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informacje	gminne

wiele można było zdziałać w Polsce w 
warunkach wolności. Pozostawił po sobie 
wielkie dzieło (…) Pawła zabiła nienawiść. 
Mam nadzieję że ta nienawiść nie zwy-
cięży. Zwycięży dobro. W tym miejscu 
muszę powiedzieć, że tę nienawiść, która 
zabiła Pawła, wzbudzano i podsycano, 
dyskwalifikując go moralnie, przypisując 
mu niskie intencje i nieuczciwość. Tak 
przedstawiały go tzw. media publiczne. 
Apeluję do tych, którzy mają wpływ na 
nasze życie publiczne, a więc przede 
wszystkich do rządzących, aby zerwali 
z tymi praktykami. Wyciągnijmy wnioski 
z tej okrutnej lekcji. Niech już nigdy się 
nie powtórzy ta tragedia, która spotkała 
Pawła, jego rodzinę, Gdańsk, ale i całą 
Polskę. Paweł pozostawił po sobie wyraźny, 
wyrazisty testament. Pokazał jak powin-
niśmy odnosić się do drugiego człowieka, 
jak nieść dobro. Pokazał jak ważna jest 
obrona demokratycznych instytucji, kon-
stytucji, niezależności władzy sądowniczej. 
Pokazał, że polityka może być naprawdę 
rozumną służbą  dobru wspólnemu, służbą 
Polsce. Pawle będziemy wierni Twojemu 
testamentowi!”.

Znamienne były słowa wdowy po 
zmarłym Prezydencie - Magdaleny Ada-
mowicz, wygłoszone podczas uroczystości 
pogrzebowej: - Dziś potrzebna jest cisza, 
ale nie może ona oznaczać milczenia, bo 
milczenie jest bliskie obojętności. Paweł 
nie był obojętny, nie  był oportunistą. 
Dzisiaj wszyscy musimy zrobić rachunek 
sumienia, co robiliśmy, gdy obok działo 
się zło”.

Wyrazisty głos w sprawie zabrał oj-
ciec Ludwik Wiśniewski, dominikanin, 
przyjaciel nieżyjącego: „Trzeba skończyć 
z nienawiścią. Trzeba skończyć z niena-
wistnym językiem. Trzeba skończyć z po-
gardą. Trzeba skończyć z bezpodstawnym 
oskarżaniem innych. Nie będziemy dłużej 
patrzeć na panoszącą się truciznę na uli-
cach, w mediach, w Internecie, w szko-
łach, w parlamencie, a także w kościele. 
Człowiek posługujący się językiem nie-
nawiści, człowiek budujący swoją karierę 
na kłamstwie nie może pełnić wysokich 
funkcji w naszym kraju i będziemy odtąd 
tego przestrzegać”.  Zebrani w Bazylice 
Mariackiej przyjęli tę wypowiedź owacją 
na stojąco.

Chciałoby się, żeby z tych wydarzeń 
wyciągać naukę, żeby pozostawiły one 
w nas trwały ślad. Nie tylko w naszej 
pamięci, ale i w działaniu, żebyśmy się 
zmienili. Czy jesteśmy jeszcze w stanie 
odnajdywać w sobie szczery szacunek do 
drugiego człowieka, bez względu na poglą-
dy, wyznanie, preferencje seksualne, na-
rodowość czy kolor skóry? – tak jak Paweł 
Adamowicz, o czym mówiła, wspominając 
swojego szefa, Aleksandra Dulkiewicz, 
komisarz p.o. Prezydenta Gdańska. Czy 
możliwa jest Polska  bez dzielenia Polaków 
na gorszych i lepszych? - o co w imieniu 
samorządowców z całej Polski apelował 
Jacek Karnowski, Prezydent Sopotu. Czy 

Czy	jesteśmy	w	stanie? to, co się stało w Gdańsku przemówiło do 
wyobraźni tych, którzy są władni ugasić 
pożar w zarodku, zanim spłonie las za-
kopać rów, zanim stanie się porzepaścią? 
Czy jako społeczeństwo obywatelskie 
możemy liczyć na reakcję właściwych 
organów i służb, gdy walka polityczna 
przybiera niebezpieczną formę – tak, jak 
ostatnio, gdy  „„Młodzież Wszechpolska” 
wystawiła „Polityczne akty zgonów” sa-
morządowcom – Prezydentom 11 polskich 
miast, w tym nieżyjącemu już Pawłowi 
Adamowiczowi, i uszło jej to bezkarnie, 
bo prokuratura uznała że owe akty są 
„formą krytyki i nie zawierają gróźb”. Z 
pewnością nie były jedynym przejawem 
nienawiści wobec nieżyjącego, przykłady 
można by długo wyliczać.

Czy umiemy odbudować nasze wspólne 
polskie życie? Czy uda się zszyć to, co 
pozrywane i  skleić to, co w kawałkach? 
Zależy to od nas.

 TymCzasem
Adam Mendrala, Redaktor Naczelny,  

Kierownik Referatu  
Promocji i Rozwoju Gminy

fot. www.gdansk.pl / Karol Stańczak

Relacje z WOŚP w Dopiewie i gmin-
nych obchodów 100-lecia wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego zamie-

ścimy w następnym numerze.

Chciałoby się cofnąć czas, zatrzymać 
zamachowca, gdy przemieszczał się w kie-
runku sceny, wytrącić z jego ręki nóż, 
zanim zadał śmiertelne ciosy. Chciało-
by się, ale to niemożliwe. Stało się, co 
się stało.  Z sukcesem zrealizował swój 
plan, gdy wszyscy wysyłali „Światełko 
do Nieba” podczas 27 Finału  Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kto mógł 
się spodziewać, że to, co dla większości 
jest momentem radości, komuś stwarza 
szansę na urzeczywistnienie niezrozu-
miałego i okrutnego planu. 

W zamachu tym Gdańsk stracił 
Prezydenta, którego ostatnie słowa, 
wypowiedziane przed śmiercią na scenie 
gdańskiego WOŚP, można uznać za puentę 
jego życia, bo nie brak w nich miłości 
do miasta, którym zarządzał,  i wiary w 
moc dobra i dobro człowieka: „Gdańsk 
jest szczodry, Gdańsk dzieli się dobrem, 
Gdańsk chce być miastem solidarności. To 
jest cudowny czas dzielenia się dobrem”. 

Nie było w tych słowach prowokacji, 
kontrowersji czy ataku, na kogokolwiek  
lub cokolwiek, a jednak to po nich napast-
nik zabił, podnosił ręce w geście trium-
fu, przejął mikrofon, by wypowiedzieć 
niedorzeczne słowa, a potem dać się 
obezwładnić. Być może był szaleńcem, 
ale nie działał chaotycznie. Wiedział jak i 
kiedy znaleźć sobie publiczność,  która go 
usłyszy. Wiedział, jak jej odebrać radość 
z WOŚP, jak zabić Prezydenta, którego 
wybrał na cel swojego napadu. 

Agresja nie bierze się znikąd, ma 
swoje źródła. Wielu dostrzega związek 
między tym co się stało, a przyzwoleniem 
na agresję, podsycaniem i nakręcaniem 
nienawiści. 

W życiu samorządowców o zagrożenia 
nietrudno. Tu nie tworzy się na każdym 
kroku kordonów i szpalerów ochrony, 
nie wygradza się płotkami miejsc prze-
marszów,  nie przewozi się w kolumnach 
samochodów. Tu jest się bliżej ludzi  i 
ich spraw. Tłumy obecne na uroczysto-
ściach pogrzebowych Prezydenta Gdańska 
i sposób przeżywania tej tragedii jest tego 
wyrazem. Wymowne i wzruszające było 
wniesienie trumny do Bazyliki Mariackiej 
w przeddzień pogrzebu przez Prezyden-
tów polskich miast: Warszawy, Poznania, 
Sopotu, Lublina, Gliwic i byłego Prezy-
denta Wrocławia, a także udział w tych 
uroczystościach kilkuset samorządowców 
z całej Polski, a także z zagranicy.

Podczas pogrzebu Aleksander Hall, 
polityk i przyjaciel Prezydenta Adamo-
wicza powiedział: - Paweł pokazał jak 
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Wójt	-	felieton

Łączymy	się	w	żalu
Z głębokim żalem przyjąłem wiado-

mość o brutalnym ataku, a następnego 
dnia o śmierci Prezydenta Gdańska – 
Pawła Adamowicza. To bardzo smutne 
wydarzenie, ponieważ zginął człowiek, 
który był szanowanym samorządowcem, 
od ponad 20 lat bezapelacyjnie akcep-
towanym przez gdańszczan. Zginął peł-
niąc służbę publiczną, biorąc udział w 27 
Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, dorocznej akcji charytatyw-
nej, którą wspiera większość Polaków 
ze względu na jej szczytny cel. 

Takie tragiczne wydarzenie zawsze 
skłania do refleksji. Pojawiają się w na-
szych głowach pytania: Dlaczego do tego 
doszło? Czy można było tego uniknąć? 
Czy można było tej śmierci zapobiec? 

My, Polacy, zawsze po takich zda-
rzeniach potrafimy się zjednoczyć, ale 
- niestety - na krótko. Historia współ-
czesna dostarcza nam wielu przykładów. 

Przełom	roku Wystarczy tutaj wymienić śmierć Jana 
Pawła II, czy  „Katastrofę Smoleńską”. 
Deklaracje zmian na lepsze idą w zapo-
mnienie. Jedność okazuje się być krót-
kotrwała, a spokój jest jedynie chwilą 
ciszy, po której przychodzą kolejne burze. 
Chciałoby się by było inaczej.

Śmierć Pawła Adamowicza skłania 
mnie również do osobistej refleksji sa-
morządowca. Z racji pełnienia funkcji 
publicznych niejednokrotnie jesteśmy 
celem ataków anonimowych internautów, 
którzy w poczuciu bezkarności obrzu-
cają nas wyzwiskami, podsycając do 
nienawiści i czerpiąc  z tego niezdrową 
satysfakcję. Tych, którzy  uciekają się 
do  oskarżeń i wysuwają zarzuty bez 
pokrycia pod adresem osób piastują-
cych funkcje publiczne, nie brakuje w 
świecie realnym. Przyzwolenie na takie 
zachowania, udawanie, że problem leży 
gdzieś obok i bierność ze strony tych, 
którzy powinni reagować, powoduje, że 
spirala się nakręca i osiąga niebezpieczne 
rozmiary. 

Chciałbym, żeby refleksje towarzy-
szące nam po śmierci Prezydenta Gdań-
ska  - Pawła Adamowicza zostawiły w 
nas trwałą zmianę, żebyśmy potrafili 
się darzyć wzajemnie szacunkiem – nie 
tylko w chwilach trudnych, które nie-
spodziewanie przyniósł nam los, ale i 
w zwykłe dni. 

Noworoczne		
postanowienia

 Rok 2018 przeszedł do historii. 
Zapamiętamy go jako ten, w którym 
obchodziliśmy 100-lecie odzyskania 
przez Polskę niepodległości i wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego. Był on też 
rokiem wyborów samorządowych, in-
nych niż wcześniejsze – po raz pierwszy 
wybieraliśmy radnych i wójtów, burmi-
strzów oraz prezydentów miast na dłuższą 
o rok, bo 5-letnią kadencję.  Z naszej  
dopiewskiej perspektywy miniony rok 
z pewnością zapisał się jako wyjątkowo 
udany pod względem inwestycyjnym. 
Mimo że części zaplanowanych inwe-
stycji, ze względu na przedłużające się 
postępowania administracyjne i windo-
wanie cen przez firmy biorące udział w 
przetargach, nie udało się  zrealizować..

Początek każdego roku jest okresem, 
w którym większość z nas podejmuje 
postanowienia, te mniejsze i te większe, 
na których realizacji nam zależy. Reali-
zacja programu wyborczego odbywać 
się będzie w kolejnych latach kadencji 
2018 – 2023.  Wśród zadań jest budowa 
drugiego odcinka Drogi Wzdłuż Torów i 
innych dróg, przystąpienie  do rewitaliza-
cji centrum Dopiewa, stworzenie PSZOK-
-u w Skórzewie, kontynuacja rozbudowy 
sieci kanalizacji sanitarnej, uzupełnie-
nie oświetlenia. Większość zamierzeń 
na 2019 r. Gmina Dopiewo zapisała w 
uchwale budżetowej. Tym, co jest naj-
bardziej dla mieszkańców widoczne, są 
inwestycje realizowane w ich otoczeniu. 
Wydatki na ten cel mają wynieść w tym 
roku ok. 40 mln zł.  Mam nadzieję, że 
pod względem inwestycyjnym będzie 
to równie pomyślny rok, jak ten, który 
minął, a realizacji planów będą sprzyjały 
korzystniejsze dla Gminy rozstrzygnięcia 
ogłaszanych przetargów i brak barier 
formalnych, opóźniających inwestycje. 
Przed nami wiele wyzwań, także w innych 
obszarach życia samorządowego. Mam 
nadzieję, że uda nam się je wszystkie 
zrealizować. 

Życzę Państwu przede wszystkim 
zdrowia,  konsekwencji w realizacji 
wszystkich Waszych postanowień no-
worocznych i sprzyjających do tego 
okoliczności w 2019 r.

Adrian Napierała, 
Wójt Gminy Dopiewo
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Rada	Gminy

Podajemy dane kontaktowe 21 rad-
nych Gminy Dopiewo, którzy 21 paź-
dziernika tego roku zostali wybrani w 
wyborach samorządowych na 5-letnią 
VIII kadencję Rady Gminy Dopiewo. 

Radny jest reprezentantem wspólnoty 
samorządowej. Jego mandat to zbiór praw 
i obowiązków. Obejmując funkcję, radny 
zobowiązuje się do przestrzegania prawa 
i rzetelnego wykonywania obowiązków. 
Radnych wymieniamy według porząd-
ku alfabetycznym w podziale na okręgi. 
Warto jednak pamiętać, że ślubowali na 
pierwszej sesji po wyborach, że będą 
dbać o dobro wszystkich mieszkańców 
Gminy Dopiewo, a nie tylko wyborców.

Skórzewo	i	Dąbrowa

Bądź	z	radnym	w	kontakcie
Dąbrówka,	Gołuski,		
Palędzie	i		Zakrzewo

Krzysztof Dorna,  
609 970 277,  

krzysztof.dorna@
dopiewo.pl

Piotr Dziembowski, 
609 046 713,  

piotr.dziembow-
ski@dopiewo.pl

Magdalena Kaczmarek,  
505 301 294,  

magdalena.kaczma-
rek@dopiewo.pl

Klemens Krzywosądzki,  
574 236 116,  

klemens.krzywo-
sadzki@dopiewo.pl

Przemysław Miler,  
693 101 582,  

przemyslaw.mi-
ler@dopiewo.pl

Walenty Moskalik, 
Skórzewo, 698 222 
591,  walenty.mo-

skalik@dopiewo.pl

Piotr Strażyński,   
660 401 702,  

piotr.strazynski@
dopiewo.pl

Mariola Walich,  
695 998 383,  

mariola.walich@
dopiewo.pl

Jan Bąk,  
605 585 975,   

jan.bak@dopiewo.pl

Wojciech Dorna,  
602 529 859,   

wojciech.dorna@
dopiewo.pl

Agnieszka Grześkowiak,  
609 301 433, 

agnieszka.grzesko-
wiak@dopiewo.pl

Marta Jamont,  
697 851 338,  

marta.jamont@
dopiewo.pl

Krzysztof Kołodziejczyk,  
600 323 163,  

krzysztof.kolodziej-
czyk@dopiewo.pl

Justin Nnorom,  
789 141 101,  

justin.nnorom@
dopiewo.pl

Dopiewo,	Dopiewiec,		
Konarzewo,	Trzcielin	
i	Więckowice

Tadeusz Bartkowiak, 
782 722 438,  

tadeusz.bartko-
wiak@dopiewo.pl

Paweł Jazy,   
695 214 993,  
pawel.jazy@
dopiewo.pl

Jakub Kortus,  
698 259 006,  

jakub.kortus@
dopiewo.pl

Anna Kwaśnik,  
501 758 062,   

anna.kwasnik@
dopiewo.pl

Ilona Łysiak,  
661 238 916,  

ilona.lysiak@
dopiewo.pl

Leszek Nowaczyk,  
607 294 910,  

leszek.nowaczyk@
dopiewo.pl

Mariola Nowak,  
508 399 521,  

mariola.nowak@
dopiewo.pl

Informacje z prac Rady Gminy Dopie-
wo, terminarz obrad komisji i zapowiedzi 
kolejnych sesji, a także inne informacje 
na temat Rady podawane są także i na 
bieżąco aktualizowane na stronie pro-
wadzonej przez Urząd Gminy Dopiewo: 
dopiewo.pl . W tej kadencji ustawodawca 
nałożył na samorządy obowiązek trans-
misji online obrad sesji Rady Gminy oraz 
udostępniania zapisów archiwalnych. 
Sesje Rady Gminy Dopiewo dostępne są 
za pośrednictwem strony dopiewo.pl .

UG, fot. Archiwa Radnych  
Gminy Dopiewo

Okręg I
Okręg II
Okręg III
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Rada	Gminy

Podczas III sesji Rady Gminy, któ-
ra odbyła się 17 grudnia  2018 r., radni 
podjęli 12 uchwał. 

Budżet	2019
Najważniejszą uchwałą procedo-

waną na sesji był projekt budżetu na 
2019 r. Budżet Gminy Dopiewo został 
przyjęty jednomyślnie. „Za” głosowało 
21 radnych obecnych na sesji, nikt nie 
był przeciw, ani nie wstrzymał się od 
głosu. Ogółem w projekcie budżetu Gminy 
na 2018 r. przyjęto dochody w kwocie 
141.176.144 zł, w tym dochody bieżące 
w wysokości 134.913.811 zł, dochody 
majątkowe w wysokości 6.262.333 zł. 
W budżecie Gminy Dopiewo na 2018 r. 
przyjęto wydatki w kwocie 147.140.426 
zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 
110.222.069 zł, wydatki majątkowe w 
wysokości 36.918.357 zł. Budżet zakłada 
deficyt w wysokości 5.964.282 zł, który 
zostanie pokryty przychodami z tytułu 
planowanych do wyemitowania papierów 
wartościowych w kwocie 5.964.282 zł. 
Planowane przychody w 2019 r. wynoszą 
14.000.000 zł, a rozchody 8.035.718 zł.

WPF	2020-2026
Rada przyjęła także nową wieloletnią 

prognozę finansową na lata 2019-2026 
(dalej: WPF). W prognozie założono, że 
budżet w latach 2020-2026 zamknie się 
nadwyżką, która zostanie przeznaczona 
na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągnię-
tych pożyczek, kredytów i wyemitowa-
nych obligacji. Natomiast budżet 2019 
r. zamknie się deficytem w wysokości 
5.964.282 zł i zostanie on sfinansowany  
przychodami z tytułu wyemitowanych 
obligacji. 

Przy opracowaniu WPF uwzględ-
niono dane historyczne wynikające ze 

Relacja	z	III	sesji	Rady	Gminy	Dopiewo
sprawozdań z wykonania budżetu z lat 
ubiegłych, założenia makroekonomiczne 
Ministerstwa Finansów, prognozowany 
przyrost liczby mieszkańców Gminy w 
oparciu o dane statystyczne w zakresie  
prognozy ludności gmin na lata 2017-
2030.

W prognozie nie uwzględniono środ-
ków zewnętrznych, o które Gmina się 
ubiega lub będzie się ubiegała. Środki 
takie będą wprowadzane po podpisaniu 
stosownych umów o dofinansowanie lub 
uzyskaniu promes. 

Prognozę dochodów przygotowano 
w oparciu o dane historyczne i makro-
ekonomiczne. Dynamiczny wzrost po-
wyżej prognozowanej inflacji założono 
dla  dochodów z tytułu udziału w PIT 
(od 5% do 10% rocznie). Dotacje i środki 
przeznaczone na cele bieżące w prognozie 
od 2020 r. pozostawiono na tym samym 
poziomie. 

Dotacje	celowe
Rada określiła zasady udzielania do-

tacji celowych z budżetu Gminy Dopiewo 
na dofinansowanie kosztów wymiany 
źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach  
jednorodzinnych lub lokalach na obszarze 
Gminy Dopiewo. Uchwała została już 
podjęta przez Radę poprzedniej Kadencji 
na sesji w październiku 2018 r., ale Re-
gionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła 
jej nieważność.

Radni uchwalili miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego (mpzp) 
w obrębie geodezyjnym Trzcielin - dla 
terenu wzdłuż drogi powiatowej Dopiewo 
- Stęszew. Był już on uchwalony przez 
Radę Gminy poprzedniej kadencji, jed-
nakże w czerwcu 2017 r. osoba prywatna 
złożyła skargę na powyższą uchwałę do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Poznaniu (WSA), wnosząc o stwierdze-
nie nieważności uchwały - zarzucając jej 

III	sesja	-	uchwały

Uchwały podjęte na sesji Rady Gmi-
ny Dopiewo, która odbyła się w „Domu 
Strażaka” w Dopiewie 17 grudnia 2018 r

Uchwała Nr III/22/18 w sprawie 
powołania Kapituły Stypendium 
Sportowego Gminy Dopiewo.

Uchwała Nr III/23/18 w sprawie 
określania zasad udzielania dotacji 
celowych z budżetu Gminy Dopiewo 
na dofinansowanie kosztów wymiany 
źródeł ciepła w mieszkalnych budyn-
kach jednorodzinnych lub lokalach 
na obszarze Gminy Dopiewo.

Uchwała Nr III/24/18 w sprawie 
nadania nazwy ulicy Orkiszowej w 
Zakrzewie.

Uchwała Nr III/25/18 w sprawie 
nadania nazwy ul. Bukszpanowej 
w Dąbrowie.

Uchwała Nr III/26/18 w sprawie 
nadania nazwy ul. Muminków w 
Dopiewcu.

Uchwała Nr III/27/18 w sprawie 
nadania nazwy ul. Wadowickiej w 
Dąbrówce.

