano Terrazzino w Konarzewie

w podróż na gorące południe Europy. 
Stefano od 2005 r. mieszka i pracuje 

w Polsce. W wieku 15 lat rozpoczął karierę 
taneczną. Reprezentując najwyższą klasę 
S w tańcach latynoamerykańskich, się-
gną po zawodowstwo taneczne. Tańczył 
m. in. Z Ewą Szabatin, Alessią Surova 
i Pauliną Biernat. Laureat wielu presti-
żowych i międzynarodowych konkursów 

tanecznych, m. in. 
zwycięzca Show-
dance European 
w 2011 r.  w parze 
z Pauliną Bier-
nat. Posiada tytuł 
Professional Latin 
American. W pol-
skim programie 
rozrywkowym Ta-
niec z Gwiazdami 
kilkakrotnie stawał 
na podium, w tym 
dwukrotnie na miej-

scu pierwszym z Kingą Rusin i Agatą 
Kuleszą. Również dwie wygrane, z Anetą 
Zając i Agnieszką Sienkiewicz przyniósł 
mu program na antenie telewizji Pol-
sat „Dancing with the Stars - Taniec 
z gwiazdami”. W polskiej edycji tego 
programu wziął udział aż dziewięć razy, 
a w niemieckiej trzy razy. Stefano pasjo-
nuje się muzyką. Talentem wokalnym 
i aktorskim zachwycił jury i publiczność 
programu Twoja twarz brzmi znajomo, 
zdobywając pierwsze miejsce w III edy-
cji. Chcąc dzielić się radością płynącą 
z muzyki i zbliżyć polską publiczność 
do kultury włoskiej zaprosił do Polski 
swoich kolegów z Sycylii, z którymi zaczął 
koncertować. Artyści w szybkim tempie 
kradną serca publiczności, szczególnie 
płci pięknej. 

Tekst i fot. Łukasz Mańczak  
GBPiCK w Dopiewie 
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Już po raz 20 rywalizowały w Do-
piewie drużyny boccia, reprezentujące 
Warsztaty Terapii Zdjęciowej, Domy Po-
mocy Społecznej i Środowiskowe Domy 
Samopomocy. Powiatowy Turniej Boccia 
odbył się 22 października w hali GOSiR. 
W tym roku udział wzięło 22 zespoły  - 
z Pobiedzisk, Puszczykowa, Swarzędza, 
Drzązgowa, Stęszewa, Lisówek, Konarze-
wa i Poznania.Organizatorem wydarze-

Jubileuszowe Boccia
nia jest Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Promyk”, które 
prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej 
w Konarzewie i Otuszu, zorganizowało 
wydarzenie.

W generalnej klasyfikacji zwyciężyła 
drużyna WTZ ze Swarzędza, a kolejne 
miejsce zajęły drużyny WTZ z Pobie-
dzisk i ŚDS z Puszczykowa. Uczestni-
cy oraz zwycięzcy otrzymali puchary 

i dyplomy, któ-
re wręczyli im 
Bogdan Maćko-
wiak – Prezes  
Stowarzysze-
nia Na Rzecz 
Osób Niepeł-
nosprawnych 
„Promyk” i To-
masz Woźnica 
- Zastępca Dy-
rektora PCPR 
w Poznaniu. 
Oprawę mu-
zyczną spotka-
nia sportowego, 
zagwarantowa-

ła Orkiestra Dęta Gminy Dopiewo.
Bogdan Maćkowiak, Prezes Sto-

warzyszenia „Promyk”, organizato-
ra rozgrywek

To już dwudzieste spotkanie 
sympatyków Boccia. Jakie były po-
czątki tego turnieju?

- Zaczynaliśmy w Dopiewie w 2002 
r. od spotkania 3 zespołów. Dzisiaj  jest 
z nami 11 stowarzyszeń, tworzących 
ponad 20 drużyn. Chętnych do udziału 
jest jeszcze więcej. Nie możemy jednak 
zaprosić ich wszystkich, bo musielibyśmy 
wydłużyć turniej do 2 dni, a to organi-
zacyjnie byłoby nie do udźwignięcia. 

Dlaczego boccia?
– Boccia to dyscyplina paraolimpij-

ska, którą upodobali sobie podopieczni 
naszego WTZ-u, a potem innych takich 
ośrodków. Wywodzi się ona od włoskiej 
gry w bule. Byliśmy pionierami tej gry 
w regionie. Pierwsze piłki sprowadzi-
liśmy ze Szwecji. I tak, rok po roku, 
w Powiecie Poznańskim powstało coraz 
więcej drużyn.

W jaki sposób należy przygo-
tować się do turnieju?

W pierwszy jesienny dzień przy 
przedszkolu w Zakrzewie sołtys Ma-
rian Czekalski i zastępca Wójta Gminy 
Dopiewo Paweł Jazy symbolicznie otwo-
rzyli plac zabaw „Za bramką”, a dyrektor 
Stanisław Mytko jako pierwszy „prze-
testował” zjeżdżalnię.

Jednocześnie obchodzono Dzień 
Ziemniaka. Przedszkolaki przygotowały 
rzeźby z ziemniaków i wzięły udział w za-
bawie polegającej na jak najszybszym 
zebraniu ziemniaków do kosza. 

Rozstawione dmuchańce, jak zwykle 
wywołały uśmiechy na twarzy najmłod-
szych uczestników pikniku. W powietrzu 

Dzień ziemniaka

unosiły się zapachy smakołyków  przy-
gotowanych przez rodziców - głównym 
bohaterem była oczywiście pyra.

Nowy plac zabaw składa się: z zesta-
wów zabawowych „szafirek” i „meduza”. 
Wartość inwestycji to 100 tys. zł. Wyko-
nawcą placu była firma: Grupa Hydro 
Sp. z o.o., sp. k. z Mosiny.

