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Koncert Gwiazdkowy na sportowo 
Można wygrać PODWÓJ-

NE WEJŚCIÓWKI na „Koncert 
Gwiazdkowy Gminy Dopiewo z Galą 
Sportu z okazji 20-lecia GOSiR”!  
Gwiazdą wieczoru będzie Mateusz 
Ziółko z zespołem. 

Nie zabraknie też innych atrakcji. 
Wydarzenie odbędzie się w sobotę 7 
grudnia 2019 r. - od 18:00 do 20:30. 
Na stronie gminnej - dopiewo.pl - każ-
dego dnia od 25 października można 
znaleźć nowy zestaw 3 pytań. Wystarczy 
odpowiedzieć na jedno spośród z nich, 
ale im więcej odpowiedzi, tym szanse 
na bilety są większe.

Konkurs „Bądźmy GIT z PIT i wy-
graj bilet!  - edycja 2019” potrwa  do 5 
grudnia 2019 r. Jego uczestnikiem może 
być mieszkaniec Gminy Dopiewo, który 
wskazuje w deklaracji PIT adres w Gmi-
nie Dopiewo jako miejsce zamieszkania.

Do rozdania mamy 300 PODWÓJ-
NYCH  WEJŚCIÓWEK, które są bezpłat-
ne, ich nakład jest limitowany. Jedyne co 
trzeba zrobić, aby móc otrzymać bilety, 
to odpowiedzieć na „pytania dnia”.

Uczestnik, decydując się na udział, 
wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 
danych osobowych na cele związane 
z konkursem. Z chwilą wysłania zgło-

szenia konkursowego oświadcza on, że 
akceptuje regulamin konkursowy.

Adres do zgłoszeń: konkurs@do-
piewo.pl (zapoznaj się z regulaminem, 
zgłoszenia niekompletne nie będą brane 
pod uwagę).

O artyście
Mateusz Ziółko - pianista, wokalista, 

autor muzyki i tekstów. Zdobywca wielu 
nagród i wyróżnień, wśród nich zwycię-
stwo III edycji programu „The Voice Of 
Poland” oraz X edycji programu „Twoja 
Twarz Brzmi Znajomo”. Zwyciężył także 
w konkursie „Super Debiuty” podczas 51. 
Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej 
w Opolu. W listopadzie 2016 r. wydał 
utwór „W płomieniach”, który w 2017 r. 
był najczęściej granym utworem w pol-
skich rozgłośniach radiowych a w ser-
wisie YouTube osiągnął spektakularny 
wynik ponad 60 milionów wyświetleń. 
26 maja 2017 r. miała miejsce premiera 
debiutanckiego albumu pt. „Na nowo”, 
na którym znalazły się takie utwory 
jak „Szkło” oraz „Planety”. Najnowszy 
singiel Mateusza Ziółko o nazwie „Na 
nowo” już po tygodniu od premiery go-

ścił na wszystkich popularnych listach 
przebojów. W styczniu 2018 r. Mateusz 
wspólnie z chórem Sound’n’Grace nagrał 
utwór „Horyzonty”, w lipcu wspólnie 
z DJ’em Remo i raperem B.R.O nagrał 
utwór „Nowa Twarz”, we wrześniu 2019 
r. – razem z producentem Tabb piosenkę 
do filmu „Legiony”. Mateusz koncertuje 
w całej Polsce.

W następnym numerze będzie 
można przeczytać wywiad z Ma-
teuszem Ziółko, którego udzielił 
nam artysta w związku ze swoim 
koncertem w Dopiewie. Podamy też 
więcej informacji na temat nasze-
go Jubilata – Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Dopiewie.

Adam Mendrala, Redaktor  
Naczelny, Kierownik Referatu 

Promocji i Rozwoju Gminy
fot. Dorota Czoch /  

Arch. M. Ziółko
graf. Michał Juskowiak
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felieton wójta

W październiku odbyły się wybory 
parlamentarne. Na 4-letnią kadencję 
wybraliśmy naszych reprezentantów 
w Sejmie i Senacie. Ze względu na fre-
kwencję okazały się one wielkim Świętem 
Demokracji. Mieszkańcy Gminy Dopiewo 
wykazali się wyjątkową postawą oby-
watelską, bo bardzo licznie poszli  13 
października 2019 r. do urn, by zagło-
sować. Pod względem frekwencji, która 
wyniosła 77,3%,  byliśmy drugą gminą 
w Powiecie Poznańskim. W jednym ze 
skórzewskich obwodów aż 86% upraw-
nionych do głosowania skorzystało z 
przysługujących im praw i odwiedziło 
lokal wyborczy. Tak liczne uczestnictwo 
mieszkańców Gminy Dopiewo pokazuje, 
że jesteśmy wspólnotą ludzi świadomych 
i aktywnych, tworzących społeczeństwo 
obywatelskie. Wszystkim, którzy stawili 
się przy urnach serdecznie dziękuję.

Październik przyniósł nam również 
finał czwartej edycji Dopiewskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego. To projekt, którego 
rosnąca popularność szczególnie mnie 

Wyborczy październik
cieszy, bo został on zainicjowany przeze 
mnie. Zmieniona przed rokiem formuła 
dobrze przysłużyła się idei partycypacji 
obywatelskiej, stojącej u podstaw tego 
typu projektów, zyskujących w ostatnich 
latach w polskich samorządach. Śmia-
ło można wysunąć tezę, że Dopiewski 
Budżet Obywatelski na trwałe wpisał 
się  już w gminny kalendarz wydarzeń, 
rozbudza kreatywność mieszkańców, an-
gażuje środowiska lokalne, aktywizuje 
ich do współdziałania mającego na celu 
osiągnięcie wspólnego celu, wzbudza 
wśród mieszkańców emocje i pobudza 
do rywalizacji o głosy innych.

Cenimy sobie aktywność i inicjatywę 
mieszkańców w tym projekcie. Budżet 
obywatelski jest formą konsultacji spo-
łecznych. Narzędziem, które pokazuje 
potrzeby tworzenia w Gminie Dopiewo 
nowych miejsc służących rekreacji i upra-
wianiu sportu, a także bezpieczeństwu. 
Oprócz wyłaniania zwycięskich projek-
tów, które dzięki głosom mieszkańców 
kwalifikowane są do realizacji przez 

Gminę Dopiewo, 
równie ważna jest 
funkcja diagnostycz-
na, która jest jego za-
letą. Dlatego gorąco 
zachęcam wszystkich 
mieszkańców do 
zgłaszania nowych 
projektów w kolej-
nych edycjach DBO 
i nie zniechęcania 
się, jeśli wynik gło-
sowania nie okaże 
się pomyślny. DBO 
wskazuje nam po-
trzeby społeczne, 
które w gąszczu 
różnych spraw, jakie 

niesie codzienność, czasem trudno jest 
nam dostrzec, bo takich spraw rocznie 
trafia do Urzędu Gminy Dopiewo po-
nad 20 tysięcy. Oprócz projektów, które 
zwyciężyły z pewnością w każdej grupie 
nie brakuje pomysłów godnych uwagi i 
zasługujących na realizację.

Optymizmem napawa fakt, że  w 
tym roku udało nam się ustanowić rów-
nież rekord uczestnictwa mieszkańców 
Gminy Dopiewo w DBO. Aż 8,5 tysiąca 
mieszkańców, czyli o 1,5 tys. więcej niż 
przed rokiem, oddało swój głos. Życzę 
pomysłowości i skuteczności w kolejnych 
edycjach DBO. Zachęcam też do głosowa-
nia. Warto być aktywnym uczestnikiem 
życia społecznego. Co do bieżącej edycji 
Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego – 
na łamach  tego numeru „Czasu Dopiewa” 
znajdziecie Państwo jej podsumowanie. 

Miejscem, które niedawno powstało 
i zostało oddane do użytku jest strefa 
rekreacyjna przy ul. Komornickiej w Dą-
brówce. Warto w tym miejscu wspomnieć, 
że inwestycja ta miała swój początek 
również w DBO. Jeden z projektów 
złożonych w drugiej edycji był dla nas 
inspiracją. Został on zmodernizowany 
i wzbogacony, w związku z czym koszt 
zagospodarowania tego terenu był 8-krot-
nie wyższy od środków, jakie można było 
pozyskać w dwóch pierwszych edycjach 
DBO. Inwestycję zrealizowaliśmy z roz-
machem i dziś, świeżo po jej otwarciu, 
mimo jesiennej aury, widzimy, że cieszy 
się dużą popularnością wśród mieszkań-
ców Dąbrówki i innych miejscowości. 
Pozwala nam to z radością i dumą patrzeć 
na tą inwestycję. Z pewnością były to 
dobrze wydane pieniądze, które przy-
czynią się do integracji i wypoczynku 
mieszkańców naszej Gminy.

Jesteśmy wspólnotą ludzi aktyw-
nych, którzy chętnie włączają się w życie 
społeczne, coraz liczniej uczestniczą w 
wydarzeniach sportowych i kultural-

nych, jakie oferuje Gmina Dopiewo 
i jej jednostki. Chcielibyśmy, by w 
naszym otoczeniu nie brakowało 
infrastruktury oświatowej, drogo-
wej, kanalizacyjnej, społecznej. Do 
zapewnienia tych potrzeb niezbędne 
są środki budżetowe. Dlatego trady-
cyjnie, zachęcam Państwa do wska-
zywania swojego adresu w Gminie 
Dopiewo jako miejsca zamieszkania 
w deklaracjach podatkowych, które 
będziecie Państwo składać w stycz-
niu, lutym, marcu i kwietniu 2020 
r. W ten sposób – bez ponoszenia 
jakichkolwiek kosztów – aż blisko 
40 procent podatku skierujecie do 
budżetu Gminy Dopiewo. Dzięki 
temu, razem, będziemy mogli więcej.

Adrian Napierała
Wójt Gminy Dopiewo
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wybory

Frekwencja w Gminie Dopiewo 
wyniosła 77,32% i był to drugi wynik 
w Powiecie Poznańskim. W głosowaniu 
do Sejmu oddano w Gminie Dopiewo 
15.142 głosy ważne (liczba uprawnio-
nych do głosowania 19.765). W czterech z 
13 obwodów do głosowania frekwencja 
wyniosła ponad 80%: (dwóch ze Skórze-
wa: 86,3% i 80,5%, dwóch z Dąbrówki: 
84% i i 80,7%). Frekwencja dla Polski 
wyniosła 61% (wg danych na podstawie 
wyników z 92% komisji obwodowych), 
dla Wielkopolski - 49,22%, dla Powiatu 
Poznańskiego - 71,98%, dla Poznania - 
70,84% .

Wyniki w głosowaniu do Sejmu w 
Gminie Dopiewo różnią się od wyników 
w Polsce.  Najwięcej głosów w głosowaniu 
do Sejmu mieszkańcy Gminy Dopiewo 
oddali na KKW Koalicja Obywatelska 
- 48 ,77% , drugi wynik uzyskał KW 
Prawo i Sprawiedliwość 22„68%, trzeci 
- KW Sojusz Lewicy Demokratycznej 
- 13,51%,. Na KW Polskie Stronnictwo 
Ludowe 8,67% głosów, a na KW Kon-
federacja Wolność i Niepodległość - 
6,37% głosów.

W Powiecie Poznańskim kolejność 
komitetów była taka sama,  ale udział pro-
centowy był inny. blisko o 5 punktów 
procentowych mniej uzyskał KWW KO - 
43 ,95%„ o ponad 4 punkty procento-
we więcej uzyskał  KW PiS - 26,98%., 
większy był udział głosów KW SLD  - 
14,36%, i mniejszy KW PSL - 8,01%, 
KW Konfederacja WiN  uzyskała - 6,7%. 

Wyniki w głosowaniu do Sejmu 
dla całej Polski: KW PiS - 43,59% 
(235 mandatów), KWW KO - 27,40% 
(134 mandaty), KW SLD - 12,56% 
(49 mandatów), KW PSL - 8,55% 
(30 mandatów), KW Konfederacja 
WiN  - 6,81% (11 mandatów), KWW 
Koalicja Bezpartyjni  Samorządow-
cy – 0,78% (bez mandatu), KWW 
Mniejszość Niemiecka – 0,17% (1 
mandat).

W głosowaniu do Senatu mieszkań-
cy Gminy Dopiewo i całego Powiatu 
Poznańskiego, stanowiącego odrębny 
okręg, mogli wskazać jednego z dwóch 
kandydatów. Dużą przewagą głosów wy-
grała Jadwiga Rotnicka (KWW KO), któ-
ra uzyskała w Gminie Dopiewo -73,84 % 
głosów, a w całym Powiecie Poznańskim 
- 69,31% głosów. Jarosław Pucek (KW 
PiS)  uzyskał  26,15% głosów w Gminie 
Dopiewo i 30,59% głosów w Powiecie 
Poznańskim. Zwycięstwo Jadwigi Rot-
nickiej przekłada się na jeden ze stu 
mandatów senatorskich. 

Wyniki głosowania do Sena-
tu dla całej Polski: KW PiS - 48 
mandatów, KWW KO - 43 man-
daty, Niezrzeszeni – 4 mandaty, 
KW PSL – 3 mandaty, KW SLD – 2 
mandaty.

Wyniki wyborów parlamentarnych

22,68%
LICZBA GŁOSÓW: 3434

13,51%
LICZBA GŁOSÓW: 2045

8,67%
LICZBA GŁOSÓW: 1313

POPARCIE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH
w GMINIE DOPIEWO

6,37%
LICZBA GŁOSÓW: 965

LICZBA GŁOSÓW: 7385

48,77%

Jarosław PUCEK 

26,16%
liczba głosów 3898

POPARCIE DLA KANDYDATÓW DO SENATU
W GMINIE DOPIEWO

 
Jadwiga Kazimiera
ROTNICKA

73,84%
liczba głosów 11 001
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wybory / DBO

JOANNA
JAŚKOWIAK

12,98%
liczba głosów 1985

ADAM SZŁAPKA

11,71%
liczba głosów 1790

JADWIGA 
EMILEWICZ

6,94%
liczba głosów 1069

KATARZYNA
UEBERHAN 

5,96%
liczba głosów 911

FRANCISZEK
STERCZEWSKI

4,66%
liczba głosów 713

BARTŁOMIEJ
WRÓBLEWSKI

6,84%
liczba głosów 1046

RAFAŁ
GRUPIŃSKI

3,19%
liczba głosów 489

WOJCIECH
JANKOWIAK

6,09%
liczba głosów 931

WALDY
DZIKOWSKI 

5,37%
liczba głosów 821

SZYMON
SZYNKOWSKI 
VEL SĘK

3,19%
liczba głosów 489

POPARCIE DLA KANDYDATÓW DO SEJMU
W GMINIE DOPIEWO

Ranking popularności 
O ile w wyborach do Senatu ten 

z kandydatów wygrywa, kto otrzymuje 
więcej głosów (wybory większościowe 
- jednomandatowe okręgi wyborcze), 
o tyle w wyborach do Sejmu o podziale 
mandatów w okręgach obowiązuje meto-
da d’Hondt’a - ma znaczenie liczba głosów 
oddanych na listę komitetu wyborczego 
i - oprócz przekroczenia progu wybor-
czego - tzw. ilorazy wyborcze. Metoda 
ta jest korzystniejsza dla zwycięskiego 
komitetu. Dla kandydatów list liczących 
np. po 20 osób miejsce na liście ustala 
komitet. Najłatwiej uzyskać mandat 
z najwyższych miejsc na liście. Jeśli li-
sta uzyska w sumie mało głosów, nawet 
dobry wynik pojedyńczego kandydata 
z tej listy nie musi oznaczać manda-
tu poselskiego. 

Przedstawiamy ranking popularności 
kandydatów na posłów w Gminie Dopie-
wo - pierwsza „10” (% uzyskanych gło-
sów w stosunku do wszystkich ważnych 
głosów oddanych w Gminie Dopiewo). 
O uzyskaniu przez nich mandatów za-
decydują wyniki komitetów wyborczych 
w okręgu nr 39 - obejmującym: Poznań 
i Powiat Poznański,  poddane przeli-
czeniu wg metody d’Hondt’a. Wszystkie 
listy łącznie liczyły 100 nazwisk. W tej 
„10” aż 5 kandydatów to przedstawiciele 
KWW KO, 3 - z KW PiS, po jednym z KW 
SLD i KW PSL. na uwagę zasługuje wej-
ście do „10” z miejsca 20 na liście przez 
Franciszka Sterczewskiego, czy przez 
Bartłomieja Wróblewskiego z miejsce 
6 na liście. Z danych z 98,06% komisji 
wskazują, że 9 spośród 10 nazwisk z tego 
rankingu to przyszli posłowie okręgu 

39 (jedynie zamiast Wojciecha Janko-
wiaka, który uzyskał dobrą pozycję  w 
naszym gminnym rankingu - miejsce 
4., najprawdopodobniej zastąpi wśród 
10 przyszłych posłów Katarzyna Kret-
kowska z KW SLD. 
1.   Joanna Jaśkowiak - KWW 

KO  -12,98% głosów oddanych w Gmi-
nie Dopiewo (nr 1na liście komitetu)

2.  Adam Szłapka - KWW KO  - 11,71%  
głosów oddanych w Gminie Dopie-
wo (nr 3 na liście komitetu)

3.  Jadwiga Emilewicz - KW PiS - 6,94%  
głosów oddanych w Gminie Dopiewo 
(nr 1na liście komitetu)

4.  Bartłomiej Wróblewski - KW PiS  - 
6,84% głosów oddanych w Gminie 
Dopiewo (nr 6 na liście komitetu)

5.  Wojciech Jankowiak  -KW PSL -6,09%  
głosów oddanych w Gminie Dopiewo 
(nr 1 na liście komitetu)

6.  Katarzyna Ueberhan - KW SLD  - 
5,96%  głosów oddanych w Gminie 
Dopiewo (nr 1 na liście komitetu)

7.  Waldy Dzikowski - KWW KO  - 5,37%  
głosów oddanych w Gminie Dopiewo 
(nr 4 na liście komitetu)

8.  Franciszek Sterczewski - KWW KO  
4,66%  głosów oddanych w Gminie 
Dopiewo (nr 20 na liście komitetu)

9.  Szymon Szynkowski vel Sęk - KW 
PiS  3,19% głosów oddanych w Gminie 
Dopiewo (nr 3 na liście komitetu)

10.  Rafał Grupiński - KWW KO  3,19%  
głosów oddanych w Gminie Dopiewo 
(nr 2 na liście komitetu)

Adam Mendrala,  
graf. Michał Juskowiak / AM

„Dąbrówka Pumptrack”, „Bezpieczne 
Konarzewo” i „Park wiejski w Gołuskach” 
- to zwycięskie projekty tegorocznej edycji 
Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego. 
Otrzymały one najwięcej głosów w swo-
ich „grupach sołectw” od mieszkańców 
i zostaną zrealizowane przez Gminę Do-
piewo w 2020 r. Aktywność głosujących 
była rekordowa - oddali łącznie blisko 
8,5 tys. głosów.

Czwarta edycja DBO wystartowała w 
maju. Mieszkańcy gminy mogli zgłaszać 
projekty do 30 czerwca. Potem miała 
miejsce weryfikacja i uzupełnienia. 
Listę projektów, zakwalifikowanych 
do głosowania podano  28 sierpnia. 
Głosowanie odbyło się od 30 września 
do 13 października 2019 r., Komisyjne 
liczenie głosów odbyło się 14 - 15 paź-
dziernika 2019 r., a wyniki ogłoszono  
16 października 2019 r.

Formuła obowiązująca od zeszłego 
roku w Dopiewskim Budżecie Oby-
watelskim, polegająca na podziale na 

Dopiewski Budżet Obywatelski – wyniki
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DBO

grupy i wprowadzeniu w ramach każdej 
z nich współczynników korygujących, 
odnoszących się do liczby mieszkańców 
sołectwa i średniej dla sołectw w gru-
pie (wg ewidencji, liczby meldunków 
na koniec poprzedniego roku), zwiększa 
szanse sołectw małych. Przy podobnej 
liczbie oddanych głosów, głosy sołectwa 
o mniejszej liczbie mieszkańców zyskują 
na sile, dając więcej tzw. „głosów skorygo-
wanych”, a sołectwom o większej liczbie 
mieszkańców siłę głosu zmniejszają.

 W głosowaniu wzięło udział  8645 
osób, które oddały: 8445 głosów waż-
nych i 200 głosów nieważnych. Online 
oddano 7576 głosów, co stanowi 87,63% 
wszystkich oddanych głosów (z tego: waż-
nych - 7524 i nieważnych - 52). Do urny 
w Biurze Obsługi Mieszkańca wrzuco-
nych zostało 1069 głosów „papierowych” 
(ważnych - 921, nieważnych - 148).

- Wzrost liczby uczestników głoso-
wania w Dopiewskim Budżecie Obywa-
telskim pokazuje, że mieszkańcy chętnie 
uczestniczą w tej formie konsultacji spo-
łecznych. Choć na wygraną mają szan-
sę trzy projekty, wszystkie zgłoszenia i 
wyniki głosowania są dla nas źródłem 
informacji o potrzebach mieszkańców 
sołectw, a często  także inspiracji – mówi 
Adrian Napierała, wójt gminy Dopiewo.

Najwięcej głosów oddano na pro-
jekty z grupy I - z sołectw: Dopiewo, 
Dąbrówka,  Skórzewo. Zebrały one aż 
6554 głosów ważnych (77,6%). Projekty 

z grupy II - z sołectw: Dąbrowa, Dopie-
wiec, Konarzewo, Palędzie, Zakrzewo 
otrzymały 1196 głosy (14,16%), a z grupy 
III  - z sołectw: Gołuski, Trzcielin, Więc-
kowice -  695 głosy (8,23%). W większości 
głosujący wspierali projekty dotyczące 
ich sołectw, choć zdarzały się wyjątki 
od reguły. 