Uchwała Nr III/28/18 w sprawie miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w obrębie geodezyj-
nym Trzcielin - terenu wzdłuż drogi 
powiatowej Dopiewo - Stęszew.

Uchwała Nr III/29/18 w sprawie przy-
jęcia „Regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Dopiewo”.

Uchwała Nr III/30/18 w sprawie zmia-
ny Uchwały Nr XXXVII/500/17 Rady 
Gminy Dopiewo z 18 grudnia 2017 
r. w sprawie uchwały budżetowej 
Gminy Dopiewo na 2018 r.

Uchwała Nr III/31/18 w sprawie zmia-
ny Uchwały Nr XXXVII/499/17 Rady 
Gminy Dopiewo z 18 grudnia 2017 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy    Do-
piewo na lata 2018-2026.

Uchwała Nr III/32/18 Projekt uchwały 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Dopie-
wo na lata 2019-2026.

Uchwała Nr III/33/18 w sprawie 
uchwały budżetowej Gminy Dopiewo  
na 2019 r.   

DG

naruszenie zasad i trybu sporządzenia 
mpzp. WSA w dniu 5 kwietnia 2018 r. 
wydał wyrok w spawie, stwierdzając 
nieważność zaskarżonej uchwały. W 
związku z wyrokiem WSA, stosownie 
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Rada	Gminy	/	Powiat	Poznański

do art. 28 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, ponowiono procedurę 
planistyczną w zakresie niezbędnym do 
doprowadzenia do zgodności projektu 
planu z przepisami prawa.

Plan w większości wprowadza tereny 
upraw rolnych i zabudowy zagrodowej w 
gospodarstwie rolnym o niskiej transpor-
tochłonności. Teren objęty opracowaniem 
planu przylega do istniejącej sieci dróg 
publicznych, zaproponowany układ ko-
munikacyjny stanowi usankcjonowanie 
i kontynuacje istniejącej sieci drogowej. 

Woda	i	ścieki
Rada uchwaliła Regulamin dostar-

czania wody i odprowadzania ścieków 
na terenie Gminy Dopiewo, który okre-
śla prawa i obowiązki przedsiębiorstw 
wodociągowo - kanalizacyjnych dzia-
łających na terenie Gminy Dopiewo 
oraz odbiorców usług korzystających 
na terenie Gminy Dopiewo z usług z 
zakresu zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę lub zbiorowego odprowadzania 
ścieków. Regulamin został zaopiniowany 
przez Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej Państwowego Go-
spodarstwa Wodnego Wody Polskie w 
Poznaniu, który Postanowieniem z 14 

listopada 2018 r., zaproponował wpro-
wadzenie stosownych zmian w stosunku 
do opiniowanego projektu, które zostały 
uwzględnione w uchwale. 

Inne	sprawy
Ponadto radni dokonali zmian w bie-

żącej uchwale budżetowej i wieloletniej 
prognozie finansowej, podjęli 4 uchwały 
związane z nazewnictwem ulic i powołali 
Kapitułę Stypendium Sportowego Gminy 
Dopiewo na nową Kadencję.

Damian Gryska, Biuro Rady Gminy 
Fot. Adam Mendrala

410 milionów zł – tyle wynosi tego-
roczny budżet Powiatu Poznańskiego 
przyjęty jednogłośnie przez Radę Po-
wiatu w Poznaniu. Najwięcej pieniędzy 
wydanych zostanie na drogi i edukację. 
Jak zwykle nasz samorząd nie będzie 
też oszczędzał na polityce społecznej i 
zdrowiu, na które łącznie przeznaczy 
blisko 39 mln zł. Niestety, prawie drugie 
tyle, bo aż 32 miliony zł, trzeba będzie 
oddać do budżetu państwa. To tak zwa-
ny podatek „janosikowy”, który płacą 
najbogatsze samorządy w kraju. 

125,5 mln zł – taka kwota w budże-
cie została przeznaczona na inwestycje 
drogowe. Mieszkańców Gminy Dopie-
wo niewątpliwie ucieszy wiadomość o 
przebudowie ul. Gromadzkiej w Więc-
kowicach. Zadanie to będziemy reali-
zować wspólnie z Gminą Dopiewo przy 
jej udziale finansowym. Wartość robót 
szacujemy na 5 mln zł. 

Na bezpieczeństwo publiczne i ochro-
nę przeciwpożarową wyłożymy blisko 3,5 
mln zł.  Ponad 1 mln zł przeznaczymy na 
komendy powiatowe policji, z kolei stra-
żacy otrzymają niemal 1,2 mln zł m.in. 
na zagospodarowanie terenu przy JRG-4 
w Poznaniu, zakup ciężkiego pojazdu 
ratowniczo-gaśniczego i modernizację 
JRG-8 w Bolechowie i JRG-6 Krzesiny.

Blisko 39 mln zł kosztować będzie 
polityka społeczna. Najwięcej, bo 15,6 
mln zł, wydanych zostanie na Powiato-

Miliony	do	wydania
wy Urząd Pracy, obsługujący zarówno 
mieszańców Poznania, jak i Powiatu. 
3,6 mln zł przeznaczono na powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie, a 2,4 mln zł 
kosztować ma przebudowa i wyposażenie 
budynków szeregowych w sąsiedztwie 
DPS-u w Lisówkach, w naszej gminie. 
Powstaną tam mieszkania chronione, 
które mają służyć osobom niepełno-
sprawnym w nauce samodzielnego życia.

Prawie 407 tys. zł kosztować będzie 
program profilaktyki zakażeń wirusem 
brodawczaka ludzkiego, który obejmie 
w tym roku zarówno dziewczynki, jak 
i chłopców. 

W trosce o środowisko naturalne 
kontynuujemy program dotacji dla 

mieszkańców chcących wymienić stare 
ogrzewanie na ekologiczne. Na ten cel 
zarezerwowaliśmy 750 tysięcy zł. Na-
dal będzie też prowadzony – wspólnie z 
gminami – program likwidacji azbestu.

Nagrody	dla	aktywnych		
i	zaangażowanych

Początek stycznia to czas tradycyj-
nego „Spotkania Noworocznego” i wrę-
czenia Nagród Starosty Poznańskiego. 
Honorujemy w ten sposób mieszkańców 
i podmioty z Powiatu za ich aktywność 
gospodarczą i obywatelską, przyczynia-
jącą się do rozwoju społeczności lokalnej. 
Nagroda ta jest specjalna, bo wyróżnieni 
nią są nominowani przez najbliższe oto-
czenie, przez swoich współpracowników 
czy beneficjentów. 
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Rada	Powiatu

Statuetki za 2018 rok przekazano 
Ewie Wodzyńskiej w kategorii „Inicjaty-
wy obywatelskie”, spółce STS Logistics w 
kategorii „Przedsiębiorczość” i Fundacji 
Stworzenia Pana Smolenia w kategorii 
„Organizacje pozarządowe”.

Ewa Wodzyńska integruje muzyczne 
środowisko seniorów, prowadząc Chór 
Kameralny Poznańskie Senioritki, choć 
w istocie jest prawdziwą siłą napędową 
wielu innych inicjatyw artystycznych w 
naszym regionie. Dyrygentka prowa-
dzi również warsztaty instrumentalne 
i wokalne dla najmłodszych. Jest po-
mysłodawczynią „Kórnickich spotkań 
muzycznych” oraz autorką cyklu audycji 
chóralnych dla dzieci klas I-III szkół 
podstawowych „Chórrra śpiewamy”. 
Zostały one przeprowadzone w niewiel-
kich wiejskich placówkach edukacyjnych 
Powiatu Poznańskiego.

Natomiast swarzędzki przedsiębior-
ca, Wojciech Staniszewski, nie tylko 
realizuje cele biznesowe, ale również 
angażuje się w rozmaite inicjatywy spo-
łeczne, ekologiczne czy edukacyjne. To 
dzięki jego staraniom powstała klasa 
patronacka CLIP przy Zespole Szkół 

nr 1 w Swarzędzu. Ufundował uczniom 
materiały i narzędzia do nauki, a także 
liczne wyjazdy. Właściciel spółki STS 
Logistics sponsoruje i wspiera finansowo 
również liczne wydarzenia prozdrowotne, 
kulturalne oraz sportowe w Swarzędzu. 
Organizował też m.in. dla mieszkanek 
Swarzędza bezpłatne badania mammo-
graficzne. 

Z kolei fundacja założona przez Boh-
dana Smolenia angażuje się w pomoc oso-
bom z niepełnosprawnościami w procesie 
rehabilitacji oraz integracji ze światem 
ludzi zdrowych poprzez prowadzenie 
zajęć hipoterapeutycznych. Pracownicy 
troszczą się nie tylko o niepełnospraw-
nych, lecz również o ich opiekunów i 
rodziców. Organizują zajęcia z parapo-
wożenia oraz wiele imprez dla dzieci 
i młodzieży. Hipoterapia to niejedyna 
działalność fundacji. Jej członkowie 
od lat sprowadzają z zagranicy sprzęt 
rehabilitacyjny, który rozdają potrze-
bującym. Ośrodek opiekuje się również 
schorowanymi końmi. 

Cieszę się, że w Powiecie Poznań-
skim działają tak wspaniali, empatyczni 
ludzie. Podejmowane przez nich inicja-

tywy spotykają się z aprobatą, podzi-
wem i wdzięcznością, czego wyrazem 
są przyznane im wyróżnienia. Dzięki 
nakładom finansowym możemy wyre-
montować drogę czy zbudować szkołę, 
ale aby poprawić jakość życia lokalnych 
społeczności, potrzeba ludzkiej energii 
i zaangażowania, które są bezcenne.  

Na nowy rok życzę wszystkim miesz-
kańcom Gminy Dopiewo, aby potrafili 
przekuć w działanie motywację, która 
płynie od otaczających ich ludzi. Niech 
satysfakcję przynoszą nie tylko osiągnię-
te cele, lecz przede wszystkim poczucie 
wkładu w rozwój najbliższego otoczenia. 

Tomasz Łubiński,  
Wicestarosta Poznański
Fot. Maciej Łuczkowski

Od początku tego roku wszyscy 
użytkownicy wieczyści gruntów zabu-
dowanych na cele mieszkaniowe stali 
się ich właścicielami. Jest to zmiana 
bardzo korzystna. Od dawna mówiło 
się o konieczności odejścia od uregu-
lowań prawnych będących reliktem 
poprzedniego ustroju.

Użytkowanie wieczyste gruntów 
polegało na tym, że formalnym ich 
właścicielem był samorząd lub Skarb 
Państwa. Należały mu się roczne opłaty 
za korzystanie z tych gruntów. Umowa w 
sprawie użytkowania wieczystego zawie-
rana była na okres maksymalnie 99 lat. 
Można było w takich przypadkach mówić 
o pseudo własności. Użytkownik niby 
w pełni rozporządzał nieruchomością, 
z nikim nie musiał uzgadniać podejmo-
wanych decyzji takich, jak sprzedaż. Nie 
można było jednak przewłaszczyć samego 
budynku. Transakcja musiała dotyczyć 
także prawa użytkowania wieczystego 
gruntów, na których  został posadowiony.

Kiedy okres, na jaki zawarto umowę 
użytkowania wieczystego dobiegał końca, 
można było zwrócić się do właściciela o 
przedłużenie umowy. Mógł on odmówić, 

Własność	już	nie	na	niby
a wtedy właściciel nieruchomości miał 
prawo zgłosić roszczenie. Skarb państwa 
lub samorząd musiał zapłacić ekwiwalent 
za wartość budynku.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. - „z au-
tomatu” - użytkownicy gruntów wy-
korzystanych na cele budownictwa 
mieszkaniowego stali się pełnopraw-
nymi ich właścicielami. Nie muszą 
składać żadnego wniosku, nie muszą o 
nic występować. Nie otrzymują żadnego 
dokumentu natychmiast, czyli w dniu, 
kiedy przekształcenie zostało dokonane, 
ale ustawa przewiduje, że stanie się to 
do końca 2019 r. Obowiązek wręczenia 
stosownego dokumentu spoczywa na 
dotychczasowym właścicielu.

Można jednak złożyć wniosek o 
otrzymanie zaświadczenia w krótszym 
okresie. Wtedy Skarb Państwa lub sa-
morząd wydaje dokument w terminie 
do 4 miesięcy. Deweloperzy budujący 
mieszkania i sprzedający je lokatorom 
też mogą złożyć wniosek o szybsze wy-
danie zaświadczenia o własności gruntu. 
Otrzymają go już w ciągu miesiąca.

Operacja przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo 
własności, tak korzystna dla obywate-
li, nie jest nieodpłatna. Nowy formalny 
właściciel płaci dotychczasowemu jed-
norazową opłatę z bonifikatą lub przez 
okres 20 lat bez ulgi. Zasila jego konto co 
rok. Dokładnie tak samo, jak w okresie 
obowiązywania prawa o użytkowaniu 
wieczystym, gdy opłatę roczną trzeba 
było wnosić do końca marca. Stawki, jakie 
wcześniej obowiązywały użytkownika 
wieczystego, a teraz obowiązują właści-
ciela, ustalał rzeczoznawca wyceniający 
wartość gruntów.

Ustawodawca przewidział obliga-

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

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 

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

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

Ważne	telefony
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toryjną bonifikatę w wysokości  60 %  
dla użytkowników gruntów Skarbu Pań-
stwa – w przypadku płatności z góry 
dokonanej  w 2019 r., w kolejnych latach   
bonifikata maleje o 10 proc. rocznie. Nie 
ma problemów z jej uzyskaniem.

Gdyby jednak samorząd na swoim 
terenie chciał pójść mieszkańcom na rękę 
i zastosować wyższą bonifikatę, ma do 
tego prawo. W Warszawie na przykład, 
jak się niedawno dowiedzieliśmy, ulga dla 
mieszkańców, po różnych politycznych 
zawirowaniach, została zwiększona aż 
do 98 % wartości. Tak więc nowy wła-
ściciel, wnoszący co rok opłatę na rzecz 
dotychczasowego właściciela, może staw-
kę radykalnie zmniejszyć, aż do kwoty 
symbolicznej. Wtedy kwota pozostająca 
do spłacania nie wydaje się straszna.

Bonifikatę powyżej 60 % mógł, na 
mocy ustawy, zwiększyć tylko samorząd. 
Skarb Państwa nie miał do tego prawa. 
Po politycznych targach Sejm wprowa-
dził zmianę. Na jej podstawie – jeżeli 

samorząd na danym terenie stosuje 
bonifikatę wyższą niż 60 % – Skarb 
Państwa może postąpić dokładnie tak 
samo. Ulgę można otrzymać nie w bie-
żącym roku, traktowanym jako okres 
techniczny, ale dopiero w przyszłym. 
Jeżeli do 31 marca 2020 r. ktoś zechce 
wystąpić o wykupienie nieruchomości 
z uwzględnieniem bonifikaty, to kwota, 
którą należy za to uwłaszczenie wnieść 
ulega zmniejszeniu.

Warto się zastanowić, jakie są korzy-
ści z wprowadzenia nowego prawa. Otóż 
są one niewątpliwe. Jeżeli dotychczasowy 
użytkownik wieczysty zechce skorzystać 
z wykupu, nie ponosi rocznej opłaty do-
datkowej. Dotychczasowi właściciele nie 
zawsze na czas aktualizowali wycenę. 
Czasami musiało minąć kilka lat, by sta-
ło się to faktem, a wtedy roczna opłata 
potrafiła wzrosnąć nawet kilkakrotnie 
– bo trzeba było regulować zaległość 
wynikającą z opieszałości właściciela w 
zamówieniu wyceny. Powodowało to nie-

zadowolenie użytkowników wieczystych.
Procedura odwoławcza obowiązy-

wała, można było skierować się do Sa-
morządowego Kolegium Odwoławczego, 
rozpoczynały się negocjacje, ustalano 
termin, od którego obowiązuje zwięk-
szona stawka, ale rozwiązanie to było 
złe. Na szczęście rozwiązania takie 
przechodzą do historii. Teraz obowią-
zują inne procedury. Jeżeli nowy wła-
ściciel zdecyduje się na 20-letni okres 
spłaty przekształcenia użytkowania we 
własność, to nie trzeba będzie w kolej-
nych latach dokonywać nowych wycen. 
Aktualizacja obowiązuje, dokonuje się 
jej na podstawie stawek GUS-u, ale nie 
ma co się obawiać radykalnego wzrostu 
kosztów.

Andrzej  Strażyński
Przewodniczący  

Komisji Komunikacji, 
Budownictwa i Infrastruktury

Rada Powiatu Poznańskiego

Ponad 50 mln zł. wydała Gmina Do-
piewo w 2018 r. na inwestycje. Rozbudo-
waliśmy  sieć kanalizacyjną, zbudowali-
śmy i remontowaliśmy drogi, oświetlenie, 
obiekty kubaturowe. Urządziliśmy nowy 
plac zabaw i doposażaliśmy istniejące, 
a takżei siłownie zewnętrzne.

Konsekwencja i determinacja sprzy-
jały realizacji wielu inwestycji. Na rozpo-
częcie niektórych mieszkańcy czekali od 
wielu lat.  Plany budowy Drogi Wzdłuż 
Torów, które jeszcze niedawno wydawały 
się być odległe, a stają się rzeczywisto-
ścią, bo w ubiegłym roku powstał jej 
pierwszy odcinek. 

Wielu mieszkańców czeka na po-
prawę  infrastruktury technicznej przy 
ich posesjach. Sukcesywnie, w miarę 
możliwości budżetowych realizujemy te 
zadania. Kilku projektów drogowych nie 
udało się w ubiegłym roku sfinalizować 
ze względów proceduralnych, nad czym 
ubolewamy. Dotyczące ich dokumenta-
cje są w trakcie procedowania. Przepi-
sy prawa nakładają szereg wymogów 
formalnych, które należy spełniać, żeby 
móc zrealizować inwestycje - odstępstw, 
uzgodnień, opinii. Niekiedy przychodzi 
nam na nie bardzo długo czekać, a są 
one konieczne, by móc działać. Do cza-
su uzyskania ostatecznych pozwoleń na 
budowę nie jesteśmy w stanie rozpocząć 
realizacji inwestycji.

Dużą część zadań udało nam się 
wykonać w 2018 r.

Wybudowaliśmy kanalizację 
sanitarną w: Dąbrowie, Zakrzewie, 
Dopiewie, Palędziu, Gołuskach i Skó-
rzewie - łącznie ponad 7300 m sieci za 
kwotę około 9,25 mln. zł.

Utwardziliśmy i  wyremonto-
waliśmy ponad 4,5 km dróg w: Do-
piewie, Dąbrowie, Dąbrówce, Palędziu, 
Konarzewie, Skórzewie. Zbudowaliśmy 
753 m chodnika w Dopiewie wzdłuż ul. 
Bukowskiej

Rok	w	inwestycjach	
Wybudowaliśmy pierwszy odcinek 

„Drogi Wzdłuż Torów”, stanowiący 
nową oś komunikacyjną o charakterze 
zbiorczym. W kolejnych latach droga bę-
dzie wydłużona w kierunku wschodnim, 
czyli w stronę Poznania.

W ramach Zintegrowanych Węzłów 
Przesiadkowych wybudowaliśmy węzły 
przesiadkowe w Palędziu oraz Dopiewie. 
Stworzyliśmy w okolicach stacji 225 
miejsc parkingowych. Postawiliśmy 
oświetlenie uliczne, zamontowaliśmy 
monitoring na parkingach, wiaty rowe-
rowe, infokioski i tablice informacyjne. 
W Palędziu powstały ekrany akustyczne.

Na inwestycje drogowe i węzły 
przesiadkowe wydaliśmy łącznie oko-
ło 25 mln zł.

Wspólnie z Powiatem Poznań-
skim Gmina Dopiewo w 2018 r. 
realizowała następujące zadania:
-  przebudowa skrzyżowania dróg 

powiatowych z drogą wojewódzką, 
budowa  sygnalizacji świetlnej w 
Więckowicach,

-  remont ul. Wyzwolenia i ul. Poznań-
skiej w Dopiewie i Dopiewcu,

-  budowa aktywnego doświetlenia na 
przejściu dla pieszych w Dąbrówce. 
Wbudowane zostały specjalne ka-
mery, które „wyczuwają” pieszych i 
zwiększają natężenie światła.

Wartość tych zadań to ogółem ponad 
4 mln. zł.
Ustawiliśmy 140 punktów 

oświetleniowych, do których do-
prowadziliśmy prąd 5900 metrami 
bieżącymi linii kablowej.  Łącznie 
na oświetlenie wydaliśmy ok. 1,1 mln zł.

Zamontowaliśmy 13 urządzeń 
siłowni zewnętrznej, 2 trampoliny 
i 9 urządzeń zabawowych na pla-
cach zabaw. Rozbudowaliśmy lub zmo-
dernizowaliśmy place zabaw i tereny 

rekreacyjne za ponad 136 tys. zł. 
Ponadto utworzony został w Skó-

rzewie przy ul. Szkolnej nowy plac 
zabaw w ramach DBO.  Wykonaliśmy 
nawierzchnię bezpieczną - z piasku i 
urządzenie zabawowe typu STATEK. 
Dodatkowo zamontowaliśmy ławki i stół 
do ping ponga. Wartość inwestycji 130 
tys. zł. Przy placu zabaw powstał również 
park linowy wartości 28.5 tys. zł.

Na zadania kubaturowe wydaliśmy 
ok. 2,4 mln zł - wykonaliśmy m.in.

Rozbudowę OSP Palędzie polega-
jącą na dobudowaniu części socjalnej 
i termomodernizacji całego budynku. 

Termomodernizację budynku OSP 
w Zakrzewie.

W Skórzewie przy Szkole Podstawo-
wej nr 2 - boisko wielofunkcyjne, wraz 
z ogrodzeniem i oświetleniem.

Zagospodarowanie terenu wokół sta-
wu w Więckowicach, w ramach zadania 
- oświetlenia, ciąg pieszo-ekuacyjny i 
pomnik upamiętniający Powstańców 
Wielkopolskichz Więckowic. W ramach 
poprawy estetyki terenu dokonano no-
wego nasadzenia zieleni. 