Tekst i fot. Michał Juskowiak
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- Uczestnicy turnieju przed turnie-
jem solidnie trenują. Przygotowują się 
technicznie, chcą być najlepsi. Choć to 
zabawa, w której nie tylko o wyni-
ki chodzi. W naszych rozgrywkach 
mogą uczestniczyć osoby szczególnie 
doświadczone przez los. Mają one spe-

cjalne rynny, które są 
ustawione pod odpo-
wiednim kątem, tak 
aby ich piłka była jak 
najbliżej tej białej.

Co chciałby Pan 
przekazać uczest-
nikom?

– Chciałbym 
wszystkim obecnym 
na turnieju serdecz-
nie podziękować. 
Opiekunom i dru-
żynom za przybycie 
i zaangażowanie 
w sportowe zmaga-
nia. Uczestnikom za 

emocje. Kibicom za doping. Wójtowi 
Gminy Dopiewo dr Pawłowi Przepiórze 
za słowa wsparcia przed rozgrywkami, 
Tomaszowi Woźnicy - Zastępcy Dyrek-
tora PCPR w Poznaniu za wręczenie 
pucharów, redaktorom gazety Filan-

trop za zaangażowanie w problemy 
tej społeczności. Każdy kto podejmuje 
wyzwanie sportowe jest zwycięzcą.

Tekst i fot. Beata Spychała

Wkrótce ruszy nabór wniosków 
o stypendia sportowe dla młodych 
mieszkańców Gminy Dopiewo. Będą one 
wypłacane przez 10 miesięcy 2023 roku 
w wysokości od 200 do 400 zł - w zależ-
ności od „jakości” sukcesów zawodników 
osiągniętych w br. 

Nagrody, które przyznaje Kapituła 
Stypendium Sportowego Gminy Dopiewo, 
wręczane są od 2014 r. - rekordową ich 
liczbę (aż 22!) młodzi sportowcy otrzy-
mali w 2020 r. Stało się tak z powodu 
zdobycia wicemistrzostwa Polski Ju-
niorek Młodszych przez drużynę UKS 
Pantery Dopiewo, z której aż 10 zawod-
niczek otrzymało stypendium. 

Lokalni stypendyści to wielokrot-
ni reprezentanci kadr wojewódzkich, 
a nawet kadry Polski w swoich dys-
cyplinach. Do tej pory najczęściej na-
gradzani byli zawodnicy ze sportów 
drużynowych (koszykówka, p. ręczna,  
p. nożna), wśród dyscyplin indywidual-
nych wyróżniani byli głównie ci upra-
wiający różne sporty walki. 

Co zrobić aby otrzymać stypen-
dium w 2023 roku? 

Kandydaci muszą być zameldowany-
mi mieszkańcami Gminy Dopiewo i nie 
mogą mieć ukończone 21 lat. Muszą także: 
• uprawiać dyscyplinę olimpijską, 
• być w kategorii wiekowej juniora 

młodszego, juniora lub młodzieżow-

Dopiewo już po raz dziesiąty nagrodzi  
młodych sportowców!

ca (obowiązuje różny wiek w za-
leżności od dyscypliny - szczegóły 
można sprawdzić na stronie www.
sport-mlodziezowy.pl w zakładce 
System Sportu Młodzieżowego),

Spełnić minimum jedno z po-
niższych kryteriów w 2022 roku: 
-  brać udział w szkoleniu kadry woje-

wódzkiej lub szkoleniu centralnym 
kadry narodowej, 

-  być w 2022 roku uczestnikiem Mło-
dzieżowych Igrzysk Olimpijskich, 
Mistrzostw Świata lub Europy w ka-

tegoriach młodzieżowych (junior 
młodszy, junior, młodzieżowiec),

-  zdobyć medal w Ogólnopolskiej Olim-
piadzie Młodzieży, Mistrzostwach 
Polski Juniorów Młodszych, Mistrzo-
stwach Polski Juniorów, Młodzieżo-
wych Mistrzostwach Polski,

-  w przypadku uprawiania gier ze-
społowych - wziąć udział w turnieju 
finałowym Mistrzostw Polski. 
Szczegółowe zasady przyznawania 

stypendium sportowego Gminy Dopiewo 
określa Uchwała nr LVII/395/13 Rady 
Gminy Dopiewo z dnia 25 listopada 2013 
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roku z późniejszymi zmianami. Wnio-
sek o przyznanie stypendium może 
złożyć klub sportowy, okręgowy lub 
narodowy związek sportowy danej 
dyscypliny, szkoła w której zawod-
nik pobiera naukę, radny gminy. 
Formularze będą dostępne wkrót-
ce na stronach: www.dopiewo.pl  
i www.gosir.dopiewo.pl oraz w biu-
rze GOSiR w Dopiewie. 

Wnioski o stypendium na rok 2023 
za wysokie wyniki sportowe osiągnię-
te w roku 2022 można będzie składać 
w terminie od 2 do 31 stycznia 2023 

r. w biurze podawczym Urzędu Gmi-
ny Dopiewo, ul. Leśna 1c w godzinach 
pracy urzędu. Kapituła Stypendium 
Sportowego Gminy Dopiewo przyzna 
stypendia w lutym 2023 r. Więcej in-
formacji można uzyskać pod nr telefonu 
61/8148262 lub pisząc e-mail na adres: 
gosir@dopiewo.pl. 

Mariusz Frąckowiak, 
 GOSiR w Dopiewie 

Fot. Arch. GOSiR  
(ubiegłoroczni stypendyści)

Oliwia Malchrowicz to kolejna 
tegoroczna sportowa stypendyst-
ka Gminy Dopiewo reprezentująca 
koszykówkę. Uprawia ją w MUKS 
Poznań, w nowym roku szkolnym 
uczyć się będzie w IV klasie LO Mi-
strzostwa Sportowego w Poznaniu, 
a mieszka w Palędziu.