Najbardziej zacięta rywalizacja miała 
miejsce w grupie I, o czym świadczy suma 
oddanych głosów na projekty z tej grupy 
i zbliżone wyniki. O wygranej projek-
tu Dąbrówka Pumptrack zadecydowały 
2 rzeczy: 

większa mobilizacja - na tyle duża 
liczba głosów, że przy przeliczeniu przez 
współczynniki korygujące „zyski” bez-
pośredniego rywala - projektu „Strefa 
Rodzinna Dopiewo” okazały się nie-
wystarczające, a „strata” projektu ze 
Skórzewa „Strefa dla młodzieży - Leśny 
Zakątek etap II” powiększyła dodatkowo 
dzielącą oba projekty odległość; 

brak innych projektów z tego sołec-
twa - w przeciwieństwie do Dopiewa, 
z którego pochodziły aż 3 projekty i gdyby 
zsumować ich  głosy, Dopiewo byłoby 
bezkonkurencyjne. Z kolei podobna liczba 
głosów oddanych na projekt ze Skórzewa, 
najliczniej zamieszkałej miejscowości 
Gminy Dopiewo, po zastosowaniu współ-
czynnika korygującego osłabiła siłę gło-
sów o 16%, więc mobilizacja okazała się 
być w tym przypadku niewystarczająca.

Projekt „Dąbrówka Pumptrack - ro-

werowy plac zabaw” zdobył 2257 gło-
sów skorygowanych. To innowacyjny, 
zdobywający niezwykłą popularność na 
świecie rowerowy plac zabaw przezna-
czony do zbiorowej rekreacji .Specjalnie 
przygotowany tor pozwala na bezpieczną 
jazdę na rowerze, rolkach, deskorolkach, 
longboardach czy hulajnogach. Prze-
znaczony jest dla dorosłych, dzieci i 
młodzieży. Umożliwia rozpędzanie się 
i utrzymywanie prędkości bez pedało-
wania czy odpychania. Przeszkody z 
zakrętami tworzą zamkniętą pętlę, po 
której można jeździć w obu kierunkach. 
Autorem jest Justin Nnorom. Koszt re-
alizacji to 145.000 zł.

Wygrane w grupach sołectw II i III 
były bardziej spektakularne, ich liderzy 
sięgnęli po zwycięstwo pewnie, bez zagro-
żeń ze strony konkurencji. „Bezpieczne 
Konarzewo”, triumfujące w grupie II, 
uzyskało 2 razy większe poparcie niż 
dwa  pozostałe projekty w tej grupie. 
Natomiast  „Park wiejski w Gołuskach” 
zebrał ponad 82% głosów oddanych na 
oba projekty w grupie III. 

Zwycięski projekt z grupy II „Bez-
pieczne Konarzewo - montaż radarowych 
wyświetlaczy prędkości” wygrał zdoby-
wając 812 głosy, co dało 772 głosy skory-
gowane. Montaż sześciu prewencyjnych 
radarowych wyświetlaczy prędkości 
ma zwiększyć poziom bezpieczeństwa 
na głównych drogach wjazdowych do 
Konarzewa,. Zadaniem tych urządzeń 

Plakaty promujące projekty. Najbardziej zacięta rywalizacja miała miejsce między projektami  
Grupy I: „Dąbrówka Pumptrack” (zwycięzca grupy) i „Strefa Rodzinna Dopiewo” (miejsce drugie).
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DBO / inwestycje

Projekty złożone w Grupie II, zakwalifikowane do głosowania, dotyczyły 
bezpieczeństwa. Istotą zwycięskiego projektu jest uświadamianie 

kierowcom faktu przekroczenia prędkości. Dzięki aktywności mieszkańców 
w głosowaniu DBO w Konarzewie stanie 6 tego typu urządzeń.

będzie zwrócenie kierowcom uwagi na 
ograniczenie prędkości obowiązujące na 
drogach. Kierowcy otrzymają w punk-
cie pomiaru komunikat o prędkości - 
jeżeli będzie ona odpowiednia, także 
podziękowanie za spokojną jazdę. Po 
dwa wyświetlacze zamontowane zostaną 
na ulicy Szkolnej i na ulicy Dopiewskiej, 
po jednym przy wjeździe do Konarze-
wa od Chomęcic i od Trzcielina (przy 
przedszkolu). Autorem pomysłu jest 
Bartosz Sobkowiak. Koszt realizacji 
wynosi 95.000 zł.

W grupie III wygrał projekt „Park 
wiejski w Gołuskach wraz ze ścieżką 
asfaltową do jazdy na hulajnogach i rol-
kach”, który uzyskał 635 głosów skory-

gowanych. Jego istotą jest stworzenie za 
świetlicą wiejską w Gołuskach publicz-
nego parku. M.in. ma zostać uporządko-
wany drzewostan i ma powstać ścieżka 
asfaltowa o długości 167 m i szerokości 
1,5 m w formie serpentyny wiodącej przez 
nieruchomość, która będzie służyła do 
jazdy na rowerkach, rolkach i hulajno-
gach. Park ma się stać miejscem spotkań 
i integracji mieszkańców Gołusek. Au-
torem projektu jest Michał Pankiewicz. 
Koszt realizacji: 60.000 zł

Klasyfikacja 
Kolejność według liczby głosów - po 

skorygowaniu.

Grupa I
Dąbrówka Pumptrack - Rowerowy 

plac zabaw: 2055 = 2257 głosy skory-
gowane

Strefa Rodzinna Dopiewo: 1662 głosy 
= 2025 głosy skorygowane

Strefa dla młodzieży - Leśny Zakątek 
etap II (Skórzewo) : 1951 głosy = 1640 
głosy skorygowane.

Bezpieczeństwo i wypoczynek nad 
wodą (Dopiewo): 819 głosy = 998 gło-
sy skorygowane

Zakup sprzętu biwakowego, wyposa-
żenia oraz remont harcówki Szczepu ZHP 
Dopiewo im. Powstańców Wielkopol-
skich: 67 głosów = 82 głosy skorygowane

Grupa II:  
Bezpieczne Konarzewo - montaż 

radarowych wyświetlaczy prędko-
ści: 812 głosy = 772 głosy skorygowane 

Uwaga tutej szpycują - czyli moni-
toring wsi (Dąbrowa): 348 głosy = 326 
głosy skorygowane

Monitoring ulicy Radosnej w Zakrze-
wie: 36 głosy = 40 głosy skorygowane

Grupa III: 
Park wiejski w Gołuskach wraz ze 

ścieżką asfaltową do jazdy na hulajnogach 
i rolkach: 525 głosy = 635 głosy sko-
rygowane

Trampoliny ziemne (Więckowi-
ce): 170 głosy = 138 głosy skorygowane

Adam Mendrala
Graf. Michał Juskowiak (logo 

DBO), Archiwum DBO (plakaty)

Zagospodarowany teren na działce 
585/1 przy ul. Komornickiej w Dąbrówce 

Rekreacyjnie w Dąbrówce
został oddany do użytku. Mimo jesiennej 
aury, nie brakuje chętnych, by z niego 

korzystać. Wartość inwestycji sfinan-
sowanej z budżetu Gminy Dopiewo to 
1,2 mln. zł. 

UG, fot. Michał Juskowiak 
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inwestycje / Rada Gminy

Ulica Wspólna w Skórzewie zostanie 
przebudowana. Gmina Dopiewo podpi-
sała umowę z wykonawcą – firmą RDR 
Sp. z o.o. z Czerwonaka i w połowie 

Na Wspólnej września przekazała jej plac budowy. 
Wartość inwestycji, która ma się zakoń-
czyć 16.09.2020 r., wynosi 1.114.000 zł.

Zakres prac obejmuje wykonanie 
pieszo - jezdni o długości 615 m i sze-
rokości 5 m z nawierzchni z kostki beto-
nowej, odwodnienie o długości ok. 480 

m. Planowana organizacja ruchu - po 
zakończeniu budowy - będzie obejmo-
wała strefę zamieszkania i wykonanie 
5 progów zwalniających. 

Aleksandra Rutyna, Kierow-
nik Referatu Inwestycji i Go-

spodarki Komunalnej

Podczas XIII sesji Rady Gminy Do-
piewo, która odbyła się 30 września 2019 
r., radni podjęli 18 uchwał. 

Ławnik
Na początku sesji radni w głosowa-

niu tajnym wybrali mieszkańca Gminy 
Dopiewo - Dariusza Przybylskiego na 
ławnika Sądu Okręgowego w Poznaniu, 
na kadencję 2020-2023. Był on jedynym 
kandydatem zgłoszonym z terenu Gminy 
Dopiewo na to stanowisko.

Relacja z XIII sesji Rady Gminy Dopiewo

Plany miejscowe
Rada uchwaliła 3 miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego (da-
lej: mpzp):
-  w Dopiewie, w rejonie ulicy Ogro-

dowej i Młyńskiej – etap B - opra-
cowanie planu miało na celu ure-
gulowanie zasad zagospodarowania 
przedmiotowego terenu oraz zapew-
nienie prawidłowej obsługi komu-
nikacyjnej przedmiotowego obsza-
ru. Przedmiotem opracowania było 
wprowadzenie nowych terenów zabu-

XIII sesja - uchwały
Na XIII sesji Rady Gminy Dopiewo, 

która odbyła się 30 września 2019 r., 
radni podjęli 18 uchwał.
Uchwała Nr XIII/150/19 w sprawie 

wyboru ławników na kadencję w 
latach 2020-2023.

Uchwała Nr XIII/151/19 w sprawie 
wyznaczenia obszaru Aglomeracji 
Skórzewo.

Uchwała Nr XIII/152/19 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej w 
formie dotacji celowej dla Miasta 
Poznania na dofinansowanie oferty 
edukacyjnej w obszarze samorządo-
wego szkolnictwa podstawowego, z 
której korzystają uczniowie miesz-
kający w Gminie Dopiewo w roku 
szkolnym 2019/2020 na 2019 rok.

Uchwała Nr XIII/153/19 w sprawie 
nadania nazwy ulicy Kukułcza w 
Gołuskach. 

Uchwała Nr XIII/154/19 w sprawie 
nadania nazwy ulicy Werbenowa w 
Skórzewie.

Uchwała Nr XIII/155/19 w sprawie 
nadania nazwy ulicy Sąsiedzka w 
Skórzewie. 
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Rada Gminy

go terenu oraz zapewnienie obsługi 
komunikacyjnej przedmiotowego 
obszaru. Przedmiotem opracowania 
było wprowadzenie terenów zabudo-
wy mieszkaniowej i mieszkaniowo-
-usługowej, zgodnie z ustaleniami 
Studium.

Dokładamy do nauki  
pozagminnej 

Rada udzieliła pomocy finansowej w 
formie dotacji celowej w kwocie 76 123,00 
zł dla Miasta Poznania na dofinansowanie 
oferty edukacyjnej w obszarze samorzą-
dowego szkolnictwa podstawowego, z 
której korzystają uczniowie mieszkający 
w Gminie Dopiewo w roku szkolnym 
2019/2020 na 2019 rok. Obecnie do 
oddziałów sportowych, artystycznych 
i integracyjnych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Miasto Poznań 
uczęszcza 46 uczniów będących miesz-
kańcami Gminy Dopiewo. Z uwagi na to, 
że środki pochodzące z budżetu państwa 
nie pokrywają kosztów realizowanych 
zadań oświatowych w całości, gmina 
Dopiewo zdeklarowała wolę współ-
pracy w zakresie współfinansowania 
oferty edukacyjnej Miasta Poznania w 
odniesieniu do kształcenia w szkołach 
podstawowych w oddziałach sportowych, 
artystycznych oraz integracyjnych w roku 
szkolnym 2019/2020, z której korzystają 
mieszkańcy Gminy Dopiewo. 

Izba Wytrzeźwień
Dokładamy do Radni udzielili także 

pomocy finansowej Powiatowi Poznań-
skiemu. Zgodnie z art. 39 ustawy o wy-
chowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi izby wytrzeźwień mogą 
organizować organy powiatu lub miasta 
powyżej 50.000 mieszkańców. Powiat 
Poznański podjął się realizacji zadania 
polegającego na prowadzeniu działań 
związanych z usuwaniem następstw nad-

Uchwała Nr XIII/156/19 w sprawie 
nadania nazwy ulicy księdza Stani-
sława Ostrowskiego w Zakrzewie.

Uchwała Nr XIII/157/19 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (dalej: mpzp) terenu 
w Skórzewie, w rejonie ul. Batorow-
skiej i Wiosennej.

Uchwała Nr XIII/158/19 w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia 
mpzp terenu w Dopiewie, w rejonie 
ul. Trzcielińskiej i linii kolejowej, 
gmina Dopiewo.

Uchwała Nr XIII/159/19 w sprawie 
pozbawienia kategorii części drogi 
gminnej ul. Żuczka w Skórzewie 
poprzez wyłączenie z użytkowania 
jako drogi publicznej.

Uchwała Nr XIII/160/19 w sprawie 
mpzp w rejonie ulicy Ogrodowej i 
Młyńskiej w Dopiewie – etap B. 

Uchwała Nr XIII/161/19 w sprawie 
nadania nazwy ulicy Logistyczna w 
Dąbrówce.

Uchwała Nr XIII/162/19. w spra-
wie mpzp w Dopiewie, rejon ulicy 
Deszczowej.

Uchwała Nr XIII/163/19 w sprawie 
mpzp w Skórzewie, w rejonie ulic: 
Ogrodowej, Nizinnej i Skórzewskiej.

Uchwała Nr XIII/164/19 w sprawie 
pozbawienia kategorii części drogi 
gminnej ul. Maratońskiej w Skórze-
wie poprzez wyłączenie z użytkowa-
nia jako drogi publicznej.

Uchwała Nr XIII/165/19 w sprawie 
pomocy finansowej dla Powiatu Po-
znańskiego.

Uchwała Nr XIII/166/19 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr III/33/18 Rady 
Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 
2018r. w sprawie uchwały budżetowej 
Gminy Dopiewo na 2019 rok.

Uchwała Nr XIII/167/19 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr III/32/18 Rady 
Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 
2018r. w sprawie uchwalenia Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy 
Dopiewo na lata 2019-2026. 

DG

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oraz terenów z zakazem zabudowy, 
zgodnie z ustaleniami Studium.

-  w Dopiewie, w rejonie ulicy Desz-
czowej - plan wprowadza tereny 
zabudowy mieszkaniowej, o niskiej 
transportochłonności. Teren obję-
ty opracowaniem planu przylega do 
istniejącej sieci dróg publicznych. 

-  w Skórzewie, w rejonie ulic: Ogro-
dowej, Nizinnej i Skórzewskiej -  
opracowanie planu miało na celu 
uregulowanie zasad zabudowy i 
zagospodarowania przedmiotowe-

używania alkoholu poprzez zapewnienie 
przyjmowania do Izby Wytrzeźwień. 
Gmina Dopiewo udzieli dotacji celowej w 
formie pomocy finansowej dla Powiatu 
Poznańskiego, z przeznaczeniem na dofi-
nansowanie organizacji izby wytrzeźwień 
dla osób nietrzeźwych doprowadzanych 
z terenu Gminy Dopiewo  w 2020 roku 
w  wysokości 46.935,00 zł.

Drogi już nie gminne
Rada pozbawiła kategorii części dróg 

gminnych ul. Żuczka i ul. Maratońskiej 
w Skórzewie poprzez wyłączenie ich z 
użytkowania jako dróg publicznych. 
Fragment ul. Żuczka stanowi dojazd tylko 
do jednej nieruchomości. Jej właściciel 
wyraził chęć zakupu wskazanego odcinka 
drogi, aby zagospodarować go na wła-
sne potrzeby i utrzymywać we własnym 
zakresie. Aby mogło dojść do sprzedaży 
należy w pierwszej kolejności pozbawić 
ten odcinek kategorii drogi publicznej. 
Natomiast fragment ul. Maratońskiej 
stanowi jedynie dojazd do kilku nieru-
chomości. Dodatkowo obejmuje działkę 
o nr ewid, 342/7 która nie jest użyt-
kowana jako droga.  Z dniem wejścia 
w życie niniejszej uchwały część drogi 
gminnej ul. Maratońskiej we wskazanym 
zakresie będzie miała charakter drogi 
wewnętrznej. Nie wpłynie to w żaden 
sposób na ograniczenie dostępności ja-
kiejkolwiek działki budowlanej leżącej 
przy przedmiotowej drodze. 

Ponadto Rada dokonała zmian 
w uchwale budżetowej i wieloletniej 

prognozie finansowej, podjęła 5 uchwał 
związanych z nazewnictwem ulic oraz 
przystąpiła do sporządzenia kolejnych 
2 planów miejscowych.

Damian Gryska,  
Biuro Rady Gminy Dopiewo,

Fot. Beata Spychała
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Powiat Poznański

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

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

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

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

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

Gminny Ośrodek Sportu  
i Rekreacji w Dopiewie  
61 814 82 62

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Dopiewie 61 814 80 20

Zakład Usług Komunalnych  
w Dopiewie 61 814 82 31 

Spółka Wodna w Dopiewie
607 032 085

Pogotowie ratunkowe 999
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie gazowe 992

Telefon Antysmogowy
722 323 362

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

Ważne telefony

Blisko 30 mln zł będzie kosztowa-
ła przebudowa trzech odcinków dróg 
powiatowych. Inwestycje rozpoczną się 
jeszcze w tym lub na początku przyszłego 
roku. Powiat poznański otrzymał do-
finansowanie na realizację tych zadań 
z Funduszu Dróg Samorządowych w 
wysokości 13,5 mln zł. 

Chodzi o: ulicę Poznańską w Kozie-
głowach (odcinek od Gdyńskiej do Pia-
skowej), kolejny etap przebudowy trasy 
Iwno – Pobiedziska oraz budowę drogi 
powiatowej z Więckowic do Lusówka. Ta 
ostatnia to odcinek o długości 2,5 km, 
łączący dwie gminy: Dopiewo i Tarnowo 
Podgórne. Droga zostanie zbudowana 
od podstaw. Nawierzchnię gruntową i 
częściowo żwirową zastąpi nowa kon-
strukcja o szerokości 6 m, z warstwą 
ścieralną i poboczami. Pojawi się tam 
oznakowanie poziome i pionowe. Droga 
zostanie odwodniona poprzez budowę 
przydrożnych rowów. Wzdłuż nich po-
wstanie bezpieczny chodnik, z którego 
będą też mogli korzystać rowerzyści.

Szacunkowy koszt prac, które po-
trwają do października 2020 roku, to 
9,1 mln zł. Dofinansowanie z Funduszu 
Dróg Samorządowych wynosi 4,5 mln 
zł. Dzięki rzetelnie przygotowywanym 
wnioskom udaje nam się skutecznie 
pozyskiwać zewnętrzne środki, które 
pozwalają budować więcej. I wymiernie 
zyskują na tym nasi mieszkańcy. 

Będzie tunel  
na Grunwaldzkiej

Bez wątpienia ucieszy ich też infor-
macja, że Poznań, powiat poznański oraz 
gmina Komorniki zawarły porozumienie 
w budowy tunelu na ul. Grunwaldzkiej 
(na granicy Plewisk i Poznania). Projekt 
ma strategiczne znaczenie dla rozwo-
ju transportu publicznego Metropolii 
Poznańskiej.

Brak bezkolizyjnego przejazdu przez 
tory linii kolejowej, łączącej Warszawę 
z Berlinem, od lat stanowi problem nie 
tylko dla mieszkańców Plewisk, Komor-
nik, Junikowa, Grunwaldu i pośrednio 

10 mln zł na drogę Więckowice – Lusówko 

gminy Dopiewo oraz działających w tym 
rejonie firm, lecz również dla wszystkich, 
którzy chcą ul. Grunwaldzką dojechać 
do autostrady A2 i drogi krajowej nr 5. 
Przejazd pokonuje w ciągu doby ok. 10 
tys. pojazdów i jest zamykany średnio 
co 15 minut. To generuje utrudnienia, 
również dla komunikacji publicznej. 
Dziennie przez Poznań-Junikowo kursuje 
135 pociągów, z których 35 zatrzymuje się 
na tej stacji. Zmieni się to dzięki wspól-
nym staraniom miasta Poznań, gminy 
Komorniki i powiatu poznańskiego.

W bezpośrednim sąsiedztwie stacji 
kolejowej powstanie węzeł transportowy 
z tunelem pod torami, ze schodami i win-
dami. Zapewni on bezkolizyjny przejazd 
i przejście pod linią kolejową E20 oraz 
zlikwiduje tworzące się w tym miejscu 
utrudnienia. W ciągu ul. Grunwaldzkiej, 
na odcinku od Twardogórskiej do Woł-
czyńskiej, zostanie zbudowana droga o 
długości ok. 1 kilometra, z chodnikami 
i ścieżkami rowerowymi, połączona z 
ulicami Piwoniową i Szarotkową.

Zastosowane rozwiązania mają 
umożliwić szybką i bezkolizyjną prze-
siadkę pomiędzy pociągami i autobu-
sami “drzwi w drzwi”. Uzupełnieniem 
będą parkingi typu “parkuj i jedź” na 
ok. 200 miejsc postojowych. Inwestycja 
pozwoli na integrację transportu miej-
skiego i pozamiejskiego z kolejowym, w 
tym Poznańską Koleją Metropolitalną. 
Powstałe udogodnienia mają zachęcać 
do korzystania z komunikacji zbiorowej, 
a tym, którzy zdecydują się na własne 
cztery kółka, pozwoli zaoszczędzić czas.  

Koszt przedsięwzięcia wyniesie około 
100 mln zł. Z tego 60 mln zł udało się po-
zyskać ze środków unijnych. W zdobyciu 
funduszy pośredniczyło Stowarzyszenie 
Metropolia Poznań. 

Pierwszoklasiści  
z Dopiewa świecą  
przykładem

Wystartowała kolejna edycja akcji 
„Widoczny pierwszoklasista”, w trakcie 
której wszyscy uczniowie pierwszych klas 

szkół podstawowych w całym powiecie 
poznańskim dostaną odblaskowe kami-
zelki. Inicjatywa nie ominęła także gminy 
Dopiewo – otrzymało je 500 dzieci ze SP 
nr 1 w Skórzewie. Do końca października 
powiat poznański „ubierze” w odblaski 
warte 50 tysięcy złotych blisko sześć 
tysięcy pierwszoklasistów.  

Przedstawiciele naszego samorządu, 
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policji i straży pożarnej już po raz osiem-
nasty odwiedzają podstawówki i rozma-
wiają z maluchami o bezpieczeństwie, 
szczególnie istotny jest bowiem aspekt 
edukacyjny tej akcji. Dzieci wykazują 
się dużą wiedzą na temat właściwego 
zachowania się na drodze mają świado-
mość, że odblaski znacząco poprawiają 
widoczność. Niemniej w trakcie takich 
spotkań warto mówić też o tym, że warto 
zakładać kask podczas wypraw rowe-
rowych czy szaleństw na hulajnogach. 