Miejsca postojowe w Dopiewcu przy 
ul. Leśnej. 

Ponadto przy nieruchomościach 
gminnych m.in. w Konarzewie oraz 
Dopiewie wykonano nowe zagospoda-
rowania terenu.

W 2018 r. rozpoczęte również zosta-
ły bardzo ważne inwestycje tj. budowa 
ul. Wiśniowej i Czereśniowej, dwie sale 
gimnastyczne wraz z salami dydaktycz-
nymi w Dąbrowie i Konarzewie. Łączna 
wartość tych zadań to ponad 17,8 mln zł.

Wydatki budżetowe na inwestycje 
w 2018 r., mimo że nie wykonaliśmy w 
całości zaplanowanych na ten rok po-
czątku zadań, był rokiem rekordowym.

Aleksandra Rutyna,  
Kierownik Referatu 

 Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Fot. Michał Juskowiak
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inwestycje

Podstawowa działalność Zakładu 
Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą 
w Dopiewie związana była w 2018 r. w 
głównej mierze z eksploatacją i rozwo-
jem majątku wodno-kanalizacyjnego. 
Dostarczyliśmy wodę dla około 92% 
mieszkańców Gminy Dopiewo (średnio 
ok. 3.200 m3 dziennie) i odebraliśmy 
ścieki sanitarne od około 80% mieszkań-
ców (średnio około 2.300 m3 dziennie). 

Zakład wybudował ponad 6,5 km 
sieci wodociągowych m.in.: 
• w Dąbrowie – ul. Pasjonatów, Cze-

reśniowa, Batorowska, Bystra, rejon 
ul. Leśnej; 

• w Dąbrówce – ul. Piastowska; w 
Dopiewcu – ul. Borowikowa, Tru-
flowa, Calineczki, Guliwera; 

• w Gołuskach – ul. Akacjowa, Klo-
nowa, Ks. J. Laskowskiego, rejon 
ul. Dopiewskiej; 

• w Konarzewie – ul. Tęczowa, Kro-
kusowa; 

• w Lisówkach – ul. Trzcielińska; 
• w Palędziu – ul. Jagodowa, Lawen-

dowa, rejon ul. Ojca M. Żelazka, 
rejon ul. Nowej; 

• w Skórzewie – ul. Brzoskwiniowa, 
Koszykarska, Przedwiośnie; 

• w Zakrzewie – ul. Gwiaździsta, 
Polanki, Zielona. 

Główną inwestycją w zakresie in-
frastruktury wodociągowej było za-
kończenie budowy kolejnego (ponad 2 
km) odcinka magistrali wodociągowej 
o średnicy 400 mm.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców Gminy Dopiewo, staramy 
się, w miarę możliwości, rozbudowywać 
infrastrukturę wodociągową. W związ-
ku z tym w obecnym roku planujemy 
rozpoczęcie budowy ostatniego odcin-
ka magistrali wodociągowej o średnicy 
400 mm, a także realizację kolejnych 
odcinków sieci wodociągowych m.in.:
• Dąbrowa – ul. Bananowa; 
• Dopiewiec – ul. Wichrowa, Kwiatu 

Paproci, Spacerowa, Skryta; 

ZUK	–	podsumowanie	i	plany
• Gołuski – Margaretkowa, Lubczy-

kowa, Puchacza; 
• Konarzewo – Topazowa, Słoneczna, 

Spadziowa; 
• Skórzewo – ul. Ogrodowa, rejon 

ul. Dębowej; 
• Zakrzewo – ul. Grecka, rejon ul. 

Olszynowej.
• W 2018 r. Zakład wybudował około 6 

km sieci kanalizacji sanitarnej m.in.:
• Dąbrowa – ul. Nowoczesna, rejon 

ul. Granicznej; 
• Dąbrówka – ul. Piastowska; 
• Dopiewo – ul. Sokołów, Wierzbowa, 

Lipowa, Klonowa; 
• Gołuski – ul. Dopiewska, Pamiąt-

kowa; 
• Palędzie – ul. Piękna, Nowa, Sło-

neczna, Pogodna; 
• Skórzewo – ul. Przedwiośnie, Sło-

neczna, Jabłoniowa; 
• Zakrzewo – ul. Irlandzka. 
• W tym roku planujemy budowę sieci 

kanalizacji sanitarnej m.in. 
• Dąbrowa – ul. Sympatyczna; 
• Dopiewiec – ul. Skryta; 
• Gołuski – ul. Lubczykowa, Konwa-

liowa, Zielarska, Wspólna, Szkolna; 
• Palędzie – ul. Malinowa, Wrzosowa, 

część ul. Modrzewiowej; 
• Skórzewo – ul. Żeglarska, Morelowa, 

Brzoskwiniowa; 
• Zakrzewo – ul. Grecka, rejon ul. 

Olszynowej.
W ramach usług wykraczających poza 

działalność podstawową w ubiegłym roku 
wykonaliśmy ponad 250 przyłączy wo-
dociągowych oraz prawie 100 podłączeń 
do kanalizacji sanitarnej. Wykonaliśmy 
utwardzenie kostką brukową czterech 
ulic na terenie Gminy Dopiewo tj. - w 
Konarzewie ul. Pogodna, w Dąbrówce ul. 
Leszczynowa, w Dopiewie ul. Północna 
i ul. Sokołów. 

Zbudowaliśmy chodnik na ul. Bukow-

skiej od ul. Północnej do ul. Wiśniowej 
w Dopiewie i miejsca postojowe na ul. 
Leśnej w Dopiewcu, przebudowaliśmy 
parking przy ul. Kolejowej w Skórzewie 
oraz wykonaliśmy miejsca postojowe i 
chodnik przy CRK Konarzewo. Założyli-
śmy tereny zielone wraz z ich pielęgnacją 
oraz prowadziliśmy bieżące utrzyma-
nie zieleni na terenie Gminy Dopiewo. 
Ponadto na terenie Gminy Dopiewo 
prowadziliśmy bieżące oraz zimowe 
utrzymanie dróg i ulic, zbiórkę odpa-
dów gromadzonych w koszach ulicznych 
i likwidację dzikich wysypisk odpadów 
oraz ich unieszkodliwianie. W ramach 
działań zlecanych przez Zarząd Dróg 
Powiatowych w Poznaniu realizowaliśmy 
sprzątanie zanieczyszczeń z jezdni dróg 
powiatowych na terenie Gmin: Dopiewo, 
Komorniki, Buk i Stęszew.

Sławomir Skrzypczak,  
Prezes Zakładu Usług Komu-
nalnych Sp. z o.o. w Dopiewie

Fot. Jakub Jezierski,  
Izabela Baczkiewicz

Budowa kanalizacji sanitarnej-
Gołuski ul. Dopiewska 

Budowa ul. Sokołów  
w Dopiewie

Sprzątanie zanieczyszczeń z jezdni 
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inwestycje

Przedstawiamy zdjęcia z prowadzo-
nych inwestycji. Nasi fotoreporterzy 
odwiedzili place budów  na początku 
stycznia 2019 r.

Inwestujemy Fot. Beata Spychała  
i Michał Juskowiak

Dąbrowa - rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną i sale lekcyjne

Konarzewo - rozbudowa Szkoły Podstawowej 
o salę gimnastyczną i sale lekcyjne

Skórzewo - budowa ul. Czereśniowej

Skórzewo - budowa  ul. Wiśniowej
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inwestycje	/	planowanie	przestrzenne	/	oświata

Więckowica - zmoodernizowane skrzyżowanie ul. Bukowskiej z ul Gromadzką, styczeń 2019

Przy ulicy Parkowej w Dąbrówce, 
obok gabloty i mapy ze szlakami ro-
werowymi, zostały ustawione w końcu 
ubiegłego roku 3 nowe tablice z infor-
macjami o miejscowości. Z każdej z 
nich mieszkańcy mogą dowiedzieć się 
o historii swojej miejscowości, zaczy-
nając od  grodu plemiennego, po czasy 
współczesne. Zachęcamy do odwiedzania 
tego miejsca.

Tablice zostały sfinansowane ze 
środków sołeckich Dąbrówki. Zdjęcia 
starej Dąbrówki stały się tematem jed-
nego z kalendarzy, jaki Gmina Dopiewo 
wydała na 2019 r.

MJ, fot. Michał Juskowiak

Dąbrówka	na	tablicach

W 2018 r. w Referacie Planowania 
Przestrzennego i Ochrony Środowiska 
Urzędu Gminy Dopiewo prowadzono 
350 postępowań w sprawie ustalenia 
warunków zabudowy i 141 w sprawie 
zmian wydanych decyzji i ich przeniesień. 

Ustalonych zostało 107 lokalizacji 
inwestycji celu publicznego i prowadzono 
22 postępowania w sprawie wydania 
decyzji środowiskowych. 

Przeprowadzono też 146 postępo-
wań w sprawie podziału nieruchomości,  
naliczono opłat adiacenckich z tytułu 
podziału na łączną kwotę blisko 200 
tys. złotych. Z opłat planistyczny uzyskał 
dochód 273 tys. zł. 

Komisja przetargowa składająca 
się z pracowników Referatu Plano-
wania przeprowadziła postępowania 
przetargowe, w wyniku których Gmina 
Dopiewo sprzedała 13 niezabudowanych 
nieruchomości za łączną kwotę 2,7 mln 
zł. Wypłaciła również odszkodowania 
za nieruchomości przejęte pod drogi 
gminne w kwocie  2,3 mln zł. 

Referat doprowadził do uchwalenia 
przez Radę Gminy 10 uchwał w sprawie 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego o łącznej powierzchni 
ponad 177 ha. Dokonał analiz zasadności 
przystąpienia do sporządzenia planów 

Planowanie	przestrzeni
miejscowych, co skutkowało podjęciem 
przez Radę Gminy Dopiewo 25 uchwał 
o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowych planów zagospodarowania 
przestrzennego na łączną powierzch-
nię ok. 256 ha.

Na uwagę zasługuje fakt, że spora 
część projektów planów zagospodaro-
wania przestrzennego opracowywanych 
jest w zespole złożonym z pracowników 
Referatu Planowania Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska.    

 Remigiusz Hemmerling, Kierownik 
Referatu Planowania Przestrzen-

nego i Ochrony Środowiska

Miniony 2018 r.  był dla gminnej 
oświaty okresem wzmożonej aktywności, 
ze względu na wprowadzanie kolejnego 
etapu reformy oświaty. Konsekwencje 
tych zmian będą dotyczyć także 2019 
r. Poniżej zwrócimy uwagę na niektóre 
z nich.

Projekty	,,miękkie”		
i	granty

Udział w projektach jest sposobem 
na uatrakcyjnienie oferty dydaktycznej 
i wychowawczej placówek oświatowych. 

Oświata:	2018	i	2019	
W roku  szkolnym 2019/20 uczniowie 
naszych szkół będą mieli możliwość 
uczestnictwa w projekcie ,,Gimnazjalista 
z pasją”. Podczas jego realizacji, zarówno 
uczniowie, jak i nauczyciele, uczestniczą 
w szkoleniach. Szkoły otrzymały wy-
posażenie pracowni chemicznych. W 
tym roku realizowany będzie projekt 
„e-Umiejętności to nowe możliwości w 
Gminie Dopiewo” współfinansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014 – 2020.

Ponadto realizowane są granty 
edukacyjne, podobnie jak w roku mi-
nionym. Formuła ich polega na tym, 
że poszczególne szkoły piszą wnioski 
projektowe do Wójta, dotyczące działań 
dydaktycznych i wychowawczych, które 
uatrakcyjniają ofertę naszych placówek.  
Na ten cel w bieżącym roku szkolnym 
zostało przeznaczonych ok. 50 tys. zł.   

Konkursy	na	dyrektorów
W 2018 r. przeprowadzony został kon-

kurs na stanowisko dyrektora Przedszko-
la ,,Leśne Duszki” w Zakrzewie. Ponieważ 
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oświata	/	NGO

Twórz	z	nami		
„Czas	Dopiewa”

Zapraszamy Państwa do współtwo-
rzenia czasopisma, teksty, zdjęcia, infor-
macje o wydarzeniach, tematy którymi 
warto się zająć można przesyłać pod 
adres: czas@dopiewo.pl

w wyniku postępowania konkursowego 
nie został wyłoniony żaden kandydat, 
Wójt wskazał dyrektora ww. placówki 
– Stanisława Mytko. W minionym roku 
odbył się także konkurs na stanowisko 
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Skórzewie, który wygrała Lidia Paech.   

W roku szkolnym 2018/19 skończyła 
się kadencja dyrektor Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Dopiewie - Violetty 
Czerniak i dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Skórzewie - Katarzyny Krüger-
-Szczot. Przepisy przejściowe ustawy 
Prawo oświatowe umożliwiały organom 
prowadzącym przedłużenie kadencji re-
formowanych placówek do 2019 r., bez 
przeprowadzenia konkursu. W 2019 r. 
takiej możliwości już nie ma, stąd w nad-
chodzącym roku przeprowadzone zosta-
ną konkursy do wymienionych szkół. 
Również dyrektorom innych placówek 
kończy się kadencja, stąd konieczność 
przeprowadzenia konkursu dotyczy tak-
że Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Więckowicach i  Szkoły Podstawowej 
w Dąbrówce. 

Stare	i	nowe	egzaminy	
W minionym roku uczniowie trze-

cich klas gimnazjalnych zdawali „stary” 
egzamin gimnazjalny. Uzyskane przez 
nich wyniki są wyższe od średnich: 
krajowej, wojewódzkiej i powiatowej. 
Tylko w zakresie języka francuskiego 
na poziomie podstawowym uzyskano 
wynik niższy niż krajowy i wojewódz-
ki, ale dotyczy on małej części uczniów. 
Należy podkreślić postęp - wyniki ze 

wszystkich przedmiotów są wyższe niż 
uzyskane w 2017 r.  

Wynik procentowy jest tzw. ,,wy-
nikiem surowym”, nie uwzględnia np. 
różnic w zakresie stopnia trudności 
poszczególnych arkuszy egzaminacyj-
nych, stąd nie należy porównywać ze 
sobą wyników procentowych poszcze-
gólnych egzaminów. Aby móc określić 
miejsce szkoły na tle danej populacji, 
należy te wyniki odnieść do 9-stopniowej 
skali staninowej.

Najwyższy stanin (8) osiągnęło Gim-
nazjum w Dopiewie z egzaminu z języka 
niemieckiego. Wysoki stanin osiągnęły 
obie szkoły (Dopiewo i Skórzewo) w za-
kresie wszystkich egzaminów. Należy 
dodać, że wyniki ostatniego egzaminu 
są bardzo wysokie - znacznie wyższe niż 
w poprzednim roku szkolnym. Żadna 
ze szkół nie uzyskał wyniku poniżej 6 
stanina (stanin 5 – to stanin średni). 
Dużym wyzwaniem w kolejnych latach 
będzie powtórzenie tego wyniku przez 
uczniów klas ósmych.

 
Rok szkolny 2019/20 przynosi kolej-
ne zmiany. Do nowego, zewnętrznego 
egzaminu przystąpią po raz pierwszy 
uczniowie klas ósmych szkół podsta-
wowych. Formuła egzaminu nie jest im 
obca, gdyż pisali wcześniej egzaminy 
próbne, niemniej jednak to z pewnością 
duże przeżycie dla uczniów i rodziców, 
tym bardziej, że to właśnie na ten rok 
przypada podwójny rocznik absolwentów 
klas gimnazjalnych i klas ósmych szkół 
podstawowych, którzy ubiegać się będą o 
miejsca w szkołach ponadpodstawowych.      

Przeniesienie		
klas	szóstych

Przypominamy, że skutkiem reformy 
była likwidacja gimnazjów. W Gminie 
Dopiewo funkcjonowały dwie takie 
placówki. Jena z nich, Gimnazjum w 
Dopiewie, zostało przyłączone do Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Dopiewie, na-
tomiast Gimnazjum w Skórzewie zostało 
przekształcone w Szkołę Podstawową nr 
2 w tej miejscowości. Skutkiem zmiany 
był też podział Skorzewa na 2 obwody, 
dotyczące SP nr 1 i SP nr 2. Druga z wy-
mienionych szkół buduje swoją społecz-
ność szkolną w ten sposób, że corocznie 
dokonywany jest nabór do klas pierw-
szych zgodnie z określonym obwodem 
oraz klasy szóste SP nr 1 przenoszone 
są do Szkoły Podstawowej nr 2, zgodnie 
z oczekiwaniami większości rodziców, 
określonymi w drodze prowadzonych 
konsultacji.       

Nabór	do	przedszkoli
Liczba miejsc w przedszkolach, dla 

dzieci od trzeciego roku życia, jest w 
Gminie Dopiewo wystarczająca. Zdarza 
się, że nie wystarcza ich w określonych 
rejonach gminy. Aby wyjść naprzeciw 
oczekiwaniom lokalnej społeczności, 
planowane jest w 2019 r. zwiększenie 
liczby miejsc w Przedszkolu ,,Mądra 
Sowa” w Konarzewie poprzez rozbu-
dowę tej placówki. 

Aleksandra Kuźniak,  
Kierownik Referatu Oświaty, 

Kultury, Sportu i Zdrowia

40 z 50 zadań zgłoszonych przez 
27 organizacji pożytku publicznego w 
konkursie ogłoszonym przez Gminę 
Dopiewo, zostanie dofinansowanych 
w 2019 r.  Ocenę ofert przeprowadziła 
8-osobowa komisja  konkursowa, po-
wołana przez Wójta Gminy Dopiewo. 
Rozdysponowano 867,5  tys. zł z 945 
tys. zł. Pozostałe 77,5 tys. zł może być 
wsparciem dla projektów realizowanych 
w ciągu roku przez organizacje poza-
rządowe w ramach tzw. powierzenia. 

Wnioskowana w tym konkursie 
kwota dotacji wyniosła ponad 1,6 mln 
zł. To o 70 % środków więcej niż pula, 
jaką Gmina Dopiewo zabezpieczyła na 
realizację rocznego „Programu współ-
pracy” ze stowarzyszeniami, klubami i 
fundacjami w budżecie na 2019 r. 

Sport
Najwięcej, bo aż 27 ofert, jak co roku, 

złożono w priorytecie „Upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu”. Dofinanso-
wanie przyznano na realizację 23 za-
dań, dzieląc całą pulę tego priorytetu, 
wynoszącą 700 tys. zł. 17 organizacji 

Wyniki	konkursu	NGO
ubiegało się o dofinansowanie w kwocie 
ponad 1,2 mln zł. 

Krajoznawstwo	
Dofinansowanie w priorytecie „Kra-

joznawstwo oraz wypoczynek dzieci i 
młodzieży” przyznano na realizację 4 
zadań. 5 oferentów złożyło tu 5 ofert. 
Rozdysponowano 38 tys. zł z 70 tys. zł, 
w puli pozostały jeszcze 32 tys. zł.

Niepełnosprawni	
2 organizacje złożyły 3 oferty na  

„Działania na rzecz osób niepełno-
sprawnych”, jak brzmi również nazwa 
priorytetu.  Dotacje przydzielono na 
każde z zadań, pozostawiając w puli 
„na dodatkowe działania” 8,2 tys. zł. 
Rozdysponowano 18,8 tys. zł z 27 tys. zł.

Kultura
94,7 tys. zł ze 110 tys. zł przeznaczono 

na projekty z „Kultury, sztuki, oświaty, 
ochrony dóbr kultury i tradycji”. 8 organi-
zacji złożyło w Urzędzie Gminy Dopiewo 
12 ofert. Dofinansowanie przyznano na 
realizację co trzeciego zadania.  15,3 tys. 
zł pozostawiono w puli. 

Ekologia
20-tysięczna pula tego priorytetu 

pozostała nienaruszona. Żadna z ofert 
otrzymanych przez urząd nie dotyczyła 
priorytetu „Ekologia i ochrona zwierząt 
oraz ochrona dziedzictwa narodowego”.  

Na	rzecz	NGO
Na realizację jedynego zadania, doty-

czącego „Działalności na rzecz organizacji 
pozarządowych oraz innych podmiotów”, 
rozdysponowano  8  z 10 tys. zł. W puli 
pozostały 2 tys. zł.

Zdrowie
Dofinansowanie przyznano na re-

alizację 1 z 2 zadań, jakie wpłynęły, 
ze wskazaniem priorytetu „Ochrona i 
promocja zdrowa”. Zagospodarowano 
całą pulę 8 tys. zł
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NGO

Komisji  konkursowej, jaką powołał 
Wójt celem rozdziału środków, prze-
wodniczył  Marcin Napierała, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Dopiewie. Jej szeregi zasilili: Mariusz 
Frąckowiak, reprezentujący Powiatowy 
Klub Olimpijczyka im. Ewy Lewandow-
skiej „Pomes” z Poznania i Paweł Filipow-
ski, reprezentujący „Poznański” Szkolny 

Związek Sportowy. Wójt Gminy Dopiewo 
powołał do niej także: Martę Kubiak, 
reprezentującą Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania „Źródło” z siedzibą w 
Buku i Jana Sawińskiego, pracownika 
Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w 
Dopiewie.   W pracach komisji uczestni-
czyli również pracownicy Urzędu Gmi-
ny Dopiewo: z Referatu Finansowego 

i Budżetu - Anna Czarnecka - Urban, 
z Referatu Promocji i Rozwoju Gminy 
-  Adam Mendrala i Joanna Napierała  
(sekretarz komisji).