Jej największym osiągnięciem w ko-
szykówce jest Mistrzostwo Polski U17 
kobiet w 2021 r. wywalczone w Łodzi 
oraz 3 miejsce na Mistrzostwach Pol-
ski 3x3 U23 kobiet w 2022 roku. W br. 
zajęła też 7 miejsce na Mistrzostwach 
Polski U19 kobiet. Na swoim koncie ma 
również Mistrzostwo Wielkopolski 2021 
i 5 lokatę w finałach mistrzostw kraju 
w rozgrywkach 3x3, dzięki czemu nale-
żała do szerokiej kadry Polski U17 w tej 
dyscyplinie. Od września ub.r. grała też 
w zespole seniorskim MUKS Poznań 
w rozgrywkach I ligi PZKosz.

Z kolei największym sukcesem 
pozasportowym osiemnastolatki jest 
uzyskanie trzeci rok z rzędu najwyż-
szej średniej w nauce. Za bardzo dobre 
wyniki w szkole i sporcie przez 2 lata 
otrzymywała stypendium Prezesa Rady 
Ministrów. Często trenując ma niestety 
mało czasu na inne pasje, którymi są 
słuchanie muzyki i spotkania ze znajo-
mymi. Dodatkowo Oliwia chętnie wspie-
ra młodszych braci: 15-letniego Filipa 

Super uczennica i koszykarka z Palędzia

(obecnie piłkarz CLJ U17 Warty Poznań) 
i 12-letniego Alexa (bramkarz Korony 
Zakrzewo). Wspólnie wdrażają w życie 
aktywną regenerację oraz wymieniają się 
doświadczeniami sportowymi i nie tylko. 
3000 zł stypendium od Gminy Dopiewo 
mieszkanka Palędzia przeznacza na róż-
nego rodzaju potrzeby. Czasem jest to 
sprzęt sportowy, wizyta u fizjoterapeuty, 
karnet na siłownię, a czasem drobne 
zachcianki, jak np. kolczyki czy nowa 
bluza. Dzięki odłożonej części tej kwoty 
udało jej się również pojechać z przy-

jaciółmi na wspólny wakacyjny wyjazd 
na Mazury. 

Najbliższe plany Oliwii Malchrowicz 
to zdać egzamin na prawo jazdy oraz 
dobrze przygotować się do matury, aby 
po jej zdaniu dostać się na wybrane stu-
dia, czego oczywiście mieszkance gminy 
Dopiewo serdecznie życzymy!

Mariusz Frąckowiak  
(GOSiR w Dopiewie) 

Foto: Arch. O. Malchrowicz

Jedną z aż czterech młodych osób 
uprawiających koszykówkę wśród łącznie 
16 tegorocznych stypendystów spor-
towych Gminy Dopiewo, jest 17-letni 
mieszkaniec Skórzewa Igor Mastalerz.

Przyszłoroczny maturzysta uczy się 
w poznańskim I Liceum Ogólnokształcą-
cym, a w rozgrywkach III Ligi PZKosz. 
i krajowych rozgrywkach U17 reprezen-

Koszykarz ze Skórzewa z ciekawymi pasjami
tuje barwy ENEA Basket Junior Poznań. 
Jego największy dotychczasowy sukces 
to zdobycie z klubową drużyną juniorów 
w ubiegłym roku w wieku 16 lat brązo-
wego medalu w finale Mistrzostw Polski 
U17 (w Sierakowie był rok młodszy od 
większości rywali!). W 2021 r. wywal-
czył też Mistrzostwo Wielkopolski U15 
w rozgrywkach wojewódzkich. Wcześniej 

był Mistrzem Wielkopolski w kategorii 
U14 i wygrał z drużyną Turniej PYHH 
U15 – nieformalne Mistrzostwa Polski. 

Od kilku lat potrafi on pogodzić bar-
dzo intensywne treningi (7 razy w ty-
godniu!) z nauką na wysokim poziomie 
w popularnym „Marcinku” – np. w roku 
szkolnym 2020/21 uzyskał średnią ocen 
4,4. Większość z 3 tysięcy złotych przy-
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znanego stypendium (po 300 zł przez 10 
miesięcy) I. Mastalerz zamierza prze-
znaczyć na zakup sprzętu sportowego, 
a zwłaszcza butów do koszykówki, które 
przy jego intensywności gry zużywają się 
w tempie ekspresowym… Zapytany przez 
nas o swoje największe marzenie Igor 
odpowiedział, żew przyszłości chciałby 
mieć szansę częstego podróżowania. Jego 
pasją oprócz koszykówki jest uprawianie 
takich trudnych dyscyplin sportowych jak 
kitesurfing latem i snowboarding zimą.

W bieżącym roku Igor Mastalerz 
z drużyną Enea Basket Junior Poznań 

zdobył Mistrzostwo Wielkopolski U17 
i zajął 4 miejsce w Mistrzostwach Polski 
do lat 17 rozegranych w maju w Zielonej 
Górze. Teraz trzymamy kciuki za dalsze 
sukcesy sportowe młodego koszykarza 
ze Skórzewa, które być może pozwolą mu 
otrzymać stypendium Gminy Dopiewo 
także za osiągnięcia w 2022 roku.

Opracował: Mariusz Frąckowiak 
GOSiR w Dopiewie, 

Fot. archiwum Igora Mastalerza

Zofia Wojtkowiak z Dopiewca 
jest jedną z dwóch zawodniczek 
Bukowsko-Dopiewskiego Klub Piłki 
Ręcznej, którym Kapituła Stypen-
dium Gminy Dopiewo przyznała 
kwotę 300 zł wypłacanych przez 
10 miesięcy 2022 r.