20-lecie Powiatu  
Poznańskiego

Powiat poznański ma 20 lat. I wła-
śnie do tego jubileuszu nawiązywały dwa 
wydarzenia. W Owińskach zakończono 
kolejny etap kompleksu pocysterskiego, 
mieszczącego SOSW dla Dzieci Niewi-
domych, natomiast w Bolechowie, na 
terenie JRG-8, odbył się tradycyjny pik-
nik rodzinny „Bezpieczni w powiecie 

poznańskim”. 
Dzięki dotacjom unijnym powstało 

w Owińskach miejsce unikatowe w skali 
kontynentu, służące integracji społecznej, 
a także będące jedną z architektonicz-
nych pereł regionu. Powiat poznański 
łącznie zainwestował w teren placówki 
i dawnego klasztoru blisko 50 mln zł. 
Ośrodek oraz Park Orientacji Przestrzen-
nej przez ostatnie lata zmieniły się nie 
do poznania. Kompleks nie bez powodu 
został więc uznany za jeden z „siedmiu 
Cudów Funduszy Europejskich” i dzi-
siaj jest chętnie odwiedzany przez gości, 
nawet z zagranicy.

Mieszkańcy świętowali z nami na pik-
niku rodzinnym „Bezpieczni w powiecie 
poznańskim”. Imprezę rozpoczęła krótka 
część oficjalna, podczas której gminne 
OSP otrzymały specjalistyczny sprzęt 
– zestawy węży strażackich o wartości 
3,9 tys. zł dla każdej z 25 jednostek. Z 
pewnością ułatwią one pracę pożarni-

ków i poprawią ich skuteczność w akcji. 
Czas zabawy wypełniły pokazy służb 

mundurowych, popis posłuszeństwa 
psów policyjnych, dmuchańce dla naj-
młodszych, warsztaty cukierkowe, pyszny 
poczęstunek, kąpiel w pianie, a także – na 
finał – koncert zespołu Boys. Wszystkie 
te atrakcje przyciągnęły tysiące gości.

Przez ostatnie dwie dekady pokaza-
liśmy, że chcemy i potrafimy skutecznie 
działać dla mieszkańców. Reforma admi-
nistracji z 1999 roku sprawiła, że samo-
rząd stał się bliższy ludziom. Dziękując 
wszystkim za zaufanie, życzę Państwu i 
sobie, abyśmy mogli być dumni z naszej 
małej powiatowej ojczyzny. 

Tomasz Łubiński,  
Wicestarosta Poznański 

Fot. Arch. Starostwa  
Powiatowego. Zachęcam  

do odwiedzania strony: 
www.powiat.poznan.pl

Nieznajomość prawa szkodzi. Urzęd-
nicy i politycy prześcigają się w produkcji 
uchwał, rozporządzeń, przepisów, nie-
kiedy sprzecznych ze sobą. Człowiekowi 
nie będącemu na bieżąco trudno się w 
tym gąszczu paragrafów i przeróżnych 
aktów połapać. Trzeba sięgać po pomoc 
wykwalifikowanych prawników, a nie 
każdego na to stać. Tym, którzy mają 
życiowe problemy, a nie mogą sobie 
pozwolić na płacenie za takie usługi, z 
pomocą spieszy Powiat Poznański.

Pomysł świadczenia nieodpłatnej po-
mocy prawnej obywatelom zrodził się w 
2015 r. Przygotowania do jej wdrożenia 
zabrały rok. Usługa została wdrożona 
w 2016 r. i funkcjonuje do dziś. Jest to 
zadanie rządowe, prowadzone za po-
średnictwem powiatów. Według zasto-
sowanego w 2018 r. przelicznika (rok 
2019 nie jest jeszcze zamknięty) jeden 
punkt takiej pomocy tworzony jest dla 
25 tysięcy mieszkańców. W każdym po-
wiecie muszą funkcjonować co najmniej 
dwa miejsca świadczenia pomocy, ale 
nigdy więcej niż 35.

W naszym powiecie w ubiegłym roku 
punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 

Pomoc prawna świadczona bezpłatnie
funkcjonowało 15. Jeden przypadał na 
gminę, z wyjątkiem dwóch, które po-
mocy prawnej nie miały: Suchego Lasu 
i Kleszczewa. Za organizację całej lo-
kalnej sieci odpowiedzialny jest powiat. 
Można powiedzieć, że pełni on rolę po-
średnika między rządem a prezydentem, 
burmistrzem, wójtem. Muszą oni wska-
zać miejsce, gdzie taka działalność jest 
świadczona. Punkt musi być dostępny 
dla upoważnionych mieszkańców przez 
pięć dni w tygodniu, po cztery godziny 
dziennie, czyli 20 godzin w tygodniu.

W Powiecie Poznańskim część loka-
lizacji punktów pomocy została wyzna-
czona poprzez deklarację ze strony orga-
nizacji pozarządowych, które mogły się 
w sprawie prawnej współpracy zgłaszać. 
We własnym zakresie zatrudniały one 
prawników udzielających mieszkańcom 
porad. Drugą część punktów obsadzały 
okręgowe izby radców prawnych i okręgo-
we izby adwokackie. W gminie Dopiewo 
zadanie to realizowała Okręgowa Izba 
Adwokacka. Punkt mieści się przy ulicy 
Konarzewskiej 12 w Dopiewie. Otwarty 
jest od godziny 9 do 13, od wtorku do 
piątku.

Nie wszystkim mieszkańcom taka 
nieodpłatna pomoc przysługuje. Upraw-
nione są następujące grupy mieszkańców: 
osoby, które nie ukończyły 26 roku życia; 
posiadacze Karty Dużej Rodziny; osoby, 
które skończyły 65 lat; osoby fizyczne 
zwracające się o udzielenie takiej pomocy, 
a mające przyznane świadczenia społecz-
ne; kombatanci; osoby poszkodowane w 
klęskach żywiołowych; kobiety w ciąży 
i będące krótko po porodzie.

Pomocy prawnej udzielają osoby 
z kwalifikacjami: adwokaci, radcowie 
prawni, zatrudnieni przez organiza-
cje pozarządowe prawnicy. Ci ostatni 

świadczą usługi w takich gminach, jak 
Stęszew, Murowana Goślina, Czerwonak 
(dodatkowy punkt w tej gminie zloka-
lizowano w Koziegłowach).

Kiedy rozpisano konkurs na prowa-
dzenie punktów nieodpłatnej pomocy 
prawnej, zainteresowanie organizacji 
pozarządowych było nadspodziewa-
ne wysokie. Na 8 przysługujących im 
lokalizacji wpłynęło ponad 50 ofert. 
Zadaniem Powiatu Poznańskiego było 
rozpatrzenie wszystkich. Jak się okazało, 
19 ofert spełniło warunki przechodząc 
do drugiego etapu. Ustalono regulamin 
postępowania, na jego podstawie obo-
wiązywała punktacja. Zaakceptowano 
osiem ofert z przyznaną największą 
liczbą punktów.

W ramach kwoty przysługującej na 
prowadzenie punktu powiat co miesiąc 
przekazywał dwunastą część przyznanej 
dotacji. Na miesiąc przypadało 5060 zło-
tych. Koszty utrzymania obiektu, także 
wyposażenia w narzędzia pracy, takie 
jak komputery, sieć łączności, papier i 
inne biurowe akcesoria spadły na samo-
rząd lokalny, który miał na to pieniądze 
przekazywane przez powiaty. W sumie 
Powiat Poznański na to świadczenie wy-
dał ponad 920 tysięcy złotych.

Najwięcej porad prawnych w 2018 r. 
udzielono w Swarzędzu – 404. W Kórniku 
– 286. W Kostrzyniu – 280. Najmniej 
osób, bo tylko 105, zgłosiło się o pomoc 
w Pobiedziskach. W Komornikach – 117. 
W naszej gminie – 219, co stanowiło 7 
procent całej powiatowej puli. W całym 
powiecie roczna liczba porad prawnych 
zamknęła się sumą 3227.

Najczęściej po pomoc zwracały się 
osoby w wieku powyżej 65 lat – 609 na 
cały powiat. Natomiast poniżej 18 lat 
– zaledwie 10. W pozostałych przedzia-

październik 2019 11



Powiat Poznański / informacje gminne

łach wiekowych liczba osób oscylowała 
wokół 300.

Wydaje się, że nie są to wielkie liczby, 
ale chcąc sobie wyobrazić skalę udzielanej 
pomocy trzeba pamiętać, że w samej 
tylko gminie Dopiewo 219 osób miało 
życiowe problemy, z którymi trudno im 

było sobie poradzić bez pomocy prawni-
ka. Inaczej mówiąc – było to 219 spraw 
do rozwiązania. W przebrnięciu przez to 
w taki sposób, by pozostawać w zgodzie 
z obowiązującymi przepisami pomagali 
prawnicy, którym za usługi, na wolnym 
rynku drogie, nie trzeba było nic zapłacić.

Andrzej  Strażyński
Przewodniczący Komisji  

Komunikacji, Budownictwa  
i Infrastruktury,  Rady Powiatu
w Radzie Powiatu Poznańskiego

Rok 2018 był rokiem 100-lecia od-
zyskania przez Polskę niepodległości. 
Również w tym roku wiele instytucji 
państwowych obchodzi swoje okrą-
głe setne rocznice powstania. O wiele 
młodszy natomiast jest obecny Powiat 
Poznański i funkcjonujące od 1999 r. 
372 powiaty w całej Polsce.

Początki powiatów w Polsce sięgają 
XIV w., jednak tak daleko tutaj sięgać nie 
będziemy. Zanim przejdę do początków 
powiatów w III RP, warto zaznaczyć, że 
do roku 1924 istniały Powiat Poznański 
Wschodni i Powiat Poznański Zachodni, 
które połączono w 1925 r. w nowy Po-
wiat Poznański. Do wybuchu II wojny 
światowej w skład powiatu wchodziły 
gminy: Czerwonak, Dopiewo, Krzesiny, 

20 lat samorządu powiatowego
Piątkowo, Pobiedziska, Polskawieś, Pusz-
czykowo, Rokietnica, Stęszew, Swarzędz, 
Tarnowo Podgórne i Żabikowo.

Krótka historia
Powiat Poznański w obecnym kształ-

cie, w którego skład wchodzi 17 gmin, 
administracyjnie zaczął funkcjonować 
1 stycznia 1999 r., jednak samorządo-
wo początki powiatu sięgają listopada 
2018 r. Po wyborach, które odbyły się w 
październiku 1998 r., koalicję utworzyły 
AWS i UW. Na pierwszych sesjach w li-
stopadzie 1998 wybrano pierwszy Zarząd 
Powiatu Poznańskiego – starostą został 
Ryszard Pomin (AWS), a wicestarostą 
Jan Grabkowski (UW), który od 2002 r. 
do dziś pełni funkcję starosty. Jednym 
z pięciu członków zarządu był Marek 
Woźniak (UW), obecny marszałek woje-
wództwa wielkopolskiego. Jeszcze na sesji 
w grudniu 1998 r. powołano 9 komisji. W 
pierwszej kadencji rada powiatu liczyła 
60 radnych; obecna liczba 29 radnych jest 
od drugiej kadencji. Historyczna pierwsza 
kadencja, to wiele działań administracyj-
nych i organizacyjnych, których efekty 
widoczne były w kolejnych latach. Wtedy 
to m.in. zaprojektowano i rozpoczęto 
budowę Zespołu Szkół Zawodowych 
w Swarzędzu, utworzono pierwszą w 
Polsce sieć poradni psychologiczno-
-pedagogicznych z filiami w gminach 
powiatu poznańskiego, przejęto Kolejowy 
Szpital w Puszczykowie, który pierwot-
nie miał być szpitalem wojewódzkim. 
Warto także zaznaczyć, że wtedy także 

powołano Związek Powiatów Polskich, 
którego jednym z założycieli był właśnie 
Powiat Poznański. Budżet w pierwszym 
roku działalności wynosił 30 mln zł, na 
rok 2019 r. natomiast zaplanowany był 
na ponad 410 mln zł.

Uroczystości rocznicowe
Z okazji 20-lecia powstania Powiatu 

Poznańskiego w Owińskach odbyły się 
w połowie września br. uroczystości ju-
bileuszowe, które poprzedziła msza św. 
sprawowana przez ks. abp. Stanisława 
Gądeckiego. Zwracając się do uczestników 
mszy św. w kazaniu, ksiądz arcybiskup 
powiedział do zebranych samorządowców 
wszystkich szczebli m.in.: „Od radnych 
i pracowników samorządowych wymaga 
się znacznie więcej niż tylko działania 
zgodnego z prawem, wymaga się rów-
nież działania skutecznego, uczciwego 
i równego traktowania wszystkich. 
Pożądanymi cechami samorządowców 
jest: uczciwość, prawość, obiektywizm, 
bezstronność, jawność działania. Samo-
rządowców nie powinien cechować pęd 
do szybkiej kariery, ale raczej poczucie 
misji, służby dla dobra społeczności lo-
kalnej” (cyt. za www.archpoz.pl). Co tu 
więcej dodać? Tego sobie i wszystkim 
pozostałym, którzy tworzą samorząd 
życzę.

Paweł Ratajczak
Wiceprzewodniczący Rady 

Powiatu Poznańskiego

Sołectwo Więckowice zostało laure-
atem III edycji konkursu „Aktywna Wieś 
Wielkopolska”. Anna Kwaśnik - Sołtys 
Więckowic odebrała pamiątkową statu-
etkę i nagrodę pieniężną w wysokości 3 
tys. zł z rąk Wicemarszałka Województwa 
Wielkopolskiego - Krzysztofa Grabow-
skiego. Wręczenie nagród i wyróżnień 
odbyło się 5 października 2019 r. podczas 
gali „Liderzy Wielkopolskiej Odnowy 
Wsi”, w Hali Sportowo-Widowiskowej 
w Krzywiniu, podsumowującej do-
tychczasową współpracę uczestników 
programu z Samorządem Województwa 
Wielkopolskiego. Galę uświetnił koncert 
muzyki klasycznej – Śpiewającej Rodzi-
ny Kaczmarków.

Podczas 4 uroczystych spotkań, 

Więckowice wyjątkowo aktywną wsią
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zorganizowanych przez Samorząd Wo-
jewództwa Wielkopolskiego dla różnych 
części Wielkopolski, nagrody otrzymuje 
w sumie do 32 Sołectw, a wyróżnienia 
- 36 Sołectw. Ich organizatorem jest Sa-
morząd Województwa Wielkopolskiego. 
O skali sukcesu Więckowic świadczą licz-
by - w programie uczestniczy  aż 2067 
sołectw ze 187 wielkopolskich gmin 

(ponad połowa sołectw Wielkopolski), 
dlatego dostrzeżenie przez organizato-
rów i zakwalifikowanie się do grona 32 
zdobywców równorzędnych nagród ma 
wymiar prestiżowy. 

Do tej pory z budżetu województwa 
na program wydano 31 mln zł, a w ko-
lejnym roku planowanych jest kolejne  

4 mln zł. W ramach „Wielkopolskiej 
Odnowy Wsi” realizowane są trzy 
konkursy dotacyjne: „Pięknieje wiel-
kopolska wieś”, „Odnowa wsi szansą 
dla aktywnych sołectw” i „Nasza wieś, 
naszą wspólną sprawą”.

Tekst i fot. Maria Bąk

Gmina Dopiewo po raz kolejny zna-
lazła się na liście rankingowej projek-
tów wybranych do dofinansowania w 
ramach konkursu „Odnowa wsi szansą 
dla aktywnych sołectw” organizowane-
go w ramach programu „Wielkopolska 
Odnowa Wsi 2013-2020”.

Do VII edycji konkursu złożone zo-
stały 2 projekty:
• Sołectwo Więckowice – projekt pt. 

„Pod jednym dachem! – Zakup na-
miotu oraz kompletów biesiadnych 
dla Więckowic”;

• Sołectwo Palędzie – projekt pt. „Bie-
siaduj razem z nami – doposażenie 
Świetlicy Wiejskiej w Palędziu”. 

Oba projekty otrzymały dofinansowa-
nie. Projekt Sołectwa Więckowice sklasy-
fikowany został na 4 miejscu i otrzymał 
4 412,00 zł dotacji. Projekt Sołectwa 
Palędzie sklasyfikowany został na 5 

Kolejne dofinansowania z „Odnowy wsi”
miejscu i otrzy-
mał 3 638,00 zł 
dotacji. 

W tegorocz-
nej VII edycji 
konkursu złożo-
no 138 projektów, 
które zostały 
ocenione pod 
względem formalnym i merytorycznym, 
zgodnie z regulaminem konkursu. Do-
finansowanie otrzymało 49 projektów. 

Celem konkursu jest wsparcie uczest-
ników programu „Wielkopolska Odnowa 
Wsi 2013-2020” w działaniach na rzecz 
rozwoju własnej miejscowości i wzmoc-
nienia procesu odnowy wsi w regionie. 
Realizacja konkursu służy podniesieniu 
standardów i jakości życia na terenach 
wiejskich poprzez zakup drobnych ele-
mentów wyposażenia, towarów służą-

cych kultywowaniu tradycji społeczności 
lokalnych czy materiałów niezbędnych 
do promocji wsi, które będą służyły lo-
kalnym społecznościom w budowie ich 
tożsamości i integracji.

Szczegółowe informacje  
na stronie: Wielkopolska  
Odnowa  wow.umww.pl .

Maria Bąk, Referat  
Promocji i Rozwoju Gminy

List intencyjny w sprawie budowy 
przejścia podziemnego pod torami kole-
jowymi między Dabrówką a Palędziem 
podpisali 8 października 2019 r. w Urzę-
dzie Gminy Dopiewo przedstawiciele PKP 
PLK i Gminy Dopiewo. 

Warta ok. 7 mln inwestycja ma zostać 
zrealizowana do 2023 r.  Zasady współ-
pracy gminy Dopiewo i PKP PLK oraz 
finansowanie przedsięwzięcia zostaną 
ustalone w odrębnych porozumieniach. 
Przejście zostanie rozbudowane z 15 m do 

Bliżej przejścia pod torami w Palędziu
55 m, co sprawi, że łatwiej będzie podróż-
nym dojść na perony z obu stron stacji, 
a także przemieszczać się mieszkańcom 
między Palędziem a Dąbrówką. Prace 
mają rozpocząć do 2022 r. Szczegółowy 
zakres i wartość przebudowy przejścia 
podziemnego będą znane po wykonaniu 
dokumentacji projektowej. W jej opraco-
waniu ma pomóc przygotowana już przez 
Gminę Dopiewo wstępna koncepcja prac. 
Planowana inwestycja istotnie uzupełni 
prace przeprowadzonych na stacji przez 

PKP i w okolicy stacji Palędzie przez 
Gminę Dopiewo.

Obecność kilku przedstawicieli PKP 
PLK i parlamentarzysty świadczyć może 
o dużej szansie na realizację inwestycji 
w zapowiadanym terminie. Oprócz pod-
pisujących list Wójta Gminy Dopiewo 
– Adriana Napierały i reprezentujących 
Region PKP PLK: Beaty Kubachy – Za-
stępcy Dyrektora Regionu ds. Finan-
sowych i Zbigniewa Milińskiego – Za-
stępcy Dyrektora Regionu ds. Projektów 
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inwestycje

Krajowych, obecni byli Arnold 
Bresch – Członek Zarządu PKP 
PLK S.A. i  Paweł Neuman – 
dyr. Regionu Zachodniego PKP 
PLK., a także poseł Bartłomiej 
Wróblewski, który zaangażował 
się w sprawę.

Adrian Napierała, Wójt 
Gminy Dopiewo: - To jedna z 
kluczowych inwestycji na tere-
nie Gminy Dopiewo. Jej reali-
zacja zwiększy bezpieczeństwo 
przemieszczania się między 
obydwoma miejscowościami, 
które obecnie dzielą tory – Pa-
lędziem i Dąbrówką. Odbywa 
się tu dość intensywny ruch pieszy ze 
względu na szkołę mieszczącą się w 
Dąbrówce i przedszkola. Inwestycja 
zwiększy dostępność kolei jako środ-
ka transportu. Od dłuższego czasu za-

chęcamy mieszkańców do korzystania z 
transportu kolejowego, m.in. uczestnicząc 
w projekcie aglomeracyjnym „Poznańska 
Kolej Metropolitalna” i poprzez wybu-
dowanie tzw. węzłów przesiadkowych w 
Dopiewie i Palędziu, które oddaliśmy do 
użytkowania w zeszłym roku. Planowana 
inwestycja będzie uzupełnieniem tych 
węzłów. Koncepcja zakłada połączenie 
istniejącego przejścia na peron z nowo 
budowanym przejściem, wraz z dojściem 
ścieżką pieszo – rowerową. Przy przej-

ściu chcielibyśmy usytuować wiatę dla 
rowerów, żeby jeszcze bardziej zwięk-
szyć dostępność połączeń kolejowych. 
Mam nadzieję, że do 2023 r. uda nam się 
wspólnie z PKP PLK to przedsięwzięcie 
zrealizować. Koncepcję przedstawiliśmy 

w Warszawie  Prezesowi PKP PLK, przy 
udziale Posła Bartłomieja Wróblewskie-
go, który wspiera nas w staraniach ma-
jących na celu powstanie tego przejścia 
podziemnego. 

Arnold Beresch, Członek Za-
rządu PKP PLK: - Podpisanie listu 
intencyjnego to ważny moment – daje 
nam pewność co do chęci budowy przej-
ścia w Palędziu obydwóch stron. Linia 
B20 była przez nas modernizowana w 
ostatnich latach na tym odcinku, dla-

tego w najbliższych latach nie 
planujemy inwestycji związanych 
z infrastrukturą, ale myślimy 
o podniesieniu jakości prądu. 
Działania, które były prowa-
dzone przez PKP wcześniej, w 
latach 1990 – 2000, nie mia-
ły takiego rozmachu, jak w tej 
chwili nasza spółka proponuje 
tam, gdzie ingerujemy w tkan-
kę zurbanizowaną. Gdybyśmy 
dzisiaj prowadzili te projekty, to 
pewnie udałoby się nam wiele 
zamierzeń ważnych dla Gminy 
wpisać w projekt liniowy. Mu-
simy przyjąć inny model współ-
pracy w związku z tym, że Gmina 

Dopiewo szybko się rozwija. Dotychcza-
sowa współpraca zmobilizowała nas do 
znalezienia pieniędzy na tę inwestycję. 
Bez pierwszego kroku ze strony posła 
i wójta prawdopodobnie by się ona nie 
rozpoczęła, a tak przystępujemy do prac 
koncepcyjnych, projektowych. Za chwilę 
będziemy szukać pieniędzy, tak, żeby 
w 2023 r. rozszerzyć funkcjonalność 
przejścia i by można było bezpiecznie 
przejść na drugą stronę torów. To jest 
temat ważny dla nas jako organizatora 
ruchu kolejowego, ale wiemy jak ważny 
jest dla społeczności lokalnej. Bardzo 
cieszę się, że ta współpraca przynosi 
pierwsze efekty.