Joanna Napierała, Adam Mendrala
Fot. Archiwum  

Urzędu Gminy Dopiewo 

Wyniki konkursu dla NGO w ramach „Programu współpracy 2019”- dofinansowanie zadań

L.p. Data złożenia 
oferty Podmiot składający ofertę Tytuł zadania publicznego

Wniosko-
wana kwota 

dotacji 

Przyznana  
dotacja

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1 12/17/2018 Fundacja APR, Fundacja Piotra Reissa Reksio Cup 2019 - turniej dla przedszkolaków 12900 2000

2 12/17/2018 Fundacja APR, Fundacja Piotra Reissa
Treningi piłkarskie oraz udział w rozgryw-

kach Ligii Wielkopolsko Lubuskiej dla 
dzieci i młodzieży z Gminy Dopiewo

65000 0

3 12/17/2018 Klub Sportowy Akademia Judo Rok 2019 pod znakiem Judo w Dą-
brówce Gmina Dopiewo 10400 5000

4 12/17/2018 Fundacja SeniorExtra Trenujący mężczyzna trzyma formę 4500 0

5 12/18/2018 Uczniowski Klub Sportowy „GROT” Więckowice „Ciągły trening” 13500 6000

6 12/18/2018 Klub Sportowy ORKAN KONARZEWO Zespół seniorski w Orkanie Konarzewo 79950 30000

7 12/18/2018 Klub Sportowy ORKAN KONARZEWO Zespoły młodzieżowe w Orkanie Konarzewo 69158 50000

8 12/18/2018 EMPI Klub Karate Gminy Dopiewo Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci 
i młodzieży z zakresu sportu walki karate 30750 22000

9 12/18/2018 EMPI Klub Karate Gminy Dopiewo Organizacja turnieju karate na hali 
sportowej w Gminie Dopiewo 7000 4000

10 12/18/2018 Uczniowski Klub Sportowy Pantery Panterki grają i rzucają 102000 73000

11 12/18/2018 Uczniowski Klub Sportowy Pantery
Uczestnictwo w rozgrywkach piłki 

ręcznej i realizacja programu szkole-
nia w kategorii wiekowej - seniorki

58000 38000

12 12/18/2018 Uczniowski Klub Sportowy Pantery Turnieje piłki ręcznej dziewcząt „Pantera Cup” 18000 10000

13 12/18/2018 Klub Sportowy Canarinhos w Skórzewie Integracja Gminy Dopiewo dzięki roz-
grywkom piłkarskim seniorów 49000 30000

14 12/18/2018 Klub Sportowy Canarinhos w Skórzewie Gmina Dopiewo stawia na piłkarską młodzież 145200 97000

15 12/19/2018 Klub Sportowy Victoria Judo Trenuj judo będziesz sprawniejszy 8080 5000

16 12/19/2018 Stowarzyszenie Klub Sportowy Korona Zakrzewo

Szkolenie, współzawodnictwo sporto-
we dzieci i młodzieży, organizacja imprez 
sportowych w szachach i warcabach przez 

sekcję szachową KS Korony Zakrzewo

21900 14000

17 12/19/2018 Stowarzyszenie Klub Sportowy Korona Zakrzewo
Szkolenie, współzawodnictwo sportowe dzieci i 

młodzieży, organizacja imprez sportowych sekcji 
koszykówki Stowarzyszenia KS Korona Zakrzewo

46700 20000

18 12/19/2018 Stowarzyszenie Klub Sportowy Korona Zakrzewo
Szkolenie, współzawodnictwo sportowe dzieci 
i młodzieży, organizacja imprez sportowych w 

sekscji piłki nożnej SKS Korona Zakrzewo
112300 60000

19 12/19/2018 Invictus BJJ Organizacja zawodów - Brazylijskie JJ 6100 1000

20 12/19/2018 Uczniowski Klub Sportowy 
JUDO  - KANO LUSÓWKO

Zajęcia ogólnorozwojowe z elemen-
tami judo dla dzieci i młodzieży 7724 1000

21 12/19/2018 Fundacja Brave Beavers Ultimate Frisbee - jeszcze Więcej! 35500 25000

22 12/19/2018 Fundacja Rozwoju INTEGRO „Roztańczone Dopiewo 2019” I Ta-
neczne Igrzyska Przedszkoli 15090 0

23 12/19/2018 Fundacja Rozwoju INTEGRO „Roztańczone Dopiewo VII 2019” Tanecz-
ne Igrzyska Szkół Gminy Dopiewo 15090 10000

24 12/19/2018 Fundacja Body Architect Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 28940 0

25 12/19/2018 Gminny Klub Sportowy Dopiewo Piłka nożna bawi i wychowu-
je - grupy młodzieżowe 89550 64000

26 12/19/2018 Gminny Klub Sportowy Dopiewo Szkolenie i uczestnictwo w rozgrywkach piłki 
nożnej w kategorii wiekowej - seniorzy 159700 130000

27 12/19/2018 Stowarzyszenie Miłośników Dopiewca Sami Swoi Zajęcia sportowe dla osób w wieku emerytalnym 9580 3000

Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży

28 12/14/2018 PTTK Oddział Środowiskowy - Nowe 
Miasto im. Franciszka Jaśkowiaka

Cykl imprez turystyczno-krajoznawczych 
dla mieszkańców Gminy Dopiewo 4000 3000

29 12/18/2018 EMPI Klub Karate Gminy Dopiewo
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży 

w okresie ferii zimowych i wakacji letnich dla 
wszystkich chętnych mieszkańców gminy

11000 0

30 12/19/2018 Szczep ZHP Dopiewo  
im. Powstańców Wielkopolskich Obóz harcerski 15000 10000
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31 12/19/2018 Stowarzyszenie Miłośników Starych  
Samochodów i Motocykli „Mikrus” Cykl imprez z Mikrusem 2019 r. 13700 5000

32 12/19/2018 Fundacja Rozwoju INTEGRO Wakacje z INTEGRO 2019 53028 20000

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

33 12/17/2018 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób  
Niepełnosprawnych „PROMYK” Święto pieczonego ziemniaka 9100 5000

34 12/17/2018 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób  
Niepełnosprawnych „PROMYK” Zajęcia integracyjno-rehabilitacyjne 10800 10800

35 12/19/2018 Stowarzyszenie Miłośników Dopiewca Sami Swoi Zajęcia integracyjno-rehabilitacyjne 6000 3000

Kultura, sztuka, oświata, ochrona dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwo kulturalne i historyczne

36 12/13/2018 Stowarzyszenie Wspólne Wspólny Festiwal Filmowy 23950 0

37 12/14/2018 Stowarzyszenie „Razem z Brzechwą” Mażoretki - malownicza forma tańca 33000 22000

38 12/17/2018 Fundacja SeniorExtra „Szczęśliwi w tańcu” 4321,2 4000

39 12/17/2018 Fundacja SeniorExtra „Muzyka łączy pokolenia” 22140 0

40 12/18/2018 Stowarzyszenie Chór Bel Canto Gminy Dopiewo Śpiewaj z Bel Canto 94900 50000

41 12/18/2018 Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa SKAUT Organizacja uroczystości śródrocznych 3000 3000

42 12/18/2018 Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa SKAUT Obsługa uroczystości patriotycznych 1700 1700

43 12/18/2018 Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa SKAUT Festiwal piosenki harcerskiej 2000 2000

44 12/19/2018 Stowarzyszenie Klub Sportowy Korona Zakrzewo Warsztaty teatralno-rucho-
we dla dzieci i młodzieży 7600 3000

45 12/19/2018 Legis Finanse Spółka z ograniczo-
ną odpowiedzialnością non profit Kino Letnie w Dąbrówce 17850 0

46 12/19/2018 Stowarzyszenie Miłośników Dopiewca Sami Swoi Warsztaty artystyczne oraz realizacja przed-
sięwzięć artystycznych i kulturalnych 12780 9000

47 12/19/2018 Fundacja Promocji Kultury i Sztuki SOLARTE Kulturalne Lato 22400 0

Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów

48 12/19/2018 Fundacja Rozwoju INTEGRO
Doradztwo, panel dyskusyjny dla organizacji 
pozarządowych Gminy Dopiewo - VI edycja 

„Efektywna współpraca organizacji w Dopiewie”
8000 8000

Ochrona i promocja zdrowia

49 12/19/2018 Fundacja na Rzecz Wspierania Integralne-
go Rozwoju Człowieka „DOBROSTAN” Po_ZDROWIE_nia  Z KUCHNI 7400 0

50 12/19/2018 Fundacja Rozwoju INTEGRO Mały Ratownik 6660 3000

Priorytety
Pule środków do-

stępnych w ramach 
priorytetów

Łączna wniosko-
wana kwota dotacji 

w priorytetach
% Liczba zło-

żonych ofert

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 700000 1221612 174,5 27 ofert

Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży 70000 96728 138,2 5 ofert

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 27000 25900 95,9 3 oferty

Kultura, sztuka, oświata, ochrona dóbr kultury i tradycji 110000 245641,2 223,3 11 ofert

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa narodowego 20000 0 0,0 brak ofert

Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów 10000 8000 80,0 1 oferta

Ochrona i promocja zdrowia 8000 14060 175,8 2 oferty

Suma: 945000 1611941,2 170,6 50 ofert

Fundacja "Bez Barier" Fundacja "Brave Beavers"

Wybrane	zadania	realizowane	przez	NGO	we	współpracy	z	Gminą	Dopiewo	w	2018	r.
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NGO

Fundacja "Integro"

Klub Sportowy Korona Zakrzewo - Sekcja Szachowa

UKS Judo Kano

Gminny Klub Sportowy Dopiewo

Stowarzyszenie na Rzecz Ośób Niepełnosprawnych "Promyk"

UKS Pantery Dopiewo

Zmiany	w	komunikacji
Od 2 stycznia 2019 r. zmianom 

uległa część tras linii gminnych i 
godziny niektórych kursów. Zaszły 
też zmiany w funkcjonowaniu ko-
munikacji ZTM Poznań, związanej 
z Gminą Dopiewo. Poniżej podajemy 
wykaz tych zmian. Przypominamy, 
że aktualne rozkłady jazdy: komu-
nikacji kołowej wewnątrzgminnej i 
do i z Poznania oraz kolejowej – udo-
stępniamy na stronie gminnej: www.
dopiewo.pl – w zakładce: Mieszkańcy 
/ Rozkłady jazdy. 

Linia	791
• dodatkowe kursy na odcinkach Do-

piewo – Konarzewo, Dopiewo – Do-
piewiec – Konarzewo (zastępujące 
kursy linii 798 i 799 dowożące na 
pociąg) oraz Dopiewo – Lisówki 
DPS (kursy bezpośrednie).

• korekta godzin kursowania w soboty 
i niedziele

Linia	792
• dodatkowy kurs o godzinie 13:10  

z Dopiewa i 13:30 z Więckowic 
w dni robocze
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informacje	gminne

• wybrane kursy będą obsługiwane 
większym taborem

• korekta godzin kursowania w soboty 
i niedziele

Linia	798
• likwidacja kursów na odcinku Kona-

rzewo – Dopiewiec – Gołuski, w za-
mian obsługę dowozów z Dopiewca 
na pociąg i z powrotem zapewnią 
dodatkowe kursy linii 791 na trasie 
Dopiewo – Dopiewiec – Konarzewo

• wydłużenie trasy na terenie Gołu-
sek – nowy przystanek początkowy 
zlokalizowany będzie na ulicy Sta-
rowiejskiej

Linia	799
• likwidacja kursów na odcinku 

Lisówki DPS – Dopiewo – Dopie-
wiec – Palędzie, w zamian obsłu-
gę dowozów z Dopiewca na pociąg 
i z powrotem zapewnią dodatkowe 
kursy linii 791 na trasie Dopiewo 
– Dopiewiec – Konarzewo

• dodatkowe kursy na odcinku Do-
piewiec / Leśna Polana – Palędzie 
/ Dworzec Kolejowy 

Zmiany	w		komunikacji		
ZTM

 od 1 stycznia numeracja miejskich 
linii autobusowych w Poznaniu uległa 
zmianie – przed obecnym numerem zo-
stała dodana jedynka – linia numer 77 

stanie się linią 177, itp. Numeracja linii 
podmiejskich się nie zmieniła .

 od 5 stycznia linia tramwajowa 
z Ogrodów na Franowo kursuje w soboty 
z częstotliwością co 10 minut w godzinach 
11:00 – 20:00 (dotychczas kursowała co 
20 minut), dodatkowo wybrane kursy linii 
17 i 18 będą obsługiwane najnowszym 
modelem tramwaju  - Moderus Gamma

od 5 stycznia linia tramwajowa nu-
mer 6 z Junikowa na Miłostowo, będzie 
kursować w soboty z częstotliwością co 
10 minut w godzinach 11:00-20:00 (do-
tychczas kursowała co 20 minut) 

od 7 stycznia kurs linii 716 o godzinie 
10:10 z Junikowa zostanie wydłużony 
w dni robocze do Gołusek (powrót ma 
miejsce o godzinie 10:42).

UG, Fot. Archiwum 

Znów mieszkańcy Gminy Dopiewo 
mogą ubiegać się o dofinansowanie li-
kwidacji starego pieca węglowego na 
proekologiczne źródło ciepła w budyn-
kach lub lokalach mieszkalnych. II edycja 
przyjmowania wniosków startuje 1 lutego 
2019 r. o 7:30 i potrwa do końca lutego. 

Zasady
Miejscem przyjmowania wniosków 

jest Urząd Gminy Dopiewo. Kolejność 
wpływu wniosku będzie miała wpływ 
na decyzję o przyznaniu dotacji, choć 
samo złożenie wniosku nie jest jed-
noznaczne z jej udzieleniem. Wnioski 
można składać:  osobiście - w  Biurze 
Obsługi Klienta Urzędu Gminy Dopie-
wo,  pocztą tradycyjną (decyduje data 
wpływu), za pośrednictwem platformy e-
-puap. Muszą być kompletne – zawierać 
wszystkie wymagane załączniki oraz po-
siadać wszystkie wypełnione pola, być 
wypełnione czytelnie i podpisane. Należy 
w nich podać nr telefonu kontaktowego. 

Do wniosku należy dołączyć: doku-
ment potwierdzający tytuł prawny do 
władania nieruchomością, a w przypad-
ku współwłasności - zgodę pozostałych 
współwłaścicieli, dokumentację fotogra-
ficzną starego kotła węglowego.

Wysokość dopłaty może wynieść 
70% kosztów, ale nie więcej niż 5 tys. zł. 

Aby uzyskać dotację na wymianę 
pieca, musi dojść do trwałej likwidacji 

Gmina	dofinansuje	wymianę	pieca
dotychczasowego, pozaklasowego ko-
tła węglowego. 

Dotacja udzielana jest w formie 
refundacji kosztów – jej wypłata może 
nastąpić po zmianie systemu ogrzewania, 
prawidłowym udokumentowaniu prac 
i kosztów. Dotacja nie będzie udziela-
na na urządzenia i materiały zakupione 
przed datą akceptacji wniosku, przed 
podpisaniem umowy. 

Dotacja nie będzie udzielana na 
dofinansowanie inwestycji, dla której 
została już uprzednio udzielona dotacja 
z innego źródła (np. z programu „Czy-
ste Powietrze”). 

Dotacja może być przeznaczona na 
demontaż starego kotła węglowego, za-
kup i montaż nowego źródła ogrzewania 
i armatury niezbędnej do wykonania 
nowego systemu ogrzewania. Stary piec 
można zastąpić: ogrzewaniem gazowym, 
olejowym, elektrycznym, pompą ciepła 
lub kotłem na paliwo stałe, spełniającym 
warunki regulaminowe. 

Przed wypełnieniem wniosku nale-
ży zapoznać się z Uchwałą Nr III/23/18 
Rady Gminy Dopiewo z  17 grudnia 2018 
r. w sprawie określania zasad udziela-
nia dotacji celowych z budżetu Gminy 
Dopiewo na dofinansowanie kosztów 
wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych 
budynkach jednorodzinnych lub lokalach 
na obszarze Gminy Dopiewo.

Realizacja
Po złożeniu wniosku następuje jego 

weryfikacja, w celu sprawdzenia prawi-
dłowości i kompletności. Urząd Gminy 
Dopiewo nie wyklucza możliwości oglę-
dzin starego kotła węglowego przed przez 
podpisaniem umowy na jego wymianę. 
Po pomyślnej weryfikacji ma miejsce 
podpisanie umowy o przydzieleniu do-
finansowania. Wnioski niezakwalifi-
kowane, złożone po terminie, bądź po 
wyczerpaniu środków nie przechodzą 
na rok następny.

Rozliczenie
Po zrealizowaniu inwestycji w termi-

nie określonym w umowie, wnioskodawca 
składa wniosek o rozliczenie dotacji, wraz 
z załącznikami – są to:
• kserokopie faktur VAT lub rachun-

ków potwierdzających poniesione 
koszty inwestycji,

• inne dokumenty, np. potwierdza-
jące przeprowadzenie przeglą-
du kominiarskiego, świadczące 
o przeprowadzeniu próby szczel-
ności w przypadku zamontowania 
ogrzewania gazowego,      

• świadectwo zgodności z normą PN-
-EN 303-5:2012 (5 klasa) – (dotyczy 
kotłów na paliwo stałe typu biopa-
liwo oraz kotłów na paliwo stałe 
z automatycznym podajnikiem),

• dokument informujący o rodzaju, 
sprawności i mocy (w kW) zainsta-
lowanego źródła, dane techniczne 
nowego źródła ciepła lub dokumen-
tację techniczną,

• dokument potwierdzający montaż 
nowego urządzenia grzewczego 
wystawiony przez uprawnione-
go przedsiębiorcę,

• dokument potwierdzający demontaż 
i przekazanie starego źródła ciepła 
do likwidacji – wystawiony przez 
uprawnionego przedsiębiorcę,

• kopie dowodu zakupu nowego kotła.

Kontrola
Po złożeniu formularza rozliczenia 

dotacji wnioskodawca obowiązany jest 
udostępnić lokal, w którym dokonano 
zmiany systemu ogrzewania, w celu 
przeprowadzenia kontroli powyko-
nawczej. Termin oględzin uzgodniony 
zostanie telefonicznie.

Szczegółowe informacje: tel. 61 890 
53 95

Ewa Hejwosz, UG Dopiewo
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Koniec roku dla Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „Źródło” 
był bardzo pracowity. Od 26 listopada 
do 10 grudnia 2018 r. odbył się nabór 
wniosków na operacje z poddziałania 
19.2, dotyczące:
• Rozwoju ogólnodostępnej i nieko-

mercyjnej infrastruktury turystycz-
nej, rekreacyjnej, lub kulturalnej.

• Zachowania dziedzictwa lokalnego.
• Podejmowania działalności gospo-

darczej.
• Rozwijania działalności gospo-

darczej.
Przed rozpoczęciem naborów pracow-

nicy Biura Stowarzyszenia zorganizowali 
3 szkolenia dla potencjalnych wniosko-
dawców, na których zostały omówione 
wymogi jakie muszą oni spełniać oraz 
kryteria wyboru operacji. Spotkania od-
były się kolejno w budynku Urzędu Miej-
skiego Gminy Stęszew, w Strażnicy OSP 
w Buku oraz w Urzędzie Gminy Dopiewo.  
Stowarzyszenie LGD „Źródło” dziękuje 
burmistrzowi Gminy Stęszew, wójtowi 
Gminy Dopiewo oraz Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Buku za nieodpłatne udo-
stępnienie pomieszczeń.

Zakończenie	naborów	w	LGD	„Źródło”
Tegoroczny nabór, podobnie jak 

poprzednie, cieszył się dużym zainte-
resowaniem. Wszystkie wnioski zostały 
ocenione przez Radę Stowarzyszenia 
LGD „Źródło”. Te, które otrzymały 
minimalną liczbę punktów i mieściły 
się w limicie środków określonych dla 
danego konkursu zostały przekazane do 
dalszej oceny formalnej i merytorycznej  
do Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

W ramach „Rozwoju ogólnodo-
stępnej i niekomercyjnej infrastruk-
tury turystycznej lub rekreacyjnej, 
lub kulturalnej” wpłynęły dwa wnio-
ski z Gminy Stęszew i dwa wnioski  
Miasta i Gminy Buk, natomiast na „Za-
chowanie dziedzictwa lokalnego” jeden 
wniosek Gminy Stęszew i dwa Gminy 
Dopiewo. 

Możliwość na dofinansowanie w ra-
mach „Podejmowania działalności gospo-

 

  

 

 
 

darczej” otrzymało 8 z 9 beneficjentów 
z Gmin: Stęszew i Dopiewo, natomiast 
w przypadku konkursu na „Rozwijanie 
działalności gospodarczej” taką szansę 
dostało 11 z 12 przedsiębiorców z Gmin: 
Buk, Stęszew i Dopiewo. 

Szczegółowe listy wybranych projek-
tów dostępne są na stronie internetowej: 
www.lgdzrodlo.pl. 

Ponadto, od 28 listopada do 11 grud-
nia 2018 r. przeprowadzono nabór na 
Projekty Grantowe dedykowane głównie 
stowarzyszeniom i fundacjom. W zakre-
sie konkursu pt. „Ekologia to ważne!” 
wpłynęły 3 wnioski fundacji działających 
na obszarze Lokalnej Grupy Działania 
„Źródło”. Weryfikacja tych wniosków 
nadal trwa, a o jej wynikach beneficjenci 
zostaną wkrótce poinformowani. 

Stowarzyszenie LGD „Źródło”

Umowy na prezentacjach i przez te-
lefon, reklamacje i zwroty, towary nie-
zamówione – jak nie dać się oszukać. 
Gmina Dopiewo, wraz z Wielkopolskim 

Seniorze	nie	jesteś	sam
Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji 
Handlowej, zaprasza wszystkich seniorów 
na spotkania szkoleniowe z zakresu:
• Umowy zawierane poza lokalem 

przedsiębiorstwa na tzw. „prezen-
tacjach” –  gdzie szukać informacji 
o przedsiębiorcy, który proponu-
je zawarcie umowy, jakie prawa 
posiada konsument zawierający 
taką umowę a jakie obowiązki ma 
przedsiębiorca?

• Prawo do odstąpienia od umowy 
zawartej na tzw. „prezentacji” – spo-
sób odstąpienia od umowy, termin 
na odstąpienie i inne zagadnienia 
praktyczne

• Jak reklamować towar – czym jest 
gwarancja i rękojmia, w jakim termi-
nie mogę złożyć reklamację i czego 

mogę żądać od gwaranta lub sprze-
dawcy w przypadku wady towaru?

• Zwroty towarów – czy mogę się roz-
myślić i zwrócić zakupiony towar?