Tegoroczna absolwentka Zespołu 
Szkolno - Przedszkolnego im. Jana 
Brzechwy w Dopiewie od 5 lat trenuje 
piłkę ręczną i gra na pozycji środkowej 
rozgrywającej. Oto jak wniosek o przy-

znanie jej stypendium poparli prezes K. 
Wechman i trener P. Wolny z B-D KPR: 
„Zofia to uczennica klasy sportowej - 
zdolna, utalentowana, rzetelna, ambitna 
i pracowita. Dziewczyna z charakterem, 
zawzięciem sportowym, spokojna, opa-
nowana, lubiana wśród rówieśniczek. 
Na pewno jest przykładem dla wielu 
młodszych koleżanek, jak należy pod-
chodzić do trenowania i sportu. Pomimo 
tego, że była rok młodsza od większości 
zawodniczek, to jej talent został zauwa-
żony przez trenerów kadry wojewódzkiej 
z którą zdobyła wicemistrzostwo kraju na 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 
w lipcu 2021 r. w Wieluniu. Jesteśmy 
przekonani, że Zosia nadal będzie rozwi-
jała swój talent i niejednokrotnie pomoże 
zespołowi w odnoszeniu zwycięstw!”. 

Piłkarka ręczna z modą w tle
Z. Wojtkowiak, systematycznie 

powoływana do Wielkopolskiej Kadry 
Juniorek Młodszych, w dorobku ma tak-
że brązowy medal z tegorocznej OOM 
wywalczony  w Łomży, drugie miejsce 
w Pucharze Polski w sezonie 2021/22 
i wicemistrzostwo kraju w rozgryw-
kach na piasku z kadrą wojewódzką. 
Pieniądze, które otrzymuje w ramach 
stypendium, przeznacza w całości na 
sprzęt oraz rozwijanie swoich dwóch 
pasji – poza piłką ręczną jest to moda. 

W najbliższych planach ma zdobycie 
ze swoją bukowsko-dopiewską druży-

ną 1 miejsca w Wielkopolsce i wyjazd 
na Mistrzostwa Polski! Chciałaby też 
w przyszłości zdać maturę i dostać się na 
dobre studia związane z dietetyką. Trzy-
mamy kciuki za spełnienie wszystkich 
tych marzeń piłkarki ręcznej z Gminy 
Dopiewo!

Opracował: Mariusz Frąckowiak 
GOSiR w Dopiewie, 

fot. Archiwum rodziny Wojtkowiak 
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W niedzielę 25 września 2022 r. 
kompleks boisk Orlik 2012 w Skórzewie 
gościł piłkarzy-amatorów na Turnieju 
„Mistrzostwa Gminy Dopiewo”. Do zma-
gań przystąpiło 6 drużyny, które zagrały 
systemem „każdy z każdym”. 

Walka była zacięta do ostatnie-
go gwizdka - czy to o miejsce na po-
dium, czy też o dalsze lokaty. Mistrz 
Gminy Dopiewo dokonał rzadkiego 
wyczynu, bo wygrał wszystkie mecze,  
a został nim zespół EKOLOGI TEAM. 
Należy też podkreślić, że turniej prze-
biegał w duchu fair play. Oto jego kla-
syfikacja końcowa:
1. EKOLOGI TEAM 15 pkt.  15-2
2. PIRANIE 12 pkt.    9-3
3. SKÓRZEWSKIE KANARKI 7 pkt.    

4-7
4. GRAFITOWE ŚWIERSZCZE 5 

pkt.    7-10

Piłkarskie Mistrzostwa Gminy Dopiewo

5. DRUŻYNA ZAKRZEWO  4 pkt.    5-8
6. LOS AMARILLOS 0 pkt.    2-12

Organizatorami turnieju byli Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie 
przy wsparciu Gminy Dopiewo, którzy 

uczestnikom tej imprezy serdecznie 
dziękują za miło spędzony czas „na 
sportowo”.

Adam Kocik, GOSiR w Dopiewie 

9 października 2022 r. Gmin-
ny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Dopiewie, przy współudziale 
partnerów: Gmina Dopiewo i Pie-
karnia-Cukiernia RAWA Dopiewo, 
zorganizował „Turniej Orlików 
Dopiewo 2022”. 

Uczestniczyło w nim około 120 je-
denastoletnich zawodników reprezen-
tujących 10 klubów piłkarskich. Turniej 
rozgrywany był przy słonecznej aurze 
i podzielony był na dwie fazy - elimina-
cyjną w grupach (w dwóch lokalizacjach 
kompleksów boisk Orlik 2012 w Dopie-
wie i w Skórzewie) oraz fazę finałową 
związaną z walką o końcowe miejsca. 
W trwającym ok. 570 minut turnieju 

Grali w piłkę i jedli drożdżówki

rozegrano aż 38 meczów, zawodnicy 
skosztowali też najlepsze drożdżówki 
w gminie z wypieku Partnera impre-
zy - Piekarni-Cukierni RAWA Dopie-
wo. Wielokrotnie zebrani kibice mogli 
zobaczyć akcje piłkarskie rodem z lig 
zawodowych, owocujące w przepiękne 
gole. Na zakończenie każdy z zawodników 
otrzymał pamiątkowy medal, a najlepsze 
drużyny w turnieju puchary oraz nagrody 
rzeczowe. Oto jego klasyfikacja końcowa:
1. Akademia Mieszko Gniezno
2. Akademia Piłkarska Dąbcze
3. Suchary Suchy Las
4. GKS Tarnovia II Tarnowo Podgórne
5. UKS Jedynka Luboń
6. GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne

7. APR Szczepankowo
8. MKS Patria Buk
9. APR Tulce
10. Akademia Red Box Poznań
11. APR Dębiec
12. Suchary II Suchy Las - „DQ”

Trofea wręczył i turniej podsumo-
wał dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Dopiewie Marcin Napiera-
ła, który w ramach nagrody specjalnej 
zaprosił tryumfatora Turnieju Orlików 
Dopiewo 2022 do uczestnictwa w halo-
wym cyklu turniejów XXI Grand Prix 
2022/23.