Bartłomiej Wróblewski, Po-
seł na Sejm RP: - Współpraca PLK 
z Gminami Powiatu Poznańskiego i 
Aglomeracją Poznańską jest dla mnie 
bardzo ważna. Uważam, że mamy tutaj 
bardzo dużo do zrobienia jeśli chodzi 
o eliminację przejazdów strzeżonych i 
poprawę funkcjonalności dworców. In-
frastruktura, którą mamy jest bardzo 
często odziedziczona po czasach pruskich 
– ma 100 lat i bardzo często niewiele 
tutaj było robione. W ciągu ostatnich 
25 lat aglomeracja poznańska bardzo 
się zmieniła. Gmina Dopiewo z małej 
gminy wiejskiej stała się gminą dużą, 
porównywalną do niektórych powiatów 
w Polsce. Potrzeba dużo pracy i wysił-
ku, żeby tę infrastrukturę przystosować 
do potrzeb mieszkańców, dlatego kiedy 
wójt zwrócił się do mnie z pytaniem, czy 
można by było zainicjować takie rozmowy 
z Polskimi Liniami Kolejowymi, chętnie 
się na to zgodziłem. Potrzebujemy takiej 
współpracy, jeśli chcemy tutaj coś dobrego 
zrobić. Mam nadzieję, że ta inwestycja 
będzie prowadzona. Cieszę się, że jest 
list intencyjny. Dziękuję PLK, że są 
gotowe, tak jak w przypadku Pobiedzisk, 
Kostrzyna i Kobylnicy, partycypować 
finansowo w tej inwestycji, bo to znacznie 
ułatwi jej przeprowadzenie Gminie Do-
piewo, która ze względu na dynamiczny 
rozwój ma dużo wyzwań infrastruktu-
ralnych.

Tekst i fot. Adam Mendrala
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komunikacja

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą 
prośbą o stosowanie się do obowiązu-
jących od pewnego czasu przepisów na 
ul. Komornickiej w  Dąbrówce, szczegól-
ne na zwracanie uwagi na nowe znaki 
drogowe, unikanie jazdy „na pamięć”, 
parkowanie i zatrzymywanie pojazdów 
w miejscach i godzinach wyznaczonych.

UG, Fot. Michał Juskowiak

Respektujmy zasady na Komornickiej

Od 20 października 2019 r. obowią-
zuje nowy rozkład jazdy PKM. Jak jeździ 
Poznańska Kolej Metropolitalna można 
sprawdzić na stronie:  pkm.metropolia-
poznan.pl/rozklad_jazdy

UG

Nowe  
rozkłady 
PKM

W związku z wnioskami pasażerów, 
od 21 października zostały uruchomione 
dodatkowe kursy autobusów linii 729 
w dni robocze. Do obsługi tego połącze-
nia został przeznaczony kolejny, czwar-
ty autobus. Łącznie z linią 727 Gminę 
Dopiewo będzie obsługiwać łącznie 6 
autobusów (w tym jeden przegubowy). 
Koszt dodatkowych kursów pokryje 
Gmina Dopiewo i wyniesie on rocznie 
235 000 zł.

Dodatkowe kursy linii 729 pojadą 
w godzinach:
• Z Dopiewa: 6:35, 16:00
• Z Ogrodów: 7:45, 14:50, 17:05

Dodatkowo będzie można dojechać 
do Poznania na godzinę 8:00 (nowy kurs 
przyjeżdża na poznańskie Ogrody o go-
dzinie 7:28). Częstotliwość kursów dla 
linii 729 w porannym szczycie wynosi 
po zmianie 23-25 minut, natomiast 
w szczycie popołudniowym 25-30 minut.

Drobnym korektom uległy inne godzi-
ny odjazdów linii 729 tak, by dopasować 
rozkład do godzin kursowania innych 
środków komunikacji publicznej.

Dodatkowe 
kursy 729
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komunikacja / 400 kV

Dzięki temu rozwiązaniu np. rano 
w Skórzewie przed godziną 7:00 auto-
busy zapewniające dowóz do Poznania 
na godzinę 8:00 będą odjeżdżać co 11-14 
minut, a popołudniu czas oczekiwania 
na powrotne autobusy 727 lub 729 na 
przystanku Malwowa nie będzie prze-
kraczać 20 minut.

Od poniedziałku, 21 października 
2019 r., wprowadzone zostanły poniższe 
zmiany w rozkładzie jazdy linii nr 729, 
obowiązujące w dni robocze.

Odjazdy z przystanku Dopiewo 
Dworzec Kolejowy - w kierunku Po-
znań Ogrody:
• kurs o godzinie 6:20 zostanie prze-

sunięty na godzinę 6:10,
• dodatkowy kurs o godzinie 6:35,
• kurs o godzinie 7:05 zostanie prze-

sunięty na godzinę 7:00,
• dodatkowy kurs o godzinie 16:00,
• kurs o godzinie 16:15 zostanie prze-

sunięty na godzinę 16:30,

• kurs o godzinie 16:55 zostanie prze-
sunięty na godzinę 17:00,

• kurs o godzinie 17:40 zostanie prze-
sunięty na godzinę 17:50,

• kurs o godzinie 18:35 zostanie prze-
sunięty na godzinę 18:55,

• kurs o godzinie 22:30 zostanie prze-
sunięty na godzinę 22:35.

Odjazdy z przystanku Poznań Ogrody 
– w kierunku: Dopiewo Dworzec Ko-
lejowy:
• kurs o godzinie 6:45 zostanie prze-

sunięty na godzinę 6:40,
• kurs o godzinie 7:30 zostanie prze-

sunięty na godzinę 7:20,
• dodatkowy kurs o godzinie 7:45,
• dodatkowy kurs o godzinie 14:50,
• kurs o godzinie 15:05 zostanie prze-

sunięty na godzinę 15:15,
• kurs o godzinie 16:35 zostanie prze-

sunięty na godzinę 16:30,
• dodatkowy kurs o godzinie 17:05 

(wydłużony do przystanku Chomę-

cice/Środkowa),
• kurs o godzinie 17:20 zostanie prze-

sunięty na godzinę 17:40,
• kurs o godzinie 18:00 zostanie 

przesunięty na godzinę 18:20 (przy-
stanek końcowy Dopiewo/Dworzec 
Kolejowy, autobus nie dojeżdża do 
przystanku Chomęcice/Środkowa),

• kurs o godzinie 18:40 zostanie prze-
sunięty na godzinę 19:00 (wydłu-
żony do przystanku Chomęcice/
Środkowa),

• kurs o godzinie 19:40 zostanie prze-
sunięty na godzinę 19:50,

• kurs o godzinie 21:40 zostanie prze-
sunięty na godzinę 21:45,

• kurs o godzinie 23:20 zostanie prze-
sunięty na godzinę 23:35.

Sobotni i świąteczny rozkład jazdy 
nie uległ zmianie.

Aktualne rozkłady jazdy podajemy na 
stronie www.dopiewo.pl/rozklady-jazdy .

Paweł Przepióra,  
Zastępca Wójta Gminy Dopiewo

Porozumienie samorządów ze spółką 
PKS Poznań S.A., dotyczące utrzymania 
linii autobusowych, zostało podpisane 26 
września w gmachu Starostwa Powiato-
wego. W efekcie tego porozumienia kursy 
PKS przebiegające m.in. przez Gminę 
Dopiewo nie ulegną zmianie - autobusy 
będą jeździły tak jak dotychczas. 

Gmina Dopiewo przeznaczyła na 
utrzymanie linii PKS w 2019 r. - 40 

Samorząd wspiera utrzymanie linii PKS 
tys. zł, a w roku 2020 - 96 tys. Środki 
te mogły być wyasygnowane na ten cel 
dzięki uchwale Nr XII/127/19 Rady Gmi-
ny Dopiewo z  29 lipca 2019 r. w sprawie 
udzielenia Powiatowi Poznańskiemu po-
mocy finansowej podjętej przez Radnych 
Rady Gminy Dopiewo.

Podpisy pod dokumentem złożyli 
przedstawiciele: Powiatu Poznańskie-

go, gmin wchodzących w jego skład, w 
tym - Gminy Dopiewo, miasta Poznań, 
powiatów: obornickiego, międzychodz-
kiego, nowotomyskiego, kościańskiego, 
śremskiego,. Gminę Dopiewo reprezen-
tował Zastępca Wójta Gminy Dopiewo 
- Paweł Przepióra.

PP

Dobiega końca proces poszuki-
wania przebiegu nowej linii elek-
troenergetycznej 400 kV Baczyna 
– Plewiska przez Gminę Dopiewo. 
16 września br. przedstawiciele PSE 
i konsorcjum realizującego inwe-
stycję zaprezentowali propozycję 
trasy radnym naszej Gminy, a 24 
i 25 września, w trakcie spotkań 
w sołectwach – mieszkańcom. W 
przypadku tej inwestycji energety-
cy chcą, by linia biegła przez tereny 
przylegające do autostrady A2.

Sąsiedztwo stacji elektroenerge-
tycznej w Plewiskach owocuje tym, że 
przez Gminę Dopiewo przebiegają linie 
energetyczne, w tym również te prze-
syłowe, o najwyższych napięciach 400 
tys. wolt. Gdy dodamy do tego obecność 
autostrady A2 i linii kolejowej to możemy 
stwierdzić, że poziom nasycenia insta-
lacjami technicznymi mamy naprawdę 
wysoki. Niestety, rozwój gospodarczy 
i potrzeby nowoczesnych technologii 
powodują, że – jak informują Polskie 
Sieci Elektroenergetyczne – niezbędna 
jest budowa nowej linii 400 kV, która ma 

Linia 400 kV Baczyna – Plewiska w korytarzu A2.

połączyć stację Plewiska z nową stacją 
elektroenergetyczną Baczyna budowaną 
pod Gorzowem Wielkopolskim. 

- Zdajemy sobie sprawę, że przesyło-
we linie energetyczne nie są oczekiwa-
nym elementem w krajobrazie. Dlatego 

naszym celem jest takie zaprojekto-
wanie przebiegu linii, by jak najmniej 
ingerował w środowisko społeczne i 
naturalne. – powiedział w rozmowie z 
naszą redakcją Krzysztof Szymański, 
rzecznik prasowy inwestycji. –  Po bli-
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400 kV / bezpieczeństwo

sko rocznych analizach terenowych i 
współpracy z partnerami zewnętrznymi 
zaproponowaliśmy mieszkańcom oraz 
władzom Gminy Dopiewo, by linia prze-
biegła w maksymalnie możliwym zbli-
żeniu do autostrady A2. Taki kierunek 
został nakreślony podczas pierwszych 
spotkań w Gminie i cieszymy się, że wrze-
śniowe konsultacje potwierdziły jego 
zasadność. Nie mamy jeszcze formal-
nego potwierdzenia wynegocjowanych 
z GDDKiA i Autostradą Wielkopolską 
uzgodnień, ale projektujemy według 
ustalonych z nimi wytycznych. Dla nas 
najważniejszy jest fakt, że nasza kon-
cepcja uzyskała generalną akceptację 

władz i społeczności lokalnej. To zasługa 
dobrej komunikacji z samorządem oraz 
dobrych, twardych ale merytorycznych 
dyskusji na spotkaniach, za co chcemy 
podziękować społeczności Dopiewa.

Już od pierwszych spotkań z wła-
dzami Gminy i radnymi przedstawiciele 
konsorcjum realizującego budowę linii 
usłyszeli, że priorytetem jest zachowanie 
jak największych odległości zarówno od 
istniejącej zabudowy, jak i od terenów 
wskazanych w miejscowej planistyce jako 
przeznaczone pod zabudowę mieszka-
niową. Stanowisko samorządu Dopie-
wa było zgodne z pierwotną koncepcją 
wykonawcy, który skoncentrował się na 

maksymalnym wykorzystaniu korytarza 
autostrady A2, tak więc efekt końco-
wy jest na dziś zadowalający dla obu 
stron: przedstawiona mieszkańcom na 
spotkaniach propozycja trasy uwzględnia 
zarówno wytyczne władz Gminy, jak i 
założenia wykonawcy. Oczywiście – co 
jest również zrozumiałe - nie satysfak-
cjonuje w pełni wszystkich, a dotyczy 
to w szczególności kilku właścicieli 
nieruchomości, na których planowany 
jest pas technologiczny linii. Obecnie, po 
uzgodnieniu generalnego przebiegu przez 
Dopiewo, przedstawiciele konsorcjum 
prowadzą rozmowy z właścicielami grun-
tów w celu uzgodnienia szczegółowego 
przebiegu i posadowienia słupów tak, 
by osiągnąć ostatecznie porozumienie.

Linia 400 kV z Baczyny do Plewisk 
będzie miała ok. 140 km, a jej koszt 
kontraktowy szacowany jest na około 
300 mln zł netto. Na terenie Gminy 
Dopiewo będzie miała długość ok. 9,5 
km, co oznacza, że po jej uruchomie-
niu roczny przychód z tego tytułu do 
budżetu Gminy, przyjęty na podstawie 
ceny kontraktowej, może wynieść ok. 
410 tys. złotych. Linia będzie realizo-
wana w trybie tzw. specustawy przesy-
łowej. Mamy nadzieję, że pomimo tego 
wykonawca będzie prowadzić rzetelny 
dialog społeczny, szukając porozumie-
nia w tych trudnych tematach. Wydaje 
się, że – również dzięki zaangażowaniu 
naszego samorządu – dotychczas nie 
można mieć do tego procesu zastrzeżeń. 
Będziemy monitorować, czy nie jest to 
chwilowe i czy inwestor nie zaprzestanie 
tej dobrej praktyki na kolejnych etapach.

WSz, fot. Remigiusz Hemmerling

Wystartowała 18. edycja akcji „Bez-
pieczny pierwszoklasista” prowadzona 
przez Powiat Poznański, któremu partne-
rują Komenda Miejska Policji i Komenda 
Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

16 października przedstawiciele obu 

Bezpieczny pierwszoklasista 

tych formacji, wraz z Komendą Policji 
oraz Strażą Gminną w Dopiewie, odwie-
dzili Szkołę Podstawową im. Fryderyka 
Chopina w Skórzewie. W akcji uczest-
niczyło prawie 90 pierwszoklasistów. 
Do wszystkich szkół podstawowych na 

terenie Gminy Dopiewo trafiły kamizelki 
odblaskowe.

Najważniejsze, aby dzieci wiedziały, 
że taka kamizelka, czy też inny element 
odblaskowy, może uratować życie. Dzieci, 
świetnie się bawiąc, dowiedziały się, jak 
ważne jest bezpieczeństwo - na drodze, 
ale także w domu. Omówiony został także 
temat czujek czadu. Uczyły się jak pra-
widłowo przechodzić na przejściu dla 
pieszych. Nad bezpieczeństwem dzieci 
czuwała dopiewska Policja i Straż Gmin-
na. Edukację trzeba zaczynać od naj-
młodszych lat.

Tekst i fot. Beata Spychała

Konsultacje dotyczące 400 kV w Gołuskach odbyły się 25 września 
2019 r. Ponadto w dniach  24-25 września 2019 r. odbyły się 

podobne spotkania w Dopiewcu, Dopiewie, Konarzewie
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bezpieczeństwo

 Jesienna aura nie sprzyja kierowcom 
i pieszym.  Coraz krótsze dni, mało słoń-
ca, mgły i opady, w takich warunkach 
widoczność na drodze drastycznie spada. 
Na terenie gminy Dopiewo jest wiele dróg 
przy których nie ma jeszcze chodników. 
W tej sytuacji osoby poruszające się pie-
szo powinny szczególnie zadbać o swoje 
bezpieczeństwo. Najważniejsza zasada to 
„być widocznym na drodze”. Jak możemy 
to zrobić? Odpowiedź jest prosta, należy 
nosić kamizelkę odblaskową. Odblaski 
zdecydowanie poprawiają widoczność 
pieszego. Dzięki temu kierowca zyskuje 
więcej czasu na bezpieczne ominięcie 
ludzi poruszających się drogą. Warto 
również zapoznać się z kilkoma zasadami 
zawartymi w Prawie o ruchu drogowym. 

Życie mamy tylko jedno 
więc dbajmy o nie!

Bądź widoczny na drodze
Rozdział  2 - Ruch pieszych, Art.  11.  

Obowiązki pieszego:
1.  Pieszy jest obowiązany korzystać z 

chodnika lub drogi dla pieszych, a 
w razie ich braku - z pobocza. Jeże-
li nie ma pobocza lub czasowo nie 
można z niego korzystać, pieszy może 
korzystać z jezdni, pod warunkiem 
zajmowania miejsca jak najbliżej jej 
krawędzi i ustępowania miejsca nad-
jeżdżającemu pojazdowi.

2.  Pieszy idący po poboczu lub jezdni 
jest obowiązany iść lewą stroną drogi.

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

4.  Korzystanie przez pieszego z drogi 
dla rowerów jest dozwolone tylko 
w razie braku chodnika lub pobo-

cza albo niemożności korzystania 
z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby 
niepełnosprawnej, korzystając z 
tej drogi, jest obowiązany ustąpić 
miejsca rowerowi.

4a.  Pieszy poruszający się po drodze 
po zmierzchu poza obszarem zabu-
dowanym jest obowiązany używać 
elementów odblaskowych w 
sposób widoczny dla innych 
uczestników ruchu, chyba że 
porusza się po drodze przeznaczo-
nej wyłącznie dla pieszych lub po 
chodniku.

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

Jacek Olejniczak,  
Komendant Straży  

Gminnej w Dopiewie

Komisariat Policji w Dopiewie odno-
tował we wrześniu 2019 r. następujące 
wydarzenia:

Nietrzeźwi kierujący
• 18.09.2019- Gołuski – 0,42 mg/l ,
• 18.09.2019- Gołuski – 0.45 mg/l,
• 18.08.2019- Gołuski – 0,25 mg/l.

Kradzieże
• 8.09.2019 - Dąbrowa - kradzież 

laptopa,

Kronika Policyjna
• 11.09.2019 – Dąbrówka, ul. Poznań-

ska - kradzież roweru,
• 17.09.2019 – Dopiewiec, ul. Jutrzen-

ki - kradzież telefonu,
• 17.09.2019 – Dąbrowa - kradzież 

pojazdu – Renault Megane, rocz-
nik 2016,

• 6-9.09.2019 - Dąbrowa - kradzieże 
akumulatorów,

• 13.09.2019 – Dąbrówka - kradzież 
wkładów lusterek Audi A6, 

• 14.09.2019 - Dąbrówka - kradzież 
kijów golfowych, 

• 19.09.2019 – Pokrzywnica - kradzież 
torby z dokumentami i pieniędzmi,

• 19.09.2019 – Palędzie - kradzież 
roweru,

• 17.09.2019 – Skórzewo - kradzież 
pojazdu – Renault Master, rocznik 
2011.

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

Na drogach
Do kolizji aż 5 samochodów doszło w 

Skórzewie przy ul. Poznańskiej (4.09); 
osób poszkodowanych nie było.  Dwa 
niebezpieczne wypadki miały miejsce we 
wrześniu na drodze Palędzie - Dopiewiec. 

Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej
Raz zderzyły się tam dwa samochody 
- dwie poszkodowane osoby zostały za-
brane do szpitala przez pogotowie ra-
tunkowe; droga była zablokowana przez 
kilka godzin( 6.09). Drugi z wypadków, 
do jakich doszło na tej drodze zdarzył 
się dzień później – uczestniczyły w nim 

trzy samochody, jedna z osób została 
poszkodowana i zabrało ją do szpitala 
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe; dro-
ga znów była nieprzejezdna przez kilka 
godzin (7.09).

Do szpitala trafiły także cztery osoby, 
które odniosły obrażenia w wypadku 
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bezpieczeństwo

z udziałem czterech aut na drodze po-
między Dąbrówką a Skórzewem (6.09), 
jak również osoba poszkodowana w wy-
padku z udziałem dwóch samochodów 
osobowych w Gołuskach przy ul. Szkolnej 
(9.09). Strażacy odnotowali też wypadki 
na drodze wojewódzkiej 307 (7.09) i na 
ul. Skórzewskiej w Skórzewie (13.09).

.Zdarzenia na drogach powodowa-
ły konieczność neutralizacji substancji, 
które wyciekły na drogi z samochodów. 
Usunęli plamy powstałe na skutek roz-
lania płynów eksploatacyjnych auta, 
które uległo kolizji w Dopiewcu przy 
ul. Szkolnej – kierowca najprawdopo-
dobniej stracił panowanie nad jadącym 
ze zbyt dużą prędkością pojazdem (9.09). 
Neutralizowali plamy oleju w Dąbrówce 
przy S11 (13.09) i w Dopiewie – na skrzy-
żowaniu ul. Szkolnej i ul. Poznańskiej 
(również 13.09). 

Pożary
9-krotnie w dniu 1 września druhowie 

byli wzywani do pożarów w okolicach 
Palędzia i Dąbrówki do pożarów traw, 
zarośli i lasu. W każdym miejscu spa-
leniu uległo od kilku do kilkuset m². 
Przyczyną najprawdopodobniej były 
podpalenia, sprawą zajęła się policja. 

Gasili płonące drzewo w Zborowie 
przy ul. Lotniczej – blisko jeziora (2.09), 
a także ognisko rozpalone w lesie w oko-
licy Dąbrowy (11.09) i pożar warsztatu 
w Zakrzewie przy ul. Długiej (12.09). 
Ugasili 4 płonące samochody osobowe, 
zaparkowane na parkingu Osiedla Gra-
fitowego w Skórzewie (21.09).