• Towary niezamówione i zawieranie 
umów przez telefon – czy muszę 
płacić za niezamówiony towar, czy 
umowa zawarta telefonicznie przez 
akwizytora jest dla mnie wiążąca?

Spotkania odbędą się:
• w Dopiewie: 5 marca 2019 r. (wto-

rek) - Dom Strażaka, ul. Szkolna, 
godz. 11.00,

• w Skórzewie: 7 marca 2019 r. 
(czwartek) - Szkoła Podstawowa 
nr 1, godz. 11.00.

Szkolenia są bezpłatne, chętnych 
zachęcamy do zgłoszenia się - tel. (61) 
890 63 72, e-mail: michal.juskowiak@
dopiewo.pl

MJ

Wigilie	przed	wigilią Okres przedświąteczny to czas 
„Spotkań Opłatkowych”. W każdym 
z 11 sołectw tradycyjną wigilię dla se-
niorów zorganizował Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Dopiewie, we współpracy 
z Radami Sołeckimi, czasem szkołami 
lub parafiami, a w przypadku Dopiewa z 
Gminną Biblioteką Publiczną i Centrum 
Kultury. Spotkania te odbyły się między 
14 a 17 grudnia 2018 r. Zgromadziły nie 
tylko seniorów, ale i przedstawicieli sa-
morządu i społeczników. 

Wigilie organizują w tym okresie 
stowarzyszenia, fundacje, kluby. Stają 
się stałym punktem w kalendarzach gru-
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dniowych wielu zakładów pracy. Także 
Urząd Gminy Dopiewo i Rada Gminy 
Dopiewo kultywują tę tradycję. 

Wójt Gminy Dopiewo – Adrian 
Napierała wziął udział w kilkunastu 
„Spotkaniach Opłatkowych”. Czasem, 
ze względu na przypadające na tą samą 

godzinę ważne obowiązki służbowe, re-
prezentował go na nich Paweł Przepióra, 
Zastępca Wójta.  Obok życzeń, potraw 
wigilijnego stołu, atrakcji artystycznych, 
były one czasem rozmów – tych zwy-
kłych, ludzkich, o sprawach, którymi 

żyją lokalne społeczności, ale także o 
planach gminnych na rozpoczynający 
się rok.

AM, fot. Beata Spychała,  
Małgorzata Wzgarda, Michał 
Juskowiak i Adam Mendrala

Dąbrowa

Dąbrówka

Dopiewiec

Dopiewo
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Gołuski

Skórzewo

Trzcielin Więckowice

Palędzie

Konarzewo
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Zakrzewo

Świąteczną tradycję podtrzymują 
nie tylko seniorzy, ale i najmłodsi 
przedstawiciele gminnej społeczno-
ści. Na zdjęciu: delegacja Przedszkola 
„Diamentowa Kraina” ze Skórzewa 
z przedświąteczną wizytą u Wójta. 
Życzeniom i kolędzie towarzyszyły 
rozmowa i upominki.

Urząd Stanu Cywilnego w Dopie-
wie, uprzejmie prosi pary małżeńskie 
obchodzące w 2019 r.  jubileusz 50-le-
cia pożycia małżeńskiego o zgłoszenie 
tego faktu osobiście przez małżonków w 
Urzędzie Stanu Cywilnego w Dopiewie 
w terminie do 28 lutego 2019 r.

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

W związku z dniem wejściem w życie 
ustawy, dotyczącej przetwarzania danych 

Jubilaci	obchodzący	50–lecie	małżeństwa	w	2019	r.
osobowych, z 25 maja 2018 r., Urząd 
Stanu Cywilnego informuje, że nie ma 
uprawnień, by skierować do Państwa 
pisemne zapytanie, dotyczące wyrażenia 
przez Państwa zgody na wystąpienie z 
wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie 
medali „Za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie”.

Jubilaci, którzy nie zgłoszą się 
osobiście do USC, nie zostaną ujęci w 
zbiorowym  wniosku przekazywanym za 
pośrednictwem Wojewody Wielkopol-

skiego do Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

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

Grażyna Grześkowiak,  
Kierownik USC Dopiewo

Nowy	sprzęt	dla	OSP Gmina Dopiewo pozyskała we wrze-
śniu 2018 r. dotację z Ministerstwa Spra-
wiedliwości na zakup sprzętu ratowni-
czego do bezpośredniego ratowania życia 
ludzkiego dla jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Dopiewie, Palędziu 
i Zakrzewie. Przekazanie sprzętu odbyło 
się 21 grudnia ubiegłego roku. Wartość 
zakupionego wyposażenia to 23.510 tys. 
zł, w tym wysokość dotacji stanowi 99% 
kosztów – 23.275 zł. 

W ramach dotacji kupiono:
• Zestaw medyczny PSP R1 (Torba 

R1), wraz z wyposażeniem,
• Nosze typu deska, 
• Szyny typu Kramera, 
• Pilarka do drewna, 
• Detektor prądu, 
• Detektor wielo lub jednogazowy 
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bezpieczeństwo

(min. Tlen, CO, LEL), 
• Piła ratownicza do szyb klejonych,
• Latarka akumulatorowa, 
• Pilarka do drewna,
• Bosak dialektryczny,
• Plandeka wielofunkcyjna na narzę-

dzia hydrauliczne, 
• Parawan do zabezpieczania 

miejsc wypadków, 
• Zestaw pokrowców ochronnych na 

ostre krawędzie.
Realizacja zadania zgodnie z „Umową 

nr DSF-II-7211-2004/18 na powierze-
nie realizacji zadań z Funduszu Pomocy 
Pokrzywdzonym i Pomocy Postpeniten-

cjarnej - Funduszu Spra-
wiedliwości w zakresie: 
wsparcia i rozwoju sys-
temu instytucjonalnego 
pomocy osobom pokrzyw-
dzonym przestępstwem 
i świadkom, a także reali-
zacji przez jednostki sek-
tora finansów publicznych 
zadań ustawowych zwią-
zanych z ochroną intere-
sów osób pokrzywdzonych 
przestępstwem i świadków 
oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia 
przestępstwem - nabycie: wyposażenia 
i urządzeń ratownictwa, niezbędnych 
do udzielenia pomocy poszkodowanym 

bezpośrednio na miejscu popełnienia 
przestępstwa (Program I Priorytet IIIB)

Michał Juskowiak,  
Małgorzata Wzgarda 

fot. Małgorzata Wzgarda

272 razy interweniowała Straż Gmin-
na w Dopiewie w grudniu 2018 r.

Najwięcej w ostatnim miesiącu sta-
rego roku było kontroli porządkowych- 
135 (dotyczących: spalania odpadów, 
numerów porządkowych, podłączeń do 
kanalizacji). Ponad 2-krotnie mniej było 
kontroli bezpieczeństwa przy placów-
kach oświatowych i obiektach komu-
nalnych – 66, a mniej więcej podobne 

Kronika	Straży	Gminnej	
liczby czynności dotyczyły kontroli ruchu 
drogowego –  37 (w tym: parkowania i 
zajęcia pasa drogowego) i  interwencji 
związanych ze zwierzętami – 34.                                                                                                           

Wybrane	interwencje	
4.12.2018 r. -  Gołuski, ul. Szkolna: za-

nieczyszczenie drogi przez pojazdy z 
budowy, sprawcę ustalono i nałożono 
mandatem.

12.12.2018 r. – Dąbrówka, ul. Cisowa: 
dwa owczarki niemieckie biegają-
ce bez uwięzi, właściciela ustalono 
i ukarano mandatem.

19.12.2018 r. -  Dąbrowa, ul. Cytrynowa: 
spalanie odpadów w ognisku, sprawcę 
ustalono, nałożono na niego mandat.

20.12.2018 – Dąbrowa, ul. Jesionowa: 
spalanie odpadów w ognisku, sprawcę 
ustalono, nałożono na niego mandat.

Jacek Olejniczak,  
Komendant Straży Gminnej

Podajemy dane kontaktowe dziel-
nicowych Komisariatu Policji w Dopie-
wie, którzy opiekują się poszczególnymi 
rejonami, będącymi częściami Gminy 
Dopiewo: miejscowościami lub – w 
przypadku większych miejscowości – 
ich częścią. 

-  mł. asp. Marek Sumisławski, 
tel. 786 936 083 

 (Dopiewo, Fiałkowo, Zborowo, Więc-
kowice, Drwęsa),

-  sierż. szt. Mateusz Maćkowiak, 
tel. 786 936 080 

 (Dopiewiec, Konarzewo, Trzcielin, 
Lisówki, Joanka, Glinki, Podłoziny),

Policja	spotyka	się	z	mieszkańcami
-  sierż. Marcin Kąkolewski,  

tel. 519 064 729 
 (Palędzie, Gołuski, Pokrzywnica, 

Zakrzewo, Więckowice, Drwęsa),

-  sierż. szt. Marta Juś,  
tel. 519 064 723 

 (Skórzewo – rejon wytyczony ul. 
Malwowa, ul. Poznańska /numer 
parzyste od ul. Malwowej do Szko-
ły podstawowej i kolejowej numery 
nieparzyste/, Dąbrowa),

-  st. sierż. Dawid Woroch,  
tel. 519 064 730 

 (Skórzewo – rejon wytyczony ul. 

Kolejowa /numery parzyste/, ul. 
Poznańska /numery parzyste od 
Szkoły Podstawowej do nr 2/, ul. 
Działowa, Wąska, Zakręt i Wiejską /
jadąc w kierunku Dąbrowy po lewej 
Stronie/, Dąbrówka – prawa strona 
jadąc od Skórzewa, osiedle Linea),

-  sierż. szt. Jarosław Traczykowski, 
tel. 519 064 665 

 (Skórzewo – rejon wytyczony ul. Skó-
rzewska i ul. Poznańska /numery 
nieparzyste od 1 do ul. Skórzewskiej z 
wyłączeniem ul. Działowej, Dąbrów-
ka – lewa strona jadąc od Skórzewa, 
osiedle Księżnej Dąbrówki).

Policja

Dzielnicowi, na podstawie zdiagnozo-
wanych oczekiwań mieszkańców i analizy 
zagrożenia w rejonie, wyznaczają „plany 
działań priorytetowych”, które zamie-
rzają zrealizować w okresie półrocznym.

Komisariat Policji w Dopiewie re-
alizuje plan działań priorytetowych w 
okresie od 1.01.2019 r do 30.06.2019 r:
-  Dopiewo, ul. Bukowska, teren przy 

Szkole Podstawowej – nieprawidłowe 
parkowanie pojazdów, wykroczenia 

Plany	działań	priorytetowych
związane z drogą do szkoły

-  Konarzewo, ul. Szkolna  – znak B-25 
– zakaz wyprzedzania

-  Palędzie, ul. Leśna, teren przy OSP 
– spożywanie alkoholu, dewastacje

-  Dąbrowa, ul. Szkolna, a ul. Batorow-
ska, teren przy Szkole Podstawowej 
– nieprawidłowe parkowanie pojaz-
dów, wykroczenia związane z droga 
do szkoły

-  Dąbrówka, ul. Poznańska – niestoso-
wanie się przez kierujących do zna-
ku poziomego P-4 /linia podwójna 
ciągła/

-  Dąbrówka, ul. Poznańska, a ul. Ko-
lejowa – niestosowanie się przez 
kierujących do znaku STOP.
Podejmowane przez dzielnicowych 

działania wskazane w wymienionym 
„Planie” mają na celu ograniczenie lub 
wyeliminowanie zdiagnozowanych za-
grożeń.

Policja
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prawo	/	ogłoszenia	/	historia

Sporządzenie testamentu pozwala na 
uregulowanie kwestii majątkowych na 
wypadek śmierci. Dziedziczenie następu-
je wówczas według naszej woli. Można go 
zmienić lub odwołać w każdym czasie, a 
zatem nie musi być ostateczny. Możemy w 
nim rozporządzić całym majątkiem albo 

Jak	sporządzić	testament?	
częścią (wówczas pozostała jest dziedzi-
czona na podstawie ustawy). Powołać 
do spadku możemy poprzez wskazanie, 
że cały spadek lub jego części nabywa 
dana osoba lub osoby bądź wskazać, że 
do całości lub części majątku powołujemy 
daną osobę np. w 1/3 części, a inną w 
2/3 części. Nadto, możemy posłużyć się 
instytucją: zapisu lub polecenia.

Testament może sporządzić i go 
odwołać osoba, która ukończyła 18 lat 
i nie została ubezwłasnowolniona cał-
kowicie lub częściowo. Co ważne: testa-
ment może zawierać wolę tylko jednej 
osoby (niedopuszczalne są wspólne 
np. małżonków); nie jest dopuszczalne 
sporządzenie/uzupełnienie/odwołanie 
testamentu przez przedstawiciela; nie 
można powołać spadkobiercy z zastrze-
żeniem warunku lub terminu. Wszelkie 
takie rozporządzenia są nieważne i mogą 
powodować, unieważnienie testamentu.

Są dwa rodzaje testamentów: zwykłe 
(własnoręczny, notarialny i alograficzny) 
i szczególne (ustny, podróżny i wojsko-
wy) ważne 6 miesięcy – sporządzane w 
wyjątkowych sytuacjach np. na wypadek 
ciężkiej choroby. Najczęściej sporządza 
się testament własnoręczny lub notarial-
ny (oba mają taką samą moc prawną). 
Decydując się na testament własnoręczny 
pamiętajmy, że:

musi być w całości spisany odręcznie 
(nie może być na komputerze itp.) przez 
samego spadkodawcę (nie może jego tre-
ści napisać inna osoba) – naruszenie 
tych wymogów powoduje nieważność;

powinien zawierać: datę, miejsco-
wość, tytuł, treść (wolę) i podpis;

nie wiąże się z żadnymi kosztami. 
Z kolei testament notarialny sporzą-

dzany jest przed notariuszem za wyna-
grodzeniem, który czuwa nad ważnością 
zapisów i jest gwarantem prawidłowości 
jest sporządzenia. 

Klaudia Siutkowska - adwokat
www.siutkowska.pl 

Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie…

York	Nuka
12-letnia suczka rasy york o imieniu 

Nuka zaginęła 11 listopada 2018 r. w 
Dopiewcu. Każdy kto ją widział proszony 

Właściciele	szukają	psów
jest o kontakt pod nr tel. 533 716 539 
lub 533 791 214. Pies ma chore serce i 
wymaga codziennego podawania spe-
cjalistycznych leków. Dla znalazcy prze-
widziana nagroda! W dniu zaginięcia 
nie miała włosów upiętych w „kitkę”.

Rudy	nie	za	duży
21 listopada zaginął w Poznaniu 

rudy piesek średniej wielkości (12 kg), 
z ciemniejszym pyszczkiem i długim 
ogonem. Ma chip, ale nie ma obroży, 
ani szelek. Jest wystraszony i nie ufa 
obcym, dlatego nie wolno go łapać. Le-
piej zrobić zdjęcie i zadzwonić pod nr 

tel. 517 173 771 bez względu na porę. 
Widziano go na os. Leśnym (Plewiska 
/ Gołuski), w Komornikach -  okolice 
ul. Polnej, Kościelnej, p. Tadeusza i w 
Głuchowie – ul. Morelowa i Stawna. 

Właściciele proszą o pomoc i czekają 
na wieści!

UG

Powstaniec	z	1831	r.Podziękuj	Powstańcom

Na cmenta-
rzu w Konarze-
wie znajduje się 
tablica nagrob-
na, wmurowana 
w ścianę kapli-
cy dotyczącą 
Włodzimierza 
Kormańskiego 

o treści:  „Włodzimierz Kor-
mański Major byłych wojsk 
polskich, Kawaler Krzyża 
Virtuti militari Wygnaniec. 
Ur. na Podolu Um. 13. Marca 
1876 licząc lat 86.”

Włodzimierz Kormański 
pochodził z rodziny szlachec-
kiej. Urodził się ok. 1790 r. 
w Stojanach (dawne woje-
wództwo tarnopolskie II 
Rzeczypospolitej, obecnie 

na terenie Ukrainy). Syn Kazimierza i 
Elżbiety z Ledóchowskich. Po otrzymaniu 
starannego domowego wychowania wstą-
pił w 1809 r. do wojska. Był chorążym, 
a następnie podporucznikiem w armii 
Królestwa Polskiego - w pułku strzelców 
konnych gwardii szaserów. W powstaniu 
listopadowym był majorem 10. pułku 
(na początku powstania działał jako szef 

Do 16 lutego można wrzucić do 
urny wystawionej w Urzędzie Gminy 
Dopiewo kartkę z podziękowaniem 

dla Powstańców Wielkopolskich.
Fot. A. Mendrala
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Nekrolog W. Kormańskiego – Dziennik Poznański nr 64 z 1876 r.

szwadronu na Nowym Mieście w Warsza-
wie). Po klęsce powstania, odznaczony 
złotym krzyżem, udał się na emigrację 
do Francji, gdzie w 1832 r. przebywał w 
Awinionie, następnie w Aurillac, a w 1834 
r. w Paryżu. Brał udział w wypadkach 
Wiosny Ludów w 1848 r. W następnych 
latach przebywał w Strasburgu (wraz ze 
swoim kolegą Florianem Skrzetuskim), 
gdzie zaskoczyła ich wojna francusko-
-pruska (1870 r.) w Wissemburgu i 
Offenburgu. W 1872 r. została zebrana 
składka za pośrednictwem „Kuriera Po-
znańskiego”, za którą mógł przybyć do 

Wielkiego Księstwa Poznańskiego, Po 
powrocie  zamieszkiwał w Opalenicy u 
proboszcza Karwowskiego, a następnie 
u swojego towarzysza broni kapitana 

Antoniego Skalskiego w Dopiewie, pod 
opieką jego siostry Jabłkowskiej. Zmarł 
w Dopiewie 13 marca 1876 r.

dr Piotr Dziembowski

Czapla biała to nieduży, skryty ptak, 
który zanim zobaczy zagrożenie już ucie-
ka. Bardzo ciężko ją podejść z aparatem 
na bliską odległość. Nieco łatwiej jest 
obserwować ją z ukrycia, gdy można się 
zaczaić jeszcze przed świtem. Zazwyczaj 
jednak nawet kiedy pojawi się kilka cza-
pli, to każda jedna stoi w bezpiecznej 
odległości od drugiej. Zajęcia mają mało 
spektakularne: albo brodzenie w wodzie 
w poszukiwaniu ryb albo drzemka na 
stojąco na korzeniu. 

Tak	sobie	leżę	i	patrzę
Generalnie niewiele się dzieje. Są co 

prawda ciekawe wizualnie momenty, gdy 
czapla szykuje się do startu lub ląduje. 
Rozpościera wtedy szeroko skrzydła i z 
małego chudego ptaka przeistacza się na 
moment w sporych rozmiarów drapież-
nika. Bardzo fajnie wygląda też moment, 
gdy czapla po wypatrzeniu ryby uderza 
błyskawicznie głową w taflę wody i po 
chwili wyciąga ją, trzymając w dziobie 
świeżą rybkę. Wszystko to są jednak dość 
krótkie momenty, w trakcie długiego 

oczekiwania na jakąś „akcję”. 
W tym roku miałem możliwość kil-

kukrotnego obserwowania tych ptaków. 
Startów, lądowań i momentów polowań 
mam udokumentowanych na zdjęciach 
kilka. Jednak najbardziej cieszę się z całej 
serii zdjęć, jaką udało mi się wykonać w 
trakcie ostrego spięcia o rewir połowu 
między dwoma czaplami. 

Zapraszam do obejrzenia zdjęć. 
Spektakularność metamorfozy czapli po 
rozłożeniu skrzydeł przypomina larwę 
przemieniająca się w pięknego motyla.

Tekst i fot. Michał Bartkowiak 
Autor od grudnia 2015 r. pu-

blikuje zdjęcia przyrodnicze na 
Facebook’u – na profilu „Dzi-

ka Strona Gminy Dopiewo”. 
Prowadzi też stronę:  

miodybartkowiaka.pl

Sprzeczka. Najpierw czaple solidnie 
nawrzeszczały na siebie nawzajem. 

Jednocześnie, aby wystraszyć rywala, 
zrobić wrażene i pokazać swoje 

rozmiary rozpostarły szeroko skrzydła.

Jedna z czapli, chcąc ustalić 
swoją dominację, przystąpiła 
do ataku z powietrza

Spektakularność metamorfozy czapli po 
rożłożeniu skrzydeł przypomina larwę 
przemieniającą się w pięknego motyla.
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W odwecie druga czapla 
spróbowała frontalnego ataku 
swym ostrym dziobem.

W końcu jedna z nich dała 
za wygraną i uciekła z 

udeptanej ziemi czy może 
raczej wzburzonej wody.

Gdy czapla złowi rybkę, to od razu przykuwa 
uwagę zazdrosnych sąsiadek, które nie 
miałyby nic przeciwko żeby łowczyni 
podzieliła się lub oddała swoją zdobycz.

Zza kulis. Tak sobie leże i patrzę na rozgrywające się 
przed ukryciem rozmaite spektakle przyrodnicze, 

których skrawki prezentuje Wam w Czasie Dopiewa.

Tak wygląda chwilowa utrata czujności fotografa, 
który wstał o nieprzyzwoicie wczesnej porze.
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Cofnijmy się wstecz o niespełna 100 
lat. Jest początek lat dwudziestych XX w. 
Teren dzisiejszego Wielkopolskiego Parku 
Narodowego przemierza Adam Wodzicz-
ko - profesor Uniwersytetu Poznańskie-
go, botanik, człowiek zaangażowany w 
ochronę przyrody, który jako pierwszy 
podjął starania o prawną ochronę tych 
terenów. Jako botanik bez trudności do-
strzega unikatowe walory lasów, flory 
jezior i obszarów podmokłych. Jednak 
uwagę jego zwraca również niezwykle 
zróżnicowana i dobrze zachowana polo-
dowcowa rzeźba terenu. Profesor szybko 
zdaje sobie sprawę z tego, że stanowi 
ona kluczowy walor przyrodniczy tego 
miejsca, które wkrótce nazywa „żywym 
muzeum form polodowcowych”.