Adam Kocik, GOSiR w Dopiewie
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Gminny Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Dopiewie i Gmina Do-
piewo już po raz 21 zapraszają na 
cykl Grand Prix o puchar Prezesa 
Wielkopolskiego Związku Piłki 
Nożnej, odbywający się pod ho-
norowym patronatem Starosty 
Poznańskiego oraz Wójta Gminy 
Dopiewo!

Do rywalizacji w tegorocznej edy-
cji zawodów organizatorzy zapraszają 
młodych adeptów piłki nożnej w kategorii: 
ORLIK - rocznik 2012 i młodsi (U11, U12) 
oraz ŻAK - rocznik 2014 i 2015 - z chwilą 
ukończenia 7 roku życia (U8, U9). Ce-
lem imprezy jest nie tylko rywalizacja 
i zmagania sportowe, ale również inte-
gracja młodzieży, trenerów i działaczy 
poprzez wspólnie spędzony czas podczas 
3 turniejów cyklu. 

W soboty 10.12.2022 r., 
14.01.2023 r. i 18.02.2023 r. grać 
będzie kategoria ORLIK, a w nie-

Początek zapisów do XXI Grand Prix w pił-
ce nożnej ORLIKÓW i ŻAKÓW!!!

dziele 11.12.2022 r., 15.01.2023 r. 
i 19.02.2022 r. halą sportową GO-
SiR w Dopiewie przy ul. Polna 1a 
zawładną ŻAKI – start wszystkich 
turniejów zawsze o godz. 9.00.

Koszt uczestnictwa drużyny 
w całym cyklu GP wynosi 900 zł brut-
to. W przypadku jednorazowej wpła-
ty (do 2.12.2022 r.) opłata za całość 
wyniesie 800 zł brutto, natomiast 
koszt udziału w 1 turnieju, to wpisowe  
w wysokości 300 zł brutto. W pierwszej 
kolejności zapisy będą jednak przyjmo-
wane od drużyn chcących wystąpić we 
wszystkich 3 turniejach cyklu.

W ramach wpisowego zawodnicy 
i trenerzy podczas każdego turnieju 
będą mieć zapewniony obiad oraz wodę 
mineralną. Pierwsze trzy drużyny z da-
nej kategorii w całym Cyklu Grand Prix 
otrzymają puchary ufundowane przez 
WZPN oraz medale. Dodatkowe puchary 

wręczą też patroni honorowi Grand Prix 
– Starosta Poznański (w kat. ORLIK) 
i Wójt Gminy Dopiewo (w kat. ŻAK). 
Będą też nagrody indywidualne oraz 
rzeczowe dla najlepszych 3 drużyn, po-
zostali uczestnicy finałowego turnieju 
otrzymają drobne upominki. 

Termin przyjmowania zgłoszeń 
mija 29 listopada 2022 r. (do godzi-
ny 16:00), zatem warto pospieszyć 
się z zapisami na adres: gosir@do-
piewo.pl, gdyż w każdej kategorii 
wystartować będzie mogło tylko 
max 12 drużyn.

Szczegóły XXI Grand Prix w piłce 
nożnej ORLIKÓW i ŻAKÓW wkrótce 
znaleźć będzie można w jego Regula-
minie na stronie www.gosir.dopiewo.pl.

Adam Kocik, GOSiR w Dopiewie

Na polanie obok leśniczówki w Palę-
dziu finał miały dwie imprezy firmowane 
przez gminne Koło PTTK „Pędziwiatry” 
Dopiewo. Na ognisko i kiełbaski zjecha-
li się tam w niedzielę 9 października, 
uczestnicy „Podchodów rowerowych” 
i 32. „Męczennicy Rowerowej”.

Podchody Rowerowe
To coroczny rajd rowerowy przezna-

czony dla dorosłych z małymi dziećmi. 
Wyznaczona trasa wiedzie przez las i jest 
pełna przygód - zwykle jest łatwa, nie za 
długa. Pokonuje się ją śledząc narysowane 
na ziemi strzałki i rozwiązując zadania 
ukryte między drzewami. W tym roku 
liczyła 5 km, a do wykonania było 9 zadań. 
Tym razem w zabawie wzięło udział po-
nad 70 osób podzielonych na 19 drużyn.  
„Podchody Rowerowe” organizowane 

Rowerowo po gminie
są od powstania Koła - zwykle na po-
czątku października. Za organizację od-
powiedzialne są Agnieszka Wilczyńska 
i Anna Pera.

Męczennica Rowerowa
To wyzwanie dla wprawnych cykli-

stów. Organizowana jest dość regularnie, 
najczęściej w drugą niedzielę miesiąca. 
Jej trasa zwykle jest długa, liczy kil-
kadziesiąt kilometrów i przyciąga ro-
werzystów nie bojących się wyzwań, 
złej pogody i wycisku. Zawsze startuje 
w parku w Skórzewie o godz. 10:00 i wie-
dzie trasami Wielkopolski. Tym razem 
w rajdzie wzięło udział 12 uczestników. 
Organizatorem Męczennic jest Ireneusz 
Rutkowski.

Tym razem obie imprezy zorga-
nizowano w tym samym terminie, ze 

wspólną metą, na której rozpalono 
ognisko, a uczestnicy otrzymali pro-
wiant i pamiątkowe znaczki. Pogoda 
i humory dopisywały. Słoneczne popo-
łudnie zachęcało do spędzenia czasu na 
świeżym powietrzu. Aż żal było opusz-
czać osłoniętą od wiatru polankę przy 
leśniczówce. Mogliśmy z niej korzystać 
dzięki uprzejmości Koła Łowieckiego 113 
„Wilk” z Zakrzewa. Dziękujemy!