Fałszywe alarmy przeciwpoża-
rowe odzywały się w CH „Aurora” w 
Dąbrówce (1.09) i w firmie produk-
cyjnej w Zakrzewie (9.09), firmach w 
Dąbrowie (16 i 19.09), domu w Skó-
rzewie przy ul. Spółdzielczej (31.09) 

Osy
Wielokrotnie nasi strażacy usuwali 

gniazda os – w Dąbrowie przy ul. Topo-
lowej (4.09); w Dąbrówce przy Szkole 
Podstawowej (5.09), ul. Parkowej (9.09), 
Malinowej (11.09), Różany Zakątek 
(11.09); w Dopiewcu – przy: ul. Rydzo-
wej (4.09), Szkole Podstawowej (9.09), 
ul. Szerokiej (18.09) i ul. Wierzbowej 
(22.09); w Dopiewie przy ul. Młyńskiej 
i ul. Akacjowej (2x 15.09) oraz ul Kona-
rzewskiej (18.09); w Skórzewie na Osiedlu 
Grafitowym (14.09) i przy ul. Wiosennej 
(19.09); w Więckowicach przy ul. Gro-

madzkiej (3.09) i ul. Spokojnej (22.09); 
w Zborowie przy ul. Plażowej (19.09).

Inne
Strażacy zabezpieczyli kilka wyda-

rzeń gminnych: obchody 80. rocznicy 
wybuchu II wojny światowej połączone 
z poświęceniem rond (1.09), Gminne 
Dożynki w Dopiewie (8.09) i wyścig 
kolarski „Eliminator”, zorganizowany 
przez GOSiR Dopiewo na drodze serwi-
sowej Dąbrówka - Gołuski (8.09). Gościli 
przedszkolaków z „Bajkowej Wyspy” i 
zorganizowali pokazy strażackie w Ko-
narzewie.

Poza tym strażacy uwolnili dzieci 
uwięzione w zamkniętym aucie na terenie 
Dąbrówki (13.09). Pomogli pogotowiu 
ratunkowemu w dotarciu do pacjenta 
(20.09). W związku z wyczuwalnym 
specyficznym zapachem niewiadomego 
pochodzenia, do czasu przyjazdu specja-
listycznych służb, zabezpieczyli Szkołę 
Podstawową w Więckowicach - okazało 
się, że doszło do zwarcia akumulatorów 
(20.09). Po wichurze usunęli w Zakrzewie 
dwa zwisające konary – przy ul. Bukow-
skiej i ul. Długiej (30.09).

Adam Mendrala,  
współpraca TŁ, WD, KP, BS

Fot. Archiwa OSP  w Dopiewie

Straż Gminna w Dopiewie interwe-
niowała we wrześniu 250 razy.

Najwięcej było wśród nich kontroli 
bezpieczeństwa przy placówkach oświa-
towych i obiektach komunalnych – 77. 
Następne w kolejności pod względem 
liczby były kontrole porządkowe - 60 (w 
tym dotyczące: spalania odpadów, braku 
numerów porządkowych na posesjach i 
braku podłączeń do kanalizacji) oraz kon-
trole ruchu drogowego –  55 (dotyczące 

Kronika Straży Gminnej
parkowania i zajęcia pasa drogowego).                                                                                                                                      
        Mniej było interwencji związanych 
ze zwierzętami – 40.                                                                                                           

Wybrane interwencje 
11.09.2019 – Dopiewo, ul. Leśna: 

spalanie odpadów w piecu CO, właści-
ciela posesji ukarano.

16.09.2019 – Dopiewo, ul. Młyńska: 
spalanie odpadów roślinnych w ognisku, 

sprawcę ukarano.
20.09.2019 – Skórzewo, ul. Miła: brak 

pozostawienia przez kierowcę 1,5- me-
trowego przejścia na chodniku, ustalo-
no i ukarano sprawcę nieprawidłowego 
parkowania. 

27.09.2019 – Zakrzewo, ul. Długa:  
pies wybiegający z posesji bez nadzoru 
i stanowiący potencjalne zagrożenie dla 
osób przechodzących obok posesji, usta-
lono osobę odpowiedzialną i ukarano.

Jacek Olejniczak, Komendant 
Straży Gminnej w Dopiewie
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ekologia

Gmina Dopiewo zachęca do zapozna-
nia się z podstawowymi informacjami 
dotyczącymi Programu Priorytetowego 
„Czyste Powietrze” realizowanego po-
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Cele
Głównym założeniem programu jest 

poprawa efektywności energetycznej i 
zmniejszenie emisji pyłów i innych za-
nieczyszczeń do atmosfery z istniejących 
jednorodzinnych budynków mieszkal-
nych lub uniknięcie emisji zanieczysz-
czeń powietrza, pochodzących z nowo 
budowanych jednorodzinnych budynków 
mieszkalnych.

Okres trwania programu
2018 r. – 2029 r. (podpisywanie 

umów do 31.12.2027 r.)

Kto może uzyskać?
Beneficjentem programu mogą być:
1) osoby będące właścicielami / 

współwłaścicielami jednorodzinnego 
budynku mieszkalnego, lub wydzielo-
nego w budynku jednorodzinnym lokalu 
mieszkalnego z wyodrębnioną księgą 
wieczystą. W przypadku, gdy jednoro-
dzinny budynek mieszkalny/wydzielony 
w budynku jednorodzinnym lokal miesz-
kalny jest we współwłasności kilku osób, 
dofinansowanie przysługuje współwła-
ścicielowi, pod warunkiem wyrażenia 
zgody przez pozostałych współwłaścicieli 
tego budynku/ lokalu. 

2) osoby będące właścicielami / 
współwłaścicielami nieruchomości, które 
uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy 
jednorodzinnego budynku mieszkalnego 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 
z późn. zm.) i budynek nie został jeszcze 
przekazany lub zgłoszony do użytkowa-
nia. W przypadku, gdy nieruchomość 
jest we współwłasności kilku osób, dofi-
nansowanie przysługuje współwłaścicie-
lowi, pod warunkiem wyrażenia zgody 
przez pozostałych współwłaścicieli tej 
nieruchomości

Na co przyznawana jest 
dotacja?

Na przedsięwzięcia polegające na: 
1) zakupie i montażu urządzeń i insta-

lacji spełniających wymagania techniczne 
do Programu: kotłów na paliwa stałe, 
węzłów cieplnych, systemów ogrzewania 
elektrycznego, kotłów olejowych, kotłów 
gazowych kondensacyjnych, pomp ciepła 
powietrznych, pomp ciepła odbierają-
cych ciepło z gruntu lub wody, wraz 
z przyłączami, instalacją centralnego 
ogrzewania i instalacją ciepłej wody 
użytkowej, (jeśli dotyczą); 

2) zastosowaniu odnawialnych źródeł 
energii (kolektory słoneczne, mikro-in-
stalacje fotowoltaiczne);

3) wykonaniu termomodernizacji 
budynków jednorodzinnych/wydzie-
lonych lokali mieszkalnych w zakresie 
pozostałym niż określone w ppkt 1) i 2).

Czyste Powietrze

Więcej informacji na stronie:  www.
wfosgw.poznan.pl/program-prioryteto-
wy-czyste-powietrze .

Działania Gminy Dopiewo
Gmina Dopiewo podejmuje działa-

nia mające na celu  zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery:

- W latach 2018 r. i 2019 r. Gmina 
Dopiewo udzielała dotacji celowych na 
trwałą likwidację ogrzewania węglowe-
go i zastąpienie go proekologicznymi 
systemami grzewczymi

- W roku 2019 r. Gmina podjęła 
kolejną uchwałę proekologiczną w celu 
udzielenia dofinansowania na zakup i 
montaż odnawialnych źródeł energii dzię-
ki, której systematycznie zmniejsza się 
zapotrzebowanie na energię elektryczną 
powstającą w Polsce głównie z węgla

- Kontrole Straży Gminnej wraz z 
poborem próbek palenisk z nierucho-
mości podejrzewanych o spalanie nie-
dozwolonych treści. Próbki są badane 
przez laboratorium posiadające akre-
dytację Polskiego Centrum Akredytacji. 
W przypadku spalania niedozwolonych 
substancji na właściciela nakładany jest 
mandat

- Wspieranie informacyjne innych 
organów, które realizują swoje progra-
my związane z ochroną powietrza dla 
mieszkańców Gminy Dopiewo.

Zbigniew Kobiela,  
Referat Planowania  

Przestrzennego  
i Ochrony Środowiska

1500 roślin posadziła Gmina Dopiewo 
w 2019 r. –Co roku Urząd Gminy Dopiewo 
zleca nowe nasadzenia drzew, krzewów 
i bylin, a także pielęgnację gminnych 
terenów zielonych. Łącznie na zieleń 
wydaliśmy w tym roku prawie 450 tys. zł.

W tym roku posadzono:
• 339 szt. drzew liściastych,
• 4 szt. drzew iglastych,
• 217 szt. krzewów liściastych,
• 102 szt. krzewów gatunków igla-

stych,

Zielono nam • 480 szt. roślin rabatowych,
• 338 szt. bylin/traw rabatowych 

Lokalizacje, w których pojawiły się 
nowe nasadzenia:
• Dąbrowa, ul. Wiejska i ul. Piaskowa
• Dąbrówka, skrzyżowanie ul. Buko-

wej i ul. Jałowcowej
• Droga Powiatowa Dopiewiec-Pa-

lędzie 
• Dopiewiec, ul. Leśna,
• Dopiewo, ul. Świętojańska (dział-

ka 239/5)

• Gołuski, narożnik ulic Szkolnej 
i Leśnej

• Konarzewo, tzw. doły
• Palędzie, ul. Kolejowa
• Podłoziny Droga Powiatowa
• Skórzewo, park przy ul. Poznań-

skiej, ul. Malinowa, ul. Kolejowa, 
teren Orlika i teren Gimnazjum, ul. 
Nad Potokiem, ul. Sportowa, ul. Ba-
torowska, ul. Daktylowa - Figowa, 
ul. Wrzosowa

• Trzcielin, boisko
• Droga Powiatowa Trzcielin-Lisówki
• Droga Powiatowa Trzcielin-Kona-
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rzewo
• Więckowice, ul. Parkowa
• Zakrzewo, ul. Niezłomnych i ul. Ga-

jowa
• Żarnowiec, działka 38/2

Koszt wykonania terenów zielonych 
i ich pielęgnacja na terenie Gminy Do-
piewo:
• Wiosenne założenie zieleni na te-

renie Gminy Dopiewo (nowe nasa-
dzenia)- 285.830,86 zł,

• Pielęgnacja zieleni posadzonej 
w latach wcześniejszych na tere-
nie gminy Dopiewo – 158.251,60 zł.

Gmina Dopiewo pozyskała również 
20.tys.  zł dotacji celowej na zakup sa-
dzonek drzew miododajnych ze środków 
Województwa Wielkopolskiego. W ra-
mach tego dofinansowania posadzono 
drzewa w następujących lokalizacjach:
• Skórzewo, ul. Nad Potokiem – Klon 

pospolity ‘Globosum’- 45 szt.
• Więckowice, ul. Parkowa- Klon 

polny ‘Nanum’- 25 szt.
• Żarnowiec, teren wokół wiaty - Lipa 

drobnolista ‘Rancho’ – 20 szt.

Ewa Hejwosz

Agencja Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa od początku paździer-
nika do 15 listopada 2019 r. przyjmuje 
wnioski suszowe. O pomoc mogą ubie-
gać się właściciele gospodarstw rolnych 
poszkodowanych w tym roku w wyniku 
suszy, huraganu, gradu deszczu nawal-
nego, przymrozków wiosennych lub po-
wodzi. Pracownicy biur powiatowych 
ARiMR czekają na Rolników.

UG

Wnioski suszowe - do połowy listopada

Gmina Dopiewo zaprasza do udziału 
w bezpłatnych szkoleniach realizowa-
nych w ramach projektu grantowego 
„Podniesienie kompetencji cyfrowych 
mieszkańców województw: wielkopol-
skiego i zachodniopomorskiego”, na które 
pozyskała dofinansowanie.

Dla kogo?
W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, 

które ukończyły 25 rok życia, mieszkają 
na terenie województwa wielkopolskiego, 
które nie uczestniczyły wcześniej w  szko-
leniu w ramach projektu „Podniesienie 
kompetencji cyfrowych mieszkańców 
województw: wielkopolskiego i zachod-
niopomorskiego”.

Czego się można na-
uczyć?

Bezpłatne szkolenia w Dopiewie 
Przeprowadzo-

ne zostaną szkole-
nia z  7 modułów: 
„Rodzic w Interne-
cie”: „Mój biznes 
w sieci”, „Moje fi-
nanse i transakcje 
w sieci”, „Działam 
w sieciach społecz-
nościowych”, „Two-
rzę własną stronę 
internetową”, „Rol-
nik w sieci” i „Kul-
tura w sieci”.

Jak?
Zajęcia będą 

się odbywać do 
stycznia 2020 r. 
na terenie Gminy 
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szkolenia / filary

Dopiewo. Zostaną  przeprowadzone 
w wymiarze 16 godzin z każdego mo-
dułu (4 spotkania po 4 godziny lub 2 
spotkania po 8 godzin). Będą odbywa-
ły się zarówno w dni powszednie jak 
i w weekendy.  Liczba szkoleń z danego 
modułu będzie zależała od zadeklarowa-
nego zainteresowania zgłaszających się 
osób. Każdy chętny może wziąć udział 
tylko w jednym szkoleniu. Miejscem 
zajęć będzie Urząd Gminy Dopiewo i 
Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne 
w Konarzewie.

Zadzwoń, napisz,  
zapisz się

O przyjęciu na szkolenie decyduje 
kolejność zgłoszeń. Warto się pospieszyć z 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyj-
nego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 Osi Priorytetowej nr 

III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działa-
nia szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

decyzją o uczestnictwie, bo miejsc z każ-
dym dniem ubywa. Nabór rozpoczął się10 
czerwca. Szczegółowy harmonogram 
szkoleń zostanie ustalony na podstawie 
otrzymanych deklaracji przystąpienia 
do projektu. Dokumenty rekrutacyjne 
należy wysłać pocztą lub złożyć osobiście 
w Urzędzie Gminy Dopiewo, ul. Leśna 
1c, pok. Nr 7. Informacje na temat szko-

leń dostępne są na stronie: dopiewo.pl. 
Odpowiedzi na pytania można uzyskać 
pod numerem telefonu: 61 89 063 73 
lub e-mailowo: szkolenia@dopiewo.pl . 
Regulamin i deklaracje w wersji papie-
rowej dostępne są w siedzibie Urzędu 
Gminy Dopiewo.

Izabela Kostyk,  
fot. Beata Spychała,  

Michał Juskowiak

Po raz czwarty zapraszamy miesz-
kańców Gminy Dopiewo do zgłaszania 
kandydatów do Nagrody Wójta Gminy 
Dopiewo „Dopiewski Filar”. Kandydatów 
w 3 kategoriach „animator”, „ambasa-
dor” i „super – filar” można zgłaszać 
do końca listopada 2019 r. Laureatów 
wyłoni Kapituła Konkursowa.

Nagroda „Dopiewski FILAR” ma 

Filary są wśród Was!
charakter ho-
norowy. Została 
ustanowiona przez 
Wójta Gminy Do-
piewo w 2017 r. 
Jej celem jest wy-
różnienie osób, 
które wyróżniają 
się działalnością, 
dorobkiem i osią-
gnięciami, przy-
czyniając się do: 
integracji środo-
wisk lub sławienia 
dobrego imienia 
Gminy Dopiewo, 
a także swoją po-
stawą, przedsię-
wzięciami i ak-
tywnością mogą 
być dla innych 
wzorem, przykła-

dem, oparciem.
Zgłaszającym może być:

• osoba fizyczna zamieszkująca na 
terenie Gminy Dopiewo,

• osoba prawna posiadająca siedzibę 
na terenie Gminy Dopiewo,

• firma z terenu Gminy Dopiewo,
• instytucja i organizacja pozarzą-

dowa działająca na terenie Gmi-
ny Dopiewo,

• grupa nieformalna działające na 
terenie Gminy Dopiewo,

• członkowie Kapituły Konkursu.
Jak zgłaszamy?

• Można przynieść wypełniony i pod-
pisany formularz zgłoszeniowy (do 
pobrania na stronie gminnej) do 
Biura Podawczego w Urzędzie Gminy 
Dopiewo - w zaklejonej kopercie, 
z dopiskiem na kopercie „Dopiew-
ski FILAR”,

• wysłać pocztą pod adres Urzędu 
Gminy Dopiewo,

• e-mailem pod adres: konkurs@
dopiewo.pl - z dopiskiem w tytule 
e-maila: „Dopiewski FILAR” (czy-
telny skan lub zdjęcia wypełnionego 
formularza z uzupełnieniami i pod-
pisami).

Wręczenie nagród odbędzie się na 
uroczystej gali, podczas „Spotkania 
Noworocznego Gminy Dopiewo” na 
początku 2020 r.

 
Dotychczas „Dopiewskimi Filarami” 

zostali  nagrodzeni w poszczególnych 
kategoriach:

Szkolenia z kompetencji cyfrowych rozpoczęły się wkońcu września. Na zdjęciu grupy szkolących się  
- w Dopiewie i Dąbrówce. Mamy wolne miejsca na kolejne kursy. Osoby zainteresowane - zapraszamy
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jubileusze

2019:
•  „super filar” – Wojciech Jankowiak, 

samorządowiec – Wicemarszałek 
Województwa Wielkopolskiego

•  „animator” – Tomasz Napierała, bie-
gacz – twórca „parkrun Dąbrówka”

•  „ambasador” – Jacek Jaroszewski, 
lekarz reprezentacji Polski w piłce 
nożnej, ze Skórzewa

2018
•  „super filar” - Józef Brandenburg, 

biegacz z Dopiewa
•  „animator” - ks. Krzysztof Różański, 

proboszcz parafii w Konarzewie
•  „ambasador” - Aldona Latosik, 

poetka z Zakrzewa
2017

•  „super-filar” Henryk Walenciak, 

działacz ruchu rolniczego
•  „animator” - ks. Karol Górawski, 

proboszcz parafii w Dąbrówce
•  „ambasador” - Grzegorz Tomczak – 

poeta, bard i kabareciarz z Dopiewa
O tym, kto zostanie „Dopiewskim 

Filarem” w tej edycji, zadecydują miesz-
kańcy.

AM

25 par z Gminy Dopiewo świętowa-
ło wspólnie jubileusz 50-lecia pożycia 
małżeńskiego. Uroczystość odbyła się 
w Restauracji „Smakosz” w Skórzewie 
26 września 2019 r.

Wójt Gminy Dopiewo - Adrian Napie-
rała, w asyście Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego - Grażyny Grześkowiak i jej 
zastępczyni – Natalii Szajstek, wręczył 
Jubilatom medale przyznane z tej okazji 
przez Prezydenta RP, kwiaty i „kosze 
obfitości” od Gminy Dopiewo oraz złożyli 
życzenia w imieniu własnym i społecz-
ności gminnej.

Oprócz pochwały dla trwałości związ-
ków małżeńskich, poczęstunku i tańców 
i wspomnień, podczas spotkania rozma-

wiano o aktualnych sprawach Gminy 
Dopiewo. Jubilaci chętnie zadawali 
Wójtowi pytania, zwłaszcza dotyczące 
planów inwestycyjnych na najbliższe 
miesiące i lata.

Jubileuszowe pary
• Elżbieta i Kazimierz Andrzejewscy 

- Dopiewo
• Józefa  i Stanisław Cegielscy  

- Więckowice
• Danuta i Jan Czarneccy  - Dopiewiec 
• Elżbieta i Wiesław Jazdończyk 

- Dąbrowa
• Aleksandra i Włodzimierz Jankow-

scy - Skórzewo
• Barbara i Tadeusz Kaczkowscy 

- Dąbrówka
• Zdzisława i Józef Kaliszuk  

- Skórzewo
• Henryka i Mieczysław  Kruk – Dą-

browa

Złote Gody • Krystyna i Ryszard Krzeszo-
wiec -Skórzewo

• Urszula i Zdzisław Lewiccy  - Skó-
rzewo

Jubilacie, 
zgłoś się!

Urząd Stanu Cywilnego w Dopiewie 
uprzejmie prosi pary małżeńskie ob-
chodzące w 2020 r.  jubileusz 50- lecia 
pożycia małżeńskiego o zgłoszenie tego 
faktu osobiście przez małżonków do 31 
stycznia 2020 r. Zgłoszenie to będzie 
podstawą do sporządzenia wniosku 
do Prezydenta RP, za pośrednictwem 
Wojewody Wielkopolskiego, o nadanie 
medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie” i zorganizowania uroczystości ich 
wręczenia. Jubilaci, którzy nie zgłoszą 
się osobiście, nie zostaną ujęci w zbio-
rowym  wniosku.

W związku z wejściem w życie usta-
wy dotyczącej przetwarzania danych 
osobowych (25 maja 2018 r.), USC nie 
może skierować do Państwa bezpośred-
nio pisemnego zapytania, dotyczącego 
wyrażenia zgody na wystąpienie z ta-
kim wnioskiem.

Miejsce przyjmowania zgłoszeń: 
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Wyzwole-
nia 24 -  budynek B, pokój 2. Czynny 
w godzinach: poniedziałki 9:00-17:00, 
od wtorku do piątku:  7:30-15:30. Tel. 
kontaktowy: (61) 890 64 29 lub 890 
64 28.

Grażyna Grześkowiak,  
Kierownik USC w Dopiewie
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• Danuta i Kazimierz  Leśniowscy 
- Skórzewo

• Teresa i Marek Markiewcz - Dopiewo
• Maria i Stefan Nowakowie - Do-

piewiec
• Dorota i Tadeusz Nowosielscy 

- Skórzewo
• Irena i Józef Pasik    - Dopiewiec
• Teresa i Kazimierz Piaseccy - Za-

krzewo
• Aleksandra i Marian  Rżani  - Do-

piewo
• Teresa i Jerzy Sędziccy  - Dopiewo
• Danuta i Ewaryst Stachowiak - Dą-

browa
• Halina i Bogdan Stachowiak  - Skó-

rzewo
• Teresa i Eugeniusz Stefaniak   -Więc-

kowice
• Czesława i Zenon Szałek   - Trzcielin                                                           
• Teresa i Bogdan Szymańscy - Dą-

browa
• Genowefa i Henryk  Walenciak 

- Gołuski
Maria i Wojciech Wenc - Skórzewo

UG, fot. Adam Mendrala

Pierwsze Artystyczne Przedszko-
le zostało otwarte 18 października 
2019 r. w Gminie Dopiewo. Nazy-
wa się „Leśna Polana” i znajduje 
się przy ul. Ognik 1 w Dopiewcu. 
Jest przedszkolem publicznym. Na 
oficjalne otwarcie zaproszono m.in. 
Wójta Gminy Dopiewo – Adriana 

Pierwsze Artystyczne Przedszkole

Napierałę i Zastępcę Wójta – Pawła Prze-
piórę, przedstawicieli innych placówek 
oświatowych z terenu Gminy Dopiewo. 