Co jednak sprawiło, że ukształto-
wanie terenu Wielkopolskiego Parku 
Narodowego jest na tyle wyjątkowe, że 
jego ochrona stanowiła jeden z głównych 
powodów utworzenia Parku? Aby na to 
pytanie odpowiedzieć musimy się bliżej 
przyjrzeć „rzeźbiarzowi”, który ukształ-
tował powierzchnię terenu Parku. Tym 
„rzeźbiarzem” był lodowiec, a mówiąc 
nieco dokładniej, lądolód skandynaw-
ski. To imię naszego bohatera.

Cofnijmy się zatem ponownie wstecz, 
tym razem znacznie bardziej, bo o około 
25 000 lat. Trwa epoka lodowcowa (plej-
stocen), w której klimat podlegał silnym 
zmianom – okresy chłodne przeplatały 
się z okresami ocieplenia klimatu. Ta 
„huśtawka” klimatyczna wywarła ogrom-
ny wpływ na współczesną przyrodę. 
Wspomniane 25 000 lat temu, klimat 
po raz ostatni w plejstocenie podlegał 
szybkiemu i silnemu ochłodzeniu. Zimy 
stawały się coraz dłuższe, bardziej mroź-
ne i śnieżne. Na północy Skandynawii 
(północna Szwecja i Norwegia) groma-
dzące się w tym czasie ogromne masy 
śniegu nie ulegały wytopieniu podczas 
coraz chłodniejszych miesięcy letnich. Z 
roku na rok gromadziły się zatem kolejne 
warstwy śniegu, ostatecznie pokrywając 
północną Skandynawię niczym biała pie-
rzyna. Jednocześnie, głębiej zalegające 
warstwy śniegu ulegały przedziwnym 
zmianom. Otóż pod naciskiem warstw 
leżących wyżej przekształcały się w lód. 
Ze śniegu powstał zatem lodowiec, który 
w miarę upływu kolejnych lat rósł w siłę. 
Zwiększała się jego grubość, przekracza-
jąc ostatecznie aż 3km, a także zasięg. 
Lód posiada bowiem unikatową dla ciał 
stałych cechę – potrafi płynąć. Tak więc, 
powstający w północnej Skandynawii 
lodowiec rozpływał się we wszystkich 
kierunkach. Początkowo objął swym 
zasięgiem cały Półwysep Skandynaw-
ski, po czym płynął dalej. Ze średnią 
prędkością do 0,5 metra na dobę lodowy 
gigant zbliżał do obszaru Wielkopolskie-
go Parku Narodowego. W ten sposób 
odległość dzielącą południową Szwecję 

WPN	-	żywe	muzeum	form	polodowcowych	(cz.	1)

od Parku przebył 
w około 2000 lat. 
Ostatecznie lodo-
wiec dopłynął do 
miejsca, w którym 
dziś znajduje się 
Leszno, zatem 
około 45 km na 
południe od Par-
ku. Tam się za-
trzymał. Miało 
to miejsce 20 000 
lat temu. Ponie-
waż lodowiec 
pokrył znaczną 
część kontynen-
tu nazwano go 
lądolodem skan-
dynawskim. Jego 
grubość na obsza-
rze Parku wyno-
siła najprawdopo-
dobniej 500-600 
metrów. Oznacza 
to, że 20 000 lat 
temu obszar Par-
ku znalazł się pod 
przykryciem lodu 
o grubości 5-6 bo-
isk piłkarskich 
ustawionych w 
pionie jedno, 
na drugim. To 
siedmiokrotnie 
więcej niż wyso-
kość wieżowca 
Un i w e r s y t e t u 
Ekonomicznego 
w Poznaniu – 
jednego z najwyż-
szych budynków 
w mieście. Śred-
nia temperatura 
lipca spadła do 
5-7°C (obecnie 
wynosi 18°C), a 
średnia tempe-
ratura styczna 
do przerażających 
wartości poniżej  
-20°C (obecnie 
wynosi -2°C, więc 
ponad dziesięciokrotnie więcej niż 
20 000 lat temu!). Klimat na terenie 
Parku przypominał zatem warunki pa-
nujące obecnie na Antarktydzie lub na 
Grenlandii. Krajobraz był również po-
dobny – było to królestwo śniegu i lodu. 
Tymczasem lód rzeźbił, modelował i na 
swój sposób kształtował swoje podłoże. 
Pomagały mu w tym jego wody roztopowe 
– różnej wielkości strumienie, rzeczki 
i rzeki płynąc po jego powierzchni, w 
jego wnętrzu, a przede wszystkim pod 
nim. Szczególnie w nieco cieplejszych 
miesiącach letnich, gdy lód się topił, więc 
wody nie brakowało. Lodowy rzeźbiarz 
przystępuje więc do pracy.

Ponieważ lód jest bardzo ciężki (1m3 
lodu waży blisko tonę), lądolód potrafił 
wyciskać na powierzchnię terenu zalega-
jące pod nim warstwy różnych utworów, 
np. piaski, glinę, ił. Tak też się stało po-
między Mosiną a Dymaczewem Starym, 
gdzie lądolód, z głębokości kilkudziesię-
ciu metrów, wycisnął na powierzchnię 
terenu ogromne ilości iłu, tworząc w ten 
sposób wzniesienia Wału Pożegowskie-
go. Najwyższe z nich to Osowa Góra, 
wznosząca się 132m n.p.m i blisko 80m 
ponad dno przylegającej do niej doliny 
Warty. Wzniesienia te to formy rzeźby 
zwane morenami czołowymi – czo-

Osowa Góra – morena czołowa, kulminacja Wału Pożegowskiego

Rynna podlodowcowa z Jeziorem Góreckim

Poznański Przełom Warty
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łowymi, gdyż utworzonymi tuż przed 
czołem lądolodu. Wyciśnięty i dzięki temu 
łatwo dostępny ił był w wielu miejscach  
eksploatowany na potrzeby produkcji 
cegieł. Wyrobiska iłu są ciągle widoczne, 
choć jego wydobycie już dawno zaniecha-
no. Największe wyrobiska znajdują się 
właśnie na Osowej Górze. Wypełnione 
wodą tworzą dziś urokliwe zbiorniki, 
położone w miejscu bardzo nietypowym, 
gdyż na szczycie najwyższego wzniesienia 
w południowym sąsiedztwie Poznania. 
Warto na nie spojrzeć z wieży widokowej 
znajdującej się na Osowej Górze.                       

Rzeźbotwórcza działalność lądolodu 
rozwijała się nawet pod nim. Działo się 
tu bardzo wiele. Podlodowcowe rzeki, 
zasilane przez topniejący lód, odpływały 
na południe, w kierunku czoła lądolodu. 
Płynęły bardzo szybko, dynamicznie, 
niczym górskie strumienie, wymywa-
jąc (erodując) w podłożu swoje koryta. 
W ten sposób pod lądolodem powstały 
długie, głębokie i wąskie formy dolinne 
zwane rynnami podlodowcowymi 
(subglacjalnymi).  Wielkopolski Park Na-
rodowy przecinają trzy takie rynny, a w 
każdej z nich znajduje się malowniczy 
ciąg jezior. Są to zatem jeziora rynnowe 

– również długie i wąskie. W najwięk-
szej z tych rynien znajdują się jeziora: 
Łódzko-Dymaczewskie - największe 
jezioro w Parku (127 ha), Witobelskie 
i Wielkowiejskie. W rynnie tej płynie 
także rzeka Samica Stęszewska, znajduje 
się wieś Łódź i znaczna część Stęszewa. 
Z kolei w najgłębszej z tych rynien znaj-
dują się jeziora: Góreckie - najgłębsze 
w Parku (17m), Kociołek i Budzyńskie. 
Głębokość tej rynny w wielu miejscach 
przekracza 30m. To wysokość ośmiopię-
trowego budynku! W trzeciej z rynien 
podlodowcowych znajduje się ciąg takich 
jezior jak: Chomęcicko-Rosnowskie, Małe 
i Jarosławieckie, a także znaczna część 
wsi Rosnówko. Dojścia do brzegu parko-
wych jezior są zazwyczaj strome, gdyż 
przebiegają po silnie nachylonym stoku 
rynien podlodowcowych.  Jednak naj-
większa, gigantyczna rynna podlodow-
cowa, stanowi dziś wschodnią granice 
Parku. Jest to obecnie dolina Warty. To 
niesamowite, ale od ponad 13 000 lat, na 
45-kilometrowym  odcinku od Mosiny 
po Oborniki, Warta płynie w potężniej 
rynnie podlodowcowej, której głębokość 
wynosi 20 - 40 m, a szerokość 2-4 km. 
To Poznański Przełom Warty. Jak 

wiemy, dziś Warta płynie na północ, 
ale pamiętajmy, że rzeka podlodowco-
wa płynęła w tym miejscu w kierunku 
przeciwnym – na południe. Przez owe 
kilkanaście tysięcy lat Warta znacznie 
przemodelowała rynnę podlodowcową, 
nadając jej szereg cech typowych dla 
doliny rzecznej. Znaczna część Poznania, 
w tym Poznańskie Stare Miasto, znajduje 
się w tej rynnie podlodowcowej, zatem 
w przełomowej dolinie Warty.

Michał Lorenc,  
Stacja Ekologiczna w Jeziorach 

Uniwersytet im.  
A. Mickiewicza w Poznaniu

Fot nr 2 – archiwum WPN,  
pozostałe - autora.

Autor zaprasza do odwiedzenia 
strony jeziory.home.amu.edu.pl, 
na której znajduje się informator 

przyrodniczy  „Śladami lądolodu w 
WPN”. – do poczytania i do pobra-

nia. Autor zaprasza też na wycieczkę 
po formach rzeźby polodowcowej 

Parku – szczególnie grupy szkolne. 
Informacje można uzyskać dzwoniąc 

do Stacji Ekologicznej w Jeziorach.

Karnawał	
To czas zabawy, tańców, wielkie-

go ucztowania, balów maskowych i 
licznych spotkań domowych w gronie 
znajomych. Rozpoczyna się najczęściej 
w dniu Trzech Króli, a kończy we wtorek 
przed Środą Popielcową, która oznacza 
początek Wielkiego Postu i oczekiwania 
na Wielkanoc. Nazwa „karnawał” po-
chodzi prawdopodobnie do słów „car-
na vale”, czyli „mięso żegnaj”. Dawniej 
wskazywała na to, by najeść się do syta, 
nacieszyć smakołykami, aby w okresie 
Wielkiego Postu spożywać bezmięsne 
potrawy. Karnawał w Polsce przyjął się 
szybko i od razu nabrał swoistego cha-
rakteru i rodzimego wyrazu. Dawniej 
zimy były długie, a życie w dworkach 
i na wsi bywało monotonne, dlatego 
przypadł do gustu naszym przodkom. 
Pierwsze wzmianki o polskim karnawale 
pochodzą z XVII w., choć tradycja była 
znana już wcześniej. Za czasów sarmatów 
okres ten nazywany był „zapustami” lub 
„mięsopustem. W naszym kraju okres 
ten był czasem poczęstunków, dużej ilo-
ści tańca i szeroko rozumianej zabawy. 
Wielki etnograf Oskar Kolberg wymienia 
i opisuje różne zwyczaje takie jak:

zabawy - podczas których bawiono 
się przesadnie: pito, jedzono, grano i 
śpiewano.  

przebierańce - chodzenie przebie-
rańców po domach i zbieranie datków 
od gospodarzy. Dostawano przeważnie 
jedzenie (jajka, mięso, ciasto) i wód-
kę. Przebierańcy, albo Zapustnicy, albo 

Karnawałowe	specjały
Maszkary Zapustne czyli głośno hała-
sujący przebierańcy, mieli za zadanie 
obudzić wiosnę. A że zimy wtedy były 
bardzo ciężkie w mróz i obfitość śniegu 
więc przyjmowani byli chętnie. Wierzono 
bowiem, iż taka wizyta przyniesie zdro-
wie i urodzaj.  Przebierano się za Cyganów 
i Cyganki, Śmierć, Żyda, Diabła, Babę, 
Dziada, Niedźwiedzia. Najważniejszą po-
stacią wśród przebierańców  był Turoń 
– zwierzę symbolizujące siłę, zdrowie 
oraz energię. W niektórych regionach 
Polski zachowały się szczątki tego zwy-
czaju (kolędnicy chodzą po wsi przebrani 
za w/w postacie i śpiewają przyśpiewki 
)W naszej gminie  jeszcze dwa lata temu 
chodzili kolędnicy, aczkolwiek zwyczaj 
ten zamiera, bowiem już niechętnie 
otwiera się drzwi obcym. Niestety lu-
dzie mówili ,”że lepiej do roboty by się 
wzięli, a nie po chatach chodzili „ więc 
po co tradycja…..?Starsi pamiętają, a 
młodym już niepotrzebny zwyczaj ,a 
szkoda ..”nowoczesność w chacie i za-
grodzie nastała”

kulig - był jedną z najpopularniej-
szych zabaw karnawałowych.  Odwiedza-
no okoliczne dworki, w każdym jedząc 
i pijąc. W naszych gminnych lasach 
też odbywały się kuligi z pochodniami 
i przystankami na gorący posiłek ,naj-
częściej był to wspaniały bigos z dużymi 
kawałkami mięsa.  

Menu	karnawałowe
W karnawale, na suto zastawionych 

stołach, królowały: dziczyzna, kiełbasy, 

szynki, wędliny, pasztety, ryby w gala-
recie i oczywiście bigos, który gotowano 
przez tydzień, dokładając różne gatunki 
mięsa i podlewając go winem. 

W majątku Dąbrówka, na stołach 
pojawiały się pieczone faszerowane 
bażanty, kulka z sarniny - faszerowana 
słoniną i dziczyzna. Wszystko z tutejszych 
lasów. Nie mogło zabraknąć słodkości i 
różnych ciast, w tym: tortów, pierników, 
owoców w miodzie. Tutejsi gospodarze 
na stołach mieli przepyszne wyroby ze 
świniobicia: kaszanki, kiełbasy, szynki, 
boczki i słoniny wędzone, które wisiały w 
spiżarniach już przed Świętami i się su-
szyły. Natomiast czasy PRL-u kojarzą się 
wielu osobom z szarzyzną i beznadzieją 
kulinarną, a jednak ludzie wtedy także 
żyli, pracowali i bawili się. Na stołach 
królowały potrawy, które do dziś zdobią 
nasze stoły karnawałowe: sałatka wa-
rzywna, jajo w majonezie, zimne nóżki ze 
stópek, koreczki, które były największym 
hitem gospodarności. Sztuka zdobycia 
produktów przez gospodynie domu ura-
stała do „ekwilibrystyki logistycznej”. 
Bez śledzika  i marynat impreza była 
nieważna. Na stole podczas zabawy nie 
mogło zabraknąć marynowanych grzyb-
ków, dyni w zalewie octowej, gruszek czy 
śliwek.  Polacy tańczyli, słuchali muzyki, 
pili i jedli. Półki sklepowe były często 
puste, więc gospodynie prześcigały się 
w pomysłowości. To nie to, co dzisiaj, 
kiedy każdy produkt mamy na wycią-
gniecie ręki - regionalny, krajowy czy 
zagraniczny. Tradycja jednak przetrwała 
do dziś w niektórych potrawach np.: pod 
postacią sałatek, zakąsek, przystawek. 
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kuchnia

Oto moje propozycja na karnawałowe 
spotkanie.

Rolada	z	sera	żółtego	z	
szynką,	klopsem	mielo-
nym,	papryką,	kurcza-
kiem

Składniki
-  1 paczka sera żółtego w kawałku 

(Podlaski lub Gouda 400 gr)
-  2 serki  Almette z ziołami lub czosn-

kiem
-  plasterki szynki ,parzonej lub goto-

wanej,
-  4 upieczone klopsy  lub 1papryka 

czerwona i 1 żółta

Wykonanie
1.  Ser dzielimy na 2 równe kawałki i 

każdy wkładamy do oddzielnego wor-
ka foliowego,  zamykając je szczelnie. 

2.  Do garnka wlewamy 1,5 l wody i 
po zagotowaniu wyłączamy ją. Do 
gorącej wody wkładamy woreczki 
z serem na 25 minut. W tym czasie 
ser zmięknie.

3.  Rozwałkujemy ser na pergaminie 
na dwa prostokąty, uzyskując  dwa 
podkłady do rolad. 

4.  Na ser wykładamy masę serową ,szyn-
kę i zwijamy w roladę przyciskając 
pergamin.                 

 5.  Powstanie baton, który należy związać 
po obu stronach i odstawić na noc 
do lodówki.          

6.  Następną roladę znowu smaruje-
my serkiem i rozgniatamy klopsy 
lub kroimy w kostkę papryki. Dalej  
postępujemy jw. 

7. Zimne kroimy w plastry.

Tort	sałatkowy

Składniki
- małe pudełko świeżych pieczarek 
- 1 cebula
- olej do podsmażenia
- 2 piersi wędzone
- 6 jajek na twardo
- 15 dag sera żółtego
- majonez
- 1por
- 6pomidorków koktajlowych
- mała foremka tortownicy lub pudełko 

plastikowe bez dna
 
Wykonanie
1.  Foremkę bez dna kładziemy na talerzu 

i układamy składniki warstwami.
2.  Podsmażone, ostudzone pieczarki 

smarujemy majonezem.
2.   Następnie dajemy warstwę startych 

jajek zmieszanych z utartym serem 
i  majonez.            

3.  Kolejną warstwa to por drobno po-
krojony i majonez.

4.  Dodajemy piersi wędzone pokrojone 
w kostkę i majonez.

5.  Kolejna warstwa to por i majonez.
6.  Potem masa jajeczna z serem i ma-

jonez.
7.  Nakładamy starty ser i pomidorki 

pokrojone w ćwiartki.

8.  Każdą warstwę lekko ubijamy łyżką.
9.  Na noc odstawiamy do lodówki. 

Podajemy i kroimy jak tort.                                                                                                 

Po tych dobrodziejstwach wieczoru 
karnawałowego, należy zaserwować 
sobie bardzo zdrowy koktajl, który 
na pewno pozwoli zregenerować nasz 
organizm po „lekkim łakomstwie”. 
Można go pić codziennie przed pracą 
lub zabierać ze sobą. Seniorzy mają 
czas dla siebie, więc pijemy o dowol-
nej porze dnia.

Zielony	szejk	z	natki	pie-
truszki,	cytryny	i	poma-
rańczy				

Składniki                                                                         
- pęczek zielonej  pietruszki
- 1 pomarańcza
- sok z jednej cytryny
- 0,5 szklanki przegotowanej ostudzo-

nej wody 

Wykonanie
1.  Wszystkie składniki wrzucamy do 

blendera i miksujemy na jednolity, 
zielony płyn.             

2 . Przelewamy do szklanek.  
3.  Jeżeli chcemy oczyścić organizm 

to zamiast cytryny i pomarańczy, 
dodajemy 2 łyżki kiszonej kapusty 
i 1 łyżeczkę miodu.
    

Smacznego życzy: Barbalena
Fot. Archiwum Barbary Plewińskiej

Zapraszamy do zapoznania się 
z harmonogramem odbioru odpadów 
komunalnych w okresie styczeń - gru-
dzień 2019 r., które udostępniamy na 
stronie internetowej Gminy Dopiewo: 
www.dopiewo.pl w  zakładce: Mieszkań-
cy / Odbiór odpadów – w podziale na 
miejscowości, ulice i typ zabudowy.

 Przypominamy, że na mocy umowy 
ze Związkiem Międzygminnym „Centrum 
Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” 
realizuje go na terenie Gminy Dopiewo 
firma ALKOM

Harmonogramy	odbioru	odpadów	
Przydatne	informacje

Odbiór odpadów niesegregowanych 
(zmieszanych) i segregowanych odbywa 
się w godzinach od 6:00 do 20:00.

Pojemniki należy wystawić przed 
wejściem na teren nieruchomości (art. 
9 ust. 3 „Regulaminu utrzymania czy-
stości i porządku na terenie Związku 
Międzygminnego „Centrum Zagospoda-
rowania Odpadów - SELEKT”). Powinny 
odpowiadać one przyjętym standardom.

Odbiór odpadów zielonych (trawy, 
liści, drobnych gałęzi) odbywa się od 

kwietnia do października zgodnie z  
harmonogramem. Chęć ich odbioru 
do firmy Alkom, telefonicznie lub  e-
-mailowo. Jednorazowe zgłoszenie 
obowiązywało będzie przez cały okres 
umowy tj. do 2020 r.

Dane kontaktowe do firmy realizu-
jącej odbiór odpadów na terenie Gminy 
Dopiewo: ALKOM F.H.U., ul. Północna 
1, 61-719 Poznań,  tel. 61 22 47 300,  61 
22 47 113, e-mail: wywozy@alkom.pl

UG
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poezja

Blisko,	coraz	bliżej	
Historia, 
którą spisuje życie, 
toczy się z dawien dawna. 
 
Białą, mroźną nocą, 
krzyk oznajmił, 
że oto mała pływaczka 
opuściła basen termalny. 
 
Zadomowiona 
w innym otoczeniu, 
potyka się  
o kolejne progi czasu. 
 
Dzień za dniem 
ubywa bytności 
na padole istnienia, 
przybywa  
zapisanych kartek. 
 
Pokonując wertepy, 
wiraże i kłody na drodze, 
idzie dalej. 
 
Idzie i idzie, 
aż do ostatniego tchu.

Aldona Latosik, 3 I 2019

Święto	Trzech	Króli
Pod osłoną nocy, 
piaszczystą szli falą. 
Sypkim bezdrożem 
i zawianym tropem.
 
Wielbłądy sapiąc, 
grzęzły po kolana, 
bieżeli oddać
Jezuskowi hołdy.

Otchłanie Niebios 
dawały znaki. 
Ogon komety 
błysnął jasnością, 
by mogli trafić 
do Bożej Dzieciny, 
z darami miry, kadzidła i złota.

Zsiedli z wielbłądów, 
drogą umęczeni, 
kierując kroki 
na stronę bogactwa.

Jednak mały Jezus  
w Matulę wtulony, 
kwilił w stajence
swej ubogiej chatce.