Już dziś zapraszamy na nasz flago-
wy rajd pieszo - rowerowy „Pędziwiatr 
Wiosenny”, którego meta zawsze jest 
zlokalizowana na Owocowej Plaży w Zbo-
rowie. Odbędzie się on oczywiście na 
wiosnę 2023 r.

Informacji o wszystkich imprezach 
organizowanych przez nasze gminne Koło 
PTTK Pędziwiatry polecamy szukać na: 
https://www.facebook.com/KoloPTTK-
Dopiewo.

PTTK DRUŻYNA
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Szczypiornistki z Bukowsko Dopiew-
skiego Klubu Piłki Ręcznej rozpoczęły 
kolejny sezon! Seniorska drużyna piłki 
ręcznej, która powstała w 2020 r. z połą-
czenia dwóch klubów UKS Pantery Do-
piewo i UKS Bukowia Buk szkolących 
zawodniczki na etapie młodzieżowym, 
pnie się coraz wyżej w tabeli pierwszej 
ligi kobiet. Po udanym sezonie jako be-
niaminek, który Bukowsko Dopiewski 
KPR zakończył na 6 miejscu czas na nowe 
wyzwania. W ten sezon zawodniczki, jak 

i trenerzy, weszli zmotywowani i peł-
ni nadziei na kolejne sukcesy. Mocny 
okres przygotowawczy do sezonu oraz 
cele postawione na najbliższe miesiące 
już przynoszą efekty. Po pierwszych 4 
kolejkach zawodniczki BDKPR’u zajmują 
trzecie miejsce w tabeli, wygrywając trzy 
z czterech rozegranych meczów. 

Mecze zawsze dostarczają kibicom 

Aktualności BD KPR
wiele emocji. Pierwsze „domowe” spo-
tkanie zakończyło się porażką naszych 
zawodniczek 29-28, jednak do ostatniej 
minuty kibice w dopiewskiej hali nie 
wiedzieli, jakim rezultatem zakończy 
się mecz. Do tej pory oba mecze wy-
jazdowe udało się wygrać. Na inaugu-
rację sezonu drużyna pokonała zespół 
MKS Brodnica 29-23. Mecz w Płocku 
z miejscową Jutrzenką pokazał mocne 
strony BDKPR’u, co zaowocowało pew-
nym zwycięstwem 31-23. W niedzielę 16 

października, w bukowskiej hali, BDKPR 
podejmował zespół AL-KO AZS Poznań 
i po niezwykle zaciętym spotkaniu to 
gospodynie były górą, wygrywając 28-
27. Jak w poprzednim sezonie mecze 
i treningi Bukowsko Dopiewski KPR 
rozgrywa zarówno w hali sportowej GO-
SiR Dopiewo, jak i w hali OSiR w Buku. 
Spowodowane jest to wsparciem napły-

wającym do klubu z obu gmin. Oprócz 
głównych sponsorów w postaci Gmin, 
drużynę wspierają również inne organiza-
cje, lokalni przedsiębiorcy czy firmy. Jest 
to Powiat Poznański, GOSiR Dopiewo, 
OSiR Buk, Biofarm, Medklinika, CLAAS, 
ZUK Dopiewo, Brukarstwo Tom-Bud, 
Pizzeria Mona, OL-MAT Hurtownia 
Budowlana, Busiak, E1 Gokart, Mondi 
oraz Akord-Bud Piotr Wiśniewski. 

Kolejne spotkania naszych szczy-
piornistek to wyjazdy do Płocka na 
mecz z drużyną SMS ZPRP Płock II 
i do Kwidzyna. Najbliższy mecz u sie-
bie odbędzie się dopiero 26 listopada, 

na który już teraz serdecznie Państwa 
zapraszamy. Wszystkie informacje 
o wynikach, nadchodzących meczach 
i ciekawostki z życia klubu na bieżąco 
dodawane są na fanpage Bukowsko Do-
piewskiego KPR’u na Facebooku oraz 
na klubowego Instagrama.

Olga Napierała, Fot. Arch. BD KPR

W ostatnich latach rozwój ultimate 
frisbee jest bardzo dynamiczny. Powstają 
nowe drużyny, a na treningach pojawia 
się coraz więcej nowych zawodników. 
Członkowie naszej drużyny coraz czę-
ściej rywalizują nie tylko z przeciwni-
kami z innych polskich drużyn ale także 
z drużynami zagranicznymi. 

W sierpniu we Wrocławiu odbyły 
się Mistrzostwa Europy U17, czyli kadr 
narodowych z zawodnikami do lat 17. 
W reprezentacji Polski wystąpiły 3 nasze 

Savage ultimate międzynarodowo
15-letnie zawodniczki: Julia Henklew-
ska, Karolina Fijołek i Anna Mirecka. 
Dziewczyny zaprezentowały się świetnie, 
zdobyły duże doświadczenie i poznały 
graczy z różnych części Europy. Osta-
tecznie zakończyły Mistrzostwa na 4. 
miejscu w Europie, z czego jesteśmy 
bardzo dumni! 

Męska część naszej drużyny także 
może pochwalić się wielkimi sukcesami. 
Ośmiu naszych zawodników walczyło 
w barwach męskiej drużyny - “Upri-

sing” na Regionalnych Kwalifikacjach 
do Klubowych Mistrzostw Europy. Ich 
przeciwnikami były drużyny z północnej 
i wschodniej części Europy. Aby zakwa-
lifikować się do kolejki finałowej zawod-
nicy musieli znaleźć się wśród najlepszej 
szóstki turnieju. Zmagania zakończyli 
na piątym miejscu i już od 29. września 
zagrają we Włoszech na najważniejszym 
klubowym turnieju w Europie. 