UG,
fot. M. Juskowiak
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Aleksander Doba, jeden z najsłyn-
niejszych polskich podróżników, zawitał 
22 października 2019 r. do Szkoły Pod-
stawowej w Dopiewie. 

To najsłynniejszy kajakarz, ogłoszony 
przez National Geographic „Podróżni-

Aleksander Doba w Dopiewie

kiem Roku 2015”. Uczniowie z zapartym 
tchem słuchali jego wspomnień z trzech 
samotnych wypraw kajakiem przez Ocean 
Atlantycki. Ekscentryczny obieżyświat  
opowiadał barwnie i żywiołowo, całym 
sobą. Po spotkaniu był czas na autografy 

i wspólne zdjęcia. Organizatorem spo-
tkania był Paweł Ratajczak, Wiceprze-
wodniczący Rady Powiatu Poznańskiego.

SPD, fot. Arch. P. Ratajczaka

Cztery klasy ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. I. J. Paderewskiego w Skórzewie 
przystąpiły do programu edukacyjno – 
humanitarnego „Face to Face with the 
World”. Uczniowie i wychowawcy ze Skó-
rzewa mają za sobą spotkania online z 
dziećmi i ich wychowawcami z Afryki i 
Azji. Najpierw współpracę podjęła klasa 
3a, potem do programu przystąpiły trzy 

Twarzą w twarz 
klasy pierwsze. Współpracują z placów-
kami oświatowymi z Kenii, Ugandy i 
Pakistanu.

- Program pomaga szkołom w Polsce 
w nawiązaniu kontaktów i prowadze-
niu  zajęć online, wspólnie ze szkołami 
i instytucjami społecznymi z Afryki, 
Azji i Bliskiego Wschodu. Uczestniczy 
w nim obecnie 280 polskich szkół i ponad 
40 instytucji edukacyjnych ze świata. 
Patronatem objął go Rzecznika Praw 
Dziecka. Jego istotą jest szerzenie to-
lerancji. Uwrażliwia na problemy i sy-
tuację życiową innych. Współpracują ze 
sobą nauczyciele i uczniowie. Walczymy 
z rasizmem  i ksenofobią – tłumaczy 
Anna Hora - Lis, polonistka ze szkoły w 
Gliwicach, która 6 lat temu go stworzyła.

Uczestnictwo w projekcie daje dzie-
ciom możliwość poznawania innych 
kultur i tradycji, ale także jest kur-
sem szacunku do drugiego człowieka, 
płaszczyzną budowania przyjacielskich 
relacji i wrażliwości społecznej. Dzieci, 

poznając różnice i podobieństwa, między 
ich życiem i nauką a życiem i nauką ich 
rówieśników, uświadamiają sobie war-
tość tego, co mają. Uczniowie dostrzegają 
przydatność znajomości języka angiel-
skiego w porozumiewaniu się, stają się 
otwarte i przełamują bariery. 

- O akcji dowiedziałam się z Facebo-
oka w sierpniu. Pierwszym krokiem była 
adopcja chłopca z Ugandy on-line. Zobo-
wiązałam się, że do comiesięcznych prze-
lewów na edukację i utrzymanie dziecka, 
wiedząc, że mogę przez to umożliwić mu 
zdobycie wykształcenia, co ma szansę 
przełożyć się na jego lepszą przyszłość. 
Przeczytałam również, że innym z za-
łożeń projektu jest edukowanie dzieci 
poprzez kontakt online z rówieśnikami 
z Afryki czy Azji. Wiedziałam, że gdy 
tylko zacznę we wrześniu pracę z dzieć-
mi, zaproponuję im udział w projekcie. 
Z pełnym poparciem dyrekcji szkoły, 
rodziców i uczniów klasy 3a, wystarto-
waliśmy z projektem po rozpoczęciu roku 
szkolnego – mówi Edyta Barszczewska, 
inicjatorka współpracy i wychowawczyni 
klasy 3a.

Klasa 3a współpracuje ze szkołą w Kampali w Ugandzie Uczniowie z Kampali w Ugandzie
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- Naszymi partnerami jest klasa w 
Kiwenda Village Success Junior School 
w Kampali w Ugandzie. Mamy za sobą 
już kilka lekcji online. Poznajemy się, 
doskonalimy umiejętności językowei, 
śpiewamy piosenki, gramy na flażoletach. 
Pokazaliśmy młodym Ugandyjczykom 

naszą salę, szkołę, boiska. Mój odpo-
wiednik po drugiej stronie - Anthony 
Wiliam Kaweesa - przesyła nam zdjęcia 
i informacje, a ja podobną koresponden-
cję przesyłam jemu - opowiada Edyta 
Barszczewska.  We wrześniu zorgani-
zowała zbiórkę szczoteczek i past do zę-
bów dla sierocińca, w którym mieszkają 
uczniowie zaprzyjaźnionej szkoły. Pełna 
paczka 2 tygodnie temu została wysłana 
do Kampali.

Do projektu, idąc w ślady koleżanki, 
postanowiły przystąpić wychowawczy-
nie wszystkich klas pierwszych w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Skórzewie. 

- Współpracujemy z jedną z klas z 
„Girl’s Care Initiative” z Nairobi w Ke-
nii. Nasze dzieci są młodsze, wiec nie 

posiadają jeszcze takich kompetencji ję-
zykowych, jak trzecioklasiści, ale to na 
nie działa. Fakt, że się łączyły z dziećmi z 
Kenii, że odmachiwały sobie „do kamery”, 
prezentowały przygotowane wcześniej 
materiały i  możliwość powiedzenia czar-
noskórym przyjaciołom „My name is…” 
wywoływał niemałe emocje. Mamy za 
sobą jedno spotkanie, które poprzedził 
trening, żeby jak najlepiej wypaść pod-
czas połączenia. Dzieci przedstawiły się 
sobie i zaśpiewały piosenkę. Wciąż tym 

żyją -  mówi Anna Czyż, wychowawczyni 
klasy 1b.

-  Współpracuję z placówką w 
Ugandzie, ale z innej miejscowości niż 
koleżanka z klasy trzeciej. Razem z 
Piusem Mugisa, koordynatorem klasy 
z Kagadi, dostrzegamy wiele korzyści 

w zachowaniu naszych dzieci, które po-
jawiły się po wideo-spotkaniu. Dzieci 
są ciekawe świata, interesują się tym, 
co widziały, zadają pytania dotyczące 
różnic. Dowiadują się, że świat w róż-
nych miejscach wygląda inaczej – mówi 
Karolina Sowińska, wychowawczyni kla-
sy 1a. - Mamy za sobą autoprezentacje 
obu stron w języku angielskim, solidnie 
powtórzoną, bo każdy się przedstawiał 
i wszyscy obserwowali powitania pozo-
stałych dzieci, z obu grup. Pokazaliśmy 

Uczniowie ze szkoły w Nairobi - w Kenii

Klasa szkoły w ugandyjskim Kagadi

Podopieczni Fundacji w Sialkot w Pakistanie

Klasa 1a współpracuje ze szkołą w Kagadi w Ugandzie

Klasa 1c współpracuje z Fundacją w Pakistanie

Klasa 1 b nawiązała współpracę 
ze szkołą w Kenii
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nowym znajomym naszą klasę i prace 
plastyczne, a oni nam - trochę swojego 
świata. Spotkaniu towarzyszyło wiele 
pozytywnych emocji. Dzieci śpiewały i 
tańczyły. Z niecierpliwością czekają na 
kolejne połączenie – dodaje nauczycielka. 

- Uczniowie mają za sobą dwa spo-
tkania na żywo z podopiecznymi „Sky 
Welfare Foundation Tikka” z Sialkot, a 
ja kilka rozmów z Aamirem Yaved’em, 
ich opiekunem. Dzieci nie mogły do-
czekać się piątku i kolejnego spotkania 
z Pakistanem. Kolejne przywitanie się 
po angielsku, zadawanie prostych py-
tań, wysłuchanie odpowiedzi i radość 
w oczach pakistanskich dzieci. Wszyscy 
jesteśmy szczęśliwi. Uczymy się cie-
szyć tym, co mamy. Naszym nowym 
znajomym wysłaliśmy odrobinę słoń-
ca. Dzieci śpiewały po angielsku i po 
polsku przygrywając na własnoręcznie 
wykonanych instrumentach. Zabraliśmy 
naszych przyjaciół na wirtualny spacer 
po szkole. Po spotkaniu niektóre dzieci 

próbowały nawet naśladować śpiew w 
języku urdu. Było wesoło – relacjonuje 
Małgorzata Małecka, wychowawczyni 
klasy 1c. 

Ze względu na stereotypy placówkom 
z Pakistanu trudniej znaleźć partnerów 
w Polsce, niż tym z Afryki. Warto jednak, 
zamiast ulegać wpływom propagandy, 
dostrzegać drugiego człowieka.

- Fundacja, z którą współpracuje-
my, otacza opieką dzieci, które żyją w 
trudnych warunkach, wśród nich nie 
brakuje sierot i półsierot. Stara się 
zapewnić im lepszy start.  Dlatego się 
zdecydowałam. Zbliża się sroga zima 
na przedgórzu Himalajów w Pakistanie, 
której towarzyszą 40-stopniowe mrozy. 
Podopieczni Fundacji potrzebują butów 
i ciepłych swetrów. Klasa1 c włączy się 
w pomoc – opowiada wychowawczyni 
klasy 1c.

Współpraca, nawet na odległość, 
zbliża ludzi, mimo różnic, budzi empatię 

i ochotę niesienia pomocy tym, którzy 
jej potrzebują.

Adam Mendrala
fot. Archiwum Edyty Barszczew-

skiej, Anny Czyż, Karoliny Sowiń-
skiej i Małgorzaty Małeckiej

graf. „Face to Face with the World” 

W aurze przepięknego słońca ucznio-
wie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. 
Jana Brzechwy w Dopiewie, razem z 
wieloma dorosłymi wolontariuszami, 
zorganizowali 12 października 2019 
roku w Dopiewie grę terenową -zaty-
tułowaną: „Znajdź Sokoła”. 

Zabawa została skierowana do 
młodszej części podopiecznych szkoły 
i przedszkola w Dopiewie. Na punktach 
rozsianych po całej miejscowości poszu-
kiwali oni, wraz z rodzicami, pozostałości 
historii Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół”, działającego w latach 1909-1939. 
W ten sposób nie tylko zadbano o kon-

Poszukiwanie „Sokoła” 

dycję fizyczną uczestników, 
ale zachęcono ich również 
do wysiłku intelektualnego 
połączonego z zabawą. 

W trakcie odwiedzania po-
szczególnych miejsc zaznaczo-
nych na mapie poznawali hi-
storię, wykonywali różnorodne 
zadania, zdobywali „gosirki” 
i wygrywali niespodzianki. 

Podsumowaniem całej wy-
prawy było dotarcie na halę 
GOSIR, gdzie dowiedzieli się, 
że w Dopiewie nadal dbamy 
o idee Sokoła. Tam o poczę-

stunek dla małych odkrywców zadbało 
bardzo wiele osób. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
instytucjom i firmom, dzięki których 
zaangażowaniu mogliśmy się wspólnie 
tak świetnie uczyć i bawić. 

Tekst i fot.  
Małgorzata Rogal Dropińska

Trzecioklasiści zbierali 
szczoteczki. Uczniowie z 1c 
będą zbierać swetry i buty
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II miejsce w Ogólnopolskim kon-
kursie historycznym „Być jak Ona” za-
jęła 6 października 2019 r. klasa VI A 
z Konarzewa, w którym wzięło udział 
1311 klas. Trzecia edycja konkursu była 
poświęcona Irenie Sendler. 

Być jak Sendlerowa

Celem konkursu, skierowanego 
dla uczniów szkół podstawowych i po-
nadpodstawowych, było poszerzenie i 
upowszechnienie wiedzy o Irenie Sen-
dler. Zadanie konkursowe składało się 
z trzech części: przygotowania w formie 

papierowej portretu Ireny Sendler, opi-
su działań podjętych przez bohaterkę i 
wykonania fotorelacji z zajęć. 

Klasa VI A, której jestem wychowaw-
cą, w sposób doskonały poradziła sobie 
z wyznaczonymi zadaniami. Nagrodą 
konkursową jest 40% dofinansowanie 
do 7-dniowego pobytu z atrakcjami dla 
całej klasy w Zakopanem. 

Serdecznie zachęcam do brania 
udziału w konkursach historycznych.

Aleksandra Chylińska-Łuczak

17 września minęła 80 rocznica agre-
sji Związku Radzieckiego na Polskę. Z 
okazji tej rocznicy warto wspomnieć o 
znajdującym się na cmentarzu w Kona-
rzewie symbolicznym nagrobku Anto-
niego Dominiczaka rodem z Chomęcic, 
więźnia Kozielska, zamordowanego w 
1940 r. w Katyniu.

Antoni Dominiczak  – ofiara Katynia                                                     
Antoni Dominiczak, urodził się 8 

czerwca 1909 r. w Chomęcicach, jako 
drugi syn Antoniego (ur. 4 stycznia 
1881 r. w Granowie pow. Grodziski)  i 
Elżbiety Szaroszyk (ur. 9 czerwca 1884 
r. w Chomęcicach). Ślub rodziców (cy-
wilny) miał miejsce w Konarzewie 25 
maja 1907 r. Był wnukiem Antoniego 
Dominiczaka (ur. 8 stycznia 1853 r. 
w Granowie) i Tekli Bladocha (ur. 23 
września 1858 roku w Wieszkowie pow. 
Kościański) oraz Mateusza Szaroszyka 
i Katarzyny Łuczak. Był prawnukiem 
Franciszka Dominiczaka i Katarzyny 
Sobierajewskiej, wdowy po Mateuszu 
Bielawskim oraz Tomasza Bladocha i 
Marianny Szczęsnej ze strony dziadka 
a ze strony babci prawnukiem Mateusza 
Szaroszyka i Katarzyny oraz Mikołaja 
Łuczaka i Reginy Kubiś. 

Antoni był absolwentem seminarium 
nauczycielskiego w Wolsztynie oraz Szko-
ły Podchorążych Rezerwy Piechoty w 
Zambrowie. 1 września 1928 r. został 

Nagrobek rodziny Dominiczaków na cmentarzu w Konarzewie

Antoni Dominiczak – fot za
Katyń – Księga Cmentarna Polskiego 

Cmentarza Wojennego 

mianowany na tymczasowego nauczy-
ciela w Strzyźminie w Gminie Chrzypsko 
Wielkie. Później był nauczycielem w Orle 
w tej samej Gminie. Na podporucznika 
został mianowany 24 grudnia 1935 r. i 
przydzielony  do 57. Pułku Piechoty Wiel-
kopolskiej w Poznaniu. Zmobilizowany 
w 1939 r. do jednostki macierzystej do-
stał się do niewoli sowieckiej. Przebywał 
w obozie jenieckim w Kozielsku, został 
rozstrzelany w Katyniu w kwietniu/maju 
1940 r. na mocy decyzji najwyższych 
władz ZSRR zawartej w tajnej uchwale 
Biura Politycznego KC z 5 marca 1940 r.

Cześć Jego pamięci!

dr Piotr Dziembowski
fot. Arch. Piotra Dziembowskiego
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Dlaczego? 
Produkty roślinne są szczególnie 

ważne dla nas jesienią i zimą, bo wtedy 
potrzebujemy ich więcej, aby utrzymać 
odpowiedni poziom naszej odporności. 
Większości osób kojarzą się one ze skarb-
nicą witamin i minerałów, a także małą 
kalorycznością. Ale na tym nie koniec ich 
zalet. Warzywa i owoce są także źródłem 
niezwykle cennych związków zwanych 
flawonoidami. Te naturalne substancje 
roślinne m.in. hamują agregacje płytek 
krwi, posiadają zdolność rozpuszczania 
skrzepów, działają przeciwzapalnie, diu-
retycznie, zwiększają wydalanie szko-
dliwych metali, zapobiegają arytmii 
serca oraz uszczelniają maleńkie na-

Warto jeść warzywa i owoce
czynia krwionośne, a co najważniejsze 
niszczą wolne rodniki. Do produktów 
żywnościowych szczególnie bogatych w 
związki flawonoidowe możemy zaliczyć 
takie warzywa jak: brokuły, pomidory, 
cebule, owoce cytrusowe (szczególnie 
grejpfruty), owoce jagodowe. Warto do-
dać, że ich dobrym źródłem są także 
niektóre napoje, jak herbata, czerwone 
wino gronowe, czy kakao.

Chroń warzywa i owoce
Warzywa i owoce są doskonałym 

źródłem witamin i minerałów pod wa-
runkiem, że spożywamy je w naturalnej 
postaci i na surowo. Kiedy zachodzi ko-
nieczność ich rozdrobnienia, pamiętajmy, 

żeby produkty myć w całości, a dopiero 
potem je kroić - wyłącznie nierdzewnym 
nożem. Jeżeli produkty te gotujemy, to 
sam zabieg termiczny powinien trwać 
jak najkrócej. Dlatego owoce, warzywa 
i ziemniaki najlepiej gotować na dużym 
ogniu. Jeżeli nie jesteśmy pewni, skąd 
pochodzą zakupione przez nas produkty, 
to powstały z gotowania wywar najlepiej 
odlać, by nie wprowadzał do organizmu 
zbędnych zanieczyszczeń. Kiedy gotu-
jemy ziemniaki, pamiętajmy, by wcze-
śniej wydrążyć z nich tzw. „oczka”, bo 
w ich pobliżu może znaleźć się trująca 
dla naszego organizmu solanina. Poza 
tym warzywa i owoce mają bardzo dużo 
walorów smakowych, odpowiednio przy-
rządzone i doprawione stanowią świetny 
dodatek lub jako całe danie, np. w zupie, 
kremie lub paście do smarowania. Pro-
dukty zbożowe oraz warzywa i owoce 
powinny być podstawą naszej codziennej 
diety, to znaczy, że mięso i / lub pro-
dukty mleczne i jaja zaleca się aby były 
dodatkiem do jadłospisu. Przykładowo: 
na tydzień zaleca się spożywanie nie 
więcej niż 4 porcji mięsa, 4 jaj i 3 porcji 
produktów mlecznych.

Adam Helak, Dietetyk
www.helak.dobrydietetyk.

pl/porady/czytelnia/

Jesień coraz bliżej

Modraszek na kwiatach komosy. Pewnego jesiennego popołudnia, 
gdy przystąpiłem do porządków w ogrodzie warzywnym, na 

kwiecie komosy zauważyłem motyla. Przysiadł i ogrzewał się w 
ostatnich promieniach zachodzącego słońca. Szybko popędziłem 
po aparat i nim zrobiło się szaro zrobiłem motylowi małą sesję.

Pszczoła na kwiecie wrzosu. W tym roku, wraz z żoną wybraliśmy się na poligon do Bornego Sulinowa, 
gdzie znajduje się rezerwat wrzosu „Diabelskie Pustacie”. Choć ta nazwa może budzić pewne wątpliwości, 

to widoki są iście niebiańskie. Wszędzie unosi się kwiatowy, zmysłowy zapach ogrzanego słońcem 
wrzosowiska. Przy sprzyjającej pogodzie pszczoły zbierają w czasie kwitnienia wrzosu jeden z najcenniejszych 

polskich miodów: miód wrzosowy, wyróżniający się wspaniałym aromatem i smakiem.
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Przymiotno to utrapienie wszystkich ogrodników. 
Wygląda jak jesienne astry, jednak kwitnie od lipca 
aż do przymrozków. Niewielu ogrodników, którzy 
uparcie walczą z tą rośliną wie, że jest surowcem 

zielarskim. Ma całkiem interesujące działanie, jak na 
tak skromny chwast: przeciwzapalne, ściągające, 

przeciwłojotokowe, gojące rany i wypryski.

W tym roku chyba każdy miłośnik naszego narodowego 
sportu, jakim jest zbieranie grzybów, nie może w żadnym 

razie narzekać... może jedynie na zbyt ciężkie koszyki, 
albo brak w nich miejsca na kolejne sztuki imponujących 
rozmiarów. Znam osoby, co po lesie jeździły z taczką, by 
nie biegać co chwila do samochodu opróżniać koszyk :-)

Kwitnące słoneczniki za każdym razem cieszą oko i poprawiają 
nastrój. Można chyba śmiało powiedzieć, że to jedne z bardziej 
optymistycznych kwiatów. Spotykałem je podczas wypadów. 
W jednych miejscach pozyskiwano z nich nasiona, a w innych 
zasiano je również w formie poplonu, odpornego na suszę.

Ciepłe i słoneczne dni jesienne obfitują w gęste babie 
lato. Najefektowniej wygląda to późnym popołudniem 

na łące, gdy delikatne nici skrzą się i mienią w 
złocistych snopach czerwieniejącego zachodzącego 

słońca. Babie lato jest nicią, wytworzoną przez różne 
gatunki pająków, unoszącą się z prądami ciepłego 

powietrza, po to żeby mogły się przemieścić
na nowe terytorium. Młodziutki pająk czeka, aż 
nić będzie wystarczająco długa, żeby podmuch 

powietrza poderwał go wraz z nią.

W tym roku rykowisko nastało z opóźnieniem. Nie było 
też w jego trakcie sprzyjającej zdjęciom pogody. W moich 

fotograficznych miejscówkach (w których w minionych latach
nie miałem problemu ze zrobieniem zdjęć bykom), 

ciężko było o bliskie spotkania z jeleniami i cieszyłem 
się, że w ogóle kilka sztuk zobaczyłem.
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Łabędź niemy płynie po wodzie gęsto porośniętej 
grążelami, szukając pożywienia. Byłem 
zszokowany, kiedy dowiedziałem się, że dorosły 
osobnik może zjeść dziennie aż 10 kg
podwodnej roślinności! Wraz z coraz cieplejszymi 
zimami, wiele łabędzi zostaje u nas, zamiast 
odlatywać na miejsca zimowania. Nie jest to 
groźne, dopóki żywią się roślinami, czy
znalezionymi pod wodą ślimakami, skorupiakami. 
Dokarmianie ich przez ludzi chlebem jest dla nich 
szkodliwe. Wywołuje nieuleczalne schorzenia 
skrzydeł i przyzwyczaja do danej lokalizacji.