Aldona Latosik , 10 IX 2013 

Styczeń	wierszem	otwarty	
Styczeń	w	górach
Ubrał drzewa 
w białe czapy,
Tatry grożąc lawinami,
wdzięczą się,
spragnionym
zimowych widoków.

Sanki ostrzą płozy,
narty szusując,
chłodzą się w puchu.

Gdyby lodowiska 
były z gumy,
nie pękałyby w szwach.

Hej hosanna, hosanna,
trwaj 
dzieciom na pocieszenie.

Toć to ferie 
stoją za progiem.

Aldona Latosik , 5 I 2019

Jak	kot	na	czterech		
łapach
Dopiero co wskazówki 
przekroczyły granicę, 
piękną, dostojną 
dopadła paradontoza. 
 
Niepocieszona, 
przybieram 
pozycję horyzontalną. 
 
Robiąc za odkurzać, 
wyrywam zęby igieł 
z okaleczonego dywanu. 
 
Długoszyi wąż, 
marki - o nie! 
Żadnej kryptoreklamy. 
Zakrztuszony, 
padł w nieodpowiednim czasie 
i nie były to ości.

Aldona Latosik, 28 XII 2017

Z	wizytą	u	dziadków		
w	dniu	ich	święta
Nie ma jak wnukom 
spojrzeć w oczy, 
które palcami okupują 
skwerki klawiatur. 
 
Przyrośnięci do komórek 
rzucają słowa 
w ścieżki światłowodów 
albo 
uśmiechają się do szybek, 
zza których 
wirtualna przyjaźń 
wypływa ciurkiem. 

 
Tylko 
korzenie wapnieją 
w milczeniu. 
 
Od kiedy dom 
zmienił funkcję, 
kawiarenka internetowa 
trąca chłodem. 
 
Żal ściska serce, 
gdy bliscy, 
stają się obcy 
i niezauważalni.

Aldona Latosik, 14 XI 2015

Nim	na	parkanie		
zapieje	budzik
Za oknem ciemno, 
jeszcze kur nie rozwarł budzika, 
psy wyjątkowo milczą tej nocy, 
cisza jak makiem zasiał.

W kopcu myśli 
roznieca się płomyk.

Pod kuratelą myszki, 
ołówek i brulion 
zawsze są w zasięgu ręki.

Czajnik 
rozgwizdał się na dobre.
 
Kiedy dymiąca kawa 
rozniesie poranny aromat, 
napiszę, co w głowie świta.

Aldona Latosik, 2 I 2016

Co	za	zima,	gdy	jej	ni	ma	
Satyra
Stary rok śniegiem nie sypnął, 
odszedł zatem w szarej szacie. 
Mistrz od aury ciut się rypnął, 
trzeba włączać naśnieżanie. 
 
W Wielkopolsce ich nie wiele 
aurze jest potrzebna wiagra. 
Gdy ją przyjmie, sypnie śniegiem, 
z ciężkich chmur, podszytych wia-
trem. 
 
Nowy Roczek przybył w chlapie, 
na mróz jest deficyt w aurze. 
Jakoś nic z tego nie łapię, 
w kwestii tej nic nie poradzę. 
 
Bałwan się uklepał z błota, 
może w lutym coś się zmieni. 
Zamiast mrozów, ciągle słota 
nadal trudno dostrzec zimę.

Aldona Lat osik, 30 XII 2015 
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poezja	/	książki

W	bajkach	wszystko		
jest	możliwe

W Bajeczkowie zima trzyma,
śnieżek skrzypi pod stopami.
Milion gwiazdek z chmury śmiga,
mknie budulec na bałwany.

Bierzmy się więc do roboty,
lepmy kule duże trzy.
Trzeba zdążyć przed roztopem,
zanim zima zamknie drzwi.

Nocą ciągle na minusie,
lecz dzień cały słońce świeci.
Wtedy aura bywa w plusie,
to jest to, co lubią dzieci.

Noski nie są przemarznięte,
mróz policzków nie poszczypie.
Wszyscy na dwór idą chętnie,
z hartem trudniej złapać grypę.

Taka zima z Bajeczkowa,
trzymać może przez rok cały.
Nawet wtedy, gdy jesz loda,
a na nóżkach są sandały.

Bo, ta zima jest magiczna,
mieszka w książce z obrazkami.
Ma okładkę nader śliczną,
pełną kartek z bajeczkami.

Aldona Latosik, 16 II 2014

Kontakt z autorką:  
aldona51@poczta.fm  

Gminna Biblioteka Publiczna i Cen-
trum Kultury w Dopiewie każdego mie-
siąca poszerza swoją ofertę czytelniczą 
o nowe książki.  Prezentujemy wybrane 
nowości, o które poszerzyliśmy księgo-
zbiór w styczniu tego roku. 

Dla	dorosłych:	Uniesienie,	
Stephen	King

Tajemnicza przypadłość i zwykły 
człowiek, który w upiornym miasteczku 
Castle Rock wywoła rewolucję – zjed-
noczy ludzi, których dzieli wszystko. 
WITAJCIE W CASTLE ROCK! 

Scott Carey wciąż traci na wadze. 
Świetna wiadomość dla kogoś, kto zawsze 
miał lekki problem z otyłością! Tylko że 
on wygląda wciąż tak samo. Nikt z jego 
otoczenia nie uwierzyłby, że waga, na 
którą codziennie wchodzi, za każdym 
razem pokazuje mniej kilogramów. 
Niezależnie od tego, ile Scott zje i co 
na siebie włoży.

Nawet hantle, które w momencie wa-
żenia trzyma w rękach. Nie mają żadnego 
wpływu na jego wagę. Jak gdyby otaczał 
go kokon nieważkości. Scott podchodzi 
do całej sprawy ze stoickim spokojem, 

Nowości	w	naszej	Bibliotece	
bo - o dziwo - czuje się wspaniale, jakby 
jego przedziwna przypadłość wyzwala-
ła w nim wszystko co najlepsze. Nawet 
kiedy zdaje sobie sprawę, że tajemniczy 
proces przyśpiesza i Godzina Zero być 
może nadejdzie znacznie szybciej, niż 
przewidywał. Ale zanim to nastąpi...

	
Dla	młodzieży:	Czas	
robotów,	Andrzej	
Maleszka	

Powieść z bestsellerowego cyklu 
„Magiczne Drzewo”. Android stworzył 
stalowe osy. Każdy, kogo użądlą, zmienia 
się w robota. Na całym świecie ludzie 
przeistaczają się w maszyny. Tylko Idalia, 
Alik, Budyń i mała Julka uciekają przed 
inwazją os. Muszą odnaleźć magiczny 
przedmiot, który zmieni roboty z po-
wrotem w ludzi. W pościg za nimi rusza 
Android i groźny waran. Olbrzymi słoń-
-robot walczy w ich obronie. Opowieści 
Magicznego Drzewa są podstawą znanego 
na świecie cyklu filmowego, nagrodzo-
nego Emmy – telewizyjnym Oscarem 

– za wyobraźnię, mądrość i humor.  
Andrzej Maleszka, reżyser filmowy, autor 
powieści i scenariuszy. Jest zdobywcą 
wielu nagród na międzynarodowych fe-
stiwalach. Jego filmy i powieści są pełne 
fantastycznych przygód. A jednocześnie 
opowiadają o ważnych sprawach.

Dla	dzieci:	Nela	i	wypra-
wa	do	serca	dżungli

Nazywam się Nela, a to jest moja dwu-
nasta książka. Zabiorę cię w niej na nie-
samowitą wyprawę. Pojedziemy do serca 
borneańskiej dżungli odszukać łowców 
głów! Podążymy śladami pewnego daw-
nego podróżnika, którego notatki sprzed 
ponad stu lat znalazłam w starym anty-
kwariacie. Poznamy moce dżungli, daw-
ne wierzenia plemion i magię zwierząt! 
Czy łowcy głów naprawdę istnieją? 
Pakuj się, jedziemy to sprawdzić! 
W tej książce znajdziesz dużo dodatko-
wych treści multimedialnych poukry-
wanych w tajnych kodach! Baw się ze 
mną. Szukaj tajnych kodów, skanuj i 
oglądaj filmy!

Nina Kruczek,  
Bibliotekarka GBPiCK w Dopiewie
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kultura

Uczestnicy WTZ „Promyk” z Kona-
rzewa i Otusza spotkali się 5 grudnia 
2018 r. w Dymaczewie, by wspólnie 
świętować „Mikołajki”.

Wychodząc z autokaru nie dało się 
nie zauważyć dużego wigwamu, który 
należy do Hotelu Szablewski. Uchodził 
z niego ogromny dym. Jak się okazało 
był to dym z ogniska, które przygoto-
wano dla nas wewnątrz pomieszczenia. 

Mikołajki	w	„Promyku”

Wszyscy poczuliśmy magię zbliżających 
się Świąt Bożego Narodzenia. Ogromne 
ognisko rozgrzewało nasze i tak gorące 
już, ręce i serca.

„Mikołajki” rozpoczęły się przemową 
Bogdana Maćkowiaka - prezesa „Pro-
myka”, po czym wspólnie zaczęliśmy 
się bawić przy świątecznych utworach, 

Nowa	deklaracja	podatku	
od	środków	transportu

15 stycznia  2019 r. minął termin wniesienia opłaty za 
umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Dotyczy to osób, 
dla których zostały wydane stosowne decyzje.  W przypadku 
zobowiązanych, którzy nie dokonali płatności, przypominamy, 
że zaległość należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu 
Gminy Dopiewo - o nr 22 9043 1012 3012 0025 9105 0001 
(Poznański Bank Spółdzielczy - Oddział w Dopiewie) lub  
kartą płatniczą w Urzędzie Gminy w Dopiewie.

MM

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie 
Ministra Finansów  w sprawie wzoru deklaracji na podatek od 
środków transportowych (Dz.U. z 2018, poz. 2436). Aktualne 
druki do pobrania w zakładce Gmina / Podatki.

Podatnikom podatku od środków transportowych przy-
pominamy, że deklarację na 2019 r. należy złożyć do 15 lutego 
2019 r.

UG

Pamiętałeś	o	opłacie		
za	zajęcie	pasa?

które serwował nam DJ. Obsługa hotelu 
ugościła nas wzorowo, serwując nam 
pyszne ciasta. Jednak nie był to koniec 
pyszności. Byśmy głodni nie odjechali, 
przygotowali jeszcze dla nas żurek, bigos 
i kiełbaski z grilla. Podobnie jak w ze-
szłym roku, atrakcją naszych „Mikołajek” 
było przybycie prawdziwego Świętego 
Mikołaja, który wszystkich uczestników 
WTZ obdarował świątecznymi paczkami 
ze słodyczami.

Aleksandra Tonder,  
uczestniczka WTZ  

„Promyk” w Otuszu
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kultura

Spotkanie wigilijne społeczności i 
przyjaciół WTZ „PROMYK”: uczestników, 
członków Stowarzyszenia, ich rodziców 
oraz opiekunów odbyło się 20 grudnia 
2018 r w Centrum Rehabilitacyjno – 
Kulturalnym w Konarzewie. 

Przybyłych w niebagatelnej licz-
bie ponad 250 osób przywitał prezes 
Stowarzyszenia - Bogdan Maćkowiak. 
„Promykowy Opłatek” rozpoczęło przed-
stawienie pt. „Wigilia z wierszami ks. 
Jana Twardowskiego” w wykonaniu 
uczestników Warsztatu z Konarzewa i 
Otusza. Scenariusz został przygotowany 
przez terapeutki Marzenę i Justynę. To 
już tradycja naszych przedstawień, że 
są pełne emocji, głębokich przemyśleń i 
refleksji. Po przedstawieniu złożyliśmy 

Opłatek	z	„Promykami”
sobie życzenia i przełamaliśmy się opłat-
kiem. Dekorację do przedstawienia przy-
gotowała pracownia plastyczna, a o przy-

ozdobienie 
stołów zadba-
ła pracownia 
ogrodniczo – 
bukieciarska.

Na sto-
łach pojawiły 
się tradycyjne 
potrawy wi-
gilijne m.in. 
karp, kapu-
sta z grzyba-
mi, barszcz 
z uszkami 
p r z y g o t o -

wane przez pracownie gospodarstwa 
domowego. Na stołach znalazły się 
słodkości przygotowane przez rodziców 
uczestników WTZ.

Nieodłącznym elementem każdego 
spotkania są prezenty dla uczestników 

WTZ i członków Stowarzyszenia „PRO-
MYK”. Każdy z nich otrzymał paczkę ze 
słodyczami i kalendarz na 2019 r. przygo-
towany przez pracownię komputerową.

Całej uroczystości towarzyszył świą-
teczny klimat, któremu sprzyjała także 
prawdziwie zimowa aura za oknem.

Na zakończenie cytując fragment 
przedstawienia: „Życzymy sobie, że-
byśmy byli lepsi, nie tylko na święta, 
kiedy się dostaje prezenty”.

Wśród gości, którzy uświetnili 
spotkanie obecnością, jak co roku, nie 
zabrakło przedstawicieli samorządu, 
instytucji działających na rzecz osób 
niepełnosprawnych i kościoła. W tym 
roku byli to: Tomasz Łubiński - Wice-
starosta Powiatu Poznańskiego, Antoni 
Kalisz - Członek Zarządu Powiatu Po-
znańskiego, Paweł Przepióra - Zastępca 
Wójta Gminy Dopiewo, Jan Broda - Wójt 
Gminy Komorniki, Elżbieta Bijaczew-
ska - Dyrektor PCPR w Poznaniu, Elż-
bieta Tonder - Pełnomocnik Starosty 
ds. Osób Niepełnosprawnych, Teresa 
Gromadzińska - Dyrektor Wydziału 
Spraw Społecznych i Zdrowia, Czesława 
Leciejewska - Dyrektor OPS w Dopie-
wie, Mirosława Walkowiak Kierownik 
OPS w Stęszewie, Ewa Roszyk-Ledecka 
Kierownik OPS w Komornikach, Paweł 
Ratajczak Wiceprzewodniczący Rady Po-
wiatu Poznańskiego, Andrzej Strażyński 
Radny Powiatu Poznańskiego, Sławomir 
Skrzypczak Radny Powiatu Poznańskie-
go, Elżbieta Nowicka Dyrektor Gminnej 
Biblioteki w Dopiewie, Piotr Goroński 
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy 
Buk, Ks. Krzysztof Różański Proboszcz 
Parafii w Konarzewie, Ks. Dziekan Ka-
rol Górawski, Ks. Krzysztof Stefański 
Archidiecezjalny Duszpasterz Osób 
Niepełnosprawnych i Mariola Łuczak.

Tekst i fot. Dorota Gogolewska  
i Szymon Krzemiński,  

Terapeuci Zajęciowi
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Od dekady ulicami polskich miast i 
wsi w uroczystość Objawienia Pańskie-
go przechodzą Orszaki Trzech Króli. Są 
radosną i rodzinną formą spędzenia 
czasu, nawiązaniem do tradycji, a dla 
wielu wyznaniem wiary w Syna Bożego 
narodzonego z Maryi w Betlejem. Or-
szakom patronuje w Polsce Fundacja 
Orszak Trzech Króli, która wspiera or-
ganizatorów materiałami, udostępnia 
scenariusze, zapewnia ubezpieczenia 
wspomagając obecnie już ponad 750 
miejscowości! 

W niedzielę 6 stycznia 2019 r. Orszak 
Trzech Króli przeszedł ulicami Kona-

rzewa już po raz czwarty. Tak rodzi się 
dobra lokalna tradycja świętowania 
wspomnienia wizyty i pokłonu Mędr-
ców ze Wschodu w Betlejem. 

Od 4 lat, niezmiennie, orszak wycho-
dzi z kościoła parafialnego, podążając do 
Szkoły Podstawowej, przed którą rozgry-
wają się sceny dramatu – Mędrcy stają 
przed Herodem, pytają o drogę, odbywa 
się konsultacja, a po niej cały orszak 
udaje się w dalszą drogę, by odnaleźć 

IV.	Konarzewski	Orszak	Trzech	Króli	
Dzieciątko wraz z Rodzicami. Tak było 
i w tym roku. 

Postaci Kacpra, Melchiora i Baltazara 
odgrywali Michał Pawlik, Adam Rasz-
torf i Paweł Hausa, w Heroda wcielił się 
Mirosław Garcek, a posłem rzymskiego 
cesarza zwołującym spis ludności był 
Rafał Grębowicz. To nasi stali aktorzy. 

Orszak, ze sztandarami, przy dźwięku 
werbli, prowadziła gwiazda betlejemska, 
niesiona przez Zuzię Płotowiak. Towa-
rzyszyli nam pasterze, dworzanie Hero-
da, arcykapłan jerozolimski i aniołowie, 
którzy powitali uczestników Orszaku 
wierszem i cukierkami. Prawdziwą furorę 

robił nieproszony uczestnik wydarzeń 
– diabeł (Dariusz Dudkowiak), który 
bezskutecznie usiłował zniechęcić małych 
i dużych uczestników do podążania w 
kierunku Dzieciątka. 

W Świętą Rodzinę wcielili się tym 
razem Magda, Michał i Jasiu Kemnit-
zowie (Janek ma zaledwie pół roku i 
była to jego pierwsza i najważniejsza 
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rola w Orszaku). Młode małżeństwa z 
naszej parafii, spodziewające się dziecka 
około połowy roku mogą aspirować to 
odegrania tej roli w roku 2020. 

Aktorami w Orszaku Trzech Króli są 
jednak wszyscy uczestnicy, dzieci prze-
brane za pastuszków, aniołów i królów, 
dorośli w koronach na głowach, przy-
padkowi przechodnie, przejeżdżający 

samochodami, jak również policja i Straż 
Gminna zapewniająca nam bezpieczeń-
stwo (za co wielkie dzięki!). W Orszaku 
każdy ma swoją rolę do odegrania – i 
ten, kto pięknie śpiewa kolędy i ten, kto 
mruczy pod nosem. Każdy, kto dołączy 
do kolorowego pochodu, włącza się w 
poszukiwanie innego wymiaru życia, 
którym dla wielu jest wiara. 

Orszak Trzech Króli to kolejna szansa 
na zrobienie czegoś razem, ku radości i 
budowaniu wspólnoty. Jeden z naszych 
okrzyków brzmi: „Nie szukaj znaków – 
wyrusz w Orszaku!” Zapraszamy więc 
do Konarzewa za rok! 

Ks. Krzysztof Różański,  
Proboszcz Konarzewski 

Archiwum Parafii w Konarzewie 

Kilka tysięcy osób wzięło udział w 
IX. Orszaku Trzech Króli w Poznaniu 6 
stycznia 2019 r. Tradycyjnie rozpoczął 
się on na Placu Wolności i zakończył 
na Starym Rynku. Oprócz Kacpra, 
Melchiora, Baltazara i Świętej Rodziny, 
przedstawicieli kościoła i samorządu, 
były anioły i  diabły, postaci związane z 
polską historią. Nie zabrakło akcentów 
regionalnych. Wydarzenie, nawiązujące 
do misterium Bożego Narodzenia, na 
trwałe wpisało się w kalendarz.

AM, fot. Adam Mendrala

Trzech	Króli	w	Poznaniu
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Kolejny „Festyn Parafialny z okazji 
Święta Trzech Króli” zorganizowano w 
parafii św. Urszuli Leduchowskiej w Dą-
brówce. W jego ramach zaplanowano 2 
części: „Koncert Kolęd” w wykonaniu 
Orkiestry Dętej Gminy Dopiewo, atrakcje 
dla parafian - dużych i małych - oraz 
aukcję połączoną ze zbiórką pieniędzy 
na szczytne cele.

Orkiestra, przy wypełnionym po 
brzegi słuchaczami kościele, wykonała 
koncert najbardziej popularnych  pol-
skich kolęd - wśród nich: „Anioł paste-
rzom mówił”, „Bóg się rodzi”, czy „Wśród 
nocnej ciszy”. W zestawie utworów nie 
zabrakło najpopularniejszej na świecie 
austriackiej kolędy „Cicha Noc”.

Koncert	kolęd	w	Dąbrówce Koncert został owacyjnie przyjęty 
przez zebranych. Słuchacze wspólnie z 
orkiestrą śpiewali kolędy. Dobra akustyka 
kościoła spotęgowała odbiór koncertu. 

W trakcie Festynu orkiestra umila-
ła uczestnikom czas zabawy utworami 
„christamasowymi”, takimi jak „Jingle 
Bells” czy  „Last Christmas” i popularnymi 
melodiami rozrywkowymi – m.in. „Blue 
Night” z solistą Wojtkiem Płóciennicza-
kiem na trąbce.

Wspaniały czas świętowania „Trzech 
Króli” minął  w przyjaznym - muzycznym 
nastroju. Księdzu Proboszczowi Karolowi 
Górawskiemu dziękujemy za zaproszenie. 
Do zobaczenia za rok!

Krzysztof Zaremba,  
Kapelmistrz Orkiestry, 
fot. Justyna Węcławek

Uczniowie  klasy sportowej 5s Szkoły 
Podstawowej w Dopiewie wcielili się w 
role Świętych Mikołajów. Zamiast kupo-
wać prezenty sobie nawzajem, postano-
wili wesprzeć bardziej potrzebujących. 
Prezenty dla dzieci, którymi opiekuje 
się  Ośrodek Pomocy Społecznej, zło-
żyli 14.12.2018 r. na ręce Dyrektor OPS 
-  Czesławy Leciejewskiej w obecności 
Sołtysa Dopiewa - Tadeusza Bartkowiaka. 
Dzięki ich zaangażowaniu Święta Bożego 

Świąteczna	lekcja	empatii

Narodzenia dla 25 dzieci, podopiecznych 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie, 
były bardziej radosne niż zazwyczaj. Miło 
jest dostawać prezenty, ale także je roz-
dawać. Pomysł narodził się z inicjatywy 
uczniów, rodziców i wychowawców klasy 
sportowej. Przygotowanie prezentów było 
doskonałą lekcją empatii. 