W październiku większość naszych 
zawodników wyruszyło do Wrocławia na 

40 listopad 2022



sport

nabory do polskich kadr narodowych. 
Polskie Stowarzyszenie Ultimate Frisbee 
ma w planach stworzyć między innymi 
silną kadrę mixed (tzn. koedukacyjną), 
kadry open (męskie) i women (żeńskie), 
a także kadrę U24 - dla graczy do 24 
roku życia.  Już teraz wiemy, że kilko-

ro naszych zawodników dostało się do 
Halowej Kadry Narodowej w kategorii 
mixed i open. W planach mają grę na 
Halowych Mistrzostwach Europy, które 
odbędą się w grudniu na Litwie. 

Jak widać w naszej dyscyplinie spor-
towej dzieję się bardzo dużo. Zawodnicy 

Savage Ultimate starają się brać udział 
w licznych turniejach aby zdobywać do-
świadczenie i osiągać szybki progres. Je-
steśmy z nich bardzo dumni i trzymamy 
kciuki za kolejne osiągnięcia! 

Tosia Woźnicka  
Fot. Wojtek Holnicki

Od paru miesięcy drużyna Savage 
miała jeden cel - przygotować się jak 
najlepiej na nadchodzące Mistrzo-
stwa Polski w ultimate frisbee. Po 
majowej kolejce grupowej, na której 
udało nam się pokonać trzykrotnych 
Mistrzów - Flow Wrocław zostaliśmy 
rozstawieni na pierwszym miejscu 
w tabeli. Zmotywowało nas to do jesz-
cze efektywniejszych i mocniejszych 
treningów aby na kolejce finałowej 
pokazać, że tytuł Mistrza Polski należy 
się naszej drużynie. 

I tak 16 września rozpoczęliśmy 
najważniejszy w naszej dyscyplinie 
turniej roku. Zawody odbyły się na 
Polach Marsowych we Wrocławiu. Po 
wysoko wygranych meczach w gru-
pie dostaliśmy bezpośredni awans do  
ćwierćfinału, w którym pokonaliśmy dru-
żynę z Krakowa 15:7. Mecz półfinałowy 
przeciwko drużynie RJP z Warszawy był 
niesamowicie zacięty, szliśmy punkt za 

Savage Ultimate Mistrzem Polski

punkt, a dodatkowym przeciwnikiem 
okazała się deszczowa i wietrzna pogoda, 
która mocno utrudniała grę. Ostatecz-
nie po bardzo widowiskowym i pełnym 
emocji spotkaniu wygraliśmy w ostatnim 
punkcie 15:14. 

Dotarcie do finału turnieju było 
dla nas już wielkim sukcesem, jednak 
motywacja rosła z każdym następnym 
meczem. Finał odbył się na Stadionie 
Olimpijskim. Nasza drużyna zagrała 
rewelacyjnie, pokonując AKS Zły Ko-
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smodysk (Warszawa) 15:10. Nasz trener 
i zawodnik Adam Łepak zdobył nagrodę 
MVP dla najlepszego gracza turnieju, 
a puchar Mistrzów Polski trafił z nami 
do Wielkopolski. 

Pierwsze miejsce w Polsce to speł-
nienie marzeń wszystkich naszych 
zawodników, ale także nowe perspek-
tywy rozwoju. Już w przyszłym roku 
dzięki tytułowi możemy brać udział 

w Klubowych Mistrzostwach Europy 
i reprezentować nasz region na arenie 
międzynarodowej. 

Po raz kolejny udowodniliśmy, że 
ciężką pracą i zaangażowaniem moż-
na osiągnąć wszystko. Nasza drużyna 
zdobyła najwyższe miejsce w Polsce, a to 
dopiero początek. 

Przed nami sezon zimowy, w którym 
zagramy na wielu turniejach, w tym naj-

ważniejszych zimą - Halowych Mistrzo-
stwach Polski. Wielu naszych zawodni-
ków powalczy także o miejsca w polskich 
kadrach narodowych na przyszłe lata. 
Nie zwalniamy tempa i zmobilizowani 
zwycięstwem trenujemy dalej, by być 
jeszcze lepsi!

Tosia Woźnicka  
Fot. Wojtek Holnicki

Pociągi, motocykle, samochody, sa-
moloty – to przede wszystkim środki 
transportu. Ich zadaniem jest prze-
wożenie ludzi i towarów. Ale czy to ich 
jedyna rola? Przecież już przedszkolaki 

W ruchu

fascynują się ciuchciami i koparkami, 
a z tej pasji często już się nie wyrasta. 
Sprawdźmy, jakie niezwykłe pojazdy 
i obiekty z nimi związane można zo-
baczyć w okolicy Poznania.

Kolej na kolej
„Pociąg już się w Golęczewie zatrzy-

muje…”. Tak brzmią pierwsze słowa gry 
turystycznej-questu, której trasa rozpo-
czyna się na tamtejszej stacji kolejowej. 
Gra pozwala poznać niezwykłą historię 
wzorcowej wsi. Z początku XX wieku 
pochodzą też budynki dworców kolejo-
wych na Szlaku Letniska Puszczykowo, 
które powstały, gdy miejscowość przycią-
gała tysiące spragnionych wypoczynku 
poznaniaków. Obecnie budynek stacji 
Puszczykówko nadal służy podróżnym, 
a ich uwagę przyciąga oryginalny, zabyt-
kowy zegar dworcowy. W Puszczykowie 
z kolei „stoi na stacji” Lokomotywa – re-
stauracja w budynku dawnego dworca, 
a po drugie stronie torów zachował się 
poniemiecki bunkier przeciwodłamko-
wy. Stacje w Puszczykowie i w Osowej 
Górze  posłużyły jako inspiracja dla fil-
mu i książki „Tarapaty 2”, co pokazują 
specjalne ścieżki zwiedzania dostępne 
w aplikacjach turystycznych Puszczy-
kowa i Mosiny. Dawniej linią do Osowej 
Góry dojeżdżali letnicy, którzy zmierzali 
nad Jezioro Góreckie. Dziś po tej trasie 
kursuje Mosińska Kolej Drezynowa, pro-
ponując wyprawę na pokładzie drezyny 
rowerowej lub ręcznej kiwajki do serca 
Wielkopolskiego Parku Narodowego. 