Jeśli nie byłyby dokarmiane, odleciałyby w bardziej 
sprzyjające stanowisko. Łabędzie możemy dokarmiać 
tylko podczas bardzo surowej i ostrej zimy: zbożem 
oraz surowymi lub gotowanymi bez soli warzywami, 
drobno pokrojonymi. Pamiętajmy o tym!

Tekst: Teresa i Michał Bartkowiak 
Zdjęcia: Michał Bartkowiak

Michał Bartkowiak od grudnia 
2015 r. publikuje zdjęcia przyrodni-

cze na Facebook’u – na profilu „Dzi-
ka Strona Gminy Dopiewo”. Prowa-
dzi też stronę: miodybartkowiaka.pl

Jesień to dla smakoszy produktów 
sezonowych wspaniała pora - doskonały 
czas na gotowanie. Drzewa w sadach 
uginają się od jabłek i resztek węgie-
rek. Mamy teraz prawdziwy wysyp 
warzyw, z których można przygotować 
wiele potraw i przetworów. Im robi się 
chłodniej, tym częściej przyrządzamy 
dania z sycących składników i używamy 
rozgrzewających przypraw. To także czas 
na dania z grzybów.

Grzybów nie trzeba nikomu zachwa-
lać, jednak  pamiętajmy , że należy być 
ostrożnym podczas każdego grzybobra-
nia, bo jak głosi  powiedzenie ;wszyst-
kie grzyby są jadalne, ale niektóre tylko 
raz!!!!!

Ważną grupę w przypadku warzyw 
jesiennych stanowią warzywa dyniowate, 
do których zaliczamy patisony, kabaczki 
czy cukinie – włoskie kuzynki kabacz-
ków, a także główną przedstawicielkę 
tej rodziny - dynię. W Polsce sezon na 
dynie trwa od września aż do grudnia. 
W naszym regionie występują dwa głów-
ne gatunki: dynia olbrzymia Cucurbita 
maxima i dynia zwyczajna Cucurbita 
pepo. Dynia jest niezwykle ceniona ze 
względu na swoje właściwości odżywcze. 
Najczęściej w naszych domach gotuje-
my zupę dyniową, na słodko, na słono 
i pikatną. Bardzo cenne owoce jesieni 
to jabłka, których powinno używać się 
do wszystkiego, nie tylko do szarlotki! 
Zwłaszcza do zup kremów, dyniowej, 
pomidorowej.

Odwrócony jabłecznik
Składniki

-1,5  -2kg jabłek kwasowej odmiany 
-3 jajka
-250g szklanki cukru brązowego po-

dzielone na 180g i 70g
-90g mąki pszennej

Jesień w kuchni….

-2g sody oczyszczonej
-50g masła
-2g sody oczyszczonej
-1 łyżeczka cukru waniliowego,1 

łyżeczka cynamonu

Przygotowanie
Foremkę okrągłą wykładamy pa-

pierem do pieczenia. Dno  tortowni-
cy wykładamy pokrojonym w kostkę 
masłem, jabłka obieramy i kroimy na 
pół ćwiartki. Układamy jabłka na dnie 
foremki blisko siebie. Posypujemy cu-
krem, cynamonem, wanilią. Wkładamy 
jabłka do piekarnika rozgrzanego do 200 
stopni góra i dół . Pieczemy je 45 minut. 
Ubijamy jajka z cukrem do puszysto-
ści, dodajemy przesianą mąkę z sodą 
oczyszczoną. Ciasto będzie dość rzadkie 
i strumieniem wlewamy na upieczone 
ciepłe jabłka. Wkładamy ponownie do 
piekarnika i pieczemy jeszcze w 200 
stopniach ok. 20 minut.

Ciasto powinno związać jabłka i 
zwiększyć objętość. Po upieczeniu niech 
wystygnie. Przy pomocy dużego talerza 
przewracamy je potem „do góry dnem”. 
Jabłka znajdą się na górze, oblane cukro-
wą brązową galaretką. Najlepiej podać 
z lodami lub bitą śmietaną.

Pasztet grzybowy

Składniki
-2 kg podgrzybków lub innych grzybów 

leśnych
-2 łyżki oliwy
-2 cebule
-kilka łyżek wody
-2 jajka
-łyżka masła
-3 łyżki bułki tartej, 1łyżka kaszki manny
-sól i pieprz do smaku, 0,5 łyżeczki magii 

płynnej

Przygotowanie
Grzyby dokładnie oczyścić, umyć i 

pokroić na mniejsze kawałki. Przeło-
żyć do garnka, zalać wodą i gotować 15 
minut. Odcedzić i odstawić  do osty-
gnięcia .Obrać cebulę, pokroić w piór-
ka, przesmażyć ją na oliwie, ostudzić. 
Wystudzone grzyby i cebulę przepuścić 
przez maszynkę do mielenia mięsa lub 
zblendować. Do masy wbić jajka, dodać 
bułkę i kaszkę mannę, dodać pozostałe 
składniki. Dobrze wyrobić na jednolita 
masę. Formy keksowe wyłożyć papierem 
do pieczenia i napełnić je masą grzy-
bową, wygładzić wierzch .Wstawić do 
nagrzanego piekarnika, gór i dół 180 
stopni na 40 minut  Po tym czasie otwo-
rzyć piekarnik i posmarować pasztety 
rozpuszczonym masłem i piec jeszcze 
20 minut. Wystawić, studzić i kroić na 
plastry podać z majonezem.
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Dla dorosłych

Znikanie, Izabela Morska

Proza jak zastrzyk w serce 
Proza, która jak żadna do tej pory prze-
kracza granice autobiografii i łączy śledz-
two medyczne, reportaż interwencyjny 
oraz traktat filozoficzny o chorobie. 
 
Kończy sprawdzać prace studentów, 
gdy nagle traci czucie w palcach. Po-
tem przychodzą potworny ból i inne 
objawy. Jej świat to teraz mapa z ad-
resami kolejnych specjalistów. Uczy 
się, jak być dobrą pacjentką, która 
pretensji nie ma nigdy, a pieniądze – 
zawsze. Jednocześnie z pasją naukowca 
rozpoczyna własne dochodzenie: co to 
za choroba? Co zaniedbała, czego nie za-
uważyła? A może choruje razem z Polską? 

Nowości w naszej Bibliotece
Dla młodzieży

Cały świat jest cudem, Iris 
Gottlieb

Od największej czarnej dziury aż po 
najmniejszą komórkę: ta niezwykła książ-
ka odkrywa przed czytelnikami tajemnice 
otaczającego nas świata, a także objaśnia 
zachodzące w nim procesy. Wiedzę z 
zakresu nauk przyrodniczych – o życiu, 
Ziemi i kosmosie – autorka przedstawia w 
fascynujący i bardzo przystępny sposób, 
również dzięki realistycznym ilustra-
cjom. Zajrzyj do środka, jeśli chcesz się 
dowiedzieć, dlaczego lepiej mieć zieloną 
głowę niż żółtą, ile procent genów masz 
wspólnych z drożdżami piekarniczymi i 
jak zdobyć miłość… gromadząc śmieci. 
dzieła wyobraźni i zasługuje na to, byśmy 
ją zgłębiali, rozumieli i cenili, niezależnie 
od naszego wykształcenia.

Dla dzieci

Sklep z babciami, Dominika 
Gałka

Ostatnie wakacje dzieciństwa (bo 
czwarta klasa to prawie tak, jakby się 
już było dorosłym: nowe przedmioty, 
nauczyciele, obowiązki…) w przypadku 
Wojtka to całkowita porażka. Zapraco-
wani rodzice nie zaplanowali wakacji 
poza miastem, w mieście nudy, kurz 
i upał. Wojtek przypadkowo trafia do 
sklepiku prowadzonego przez trzy starsze 
panie i… od tej pory jego życie nabiera 
barw. Tego lata Wojtek przekona się, że 
grunt, to dobra paczka… niekoniecznie 
rówieśników.

Nina Kruczek, Bibliotekarka
GBPiCK w Dopiewie

Zbiórka krwi odbędzie się w Dopiewie 
przy Domu Strażaka, gdzie 9 listopa-
da 2019 r.  pojawi się specjalistyczny 
autobus z profesjonalnym personelem 
medycznym. Oddawanie krwi będzie 
więc i pomocne, i bezpieczne. Pokaż 
serce, oddaj krew! Celem zbiórki jest 
pomoc Lenie Kolasa – 10-latce chorej 
na białaczkę szpikową, ale i  innym po-
trzebującym. 

HA-J

Zbiórka krwi 
w Dopiewie

Cukiniowa piramida

Składniki
-3 cukinie średnie
-0,5kg mięsa drobiowego

-pęczek zielonej pietruszki
-1 cebula, 1 ząbek czosnku
-szklanka ugotowanej kaszy mazurskiej
-2 jajka
-sol, pieprz ,majeranek
-bułka tarta i oliwa

 
Przygotowanie
Cukinię (ze skórą  ale bez pestek) 

zetrzeć na tarce i odłożyć żeby puściła 
wodę. W małym garnku ugotować wo-
reczek kaszy. Do miski włożyć wszystkie 
składniki: mięso, startą cukinię (odci-
śniętą z soku), cebulę, czosnek, pokrojoną 
pietruszkę, kaszę i przyprawy. Wszystko 
wymieszać, uformować kotlety, obtoczyć 
w bułce i smażyć na patelni. Po obró-
ceniu kotletów, pokroić jedną cukinię 
w plastry i udusić na wierzch kotletów. 
Podać na długim kijku od szaszłyków 
wbijając na przemian kotlet, cukinia itd.

Smacznego życzy Barbara  
Plewińska, czyli Barbalena

Fot. Archiwum B. Plewińskiej

32 październik 2019



książki / poezja

Nobel dla Olgi Tokarczuk
Znana polska pisarka Olga Tokarczuk 

została laureatem Literackiej Nagrody 
Nobla – największego wyróżnienia dla 
pisarza na świecie. Komitet Noblowski 
docenił Olgę Tokarczuk za „narracyjną 
wyobraźnię, która z encyklopedyczną pa-
sją ujawnia przekraczanie granic jako 
formę życia”. Olga Tokarczuk to eseistka, 
pisarka, poetka, scenarzystka. Zaczyna-
ła publikować swoje pierwsze prace w 
harcerskim czasopiśmie „Na Przełaj”, a 
swoją pierwszą powieść wydała w 1993 
r. Była to „Podróż ludzi księgi”. Za swoje 
powieści i opowiadania pisarka zdobyła 
wiele prestiżowych nagród, w tym Na-
grodę Booker’a za powieść „Bieguni” oraz 
dwukrotnie Nagrodę Literacką Nike za 
„Bieguni” oraz „Księgi Jakubowe”.  Pro-
za Olgi Tokarczuk to opowieści przede 

wszystkim o ludziach, ich relacjach z 
otoczeniem, nowych wyzwaniach, prze-
kraczaniu granic na różnych płaszczy-
znach jestestwa. Sama autorka tak mówi 
o swojej twórczości : … pisanie powieści 
jest dla mnie przeniesionym w dojrza-
łość opowiadaniem sobie samemu bajek. 
Tak jak to robią dzieci, zanim zasną. 
Posługują się przy tym językiem z po-
granicza snu i jawy, opisują i zmyślają. 

Biblioteka w Dopiewie zaprasza do 
zapoznania i zmierzenia się z twórczo-
ścią noblistki, choć na pewno, nie jest 
to twórczość łatwa. Wymaga głębszego 
dotarcia, zastanowienia się, wpatrzenia 
się we wnętrze człowieka i odnalezienia 
jego istoty.  

Nina Kruczek – bibliotekarz
GBPiCK w Dopiewie

Jesiennienie nie tylko 
jesienią

Po obu stronach drogi,
kiście żywych paciorków
nabawiły się pąsów.

Dojrzałe owoce
pozszywane
srebrną nicią babiego lata,
wdzięczą się
na gubiących liście drzewach.

Jesiennienie,
owiane szarością,
szablon pleców 
wygina w łuk,
wspiera o kij,
kurczy,
ujmując pozostałe 
strzępy czasu.

Aldona Latosik
5 IX 2019

Łódzki wątek

Tkackim kunsztem
wpleciona osnowa kwiatów
namalowała
wizytówkę miasta.

Któż nie zna Piotrkowskiej,
ulicy z pianinem
i ławeczką poety.

Aldona Latosik 
7 X 2019

Wiersze lecą z drzew
Wierzba płacząca

Dzień sprzed kilku dekad
zakorzenił się na długo
w pamięci małej dziewczynki.

Drobnymi rączkami
podniosła przydepniętą  gałązkę
i wsadziła do ziemi.

Ku jej radości,
zmartwychwstała.

Wierzba szybko ją przerosła,
pod wpływem urody się rozpłakała.

Czas ubrał jej koronę
z ociekających łzami warkoczy.

Drzewo zdrowe i silne
z dużą mocą wybiło w górę,
by przeglądać się 
w lustrze stawu.

O takim zdrowiu
autorka wiersza
może tylko pomarzyć,
szczególnie wtedy,
kiedy aureola słońca
wypada jej z drżących dłoni.

Aldona Latosik 
5 IX 2019

Zmienna jak  
w kalejdoskopie

Coraz mi bliżej do ciebie,
choć zmieniasz swoje oblicze.

Po drabinie szklanych szczebli

pniesz się wyżej, wciąż wyżej,
szczyty wieńcząc namiastkami raju,
co rzuca się w oczy z daleka.

Owadom na wysokościach,
pozwalasz spijać
nietrącony chemią nektar.

Błyszczysz
nie tylko w promieniach,
jednak jak się oprzeć 
o mur w razie potrzeby,
skoro nikną 
pośród niezliczonych tafli szyb?

W centrum Stolicy

Jest jakoś inaczej.

Gonitwa,
gonitwa,
gonitwa.

Z braku czasu,
grzyby na obrzeżach miasta
grzybieją ze starości.

Aldona Latosik
7 X 2019

Incydent w warszawskim 
tramwaju

Uchwycony w szczypce raka,
przesiada się z wagonu do wagonu,
błagając o datek na przetrwanie.

Niewielu wzrusza
widok, ledwo co zasklepionych ran,
po usunięciu złośliwego guza w głowie.
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Wyciągam rękę,
jako jedyna dzielę się tym,
czego i mnie brakuje.

-Niech Pan Bóg panią błogosławi,
życzę zdrowia,- usłyszałam.

Łza zakręciła się w oku.

Aldona Latosik 
9 X 2019

Astry i róże

Jesień zaczyna sypać złotem,
jak wtedy,
kiedy przyszedłeś z bukietem.

Astry były piękne,
jednak wolę róże,
nawet te pnące z ogrodu,
które potrafią zranić.

Nie jest to tak bolesne,
jak kolec, który
chybionym słowem 
wbił się głęboko w serce.

Aldona Latosik 
11 X 2019

Cmentarz na Rosie

Rosą zaszkliły się oczy,
gdzie Matka z sercem śpi Syna.
Nad grobem pochylam głowę,
ukłon składa Ojczyzna.

Biało-czerwonych kwiatów,
których tam nie brakuje,
złożyłam u stóp Rodaków,
nocą się rosą pokryją.

Aldona Latosik 
9 X 2019

Kontakt z autorką 
aldona51@poczta.fm

Orkiestra Dęta Gminy Dopiewo 
wzięła udział w 24. Międzynarodowym 
Festiwalu „Vojewoda’s Zbraslav”, który 
odbył się w ostatni weekend września 
w czeskiej Pradze, z udziałem orkiestr, 
big bandów i zespołów dętych. Zaprezen-
towała repertuar rozrywkowy. Muzykom 
towarzyszyły Dopiewskie Mażoretki, któ-
re przedstawiły układy choreograficzne 
z pałeczkami, pomponami i flagami. 

Dopiewianie dali 4 koncerty, za każ-
dym razem wzbudzając żywe reakcje 
publiczności. Zagrali przeboje, wśród 
których nie zabrakło takich utworów, 
jak: „Pretty woman”, „Żandarm z Saint 
Tropes”, „Sway”, „Most na rzece Kwai”, 
„Copacabana” czy „Europa Mars”. Wzię-
li też udział w odegraniu na głównym 
placu Zbraslava, przez połączone siły 
wszystkich muzyków biorących udział 
w festiwalu, najbardziej znanej na świecie 
polki „Skoda Lasky”, autorstwa Jaromira 
Vojewody, pochodzącego z tej praskiej 
dzielnicy.  Wielką festiwalową orkiestrą 
dyrygował syn słynnego kompozytora - 
Josef Vojewoda. Na głównym placu i w re-
stauracji, która nie mogła nazywać się 
inaczej niż „Skoda Lasky”, występowały 

Orkiestra  
i Mażoretki  
w Pradze

bez przerwy orkiestry i zespoły uczestni-
czące w muzycznym spotkaniu. Polskę, 
obok Orkiestry Dętej Gminy Dopiewo, 
reprezentowała orkiestra młodzieżowa 
z Białego Stoku i big band z Bydgoszczy. 
Spacerując w pełnym umundurowaniu po 
Zbraslaviu i po praskiej starówce Orkie-
stra Dęta i Mażoretki z Dopiewa wzbu-
dzali niemałe zainteresowanie, często 
pozując do wspólnych zdjęć z turystami 
z różnych stron świata.

- Nasza orkiestra łączy pokolenia 
i mieszkańców wszystkich miejscowości 
Gminy Dopiewo. W składzie koncerto-
wym jest 13-latek, a najstarszy muzyk 
ma blisko 80 lat. Po 6 latach wspólnego 
muzykowania udało nam zgrać i dorobić 
się repertuaru liczącego kilkadziesiąt 
utworów. Wciąż przybywa chętnych do 
wstąpienia w szeregi. Niektórzy przy-
chodzą do nas jedynie z ochotą do gry 
i rozpoczynają naukę gry na instrumen-
tach. Miło jest obserwować ich postępy. 
Część z czasem zasila skład koncertowy 
i występuje przed publicznością – mówi 
Krzysztof Zaremba, kapelmistrz.

Orkiestra Dęta Gminy Dopiewo 
zrzesza ok. 50 mieszkańców Gminy 
Dopiewo, których łączy muzyczna 

pasja i chęć nauki gry na instrumen-
cie. Wielokrotnie uświetniała gminne 
uroczystości i obchody. Ma na koncie 
udział w kilku festiwalach międzyna-
rodowych m.in. w Czechach, Niemczech 
i Polsce. Występuje podczas „Dni Gminy 
Dopiewo”, „Finałów WOŚP”, dożynek, 
zawodów sportowych i świąt branżowych 
w wielu miejscowościach Wielkopolski. 
Wielokrotnie występowała w Poznaniu, 
wspierając akcje charytatywne – m.in. 
w Ogrodzie Botanicznym – grając dla 
Hospicjum Palium, oprawiała muzycznie 
„Jarmark Bożonarodzeniowy”, „Jarmark 
Wielkanocny” czy „Święto Chleba”. Wy-
stępowała podczas gali, rozgrzewając 
publiczność przed koncertami AudioFeels 
i Katarzyny Cerekwickiej.

Towarzysząca orkiestrze grupa Do-
piewskich Mażoretek działa przy Szkole 
Podstawowej w Dopiewie. Wywodzi się 
z zespołu chearleaderek. Jej opiekunem 
jest Joanna Czaplicka, a choreografem 
– Gabriela Drewniak. Dziewczęta wzbo-
gaciły swoimi tańcami wiele wydarzeń 
gminnych – sportowych i okolicznościo-
wych, często towarzysząc orkiestrze.

- Dziewczęta występują z Orkiestrą 
Dętą Gminy Dopiewo, ale mają w do-
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robku także  niezależne programy, 
które prezentują bez udziału orkie-
stry, na przykład podczas zawodów 
szkolnych lub rozgrywek ligowych. 
W tym roku gościły m.in. na me-
czach poznańskiej drużyny futbolu 
amerykańskiego „Armia Poznań”, 
z którą współpracę nawiązaliśmy 
kilka miesięcy temu – opowia-
da Joanna Czaplicka, opiekunka 
grupy. – Takie wyjazdy jak ten na 
festiwal do Pragi pozwalają zdobyć 
doświadczenie, podpatrzeć „jak 
to robią inni”. Integrują, ale dają 
także motywację do pracy. Zawsze 
dziewczętom po powrocie z takich 
wojaży towarzyszy zapał do pracy. 
Tak było po festiwalach w Lesznie 
i w Czeskiej Kamenicy przed rokiem. 
Jestem przekonana, że tym razem 
będzie podobnie.

Tekst i fot. Adam Mendrala
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Niespodzianką „Międzynarodowego 
Dnia Osób Starszych”, który obchodzili-
śmy 7 października w sali widowiskowej 
w Konarzewie, był spektakl muzyczny 
utrzymany w konwencji Kabaretu Star-
szych Panów pt. „Dwóch Starszych Pa-

Seniorzy świętowali!

nów i Ż-Ona”. Pełen wdzięku, humoru, 
wzruszeń i mądrości program przypadł 
naszym seniorom do gustu. Zaprezento-
wali go aktorzy wywodzący się z Teatru 
Wielkiego w Poznaniu.  Po tej wyjątkowej 
uczcie dla ducha był czas na wspólne 

rozmowy przy kawie i słodkim poczę-
stunku. Życzenia wszystkim seniorom 
złożyli zastępca wójta Gminy Dopiewo 
- Paweł Przepióra i dyrektor GBPiCK - 
Elżbieta Nowicka.

GBPiCK w Dopiewie,  
fot. Łukasz Mańczak 

Kolejne sportowe emocje towarzy-
szyły reprezentacji seniorów z Dopiewa. 
W hali Lubońskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji odbyła się I Powiatowa Olim-
piada Senioralna, która  zgromadziła 
na starcie zawodników z ośmiu gmin. 
Seniorzy pokazali młodym ludziom, że 
sport to zdrowie i że w każdym wieku 
można uprawiać różne dyscypliny. Za-
wody przyniosły uczestnikom mnóstwo 
satysfakcji. W ich trakcie padło kilka 
znakomitych wyników. Nasza drużyna 
zdobyła 3 puchary w konkurencjach: ciep-
nięcie moherem – Elżbieta Skorupska, 
śwignięcie w dychę i gwóźdź olimpiady 
–Bolesław Walczak. Gościem specjalnym 
był Szymon Ziółkowski, mistrz olimpijski 
z 2000 roku z Sydney w rzucie młotem, 
który oklaskiwał zmagania seniorów.