Do klasy sportowej uczęszczają 
dziewczynki i chłopcy. Oprócz realizacji 
standardowego programu Dziewczynki, 

, doskonalą się w grze piłce ręcznej, a 
chłopcy – w piłce nożnej. Taki jest profil 
tej klasy. Pomysł stworzenia klasy spor-
towej w Gminie Dopiewo narodził się w 
2016 r. Pierwsza taka klasa powstała w 
2017 r, kolejna - obecna 4s - w 2018 r.  

Uczniowie klasy sportowej, pomi-
mo młodego wieku, odnoszą już małe 
sukcesy. Dziewczynki m.in. dwukrotnie 
zwyciężyły w ogólnopolskim turnieju w 
Obornikach. Chłopcy biorą udział regu-
larnie w cotygodniowych rozgrywkach 
ligowych swoich klubów. Piłkarze z 4s 
awansowali do kolejnego etapu wielko-
polskiego „Turnieju o Puchar Tymbarku”.

Mariusz Matouszek,  
KS Canarinhos Skórzewo 

fot. Archiwum Klasy Sportowej
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Już po raz szósty 14 grudnia 2018 r. 
odbył się finał projektu „Roztańczone 
Dopiewo VI 2018 - Taneczne Igrzyska 
Szkół Gminy Dopiewo”, realizowany 
przez Fundację Rozwoju INTEGRO. 
W tym roku reprezentacje szkół zatań-
czyły do hitów muzyki filmowej, w cho-
reografiach przygotowanych przez in-
struktorów tańca specjalnie na tę okazję. 
Najwięcej trofeów przypadło w udziale 
uczniom ze Skórzewa. 

Reprezentacje 7 szkół gminy w dwóch 
kategoriach wiekowych rywalizowała 
ze sobą w duchu fair play w tanecznych 
pojedynkach. - Celem tej imprezy jest 
promocja zdrowego, aktywnego stylu 
życia poprzez taniec, współzawodnic-
two sportowo-taneczne, integracja śro-
dowisk szkolnych  i przede wszystkim 
świetna zabawa– mówi pomysłodaw-
czyni projektu i organizator konkursu 
Kinga Żelechowska –Wiśniewska, prezes 
Fundacji Rozwoju Integro.

Jury konkursowe w składzie: 
Anna Kapera-Borkowska, Agnieszka Bu-
ciora, Elżbieta Nowicka i Marcin Napie-
rała przyznało nagrody.

Klasyfikacja
W kategorii „grupy młodsze”:
I miejsce - SP 1 w Skórzewie,
II miejsce - SP 1 w Konarzewie ,
III miejsce - SP w Więckowicach.
Równorzędne wyróżnienia otrzymały 

Roztańczone	Dopiewo	-	dla	Skórzewa

SP w Dopiewie i SP 
w Dąbrówce.

W kategorii „grupy star-
sze”:

I miejsce wytańczyła SP 
2 w Skórzewie,

II miejsce przypadło SP 
w Dopiewie.
W tym roku zostały 

przyznane też nagro-
dy specjalne w postaci 
stypendium tanecz-
nego ufundowanego 
przez Szkołę Tańca Ac-
tivus Taniec i Fitness. 
Otrzymali je:
Marianna Mańczak – 

kl.2c, SP 1 Skórzewo,
Karolina Lubojańska - kl. 

3a, SP w Więckowi-
cach, 

3 uczennice klasy 3 a SP 
w Dopiewie (ul. Łą-
kowa ):  Julia Piasec-
ka, Viera Bisharyan 
i Irmina Ogrodo-
wicz.
Galę konkursową 

uświetniły występy Ma-
żoretek i solistki Micha-
liny Chojak.

Projekt był współfi-
nansowany ze środków 
publicznych Gminy Do-
piewo.

Tekst i fot. Michał 
Juskowiak 
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Kiedy przyszła moda na zdrowy tryb 
życia, na popularności zyskały wszelkie 
dyscypliny sportu. Na popularności zy-
skało też jeździectwo. 

Co ma wspólnego jazda konna ze 
sportem? Koń nas wozi, a my nic nie 
robimy oprócz siedzenia. Osobom, które 
spróbowały jeździectwa nie trzeba tłu-
maczyć, że jest to mylne stwierdzenie. 
Tym, którzy nie mieli okazji siedzieć 
na koniu postaram się dowieść, że to 
sport, w dodatku korzystny dla zdrowia 
- uprawiany w miłym towarzystwie może 
być świetnym sposobem na spędzanie 
wolnego czasu, w gronie rodziny lub 
znajomych.

Wśród plusów jeździectwa warto 
wyróżnić korygowanie postawy. To waż-
na jego zaleta, zwłaszcza, gdy spędza 
się wiele godzin za szkolną ławką lub 
biurkiem w pracy. Jazda konna wymaga 
wyprostowanej sylwetki (nie tylko ze 
względów estetycznych, ale i bezpieczeń-
stwa - zgarbiony ma większe szanse na 
upadek ). Podczas jazdy konnej pracują 
mięśnie, nie tylko uda i łydki, ale również 

Jazda	konna	–	sport	to	zdrowie
górne partie mię-
śni, wpływające na 
wyszczuplenie syl-
wetki oraz poma-
gające wzmocnić 
mięśnie grzbietu 
i kręgosłup. Cie-
kawostką jest to, 
że podczas godzi-
ny jazdy konnej 
można spalić nawet 
600 kcal (zależne 
od trudności tre-
ningu). 

Kolejną zaletą 
jeździectwa jest 
korzystny wpływ na 
napięcie mięśniowe 

i poprawa koordynacji ruchów. Wśród 
plusów jakie niesie za sobą regularne ta 
dyscyplina jest także 
poprawa samopoczu-
cia, wynikająca z inte-
rakcji ze zwierzętami i 
dotlenienie spowodo-
wane przebywaniem 
na świeżym powie-
trzu. Hippika poma-
ga też w wydzielaniu 
hormonów szczęścia 
- czyli endorfin, które 
są wytwarzane pod-
czas ciągłego i długo-
trwałego wysiłku. 

To jeden z naj-
zdrowszych sportów. 
Umiarkowany wysiłek 
wspomaga układ krążenia przez co za-
pobiega chorobom serca. 

Powyższe czynniki mają charakter 
zdrowotny, a pozostałe? 

Kto spróbuje jeździć konno, ten wie, 
że jest ich wiele .Jest to z pewnością 

sport rodzinny i towarzyski. Pozwala 
na wspólne spędzanie czasu, dostarcza 
tematów do rozmów. 

Położenie Stajni Rusin w Dopiewie 
temu sprzyja. Bliskość lasów i jezior, po-
zwala na przemierzanie leśnych ścieżek 
i delektowanie się przyrodą.

Jest i motyw sportowy. Bardziej za-
awansowani jeźdźcy, którzy czują nutkę 
sportowej rywalizacji, mogą próbować 
swoich sił w skokach przez przeszkody, 
ujeżdżeniu czy wkkw. Dzięki treningom 
w sekcji sportowej mają możliwość roz-
wijania się i uczestniczenia w zawodach, 
między innymi organizowanych u nas 
kilkukrotnie w ciągu roku. Jeździec-
two uczy cierpliwości. W tym sporcie 
parę tworzy koń i jeździec. Koń to tylko 
zwierzę, które może mieć gorszy dzień.

Jeździectwo jest dyscypliną, która 

daje nam wiele korzyści. Dobre jest dla 
zdrowia i dla psychiki. Jak każdy sport 
niesie ze sobą ryzyko kontuzji i wypadku. 
Należy o tym pamiętać, dbając o bez-
pieczeństwo. Przyjemności na końskim 
grzbiecie!

Anna Rząsa
www. stajniarusin.pl
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Za nami bardzo udana pierwsza 
runda sezonu 2018/19 – sezonu wy-
jątkowego, ponieważ po raz pierwszy 
nasz klub zgłosił do rozgrywek zespół 
seniorek, który z sukcesami rywalizuje 
w I grupie II ligi kobiet. 

Po pierwszej rundzie nasz zespół 
zajmuję bardzo dobre czwarte miejsce.  
Biorąc pod uwagę fakt,  że jest to nasz 
debiut i że mamy bardzo młody zespół 
(najstarsze kobiety maja po 21  lat) duet 
trenerski Paweł Wolny i Grzegorz Klim-
czak są bardzo zadowoleni z poczynań 
swoich podopiecznych.  

Seniorki
- Mamy młody waleczny zespół,  ale 

i wspaniałych kibiców którzy licznie 
przychodzą na nasze mecze co jeszcze 
bardziej motywuje dziewczyny do treno-
wania i grania. Lepszego debiutu chyba 
sobie nie mogliśmy wymarzyć, a ostatni 
mecz kiedy pokonaliśmy lidera rozgry-
wek niepokonany zespół z Kobierzyc, w 
którym było kilka zawodniczek grających 
również w ekstraklasie, pokazuje że jest 
to dobra i jedyna droga by klub mógł się 
dalej prawidłowo rozwijać – powiedział 
V-ce Prezes i trener Paweł Wolny. 

Od dawna druga liga 
nie była tak liczna, w roz-
grywkach bierze udział 10 
zespołów z województw 
zachodniopomorskiego, 
lubuskiego, dolnoślą-
skiego i wielkopolskie-
go. Już teraz zachęcamy 
kibiców do przyjścia na 
nasze mecze i wspierania 
naszego zespołu w drugiej 
rundzie, która zapowiada 
się równie emocjonująco 
co pierwsza.  

Juniorki
UKS Pantery Dopiewo 

również w rozgrywkach 
młodzieżowych pokazał 
się ze świetnej strony. Na-
sze juniorki zajęły II miej-
sce w lidze i w dniach 25-
27 stycznia 2019 roku będą 
rywalizowały w Brodnicy 
w 1/16 Mistrzostw Polski 
juniorek z zespołami MKS 
Karczew,  UKS Zorza Ko-
walów oraz gospodyniami 
MKS Henri Lloyd Brodni-
ca. Niestety zespół trapią 

kontuzje, ale na pewno powalczymy w 
każdym meczu o awans do dalszej fazy 
rozgrywek.  Młodszy zespół juniorek 
młodszych po 
rundzie jesien-
nej pewnie zaj-
muje I miejsce 
w tabeli, nasz 
zespół już w 
grudniu poka-
zał charakter na 
turnieju Pantera 
Cup,  gdzie prze-
graliśmy tylko 
jeden mecz i 
ostatecznie za-
jęliśmy III miej-
sce. Bardzo dobrze nasze zawodniczki 
zaprezentowały się na początku stycznia 
na Międzynarodowym Turnieju „Hum-
mel 4 Sport Cup w Prešov” na Słowacji.  
Grały tam dwa nasze zespoły, pierwszy 
dotarł do finału i po bardzo zaciętym, 
pełnym walki meczu przegrywamy z go-
spodyniami ŠŠK SLŠ Prešov w karnych 
(po aż 9 seriach), drugi młodszy zespół 
zebrał cenne doświadczenie, które na 
pewno zaowocuje w kolejnym sezonie.  

- Chyba nigdy nie graliśmy w tej 
kategorii wiekowej przy tak dużej pu-
bliczności (ok 500 kibiców), nasz zespół 
przy dopingu „Polska, Polska” walczył 
dzielnie cały mecz by doprowadzić w 
ostatnich sekundach do wyrównania, a 
karne to loteria w której lepsze okazały 
się gospodynie, wszyscy wierzymy,  że 
ten zespół sprawi nam w tym roku wiele 
radości – powiedział trener Grzegorz 
Klimczak.  

Dzieci
Zespół dzieci uczestniczy w rozgryw-

kach organizowanych przez WZPR i w 
swojej grupie zajmuje II miejsce (ry-
walizuje 10 zespołów podzielonych w 
I rundzie na dwie grupy).  Bardzo dobrze 
spisują się najmłodsze zespoły dziewcząt 
rocznik 2007/08. Nasze zespoły zajmo-
wały II i IV miejsce na turnieju w Ustce, 
I i III miejsce na turnieju w Obornikach 

Wielkopolskich i 
I miejsce na tur-
nieju w Kępnie. 
Dziewczęta rocz-
nik 2008/09 za-
grały na turnieju 
w Obornikach, 
gdzie rywalizo-
wało 9 zespołów 
z wielkopolski. 
Nasz klub wy-
stawił 3 zespo-
ły i zajęliśmy 
odpowiednio I, 

II i VI miejsce.  Widać, że rośnie nam 
kolejne bardzo zdolne pokolenie młodych 
szczypiornistek, co nas bardzo cieszy. 

Cały czas zawodniczki naszego klubu 
powoływane są na zgrupowania Kadry 
Polski juniorek młodszych. Systematycz-
nie powoływane są Dominika Hoffmann 
i Aleksandra Hypka - nasze bramkarki, a 
Julia Głowacka i Julia Korytowska są w 
szerokiej kadrze. Patrycja Pawlak wraca 
po ciężkiej kontuzji i wierzymy że szybko 
powróci do wysokiej formy .

Zarząd klubu pragnie podziękować 
wszystkim instytucjom, firmom, które 
pomagają i wspierają klub w jego działa-
niach, dzięki ich wsparciu finansowym 
spokojnie każdego roku może przygoto-
wywać i uczyć piłki ręcznej ponad 100 
dziewcząt.

„UKS Pantery Dopiewo jest dofinan-
sowany przez Gminę Dopiewo i Starostwo 
Powiatu Poznańskiego”

Paweł Wolny, UKS Pantery Dopiewo
Fot. Arch. UKS Pantery Dopiewo

Terminarz II rundy 
Data dzień godzina zespoły miejsce

23.02.2019 r. sobota 17.30 UKS Pantery Dopiewo MKS Victoria Świebodzice GOSiR Dopiewo ul. Polna 1a

09.03.2019r. sobota 19.00 UKS Pantery Dopiewo GMTS Sparta Gubin OSiR Buk ul. Szarych Szeregów 10

24.03.2019r. niedziela 15.00 UKS Pantery Dopiewo Energa Politechnika Koszalin GOSiR Dopiewo ul. Polna 1a

6.04.2018r. sobota 19.00 UKS Pantery Dopiewo KKS POLONIA Kępno GOSiR Dopiewo ul. Polna 1a

Wyjątkowy	sezon	Panter
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sport

III	Turnieje	XVIII	Grand	
Prix	Orlików	i	Żaków

Pierwszy weekend lutego będzie 
rozstrzygający dla zespołów biorących 
udział w piłkarskim cyklu „XVIII Grand 
Prix Orlików i Żaków”. Bowiem 2.02. i 
3.02. odbędą się trzecie turnieje, które 
rozwieją wszelkie wątpliwości i wyłonią 

najlepsze drużyny w obu kategoriach 
wiekowych (Orlik i Żak). Przypomnijmy, 
że rywalizacja trwa już od grudnia, a 
cały cykl składa się z trzech turniejów. 
Emocje na najwyższym poziomie gwa-
rantowane!

TATA	CUP
Początek marca to dobry czas na 

prezentacje sportowych umiejętności 

GOSiR	zaprasza
przez rodziców i trenerów. W niedzielę 
10. marca odbędzie się turniej futbo-
lowy TATA CUP. Tym razem dzieci i 
dorośli zamienią się rolami - młodsi 
będą wpierać i kibicować, a starsi grać. 
Zapraszamy do kibicowania!

Maraton	Fitness
Niesieni sukcesem pierwszej edycji 

Maratonu Fitness, serdecznie zapra-
szamy na jego drugą odsłonę! Odbę-
dzie się on w sobotę od godz. 17:00 do 
godz. 20:00. W tym roku organizatorzy 
planują niespodziankę dla wszystkich 
uczestników! 

Szczegóły już wkrótce na 
www.gosir.dopiewo.pl
Marta Smelka-Taciak

Już po raz szósty w Strażnicy w Za-
krzewie Klub Sportowy Korona Zakrzewo 
zorganizował swoją największą imprezę 
szachową „Gwiazdkowy Turniej Szacho-
wy”. 15 i 16 grudnia Koroniarze mieli 
możliwość gry w turnieju juniorskim i 
w turnieju seniorskim. W wydarzeniu 
wzięło udział ponad 140 osób z Gminy 
Dopiewo, okolic Poznania, z Nowego 
Tomyśla, Żnina i innych miejscowości. 

Szachowy maraton został otwarty 
przez Pawła Przepiórę, Zastępcę Wójta 
Gminy Dopiewo, Adriana Napierałę - 
patrona turniejów, Naczelnika OSP Za-
krzewo i Wiceprzewodniczącego Rady 
Gminy - Wojciech Dornę oraz Prezesa 
Korony Zakrzewo - Przemysława Pacz-
kowskiego.

 Turniej juniorski był podzie-
lony na 3 grupy: A - od rankingu 
1600 PzSzach z 11 uczestnikami, 
 B, od rankingu 1250 do 1400 PzSzach 

Radość	gwiazdkowego	szachowania	
z 14 uczestnikami, 
C z 59 uczestnikami 
do rankingu 1200 
PzSzach.

W grupie A i B 
zawody odbywały 
się na dystansie 8 
rund tempem 10 
minut + 4 sekundy 
na posunięcie. Na-
tomiast zawodnicy 
do rankingu 1200 
grali 6 rund tem-
pem 30 minut na 
partię. Ok. godziny 
14:30 rozstrzygnęły 
się ostatnie partie i 
poznaliśmy zwycięzców każdej z grup. 
Zwycięzcą w grupach zostali Jacek 
Gólski z Lech WSUS – Poznań i Kamil 
Chaczyński z KS Korona Zakrzewo. Na-
tomiast u najmłodszych aż 19 zdobyło 

V kategorię i 4 IV kategorię. Pierwsze 
miejsce zajął Karol Łukaszewicz z KS 
Korona Zakrzewo.

Warto wspomnieć, że każdy uczest-
nik turnieju otrzymał nagrodę rzeczo-
wą upamiętniającą jego udział. Dzięki 
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sprawnej organizacji, ciężkiej pracy 4 
sędziów: Damiana Bartkowiaka, Tomasza 
Kempińskiego oraz Pawła Polarczyka i 
Wojciecha Olejarczyka, prowadzącego. 

W niedzielę miejsce sędziego zajęła  
IA Magdalena Judek i dzięki temu mógł 
się odbyć turniej seniorski na dystansie 
9 rund tempem 10 minut plus 4 sekundy 
na ruch. Zawody były zgłoszone do FIDE 
oraz były równocześnie Mistrzostwa-
mi KS Korona Zakrzewo. Na podium 
uplasowali się:

Nagroda główna, a także m.in. 
szlafrok z napisem KING od sponsora 
ByShelly powędrował  do FM Marka 
Zakrzewskiego z ASSz Lipno Stęszew, 
który zdobył 8 punktów na dystansie 9 
rund granych 10 minut plus 4 sekundy 
dla zawodnika. Drugie miejsce zajął FM 
Dawid Niekraś, również ze Stęszewa, 
który zdobył 7,5 punktów. Trzeci był za-
wodnik Chrobrego Gniezno IM Rafał 
Lubczyński ze zdobytymi 7 punktami. 
Czwarty Krzysztof  Rozumek, prezes 

klubu ze Stęszewa z 6,5 punktami.
Piąty był Jarosław Hemmerling z 

JKSz- W Jarocin z taką samą liczbą punk-
tów (6,5). Szóste nagrodzone  miejsce 
zajął Mikołaj Nowak z UKS Smecz Konin, 
który był także najlepszym juniorek do 
18 lat (6,5).

Najlepszą kobietą była Maja Andrze-
jewska z UMKS Na Pięterku Poznań, 
która rozbiła bank i zgarnęła aż trzy 
nagrody - kobieta, juniorka do 18 lat 
i nagrodę za najlepszego zawodnika z 
rankingiem do 1800 (m.in. szlafrok z 
napisem QUEEN). Nagrodę dla najlep-
szego seniora 60+ zdobył Włodzimierz 
Nowak, dziadek Mai, reprezentujący ten 
sam klub. Najlepszym juniorem do lat 
12 był Mateusz Różański (rocznik 2011) 
z Wielkopolskiego Klubu Szachowego. 
Najlepszą juniorką do lat 12 została Sara 
Gać-Mytych z KS Korony Zakrzewo. 
Najlepszym zawodnikiem z rankingiem 
poniżej 1600 został Patryk Soroczyński 
z Poznania.

Tytuł mistrza KS Korony Zakrzewo 
na rok 2018 przypadł Pawłowi Polarczy-
kowi, a tytuł Najlepszego Juniora został 
przyznany Hubertowi Niemierowi. 

W trakcie turniejów szachistki i sza-
chiści mogli wesprzeć Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„PROMYK” Warsztat Terapii Zajęciowej 
z Konarzewa i starty Naszych juniorów 
w 2019.

Zapraszamy 14-15 grudnia w 2019 
na VII Gwiazdkowy Turniej Szachowy, 
na którym postaramy się sprostać jesz-
cze bardziej oczekiwaniom szachistek, 
szachistów i ich opiekunów.

Autor: Hubert Niemier
Zdjęcia: Paulina Andrzejewska,  

Monika i Paweł Woźniak,  
Grzegorz Huchwajda 

 

Drużyna Brave Beavers trium-
fuje na  turnieju „Winter Unle-
ashed” zorganizowanym przez 
poznańską drużynę Uwaga Pies 
w Murowanej Goślinie. To jak 
do tej pory najwyższe miejsce w 
klasyfikacji końcowej tego turnie-
ju, w którym „Bobry” uczestniczą 
od 5 lat. W poprzednich edycjach 
kończylły zmagania na miejscach: 
5, 6, 9,i 10.

Rozgrywki trwały 2 dni. Za-
wodnicy z Gminy Dopiewo zde-
klasowali rywali, wygrywając 
wszystkie 7 meczów. Żadnemu 
przeciwnikowi nie pozwolili wy-
rwać sobie więcej niż 8 punktów. 
W półfinale spotkali się z płocką 
drużyną Ohana, a w finale - po raz 
drugi - z zespołem z Niemiec. Na-
grodę indywidualną– dla najlep-
szego zawodnika turnieju - zdobył 
Adam Łepak z naszej drużyny.

Michał Juskowiak

Bobry	ze	„Smyczą”	ale	szczęśliwe

sport
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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