Dla miłośników kolei obowiązkowym 
punktem odwiedzin powinna być Ma-
kieta Borówiec. Na powierzchni ponad 
250 m2 powstał tam miniaturowy świat, 
w którym kilkadziesiąt składów kolejo-
wych porusza się wśród pięknie przed-
stawionych krajobrazów współczesnej 
Europy. Pociągi kursują po powierzchni, 
pod ziemią i na estakadach, a nad nimi 

Makieta Borówiec (fot. Piotr Basiński)

Wystawa o Dywizjonie 303 w Muzeum Arkadego 
Fiedlera w Puszczykowie (fot. Piotr Basiński)

 Mosińska Kolej Drezynowa (fot. 
Grażyna Grasa Nowacka)
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Pojazdy obok Pałacu Biedrusko (fot. Piotr Basiński)

Kolekcja zabytkowych motocykli Zbigniewa 
Koprasa w Fiałkowie (fot. Adam Mendrala)

Budynek dawnego dworca w Puszczykowie (fot. Anna Polaszczyk)

Fragment muralu powstańczego w Buku  
(fot. Archiwum Urzędu Miasta i Gminy Buk)

latają miniaturowe samoloty. Dodatko-
wych wrażeń dostarcza tryb nocny, kiedy 
na suficie zapalają się gwiazdy, a budynki, 
pociągi i inne pojazdy rozbłyskają tysią-
cem świateł. Na ekspozycji ukryto wiele 
smaczków – od postaci Świętego Miko-
łaja po złoty pociąg. Przy okazji wizyty 
w Borówcu warto zobaczyć instalację 
„Pamięć drewna” na rynku w Kórniku, 
której częścią są… podkłady kolejowe. 
Poszukiwacze kolejowych smaczków 
z pewnością docenią też mural w Buku, 
na którym przedstawiono scenę rozbro-
jenia niemieckiego pociągu na tamtej-
szym dworcu kolejowym w przededniu 
wybuchu powstania wielkopolskiego.

Na prawo most,  
na lewo most

Kolejowy akcent zawiera też mural 
na obornickich Łazienkach. Sylwetka 
pociągu ciągniętego przez parowóz 
przypomina o nieczynnej linii kolejowej 
Oborniki-Stobnica-Wronki. Dziś tory 
do Stobnicy zastąpiła popularna droga 
rowerowa. Przy trasie nadal stoją bu-
dynki czterech dawnych dworców, a na 
jej końcu – żelazny most kolejowy. Ta 
unikatowa wspornikowa konstrukcja 
systemu Gerbera zasłynęła kilka lat 
temu, gdy rozważano jej zniszczenie na 
potrzeby filmu Mission: Impossible. Na 
szczęście pomysł upadł. Nieco inaczej 

potoczyły się losy mostu drogowo-ko-
lejowego nad starym korytem Warty 
w Luboniu. Most prowadził do fabryki 
chemicznej Milchów, zaprojektowanej 
przez słynnego Hansa Poelziga. W 1907 
roku nie znano jeszcze technologii spa-
wania, więc konstrukcja była łączona 
nitami. Dziś przeprawę zastąpiono nową, 
obok której pozostawiono jedno z pięciu 
oryginalnych przęseł. Zarówno dawny 
most i fabryka, do którego prowadził, jak 
i miejscowy budynek dworca kolejowego 
znalazły się na trasie Lubońskiego Szlaku 
Architektury Przemysłowej.

Na szosie  
i w przestworzach

Fani polskiej (i nie tyl-
ko!) motoryzacji koniecznie 
powinni odwiedzić Muzeum 
Sztuki Inżynierskiej w Fiał-
kowie. Kolekcja Zbigniewa 
Koprasa obejmuje kilkaset 
(!) samochodów i motocykli 
z całego świata, w tym polskie 
junaki, osy i rzadki, sprawny 
egzemplarz mikrusa. Ekspo-

naty mają najróżniejsze rozmiary – od 
znaków drogowych przez syrenkę z au-
tografem Bohdana Łazuki po zabytko-
wy neon z nieistniejącego już biurowca 
Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego 
w Poznaniu. Kilka ciekawych pojazdów 
(m.in. Bojowy Wóz Piechoty, transpor-
ter opancerzony SKOT) uatrakcyjnia 
pobyt w parku przy Pałacu Biedrusko. 
Powtarzającym się elementem kolekcji 
z Biedruska i Fiałkowa są egzemplarze 
samolotu AN-2. Obok popularnego Ant-
ka niedaleko Poznania można jeszcze 
obejrzeć samoloty z czasów II wojny 
światowej: Dakotę DC3 w Airport Bier-
nat w Gądkach oraz replikę myśliwca 
Hawker Hurricane, która przyciąga gości 
Muzeum Arkadego Fiedlera na ekspo-
zycję poświęconą lotnikom słynnego 
Dywizjonu 303.

Piotr Basiński 
Poznańska Lokalna  

Organizacja Turystyczna
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Gmina Dopiewo jest na portalach społecznościowych.
Nasze profile to:
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