GBPiCK w Dopiewie,  
fot. Łukasz Mańczak

Powiatowa Olimpiada Senioralna

Za pomocą światła, piasku i cienia 
powstała na dużym ekranie sali wido-
wiskowej w Konarzewie autorska inter-
pretacja ulubionej bajki dla najmłod-
szych. Niezrównana animacja tworzona 
na żywo nowe spojrzenie na znaną od 
dawna historię Kopciuszka. Na scenie 
gościmy artystki z Ukrainy, Swietłanę i 
Marinę, prekursorki sztuki malowania 
piaskiem w Polsce. Zabrały one widzów, 
także tych dorosłych, w niezwykłą podróż 
do magicznego świata baśni. Po spektaklu 
widzowie mogli wejść na scenę i sami 
spróbować tej wyjątkowo trudnej sztuki. 

Sztuka malowania piaskiem to cie-

Kopciuszek malowany piaskiem
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sząca się coraz większym uznaniem i 
popularnością dziedzina performance. 
Na świecie znana jest pod nazwą sand 
art, u nas w Polsce występuje też jako 
malowanie piaskiem, animacja w piasku, 
piaskowe show… 

Malowanie przy pomocy piasku 
pięknych, wzruszających swą poetyką 
oraz zadziwiających dynamiką historii 
polega na przekształcaniu w rytm mu-
zyki, powstających na podświetlonym 
szkle obrazów, tak aby budowały opo-

wieść, którą przed oczyma publiczności 
komponuje artysta. 

 GBPiCK w Dopiewie,  
fot. Łukasz Mańczak

Piknik integracyjny pod hasłem 
„Hollywood - lata 20, lata 30” odbył 
się 18 października w Domu Pomocy 
Społecznej w Lisówkach. Zorganizowany 
został w ramach projektu „Aktywność 
i samodzielność w Powiecie Poznańskim”. 

W imieniu Starosty Powiatu Po-
znańskiego przybyłych gości powitali: 

Hollywood w Lisówkach
Antoni Kalisz, członek Zarządu Powiatu 
Poznańskiego i Elżbieta Bijaczewska, 
dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie. 

Wśród uczestników najliczniejsi byli 
podopieczni Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej z terenu Powiatu: Konarzewa i Otu-
sza, Baranowa, Pobiedzisk, Drzązgowa, 
Swarzędza i Owińsk, którzy rywalizowali 
ze sobą w konkursach nawiązujących do 
tamtych czasów. Zaprezentowali m.in. 
umiejętności taneczne, wzięli udział w 
konkursie kulinarnym i krawieckim. 

Najpierw widownię rozgrzał profe-
sjonalny pokaz taneczno - kabaretowy 
tancerek, rewia w iście hollywoodzkim 
stylu. Choreografię współtworzyły pióra 
i brokatowe zwoje, a scenę zdobiły zdjęcia 
dawnych gwiazd. 

Atmosfera pikniku wszystkich prze-
niosła w czasy, gdy z radioodbiorników 
płynął głos Bodo i Fogga oraz swingowe 
szlagiery w wykonaniu licznych zespołów 
typu „girls”, na parkiecie królowała Loda 
Halama, eleganccy panowie glancowali 
buty pomadą marki India, a po ulicach 
sunęły Buick’i i Fordy.

W zmaganiach dobrze zapisał się 
WTZ Konarzewo, który okazał się naj-
bardziej wszechstronnym zespołem i 
zdobył pierwsze miejsce w podsumo-

waniu wszystkich konkurencji. 
Liderami poszczególnych kon-
kursów byli: WTZ Swarzędz 
- za talent kulinarny, WTZ 
Pobiedziska – za talent rę-
kodzielniczo-krawiecki, WTZ 
Otusz – za talent muzyczny.

O projekcie
Projekt „Aktywność 

i samodzielność w powiecie 
poznańskim” służy walce z 
wykluczeniem społecznym. 
Skierowany  jest do 66 osób 

o znacznym stopniu niepełnosprawności 
(z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
intelektualną, zaburzeniami psychicz-
nymi) i do 40 osób usamodzielnianych 
z terenu Powiatu Poznańskiego, będących 
podopiecznymi pomocy społecznej.

Zaplanowane działania:
• Wywiad psychologiczny 
• Doradztwo i szkolenia zawodowe
• Doradztwo kompetencji miękkich
• Aktywizacja zdrowotna, społeczna 

i edukacyjna
• Poradnictwo zawodowe indywi-

dualne
• Trener pracy, pośrednik pracy
• Warsztaty, kursy
• Staże u pracodawców

Beata Spychała / fot. B. Spychała  
i Archiwum WTZ Promyk
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Po raz kolejny odbyło się w Zespole 
Szkolno - Przedszkolnym w Więckowi-
cach „Święto Pieczonej Pyry”.

Pomimo niesprzyjających warunków 
atmosferycznych i niespodziewanego 
deszczu, zabawa udała się doskonale. 
Została zorganizowana 5 października 
2019 r. 

Dzięki zaangażowaniu sołtys Anny 
Kwaśnik i sołectwa Więckowice oraz Ra-
dzie Rodziców, a także nauczycielom 
i pracownikom Zespołu.

Jak pyra, to pieczona

Nie zabrakło sportowych konkuren-
cji i wyzwań. Największą popularnością 
cieszyły się takie konkurencje, jak: rzut 
kaloszem, slalom z pyrą czy struganie 
najdłuższej obierki.

Dla mniej aktywnych zaproponowa-
no: zajęcia artystyczne, stemplowanie 
pyrą oraz malowanie farbami. Największą 
jednak atrakcją okazał się dmuchaniec 
dla najmłodszych dzieci. Zabawa na nim 
nie miała końca.

Po wyczerpujących zabawach sporto-

wych każdy uczestnik mógł skosztować 
wielu różnych pyszności przygotowanych 
specjalnie na tą okazję. Tradycyjnie była 
pyra z gzikiem, ale też smaczna zupa 
dyniowa oraz niesamowite słodkości 
i wypieki.

Wszystkim serdecznie dziękujemy 
za wspólną zabawę i zaangażowanie 
w przygotowanie tego święta.

Adrianna Wojciechowska
Dyrektor ZSP w Więckowicach

Jak co roku, na terenie WTZ ,,Pro-
myk” w Otuszu, odbyło się w końcu 
września „Święto Pieczonego Ziemniaka” 
(28.09). W tegorocznym festynie wzięli 
udział uczestnicy WTZ ,,Promyk” z Otu-
sza i Konarzewa, wraz z rodzicami, oraz 
członkowie Stowarzyszenia Na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych ,,Promyk” w 
Komornikach. Na przybyłych czekały 
wspaniałe atrakcje, takie jak: quiz na 
temat ziemniaka, konkurs na rzeźbę z 
ziemniaka, rzut ziemniakiem do celu, 
zwiedzanie wozu strażackiego. Państwo 
Sokołowscy z Buku zaserwowali nam 
różne potrawy z ziemniaka, takie jak: 
pyry z gzikiem, placki ziemniaczane, 

Święto Pieczonego Ziemniaka

szare kluski i frytki. Jednym słowem: 
smakowicie – jak to w powiecie poznań-
skim. Niespodziankę sprawiła obecność 
animatorki, która umilała czas przez wy-
konywanie ogromnych baniek mydla-
nych i zachęcała do udziału w zajęciach 
z chustą klanza. Dużą frajdę sprawiły 
też przejażdżki bryczkami i alpako-tera-
pia, ze zwierzętami z zaprzyjaźnionych 
gospodarstw. 

Prezes Stowarzyszenia - Bogdan 
Maćkowiak zadbał o każdy detal. Na-
grodził tych, którzy brali udział poszcze-
gólnych konkurencjach. Szczęście się do 
nas uśmiechnęło, ponieważ pogoda 
sprzyjała spędzaniu czasu na powietrzu. 

Jak zwykle dziękujemy za niesamowite 
przeżycia, które na długo pozostaną w 
naszej pamięci.

Ziemniaki w tym roku piekli razem 
z podopiecznymi „Promyka”: Tomasz 
Woźnica - Zastępca Dyrektora PCPR-
-u, Paweł Przepióra - Zastępca Wójta 
Gminy Dopiewo, Piotr Goroński - Prze-
wodniczący Rady Miasta i Gminy Buk 
oraz Romuald Kubiak - sołtys wsi Otusz.

Aleksandra Tonder,  
uczestniczka WTZ „Promyk”  

w Otuszu
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Podopieczni Warsztatów Terapii 
Zajęciowej „Promyk” zaśpiewali na 
XV Diecezjalnym Przeglądzie Piosen-
ki Religijnej „Anielskie Śpiewogranie”, 
który odbył się 21 września 2019 r. w 
Swarzędzu. 

Organizatorzy przywitali nas prze-
pięknym występem operowym wykona-
nym przez Urszulę Jankowiak i Michała 
Marca. Przegląd tradycyjnie prowadzi-
ła znana piosenkarka Halina Benedyk. 
WTZ Konarzewo reprezentowali: Mi-
kołaj, Wiola i Agata piosenką „Mama 
Królowa” i „Mario czy ty wiesz”, a WTZ 
Otusz reprezentowali: Gosia, Paulina i 
Ola piosenką „Maleńka Miłość” i „Chwa-
lę ciebie Panie”. Dostaliśmy dyplomy 
z podziękowaniem i torbę z wieloma 
instrumentami muzycznymi. Po za-
kończeniu przeglądu wyszliśmy przed 
kościół i wypuściliśmy balony do nieba. 
A na koniec był poczęstunek. Do domu 

Anielskie Śpiewogranie

wróciliśmy późnym popołudniem bardzo 
zadowoleni i szczęśliwi.

Karolina Jurga, Terapeutka  
WTZ Konarzewo

Juniorzy z Klubu Karate Empi Do-
piewo zostali brązowymi medalistami 
Mistrzostw Polski Karate Olimpijskie-
go WKF. Zawody odbyły się w sobotę 
21.09.2019 w Środzie Wielkopolskiej. 
Młodzi karatecy z Empi nabrali sił na 
dwóch letnich obozach kondycyjno – 
technicznych, współfinansowanych przez 
Gminę Dopiewo. 

W składzie zwycięskiej drużyny 
byli Bartosz Komsta, Mateusz Samól 
i Tomasz Stefańczyk. Były to zawody 
przygotowujące zaplecze dla seniorów 
ubiegających się o start na Olimpiadzie 
w Tokio 2020. Młodzież z całej Polski 
rywalizowała w kategoriach junior 
młodszy, junior i młodzieżowiec U21. 
Nasi zawodnicy pod kierownictwem 
Grzegorza Michalika (3 dan) i Krzysz-

Juniorzy z EMPI na podium Mistrzostw Polski 

tofa Chmielnika (5 dan) wystartowali w 
kumite (walka bezpośrednia) w kategorii 
junior. Na zdjęciu też startująca w za-
wodach Wiktoria Gołębiowska. Jest to 
dobry początek nowego sezonu karate 
olimpijskiego. 

Zapraszamy do nas wszystkich 
chętnych zainteresowanych rozwojem 
sportowym w profesjonalnym klubie. 

Treningi i nabory odbywają się:
w Szkole Podstawowej nr 1 w Skó-

rzewie - w poniedziałki o godz. 17-18 i 
w środy o godz. 16-17.

w Szkole Podstawowej w Dąbrówce 
- we wtorki o godz. 17-18 i w czwartki o 
godz. 17.30 - 18.30.  

Nasi zawodnicy mają możliwość 
startu w zawodach w całym kraju w tej 
najszybciej rozwijającej się dyscyplinie 
olimpijskiej karate WKF co 2 tygodnie. 

Więcej na www.empi.pl, Facebook: 
Klub Karate Empi lub tel:516055726.

Liczymy na dalsze sukcesy.

KK EMPI, 
fot. Archiwum KK EMPI
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91 zawodników z 27 drużyn z Powia-
tu Poznańskiego wzięło udział w XVIII 
Powiatowym Turnieju Osób Niepełno-
sprawnych - BOCCIA 2019. Parkiet hali 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Dopiewie zmienił się w arenę rozgry-
wek 5 października 2019 r.  Organizato-
rem zawodów było Stowarzyszenie Na 
Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PRO-
MYK” w Komornikach, którego jeden 

z WTZ-ów znajduje się w Konarzewie, 
na terenie Gminy Dopiewo, a drugi w 
Otuszu w Gminie Buk.

Turniej otworzył Wójt Gminy Do-
piewo - Adrian Napierała. Wśród gości 
byli: Przewodniczący Rady Gminy Do-
piewo Leszek Nowaczyk, Sołtys Dopiewa 
- Tadeusz Bartkowiak, redakcja gaze-
ty „Filantrop”, członkowie organizacji 
i stowarzyszeń, opiekunowie i rodziny 
zawodników. 

Drużyny wzięły udział w przemarszu 
przy akompaniamencie Orkiestry Dę-
tej Gminy Dopiewo Podniesiono flagę 
i zapalono ogień olimpijski.

Turniej rozegrano w systemie pu-
charowym na czterech boiskach. Sędzią 
głównym była Beata Nejman-Guzik. Za-
wody poprowadził Szymon Krzemiński 
– terapeuta z Konarzewa.

Turniej Boccia

U c z e s t -
nicy turnieju 
z niecierpli-
wością czekali 
na moment, 
w którym 
będą mogli 
zmierzyć się 
w sportowych 
rozgrywkach. 

- Nasi podopieczni, osoby z różnymi 
niepełnosprawnościami podchodzą to 
tych zawodów w profesjonalny sposób. 
Przygotowują się, ćwicząc systematycz-
nie. Organizują sparingi z zaprzyjaźnio-
nymi stowarzyszeniami.  - tłumaczy 
Beata Nejman-Guzik.

- Poza grą w Boccia, którą bardzo 
lubię, gram w piłkę nożną. Ale najbar-
dziej lubię zajęcia teatralne i warsztaty 
muzyczne – opowiada Mikołaj z WTZ 
„Promyk” z Konarzewa.

- Wygramy, jesteśmy dobrej myśli. 
Świetnie nam idzie, w zeszłym roku 
też wygraliśmy – tak entuzjastycznie 
cieszyli się podopieczni WTZ „Razem” 
w Drzązgowie, choć ostatecznie nie sta-
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nęli na pudle.
- Do zawodów Boccia przygotowu-

jemy się od 4 lat, codziennie „gramy 
w kulki”. Latem w ogrodzie a jeśli pogoda 
nie sprzyja - w salkach z innymi grupa-
mi – opowiada Marta z WTZ „Ognik” 
w Poznaniu.

Ostatecznie, po zawziętej rywalizacji, 
na podium stanęły następujące zespoły:

miejsce I - Warsztat Terapii Zaję-
ciowej „Dla Ciebie” w Pobiedziskach,

miejsce II - Stowarzyszenie Osób Nie-
pełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół 
„ZAWSZE RAZEM” w Poznaniu,

miejsce III -  Warsztat Terapii Zaję-
ciowej „Promyk” z Konarzewa.

Turniej pokazał, że niepełnospraw-
ność nie przeszkadza w podejmowaniu 
wyzwań, o ile stworzy się osobom z dys-
funkcjami odpowiednie warunki. Każdy 

zespół wyjechał do domu z poczuciem 
ogromniej satysfakcji z udziału w tej 
dorocznej imprezie sportowej. Na za-
kończenie wszystkie zespoły otrzymały 

pamiątkowy puchar oraz dyplom.
Beata Spychała i Szymon Krzemiński, 

fot. Beata Spychała

387 pięciolatków z 12 placówek 
wzięło udział w X Dopiewskich Igrzysk 
Przedszkolaków – „Zeuski 2019”, które 
odbyły się w dniach 15 i 16 październi-
ka. Przedszkolaki podzielone zostały 
na 16 grup - po 8 wystartowało każ-
dego dnia. Pierwszego dnia „Zeusków” 
bezkonkurencyjna okazała się jedna z 
drużyn Przedszkola „Bajkowa Wyspa” w 
Palędziu, a w drugim dniu – Przedszkola 
„Mądra Sowa” w Konarzewie.

– Liczba uczestników już od siedmiu 
lat jest tak wysoka, że zawody musimy 
rozkładać na 2 dni. Łącząc sportową ry-
walizację z zabawą, chcemy zaszczepić 
w najmłodszych mieszkańcach gminy 
Dopiewo zasady fair play i zachęcić ich 
do aktywności fizycznej. – mówi Marcin 
Napierała, dyrektor Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Dopiewie.   

Młodzi sportowcy rywalizowali w 
8 konkurencjach, ostatnia - dziewiąta 
konkurencja przeznaczona była dla na-
uczycielek, których zmagania były rów-
nie emocjonujące co zmagania samych 
przedszkolaków. 

W pierwszym dniu oficjalnego roz-
poczęcia imprezy dokonał Wójt Gminy 

Jubileuszowe Zeuski 2019

Dopiewo – Adrian Napierała, obecni byli 
również przewodniczący Rady Gminy 
Dopiewo – Leszek Nowaczyk oraz rad-
ny Jan Bąk. Tegoroczna edycja naszej 
imprezy odbywa się na kilka miesięcy 
przed Igrzyskami Olimpijskimi w To-
kio, dlatego cała ceremonia otwarcia, 
której dokonują przedszkolaki była 

doskonałym wprowadzeniem do tego 
z jak ważnym wydarzeniem dla spor-
towców będziemy mieć do czynienia w 
przyszłym roku. Zgodnie z protokołem 
olimpijskim najpierw wciągnięta została 
flaga olimpijska, a następnie wniesiono 
„ogień olimpijski”. Sztafeta składająca 
się z jednego przedstawiciela z każdej 
placówki przekazując sobie znicz odda-
wała go w ręce osób odpalających znicz 
olimpijski. Pierwszego dnia byli to: Ga-
briela Wróblewicz, Lena Mikołajczak oraz 
Adam Spotnicki z przedszkola „Bajkowa 
Wyspa” z Palędzia, drugiego dnia Milena 
Lednicka, Urszula Bajer oraz Marcin 
Drażba z przedszkola „Kolorowa Wyspa” 
ze Skórzewa. Po odpaleniu znicza młodzi 
sportowcy złożyli przysięgę i rozpoczęły 
się zawody. Konkurencje dopasowane do 
wieku i możliwości wszystkich dały wiele 
radości i zadowolenia.  Młodzi zawodnicy 
mieli niezwykłe wsparcie w rodzicach i 
dziadkach, którzy zapełnili trybuny, aż 
po brzegi. Zaopatrzeni w transparenty, 
plakaty, pompony i rekwizyty kojarzące 
się bezpośrednio z danym przedszkolem 
zaciekle dopingowali swoje pociechy. 

Po kilku godzinach wspólnej zabawy 
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i rywalizacji nastąpiło ogłoszenie wy-
ników dnia pierwszego. 
1. Przedszkole Publiczne „Bajkowa Wy-

spa” w Palędziu II
2. Przedszkole Publiczne „Bajkowa Wy-

spa” w Palędziu I
3. ZSP im. Jana Brzechwy w Dopiewie – 

Przedszkole „Janek Wędrowniczek”
4. Przedszkole Publiczne „Diamentowa 

Kraina” : w Skórzewie I
5. Przedszkole Publiczne „Iskierki” w 

Skórzewie
6. Przedszkole Publiczne „Leśne Duszki” 

w Zakrzewie 
7. Akademia Arcymalce z Dąbrowy 
8. Przedszkole Publiczne „Diamentowa 

Kraina” : w Skórzewie II
Na koniec już tradycyjnie na przed-

szkolaków spadł deszcz kolorowych ba-
lonów, wśród których dzieci bawiły się 
w rytmie hymnu dopiewskich Igrzysk 
napisanym specjalnie na tę okazję. 

Kolejnego dnia oficjalnego otwarcia 
dokonał Zastępca Wójta – Paweł Prze-
pióra, w tym dniu obecny również był 

Przewodniczący rady Gminy – Leszek 
Nowaczyk oraz radni Jan Bąk i Piotr 
Dziembowski.  W drugim dniu frekwencja 
i energia kibiców również dopisała, przez 
co grupa kolejnych przedszkolaków z 
pełnym zaangażowaniem wykonywa-

ła igrzyskowe zadania. W drugim dniu 
miejsca odpowiednia zajęły:  
1.  Przedszkole publiczne „Mądra Sowa” 

w Konarzewie
2. ZSP im. Jana Brzechwy w Dopiewie – 

Przedszkole „Janek Wędrowniczek”
3. Szkoła Podstawowa im. K. Nowaka 

w Dąbrówce
4. Przedszkole publiczne „Kolorowa 

Wyspa” w Skórzewie gr. I
5. Zespół Szkolno – Przedszkolny w 

Więckowicach
6. Przedszkole publiczne „ Kolorowa 

Wyspa „ w Skórzewie gr. II
7. Przedszkole „Leśna Polana” w Do-

piewcu
8. Przedszkole publiczne „Mali odkrywcy  

” w Dąbrówce
Dopiewskie Igrzyska Przedszkolaków 

ZEUSKI stały się naszą gminną trady-
cją. Pomysłodawca imprezy – Marcin 
Napierała, dyrektor GOSiR w Dopiewie, 
poinformował, że we wszystkich dotych-
czasowych edycjach wzięło udział ok 3 
tysięcy dzieci. Uczestnicy pierwszych 
„Zeusek” z 2010 byli  w tym roku „zeu-
skowymi” wolontariuszami. Młodzież 

Szkoły Podstawowej z Dopiewa oraz 
Szkoły Podstawowej nr 2 ze Skórzewa 
doskonale spisuje się z powierzonych 
obowiązków. Bez nich Igrzyska nie mo-
głyby się odbyć.

Organizator Igrzysk - Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopie-
wie dziękuję za współpracę wszystkim 
placówkom. 

Impreza została sfinansowana z 
budżetu Gminy Dopiewo i wsparta 
przez spółkę LINEA Developer. Każde 
dziecko oprócz niezapomnianych wrażeń 
otrzymało okolicznościową koszulkę i 
pamiątkowy złoty medal. 

Paulina Nowacka,  
GOSiR w Dopiewie 
Fot. Izabela Kostyk  

i Beata Spychała
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Urząd Gminy Dopiewo
ul. Leśna 1c

62-070 Dopiewo
www.dopiewo.pl

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

polub nas zobacz nas


